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Gகlp சŋகtIkகாக எKதpப>டI

அNµகm

ேகரளt&l பாலkகா, மாவ/டt&l இய3ைகெய6l 78nத அகlயா மர<µைற ?ராமm 
AழnைதகCkகான ேகாைட µகாm நடtFவத3ேக3ற சHயான 7ழைல அIk?றF. கlJ சாrnF 
பLயா3MkெகாNOPnத ஓr இைளஞr AS பாரத<ழா எUV பரவலாக அைழkகpப,m Xலா 
ஆ3Mைனp பாFகாpப&l இைளய தைலµைறZனைர எpபOt ெதாடrc\யாக ஈ,ப,t& வP?Uறனr 
எUபைதk காண நாU இŋA வn&PnேதU.  ேகரளாJU இரNடாவF ெபHய ஆறான XலாவாV 
மலp<ரm, பாலkகா,, &Pc7r ஆ?ய மாவ/டŋகIU ஊடாகp பாy?றF. ெதU மலபாHU 
ெச6pபான பNபா/,kA இnத ஆV வ6வAtதF. இpபNபா, நா/,p<றp பாடlகll, ஆடlகll, 
கைலகll, ைகJைனகll, வா8வாதாரŋகll, உணd எUV பலவ3Mem ேதாynFllளF. எனேவதாU, 
&PcfHU அரŋெகா/,kகைரZgPnF இயŋA?ற வயg எUற அரfசாரா XVவனm 
(www.vayali.org and www.facebook.com/vayaligroup),  ஆl/டrfhl (AlterSchool) (https://
alterschool.wordpress.com) எUற அைமpπU jலமாக கைல, பNபா,, 7ழgயl கlJ ஆ?யவ3ைற 
இைணkAm பாடt&/டtைத பllI, கlkH மாணவrகCkA வழŋக µைன?Uறனr. வாசகrகll 
இைத ஏேதா வழkகமான சாரம3ற ேகாைட µகாm ெசயlபா, எUV <றnதllIJடேவNடாm. 
வயgZU µUென,p< கll AMtFp பலPm எSFவேத, அைவ எpேபாேதா எ,kகpப,m ஒ3ைற 
µய3\யாக தŋகளF வளmேபணl ெசயlபா,கll அைமnFJடk hடாF எUப&l கவனமாக 
இPk?Uறனr எUபதாlதாU. ஆ3ேறாரm அைமn&Pnத பllIகIem கlkHகIem நடtதpப/ட 
நா/, நலpபLt &/ட( NSS) [1] µகாmகll வாZலாக கlJtFைறZl அவrகll பLயா3றt 
ெதாடŋ?னr. JைரJேலேய ஆ3ைறp ேபnவ&l இைளஞrகைளt ெதாடrnF ஈ,ப,tFவத3A அF 
சHயான வ6யUV எUV உணrnதனr.
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அகlயா மரCµைற Qராமm, பாலkகாS

வரலா8

Jேனாt நmπயாPm அவரF நNபrகCm மkகIைசp பாடlகைளp பரp<வத3காக ஒP ASைவ 2004 
ெதாடŋ?யேபாF வZg πறnதF. ஆl/டrfhl XVவனரான சரt வயgZl 12 ஆN,கCkA 
µUனr ேச rnதாr . இ ராkேகo 2 0 1 8 l ேசrnதாr . π ராவாக m ந ட t&ய ச j க t 
ெதா6lµைனேவாPkகான தைலைமp ப/டைறெயாUMl இPவPm சn&tதனr . பனŋ 
AVtேதாைலகைளk ெகாN, ைகJைனகll ெசypm பZ3\ வAp<கைள ஒP இைளஞrAS 
நடt&வnதFதாU ஆl/டrfhekA µUேனாOயாக இPnதF. இF ெமFவாகc \றாPkகான 
மkகIைசp பாடlகll, ைகJைனகll எUV வளrnதF. 2008l ஒP &டமாக இைளஞr அL 
&ரNடF. 

30-40 ஆN,கCkA µU, பாரதp<ழா சmரkசனா சq& எUற ெபயHl பாரதp<ழா ஆ3றŋகைரகIl 
ஆVகைளk காkAm µய3\கll ேகரளாJl µதUµைறயாகt ெதாடŋ?ன. 2016m ஆN, µதl 
நடnத இV& நாUA மாநா,கIl வயg அLZனr கலnFெகாNடேபாF உllrrc சjகt&னPm 
இைளஞrகCm qகk Aைறnத அளJேலேய பŋெக,tதனr எUபைத உணrnதனr. Xலா ஆ3Mைனp 
பாFகாpபத3கான sOtத µய3\kA, இnத இP தரpπனHU µSமனதான பŋேக3<m 
இUMயைமயாதF எUV அவrகll நmπனr. Oெசmபr 2017m ஆN, இைத ேநாk?ய µதலO 
எ,kகpப/டF. Xலா ஆ3றŋகைரேயாரm இPnத பllIகIl நடnத நா/,நலp பLt &/ட 
µகாmகIl ஒP கணkெக,p< எ,tதனr. ஆV பாழா?k ெகாNOPpபைதp ப3Mய அMதl 
இைளஞrகCkA இPnதேபாFm அFAMtF ஏேதtm ெசyவத3கான ெவIேயா வாyp<கேளா 
வ6கா/,தேலா இlைல எUபைத இkகணkெக,p< ெவIpப,t&யF. நா/,நலpபLt &/டŋகll 
எvJத ேநாkகµm இUM நடtதpப/டைதpm உணrnதனr. வயg அைமpπனr நா/,நலpபLt 
&/ட µகாmகCkகான ேநாkகமாக ஆ3Mைன p பாFகாpபைதk ெகாllளேவN,m எUV மாவ/ட 
ஒPŋ?ைணpபாளrகIடm ஆேலாசைன வழŋ?னr. ஆ3ேறா, πைணkகpப/ட ெசயlபா,கைள 
உPவாkAm ேகாHkைகைய பllIகIU நா/,நலpபLt &/ட ஒPŋ?ைணpபாளrகll எSpπனr. 
ஆ3Vp பாFகாp<k கlJt&/டm இvவாVதா U உPெவ,tதF. πரவாகm நடt&ய ஜkHk 
ஆ/டt&l பŋெக,tF, சரtFm இராkேகfm &lgZl பய3\ ெப3ற πறA, இnத எNணm ேமem 
&டமானF. 
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2017l ஆl/டrf hl இ&gPnF ெமFவாகt ேதாUMயF . கlJtFைறZl ஈ,ப/,, 
AழnைதகCm இைளஞrகCm பைடpபா3றeடtm க3பைனவளtFடtm <tதm<F வ6கIl 
\n&kக ஊkகJkகpப/டனr. 9-18 வய&னr இவrகளF இலkAkASவாக உllளனr. AழnதகIU 
ஆrவŋகIl ஈ,பட அவrகைள ஆதHpபதU jலµm சjகp பZlதl ெவIகைள வளrpபதU jலµm 
இைத அைடயµOpm எUV நm<?Uறனr. எ,tF kகா/டாக, சjகp பUமயp ப&ேவ,கைள 
உPவாkAதl, ஆVகCடm ெதாடr<llள நா/டாHயl கைதகைள ஆவணpப,t&p பரவலாkAதl,  
இய3ைகk Aழாmகைள அைமtதl, ேவளாN h/டைமp<கைள ஒPŋ?ைணtதl ேபாUறவ3ைறk 
hறலாm. <ழkh/டŋகll - ஆ3ைறp ப3Mய அkகைறெகாNட பllI, கlkH மாணவrகIU ASைவ 
உPவாkAவேத இதU ேநாkகm.  பllI, கlkHகIU நா/,நலpபLt &/டtFkA ெவIேய, 
?ராம இைளஞrகll ஆ3Vpபா Fகாp< நடவOkைககll எ,kAmெபாP/, ‘<ழயாIகll’ எUற 
h/டைமp<ெவIைய அைமkக வயg &/டq,?றF . இnத இP h/டைமp<கCேம 
ஆ3றŋகைரேயாரm ெவvேவV இடŋகIellள ெவvேவV அைமp<கIl பLயா3Vm இைளஞrகll 
ஒPŋAhO ஆ3ைறk காkAm ஒPŋ?ைணnத நடவOkைககll எ,kக ஒP ெவIைய அைமpபைவ. 
இnதk h/டைமp< பlேவV மkகIU க/,pபா/Ol இPkAm எUVm இF வயgZtைடயF 
ம/,மUV எUVm Jேனாt நmπயாr வgpVtF?றாr . ஆ3VpபைடZனராகt தmைம 
அைடயாளpப,t&kெகாllCm உllrr இைளஞrகைளt  ெதாடrnF உPவாk?tதPm ASமtைத 
அைமpபதU jலm, பாரதp<ழாைவp பாFகாkக உதdm µUகளp பைடZனைர உPவாk?t 
தkகைவtF, ஆV சாrnத ெசயlபா,கIl ஈ,பட ைவkக வயg கPF?றF. 

ேநாkகŋகll

ஆ3Vp பாFகாp<k கlJt &/டt&l 1) மாணவrகேளா, ஆV சாrnத jUV hVகைள - சjகp 
ெபாPளாதார, பNபா/,, f3Vc7ழl hVகைளc f3M ெசயlப,தl - 2) πUெதாடrd 
நடவOkைககll 3) ஆ\Hயrகll πUப3றேவNOய πUw/டc ெசயlபா,கll ஆ?யைவ 
இடெப3Vllளன. இpபாடpπHdகll µதgl 10 பllIகைளc ேசrnத ஆ\HயrகIடm வழŋகpப/,, 
அவrகளF மாணவrகCkகான ேநாkகŋகைள µOdெசyதπU இnத ெசயlபா,கCkகான வAp<கll 
நடtதpப/,, இcெசயlபா,கCkகான ஆதரைவ நl?, πUெதாடrd நடவOkைககைள 
எ,kகேவN,m. அதU πறA, ஆ\Hயrகேளா, xளாydk h/டŋகll நடt&, அ,tத கlJயாN,kA 
இைத ேமem ெமPேக3Vm பLயா 3றேவN, m. µSைமயான வளŋAUறாைமk கlJkகான 
\nதைனகைளp பHமாMk ெகாllள ஒP ெவIைய ஆl/டrfhl இைளஞrகCkA வழŋA?றF 
எUபைத இnதk கlJt&/டt&U jலமாக இைளஞrகைள அMயcெசyவF இதU µதUைமயான 
ேநாkகm.

ஏpHl, ேம மாதŋகIl நைடெப3ற நாUA ெவvேவV ேகாைட µகாmகIU வாZலாக இnத ஆ3Vp 
பாFகாp< கlJt&/டm ேசாதைனkA உ/ப,tதpப/,J/டF. இnத ேகாைட µகாmகைளp πற 
XVவனŋகll நடtF?Uறேபா Fm, அவ3Vkகான உllளடkகைத வயgZU ஆl/டrfhl AS 
வழŋA?றF. பlேவV ேகாைடc ெசயlபா/, µகாmகCkகான ெதா6lν/பt &றpபா/ைட 
ஆl/டrfhl வழŋA?றF எனலாm. வleனrகCm வயgZU πற அŋகŋகIgPnF வPவதாl, 
µகாmகைள நடtத ெவIயா/கைள c சாrn&PkகேவNO ய&lைல. எ,tFkகா/டாக, வயgZU 
?ராஃpOlலா அLையc ேசrnத ேகாபாலU மNணாl வNணm{fதl, பாைன வைனதl ஆ?ய 
பZ3\கைளpm, நா/டாHயl அLZgPnF ச|}வாdm அவரF h/டாIகCm மkகIைசp 
பாடlகCkகான பZ3\ையpm நடtF?Uறனr. 

ஆ8 5Ntத GBpCணrVc ெசயlபாSகll

Xலா ஆ3ைறk AMtத J6p<ணrைவk AழnைதகIடm ஆl/டrfhl &/டm எpபO 
ஏ3ப,tF?றF? <ழயாI µகாµkAc ெசUMPnதேபாF பlேவV fைவயான, ேவOkைகயான 
வ6கIl ஆ3ைறk AMtத பlேவV hVகll ASnைதகCkA எpபO ெமlலெமlல 
அMµகpப,tதpப,?Uறன எUபைத அMnFெகாNேடU. 

ஆXைற அNµகpபStIதl
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6 வயF µதl 18 வய&லான \றாrகCkA ஆ3ைறpm ஆ3றŋகைரேயாரµllள பல சjகŋகைள ஆV 
எpபO AUறா வளŋகைள வழŋ?k காk?றF எUபைதpm அMµகpப,tFவேதா, ேகாைட µகாqU 
µதl நாll ெதாடŋ?யF. ஆ3ைறk AMtFm, ஆVசாr சjகŋகைளk AMtFமான எlலாt 
தகவlகைளpm வயgZU ஆydkASவான ‘Xலா ெசய3AS µUென,p<’ (TeNAG - X.ெச.µ.) 
வழŋ?யF. 

கlபாt2 Qராமt2l Yலா ஆ8
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QராமŋகZk5c ெச)8 கணkெகSpC நடtIதl

களt2[3nI தரVகைள இளm ஆyவாளrகll ேசக^kQ)றனr; ஒ(pபட உதG: சரt K R

ASnைதகll ASkகளாகp πHkகpப/,, அUைறய நாll அவrகll ெசUV சn&kக ேவNOய 
சjகt&னHடm தகவl &ர/ட ஏFவான Jனாtதாllகll வழŋகpப/டன. ஒvெவாP ASdkAm, 
ச3ேற jtத Aழnைதகll அLt தைலவrகளாகc ெசயlப/டனப/ட னr. சjகkASkகைளc 
சn&kகc ெசUV, அவrகளF AOsராதாரŋகll AMtFm, sr சாrnத இடrpபா,கll AMtFm 
~,~டாக எlலாPm ெசUV கணkெக,p< நடtத வழநடtFm ெபாVp< அLtதைலகCkA 
இPnதF. ?ராமŋகCkAc ெசUV நடtதpப,m இnத ஆydகIU இV&Zl, \V ஒ/,தாllகIl 
AழnைதகIU πUw/டŋகைள எSதcெசாlg, ஒP ெபHய தாIl ேசrtF ஒ/Oனr. 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ஒ>Sதாllக(l இைளயவrகll 2ர>?ய தகவlகZm உணrVகZm -

Qராமŋக(l அவrகll ேக>டIm, பாrtதIm, νகrnதIm, உணrnதIm.
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இnத ஒ/,தாllகைள ேமேலா/டமாகp பாrtதாேல, Aழnைதகll எtதைன ெசMவான தகவlகைளt 
&ர/O எtதைகய உணrdகைள அைடnதாrகll எUபைத உணரலாm. Aழnைதகll அHதாகேவ 
சn&kAm சjகkASkகll xF மOpm ஆV ெசetFm தாkகm AMtFk கா/ட ேவV \றnத வ6 
இPkகµOயாF. மOpm ஆV எpபO மரபாrnத வா8வாதாரŋகைளc சாrnFllள சjகkASkகைளk 
க,ைமயாகp பா&tFllளF எUபைதk கNடேதா, ம/,மUM, sr எUற ம&p<qA அHய வளtைதp 
ேபண ேவNOயதU அவசரt ேதைவையpm அMnF ெகாNடனr. AOsr qக எIதாகk ?/,m 
தŋகளF வளமான வா8kைகµைற ?ைடkகpெப 3றத3At தாŋகll எtதைகய நlவாyp<m 
நlலPCm ெப3றவrகll எUபைதpm Aழnைதகll உணrnதனr. 

Qராமm ெச)8வnதπ) ஒ3 5K தŋகll அbபவŋகைளk 5NtI உைரயாSQ)றனr

மEணாl வEணm c>Sதl

?ராமt&l உணrdp{rவமான, க,ைமயான ேவைலkAp πறA, AழnைதகCkA மNணாl வNணm 
�/,m ேவOkைக நடவOkைக வழŋகpப/ட F. இnதc ெசயlபா/Ol இறŋAm µUனr, அவrகll 
வNணm �/டp பயUப,tFdllள மN ஆ3றŋகைரZl இPnF ெகாணரpப/டF எUபF 
அMJkகpப/டF. தq8நா/Ol ஆைனமைலZl ஊ3ெற,kAm இnத ஆV பாynF பாைறகைள 
உைடtF, மNFகllகளாக மா3M, ஆ3Vp ப,ைககIl பOயc ெசyய எtதைன ஆZரm ஆN,கll 
ஆ?ZPkAm எUபைத அவrகCkA உணrt&னr. இnத மNதாU Amபr ேபாUற Aயவr சjகt&னr 
மNபாNடŋகll வைனnF வா8kைக நடtத உதd?றF. பாைறகIU ெவvேவV பA&கll எpபO 
மNnkA ெவvேவV Xறtைதt தP?Uறன எUபFm Jளkகpப/ட F. Aழnைதகll பlJத 
வNணŋகைளp ெபாPtதமாகp பயUப,t&னாr. ஒP \t&ரm ஆZரm ெசா3கைளp ேபfm எUபr. 
எனேவ \ல \t&ரŋகைள வாசகrக Iடm அvJைளேயாHU பைடpபா3றl AMtF ேநரOயாகp 
ேபச/,m எUV J,?ேறU! 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மE வEணp dce[3nI eல அழகான கா>eகll

பாைனெசyதl, மEபாEடŋகll வைனதl
ஆ3ேறா, ெநPŋ?ய ெதாடr< AயவrகCkA உN,. ேம3Atெதாடrc\ மைலZgPnF XலாவாV 
ெகாணPm கIமNைணk ெகாN, மNபாNடŋகைள வைனnF அவrகll தŋகll வா8வாதாரtைத 
அைமtFkெகாll?Uறனr. அரŋேகா/,kகைரZl Aயவr சjகtைதc ேசrnதவPm வயg 
அைமpπனPமான &P.ேகாபாl AழnைதகCkA பாைனகைள அMµகm ெசyதாr. அவrகளF பL 
ேவெறாP க/,ைரZl Jளkகpப/,llளF. (/article/nila-a-river-and-its-relationships/#.XRba5-gzY2x
)

ஈர மNேணா, JைளயாO ஏைதேயtm பைடtதl ெபHயவrகCkA ேம ேபரானnதm தரkhOயF.  
Aழnைதகll பலவைகp பாNடŋகll ெசyவத3Ak ASkகளாகp பLயா3Mனr. அnத அமrJU 
µOJl, ஒvெவாP அLpm அவrகll ெசyத ெபாPllகைளk ெகாN, ஒP கைத πNLc 
ெசாleமாV பLkகpப/டனr. அவrகll தU�cைசயாகc ெசாlgய கைதகைளk ேக/கp 
ேபPவைகயாக இPnதF. த�pப/டµைறZl எனkA எU மழைலp பPவtFkAt &PmπயF 
ேபாgPnதF.  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ஆX8 மEgl 2ைளt23k5m 5Knைதகll

சகடt2l ஒ3 ைக பாrtதl…பாைனc சகடm! ஒ(pபட உதG: சரt K R

கBVகைளp பய)பStIதl?
அகlயா மர<µைற வளாகtைதc f3Mem JரJk ?டkAm இய3ைகp ெபாPllகைளt 
ேதrnெத,tF, தாllகIl ஏேதtm பைடp<கைள உPவாkAமாV Aழnைதகைளp பLtதனr. 
இய3ைகயUைனkAm AழnைதகCkAமான ெநPkகm அவrகளF கைலpபைடp<கIl 
ெவIpப/டF; அவrகைளk A�கgkகcெசypm பPவŋகCm இய3ைக வா8Jயem அவ3Ml 
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\tதHkகpப/OPnதன. ெதUைன நாrகll, ெதUைன ஓைலகll, சPAகll ஆ?யவ3ைறk ெகாN, 
அவrகளF படŋகCkA ெவvேவV வNணŋகll ெகா,kகpப/டன. 

இயXைகp ெபா3llகளாl ெசyயpப>ட பைடpCகll
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ஆXேறாS உறவாSதl
Aழnைதகைள கlபாt& ?ராமtFkA அைழtFc ெசUறனr . கlபாt& ?ராமm ேதrt 
&PJழாdkAm, இைசkAm, க/டடkகைலkAm ெபயrெப3ற பாலkகா/, πராமண ?ராமm. 
வVைமZl உllள அOtத/, மkகll ம/,மUM, பாலkகா/OU வச&யான மkகCm ஆ3ைறc 
சாrnேத இPk?Uறனr எUபைதk கா/Oனr. ஆ3றŋகைரகIl ெகா/டpப/ட Apைபகைளk 
கா/O, ெபPm ெதா63சாைலகll ம/,மUM ெபாFமkகCm எpபO ஆ3ைற மாfப,tF ?Uறனr 
எUபF Jளkகpப/டF. ~/,k க6dகைள வைரµைறZUM ஆ3Ml ெகா/,வதாl Jைளpm �ŋA 
AMtத J6p<ணrைவ தŋகளF A,mபt&னPm அkகmபkகt&னPm எ/டcெசyவதUjலm, ஆV 
ேமem }rெக,வைதt த,pபத3At த�நபrகCm ெசயlபட µOpm எUபைத உணrnதனr.

கlபாt2 Qராமt2l YலாவாXNl ெகா>டpப>Sllள h>SkகBVகll

Aழnைதகll Aழnைதகll தாேம? JைரJேலேய இnத ேசாகk கா/\கைளெயlலாm மறnFJ/, 
ஆ3ைற ேநாk?ேயாO sHைரtFk AItF JைளயாOனr. &�r xUவைல கCm தயாரா?J/டன! 
எlலா அLகCm ேகாைட µகாqU ேபாF தŋகCkAp πOtதமான கணŋகைள p ப3Mய 
Xைனdகைளp ப?rnFெகாllள வnதேபாF, ஆ3V sராடைலேய எlலாPm Xைனdhrnதனr 
எUப&ேலேய இதU தாkகtைத அளJடலாm. இய3ைகேயா, ெநPkகமாக உணrnF அதU 
வளmேபண உைழpபத3A ஊkAJkக, ASnைதகைளpm இைளஞrகைளpm ேநரOயாக 
இய3ைகேயா, πைணkகேவNOயதU இUMயைமயாைமைய இF கா/,?றF. 
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ேவ?kைகயாக iராSதl

Xலாவா3MU மOZl
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ேகாலm வைரதl
7ழgயl hVகll ம/,மUM, ஆV சாrnத பNபா/,k hVகைளpm இcெசயlபா,கll 
கவனpப,t&ன. காைலZl FZெலSnதFேம Aழnைதகைளk ேகாலm வைரயc ெசyவதU jலm, 
ெபNகll தŋகll இlலŋகIU வாசlகIl எpபO ν/பமான ேகாலŋகைள அH\ மாவாl 
வைர?Uறனr எUபைத அtபவp{rவமாக அMnFெகாllளc ெசyயµOnதF. எVm<கCkAt 
��யாகdm ேகாலt&U அH\ மாd ஆவைதpm AழnைதகCkAt ெதHJtதனr. qக νNLய 
உZrகIடtFm அU<ெசetFm பNபா, இF எUபைதk Aழnைதகll கNடனr.

5ழnைதகll ேகாலm வைரQ)றனr
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மkக(ைசp பாடlகll jலm இைணtதl
ச|}dm அவரF ASJனPm பாOய நா/,p<ற பாடlகll Aழnைதகைள அவ3MU தாளtFkேக3ப 
ஆOpபாட ைவtதன. jŋ?லாem Xலா ஆ3ேறாரm காணpப,m πற jலpெபாPllகளாem 
ெசyயpப,m இைசkகPJகll ப3Mpm AழnைதகCkAk க3Vkெகா,tதனr.

வய[0) மkக(ைசk 5K; ஒ(pபட உதG சரt K R

இcெசயlபா>ைட i?kகcெசyதl
ஆl/டrfhl இcெசயlபா/Oைனk AழnைதகIைடேய தைலைமpபN<கைள வளrpபதU jலm 
sOkகc ெசyய µைன?றF. அவrகll பZ3VJtத ASkகIgPnF இளmதைலவrகைளt 
ெதாடrc\யாக ஈ,ப,tFவதU jலm இைதc ெசyதனr. உதாரணமாக, இV& நாll Xக8dகைளt 
&/டq/, , AழnைதகIU அLகைளpm பlேவV ெபாVp<கll ப?rnதIkகpப/ட 
FைணkASkகைளpm ஒPŋ?ைணtFc ெசயlப,tFm ெபாVp< அπராqkAm �ல/fqkAm 
வழŋகpப/டF.  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இளmதைலவrக(டm உXசாகமான ஒ3 த3ணtைதp பQrnIெகாllZm சரt

µகாm நடnத ஐnF நா/கIeேம, AழnைதகCkA இF அவrகளF ேகாைடµகாm எUVm 
அகlயாdைடயF அlலெவUVm Xைன�/OkெகாNேட இPnதனr. µகாைம நடtFவத3கான 
ெபாVpைபk Aழnைதகேள ஏ3Vkெகாllளp பOpபOயாகp பZ3VJpபத3A இF ஓr அழ?ய வ6.  
இvவாறாக, JளkAகll சHயான ேநரt&l அைணkகpப,வைதpm, ேதைவpப,mேபா F, ேமைட 
Xக8c\கIUேபாF, h,தl JளkAகைளpm ஒgkகPJகைளpm ஏ3பா, ெசyவைதpm ஒI-ஒgk 
ASJனr உV& ெசyயேவNOZPnத F. FZெலSp<m AS எlேலாைரpm சHயான ேநரt&l 
எSpπ, அUைறய நாIU Xக8dகll AMtத ேநரtFkAt ெதாடŋக வ6ெசyயேவN,m; �yைமk 
AS ெசயlபா/, அைற, உணவPnFm அைற ஆ?யைவ எlலாc ெசயlபா,கCm µOnதπறA 
�yைமயாக Jடpபடdm, எlலாPm தŋகளF த/,கைளk கSJ, எcசŋகைளk Apைபt 
ெதா/OZl ேபாடைவkகdm ெபாVpேப3கேவN,m; உணdk ASJனr உணைவ ஏ3பா, 
ெசyவத3Am, பHமாVவத3Am, உணdkAt ேதைவயான அளdகைளpm உணdவைககைளpm 
உணdவழŋAநrkAt ெதHJpபத3Am ெபாVpேப3கேவN,m ; கைல -ைகJைனk AS 
இcெசயlபா,கCkAt ேதைவpப,m ெபாPllகைளt தPJkகdm, எlலாவ3ைறpm அvவவ3MU 
hைடகIl &Pmப ைவkகdm ேம3பாrைவZட ேவN,m; இV&யாகk கைலXக8c\கll AS.  
Aழnைதகll அவrகCkAt தரpப/ட ெபாVp<கைள pm ெசயlகைளpm எvவளd அ3<தமாக 
ஏ3Vநடt&னாrகll, FைணkASkகCkAll அவrகll சn&tத πரcசைனகCkA எpபOt �rd 
கNடாrகll எUபெதlலாm எனkA Jயpபாக இPnதF. ெபPmபாலான Aழnைதகll ேகாைட 
µகாmகCkA ஆN,ேதாVm வPவாrகll எUபைதp πUனr அMnFெகாNேடU. இvவாV 
ெதாடrnF பŋAெபVm AழnைதகIU தைலைமpபN<கைள வளrtF ேமem ெபPm ெபாVp<கCm 
ெசயlகCm வPm ஆN,கIl தPவத3Am, வயg நடtFm ஆVேபnதl Xக8dகIl ஈ,ப,tதdm 
ஆl/டrfhl &/டq,?றF . XலாவாV πறpπtF வளrtFவnFllள 7ழgயைலpm 
பNபா/ைடpm பாFகாpபத3A, இளm தUனாrவலrகIU  ெதாடrc\யானெதா P Xைரைய 
உV&ெசyய இதUjலm அவrகll சாt&யமாkA?Uறனr.
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எ2rகாலt 2>டŋகll
AழnைதகIடqPnF வnத கPtFகIU அOpபைடZl, ஆl/டrfhl இnதp பாடt&/டtைத 
ெமPேக3M, Xலாவா3MU கைரZl அைமnFllள 10 பllIகCkA வழŋAவத3At &/டq,?றF; 
இpபllIகCடU ஏ3கனேவ πற ெசயlகIU jலm ஓr உறd ஏ3ப/,llளF. பllIகIl 
இt&/டtைத அMµகpப,tFவத3A µUனr ஆ\Hயr பZ3\p பZலரŋA நடtதpப,m. xN,m 
xN,m \ல கPtFகைள வgpVtFவதUjலm அவ3ைற ஆழமாகp <HnFெகாllளc ெசyயµOpm 
எUற கPFேகாIU அOpபOZl, பlேவV ெசயlபா,கll ெகாNட இt&/டtைதk கlJயாN, 
µSவFm நடtதt &/டqடpப/,llளF. அ,tத கlJயாN,kA இைத ேமem ெசMவாkக, Oெசmபr 
மாதm ஒP xளாydk h/டm நடtதpப,m. ேமem பல பllIகCm இ&l ேசrkகpப,வr. அ,tத 3-4 
ஆN,கIl, ேகரளt&l பாரதp<ழா ஆ3றŋகைர ெந,?em அைமnFllள 131 ?ராம 
ஊரா/\கIellள 170 அரf/அரf உ&JெபVm பllIகCkA இt&/டtைத JHdப,tத வயg 
JPm<?றF. நாளைடJl, Aழnைதகll, இைளஞrகCkகான பாரதp<ழா மாநா, நடt&, பைழய 
தைலµைறc f3Vc7ழl ஆrவலrகll, கlJயாளrகll, அMJயலாளrக CkAp ப&லாக, பllI-
கlkH மாணவrகைள ைமயpப,tதt &/டq,?Uறனr.

ஆ3ைறp ேபnவத3கான இpபாடt&/டm இn&யாJU πற மாXலŋகIl πற XVவனŋகll அவரவr 
உllrr ேதைவkேக3ப மா3Mp பயUப,t&kெகாllCm வைகZl இைதt &ற�3Vp ெபாFவளமாக 
மா3றdm &/டµllளF. வயgZU ஆydk ?ைளயான TeNAG (X.ெச.µ)ஐ வளrtெத,tF, 
ஆ3ேறாரm பLயா3Vm எlலா அைமp<கIU தரdtதளtைத உPவாkகdm &/டq,?Uறனr. 
த3ேபாF ஆ3ேறாரµllள 131 ?ராம ஊரா/\கIl பLயா3Vm 120 அைமp<கll AMtத தகவlகll 
இtதரdtதளt&l உllளன. Xலா அMdசாr ைமயtைத ேநரOp பNபா/, ஆவணமாkகl வOJl 
அைமkகdllளனr. இதUெபாP/, ஏ3கனேவ ஆ3MU பlேவV hVகைள - ஆ3Vt தாவரJயl, 
பறைவ வைககll, ஆ3ேறார XலJயl µதலானவ3ைற ஆydெசyF இய3றpப/ட µைனவr பOp< 
ஆyேவ,கைளc ேசகHtFllளனr. இைணயt&l &ற�3Vp ெபாFவளமாக ஆ3MU வைரபடtFடU 
இtதகவlகைள இைணtFp ப&யpப,m. இதU jலமாக, <ழkh/டm, <ழயாI ேபாUற µUகளp 
பLயாளrகேளா,, இைணயm jலமாக ஆ3VpபாFகாp< AMtத ஒtF ஆrவµைடயவrகll 
இைணவத3A வரg ஓr இைணயதளtைத உPவாkக Xைனk?றF. 

ேகரளt&l பாynேதா,m இnத ஆV சாrnத வளமான பNபா,, 7ழgயl வா8d AMtத 
J6p<ணrைவ ஏ3ப,t&, இைளய தைலµைறZனைர ஆ3ேறா, πைணpபதU jலm,  எ&rகாலt&l 
XலாவாV அ6nFJடாதபO பாFகாkAm ஒP <&ய தைலµைற உPவா?வPm எUV வயg நm<?றF. 
νகrdk கலாcசாரt&l \kAN,J/டேபாFm, இய3ைகயUைனZடm பHdடU இPnF, அவll 
ம�தAலtFkA எைத அIkகkhOயவll எUVணrnF, ஆ3Mைன அ6யJடாF காkAm 
இைளஞrகைள இtதைகய கlJ உPவாkக µைன?றF. 

[1] நா/,நலpபLt &/டm (NSS) - இn&ய அரf உதJpடU நடkAm ெபாFpபLt &/டm. இைத 
இn&ய ஒUMய அர\U இைளஞrகll நலt&3Am Jைளயா/,kAமான அைமcசகm நடtF?றF.
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