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தசத்ின் குல் 

ககொதொணொ தொய்க் கிமிக்கு ிொண ததொர் 

கசய் தண்டிது ன்ண? 

னதுிக் வ ரஶரணர (வ ரிட்-19) உனஷ ஶ உலுக் ற ிட்டது 

இன்நபவும் உலுக் றக் வ ரண்டினக் றநது, இந் வனக் டி 

ரந்க் குனத்றன் ல்ரழ்வு வரடர்தரணது ட்டுன்று. இந் 

ஶரய்த்வரற்று தரல் டுப்தற் ரண டடிக்ஷ  லம் 

ஶரரபர் ஷபப் ஶதடம் ற்தரடு லம் வதரனபில், அசறல், 

தண்தரட்டுத் பங் பில்  டுஷரண சனெ த் ரக் னம் 

வ ரண்டுள்பண. உடல்ன வனக் டினேம் சனெ  வனக் டினேம் 

என்ஷநவரன்று சரர்ந்றனப்தஷ ன்தஷ ணத்றனறனத்ற, 

வ ரஶரணரவுக்கு றரண ஶதரஷ இனபங் பிலும் இஷர  

தொர் ிொகுின் அநிவுக் குல் தகட்க https://www.youtube.com/watch?v=NaMbPqrXqPo&feature=youtu.be 
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ம்ரல் னன்வணடுக்  னடிந்ரல் உறுறர வும் இறுறர வும் வற்நற வதந னடினேம் ண 

ம்ன றஶநரம். இற்ஷ  பனம் ரந் பனம் அபப்தரிஷ, இற்ஷநப் தங்குச் சந்ஷக் 

குநறடீ்டு ண் பரல்  ித்து ிட னடிரது.   

இந் வனக் டிஷ வன்று ீள்ற் ரண னற்சற ள் ல்ரழ்வுத் துஷந சரர்ந்ஷர  

இனந்ரல் ட்டும் ஶதரரது. சனெ ம் சரர்ந்ஷர வும் இனக்  ஶண்டும். ணஶரன் 

றழ்த் ஶசற ிடுஷன இக் ம் சரர்தில் ல்ரழ்வு சரர்ந் உடணடிரண தத்துக் 

ஶ ரரிக்ஷ  ஷப னனறல் வபிிட்ஶடரம். திநகு வதரனபில் சரர்ந் 13 உடணடிக் 

ஶ ரரிக்ஷ  ஷபனேம் வபிிட்ஶடரம். உடல் னனம் வதரனபில் னனம் என்ஷநவரன்று 

சரர்ந்றனப்தஷ ன்தஷ றஷணிற்வ ரண்டும், இந் இஷடக் ரனத்றல்  றஷடத்துள்ப 

தட்டநறஷக்  னத்றற்வ ரண்டும் வ ரஶரணர வரடர்தரண ம் ஶ ரரிக்ஷ  ஷப ஈண்டு 

வரகுத்பிக் றஶநரம்.   

 

தகொரிக்கககள்:  

1.தக்  ட்டுப்தரடு லம் சனெ  ின லும் தஷ றனஷந ஶப ன்நரலும் உனவ ங்கும் 

ஶரய்ப் தஷனக்  ட்டுப்தடுத் உினேள்பண ன்தரல் இற்ஷந உறுறர வும் அநறரர்ந் 

னஷநிலும் வரட ஶண்டும். இஷ குநறத் ிறப்னர்ஷ பர்ப்தற்குக் குண்டரந்டி ள் 

அல்னர ல்ன தன ற ஷபனேம் அசு ள் ஷ ரப ஶண்டும். இன்நறஷரத் ஶஷ ள் 

அஷணத்ஷனேம் அஶச க் லக்கு றஷநவு வசய்ஶரடு ஶரில் ஶசர்ப்திக் வும் ஆண வசய் 

ஶண்டும். 

 

2.ீண்ட  ரன ஶரக் றல் தரர்த்ரல், ணி பத்ஷ னடக் றப் ஶதரட்டு ிட்டு வ ரஶரணர 

றர்ப்னப் ஶதரரிஶனர, வ ரஶரணரின் சனெ த் ரக் ங் லக்கு ன ங்வ ரடுத்து ரழ்றஶனர 

ம்ரல் வற்நற ஈட்ட னடிரது. ல்ரழ்வுப் திில் ஶதரனஶ சனெ த் துர்ிப்னப் 

திிலும் ஆர்னள்ஶபரஷ உரி ச்சரிக்ஷ   னந் தரது ரப்னடன் ஈடுதடுத் ஶண்டும். 

றர் ரனத்றல்  றனறத்வரற்றுக்கு ஆபர ரலும், அஶ ஶதரது டீ்டுக்குள் னடங் றக் 

 றடக் ரலும் சனெ ம் இங்குற்கு இவ்ரறு ற ர னடினேம் ண ம்ன றஶநரம். னல 

அஷடப்ஷதக்  ணர த் பர்த்ற சனெ ம் தடிப்தடிர  இல்னறஷனக்கு ீள்ற் ரண 

றர் ரன னற்சற லக்கு இது ஊக் பிக்கும். 
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இப்ஶதரஶ க் லக்குத் ஶஷரண உி ஷப உரி தரது ரப்னடன் எனசறன 

வரண்டர் ஷபக் வ ரண்டுவசய்து  இலும். ன்ணரர்னர் ள் இந்ப் திஷச் வசய் 

அனுறக்  ஶண்டும். ற  அஶச னன்னற்சற டுத்துத் வரண்டர் தஷட ஶதரன்ந ஏர் 

அஷப்ஷத றறு ஶண்டும்.  

 

3.”டீ்டில் இன‛ ன்ந அநறவுஷ டீற்நர் ஷப ஶரக் றச் வசரல்னப்தடுது வதரி 

னஷ ர  உள்பது. டீில்னரர் ள், வனஶரம் சறப்ஶதரர், அஷனகுடி ள், னனம்வதர் 

வரறனரபர் ள், திச்ஷசக் ரர் ள், ஆற்ஶநரர்,  ண்தரர்ஷிந்ஶரர் உள்பிட்ட ரற்றுத் 

றநணரபர் ள் ஆ றஶரஷ இந் வனக் டிக்  ரனத்றல் ஶதிக்  ரக்கும் னலப் வதரறுப்ஷதனேம் 

அஶச ஶற்வ ரள்ப ஶண்டும். அர் ள் ங்குற்குரி  ரப்த ங் ள் உடஶண அஷக் ப்தட 

ஶண்டும். அங்கு அர் லக்கு உவும் ீனம் திந இன்நறஷரத் ஶஷ லம்  றஷடக் ச் 

வசய் ஶண்டும். இப்ஶதரஶ  ரப்த ங் பர அல்னது றர் ரனத்றல் னத்துஷண பர ன்ந 

ஶ ள்ிரன் ம்னன்னுள்பது. அசுடன் ணிரர் அநக் ட்டஷப லம் உடஶண இந்க் 

 ரப்த ங் ள் அஷக்  றவசய் ஶண்டும்.  

 

4.ஶரய்த் வரற்று ஆய்வு தனர ச் வசய்ப்தடரதுரன் ம் னள்பிிங் ள் றஷனஷின் 

ீித்ஷக் குஷநத்துக்  ரட்டுற்குக்  ரம் ன்ந குற்நரய்ில் றரம் இனப்தர க் 

 னது றஶநரம். ஶரய் அநறகுநற ஷபத் வரடக் த்றஶனஶ  ண்டநறவும் ஶரனேற்நர் ஷபத் 

ணிஷப்தடுத்வும் ஆய்வு சற ஷப ிரிரக்  ற ர ஶண்டும். தஷ ஶரய் ரண் 

 னி ற ஆய்ில் னடிவு வரி ீண்ட ரபரரல் னற் ட்ட ஆய்வுக் ரண னற 

ீிஷவு ஆய்வுக்  னிஷப் தன்தடுத்ற ிரிரண அபில் ஆய்வு வசய்து அசத் 

ஶஷரகும். சலணத்றடறனந்து இந் ீிஷவு ஆய்வுக்  னி ஷப இநக்குற வசய்னேம் 

ற  அசறன் னற்சறில் இந்ற அசு குறுக் லடு வசய்து  ண்டிக் த்க் து. றழ்ரட்டிலும் 

இந்றத் துஷக் ண்டவங் றலும் ீிஷவு ஆய்வுக் னி ஷபக் வ ரண்டு தந் அபில் 

னற் ட்ட ஆய்வு வசய்து இன்னுங்கூடுனரஶணரஷ இறுற ஆய்வுக்குத் வரிவு வசய் 

ஶண்டும்.  

 

5.ஶரய் வரற்நறினக்குஶர ன்ந த்றன் ஶதரில் சறனஷத் ணிஷப்தடுத்ற அர்ம் 
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இல்னத்றஶனஶ இனக் ச் வசய்றனப்தற்கு ரநர  அசு அஷக்கும் ணி ன ரம் பில் 

அர் ஷபப் திரித்து ஷக்  ஶண்டும். அல்ரட்டினறனந்து இங்கு ந்ர் லக்குச் வசய்து 

ஶதரல் னலஅஷடப்ன அநறிப்னக்குப் தின் தம் வசய்ர் லக்கும் அர் ஶபரடு வரடர்ன 

வ ரண்டர் லக்கும் இவ்ரறு ஆய்வு வசய்னரம். சறன தகுற ஷப ஶரடக்கு 

ண்டினங் பர  இணங் ண்டு ஆய்வு ள் வசய்து ஶலும் தன தகுற லக்கும் ிரிரக் ப்தட 

ஶண்டும்.  

 

6.இன்ஷந சூனறல் னத்துர் ள் உள்பிட்ட ல்ரழ்வுப் திரபர் பின் தரது ரப்னம் உடல், 

ண னனம் ணி அக் ஷநக்குரிஷ. அர் ஷபனேம் அர்ம் குடும்தத்ரஷனேம் 

திிினறனந்தும் திநஷ த் துன்தத்றனறனந்தும்  ரப்தற்கு அசு ள் னன்னுரிஷ  

ஶண்டும். னத்துர் லக்கும் வசினறர் லக்கும் திநஷ ப் திரபர் லக்கும் 

னலக் ரப்னஷட ள் ட்டுப்தரடின்நறக்  றஷடக் ச் வசய் ஶண்டும். குநறப்தர த் தூய்ஷப் 

திரபர் லக்கு ன க் சம்,  ரனி ள்,  ரப்னஷட உள்பிட்ட அஷணத்தும் ங்  

ஶண்டும். இந் ஶரய்ீக் ப் திில் ஈடுதட்டு அணரஶனஶ ஶரய்த்வரற்றுக்கு ஆபர ற 

னத்துர் ஶபர ற்நர் ஶபர டினேம் அனம் இத்ரனற, திரிட்டன் ஶதரன்ந அல் 

ரடு பினறனந்து றழ்ரட்டுக்கும் ந்து ிடுஶர ன்று அச்சப்தடுற்குக்  ரம் உள்பது. 

ற்வ ணஶ னத்துர் ள் உள்பிட்ட ல்ரழ்வுப் திரபர் ள் வ ரிட்-19 ஶரய்த்வரற்றுக்கு 

ஆபரண வசய்ற ந்துள்பது. இந் அனம் ஶரிட்டு ிடரல் ப்தரடுதட்டும் டுக்  ஶண்டும்.  

 

7.இந்றரிலும் றழ்ரட்டிலும் இப்ஶதரதுள்ப னத்து ஷண ள், தடுக்ஷ  ள், ீி 

சற றச்ஷசக் கூடங் ள், னெச்சுக் னி ள், ன க் சங் ள், ற்ந ற்ந ந்து ள் த்ஷண 

ஶரரபர் லக்குப் ஶதரதும்? இன்னும் த்ஷணப் ஶதர் ந்ரல் ன்ண வசய்து? ன்று 

றட்டறட்டு னன்கூட்டிஶ றஷ  வசய் ஶண்டும்.  

 

8.வரடர்ண்டிப் வதட்டி ஷப னத்து அஷந பர ப் தன்தடுத்னரம் ன்று வரடக் த்றல் 

ஶதசப்தட்டது. வ ரஶரணரவுக் ரண ணி னத்துஷண லம்  ப னத்துஷண லம் 

ணிஷடப்னக் கூடங் லம் தல்ஶறு ஷ ரண ன ரம் லம் அஷப்தற்குப் வதரி 
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வரறற்கூடங் ள், றறுண அலுன ங் ள்,  ட்சற அலுன ங் ள், ணிரர் ரபிஷ  ள், 

தஷ அண்ஷண ள், உல்னரச ிடுற ள், சறஷநச்சரஷன ள், ிஷபரட்டங்கு ள் 

ஶதரன்நற்ஷநனேம் அசு இஷடக் ரன அடிப்தஷடில் ஷ  ப்தடுத்றப் தன்தடுத்றக் வ ரள்ப 

ஶண்டும். 

 

9.அஷநக் னன் வரறற்சரஷன பில் தடுக்ஷ  ள், ஆஷடத் வரறற்கூடங் பில்  ரப்னஷட ள், 

ன க் சங் ள், ஆய்த் வரறற்சரஷன பில் னெச்சுக்  னி ள் ன்று உடஶண ரற்று 

ஆக் ங் ள் வசய்து இந் ந்து லக்கு ந்க்  ட்டத்றலும் தற்நரக்குஷந ரல் ிர்க்  

உவும்.  

 

10.னத்துர் ள், வசினறர் ள், ல்ரழ்வுப் திரபர் ள், னத்துல்னர திரபர் ள், 

ஆய்வுக் கூடங் லக் ரண வசய்தட்தர் ள், ஏட்டுர் ள் ரபர த் ஶஷ. இற் ர  

அசக் ரன அடிப்தஷடில் ஆள்ஶசர்த்துக் குறு ற  ரனப் திற்சற  ஶண்டும். னல 

அஷடப்ன ன்று ல்னரனம் டீ்டில் அஷடதட்டுச் ஶசரம்திினக்  ஶண்டும் ன்ந ஶஷ 

இல்ஷன. ிறப்னர்வும் வரண்டுள்பனம் வ ரண்டர் ள் வபிஶ ந்து க் ள்தி 

வசய்னரம். இரடம் உள்பிட்ட ஆய்ப்தஷட பில் இனப்தர் ஷபனேம் ஶறு துஷந 

சரர்ந்ர் ஷபனேம் கூட இந்க்  டஷக்கு அஷக் னரம்.  இற்கு உடஶண ஆண வசய்து 

ந்ப் திக்கும் வதரி ஆள் தற்நரக்குஷந ற்தடரல் தரர்த்துக் வ ரள்ப ஶண்டும். அஶ 

ஶதரது அஷணனம் உரி தரது ரப்னடனும் னன்வணச்சரிக்ஷ னேடனும் திரற்ந றவசய் 

ஶண்டும்.  

 

11.வ ரஶரணர ந்வந்ப் திரிவு க் லக்கு உறுறர  உிர்க் வ ரல்னறர க் கூடும் ன்று 

 ித்து அந்ந்ப் திரிவு க் ள்தரல் ணிக் ணம் வசலுத் ஶண்டும். குநறப்தர  

னறஶரஷனேம் ற்வ ணஶ ஶறு ஷ ில் ஶரனேற்நர் ஷபனேம் இணங் ண்டு ஶதடல் 

ஶண்டும். வ ரஶரணர ீது  ணத்ஷக் குிப்தது  னவுற்ந ரய்ரர் ள், குந்ஷ ள் 

ஶதரன்ஶநரர் ீரண  ணத்ஷக் குஷநத்து ிடரல் தரர்த்துக் வ ரள்ப ஶண்டும். ஶரரபர் 

ரரினும் ல்ரழ்வுப் ஶதடஷ ில் குஷந ற்தடனர ரது. ரர் சர ட்டும், ரர் 

உிர்ரட்டும் ன்று னத்துர் ள் ஶர்வு வசய்னேம் இக் ட்டரண றஷன இங்கு ற்தடரல் 
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உறுற வசய் ஶண்டும். 

 

12.வ ரஶரணர வரற்றுக் ரண ஆய்வு ஆணரலும், சற றச்ஷச ஆணரலும் னந்து ஆணரலும் ல்னரம் 

னற்நறலும் இனர க்  றஷடக் ச் வசய் ஶண்டும். இது குநறத்துத் ணிரர் 

ஆய் ங் ஶபரடும் னத்துஷண ஶபரடும் அசு இப்ஶதரஶ ஶதச்சு டத்ற உடன்தரடு  ர 

ஶண்டும். எத்துர ணிரர் ஆய் ங் ஷபனேம் னத்துஷண ஷபனேம் இப்தடீின்நற 

ரட்டுஷடஷ ஆக்  ஶண்டும். வ ரஶரணர வனக் டி ீனம் ஷ ல்னர 

னத்துஷண ஷபனேம் அசு ன்  ட்டுக்குள் வ ரண்டுவும் வசய்னரம். வ ரஶரணர ஶரய் 

வரடர்தரண ல்னரச் வசனவு லக்கும் அஶச வதரறுப்ஶதற்  ஶண்டும். எஶ எனர் கூட 

 ட்டம் வசலுத்க்  ரசறல்னரல் வ ரஶரணரவுக்கு தனறரணரர் ன்ந அனம் ஶரது உறுற 

வசய் ஶண்டும்.  

 

13.வ ரஶரணர டுப்னக்கும் சற றச்ஷசக்கும் னந்து  ண்டுதிடிக்  னத்து அநறில் உன ம் 

வசய்து னம் னற்சற ஷப உபர ஶற் றஶநரம். இந் னற்சற ள் ிஷில் வற்நற 

வதந ரழ்த்து றஶநரம். அஶ ஶதரது இந்த் றஷசில் தல்ஶறு னசரர் னத்து னஷந பின் 

தங்ஷ னேம் அநறந்ஶற்று ஆரிக்  ஶண்டும்.  

 

14.வ ரஶரணரவுக்கு றரண இன்ஷந ஶதரரட்டத்துக்கு ட்டுறன்நற சனெ த்றன் னங் ரன 

ல்ரழ்வுக்கும் சுற்றுப்னநத் தூய்ஷ இன்நறஷரது ன்தஷக்  னத்றல் வ ரண்டு, 

துப்னவுப் திரபர் ள் ன்று இது ரறும் அஷக் ப்தட்டு ந் தூய்ஷப் திரபர் லக்குத் 

ஶஷரண ன க் சங் ள்,  ரனி ள், ஷனி ள், ஷ னேஷந ள்,  ரப்னஷட ள், 

 றனறறப்தரன் ள், ஷன ள், துப்னவுக்  னி ள், ண்டி ள் ஆ ற அஷணத்ஷனேம் ங்  

ஶண்டும். துப்னவுத் வரறனரபர் பின் வடுரஷபக் ஶ ரரிக்ஷ  ஷப றஷநஶற்நறத் 

னஶரடு அர் பது திஷத் ற  அசு றந்ரக் வும் அசுப் திரபர் லக்குரி 

அஷணத்து உரிஷ ள், சலுஷ  லம் அர் லக்குக்  றஷடக் ச் வசய்வும் ஶண்டும். சறறு 

(குஷந்தட்ச) ஊறச் சட்டப்தடி தூய்ஷப் திரபனக்கு ர ஊறர  னொ.25,000/- ங்  

ஶண்டும்.  
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15.வ ரஶரணர றர்ப்தின் ஶஷ லக்கு ஈடுவ ரடுக்கும் ஷ ிலும், னற 

ஶஷனரய்ப்ன ஷபத் ஶரற்றுிக்கும் ஷ ிலும், னத்துப் திக்கும் தூய்ஷப் 

திக்கும் ஶஷரண  ரப்னஷந ள், ஆய்வுக் னி ள், னெச்சுக் னி ள் ஆக் ம் 

வசய்ற் ரண சறநப்னத் வரறல் அனகு ஷப அசக் ரன அடிப்தஷடில் றறு 

ஶண்டும்.  

 

16.சனெ  உரக் க் கூடங் ஷபப் தனர  றறுி ஶரவறர்ப்னத் றநன் பர்க்கும் 

ஊட்டச் சத்துள்ப உவு  றஷடக் ச் வசய் ஶண்டும். அம்ர உ ங் ஷபப் 

தனரக்குஶரடு அம்ர உ ப் திரபர் லக்கும் சறறு ஊறச் சட்டத்ஷச் 

வசனரக்  ஶண்டும். 

 

17.வசன்ந ரர்ச்சு 22ஆம் ரள் ’க் ள் ஊடங்கு’ அநறிக் ப்தட்டறனறனந்து, குநறப்தர  24ஆம் 

ரள் னல அஷடப்ன வரடங் றறனறனந்து க் பின் அன்நரட ரழ்க்ஷ  அடிஶரடு 

னடங் றக்  றடக் றநது. க் லம் இஷ ற்றுக் வ ரண்டு வதனம்தரலும் எத்துஷத்து 

ன றன்நணர். ஆணரல் அன்நரடக் கூனற ள், குஷநனைறக் ரர் ள் ஶதரன்ஶநரரின் ரழ்க்ஷ  

இந் னலஅஷடப்திணரல் தனறுந் தட்டம் ஶதரனர ற ிட்ட்து. ஆணரல் க் லக்கு 

உனப்தடிரண துர்ிப்ன ஷடதடி ள் தும் இந்ற அசரஶனர ரறன அசரஶனர 

அநறிக் ப்தடில்ஷன. அசு ள் அநறித்துள்ப அற்தவசரற்த உி லம் அற்ஷந 

ங்கும் றனஷந லம் க் பின் இன்நறஷரத் ஶஷ லக்கும் கூடப் 

ஶதரதுரணஷ அல்ன ன்தஶரடு னலஅஷடப்தின் ஶரக் ங் லக்கும் உக் கூடிஷ 

அல்ன. ணஶ, அஷப்னசரர உஷப்தரபர் லக்கும் ஶஷனற்ஶநரனக்கும் னல அஷடப்ன 

ீடிக்கும் எவ்வரன ரலக்கும் 500 னொதரய் ீம் ரழ்க்ஷ ப் தடிர  ங்  ஶண்டும். 

இந்த் வரஷ ஷ னன்கூட்டிஶ வரத்ர க்  றஷடக் ச் வசய் ஶண்டும். னல 

அஷடப்ன இப்ஶதரஷ அநறிப்ஷதனேம் ீண்டு வசல்ரல் ரழ்வூறர  குடும்தம் 

என்றுக்கு ரம் என்றுக்கு னொ.20,000 ீம் ங்  ஶண்டும். ங் றக்  க் றன் றர , 

அல்னது ங் றக்  க்கு இல்னர ிட்டரல் அஶச ங் றக்  க்கு வரடங் றக் வ ரடுத்து 

இஷப் தரிரற்நம் றர  இத்வரஷ ஷ ங்  ஶண்டும். 
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18.னல அஷடப்திணரல் ிஷபவதரனள் ீர றப் ஶதரிப்னக்கு ஆபர றனேள்ப உர் 

வதனக் லக்கு அசு ள் இப்தடீு ங்குஶரடு, ிஷபவதரனள் னலஷனேம் சரிரண 

ிஷனக்குக் வ ரள்னல் வசய்வும் வதரறுப்ஶதற்  ஶண்டும். உர் ள் தட்ட  டன் 

னலஷனேம் ீக் ம் வசய் ஶண்டும்.  

 

19.இந்றச் ஶச ங் ற அநறித்துள்ப  டன் சலுஷ  ள் வதரிதும் வதனங்குலங் லக்ஶ  

ஶதரய் ிடரல் உவுக்கும் சறறு, குறு வரறலுக்கும் தன்தடுஷ உறுற வசய் ஶண்டும். 

டீ்டுக்  டன்,  ல்ிக்  டன், வசரந்க்  டன் உள்பிட்ட அஷணத்துஷ க்  டனுக்கும் றனப்திச் 

வசலுத்தும் ரத் ஷ ஷப குஷநந்து னென்று ரக்  ரனம் ள்பி ஷக்  ஶண்டும். 

ட்டி னலஷனேம் ள்லதடி வசய் ஶண்டும்.  டன் எத்றஷப்னக்கு ஶச ங் றின் 

தட்டும்தடர அநறவுறுத்ல் ள் ஶதரதுரணஷ அல்ன ன்தரல், இந்ற அஶச 

வதரறுப்ஶதற்றுத் வபிரண ஆஷ ள் திநப்திக்  ஶண்டும். 

 

20.அஷடப்னக்  ரனத்றலும் வரடர்ந்து ஊறம் வதறும் திரிிணர் ி ற்நர் லக்கு டீ்டு 

ரடஷ ஷத் ள்லதடி வசய் ஶண்டும் அல்னது னென்று ரக்  ரனத்துக்கு எத்ற ஷக்  

ஶண்டும். டீ்டு உரிஷரபர் லக்கு அஶச இற் ரண உறுறனேம், ஶஷப்தடுறடத்து 

இப்தடீும் ங்  ஶண்டும். 

 

21.வ ரஶரணர வனக் டிஷக்  ரம்  ரட்டி அசு ள் உரி றட்டறடல் இன்நற ஶற்வ ரண்ட 

அஷடப்ன டடிக்ஷ  பரல் வதரிதும் அல்னலுற்நர் ள் னனம்வதர் வரறனரபர் ஶப. 130 

ஶ ரடி க் ஷபனேம் ற க் குறு ற அ ரசத்றல் னட்டிஷடக்கும் றடீர் னடிவு தடுஶரசரண 

ிஷபவு ஷப ற்தடுத்றினக் க்  ண் றஶநரம். ஷ பி க் ள், அன்நரடங் ரய்ச்சற ள், 

னனம் வதர் வரறனரபர் ள் டந்து டந்து  ஷபத்துச் ஶசரர்ந்தும், ஶசரறும் ீனம் இல்னரல் 

ரடி ங் றனேம் அர் பில் சறனர் டிந்தும் ஶதரண அனம் வ ரடிது! இந்றத் 

துஷக் ண்டத்றன் தல்ஶறு ரறனங் பிலும் சறக் றக் வ ரண்ட இர் ள் அர் ர ம் 

றனம்த னடிரல் இன்நபவும் இன்ணலுற்றுத் ிக் றன்நரர் ள். இந் ரணிடத் துத்துக்கு 

டுசும் ரறன அசு லஶ வதரறுப்ன. ஶரய்த் டுப்ன ன்ந ஶரக் த்ஷஶ இந் 

அசு ள் ஶ ள்ிக் றடரக் ற ிட்டஶரடு, இணரல் நறஶரர் கூட்டம் அணனறட்ட னலரய்த் 

துடிக்  ஶர்ந்துள்பது, இவ்ஷ ில் துனற்ந க் லக்கு அசு ள் வதரறுப்னக் கூறுஶரடு 



                                              உரிஷத் றழ்த் ஶசம்| ப்ல் 2020| 9 

                                                                  தறவு ண் :R.Dis. No. 1964/2014 

க்  இப்தடீும் ங்  ஶண்டும், வபி ரறனத்றனரணலும் வபி ரட்டினரணரலும் 

இன்னும் ஆங் ரங்ஶ  சறக் றக் வ ரண்டுள்ப க் ஷப  ண்ித்துடனும்  ரப்னடனும் அர் 

ர த்றல் வ ரண்டுஶசர்க்  அசு ள் றஷ  வசய் ஶண்டும், ஈரன் ஶதரன்ந 

அல்ரடுபில் சறக் றக் வ ரண்ட இந்ற ரட்டஷத் ணி  ரனூர்ற அனுப்தி அஷத்து 

ந்து ஶதரல் இந்றரவுக்குள் னனம்வதர்ந் இம்க் ஷபனேம் அர் இடத்துக்கு 

அனுப்தஶர அஷத்துக் வ ரள்பஶர ஆண வசய் ஶண்டும். ஶ பம், ரட்டிம் ஶதரன்ந 

வபி ரறனங் பில் சறக் றனேள்ப றழ் உஷப்தரபர் ஷபத் றழ்ரட்டுக்குப் தரது ரப்தர த் 

றனப்தி அஷத்துத் ற  அசு உடணடி டடிக்ஷ  டுக்  ஶண்டும். 

 

22.ற ச் சறஷந பில் வ ரஶரணர வரற்று தவும் ஆதத்ஷக்  னத்றல் வ ரண்டு அஷணத்து 

ஷ  சறஷநப்தட்ஶடரஷனேம்  ரப்ன, திஷ அல்னது ஶறு வ்ஷ ிஶனனும் ிடுஷன 

வசய் ஶண்டும். அஷச்சஷ ிடுஷன வசய் னடிவடுத் திநகும் சறஷநில் வரடனம் 

றர் லர் உட்தட தத்ரண்டுக்கு ஶல் சறஷநில்  றத் அஷணஷனேம் இந்த் 

னத்றனரது உடணடிர  ிடுஷன வசய் ஶண்டும்.  

 

23.அ ற ன ரம் பில் அல்னது ன ரம் லக்கு வபிஶ ரழ்ந்து னம் ஈத்றர் உள்பிட்ட 

றனறரின் ல்ரழ்வுக்கும் ரழ்க்ஷ க்கும் அசு னலப் வதரறுப்ஶதற்  ஶண்டும்.  

 

24.வ ரஶரணர வனக் டிக்கு றரண ஶதரரட்டத்றல் ல்ரழ்வுப் தி லக்கும் சனெ த் 

துர்ிப்னப் தி லக்குரண வசனஷனேம், னலஅஷடப்தரல் வரறல், ி ம், தி ள் 

னடங்குரல் ற்தடும் இப்ஷதனேம் ஈடுவசய்னேம் றறச் சுஷஷ டுசும் ற  அசும் 

75க்கு 25  ில் த றர்ந்து வ ரள்பனரம். ரறன அசுக்குத் ஶண்டி சக்குஶசஷ ரி 

ற்றும்  டன் றலுஷஷ அஷடத்து இந் ஶத்துக்குத் ஶஷரண கூடுல் வசனஷ ஈடு 

வசய்ஶரடு இக் ச் சூல் ற்தடவும் ற வசய் ஶண்டும்.  

 

25.வ ரஶரணரக்  ரனத்றல் ற  உரிஷ ஷபப் தநறக்  இந்ற அசு வசய்து னம் 

னற்சற லக்கு றர  ற  க் லக்கு ிறப்னட்டவும், வ ரஶரணர றர்ப்ன 

டடிஷ  பில் அஷணத்துத் ப்திணரின் எத்துஷப்ஷதனேம் உறுறவசய்வும் ற  அசு 

அஷணத்துக் ட்சற ள், அஷப்ன ள், சங் ங் ள், இக் ங் ஷபனேம் அஷத்துப் ஶதச ஶண்டும். 
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வரடர்ச்சறரண அடிப்தஷடில் எனங் றஷப்ஷத உறுற வசய்வும் ஶண்டும். 

 

26.இந்ற அசும் ற  அசும் வ ரஶரணரவுக்கு றர  ன்வ ரஷட ற றற றட்டுறல் 

திஷ இல்ஷன. அஶ ஶதரது அசு ற்றும் அசுசரர் திரபர் பிடம் ன்வ ரஷடத் 

ண்டனர  இது ரநறிடக் கூடரது ன்று ச்சரிக் றஶநரம். ற்வ ணஶ வதரனபில் 

வனக் டிரல் துண்டு  றடக்கும் உஷக்கும் க் ள் ீது வ ரஶரணரஷச் சரக் றட்டுப் னற 

சுஷ ள் ற்ந னனக் கூடரது ன்றும் ச்சரிக் றஶநரம். இப்ஶதரஶ சட்டப்தடிரண 

ஷனஷஷச்சர் துர்ிப்ன றறம் இனக் , னறர  தி.ம். ஶ ர்ஸ் ன்று அநக் ட்டஷப 

வரடங் ற றற ஶசர்ப்தது ஶஷற்நது, குடிரட்சறத்துக்குப் னநம்தரணது. இந் வனக் டிரண 

ஶத்றல் வதனங்குலங் லக்கும் வதனஞ்வசல்த்துக்கும் வதனரி ிறக் வும் 

வதனஞ்வசரத்து ஷப அஶச ஷ ப்தற்நவும் ஶண்டும். 

 

27.ரடரலன்ந உறுப்திணர் ள் ஶஷரண ஆக் ப் தி லக்குத் ங் ள் 

அற ரத்துக்குட்தட்டு ஏபவு உி வசய்னேம்தடிரண றறஷ இந்ற அசு ட்டிப்தநறத்துள்ப 

வசல்  ண்டிக் த்க் து. இவ்ஷ ில் ரடரலன்ந உறுப்திணர் பின் உரிஷஷ 

ீட்டபிக்  ஶண்டும்.   

 

28.வ ரஶரணர வனக் டிஷ னன்ணிட்டு அசு தஷடத்துஷநக்கும் தஷடக்  னி லக்குரண 

வசனஷக் குஷநத்து ல்ரழ்வுக் ரண வசனஷப் தன்டங்கு கூடுனரக்  ஶண்டும். 

குநறப்தர  அவரிக் ரினறனந்து ஶதரர்த்பரடங் ள் வ ரள்னல் வசய்னேம் னடிஷக் ஷ ிட 

ஶண்டும்.  

 

29.இத்துஷ வனக் டிிலும் வ ரஶரணரின் னற்றுஷ க்கு ஆபரண திந  ரடு லக்கு 

இந்றர இன்ந ஷ உ ஶண்டும் ண ினம்ன றஶநரம், அஶ ஶத்றல் அல் 

ரடு லக்கும் உன  ங் ற, தன்ணரட்டுப் த றறம் ஶதரன்ந றறுணங் லக்கும்  

ஶண்டி  டன் ட்டி அஷணத்துக்கும் இஷடக் ரனத் ஷட ஶ ரரி இந்றர உரி னற்சற ள் 

டுக்  ஶண்டும். 

 

30.வ ரஶரணர வனக் டிக்கு ன ங்வ ரடுக்  ஶசற க் ள்வரஷ ப் தறஶட்டுக் ரண 
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 க்வ டுப்னப் தி ஷப றறுத்ற ஷப்தர  இந்ற அசு அநறித்ஷ ஶற்ஶநரம். 

ஆணரல் அஶ அசு சந்டி சரக் றல்  ரசுீரின் ன்ணரட்சறக்கு றர ப் னற ஆஷ 

திநப்தித்றனப்தஷக்  ண்டிக் றஶநரம். வ ரஶரணர வனக் டிில் குடிரட்சறம் 

னடக் ப்தட்டுள்ப றஷனில் அசு னற அடக்குனஷந டடிக்ஷ ஷபத் ிர்த்து, 

றர்க் ட்சற ஶபரடும் குடிக் ஶபரடும் என வரறர ஶக் றஷன உடன்தரட்ஷடக் (A Tacit Stand-

still Agreement)  ஷடப்திடிக்  ஶண்டும்.  

 

31.இவ்ரஶந,  ப்னந க்சல் ள் ன்று சட்ட ஷஷநக்கு அப்தரல் னத்றஷ குத்ப்தட்டு, 

தீர வ ரஶ ரன் ” ல் ரர் தரிசத் க் றல் சறஷநப்தடுத்ப்தடரல் வபிஶ ீறனந் 

ஆன்ந்த் வல்தும்ப்ஶட, வ ௌம் வ்னக் ர ஆ ற இன ரந்வுரிஷச் 

வசற்தரட்டரபர் லக்கும் உச்ச ீறன்நம் திஷ றுத்து சறஷநினஷடத்றனப்தது, அசும் 

ீறன்நனம் கூடிச் வசய்துள்ப தரசறச  ர்ஶ ன்தறல் றல்ஷன. குடிசுத்ஷனர் து 

சறநப்தற ரத்ஷப் தன்தடுத்ற இந் க்ஷ  ீக் ம் வசய்து இர் ஷபனேம் இஶ க் றல் 

சறஷநிலுள்ப ற்நர் ஷபனேம் ிடுஷன வசய்க் ஶ ரன றஶநரம். 

 

32.திரித்ரணி ஆட்சறக் ரனத்றல் வ ரண்டுப்தட்ட 1897ஆம் ஆண்டின் வரற்று ஶரய் ள் 

சட்டத்துக்கு ரற்நர , ஶரரபர் ள், ல்ரழ்வுப் திரபர் ள், வதரதுக் ள் ஆ றஶரரின் 

உரிஷ ஷபக்  ரக்கும் ஷ ிலும் அசறன்  ட்டற்ந அற ரத்ஷக்  ட்டுக்குட்தடுத்தும் 

ஷ ிலும் னற சட்டம் இற்ந ஶண்டும். 

 

33.இந்ற அசஷப்னச் சட்டத்றல் ல்ரழ்வு ன்தஷ அடிப்தஷட உரிஷரக்கும் ஷ ில் 

சட்டத்றனத்ம் வசய் றஷ  வசய் ஶண்டும்.  

இந்க் ஶ ரரிக்ஷ  ஷப னலக்  னலக்  க் ள்ன ஶரக் றல் னன்ஷக் றஶநரம். இற்ஷநச் 

வசனரக்குறல் ஆட்சறரபர் ஶபரடு னலணர  எத்துஷக்  அிர  உள்ஶபரம். 

இற்ஷந க் ள் ஶ ரரிக்ஷ  பர  ரற்றுறல் அஷணரின் ஆவும் ஶரஷனேம் 

ரடு றஶநரம்.    
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கண ஈர்ப்பு இக்கம்: 

2020 ப்ல் 26 ஞொிறு ொகன 5.30 

ககொதொணொ கமக்கடிகமம் அது கொடர்தொண ஊடங்ககமம் ஒட்டித் ிக க்கள் 

னன் கமி கீழ்க்கொணும் தகொரிக்ககககப இந்ி அசின் கணத்துக்குக் 

ககொண்டுகசல்லும் கதொமட்டு ிர்மம்      26. 04. 2020 ஞொிறு ொகன 5 முல் 5.30 க 

தகொரிக்கக ழுி அட்கடகதபொடும் கறுப்புத் துிகதபொடும் அர் டீ்டு ொினில் 

உரி இகடகபிமடனும் தொதுகொப்புடனும் ிற்கும் தடி ிக க்ககப தண்டிக் 

ககொள்கிதநொம்.  

கண ஈர்ப்புக் தகொரிக்கககள் 

இந்ி அதச!  

வ ரஶரணர வனக் டிஷ வல்ன - தசறினறனந்து க் ஷப  ரக் , 

 

உடஶண 5 இனட்சம் ஶ ரடி றற எதுக்கு!   

 றம்தி றனேம் இந்ற உவுக்  றடங்ஷ த் றநந்து உவு ரணிங் ஷப னென்று 

ரங் லக்கு இனசர  க் லக்கு ங்கு!  

எவ்வரன குடும்தத்றற்கும் னென்று ரங் லக்கு ரம் னொ.6,000 ங்கு! 

ரறன அசுக்குத் ஶஷரண றற ங்கு! 

னத்துர் ள், வசினறர் ள், ல்ரழ்வுப்திரபர் லக்குப் தரது ரப்னக்  னி ள் வ ரடு! 

 

ஶற் ண்ட ஶ ரரிக்ஷ  ஷப னறனேறுத்றத் ற ம் லி அபில் ன றந ப்ல் 26 

ஞரிறு ரஷன 5.30 ிபில் ஷடவதறும்  ண ஈர்ப்ன இக் த்றல் அர் டீ்டு 

ரசனறஶனர ரடிிஶனர அட்ஷட, ரள், அல்னது சறஶனட்டில் ஶ ரரிக்ஷ  ஷபச் சுனக் ர  

லறக்  றுப்னத் துி லடன்  ண ஈர்ப்ன இக் த்றல் தங்கு வதந அஷக் றஶநரம்.  

 1.ிொகு    

வதரதுச்வசனரபர், றழ்த் ஶசற ிடுஷன இக் ம்       

2.க்கநிஞர் சி. ொஜு                                                

ொின ஒமங்கிகப்தொபர், க்கபிகொம் 
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3.தகொக கு. இொகிமட்டின்                   

கனர், ந்க கதரிொர் ிொிடர் ககம்  

4.ிமமுமகன் கொந்ி   

ஒமங்கிகப்தொபர் த 17 இக்கம்  

5.சி, கசந்ிழ்ொன்,  

வதரதுச்வசனரபர், றழ்த் ஶசக் குடிசு இக் ம் 

6.தொனன்                                             

வதரதுச்வசனரபர் றழ்த் ஶச க் ள் னன்ணி 

7.ொகக. ிமள்ளுன்                                                  

ஷனர் றழ்ப் னனற ள்  ட்சற   

8.ககொபத்தூர் ொ.கச. ி,                                

கனர், ிொிடர் ிடுகனக் ககம் 

9. குடந்க அசன்                                             

கனர் ிடுகனத் ிழ்ப் புனிகள் கட்சி   

10.சிம்தொன்  

இந்ற  ம்னைணிஸ்ட்  ட்சற - க் ள் ிடுஷன 

11.ொஞ்சிொன் 

க் ள் உரிஷப் தரது ரப்ன ஷம் 

12.கசௌ. சுந்மூர்த்ி 

றர் ிடுஷனக்   ம் 

13.தக.தி. ிதொதொ                                                

ற  ரழ்வுரிஷப் தரது ரப்ன க் ள்  ட்சற 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

ககொதொணொக கல்தொம்!  

ிழ்த் தசி ிடுகன இக்கம்  

 

முகநூல் தகனில் கொடர் கதொிவுகள் -- இது க 
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ண் ொள் கனப்பு கதொிொபர் 

1 

  

2020 

ொர்ச்சு 

31 

ககொதொணொக கல்தொம்! ல்ொழ்வுக் 

தகொரிக்கககள் 

தொர் ிொகு 

2 2020 

ப்ல் 

4 

ககொதொணொவும் கதொமபில் கமக்கடிமம் தொர் சந்ொ 

3 2020 

ப்ல் 

6 

ககொதொணொக கல்தொம்! கதொமபில் 

தகொரிக்கககள் 

தொர் ிொகு 

4 2020 

ப்ல் 

9 

ககொதொணொ ிர்ப்புப் ததொரில் து தங்கு தொர் 

சினம்புச்கசல்ன் 

5 2020 

ப்ல் 

11 

ககொதொணொின் அசில் தொர் ிொகு 

6 2020 

ப்ல் 

13 

அன்நொடங்கொய்ச்சிகபின் அனிகன – 

அசுகபின் கணத்துக்கு 

தொர் கின் 

7 2020 

ப்ல் 

15 

ககொதொணொவும் ிக உரிககளும் தொர் ிொகு 

8 2020 

ப்ல் 

18 

ககொதொணொவும் சட்ட உரிககளும் தொர் 

ொ. கிர்தல் 

9 2020 

ப்ல் 

20 

ககொதொணொவும் சூனிலும் தொர் ிொகு 

10 2020 

ப்ல் 

22 

ககொொதணொவும் உர் துமும் தொர் அமண் 

ொசினொி 
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சந்ொ 

தொஜக அசு கககழுிது ககொதொணொகொ? க்கபின் கதொமபொொத்கொ? 

உன பிலும் சரி, இந்றரிலும் சரி வதரனபரரச் சரிஷ, வதனந்ரக் ற 

உச்சப்னள்பிரன் வ ரஶரணரஶ ி, வ ரஶரணரிணரல் ட்டுஶ வதனந்ம் ில்ஷன. 

னனரபித்துனம், தரஜ  அசும் ம் சறக்ஶ ற்த ல்னர அசறல் வதரனபரரப் 

திச்சஷண லக்குரண தறஷனேம் வ ரஶரணரின் ஷனில்  ட்டும் ிர த்ரன்  னத்துத் 

வரிித்து ன றன்நணர். ற்வதரலது ற்தட்டுள்ப ந்றஷன 2009இல் ற்தட்டஷக் 

 ரட்டிலும் ஶரசர  இனக்கும் ன்று சர்ஶச ர றறம் ச்சரிக் றநது. வதனந்த்றன் 

ிஷபர  உன ப் வதரனபரரம் 2009இல் 0.6% சுனங் றர வும், வ ரஶரணர ஷஸ் 

வரற்நறன் ரக் த்ரல் உன ப்வதரனபரரத்றல் 1.5% அபிற்குச் சரிவு ற்தடனரம் ணவும் 

வரிித்துள்பது. 

 

வ ரஶரணரஷச் சரக் றட்டு க் ள்-ஶதரரட்டங் ஷப னடக் றறலும், இணிஶல் ல்னர 

அசறல் வதரனபரர தற ஷபனேம் வ ரஶரணரின் ீது ஶதரட்டு ிடனரம் ன்தறலும் 

தரஜ வுக்கு இட்ஷட  றழ்ச்சற. 

 

றசம்தரினறனந்ஶ வ ரஶரணர சலணரில் ஷங்வ ரண்டுள்ப றஷனில், அன றலுள்ப 

க் படர்த்ற அற ம் வ ரண்ட இந்ற ரட்டின் அசு னன்வணச்சரிக்ஷ  டடிக்ஷ  ள் 

டுத்து வ ரஶரணரஷ றர்வ ரள்பத் ரர்றஷனில் இனந்றனக்  ஶண்டும். ஆணரல் தரஜ  

அசு ஆட்சறக்  ிழ்ப்ன டடிக்ஷ  பில் ஆழ்ந்றனந்து. வதரனபரரம் சரிந்து க் பின் 

தப் னக் னம், த ர்வும் குஷநந் றஷனில், வ ரஶரணர ஷஸ் தவுஷத் 

டுப்தற் ர  ந் னன்ஶணற்தரடும் வசய்ரல் றடீவன்று ரர்ச் 24 ள்பிில் ஶரடி 

ஊடங்கு உத்ிட்டரர். குஷநந்தட்சம் 21 ரட் லக்கு க் ள் உினடன் இனக்  ஶண்டும் 

ன்தஷப் தற்நறக்கூட சறந்றக் ரல் ரர்ச் 25 னல் 21 ரட் லக்குக்  ண்னெடித்ணர  என 

னல அஷடப்ஷத அநறித்றனக் றநரர் ள். ப்வதரலதும் ஶல்ட்ஷடஶ  ணிக்கும் தரஜ  

அசு அன்நரடங் ரய்ச்சற ள், றணக்கூனற ஷபப் தற்நறஶர, னனம்வதர் வரறனரபர் ஷபப் 

தற்நறஶர ஶரசறக் ரறல் ஆச்சரிறல்ஷன. தனள்பர் ள் ஶஷரணஷ ரங் ற 

னடக் றஷத்துள்பணர். பி க் ள் ரங்  இனர ண்ம் ஊ ரி த்ஷஶ இணரல் 
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தரஜ  அசு ஊக்குித்துள்பது. தட்டிணிரல் இநக் ட்டும், வ ரஶரணரிணரல் இநக்  

ஶண்டரம் ண ிட்டுிட்டரர் பர ன்ண?.. க் ள் ஶசரற்றுக்கு றில்னரல் தட்டிணி 

 றடந்ரல் அர் லக்கு ஶரய் றர்ப்ன சக்ற குஷநந்து ஶரய்ரக் ம் அற ரிக்கும் ன்ந 

அடிப்தஷட அநறவு கூட இல்னரர் ள் ற் ர  ஆட்சற வசய் ஶண்டும்? னன்ஶத 

அஷணனக்கும் வதரது ிறஶர  னஷநில் உவுப் வதரனட் ஷப ிறஶர றத்து அன் 

திநகு ஊடங்கு உத்ஷ திநப்தித்றனக்  ஶண்டும்.ஶற்று ரறனத் வரறனரபர் ஷப 

தரது ரக்குரறு ரறனங் ஷப அநறவுறுத்ற அற் ரண றறஷனேம் ங் றினக்  ஶண்டும். 

அவ்ரறு வசய்ரல் ஶ ரடிக் க் ரண வரறனரபர் ஷப சரின் ிபிம்திற்குத் ள்பி 

அஷனக் றத்றனக் றநரர் ள். அசறன் ஆின்நற அ ற பர  ிக்றனேற்று அர் ள் 

 ரல்ஷடர ச் வசன்று வ ரண்டினக்கும் ஶதரது 5 ரட் லக்குப் திநகு ரர்ச் 30ஆம் ஶற, 

டுறில் அர் ஷப றறுத்ற, வபிரறனத் வரறனரபர் ள் வசரந் ஊர் றனம்னஷத் 

டுக்  அஷணத்து ரறன ல்ஷன ஷபனேம் னெட ஶண்டும் ன்றும், தறணரன்கு ரட் ள் 

ணின ரம் பில் அர் ஷப அஷடக்  ஶண்டும் ன்றும் ரறனங் லக்குக் 

 ட்டஷபிட்டுள்பணர். குற்நம் வசய்து ஶரடி அசு, ண்டிக் ப்தட்டஶர வரறனரபர் ர்க் ம். 

க் ள் ஶஷனக்குத் றண்டரடி வதரலவல்னரம் தறு ரள் ஶஷனத் றட்டத்ஷ  ண்டு 

வ ரள்பரல் றறஷ வட்டி தரஜ  அசு ற்வதரலது அற் ரண கூனறில் வறும் 20 

னொதரய் அற ரித்து, ஊடங்ஷ  அநறித் திநகு றலுஷத் வரஷ ில் னொ.4 ஆித்து 431 

ஶ ரடிஷ ிடுித்துள்பது. ப்ல் 10 ஶறக்குள் வரத் றலுஷரண னொ.11ஆித்து 499 

ஶ ரடிஷனேம் ிடுிப்தர  ரக்குறுற அபித்துள்பணர். 

 

ஶதரிடர் துர்ிப்ன றற,  ணி பனள்ப ரறனங் ள் வதறும்  ணி றறம்,  ட்டுரணத் 

வரறனரபர் லக் ரண துர்ிப்ன றற ஆ றற்நறன் னெனம் வதநப்தட்ட வரஷ ஷ 

ற்வதரலது துர்ிப்னக்குப் தன்தடுத்துரறு த்ற அசு, ரறனங் ஷபக் ஶ ட்டுக் 

வ ரண்டுள்பது.இற்ஷநப் தன்தடுத்துற் ரண உரிஷ ரறனங் பிடம் ற்வ ணஶ உள்ப 

ஶதரது அறல் த்ற அசறன் தங்கு னறரய் துவும் இல்ஷன. 

 

வ ரஶரணர ரக்குனறனறனந்து க் ஷபப் தரது ரப்தற் ர  னொ.1.70 னட்சம் ஶ ரடி றப்தினரண 

வதரனபரர றறத்வரகுப்ஷத அபிப்தர  றறஷச்சர் வரிித்ரர். வதரது ிறஶர  

னஷநின் தணரபர் லக்குக் கூடுனர  5  றஶனர ரணினம், 1 றஶனர தனப்னம் 
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ங் ப்தடும். னெத்க் குடிக் ள் ற்றும் ிஷ லக்கு னென்று ரங் லக்கும் ஶசர்த்து 

னொ.1,000 ங் றக்  க் றல் வசலுத் உள்பர வும் குநறப்திட்டரர். அரது ரத்றற்கு வறும் 

330 னொதரய் அபிக் ப்தடவுள்பது. என ரஷபக்கு 11 னொதரஷ ஷத்து ன்ண வசய் னடினேம்? 

திர்-ிசரத் றட்டத்றற் ரண னல் ஷ னொ. 2000 ப்ல் 1இல் ங்குர வும் 

வரிித்துள்பரர். அடுத் னென்று ரங் லக்கு ஜன்ன்  க்கு ஷத்றனக்கும் வதண் லக்கு 

ரத்றற்கு னொ. 500 அபிக்  உள்பர வும், திரன் ந்றரி உஜ்ரனர றட்டத்றன் 

தணரபி லக்கு னென்று ரங் லக்கு இனச ல்திஜற சறனறண்டர் ள் ங் ப்தடும் ன்றும் 

வரிித்துள்பரர். இதுரன் அர் ள் ங் றனேள்ப துர்ிப்ன. இந் உிஷனேம் 

ற்வ ணஶ உள்ப றட்டங் பின் தணரபி ள் ட்டுஶ வதந னடினேம். இத்றட்டங் பின் 

தணரபர  இல்னர னக்கும் ந் உினேம்  றஷடக் ரது. இல்தரண ரட் பில் கூட 

இணரல் ந் அபவுக்கு க் ள் உி வதறுர் ன்தது ஶ ள்ிக்குநறஶ. 

 

திரின்  ரீப்  ல்ரண் றட்டத்றன்  லழ் வ ரஶரணர வரற்ஷநத் டுக் ப் ஶதரரடி னம் 

சு ரரப் திரபர் லக்குக்  ரப்தடீ்டுத் றட்டம் வரடங் ப்தட்டுள்பர  த்ற அசு 

வரிித்துள்பது. னத்து ஊறர் லக்கு னஷநரண தரது ரப்ன சற ள் வசய்து ரல், 

வ ரஶரணரிணரல் தரறக் ப்தட்டரல்  ரப்தடீ்டு றரம் னஶரம் ன்தது ன்ண 

ரறரிரண றனஷந? னனன்  ரக்கும் அடிப்தஷடில் தரஜ  ஷனேம் 

வசல்தடுத்ில்ஷன ன்தது வபிர த் வரி றநது. 

 

இந் துர்ிப்னத் றட்டங் ஷப தரஜ  அசறன்  ரனங் டந் ஞரஶணரம் ன்று ரஶனும் 

றஷணத்ரல் அது று. அர் பின் றட்டம் ன்ண? துர்ிப்ன (றரம்) அபிப்தது 

ஶதரன்ந என ஶரற்நத்ஷ ற்தடுத் ஶண்டும் ஆணரல் அபிக் க் கூடரது ன்தது ரன். 

இல்ஷனவன்நரல் ற் ர ச் வசல்தடுத் னடிர என றஷனஷ உனரக் ற வதபில் 

இற்ஷந அநறித்துள்பணர்? வதரது ிறஶர  ஊறர் ள் ஊடங்கு னடிந்வுடன் 

ிறஶர ம் வசய்ர ஶ வரிித்துள்பணர். அணரல் ற் ர  இத்றட்டத்ஷ 

அநறித்ரர் ஶபர அஷச் வசல்தடுத் னடிர றஷனஷஷ ற்தடுத்றஶ 

அநறித்துள்பரர் ள். றறப் தற்நரக்குஷந அற ரணரல் தங்குச்சந்ஷ சரினேம்.  ரர்ப்தஶட் 

ண்தர் ள் ஶ ரதித்துக் வ ரள்ரர் ள் ன்தஶ தரஜ  அசறன்  ஷனர  உள்பது. 

ரிசர்வ் ங் ற  டன் ஷ ஷப வசலுத்துற் ரண  ரனத்ஷ னென்று ரம் ீட்டித்துள்பது. 
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னங் ரன ஷப்ன றற பில் 75 சீம் ஷ வதற்றுக் வ ரள்ப அனுறனேம் அபித்துள்பது. 

5.15 சீர  இனந் ங் றக்  டன் ீத்ஷ வப்ஶதர’ 0.75% குஷநத்து 4.4% ஆ  

றர்ித்துள்பது. ரிர்ஸ்-வப்ஶதர ீத்ஷ 0.90% குஷநத்து 4%ஆ  றர்ித்துள்பது. 

இணரல் சறறுஶசறப்னத் றட்டங் லக் ரண ட்டிி றனம் குஷநக் ப்தட்டுள்பது. னங் ரன 

ஷப்ன றறக் ரண ட்டி 7.1 சீர வும், ஶசற ஶசறப்னப் தத்றத்றற் ரண ட்டி 6.8% 

ஆ வும் குஷநக் ப்தட்டுள்பது. னெத் குடிக் ள் ஶசறப்னத் றட்டத்றற்கு, ட்டி ி றம் 

ஆண்டுக்கு 8.6 சீத்றனறனந்து 7.4 சீர க் குஷநக் ப்தட்டுள்பது. த்ற அசு உரி 

அபில் றற எதுக் ரல், ரிசர்வ் ங் றின் தக் வ ரள்ஷ ில் ரற்நம் வ ரண்டுனன் 

னெனம் ட்டுஶ வதரனபரர ந்த்ஷ சரிவசய் இனரது. 

 

த ர்ஶரர் குநறடீு அடிப்தஷடினரண சறல்னஷந தகீ் ம் ஃதிப்ரிில் 7.59 % 

உர்ந்துள்பது. உவுப்வதரனட் பின் ிஷனரசற 10.81% சீம் உர்ந்துள்பது. அறல் 

ரணிப் வதரனட் பின் ிஷனரசற 5.23%,  ரய் நற ிஷனரசற 31.61% உர்ந்துள்பது. தனப்ன 

ஷ  பின் ிஷன 16.61% உர்ந்துள்பது. ீன் இஷநச்சறின் ிஷன 10.2%, னட்ஷட ிஷன 

7.28% உர்ந்துள்பது. இந்றரின் சரசரி தகீ் ம் 6.58 % ஆ வும் றழ் ரட்டில் 7.4% 

ஆ வும் உள்பது. 

 

வரறல்துஷந உற்தத்றக் குநறடீ்டு அநறக்ஷ ின் (தி) தடி 2020 ஜணரி ரத்றற் ரண 

வரறல்துஷந உற்தத்றரணது வசன்ந ஆண்ஷடக்  ரட்டிலும் 2% உர்ந்துள்பது. ப்ல்-ஜணரி 

2019-20  ரன ட்டத்றன் எட்டுவரத் பர்ச்சற னந்ஷ ஆண்டின் இஶ  ரனப்தகுறனேடன் 

எப்திடும் ஶதரது 0.5 சீர  உள்பது. வசன்ந றற ஆண்டின் (2018-19) ஜணரி ரத்துடன் 

எப்திடும் ஶதரது சுங் த்துஷந (4.4%), உற்தத்றத்துஷந (1.5%) ற்றும் றன்சரத் துஷந (3.1%) 

பர்ச்சற வதற்றுள்பது. 2019-20இல் இந் னென்று துஷந பிலும் ப்ல் னல் ஜணரி 

ஷினரண எட்டுவரத் பர்ச்சற னஷநஶ சுங் த் துஷநில் 1.0 % ஆ வும், உற்தத்றத் 

துஷநில் 0.3% ஆ வும் ற்றும் றன்சரத் துஷநில் 0.9% ஆ வும் உள்பது. 

 

உற்தத்றத் துஷநில் இனதத்துனென்று வரறல்ஷ  பில் 12 வரறற்குலக் ள் 2020 ஜணரி 

ரத்றல் றர்ஷந பர்ச்சற  ரட்டினேள்பண. அரது பரல் ஶய்ந்துள்பண. அஷணத்ஷ 

ிடவும் ‘னஷ ிஷனப் வதரனட் பின் உற்தத்ற’ 22.8 % உர்ந்துள்பது. ‘அடிப்தஷட 
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உஶனர ங் பின் உற்தத்ற’ 14.1 சீனம், ‘அஷந னன் பின் உற்தத்ற’ 9.0 சீனம் 

உர்ந்துள்பது. 'தறவுவசய்ப்தட்ட ஊட ங் பின் அச்சறடுல் ற்றும் று உற்தத்ற ' -16.3%, 

உவுப்வதரனட் பின் உற்தத்ற (-)0.9%, ' ிணி, றன்ணட ற்றும் எபிில் ரரிப்ன பின் 

உற்தத்ற' (-)11.6%, உஶனர ப் னஷணவதரனட் பின் உற்தத்ற (-)7.2% ற்றும் 'ஶரட்டரர் 

ர ணங் பின் உற்தத்ற' (-)10.6% குஷநந்துள்பண. ப்ல்-ஜணரி ஷினரண உஶனர ப் னஷண 

வதரனட் பின் உற்தத்ற (-)13.1%, இந்றங் ள் ற்றும் உத ங் பின் உற்தத்ற (-)10.2 %, றன் 

உத ங் பின் உற்தத்ற (-) 2.5%, ஜவுபித்துஷநில் உற்தத்ற (-)1.9% குஷநந்துள்பண. 

 

தன்தரட்டு அடிப்தஷடில் னெனணப் வதரனட் பின் உற்தத்ற (-)4.3%, உள் ட்டஷப்ன / 

 ட்டுரணப் வதரனட் பின் உற்தத்ற (-)2.2%, ீடித் த ர்வுப் வதரனட் பின் உற்தத்ற (-)4.0% 

ற்றும் உடணடி த ர்வு வதரனட் பின் உற்தத்ற -0.3% குஷநந்துள்பது. னன்ஷப் 

வதரனட் பின் உற்தத்ற 1.8%, இஷடறஷனப் வதரனட் பின் உற்தத்ற 15.8% பர்ச்சற வதற்றுள்பது. 

 டந் இண்டு ரங் பில் ஃகு உற்தத்றின் அபவும் 8.56 றல்னறன் டன்ணர  சரிந்துள்பது. 

அற  ஶஷனரய்ப்ன ஷப உனரக்கும் ஜவுபித்துஷநின் ற்றுறனேம் குஷநந்துள்பது. 

ரட்டின் வதரனபரரத்றல் 75% னடக் ப்தட்ட றஷனில் வரத் உள்ரட்டு உற்தத்றில் 

 டும் ழீ்ச்சற ற்தடும் ணவும், 2021ல் வரத்ப் வதரனலற்தத்றின் றப்ன 3.5% குஷநனேம் 

ணவும் த்றப் னள்பிில் அஷப்தின் ஆய்ரபர் ள்  க் றட்டுள்பணர். உற்தத்றத் 

துஷநில், உவு தப்தடுத்துல், னந்துத் வரறல் ள் ட்டுஶ வசல்தட 

அனுறக் ப்தடுரலும், வதரநறில் துஷந, உஶனர த் துஷந ஶதரன்ந திந திரிவு லம் 

வசல்தரடு ஷப றறுத்ற ிட்டரலும் உற்தத்ற 70 சீம் குஷநனேம் ன்று 

றர்தரர்க் ப்தடு றநது. வரத் உற்தத்றில் உவு, தரணங் ள் ற்றும் னஷ ிஷன 

ஆ றற்நறன் உற்தத்ற 10 % தங்ஷ ஶ  றக் றன்நண. 

 

இந்றங் ள் ற்றும் உத ங் ள் --- ஆட்ஶடரவரஷதல் ள், த ர்ஶரர் வதரனட் ள் ற்றும் 

னெனணப் வதரனட் ள் --- வரத் உற்தத்றத் துஷநில் சுரர் 20% ஆ வும் வரத் உள்ரட்டு 

உற்தத்றில் 3.7 %ஆ வும் தங்கு  றக் றன்நண. எட்டுவரத்ர , உற்தத்றத்துஷந,  ரட்டின் 

வரத் உள்ரட்டு உற்தத்றில் 16.1 சீர  உள்பது. வதரனபரர னடக் த்ரல் 

உற்தத்றில் வரத் இப்ன னொ. 6 டிரில்னறன் ற்தடனரம் ண றப்திடப்தட்டுள்பது. 

வ ரஶரணர ஷஸ் தவுஷ ிஷர க்  ட்டுப்தடுத்றணரலும் வரறல்துஷந ீண்டு 
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னற்கு 9 ரம் ஆகும் ணவும் குநறப்திடப்தடு றநது. 

ரதி திர் பின் அறுஷடனேம் தரறக் ப்தட்டுள்பரல் ரன் ரம்  ரனரண்டில் உவு உற்தத்ற 

அற ரகும் ன்ந ம்திக்ஷ னேம் வதரய்ர  உள்பது. ற்வ ணஶ 45 ஆண்டு பில் இல்னர 

அபிற்கு ஶஷனின்ஷ 6.1%ஆ  அற ரித் றஷனில், ற்ஶதரது 

ர்த் த்துஷந,சுற்றுனரத்துஷந, ஶசஷத்துஷந ணப் வதனம்தரனரணத் துஷந ள் னடங் றரல் 

தன ஶ ரடி க் ள் ஶஷன இக்கும் அதரம் உள்பது.சுற்றுனரத் துஷநில் ட்டுஶ 3.8 ஶ ரடி 

ஶதர் ஶஷனஷ இக்  உள்பணர். 

 

சறறு, குறு வரறல் றறுணங் லம், சறறு உற்தத்றரபர் ள், சறறு ி ர் ள் சு வரறல் 

னஷணஶரர், ிசரி ள் றறவனக் டிரல் தரறக்கும் அனம் ற்தட்டுள்பது. 

வதரனபரர சரிிணரலும்  வ ரஶரணர அச்சுறுத்னரலும் வதனபில் றறனெனணம் 

ரட்ஷட ிட்டு வபிஶநறனேள்பது. இணரல்  ச்சர ண்வய் தபீ்தரய்க்கு 25 டரனனக்கும் 

குஷநர  ழீ்ந்துள்ப  ரன ட்டத்றலும் கூட னொதரின் றப்ன அவரிக்  டரனனக்கு 76 ன்ந 

அபவுக்கு ஶல் ழீ்ந்துள்பது.  ச்சர ண்வின் ிஷன ழீ்ச்சறஷடந்ரலும் இந்றரில் 

வதட்ஶரல், டீசல் ீரண  னரல் ரிஷ னறட்டனக்கு 3 னொதரய் உர்த்றனேள்பது த்ற அசு. 

 னரல் ரி ம்ன வதட்ஶரலுக்கு னொ.18ஆ வும், டீசலுக்கு னொ.12 ஆ வும் உர்த்ப்தட்டுள்பது. 

வதரனபர ந் றஷனிலும், வதரனபரரத்ஷ ஊக்குிக்கும் ஷ ில்  ச்சர ண்வய் 

ிஷனக் குஷநின் தனன் க் லக்குக்  றஷடக்  ிடில்ஷன தரஜ  அசு. சுங் ரிின் 

னெனனம் வதட்ஶரல், டீசல் ிற்தஷணின் னெனனம் க் பின் ரிப்தத்றல் தன இனட்சம் 

ஶ ரடி ஷப த்ற அசு அத ரித்துள்பது. அஷவல்னரம் க் லக்கு துர்ிப்ன உி 

ங்  தரஜ  அசுக்கு ணம் னர?. வதனனனரபி லக்கு ரித் ள்லதடி,  டன் ள்லதடி 

ண தன இனட்சம் ஶ ரடி ஷப சலுஷ  பர  அள்பி இஷத்து தரஜ  அசு. அர் ஷப பம் 

உனரக்குதர் ள் ணப் ஶதரற்நறது. இப்வதரலது ங்ஶ  அந் பம் உனரக்குதர் ள்? 

வ ரஶரணர அச்சுறுத்னறனறனந்து க் லக்கு துர்ிப்ன அபிப்ஶதரம் ன்று அர் ள் ரய் 

றநக் வும் இல்ஷன. வதரனபரரத்ஷ ந் றஷனினறனந்து ீட்வடடுக் வும் 

னன்ில்ஷன. ஊடங்கு அநறித் ந்து ரட் லக்குப் திநஶ  எனர் தின் எனர  சறன 

ஶ ரடி ஷப ிட்வடநறந்து, ரழ்ரள் ள்பல் தட்டத்ஷப் வதற்று வசல் றநரர் ள். ஆணரல் 

ரழ்ரள் னலதும் அர் ள் அடிப்தது ன்ணஶர வதனங்வ ரள்ஷப ட்டும் ரன். 

அர் ஷபக் குற்ந டடிக்ஷ  பினறனந்து  ரப்தற்குத்ரஶண தரஜ  அசு உள்பது! சீதத்றல் 
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றறுணச் சட்டத்றல் தரஜ  அசு வ ரண்டுந்துள்ப றனத்னம் அன் என தகுற ரஶண! 

வதனனனரபி ள் அபித் ஶ ரடி லம் வதறுறறுண சனெ ப் வதரறுப்ன ரிின் என 

தகுறர ஶ உள்பது ன்தரல் அர் ள் என ஷதசர கூட ன்வ ரஷட ங் ில்ஷன 

ன்தஷனேம் இங்கு அடிக்ஶ ரடிட்டுக் குநறப்திடஶண்டும். 

 

வ ரஶரணர ஷஸ் வரற்ஷநத் டுப்தற் ரண வசனவு லக்கு றற வதறுற் ர  ன்று 

க் பிடறனந்து ஶலும் அத ரிக்  ஶரடி ‘திர் ஶ ர்ஸ்’ ன்ந னற றறத்ஷ 

உனரக் றனேள்பரர். ஶதரிடர் துர்ிப்னக் ர  திர் ஶசறத் துர்ிப்ன றற ன்று 

ற்வ ணஶ என்று இனக்கும் ஶதரது ற்ஶதரது ற் ர  ’திர் ஶ ர்ஸ்’ ன்ந னற 

அநக் ட்டஷபஷ உனரக்  ஶண்டும் ண றர்க் ட்சறிணர் ஶ ள்ி லப்தினேள்பணர். 

 

வ ரஶரணரஷக் ஷ   லர க் கூநற க் ஷபனேம், வதரனபரரத்ஷனேம் ஷ  லி தரஜ  

அசுரன் சனெ  ின ஷனத் ீிர க்  ஷடப்திடித்துள்பது ன்தறல் ள்பபவும் 

சந்ஶ றல்ஷன. 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 

ொ, கிர்தல் 

ககொதொணொவும் சட்ட உரிககளும்: 

வ ரஶரணர னும் வரற்று ஶரய் உனவ ங் றலும் ணிர் ள் றர ப் தி அவரிக் ர, 

ஸ்வதின், திரிட்டன், திரன்சு உள்பிட்ட ல்னசு ஷபஶ ஆட்டிப் தஷடக் றநது. 

ணிர் ஷபக்  ரவு வ ரள் றநது. இநப்ன ண்ிக்ஷ  ரலக்கு ரள் வதனகுர  ற  

ஊட ங் பிலும் டு பிலும் வசய்ற ள் வபின றன்நண. இந்றரிலும் வ ரஶரணர னும் 

வரற்றுஶரய் அஷணத்து ஶசற இணங் பிஷடிலும் (அஷணத்து ரறனங் பிலும்) தி 

ன றநது. இணரல் 20.3.2020 ல் என்நற அசு ஊடங்கு அநறிப்ன அநறித்து.  ரறன 

அசு லம் அநறித்ண. அன் தின் ரறன அசு ள் டந்து வ ரள்லம் ிம் வறும் சனெ  

ின ல், ஊடங்கு னெனம் க் ஷப டீ்டினறனக்  வசரல்னறினப்ததுரன். இணரல் ஷ 

பி அன்நரடங் ரய்ச்சற ள், அஷப்னசரரத் வரறனரபர் ள், னனம்வதர்ந் வரறனரபர் ள், 

அஷனகுடி ள், டீற்ந றஷனில் சரஷனஶரம் சறப்ஶதரர், திச்ஷசக் ரர் ள் அஷணத்து 

க் லம் ரழ்ரரம் இந்து ிக் றநரர் ள் . 
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ஶதரதுரண துர்ிப்ன உி ள், த உி ள், குடிீர் , உின்நற தட்டிணிச் சரவு வதன ற 

ிடுஶர ன்று அஞ்ச ஶண்டினேள்பது .இற்ஷ  றலுடன் அஷந்துள்ப அ ர்ஶ ரினறல் 

குங்கு ள் அற ம். ணிர் ள் வசல்து ஷடப்தட்டரல் ரபரண குங்கு ள் உின்நற 

இநந்து ஶதர றன்நண. இற்ஷ  ட்டும்  ணிர் பின்நறத் ற் ரத்துக்வ ரண்டு னத்துிர் வதற்று 

ன றநது. ஆறு ள், ரி ள், அனி ள்,  டல், இற்ஷ ப் ஶதனி ள் தூய்ஷ அஷடந்து 

ன றன்நண. னஷ ற்ந ஞ்சறல்னரக்  ரற்றும்  றஷடக் றநது. ினங்கு ள் சுந்றர  

உனவ ங் றலும்  னக்குள் ஷட ஶதரடு றன்நண.  

 

இந்றர திரித்ரணிக்  ரனணி ஆறக் த்றன்  லறனந்  ரனம், அற்கு னன்ணர் டச்சுக் ரர் ள் 

ஶதரர்ச்சு லசறர் ள் தஷடவடுப்தின்  ரனம் னற்வ ரண்ஶட வரற்று ஶரய் ள்  க் ஷபனேம், 

தஷடவடுத்து ந்ர் ஷபனேம் தரறத்துள்பண. ரபரண ரந் உிர் ள் தநறஶதரனேள்பண. 

ஶதரர்ச்சு லசறர் ள் 1510இல் தஷந்து ி ம் வரடங் ற ஶதரறனந்ஶ இந்றரில் 

வரற்றுஶரய் இநப்ன ள் அற  ண்ிக்ஷ ில் ற ழ்ந்ண.  ரசஶரய், ஶனரிர,  ரனர, 

வதரிம்ஷ, இன்னலவன்சர, ஷடதரய்டு ஶதரன்ந ஶரய் ள் அற ம் ரக் றர க் 

கூநப்தடு றநது.  

 

இங் றனரந்றல் இல்னர ஶரய் ள் இந்றரில் ஆங் றஶனனக்கு ந்து, அர் ள் ரபரய் 

இநந்து ஶதரணரர் ள். இந்ரட்டில் 19ஆம் தற்நரண்டில் வதரிம்ஷ,  ரனர வகுர  

க் ஷப தரறத்ண.  ஊட்டச்சத்து இல்னரஷ, அநறரஷ, க் ள்வரஷ ப் வதனக் ம் 

இற்நரல் இநப்ன ண்ிக்ஷ  கூடிது .  ரனரஷப் வதரறுத் அபில் ஶரய் 

தனரணற்கும் ஷ பி க் ள் டிந்ற்கும் திரித்ரணிக்  ரனணி அஶச  ரம். 

ரணிங் ஷபக் வ ரள்ஷபடித்துச் வசன்நரல் இந்றரில் தஞ்சம் ற்தட்டது. அன் 

 ரர ஶ ஶரனேம் ற்தட்டது . ஶலும் திரித்ரணிக்  ரனணி ஆறக் த்றல் இந்றரில் 

அற ரம் வசய் ந் திரித்ரணினக்கும்  ரனர னனரண ஶரய் ள் ந்ண.  

 

ற த்ஷ வதரறுத் ஷ அம்ஷ ஶரய் ரரிம்ணின் ஶ ரதத்ரல் னர  

இன்நபவும் ம்திக்ஷ  வ ரண்டுள்பரர் ள் .ரரிம்ன் ஶ ரிலுக்கு ஶர்ந்து வ ரண்டு ர 

ிபக்கு ற்றுது , துஷ ரரிம்ன் ஶ ரினறல் ட்டுறன்நற ற ம் னலதும் 

ரரிம்ன் ஶ ரில் பில் ஷடவதறு றநது.  ரனணிரறக் க்  ரனத்றலும் சரறப் தரகுதரடு 
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ன்தது க் வ ரள்ஷ ர  இனந்து. இணரல் எடுக்குண்ட க் ள் ற்நர் ஷபக் 

 ரட்டிலும் வரற்றுஶரய் பரல் கூடுனர த் துனற்நணர்.  

 

தம்தரய் (இன்ந னம்ஷத) ர ரத்றல் 19ஆம் தற்நரண்டுக்  ஷடசறில் தஶதரணிக் திஶபக் 

னும் வரற்றுஶரய் திது. இன்  ரர  1897ஆம் ஆண்டு வரற்றுஶரய் ள் சட்டம் 

(Epidemics Act, 1897) வ ரண்டுப்தட்டது. அச்சட்டத்றன்தடி, வரற்றுஶரய் தரல் 

டுப்தற் ர  ரறன அசுக்கு அற ரம் அபிக் ப்தட்டது. இச்சட்டத்ஷ றக் ரல் 

டப்தர் ள் இந்ற ண்டஷணச் சட்டம் திரிவு 188இன் தடி ண்டிக் ப்தடுரர் ள். இந்ச் 

சட்டம் 123 ஆண்டு  ரனர  இன்ஷநக்கும் ஷடனஷநில் உள்பது.  ரனணி ஆறக் க் 

 ரனத்றல் இற்நப்தட்ட சட்டம் 123 ஆண்டு லக்குப் தின்னும் அப்தடிஶ உள்பது. 

றனத்ங் ஶபர னற சட்டஶர இற்நப்தடில்ஷன அன்ஷந  ரன  ட்டத்றல் ிடுஷனப் 

ஶதரரட்ட ீர் தரன ங் ர றன ர் ணது ஶ சரி தத்றரிஷ ில் இச்சட்டம் குநறத்துக்  ட்டுஷ 

லறற் ர  அன்ஷந அசரல் ஷ து வசய்ப்தட்டு 18 ரங் ள் சறஷநில் 

அஷடக் ப்தட்டரர்  

 

.தஷரண 1897 வரற்று ஶரய் ள் சட்டத்ஷப் தன்தடுத்றத்ரன் இப்ஶதரது இந்ற அசும் 

றழ்ரடு அசும் னல அஷடப்ஷத அநறித்துள்பண. அசுக்கும் அற ரரி லக்கும்  ட்டற்ந 

அற ரங் ள் ங்கும் இந்ச் சட்டத்றல் (1) னத்துர் ள், வசினறர் ள், சு ரர 

திரபர் பின் உரிஷ ள் அங் ல ரிக் ப்தடில்ஷன. அர் ள் ங் ஷபப் தரது ரத்துக் 

வ ரள்ற் ரண றஷ  துறல்ஷன; (2) ஶரரபி பின் உரிஷ லம் 

அங் ல ரிக் ப்தடில்ஷன. அர் லக் ரண சற றச்ஷச, னந்து, உவு, ஊட்டச்சத்து, தரது ரப்தரண 

ணிஷ, சற றச்ஷச னடிந் திந ரண ஶதடஷ  ஆ றற்றுக் ரண சட்ட றஷ  துறல்ஷன. 

(3) வரற்று ஶரய் தரல் டுக்கும் ஶரக்குடன் ஶரரபி ள் அல்னரஶரஷத் டுத்து 

ஷக்கும் ஶதரது அர் பின் உரிஷ லம் அங் ல ரிக் ப்தடில்ஷன, ஆ , இந் னென்று 

திரிிணனக்குரண உரிஷ ஷப அங் ல ரிக் ரல் அசுக்கு ட்டும்  ட்டற்ந அற ரங் ஷப 

ங்கும் இந்ச் சட்டம் சணர த்துக்கும் க் பின் ல்ரழ்வுக்கும் னநம்தரணது. வரற்று 

ஶரய்க்கு றரண ஶதரரட்டத்துக்கு இது உரது.  

ணஶ, னத்துர் ள், வசினறர் ள் உள்பிட்ட ல்ரழ்வுப் திரபர் ள், ஶரனேற்நர் ள், 

ஶரய்த்டுப்ன டடிக்ஷ  பரல் தரறப்னற்நர் ள் ஆ ற னென்று ப்திணரின் 
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உரிஷ ஷபனேம் அங் ல ரித்துக்  ரக்கும் ஷ ில் என னற ‛வரற்றுஶரய் ள் சட்டம், 2020‛ 

இந்ற அசும், ரறன அசும் இற்ந ஶண்டும்.  

 

ஶலும், ல்ரழ்வுக் ரண உரிஷஷ (Right to Health) அடிப்தஷட உரிஷ பில் என்நர ச் 

ஶசர்க்கும் ஷ ில் இந்ற அசஷப்னச் சட்டத்ஷத் றனத் ஶண்டி ஶஷனேம் உள்பது. 

 ல்ினேரிஷச் சட்டம் ஶதரல் ல்ரழ்வுரிஷச் சட்டனம் இற்ந ஶண்டும்.  

ஶரற்ந ரழ்ஶ குஷநற்ந வசல்ம்!  

 

ல்ரழ்வு ன்தது ஶரய்ரய்ப்தடும் ஶதரது னந்து உட்வ ரள்து அல்னது சற றச்ஷச வதறுது 

ன்று ட்டும் னரிந்து வ ரள்பப்தடுரணரல் அது னலஷற்ந னரில் ஆகும். ஊட்டந்னம் 

ல்ன உவும் ல்ன ீனம் ல்ன  ரற்றும் ரசற்ந சூலும் இல்னரல் ல்ரழ்வு ன்தது 

வய்ப்தடரது. இத்ஷ  ல்ரழ்ஷ உறுற வசய்து எவ்வரன ஶசன அசறன்  டஷனேம் 

ஆகும். ஶண்டும் வ ரஶரணரஷ எட்டி உனவ ங்கும் இந்ப் னரில் பர்ந்து ன றநது. 

“உறுதசறனேம் ஏரப் திினேம் வசறுதஷ னேம்                                                 

ஶசர றல்து ரடு‛ 

ன்தது குநள்வநற. ஶரய்த் ீர்ப்தஷ ிடவும் ஶரய்த் டுப்ஶத ஶல் (Prevention is better than cure) 

ன்தது ல்ரழ்ின் னற் ட்ட:ஷப.  

 

 இந்ற அசஷப்னச் சட்டத்றன் ரம் அட்டஷின் தடி ல்ரழ்வு ன்தது ரறன 

அற ரரகும். வ ரஶரணரஷச் சரக் றட்டு ரறன உரிஷ பில் குறுக் றடுதும், திர் 

வதரல் ணிர  றற றட்டுதும் க்கு ினக்கும் ஆதத்து பின் னன்ணநறிப்ஶத 

ஆகும். ஜணர னம் ன்ணரட்சறனேம் இல்ஷனஶல் ல்ரழ்வுரிஷ ன்தது ட்டுச்சுஷக் ரய் 

ஆ ற ிடும். ீட் ஶர்வு ன்தது றழ்ரட்டின் எனங் றஷந் ல்ரழ்வுக்  ட்டஷப்னக்கு 

ற்வ ணஶ ஶட்டு ஷத்துக் வ ரண்டினப்தஷனேம்  க் றல் வ ரள்ப ஶண்டும்.  

ீட் ஶதரனஶ ஶசற னத்து  வுன்சறல் (NMC) சட்டனம் ரறன உரிஷக்கும் சனெ  ீறக்கும் 

றரண என்று. இந் சட்டத்ஷனேம் ீக் க் ஶ ரரி ரம் ஶதரரட ஶண்டி ஶஷ உள்பது. 

ஆ , ற  க் பின் ல்ரழ்வுக்குக் ஶ டு வசய்னேம் ற்தரடு ஷப றர்த்தும், னற 

வரற்றுஶரய் ள் சட்டம், ல்ரழ்வுரிஷச் சட்டம் ஆ றற்றுக் ர வும் ஶதரரட 

னத்துர் ள், வசினறர் ள், திரபர் ள், ஜணர  ஆற்நல் ள், றழ்த் ஶசற 
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ஆற்நல் ள், திந க் ள் ன இக் ங் ள் என்றுதடுது  ரனத்றன்  ட்டரம். 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 

கசங்கொட்டொன் குநிப்புகள் 

1, ”தந்னறஶன தர ற் ரய்‛  

இவு டீ்டில் எப்தரரி தரடும் ஶதரதும் தந்னறஶன வரங்கும் தர ற் ரில்  ண் ஷத் 

வதண்ஷப் தற்நற  ஷ உங் லக்குத் வரிந்றனக்கும். இந்ற அசும் அஶ றஷனில்ரன் 

உள்பது ன்தற்கு இன்னுவரன சரன்றுரன் அது னன்வரறந்றனக்கும் றன்சரச் சட்டம், 

2020. இது குநறத்துக்  னத்துச் வசரல்ன 21 ரள் ப்தட்டுள்பது. அரது அசரங் ம் 

அநறித்துள்ப ஊடங்கு அல்னது னல அஷடப்ன னடிந்து என ரம்ரன், அந் என ரனம் 

கூட உறுறில்ஷன. 2014, 2018 ஆண்டு பில் இப்தடிப்தட்ட சட்டம் வ ரண்டு னன்நணர். 

ரறன அசு லம் றன்சரத் வரறனரபர் அஷப்ன லம் ன்ஷர  றர்ப்னத் வரிித்து 

அந் னற்சறஷத் டுத்து றறுத்றண. இந்க் வ ரஶரணர  ரனத்ஷப் தன்தடுத்ற ஶரற அசு 

இந் ஶரசரண சட்டத்ஷக் வ ரண்டுப் தரர்க் றநது. ன் இது ஶரசரண சட்டம்? (1) 

இந்ற அசஷப்னச் சட்டப்தடி றன்சரம் ன்தது ரம் அட்டஷப்தடி அற ரங் பின் 

வதரதுப் தட்டினறல் உள்பது. னற சட்டம் ரறனங் பின் அற ரத்ஷ எப்னக்குச் சப்தரி 

ஆக் ற ிடும். என ஷ ஆஷத்றன் ஷ ில் ல்னர அற ரனம் குிக் ப்தடும் (2) 

றன்சரம் னலக்  னலக்  ி ப் வதரனபரக் ப்தடும் இன றன்சரம், ரணி ிஷன 

றன்சரம், குஷநந்  ட்ட றன்சரம் ன்தவல்னரம் தங் ஷர ற ிடும். (3) 

றன்ணிற்நலும் றன்த றர்வும் வதரதுத்துஷநினறனந்து ிடுிக் ப்தட்டு ணிரர் துஷநின் 

ஷ ில் எப்தஷடக் ப்தடும். ‛தந்னறஶன தர ற் ரய்‛ ன்ந தரட்டுக்கு ற்வநரனத்ற ‛ஶதரகும் 

ஶதரது தரத்துக் னரம்‛ ன்று றர்ப்தரட்டு தரடிணரபரம். ஶரற அசு வ ரஶரணரவுக் ர த்ரன் 

 ரத்றனந்ஶர? தர ற் ரய்  ஷ இன்னும் னடிில்ஷன. டீ்டுக் ர அம்ர 

‚ிஷக் ல்ஶனர ிட்டினக்ஶ ன்‛ ன்று இறுறர  னடித்து ஷத்ரபரம். அந் ிறப்னம் 

ச்சரிக்ஷ னேம் க்குத் ஶஷப்தடு றநது.  

2. ”த றப் ஶதரச்சு‛ 

வ ரஶரணர ஊடங்கு உனகுலி என்நர ற ிட்டது. அது தரனத்ீண க் ஷபனேம் ிட்டு 

ஷக் ில்ஷன. இது குநறத்து ரம்சற தனொத் ன்ந தரனத்ீண லத்ரபர் க்வ ல்னரம் 

ம்திக்ஷ னைட்டும் ித்றல் லறனேள்பரர்! ‚உங் ள் ீது ஊடங்கு திநப்திக் ப்தட்டுள்பது, 

ஆஷஷ ீநறணரல் சுடப்தடுரீ் ள்‛ ன்று க்கு ரரது வசரல்னக் ஶ ட்டுள்ஶபரர? 
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ஆணரல் தரனத்ீணர் ஷப இப்தடித்ரன் இசுஶல்  ரனங் ரனர  றட்டிக் வ ரண்டினக் றநது. 

வறும் றட்டல் இல்ஷன. அவ்ப்ஶதரது சுட்டுக் வ ரன்றும் ன றநது. ஊடங்கு ம்ஷ 

வனங் ற ச் வசய் ஶண்டும், து ஶதரரட்டத்றல் ம்ஷ உறுறவ ரள்பச் வசய் 

ஶண்டும், ம்ஷ எனர் தரல் எனர் ஶசம் வ ரள்பச் வசய் ஶண்டும்   ன் றநர் தனொத். 

‛71 ஆண்டு பர  இது ங் லக்குப் த றப் ஶதரச்சு, இன்னும் த்ஷண ஆண்டு ஶபர?‛ ன்று 

வசரல்னறச் சறரிக் றநரர். ம்ஷக்  ரட்டிலும்  ரசுீத்து க் லக்கு இது பிறல் ிபங்கும் ண 

றஷணக் றஶநன்.  

3. வ ரஶரணர  ரனக் குடிரட்சறம்  

தரனத்ீணர் ஷபனேம் அர் ஷப அடக் ற எடுக்குஷஶ திநிப் தணர க்  னதும் 

இசுஶனர் ஷபனேம் வ ரஶரணர எனஷ ில் என்றுதடுத்றனேள்பது. இசுஶனறல் ஊல் திர் 

வட்டன்ரகு தி ின  ஶண்டும் ன்தற் ர  இசுஶனறர் ள் வ ரஶரணர 

 ட்டுப்தரடு லடன் ஆர்ப்தரட்டம் வசய்துள்பர் ள். சற்வநரப்த னெரிம் ஶதர் றண்ட ஶதரதும் 

அஷணனம் ன க் சம் அிந்துள்பணர்.  றுப்னக் வ ரடி ந்றனேள்பணர், ன க் சங் பின் 

ஶல் ‚ றஷம் றணிஸ்டர்‛ ன்று சறனர் லறினந்து சறநப்ன. ஆர்ப்தரட்டத்றன் ஶதரது 

அஷணனம் சனெ  ின ஷனக்  ஷடப்திடித்து சலரண இஷடவபி ிட்டு ின ற றன்நது 

 ண்வ ரள்பரக்  ரட்சற. இண்டு குநறப்ன ள்: னனரர  ரங் ள் துய்த்றடும் குடிரட்சறம் 

தரனத்ீணர் லக்கும் ஶஷ ன்தஷ இந் இசுஶனர் லக்குச் வசரல்ன ஶண்டும். 

இண்டரர  க்கும் ம் னங் ரனப் ஶதரரட்டங் லக்கும் இது என ஷ  ரட்டி.  

4.  ல்னர  ட்ட உவுர?  

அவரிக்  க் ற ரடு பில் வ ரஶரணரின் வ ரஷனத் ரண்டத்ஷ  னதுத்ரபி 

னனறத்றன் ஶரல்ி ன்று ஶரம் ஶசரம்ஸ் ற ிபக்குஷ அநறஶரம். ஆணரல் 

வ ரஶரணரஷ சலணத்றன் குன ற (ஶசரசனறச) அஷப்தின் ஶரல்ிர க்  ரட்ட னன்று 

வ ரண்டினந் அவரிக் ப் வதனங்குல ஊட ங் ள் இப்ஶதரது ன்ண வசரல் றன்நண? றனை ரர்க் 

ஷடம்ஸ் வதுர த் டிக் வ ரடுத்து லது றநது: ‚பிறல் தன்தடுத்தும்தடிரண னது ஷ  

னெச்சுக் னி ஷப உனரக்கும் னற்சற ள் ஷடதட்டுப் ஶதரிண. க் ள் ல்ரழ்வுக்கு 

ன ன்ஷரண ிஷபவு ள் வ ரண்ட றட்டப்தி ஷபத் ணிரர் குலங் பிடம் ிடுறல் 

உள்ப ஆதத்து ஷபஶ இது வபிச்சறட்டுக்  ரட்டு றநது. ணிரர் குலங் ள் அற தட்ச 

இனரதம் ஈட்டுறஶனஶ குநறர  இனப்தரல், றர் ரன வனக் டிக்கு அிர  ஶண்டும் 

ன்ந அசறன் இனக்குக்கு ப்ஶதரதும் எத்து ரட்டர.‛ னரி றநர? உிர் ரக்கும் னெச்சுக் 
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 னி ள் வசய்ரல்  ல்னர  ட்ட னடிரவன்நரல் உிஶ ஶதரணரலும் அஷச் வசய் 

ரட்டரர் ள் ஈட்டம் என்ஷநஶ குநறர க் வ ரண்ட னனரபர் ள். அவரிக் ரிலும் 

இந்றரிலும் கூட! 

5. ”ம் னட்சற‛ 

அவரிக்  அறதர் ஶர்னறல் ஜணர க்  ட்சற ஶட்தரபர ப் ஶதரட்டிிடும் னற்சறில் 

வதர்ணி சரண்டர்ஸ் ீண்டும் ஶரற்றுப் ஶதரய்ிட்டரர் ன்தது சற்ஶந னத்பிக் றநது. 

வரடர்ந்து இண்டரது னஷநர  அர் ஶரற்நறன றநரர். வசன்ந னஷந யறனரரி 

 றபிண்டணிடம், இந் னஷந ஶஜர திடணிடம் ஶரற்றுப் ஶதரணரர். அவரிக்  ஆலம் 

றறுணத்ஷப் தனஷ ிலும் வபிப்தஷடர  றர்த்துப் ஶதசற ந்ர் ஶரற்றுப் ஶதரணரர் 

ன்தது னத்பிக் றநது. அர் ன்ஷண ‚ஜணர  ஶசரசனறஸ்டு‛ ன்று வசரல்னறக் 

வ ரண்டர். ம் னட்சற ன்ந இக் னம் டத்ற ந்ர். வ ரஶரணர வனக் டி அவரிக்  

ல்னஷச அம்ரக் ற றறுத்றினக்கும் னரற்றுப் தஷ ப்னனத்றல் வதர்ணி சண்டர்ஸ் 

னன்ஷத் றஷனப்தரடு ள் இப்ஶதரதும் ன ன்ஷப் தங்கு  றக்கும் ன்தது ன்  ிப்ன. 

வதரறுத்றனந்து தரர்ப்ஶதரம்.  

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 

            ஆரிப் புனப்கதர்வு ிொத்க தணுில் ப்தடி  

                             முடித்து கக்கிநது? 

                         ______தடொணி தஜொசப்_____  

                            ிொக்கம்: னங்கிள்பி 

                              (வசன்ந இழ்த்வரடர்ச்சற) 

                             3. புள்பிககப இகத்ல் 

இந்ச் சரன்று ள் அஷணத்ஷனேம் ஶரக்கும் ஶதரது கூடுனர  இன வசய்ற ஷப ணத்றல் 

றறுத் ஶண்டும். னனரது, தல்ஶறு துஷந பில் ஷடவதற்ந தற்தன ஆய்வு லம் இந்ற 

னரற்நறல் என னக் ற ஷல் ல்னர க் குநறப்திட்ட என  ரனத்ஷஶ ந்ஷடந்ண -  றன 

2000. ப்தடி? திரிர னெர்ஜணினேம் அர் குலிணனம் டத்ற ஆய்ின்தடி அப்ஶதரதுரன் 

க் பிணக்  னப்ன ஶதபில் ஷடவதநத் வரடங் றது. ந்பவுக்கு ன்நரல், 

துஷக் ண்டத்றல் ங்குஶ ற ச் சறன க் பிணக் குலிணர்ரன் ிட்டு ஷக் ப்தட்டணர். 

அந்பவுக்குக் வ ரந்பிப்ன ள் சூழ்ந்றனந் அந்க்  ரனக் ட்டத்றல் அந்ரன் றக்ஶ ரதரர் 
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ீவு பில் ரழ்ந் எங்ஶ  க் பிணத்ர் ட்டுஶ ரம் அநறந் ஷில்   னப்திணரல் 

 றஞ்சறற்றும் ரக்குநரஶரர் ஆர். ஶலும்,  ஶடிட் ஶதரஸ்ணிக்கும் அது குலிணனம் எய்-

குஶரஶரஶசரம் தற்நற டத்ற 2016 ஆய்ஷப் வதரறுத் ஷ,  றன 2000 ன்ந அந்க் 

 ரனத்றல்ரன்  இந்றரில் ஶஶனரங் ற றன்ந R1  எற்ஷநக்குலின் துஷக் றஷபர ற 

Z93  ஆணது "தபவீண" திரித் வரடங் றது. இது "துரி பர்ச்சறஷனேம் ிரிரக் த்ஷனேம்" 

உர்த்து றநது.  ஷடசறர , வடுங் ரனரய் றறுப்தட்டு ிட்ட வரல்னரய்வு பின் 

அடிப்தஷடில் க்குக்  றன 2000 ன்ந அந்க்  ரனக் ட்டத்றன் ஶதரதுரன் சறந்துச் சவபி 

ர ரி ம் அறத் வரடங் ற வசய்றனேம் க்குத் வரினேம். னம் இந்த் வு ள் 

அஷணத்ஷனேம் னநஞ்சரர் னஷநில் ஶரக்குரரணரல், இந்ற னரற்றுப் னறர் ஆட்டத்றல் 

வரஷனந்து ஶதரண வட்டுப் தடங் ள் இப்ஶதரது னலப் தடர றக் வ ரண்டினப்தஷக்  ட்டரம் 

உர்ர்.    

 

இண்டரது, இங்கு குநறப்திடப்தடும் தன ஆய்வு ஷபப் வதரறுத் ஷ, அஷ டுத்துக் 

வ ரண்ட சறக் ல் ள் ன்ந ஷ ிலும், ஶசரஷணக்கு டுத்துக் வ ரண்ட தங் ள் (samples), 

ஆரய்ச்சற றனஷந ன்ந ஷ ிலும், உன பரிஷ.  ரட்டர , R1a-Z93 னற 

திரிவுற்ந  ரனம் 4,000-4,500 ஆண்வடணக் குநறத் ஶதரஸ்ணிக் ஆய்ரணது எய்-டின்ின் 

வதனம் ிரிரக் ங் ள் தற்நற இந்றரில் ட்டுல்னரது ற்ந ரன்கு  ண்டத்து 

க் பிணங் பிடத்தும்  ணம் வசலுத்றது. ட, வன் அவரிக் ரில் Q1a-M3 

எற்ஷநக்குலின் ிரிரக் ம் 15,000 ஆண்டு னன்ன ஷடவதற்நர  வய்ப்தித்து. இது 

னநத்றனந்து அக் ண்டங் லக்குள் ஷடவதற்ந வரடக் க்  ரனக் குடிஶற்நங் ள் குநறத்துப் 

வதரதுர  ற்றுக் வ ரள்பப்தட்ட  ரனத்துடன் எத்துப் ஶதர றநது. ணஶ வட்டுப் தடங் ள் 

னலப்தடர றந ற ழ்வு இந்றரில் ட்டுல்னரது உனவ ங்கும் ஷடவதறு றநது. உன ப் 

னனப்வதர்வுப் தடம் னல அபில் றப்னந றப்னந, உன றல் க் ள் வரஷ  வ்ரறு 

அஷனரிற்று ன்தது தற்நற உனர றக் வ ரண்டினக்கும் வதரதுக்  னத்ஷக் குஷட 

சரய்ப்தது வன்ஶலும்  டிணர ற ிடும்.  

 

இப்ஶதரது டந்து வ ரண்டினப்தது ன்ண ன்தற்கு ஷக்ஷ  ிட சறநப்தர  ரனம் 

ிபக் பிக் ில்ஷன. அர் வசரல் றநரர்: " டந் ந்ரண்டு பில் ற த் துரிர வும் 

ிறுிறுப்தர வும் லுர வும் ஷடவதற்றுக் வ ரண்டினப்தது ன்ண ன்நரல், னதுக் ரன 
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ற்றும் தங் ரன டின்ின் அடிப்தஷடில் ரந்க் குன னரறு தற்நற டத்ப் வதற்ந 

னல டின் ஆய்வு பின் ஶதவலச்சற ஆகும். இஷணச் வசய்து னடிப்தற்கு தடில் 

வரறல்தட்தனம் தங் ரன டின் தற்நற வரறல்தட்தனம் உிண. அடிப்தஷடில், இன்று 

டப்தது என ங்  ஶட்ஷட. இது என னற வரறல்தட்தம். அந்த் வரறல்தட்தம் ம்ரல் 

இன்ந இடத்றல் ல்னரம் தன்தடுத்ப்தடு றநது. ரத் வரங் றக் வ ரண்டினக்கும் வதனம் 

ண்ிக்ஷ ினரண தங் ள் துரிர ப் தநறக் ப்தட்டுக் வ ரண்டினக் றன்நண, ஷ ங்கும் 

சறநறக்  றடக்கும் ங் க்  ட்டி ள் துரிர  அள்பப்தடு றன்நண." 

 

இந்ஶர-ஶரப்தி வரற ஶதசுஶரரின் னனப்வதர்வு ஶப வதரி ரதுஷ லக்கும் 

ர்க் ங் லக்கும் உள்பரண னரற்று ற ழ்வு ன்தரல்ரன் ரம் இது ஷிலும் அது தற்நற 

ட்டுஶ தரர்த்துள்ஶபரம். இனந்ரலும் இன்னும் வதரி தடத்ஷ ரம் தரர்க் த் நற ிடக் 

கூடரது. அரது R1a னற பில்  இந்ற ஆண் னறில் சுரர் 17.5 

ிலக் ரட்டிணனம், இந்றப் வதண் னறில் இன்னுங்கூட சறறு ிலக் ரட்டிணனம் 

ட்டுஶ அடங்கு றன்நணர். இந்றர் பில் ற ப் வதனம்தரன்ஷிணரின் னெரஷர் 

வதனபவுக்கு ற்நப்  னனப்வதர்வு பினறனந்து ந்ஶரஶ ஆர். இற்நறல் 55,000 னல் 

65,000 ஆண்டு னன்ன ஆப்திரிக் ரினறனந்து னன்னனறல் ஷடவதற்ந ஆறப் னனப்வதர்வு ள் 

அடங்கும். வரடர்ந்து  றன 10,000க்குப் திநகு ஶற் ரசறரினறனந்து அஷனஅஷனர  

ஷடவதற்நர க்  னப்தடும் ஶபரண் வரடர்தரண னனப்வதர்வு ள் அடங்கும். அடுத்ர , 

 றக்கு ஆசறரினறனந்து னண்டர ஶதரன்ந ஆஸ்ட்ஶர-ஆசறரடிக் வரற ஶதசுஶரரல் 

இன்நபவும்  ிக் ினரல் இனக்கும் என  ரனக்  ட்டத்றல் ஷடவதற்ந னனப்வதர்வு ள் 

அடங்கும்.  அடுத்ர , ீண்டும்  றக்கு ஆசறரினறனந்து றவதத்ஶர-தர்ற வரற 

ஶதசுஶரரல் இன்நபவும்  ிக் ினரல் இனக்கும் என  ரனக்  ட்டத்றல் ஷடவதற்ந 

னனப்வதர்வு ள் அடங்கும்.           

 

வள்பத் வபிர த் வரிது ன்ணவன்நரல், இந்றர் ள் அஷணனஶ தன 

ஶரற்றுரய் ஷபக் வ ரண்ட என தல்னென ர ரி த்ஷச் ஶசர்ந்ர் ள், எற்ஷநனென 

ர ரி த்ஷச் ஶசர்ந்ர் ள் இல்ஷன. அந்ப் தல்னென ர ரி ம் ன்தது அன் 

உந்துிஷச ஷப, அன் தரம்தரித்ஷ, அன் தக் க் ங் ஷபப் தற்தன 

னற பினறனந்தும் னனப்வதர்வு னரறு பினறனந்தும் டுத்துக் வ ரண்டு பர்ந் என 
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ர ரி ம் ஆகும். வதனந்துிச்சலும் ஶடல் ஶட்ஷ னேம் வ ரண்ட னன்ஶணரடிப் 

தி பர ற ஆப்திரிக்  ந்ஶநற ஶப இந் இந்ற ண்ில் னன்னனறல்  ரல்தறத் 

ஆறக் குடி ள் ஆர். இன்நபவும் அர் பின் னற ஶப இந்ற க் பிணத்றன் 

அடித்பர த் ற ழ் றன்நண. அடுத் னஷ  னரிந்ஶரர் ஶபரண் வரறல்தட்தங் லடன் 

இந்றரில்  ரல் தறத்ணர். அர் ஶப சறந்து சவபி ர ரி த்ஷக்  ட்டி லப்திர் ள். 

அர் பின் தண்தரட்டுச் சறந்ஷண லம் தக் க் ங் லஶ இன்ஷந து 

தரம்தரிங் பின் பம் வதனக்கு றநது ணனரம்.  றக்கு ஆசறரினறனந்து ந்து 

ஶசர்ந்ர் ஶப அரிசற திரிடும் னஷநஷ வ ரண்டு ந்றனக்  ஶண்டும். அன் தனஷண 

ரம் அநறஶரம். திற்தரடு ந்ர் ள் சஸ் றனம் ன் றந வரறஷனேம் அது வரடர்தரண 

ம்திக்ஷ  ஷபனேம் க் ங் ஷபனேம் கூடஶ வ ரண்டு ந்ரர் ள். இந்றச் சனரத்ஷ 

அடிப்தஷட ற பில் ரற்நறஷத்ரர் ள். அற்கும் திநகு ி த்துக் ர  ந்ர் லம் 

சரி, ஆப ந்ர் லம் சரி, ஆப ந்து இங்ஶ ஶ ங் ற ிட்டர் லம் சரி, அஷணனஶ 

இங்கு கூடிக்  னந்து இந்ற ர ரி ம் ண ரம் இன்று அஷக்கும் இந் ர ரி த்துக்குப் 

தங் பிப்னச் வசய்துள்பரர் ள். ஆ , ரம் அஷணனம் ந்ஶநற ஶப.  

 

( ட்டுஷரபர் ஶடரணி ஶஜரசஃப் லத்ரபனம் திசறணஸ் ஶல்டு இறன் னன்ணரள் 

ஆசறரினம் ஆரர்.)  

 

கட்டுகொபர் குநிப்பு: 

உன ப் னனப்வதர்வு ள் தற்நற ன் னரில் 

 

“ னல் குல ”  றக்கு ற்றும் வன் ஆப்திரிக் ர ” L0 – ஷட்ஶடர ரண்ட்ரிரின் னல் 

னற ” 1,44,000 ஆண்டு னன்ன. 

 

L1, L2, L3 ஆ ற எற்ஷநக்குலக் ள் ஆப்திரி ரவுக்குள் அடங் ற ிடு றன்நண. 

 

“ அடுத்து L3இன் M, N னற ள் ” னல் ஆப்திரிக் ப் னனப்வதர்வு ” வசங் டஷனக்  டந்து 

வசல்லுல். 
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“ L3 எற்ஷநக்குலின் அ ஷ 84,000 ஆண்டு ள், M, N ஆ றற்நறன் அ ஷ 63,000 

ஆண்டு ள். ணஶ வசங் டஷனக்  டந்து வசன்ந ற ழ்வு 63,000 ஆண்டு லக்கு ஶல் 

னற்தட்டது.  

 

“ L3 னற ள் ட்டுஶ ஆப்திரிக் ரவுக்கு வபிஶ  ரப்தடு றநது. 

 

“ M, N னற ள் ஆப்திரிக் ரில் ற க் குஷநந் அபில்  ரப்தடு றன்நண. 

 

“ M, N ஆ றஷ வசங் டஷனனேம் த்ற ஷக்  டஷனனேம்  டந் திநகு M ஆணது வன் 

 டற் ஷ றில் வசல்னத் வரடங்கு றநது. இது வற்குக்  டற் ஷப் னனப்வதர்வு ன்று 

அஷக் ப்தடு றநது. N ஶரப்தரவுக்கு னனம்வதர் றநது.  

 

“ M ஆணது வசங் டஷனக்  டந்து அஶதிரவுக்கும் வதர்சறரவுக்கும் வசல் றநது.  

 

“ M என்ஷநக்குல தர றஸ்ரணிலும், இந்றரிலும் ரபரய்க்  ரக்  றஷடக் றநது.  

 

“ இந்றரின் 60% க் ள் M ஆர். 

 

“ அந்ரன் க் ள் M ட்டுஶ.  

 

“ வற்குக்  டற் ஷப் னனப்வதர்வுப் தரஷ இந்றரினறனந்து ரய்னரந்து, இந்ஶரஶணசறர 

ஷ ீண்டு, அப்தடிஶ தனர னது  றணிர, ஆஸ்றஶனறர வசன்று னடி றநது.  

“ M எற்ஷநக்குலின்  வு அரதிர, இந்றரினறனந்து  றக்கு ஶரக் ற     

அற ரித்துச் வசல் றநது.  

 

“  றக்கு இந்றரில் M, N  வு 3:1. 

 

“ இந் N வதனம்தரலும்  அன் R துஷக் றஷபின் றத்ஶரன்நல் பின் டிர  

உள்பது.  
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“ N ஆணது ஆஸ்றஶனற ஆறக் குடி பிடம் ஶனற ரய் உள்பது.  

 

“ M ஆணது R1a எற்ஷநக்குலர க்  றஷப ிடு றநது. அன் துஷக்குல R1a-Z93 ஆணது  4000 

ஆண்டு னன்ன இந்றத் துஷக்  ண்டத்துக்குப் னனம்வதர்ந்து. அர் ள் இந்ஶர-ஶரப்தி 

வரற ஶதசுதர் ள், ஆரிர் ள் ண அஷக் ப்தடுதர் ள். கூடுல் துஷக்குலர ற R1a-

Z282 ஆணது ஶரப்தரவுக்குப் னனம்வதர்ந்து.  

 

“ இந்றரின் 17.5% க் ள் R1a குலஷச் ஶசர்ந்ர் ள். 

ணிணின்  ரல்ற (Descent of Man) ன்தது டரர்ின் லற தல் இந்தனறல் அர் ரந்ர் ள் 

ணிக் குங்கு பின் ற ந்ர  ஊ றத்ரர். அந் ணிக் குங்கு லக்கு அப்ஶதரதுங்கூட 

சறறு னெஷபஶ இனந்ரலும், றறர்ந்து டந்ண. இணரல் ஷ க்குரி ஶஷனினறனந்து 

ிடுதட்ட ற ழ்வு அநறவு பர்ச்சறக்குத் துஷவசய்து. இந் ணிக் குங்கு ள் 

ஆப்திரிக் ரஷச் ஶசர்ந்ஷ ண டரர்ின்  னறணரர்:   

 

உன றன் வதனம் ட்டரங் ள் எவ்வரன்நறலும் ரலம் தரலூட்டி ள் அவ்ட்டரத்றன் 

அறந்துஶதரண உிரிணங் லக்கு ற வும் வனக் ர  இனந்ண. இதுஶதரனஶ வ ரரில்னர, 

சறம்தன்சற ஆ ற இணங் லக்கு ற வும் வனக் ரண அந் அறந்து ஶதரண குங்கு பின் 

இனப்திடர  ஆப்திரிக் ர இனந்றனக் க் கூடும். இந் இன இணங் லம் இன்று ணிணின் ற  

வனக் ரண கூட்டரபி ள் ன்தரல், து னந்ஷ னெரஷர் ள் ஶவநந் இடத்ஷ 

ிடவும் ஆப்திரிக் ரில் ரழ்ந்றனப்தற்ஶ  றகுந் ரய்ப்னள்பது.  இந்ப் வதரனள் தற்நற 

ஊ றப்தது தணற்நது, வணன்நரல் ணின் அபவுக்குப் வதரி என குங்கு, அரது 

னரர்டட்ஷடச் ஶசர்ந் ட்ஷஶர திற ஸ் ஆணது ஷயஶனரஶதட்ஸ் ஶதரிணத்ஷச் ஶசர்ந் 

ணித் ஶரற்நம் வ ரண்ட வதரி குங்கு, அரது னரர்வடட்ஷடச் ஶசர்ந் ட்ஷஶர திற ஸ் 

ன்ந இணம் அப்தர் ஷஶரசறன் ஊறின் ஶதரது ஶரப்தரில் இனந்து. அந்ப் தங் ரனம் 

வரடங் ற னிில் தனப் தன ரற்நங் ள் ற்தட்டுள்பண. ணஶ ஶதபில் னனப்வதர்வு ள் 

டந்றனப்தற்கு வகுரண  ரனம் இனந்துள்பது.   

 

- சரர்னஸ் டரர்ின் லற ணிணின்  ரல்ற (Descent of Man) 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 
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முனொபித்தும் கொற்றுதொய்கபின் அகடகொப்தகம், தசொசனிசத ரீ்வு:                                              
              ---- மத்துர் கக்தகல் தொப்தொஸ் ---- 

                        ிொக்கம்:சந்ொ 

வ ரஶரணர ஷமறன் தல் னனரபித்துத்றன் னண்தரடு ள் அஷணத்ஷனேம் 

அம்தனப்தடுத்து றநது. ஶசரசனறசம் ன் உடணடித் ஶஷ ன்தஷனேம் இது  ரட்டு றநது. 

இது இன்னும் ஶரசர த்ரன் ஶதர  இனக் றநது. ஷமறன் தஷன றறுத் இனரது --- 

உிரில்  ரங் ஷப ிட சனெ க்  ரங் பரல்ரன் இந்றஷன ற்தட்டுள்பது. ஷஸ் 

தவுற் ரண ரய்ப்ஷதக் குஷநப்தற் ர  க் ள் ஶரய்ரய்ப்தட்டினக்கும் ஶதரது அர் ள் 

டீ்டிஶனஶ இனக்  ஶண்டும் ன்று னத்துர் ள் தரிந்துஷக்கும் அஶ ஶத்றல், இனல் 

ந்வுடன் டீ்டிஶனஶ ங் றினக்கும் சற வரறனரப ர்க்  க் லக்கு இல்ஷன,  

 

ஶ ரிட்-19 உள்பர் ள் ‚ஶஷனக்கும் வசல்ன ஶண்டும்‛ ன்ந வடரணரல்ட் டிம்தின் 

சீதத்ற தரிந்துஷ லக்கு ரநர , ஷமரல் தரறக் ப்தட்டர் ள் ணிஷப்தடுத்ப்தட 

ஶண்டும் ன்று ஶரய்க்  ட்டுப்தரட்டு ஷம் (CDC) தரிந்துஷக் றநது. இது 

னனரபித்துத்றன்  லழ் அநறிக் ரல் ிடுப்ன டுக்  னடிர வரறனரப ர்க்  

உறுப்திணர் லக்கு என சறக் ஷன ற்தடுத்து றநது. றனைரர்க்   ஶர் தில் டி திஶபசறஶர 

சீதத்றல் வரிசனரண சுங் ப் தரஷ பில்   ரர் ஷபத் ிர்க் வும் னடிந்ரல் டீ்டினறனந்து 

ஶஷன வசய்வும் தரிந்துஷத்ரர், ஆணரல் தனர் வதரதுப் ஶதரக்குத்ஷ ம்தினேள்பணர். 

அசரங் த் ஷனர் பின் தரிந்துஷ ள் வரறனரப ர்க் த்துடன் அர் ள் வரடர்தற்று 

இனப்தஷஶக்  ரட்டு றன்நண. 58% அவரிக் ர் ள் ங் ள் ஶசறப்தில் 1,000 டரனனக்கும் 

குஷநர ஶ ஷத்துள்பணர், ஶலும் 40% அவரிக் ர் பரல் றர்தரர 400 டரனர் தில் ஷபக் 

 ட்ட இனரது. ணஶ, டீ்டிஶனஶ இனக் ஶர வதரதுப் ஶதரக்குத்ஷப் தன்தடுத்ரல் 

இனக் ஶர தனனக்கு ரய்ப்ஶத இல்ஷன. 

 

ஶரய்ரய்ப்தட்டரல் ம்றல் இன்னும் அற ரஶணரர் னத்துஷத் ிர்க் றநணர்.  ரப்தடீு 

இனந்ரலும் இல்னர ிட்டரலும் னத்துஷணக்கு என னஷந வசல்து ன்தஶ 

னத்துத்துக்கு வசலுத் ஶண்டி  ட்டங் ஷப ற்நற ிடு றநது. 25% அவரிக் ர் ள் 

ங் லக் ரண அல்னது ங் ள் குடும்தத்றணனக் ரண தரரிப்னச் வசனவு ள்  ரர  
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னத்து சற றச்ஷசஷத்  ரப்தடுத்து றஶநரம் ணக் கூநறர  ‚ற  ரர்டின்‛ 

வரிித்துள்பது. ஶ 2019இல், அவரிக் ப் னற்று ஶரய் அஷப்ன (American cancer society) 56% 

வதரிர் பில் குஷநந்து எனஶனும் னத்து றற வனக் டிில் இனப்தர க் 

கூறு றநது. றரல்றஷனக்கு னத்துக்  டன்ரன் ரட்டில் னல்  ரர  உள்பது. றற 

றட்டும் பரண ‚GoFundMe” ன்தன் வரத் ன்வ ரஷட பில் னென்நறல் என தங்கு 

உடல்னப் தரரிப்ன வசனவு ஷப ஈடு ட்டஶ வசல் றநது. இதுரன் உன றன் தக் ர 

ரட்டின் சு ரர அஷப்ன: ‘GoFundMe.’ 

 

இது ற வும் ஆதத்ரண சூல் ன்று வபிர த் வரி றநது. ற்வ ணஶ, வ ரஶரணர 

ஷமளக் ரண ஶசரஷண ஷப ரடிணரல் க் ள் வதனபினரண  ட்டச் சுஷ பரல் 

தரறக் ப்தடு றநரர் ள். சலணரவுக்கு என ஶஷனர ப் தம் வசன்று ந் திநகு ‘ஃப்ல’ 

ஶதரன்ந அநறகுநற லக் ர  னத்துஷணக்குச் வசன்ந எஸ்ல் ரர்டிவணஸ் அஸ்குஷப் 

தற்நற  ஷஷ ‘றரற வயரல்ட்’ வபிிட்டுள்பது. ல்ன ஶஷபர  அனக்கு ‘ஃப்ல’ 

இனப்தது  ண்டநறப்தட்டது, னத்துஷண வசன்நரல் 3,270 டரனர் வசனவு ன்று அது 

 ரப்தடீ்டு றறுணத்றன் அநறிப்தில் வரிிக் ப்தட்டுள்பது. ‘திமறணஸ் இன்ஷசடர்’ ஶ ரிட்-19 

க் ர  னத்துஷணக்குச் வசல்ரல் ற்தடும் வசனவு பின் ிபக் ப் தடத்ஷ 

வபிிட்டுள்பது. 

 

றச்சர , இந்ச் வசனவு பரல் எனசறனனக்கு ந் திச்சஷணனேம் இனக் ரது. னென்று 

தக் ர அவரிக் ர் ள் 50% அவரிக் ர் ஷப ிட அற ச் வசல்ம் ஷத்றனக் றநரர் ள். 

குஷநந்றலும் குஷநந் ண்ிக்ஷ ினரண னனரபி பின் ஷ  பில் வசல்ம் குிப்தது 

னனரபித்துத்றன் டி.ன்.ில் என தகுறரகும். ஆணரல் ஶ ட் திக்வ ட் ற்றும் ரிச்சர்ட் 

ில்க்சன் ஆ றஶரர் லற ‘ ஸ்திரிட் வனல்:’ ன்ந னத் ம் வ்ரறு உர்ந் சத்தும் 

சனெ ங் ஷப லுரக்கு றநது ன்தஷ டுத்துஷக் றநது. அற  சத்துனள்ப சனெ ங் பில் 

உள்பர் ள் ஆஶரக் றரணர் பர  உள்பணர்; அர் ள் ீண்ட  ரனம் ரழ் றநரர் ள்; 

குந்ஷ இநப்னம் குஷநர  உள்பது; ஶலும் அர் ள் உடல்னம் குநறத்து உர்ரண 

சுறப்தடீு ஷபக் வ ரண்டுள்பணர்; சத்துறன்ஷ ஶரசரண உடல்னத்றற்ஶ  

றகுக் றநது ன்தஷவல்னரம் இந்தல் ிரிர  டுத்துஷக் றநது. 
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இது வ்ரறு ஶ ரிட்-19 உடன் வரடர்னஷடது? ன்று தரர்த்ரல், என சனெ த்றல் வசல்ம் 

ற்றும் அற ரத்றன் சத்துறன்ஷ ரள்தட்ட ண அலத்த்றற்கு றகுக் றநது ன்தது 

இந் னடிவு லக் ரண னக் றக் ஶ ரட்தரடரகும். இது இம், இத் ஏட்ட ண்டனம், 

ற்றும் ஶரவறர்ப்ன ண்டனம் ஶதரன்ந உடல் உறுப்ன ண்டனங் பில் ஶதறஷ 

ற்தடுத்து றநது, இணரல் ணிதர் ள் உடல்னப் திச்சறஷண லக்கு பிறல் இனக் ர க்  

ஶரிடும். அரது, சனெ ங் ள் வன்ஶலும் சற்நஷர  ரறும் ஶதரது, ணிதர் ள் 

வன்ஶலும் வரற்றுஶரரல் தரறக் ப்தடுரர் ள். ஶ ரிட்-19 தவுது, னனரபித்துத்றன் 

சத்துறன்ஷரல் ம் அஷணஷனேம் அற  ஆதத்றல் ஆழ்த்றனேள்பது.  

 

தசொசனிசத்ில் ககொதொணொ: 

வ ரஶரணர ஷஸ் (ஶ ரிட்-19) ஶதரன்ந வரற்றுஶரய் ஷப றர்வ ரள்ப ஶசரசனறசம் ஶஷ 

ன்தது வபிர றநது. ஶசரசனறசம் ன்நரல், அஷணனக்கும் னத்துப் தரரிப்ன அல்னது 

னற ரரப எப்தந்ம் ன்று அர்த்றல்ஷன. வ ரஶரணர ஷஸ் ஶதரன்ந 

வரற்றுஶரய் ஷப றர்வ ரள்ப அஷணனக்கும் னத்துப் தரரிப்ன ட்டும் ஶதரரது. 

ணித் ஶஷ பின் அடிப்தஷடில் உற்தத்றஷ றர் றக்கும் என சனெ த்ஷஶ 

ஶசரனறசம் ன் றஶநரம். இனரதத்றற் ரண உந்துல் அல்ன. அது னனரபி ள் இல்னர 

சனெ ம், அங்கு உற்தத்ற ற்றும் றுவுற்தத்ற ன்தது வரறனரப ர்க் த்ரலும், 

எடுக் ப்தட்டர் பரலும், ஜணர  றில் றட்டறடப்தடு றநது. இந் ஷ ரண 

சனரத்றல், னனரபித்துத்ஷ ிட ற ச் சறநந் னஷநில் ஶ ரிட்-19 றர் வ ரள்ப 

னடினேம். 

ஶரய் வடித்துப் தவுஷத் டுக்கும் னஷந ள் ன்நரலும் சரி,, ஶரஷ றர்வ ரள்லம் 

னஷந ள் ன்நரலும் சரி, இண்டுஶ என ஶசரசனறச சனரத்றல் வதரிதும் ரறுதடும். 

ஷ  லக் ரண ஶசரப்ன, ஷ  சுத்ற ரிப்தரன், ஶற்தப்ஷதச் சுத்ற ரிக்கும் துஷடப்தரன் ள் 

அல்னது வபிப்தரன் ள் ஶதரன்ந வதரனட் ள் இந் ஶத்றல் ற  அற  அபில் 

ஶஷப்தடு றன்நண. உனவ ங் றலும் னக் றப் வதரனட் பின் ிறஶர த்றனரண 

தற்நரக்குஷநஷ ரம் ற்வ ணஶ  ரண் றஶநரம். னனரபித்துத்றன்  லழ் இனரதப் வதனக் ம் 

ஶண்டும் ன்தரல் இப்வதரனட் லக் ரண ஶஷ அற னள்ப இந் ஶத்றலும் 

றறுணங் ள் இற்நறன் ிஷனஷக்  டுஷர  உர்த்ஶ வசய் றன்நண. டுத்துக் ரட்டர , 

தினைல் ஶயண்ட் சரணிட்ஷடசர் ஶதரன்ந வதரனட் பின் ிஷன  டுஷர  அற ரித்றனப்தர  
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‘ரறங்டன் ஶதரஸ்ட்’ வரிித்துள்பது. னனரபித்துத்றன்  லழ், தற்நரக்குஷந அற  

னரதத்றற்ஶ  றகுக் றநது. 

 

னனரபித்துத்றன் உன ரக் ப்தட்ட உற்தத்ற னஷந உன றன் ஶறுதட்ட னஷண பில் 

உள்ப வரறற்சரஷன ள் என்ஷநவரன்று உண்ஷர ஶ சரர்ந்து வசல்தட 

றகுத்துள்பது. அவரிக் ரில் (னே.ஸ்..) என ஆப்திள் றறுண  ரடிக்ஷ ரபரல் 

 ணிக் ப்தடரரறு சலணரில் ஶதரன் ள் உற்தத்ற வசய்னேம் என வரறற்சரஷனில் என 

வரறனரபிஷ னனரபித்தும் சுண்டுற்கு இது றவசய் றநது. வரறனரபர் லக்கு 

அற ப் தரது ரப்ன ள் ர உன றன் என தகுறில் றறுணங் ள் வசனவு ஷபக் குஷநத்துக் 

வ ரள்ப இடபிக் றநது. இது னனரபி லக்கு ன்ஷ தக்கும் அஶ ஶஷபில், ஶ ரிட்-19 

ஶதரன்ந ஶரய் பின் தல் இந் அஷப்தின் தனணீங் ஷப வபிர ச் சுட்டிக் ரட்டு றநது. 

னற னந்து ள் ரரிக் ப் தன்தடுத்ப்தடும் அடிப்தஷடப் வதரனட் பின் வதனம் தகுற 

சலணரினறனந்து ன றநது. ஷஸ் தனரல் வரறற்சரஷன ள் ற வும் தரறக் ப்தட்டுள்பரல், 

வதரனட் பின் உற்தத்ற வகுர க் குஷநக் ப்தட்டுள்பது. இது னே.ஸ். ஶதரன்ந திந ரடு பில் 

ஶரஷ ிஷர  றர்வ ரள்லம் றநஷணத் ரப்தடுத்து றநது. 

 

ஶசரசனறசத்றன் ஷ அம்சம் ஜணர  னஷநில் இங்கும் றட்டறட்ட வதரனபரரம்: 

தம் வசலுத்தும் றநணின் அடிப்தஷடில் இல்னரல் ஶஷக்ஶ ற்த அஷணத்து பங் லம் 

எதுக் ப்தடும் என வதரனபரரம். ஶஷ ன்தது ரரிப்தரபர் ள், த ர்ஶரர் ஆ ற 

இனப்தரலும் ஜணர  னஷநில் ீர்ரணிக் ப்தடு றநது. வரறனரபர் பின்  ட்டுப்தரட்டின் 

 லழ் உற்தத்றச் சக்ற ள் இனப்தரல், அச  ரனத்றல் இந் வதரனட் பின் உற்தத்றஷ 

ிஷர  அற ரக்  னடினேம் 

 

ஶலும் னெஷப ற்றும் உடல் உஷப்னக்கு இஷடினரண ஷட ஷப ீக்குன் னெனம், 

வதனபினரண வரறனரபர் ள் னல உற்தத்றச் வசல்னஷநஷனேம் ன்கு 

அநறந்றனப்தரர் ள், ஶஷரண துஷந பில் ஶஷனவசய்வும் ரர  இனப்தரர் ள். 

அர்வஜன்டிணரில் ஶடி  றரஃப், ஸ்வதிணில் வரன்ட்ர ன் ஶதரன்ந 

னனரபித்துத்றற்குள்பரண வரறனரபர் கூட்டுநவு றறுணங் பில், வரறனரபர் ள் 



                                              உரிஷத் றழ்த் ஶசம்| ப்ல் 2020| 37 

                                                                  தறவு ண் :R.Dis. No. 1964/2014 

ற்வ ணஶ உற்தத்றின் அஷணத்து அம்சங் ஷபனேம்  ற்றுக்வ ரண்டுள்பரர் ள். இது கூடுல் 

னற்சற ஶஷப்தடும் துஷந லக்கு வரறனரபர் ஷப ரற்ந இடபிக் றநது. 

என ரட்டில் ட்டுஶ ஶசரசனறசம் இனக்  னடிரது, ணஶ உன பரி றட்டறட்ட 

வதரனபரரம் இந் ஶங் பில் ற வும் அசறம். என ரடு தற்நரக்குஷநஷ சந்றத்ரல், 

ற்ந ரடு ள் அஷ ஈடுவசய் ஶண்டும். வ ரஶரணர ஷஸ் ஶதரன்ந உன பரி 

வரற்றுஶரய் பின் ஶதரது ஆட்சற வசய் இது னக் றரணது: ரம் அஷ ல்னர இடங் பிலும் 

டுப்தரல் ட்டுஶ ஶரய் டுக் ப்தடும். உன பரி றட்டறடப்தட்ட வதரனபரரத்றல், இது 

ற வும் பிரண திர  இனக்கும். 

 

டீ்டில் ங்குது: 

எனர் ஶரய்ரய்ப்தட்டரல், ிடுப்ன டுத்துக்வ ரள்ன் னெனம் ன்ஷணனேம் ற்நர் ஷபனேம் 

தரது ரக்  னடிவு டுத்ரல், ஶஷன இப்தது தற்நறஶர, ரடஷ  வசலுத்துது தற்நறஶர, 

உவு தற்நறஶர அல்னது ங் ள் குந்ஷ பின் தரரிப்ன தற்நறஶர ஶசரசனறசத்றல் 

எனஶதரதும்  ஷனப்தட ஶண்டிறல்ஷன. னனரபித்துத்றன்  லழ் டீ்டுசற, சு ரரம் 

ஶதரன்ந ஶசஷ ள் சக்கு பர க் குறுக் ப்தட்டுள்பண. ஶரய்ரய்ப்தட்டினக்கும் ஶதரதும்; 

திநனக்குத் வரற்ந ஷக்கும் அதரத்துடன் ஶஷன வசய்னேங் ள் அல்னது உங் ள் ஶஷனஷ 

இக்  ஶரிடும் அதரத்ஶரடு டீ்டிஶனஶ இனங் ள் ன்ந இறுற ச்சரிக்ஷ ஷஶ 

வதனம்தரலும் னனரபித்தும் க் லக்கு னன்ஷக் றநது. 

ஶசரசனறசத்றன்  லழ், உற்தத்ற அற பில் இந்றரக் ப்தடுரலும் ற்றும் ஶஷற்ந 

ஶஷன ள் ீக் ப்தடுரலும் - ிபம்தத் வரறஶன ிஷடவ ரடு! உடல்னக்  ரப்தடீ்டுத் 

வரறஶன ிஷடவ ரடு! - ரம் ஶஷனவசய் ஶண்டி ஶத்றன் அபவு வகுர க் 

குஷநனேம். ரபின் வதனம்தகுறஷ ரம்  ஷனரக் த்றஶனர அல்னது ண்தர் ள் ற்றும் 

குடும்தத்றணனடஶணர  பித்றனப்ஶதரம். 

ஶரய்ப் தனறன் ஶதரது, சபிக் ரண னல் அநறகுநற னம்ஶதரஶ டீ்டிஶனஶ இனக்  

னடிதுடன் உடணடிர ப் தரிஶசரறக் ப்தடவும் னடினேம், என றட்டறட்ட வதரனபரரத்றல், 

பங் ஷப அஷ ற வும் ஶஷப்தடும் இடங் லக்கு ம்ரல் எதுக்  னடினேம், ஶலும் 

ஶரய்  ரர த் வரறனரபர் ண்ிக்ஷ  குஷநஷனேம்  ணத்றல் வ ரள்ப னடினேம். 
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ககொதொணொ கஸ் சிகிச்கசகள் ங்தக? 

ற்ஶதரது, தன இனரத ஶரக்குஷட றறுணங் ள் ஶ ரிட்-19 க்கு சற றச்ஷசபிக்  னடினேர 

அல்னது டுக்  னடினேர ன்தஷ அநற (சறன ஶம் னற, சறன ஶம் னன்ன றர ரிக் ப்தட்டு 

இப்ஶதரது றுசுற்சற வசய்ப்தட்ட) சற றச்ஷச னஷந ஷப ஶசரறக்  னற்சற வசய் றன்நண. என 

ஶ ரிட்-19 டுப்னசறஷத் ரரிப்தற் ரண னற்சற ள் டந்து வ ரண்டினக்கும் ஶதரது, இந்த் 

டுப்னசறஷ சறன ரங் லக்கு ணிர் பிடம் ஶசரஷண வசய் னடிரது ன்று உவு 

ற்றும் னந்து றர்ர த்றன் (FDA) உிரில் றப்தடீு ற்றும் ஆரய்ச்சற ஷத்றன் 

இக்குணர் தடீ்டர் ரர்க்ஸ் கூறு றநரர்.  டந் ரம் கூட, சு ரர ற்றும் ணி ஶசஷ ள் 

வசனரபர் அவனக்ஸ் அசரர் னறர  உனரக் ப்தட்ட வ ரஶரணர ஷஸ் டுப்னசற 

அஷணனக்கும் னறவு ிஷனில்  றஷடக்கும் ன்று உத்ரம் அபிக்  றுத்து ிட்டரர், 

"அந் ிஷனஷ ங் பரல்  ட்டுப்தடுத் னடிரது, வணணில் ங் லக்குத் ணிரர் துஷந 

னலீடு ஶண்டும்." ன்று வரிித்துள்பரர். னற னறல்னறக்கு , றறுணத்றன் னந்து பின் 

ிஷன ள்  ிசர  உர்ந் ஶத்றல் திரற்நற னன்ணரள் உர்ட்டப் 

தப்னஷரபரிடறனந்து இந் அநறக்ஷ  னஷக் குஷநந்தட்சர  னண் ன்ஶந வசரல்ன 

ஶண்டும். 

 

 றலீட் சின்சஸ், ரடர்ணர வதினைட்டிக்ஸ் ற்றும்  றபரக்ஶசரஸ்றத்க்ஷனன் ஶதரன்ந 

றறுணங் ள் அஷணத்றலும் தல்ஶறு சற றச்ஷச ள் பர்ச்சற றஷனில் உள்பண. எவ்வரன 

றறுணனம் ங் பது குநறப்திட்ட ஶ ரிட்-19 சற றச்ஷசஷ ஷத்து இனரதங் ஷப 

அற ப்தடுத்துறல் வ ரண்டுள்ப ஆர்ம், ங் பின் பங் ஷபனேம், வு ஷபனேம் 

எனங் றஷத்து ற  ிஷர  சற றச்ஷசபிப்தற் ரண ரய்ப்ஷத டுக் றநது. ஶ ரிட்-19இன் 

ஆரய்ச்சற றஷன னனரபித்தும் ‚னற  ண்டுதிடுப்ன ஷப ஊக்குிக் றநது‛ ன்ந வதரய் ஷப 

அம்தனப்தடுத்து றநது. 

 

ரி வசலுத்துஶரரின் தத்றல் டக்கும் அசு ஆய்வு இல்னரல் " ரர்ப்தஶட்  ண்டுதிடுப்ன" 

ன்று  னப்தடும் னந்து பர்ச்சறில் வதனம்தகுற சரத்றஶில்ஷன ன்தஷனேம் 

 ணத்றல் வ ரள்ப ஶண்டும். ஶதஹ்-ஶடரல் சட்டம் ஶதரன்ந ஶசரரக் ள், வதரது சு ரர 

றறுணங் பரண ஶசற சு ரர றறுணம் (NIH) ஶதரன்நற்நறல் உனரக் ப்தட்டுள்ப 
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னெனக்கூறு ள் அல்னது வதரனட் பின்  ரப்னரிஷஷ றறுணங் ள் ரங்குற்கும் தின்ணர் 

னரதத்ஷ அற ரிக்  ிஷன ஷப உர்த்றக் வ ரள்பவும் அனுறக் றன்நண. அநறில் ற்றும் 

வரறல்துஷந எனங் றஷப்ன ஷம் (CISI) டத்ற ஆய்வு 2010க்கும் 2016 க்கும் இஷடில் 

அசரங்  றறனேிில் டந் ஆரய்ச்சற லக்கும், உவு ற்றும் னந்து றர்ர த்றன் (FDA) 

எப்னல் வதற்ந எவ்வரன னற னந்துக்கும் இஷடினரண உநஷப் தகுப்தரய்வு வசய்து. 

இறல் ஆய்ரபர் ள் ‚சந்ஷக்கு அங் ல ரிக் ப்தட்ட 210 னந்து ள் எவ்வரன்றும் ஶசற 

சு ரர ஷத்றன் (NIH) ஆவு வதற்ந ஆய்வு பினறனந்து வபிந்ஷ" ன்தஷக் 

 ண்டநறந்துள்பணர். 

 

னனரபி ஷபக் ஷ  ப்தடுத்துது ன்தன் வதரனள் வதரதுக் ள் இணி ணிரர் றறுண 

இனரதங் லக்கு ரணிம் ங்  ஶண்டிறல்ஷன ன்தஶ. னந்துத் துஷநின் 

ஶசறரக் றணரல், எனசறனனக்கு ட்டுஶ தணபிக்கும் அறடி னந்து பில்  ணம் 

வசலுத்துற்குப் தறனர , உன றன் சரல் ஷபச் சரபிக்  அநறவுசரர் ற்றும் றற 

னெனங் ஷபத் றட்ட றதிநக்கும். ஶ ரிட்-19 னம் சத்றல், உன றன் ற ச் சறநந் 

னெஷப ள், பங் ஷபச் ஶச ரிப்தற்கும் ிஷரண சற றச்ஷச னஷந ஷப உனரக்குற்கும், 

என வதரி அிறட்டஷனனேம், எனங் றஷப்ஷதனேம் உனரக்குஷக்  ரண்ஶதரம். 

உண்ஷில், இந்த் துஷந ஷபப் தடிக்  ினம்னஶரர் இணி அஷடக்  னடிர  டஷண 

றர்வ ரள்ப ஶண்டிறல்ஷன ன்தரல் அற ரண னத்துர் லம் ிஞ்ஞரணி லம் 

 றஷடக் க் கூடும். 

தசொசனிசத்ில் உடல்னப் தொரிப்பு: 

ஶசரசனறசத்றன்  லழ், அஷணத்து உடல்னப் தரரிப்ன ஷங் லம் னத்துர் ள், 

வசினறர் ள், ஊறர் ள் ற்றும் ஶரரபி பரல் ஜணர  னஷநில் டத்ப்தடும்.  

னத்துஷண ள், னந்து றறுணங் ள், சரண உற்தத்ற றறுணங் ள் ற்றும்  ரப்தடீ்டு 

றறுணங் ள் (‚னத்துத் வரறல்துஷந பர த்ஷ‛ உனரக்கும் னக் ற ஆட் ள்) 

ஆ றற்நறல் தக் ர னனரபி ள் னக் ற னடிவு ஷப டுக்கும் ற்ஶதரஷ 

அஷப்தினறனந்து இது ற வும் ஶறுதட்டர  இனக்கும். ஶ ரிட்-19 ற்தட்டரல், உடல்னப் 

தரது ரப்ன ன்தது என ணி உரிஷர  இனக்கும், தம் சம்தரறப்தற் ரண றனஷநர  

இனக் ரது. இது தரறக் ப்தட்ட எவ்வரன தனம் வதரனபரர அறவுக்கு அஞ்சரல் ஶசரஷண 
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ற்றும் சற றச்ஷசஷப் வதந அனுறக்கும். னத்துஷணில் அனுறக் ஶர அல்னது 

ணிஷப்தடுத்ஶர ஶஷப்தட்டரல், ஶரரபி ற்றும் குடும்தத்றணர் னத்துக் 

 ட்டங் ள் வதரனபரர ரீறர  அர் ஷப அறக்குர ன்று  ஷனப்தடுற்குப் தறனர  

அர் பின் உடல்னத்றற்கு து சறநந்து ன்தறல்  ணம் வசலுத் னடினேம். 

 

"உடல்னப் தரது ரப்ன" ன்று  னப்தடுன் ம்னம் ிரிரக் ப்தட ஶண்டும். என தரின் 

எட்டுவரத் ரழ்றஷனனேம் சனெ ச் சூலுஶ அரின் உடல்னத்ஷத் ீர்ரணிப்தறல் 

னக் றத்தும் வதறு றநது. இன் வதரனள் ன்ணவன்நரல் ஶசரசனறசத்றன்  லழ் சு ரர 

அஷப்ன ன்தது ீர்வுவதநரல் உள்ப  ரனறஷன வனக் டி ஶதரன்ந திச்சறஷண ஷபனேம் 

 ணத்றல் வ ரள்லம். ஶ ரிட்-19க்கும்  ரனறஷன ரற்நத்றற்கும் இஷடினரண வரடர்ன 

இன்னும் றறுப்தடில்ஷன ன்நரலும், அற ரித்து னம் உன பரி வப்தறஷன --- 

வதனம்தரலும் 100 வதரி றறுணங் ள் ற்றும் இரட-வரறல்துஷந பர ங் பரல் 

அற ரித்துள்பது இந் வப்தறஷன --- றர் ரனத்றல் னற ஶரய்க்  ரி ள் ஶரன்றுஷ 

அற ரிக்கும். குறு ற குபிர் ரனம், ீர்ச் சுற்சற பில் ற்தடும் ரற்நங் ள் ற்றும் 

ணிர் லக்கு வனக் ர  ணினங்கு பின் இடம்வதர்ல் அஷணத்தும் னற ஶரய் 

வபிப்தடும் அதரத்ஷ அற ரிக்கும். 

 

னனரபித்தும் வரற்றுஶரய்க் ரண றஷனஷ ஷப உனரக் றனேள்பது. னனரபித்துத் 

"ீர்வு ள்" ஶதரதுரணஷர  இல்ஷன ஶலும் அஷ வனக் டிஷ அற ரிக் றன்நண, 

அரது அற  ஶரய் ற்றும் அற  ங் ஷப ற்தடுத்து றன்நண. வ ரஶரணர ஷமறன் 

வரடர்ச்சறரண தலுக்கு னனரபித்தும் என  ரப்த ர  இனந்து ன றநது. இந் 

அஷப்தின்  லரண உடல்னப் தரது ரப்ன ப்ஶதரதுஶ வரற்றுஶரய் ஷப சரிரக்குற்குப் 

ஶதரதுரணர  இனக் ரது. உடல்னம் ற்றும் ல்ரழ்ஷப் தற்நற என சனெ ப் தகுப்தரய்ஷ 

ரம் வசய் ஶண்டும் ன்ந உண்ஷஷ வ ரஶரணர ஷஸ் சுட்டிக் ரட்டு றநது. ரம் 

அஷணனம் எனனக்வ ரனர், இற்ஷ ஶரடும், ம்ஷச் சுற்நறனேள்ப சூலுடனும் 

இஷக் ப்தட்டுள்ஶபரம். ஶசரசனறசம் அந் உநவு பின் அடிப்தஷடில் சனெ த்ஷ 

றுசலஷக்கும். 
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அஶ ஶத்றல், ஶசரசனறசம் என  ற்தணரரம் அல்ன. ஶசரசனறசத்றலும் வரற்றுஶரய் ள் 

அல்னது வ ரள்ஷபஶரய் ள் இனக் னரம். வ்ரநரினும், என ஶசரசனறச சனரம் - 

வரறனரபர்  ட்டுப்தரட்டின்  லழ் றட்டறட்ட வதரனபரரத்றல் அஷணத்து உற்தத்றனேம் 

எலங் ஷக் ப்தட்ட என்று. அறல்  பங் ஷப ற ச் சறநப்தர  எதுக் வும், ஶலும் க் பின் 

தஷடப்ன ற்றும் ிஞ்ஞரண ஆற்நஷன உ ந் திக்குச் வசலுத்வும் னடினேம். 

னெனம்: https://www.counterpunch.org/ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

கின் 
ககொதொணொவும் அன்நொடங்கொய்ச்சிகபின் ிகனமம்: 

இந்ற அசு அஷப்னசரரத் வரறல் ள் ன்று 60 ஷ ரண வரறல் ஷப ஷஷந 

வசய்துள்பது.  அஷப்னசரரத் வரறனரபர் ள் ன ரரித்ஷனேம் அஷத்துள்பது. ஆணரல் 

அந் அஷப்னசரரத் வரறனரபர் ள் ன ரரிம் ன்தது னலக்  னலக்  ரறன அசு பின் 

 ட்டுப்தரட்டில் இனக் க் கூடி என்நர  இனக் றநது. ற்ஶதரது வரறல்துஷந அஷச்சர  

இனப்தர் றஶனரதர்  தில் ,இரின் அஷச்ச த்றன்  லழ்ரன் இந் அஷப்னசரரத் வரறனரபர் 

னத்துஷந  ன றநது. இறல் ன்வணன்ண துஷந ள் னம் ன்று தரர்க் னரம்.  

 

1.ிசரத் வரறனரபர் ன ரரிம்  

2. ீணர் ன ரரிம்  

3.  ட்டுரணத் வரறனரபர் ன ரரிம்  

4. சலர்திணர் ன ரரிம் 

5. தங்குடிிணர் ன ரரிம்  

6. ஆட்ஶடர ரிக்க்ஷர ற்றும் ரடஷ  ஊர்ற ஏட்டுர் ன ரரிம்  

7. தஷணத் வரறனரபர் ன ரரிம்  

8.  ரனித் வரறனரபர் ன ரரிம்  

9. ரற்றுத்றநணரபி ள் ன ரரிம்  

10. றனங்ஷ  ள் ன ரரிம்  

11. னடிறனத்துஶரர் ன ரரிம்  

12. ஷல் வரறனரபர் ன ரரிம்  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.counterpunch.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR3TMfIxgBpKM11oXdwr7ddCuYjZNizYfudHXQRCCBhvCdOpckhz2UBJNqA&h=AT3dbiWF8rzkrjlJB4WQ7LPtElw95bkM6DUVr5kp_zU5CacG4vZWsw0dtKIQxio2Muja7hkWVhb0ZsAVAbd88UqYQ3iG6lgU-FeY8h2WizIezmUfYUT
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13. ஏிர் னரரிம்  

14  ஷ த்நற ற்றும் ஷ த்நற வசவுத் வரறனரபர் ன ரரிம்  

15. தூய்ஷப் திரபர் ன ரரிம்  

16. ரிக்குநர் னரரிம்  

17. உனரக் ள் ற்றும் திரபர் ள் ன ரரிம்  

18.  றரக் ஶ ரில் னசரரி ள் ன ரரிம்  

19. ரட்டுப்னநக்  ஷனஞர் ள் ன ரரிம்  

20. அனந்றர் ன ரரிம்  

21.  ட்டிடத் வரறனரபர் ன ரரிம்  

22. னத் ப் தறப்தரபர், ிற்தஷணரபர் ற்றும் திரபர் ன ரரிம்  

23. அச்ச த் வரறனரபர் னரரிம்  

24. ஶ திள் டிி ஆதஶட்டர் னரரிம்  

25. றழ்ரடு ி ர் ள் ன ரரிம்  

26. றழ்ரடு டீ்டுப் திரபர் ன ரரிம்  

27. வதரற்வ ரல்னர் ன ரரிம்  

28. வரறனரபர் ன ரரிம்  

 

அஷப்னசரரத் வரறனரபர் பர ப் தறவு  வசய்ற் ரண குற ள் அல்னது ஷஷந ள் 

ன்று அசு சறன ஷஷந ஷபத் ந்றனக் றநது. அஷரண: 

 

1.18 னல் 60 து ஷ இனக்  ஶண்டும்  

2. ரக் ரபர் அஷடரப அட்ஷட  

3. குடும்த அஷடரப அட்ஷட (ஶன்  ரர்டு)  

4. அசு னத்துரிடம் திநப்ன வரடர்தரண  ஷ வரப்தறட்ட சரன்நறழ்  5. 

ஶசறரக் ப்தட்ட ங் றக்  க்கு   

6. வரறல் ஷ ச் சரன்று (வரறல் ங்குதரிடறனந்து ஷ வரப்தம்)   

 

இவ்ரறு தறவுவசய்ப்தட்ட உறுப்திணர் ள் இஷண ந்து ஆண்டு லக்கு என னஷந 
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னதுப்திக்  ஶண்டும். இர் ள் அசறன் ஊறர் பர ஶர அல்னது ஶறு ரது அசறன் 

உி றட்டத்றல் ஶசர்ந்ர ஶர இனக்  கூடரது. 

 

60 றற்கு ஶற்தட்ட எனர் ணது ஶஷ லக் ர த் வரறனறல் ஈடுதடுர  அல்னது 

தி வசய்தர  இனந்ரல் அர் இந்த் றட்டத்றல் தறவு வதநத் குற வதற்நர் அல்னர். 

இத்ஷ ர் லக்கு ஏய்வூறத் றட்டர  னொதரய் 200 னல் 500 ஷ ங் ப்தடும். இந்த் 

வரஷ ஷ ஷத்துக் வ ரண்டு எனர் வ்ரறு ன் ஶஷ ஷப றஷநவு வசய்து வ ரள்ப 

னடினேம்? இந்த் வரஷ ஷப் வதறுற்கு ஶசறரக் ப்தட்ட ங் றில்  க்கு 

ஷத்றனக்  ஶண்டும். ஆணரல் ங் றக்  க் றல் குஷநந்தட்ச ஷப்னத் வரஷ ர  500 

னல்1000 னொதரய் இனக்  ஶண்டும். இது ந் ஷ ில் சரத்றம் ன்தற்கு அசுரன் 

ிஷட வசரல்ன ஶண்டும். ஶலும் இசுனரற உனரக் லக்கும் ஶ ரில் னசரரி லக்கும் 

இடபிக்கும் இந்த் றட்டத்றல்  றநறத் ற்றும் திந ப் தப்னஷ திரபர் லக்கு 

இடபிக் ரது அப்தட்டரண ப்தரகுதரஶட ஆகும்.  

 

 30 11 2019 அன்று ற த் வரறல்துஷந அஷச்சர் றஶனரதர்  தில் தி ந்றரி 

வரறனரபர் ஏய்வூறத் றட்டம் குநறத்து ஶதட்டி அபித்றனந்ரர், அந்ப் ஶதட்டிில் இந் 

ஏய்வூறத் றட்டத்றல் இதுஷ 53 ஆித்து 549 ஶதர் தறவு வசய்ப்தட்டுள்பர க் கூநறணரர். 

ஶலும் சறறு ி ர் ள் சறல்னஷந ி ர் ள் ஏய்வூறத் றட்டத்றல் 213 ஶதர் 

இஷந்துள்பரக்க் கூநறணரர். றழ்ரடு னலதும் 213 ஶதர் ட்டுஶ சறறு ி ர் பர  குறு 

வரறல் வசய்தர் பர  இனக் றநரர் பர? ன்ந ஶ ள்ி ல றநது. அப்தடி ன்நரல் இப்தடிப் 

தறவு வசய்ப்தடரர் லஷட ண்ிக்ஷ  ற  ற  அற ம் ன்தஷ ரம் னரிந்து வ ரள்ப 

னடி றநது. அதுஶதரன இதுஷில் அஷப்னசரரத் வரறனரபர் பர ப் தறவு வசய்ர் பின் 

ண்ிக்ஷ  31/10/2019 ஷ 74,66129 ஶதர். இறல் தணஷடந்ஶரர் 71,11,397 ஶதர் ன்று கூநறணரர். 

தறவு வசய்ப்தட்ட வரறனரபர் லக்கும் தணஷடந் வரறனரபர் லக்கும் இஷடில் 3  1/2 

னட்சம் ஶதர் தணஷடரல் இனக் றநரர் ள் ன்தஷ அஷச்சஶ எப்னக் வ ரள் றநரர். அப்தடி 

ன்நரல் தறவு வசய்ப்தடரர் ள் ண்ிக்ஷ ஷ ரம்  க் றட்டுக் வ ரள்பனரம். 

ற த்றன் க் ள் வரஷ  8 ஶ ரடிர  ஷத்துக்வ ரண்டரல், திக்குச் வசல்னர வதண் ள், 

குந்ஷ ள், ரர் ள், ஶரற ர் ள், ரற்றுத்றநணரபி ள், ஶரனேற்நர் ள்,  சரிதரற 
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இனக் றநரர் ள் ன்று டுத்துக்வ ரண்டரல் கூட, ீம் 4 ஶ ரடிப் ஶதர். அந் 4 ஶ ரடிப் ஶதரில் 

அசு ஊறர் ள் தறவு வசய்ப்தட்ட அஷப்ன பில் தினரிஶரர் ரன் றல் என தங்குரன் 

இனப்தரர் ள். அரது என ஶ ரடிப் ஶதர் இந் ஷ  ன்று டுத்துக்வ ரண்டரல் ீம் 

இனக் றந 3 ஶ ரடிப் ஶதர் அஷப்னசரரத் வரறனரபர் ள்.  ஆணரல் இங்ஶ  

தறவு  வசய்ப்தட்டுள்ப ண்ிக்ஷ  வறும் 74 இனட்சம் ட்டுஶ. அப்தடி ன்நரல் ீம் 

இனக் றந 3 ஶ ரடி க் ள் அசறன் றட்டத்றல் ஶசரர் ள். ஆணரல் அசு இந்  அஷப்ன 

சரரத் வரறனரபர் னரரித்றல்  இஷந்துள்ப வரறனரபர் லக்கு ட்டும் ஆிம் 

னொதரய் ன்ந அநறிப்ஷதச் வசய்றனக் றநது. அப்தடி ன்நரல் இந்த் றட்டத்றல் 

இஷரர் பின் றஷனஷ ன்ண? அர் லக்கு ப்தடி இந் ஆிம் னொதரஷக் 

வ ரண்டுஶசர்ப்தது? ன்ந ஶ ள்ி ல றநது. இல்ஷன, அர் ள் ல்னரம் தரறக் ப்தட்டு இநந்து 

ஶதர ட்டும் ன்று அசு றஷணக் றநர? ன்ந னம் ல றநது.  

 

அற்கு ரம் ன்ண வசரல் றஶநரம் ன்நரல், இது துர் ிப்ன (றர) றற அல்ன. 

துர்ிப்ன றற ங்கும் ஶதரது னள்பிிங் ஷபக்  க் றல் வ ரண்டு துஷநரரிர ப் 

தட்டில் ரரித்து இப்தடீ்டுத் வரஷ  ங் னரம். ஆணரல் இப்ஶதரதுள்ப சூனறல் 

அடிப்தஷடத் ஶஷ லக்ஶ  ஆரறல்னர என றஷனில் க் ள் இனக் றநரர் ள். இந் 

றஷனில் ரம் தறவு வசய்ர் ள், தறவு வசய்ரர் ள், அஷப்ன சரர்ந்ர் ள், அஷப்ன 

சரரர் ள் ன்ந  க்ஷ னேம் அற் ரண னள்பிிங் ஷபனேம் ஶடிச் வசல்து 

அறரரணது. அல்னது அப்தடி ீங் ள் அஷப்னசரர் வரறனரபர் பர ப் தறவு வசய்ப்தட்ட 

வரறனரபர் லக்கு றற ங்கு றநரீ் ள் ன்நரல் இந் அஷப்தில் அல்னது றட்டத்றல் 

ஶசர வரறனரபர் லக்கு ன்ண வசய்து? அர் ள் இந்த் வரஷ ஷ ப்தடி வதற்றுக் 

வ ரள்து? ன்ந றட்டத்ஷனேம் ஶசர்த்து அநறிக்  ஶண்டும். 

 

ஓட்டுர்கள் 

  உரர  ரன் ரன்கு ஆண்டு பரய் ஏட்டுர ப் தினரிந்து வ ரண்டினக் றஶநன். 

ஆணரல் ரன் ந் ஏட்டுர்  சங் த்றலும் அல்னது அசறன் றட்டத்றலும் இதுஷில் 

இஷில்ஷன. ரன் ட்டுல்ன ற த்றல் அஷப்னசரரத் வரறனரபர் பர த் 

ங் ஷபப் தறவு வசய்து வ ரண்ட ஏட்டுர் பின் ண்ிக்ஷ  83 ஆிம். ஆணரல் 
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வசன்ஷணில் ட்டுஶ என 2 னட்சம் அல்னது அற்கு ஶற்தட்ட ர ண ஏட்டுர் ள் 

இனக் றநரர் ள். ஏட்டுர் ன ரரித்றல் தறவு வசய்துள்பர் ள் 72,500 ஶதர். ஆட்ஶடர 

ஏட்டுர் ள் 2,85,000 ஶதர். ஶலும் இது சரர்ந் வரறனறல் ஈடுதடுஶரர் 6,00,000 ஶதர். ஏட்டுர் ன 

ரரித்றல் தறவு வசய்துள்பர் ள் 45,000 ஶதர். வரத்ர   15,00,000 ஶதர் றழ்ரடு 

னலதும் ஏட்டுர ப் தினரி றன்நணர். 

 

குநறப்தர க்  டந் சறன ஆண்டு பர  இந்றப் வதரனபரரச் சரிவு தற்நற க் பிஷடஶனேம் 

சட்டன்ந, ரடரலன்நத்றலும் ிரங் ள் டந்து ன றன்நண. த்ற றறஷச்சர ப் 

வதரறுப்ஶதற்ந றர்னர சலரரன் அர் ள் ரடரலன்நத்றல் றர்க் ட்சற உறுப்திணர் 

எனரின் ஶ ள்ிக்கு தறனபிக்கும் ஶதரது, ர ணங் ள் ிற்தஷணக் குஷநவுக்குக்  ரம் 

ஏனர, உஶதர் ஶதரன்ந றறுணங் பின்  னஷ  ன்று தறல் கூநறணரர். ற்ஶதரது க் ள் 

அஷணனம் ஏனர, உஶதர் ஶதரன்ந ஶசஷ ஷப தன்தடுத்த் வரடங் ற ிட்டரல் ர ண 

ிற்தஷண வகுர க் குஷநந்றனக் றநது ன்று கூநறணரர். ஆணரல் உண்ஷில் (commercial vehi-

cle) வரறல்னஷந ர ணங் ள் ரங்கும் ண்ிக்ஷ னேம் வதனபில் குஷநந்றனக் றநது. 

அற்குக்  ரம்  டந் 3 ஆண்டு பர  இந்றப் வதரனபரர ழீ்ச்சறஷ ிட இந் ர ண 

ஶசஷத்துஷந அனதரரபத்றல் ழீ்ந்து  றடக் றநது. அப்தடி இனக்  இப்தடி என கூற்ஷந 

ரடரலன்நத்றஶனஶ றறஷச்சர் அர் ள் கூநறணரர் ள்.  இந் ஏனர,உஶதர் ஶதரன்ந 

றறுணங் பில் தினரினேம் ஏட்டுர் ள் கூட இந் னரரிங் பில் தறவு வசய்ப்தட்ட 

உறுப்திணர் ள் அல்ன, அற்கு ரஶண என சரன்று. ரன்கு னடங் பர  உஶதரில் திதிரிந்து 

ன றந ரன் ந் னரரித்றலும் தறவு வசய்ில்ஷன. ஆ ஶ தறவுவசய்ப்தட்ட 

ஏட்டுர் லக்கு ட்டும் ஆிம் னொதரய் ன்று அநறிக் றன்ந வசஷன ற்றுக் வ ரள்பஶ 

னடிரது. அற்கு தறனர  ஶதட்ஜ் ஷனவசன்ஸ் உள்ப  ஏட்டுர் லக்கு இந்த் வரஷ  

ங் ப்தடும்  ன்று அநறிக் னரம். அற்கு என toll-free ( ட்டறல்னர) ண் வ ரடுத்து 

அன் னெனம் இந் றறஷப் வதறுற்கு ஷ  வசய்னரம். ஆிம் னொதரய் ன்தது அற்தத் 

வரஷ , அது ந் ஷ ிலும் தன்ரது ன்தஷனேம் அசுக்குத் வரிிக் றஶநரம். 

எவ்வரன துஷநிலும் அர் லஷட வரறல் னஷந சரன்று ஷப தன்தடுத்ற, சரன்று 

இல்னரர் லக்கு அஶச உடணடிர  சரன்நறழ் ங் ற அர் லக் ரண உி ஷப வசய் 

னன் ஶண்டும். 
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 ற்ஶதரது அசு என குடும்தத்றற்கு 1000 னொதரய் ன்ந அநறிப்ஷத அநறித்றனக் றநது. அரது 

குடும்த அட்ஷடரர் லக்கு ஆிம் னொதரய் ன்ந அநறிப்ன! குடும்த அட்ஷட இல்னர தன 

குடும்தங் ள் இனக் றன்நண. அப்தடிப்தட்டர் லக்கு இந் உித் வரஷ ஷ வ்ரறு 

வ ரண்டுஶசர்ப்தது ன்ந ற்தரடு ஷபனேம் வசய் னன் ஶண்டும். குடும்தத்றற்கு 1000 னொதரய் 

ன்ந றட்டம் உண்ஷில் தன் க் கூடிது அல்ன. என குடும்தத்றல் 3 ஶதர் இனக் னரம் 

என குடும்தத்றல் 7 ஶதர் இனக் னரம் னென்று ஶதனக்கு 1,000 னொதரய் ஶதரதும் ன்நரல் ல 

ஶதனக்கு  அந்த் வரஷ  வ்ரறு ஶதரதுரணர  இனக்கும்? ஆ ஶ குடும்தஅட்ஷடில் 

குநறப்திட்டுள்ப உறுப்திணர் பின் ண்ிக்ஷ  அடிப்தஷடில்  இந்த் வரஷ ஷ றர்ிக்  

ஶண்டும். அல்னது ஆரர் அட்ஷடஷக்  க் றல் வ ரள்பனரம்.  

 

வ ரஶரணர தரல் டுக்  றழ்ரட்டிலுள்ப அஷணஷனேஶ டீ்டில் இனக்  அசு 

திக் றநது. அஷப்னசரரத் வரறனரபர் ள், அஷப்னசரர்ந் வரறனரபர் ள், தறவு 

வசய்ப்தட்ட வரறனரபர் ள், தறவு வசய்ப்தடர வரறனரபர் ள், ஶறு ரறனத்ர், ஶறு 

ரறனத்றனறனந்து திலும் ரர் ள், ஶறு ரறனத்றனறனந்து இங்ஶ  தி வசய் றந 

திரபர் ள்… ன்று அஷணஷனேம் டீ்டினறனக்  அசு திக் றநது. அப்தடி இனக்  தறவு 

வசய்ப்தட்டர் லக்கு ட்டும் உித் வரஷ  அநறிப்தது ஶரசரண டடிக்ஷ . அசு ன் 

றட்டத்றற்கும் ன் அநறிப்னக்கும் றரண ஶஷனஷ வசய் றநது. இஷணப் னரிந்துவ ரண்டு 

அஷணனக்கும் உித்வரஷ  ன றன்ந ஷ ில் அசு ள் றட்டறட ஶண்டும். ஶலும் 

உித் வரஷ  ஷப அசு ஶடிர  டீ்டில் ஶசர்ப்திக்  ஶண்டும். ஶன்  ஷட ள் 

னெனர  அல்னது அசு அலுன ங் பில் வசன்று க் ள் இந் உித் வரஷ  ஷபப் 

வதற்றுக் வ ரள்லம் ஷ ில் இனப்தது க் ள் வபினற் ரண ரய்ப்ன ற ஷப அஶச 

றநந்து ிடுது ஶதரல் இனக் றநது. 

 

வதரது சஷல் கூடங் ஷப ற்தடுத்துற்கு அசு ஆண வசய் ஶண்டும். அவ்ரறு 

வசய்னேம் வதரலது உவுப் வதரனட் லக்கு க் ள் வபிில் ன றன்ந ண்ிக்ஷ  

வதனபில் குஷநக் ப்தடும். வதரதுச் சஷல் கூடங் ஷப ஆங் ரங்ஶ  னடிந் அபில் 

அஷத்து, உரி ஶத்றல் உிஷண ஶடிர   அர் டீு லக்கு அஶச ஶடிர க் 

வ ரண்டுஶதரய்ச் ஶசர்க்  ஶண்டும். அற்கு குநறப்திட்ட தர் ஷப, ன்ணரர்னர் ஷப திற்சற 
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வ ரடுத்து உரி தரது ரப்ஶதரடு அனுப்னற்கு ற்தரடு வசய் ஶண்டும். இதுஶதரன்ந 

டடிக்ஷ  ள்ரன் க் ள் வபிில் ரல் இனப்தற் ரண சூஷன உனரக்கும் ன்தஷ 

னரிந்துவ ரண்டு அசு துரி றில் இஷணச் வசய் ஶண்டும். 

 

ற்ஶதரது உவுப் வதரனட் ள் வ ரண்டுவசல்லும் ர ணங் ள் ஶதரக்கு த்றற்கும் அற்நறன் 

ிற்தஷணக்கும் அசு அனுற அபித்துள்பது. னத்து உி லக் ர வும் ர ணங் ஷபப் 

தன்தடுத்னரம், ஶறுதன அச உிக் ர வும் ர ணங் ள் வசல்ன அனுறக் றநது. 

அற் ர  அசு உரி அனுறச் சலட்ஷடனேம் ங்கு றநது. இது ஶற் த் க் து. இதுஶதரன்ந 

தல்ஶறு அத்றரசறத் ஶஷ ள் க் லக்கு இனப்தஷப் னரிந்து வ ரண்டு இவ்ரநரண 

துஷந ஷப இணங் ண்டு அஷ சரர்ந் வரறல் பில் ஈடுதடுஶரஷனேம் அனுறக்  

ஶண்டும். இதுஶ வதனந்றபரண க் ள் வரடர்ந்து டீ்டில் இனப்தற்கு அடிஶ ரலும். 

ஆணரல் அஷணத்து ப்திணனக்கும் உரி தரது ரப்னக்  னி ஷப 100 ிலக் ரடு உறுற வசய் 

ஶண்டும்.   

 

சிறு குறு கொில்கள் 

இந்றப் வதரனபரரத்றல் (GDP) ிசரத்றற்கு அடுத்தடிர  வதனம் தங்கு  றப்தஷ சறறு 

குறு வரறல் ள். என்நஷக் ஶ ரடி அபில் ிற்றுனல் (turnover)  ரடம் வரறல் ஷப சறறு 

குறு வரறல் ள் ண றர்ம் வசய் றநரர் ள். இந் வரறனறல் ஈடுதடுஶரர் வதனதரலும் 

அஷப்னசரரத் வரறனரபர் பர  இனக் றன்நணர்.  ர்ப்னநங் பில் இனக்கும் வகு சறனர் 

ட்டுஶ சங் ர ஶர அல்னது இது ஶதரன்ந றட்டங் பிஶனர இஷந்துள்பணர். இர் லக்கு 

ந் ற்தரட்ஷடனேம் அசு னன்வணடுக் ில்ஷன. இர் ள் ரங்கும் ஊறத்றற்கு னஷநரண 

ங் றக் க்ஶ ர றஷனரண ஊறஶர  றஷடப்தறல்ஷன. ணஶ னரண அடிப்தஷடில் 

ங் ற ள் இர் லக்கு  டன் ங் வும் னன்னறல்ஷன. இந்ச் சூனறல் வ ந்துட்டிக்குக் 

 டன்ரங்கும் றஷன உனர றினக் றநது. ஆணரல் அஷனேம் வ்ரறு றனப்தி வசலுத்துது 

ன்ந ண உஷபச்சல் ற்தடு றநது. சறனர் தந்து வ ரண்டு ிற்ஷநக்  ட்டிக்வ ரண்டு டீ்டில் 

இனக் றன்நணர்.சறறு குறு வரறனறல் னலீடு வசய்துள்ப வரறல்னஷணஶரரின் றஷன 

இன்னும் ஶரசரண றஷனில் உள்பது. வதனறறுணங் ள் ஶதரனப் வதனறறஷக் ஷ ினப்ன 

ஷத்துக்வ ரண்டு வரறல் வசய்றல்ஷன. இர் ள். ங் ஷப ம்தினேள்ப ஊறர் லக்கும் 
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ஊறம் வ ரடுக்  ஶண்டினேள்பது,  ஷட ரடஷ , றன் ட்டணம் GST ரி உள்பிட்ட ங் பின் 

ஶஷஷனேம் றஷநவு வசய் ஶண்டினேள்பது. ஊறர் லக்கு ஊறத்ஷ ங்  ஶண்டும் 

ன்று அநறவுறுத்தும் அசு அந்த் ஶஷஷ வ்ரறு றஷநவு வசய்து ன்தற்கு ந் 

உத்ரனம் ில்ஷன.  டன் ஷ ற்றும் GST க்கு னென்று ர எத்றஷப்ன ன்று 

அநறித்றனந்ரலும் ங் ற ள்  ிணிர ற ிட்டரல் auto credit னஷநில் ஷ ள் 

டுத்துக் வ ரள் றன்நண. ங் றில் தம் இல்னரர் லக்கு ண்டத் வரஷ ஶரடு ஷ 

வசலுத்தும் தடி குறுஞ்வசய்ற ன றநது. எவ்வரன ங் றனேம் எவ்வரன ிர  க் லக்கும் 

ரடிக்ஷ ரபனக்கும் றனஷந வசரல்னற அநறவுறுத்து றநது. இது க் லக்குப் வதனம் குப்தம் 

ற்தடுத்து றநது. ஶலும் னென்று ரம் ரர த் ஷ வசலுத்றணரல் அந் னென்று 

ரத்ஷ ஷக்  ரனத்றல் ீட்டித்து அற்கும் ஶசர்த்து ட்டி சூனறக் ப்தடும் அதரம் 

உள்பது. ஆ ஶ க் லக்குப் தன்தடும் ஷ ில் னஷநரண அநறிப்ஷத RBI 

அநறிப்தஶரடு ங் ற ள் அஷண ஷடனஷநப்தடுத்வும் அசரஷ திநப்திக்  ஶண்டும். 

 

ஒப்தந்த் கொினொபர்கள் 

எவ்வரன வரறனறலும் எவ்வரன றறுணத்றலும் சறன குநறப்திட்ட ஶஷன லக்கு 

 ிசரண ண்ிக்ஷ ில் எப்தந்த் வரறனரபர் ள் தன்தடுத்ப்தடு ற றநரர் ள். இர் ள் 

ஊறர் பர க்  னப்தடரட்டரர் ள் ஆ ஶ ஊறர் லக்கு ங் ப்தடும் உரிஷ ள் 

சலுஷ  ள் துவும் அர் லக்குக்  றஷடப்தறல்ஷன. அசுத் துஷந பிஶனஶ எப்தந் 

வரறனரபர் ள் வதனபில் ஈடுதடுத்ப்தடுத்து றநரர் ள். றன்ரரிம் ஶதரன்நற்நறல் 

எப்தந்ஶ இல்னர எப்தந்த் வரறனரபர் ள் ஶஷனரங் ப்தடு றன்நரர் ள்.  இர் லக்கு 

உரி றஷ  ஷப அசு அநறிக்  ஶண்டும். குநறப்தர  BSNL எப்தந் ஊறர் லக்கு 

ங்  ஶண்டி றலுஷத் வரஷ  னொ.20,000 ஶ ரடி இன்ணனம் ங் ரல் இனப்தது 

ஶஷண. இந்த் வரஷ ிஷண ிடுிப்தது இந் வனக் டிச் சூனறல் அர் லக்கு உவும். 

உடஶண இஷச் வசய் ஶண்டும். ஶலும் ிசரத் வரறனரபர் ள், றணக்கூனறத் 

வரறனரபர் ள்  ரங் ள் சரர்ந் துஷநில் ஶஷன இல்னர ஶதரது ஶறு வரறல் பில் 

ஈடுதடுரர் ள் இர் ள் ற்வ ணஶ என வரறனறல் தறவு வசய்றனப்தரல் இன்வணரன 

வரறனறல் வரறனரபர ப் தறவு வசய் னடிரது. இது ஶதரன்று தன சறக் ல் ள் உள்பரல் 

தறவு வசய்ப்தட்ட வரறனரபர் லக்கு ட்டும்  தம் ங்குஷ ம்ரல் ற்  இனரது. 
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அஷணனக்கும் உி வசய்ஶ சரி! 

 

வ ரஶரணர ஶரய்த்வரற்று ஷ தக் ரர் ஶறுதரடு தரர்க் ரல் னது ஶதரனஶ 

அணரல் ற்தடும் வதரனபில் தரறப்னம் ஶறுதரடு தரர்ப்தறல்ஷன. அன்நரடங் ரய்ச்சற ள் 

ட்டுல்னரது வதனபில் றஷனரண ஊறம்  வதறும் வரறனரபர் லம் வதனம் 

வனக் டிக்கு உள்பரகும் அதரம் உள்பது. குநறப்தர  ஶசஷத் துஷந (service sector) ற்றும் 

 ல் வரறல்தட்தத் துஷநில் (IT) திில் ஊறர் பின் ரழ்வு ஆதத்ரண றஷனில் 

உள்பர க் கூறு றன்நணர். ரம் டீ்டில் தரது ரப்தர  இனப்தற்கும் வபிரல் 

இனப்தற்கும் ஶசஷத் துஷந வதனபில் உவு றநது. வரஷனத்வரடர்ன ஊட ங் ள், 

இஷத்ப சற ள் வதன றிட்ட இந் ரழ்ினறல்  ல் வரறல்தட்தத் துஷநின் 

தங்கு வதரிது. வ ரஶரணர தற்நற ிறப்னர்வுப் திச்சரங் ள், அசறன் றட்டங் ள் ணப் 

தனற்ஷநனேம் க் லக்குக் வ ரண்டுவசல்லும் திஷ இந் றறுணங் ள் வசய் றன்நண. 

ஆணரல் இர் ஷப டீ்டினறனந்ஶ தி வசய் அசு தித்றனப்தரல் இர் பின் 

திச்சுஷ அற ரித்றனக் றநது. வரறல்தட்த சரண சறக் குஷநதரடு, இஷ இஷப்னச் 

சறக் ல், டீ்டின் சூல் ஆ றற்நரல் இர் பின் ஶஷனில் தன இஷடனைறு ள் 

ஶரன்று றன்நண. ஶலும் றறுணங் ள் றறச்சுஷஷக்   ரங் ரட்டி ஊறர் ஷபக் 

குஷநக்கும் னடிஷ டுக்  ஶரிட்டரல், அற்நறல் தினரினேம் வரறனரபர் ள் ஶஷன 

இக்கும் ஆதத்தும் உள்பது. ஆ ஶ  க் பின் ஶஷ ஷப றஷநவு வசய் னன்னுக்கு றன்று 

தினரினேம் வரறல் ஷப  ண்டநறந்து  ிசரண அபில்  அத்வரறல் பில் ஈடுதடத் துஷ 

வசய் ஶண்டும். இதுஶ க் ள் வரடர்ந்து டீ்டில் இனக் வும், வ ரஶரணர அச்சறன்நற 

சனெ ம் இங் வும் றவசய்னேம்.  

________________________________________________________________________________________ 

சினம்புச்கசல்ன்  

ககொதொணொ ிர்ப்புப் ததொரின் முன்கப ீர்ககபக் கொப்ததொம்! 

னது ஷ  வ ரஶரணர அல்னது ஶ ரிட் - 19 ன்னும் வ ரள்ஷப ஶரின் ரக் ம் இன்று 

உனஷ  உலுக் றக் வ ரண்டுள்பது. இந்க்  ட்டுஷஷ லறக் வ ரண்டினக்கும் ஶத்றல் 

உன றல் 26,37,314 ஶதர் ஶரய்த் வரற்நரல் தரறக் ப்தட்டுள்பணர். 1,83,559 ஶதர் னற்றுள்பணர். 

இந்றத் துஷக் ண்டத்றல் 16, 689 ஶதர் தரறக் ப்தட்டுள்பணர். 686 ஶதர் இநந்துள்பணர். 
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இது உன ப்ஶதரர்; ஆணரல் ஷநன ரண, அநறிக் ப்தடர ஶதரர்.  ண்டக்குத் வரிர தஷ  

 ட்டுக் டங் ர  பத்றல் றற் றநது. "ம்னஷட தஷீல் ஷபக்  வ்ிக் வ ரள்பக் 

 ரத்றனக் றன்ந,  ண்டக்குப் னனப்தடர, வசத்துப் ஶதர ர, ஆணரல் உினம் இல்னர 

சறன்ணஞ்சறநற உநறஞ்சு குறழ் ள்" வ ரண்ட தண்டிரி ன்று ர்ிக் றநரர் லத்ரபர் 

அனந்ற ரய். 

 

ஶற்குன  ஊட ங் ள் ஶரய்த் வரற்றுக்கு றரண ஶதரரட்டத்ஷ ஶதரரின் னன் 

 பப்தகுற  (Frontline Zone) ன்ஶந ர்ிக் றன்நண. உிர் ரப்னப் திில் ஈடுதட்டுள்ப 

னத்துர் ள், வசினறர் ள், சு ரரப் திரபர் ள் ஆ றஶரஷ னன் ப ீர் ள் (Frontline 

Warriors) ன்ஶந அஷக் றன்நண.  

 

வ ரஶரணர  றர்ப்னப் ஶதரரில் னத்துர் ள், வசினறர் ள், சு ரரப் திரபர் பின் தங்கு 

அபப்தரிது. ங் பின் உிஷத் துச்சவண றத்து க் ஷபக்  ரக் ப் ஶதரரடிக் 

வ ரண்டுள்பணர். அறல் ண்ற்ந னத்துர் ள் ஶரய்த் வரற்நறல் தரறக் ப்தட்டுள்பணர். தன 

னத்துர் ள் ங் ள் ிஷனறப்தில்னர உிஷ ஈ ம் வசய்துள்பணர். உன ம் னலதும் 

இதுரன் றஷன இத்ரனறில் 6,200 ஶதர் ஸ்வதிணில் 6,500 ஶதர் சலணரில் 3,300 ஶதர் 

தரறக் ப்தட்டுள்பணர். திரிட்டணில் சறன இடங் பில் திில் ஈடுதட்டுள்ப சு ரரப் 

திரபர் பில் 50% ஶதனக்கு ஶரய்த்வரற்று ற்தட்டுள்பது. 

ஶ ரிட் - 19 ஶரய்த் வரற்நரல் உன ம் னலதும் சு ரரப் திரபர் ள்  டுஷர ப் 

தரறக் ப்தட்டுள்பணர். 52 ரடு பில் 22,073 சு ரரப் திரபர் ள் தரறக் ப்தட்டுள்பணர் ன்று 

உன  ல்ரழ்வு அஷப்ன (WHO) கூநறனேள்பது (Business Standard, Apr -12).  

உன ம் னலதும் ஷடவதறும் வ ரஶரணர றர்ப்னப் ஶதரரட்டத்ஷ இண்டு ஷ ர  

திரித்து ிடனரம். வதரது சு ரரக்  ட்டஷப்திஷண லுர  ஷத்துள்ப க் ள் சலணம்,  றனைதர 

ற்றும் சறன ஶரப்தி க் ள்ன அசு ள் (Welfare States) என ஷ ர வும் னத்துத்துஷந 

னற்நறலும் ணிரர்ரக் ப்தட்ட அவரிக் ர, இங் றனரந்து, இத்ரனற ஶதரன்ந ரடு ள் 

ற்வநரன ஷ ர வும் ஶதரரடி ன றன்நண. 

 

வதரது சு ரரத் துஷநஷ லுர  ஷத்துள்ப ரடு ள் வ ரஶரணர றர்ப்னப் ஶதரரில் அற  
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ஶசம் இல்னரல் ீண்டு ிட்டண. அஶஶம் னத்துத்ஷத் ணிரர்ம் ஆக் றனேள்ப 

ரடு ள் அற  உிர்ச் ஶசத்ஷச் சந்றத்துள்பண. அவரிக் ரில் ட்டும் ஶரய்த் வரற்நறல் 

தரறக் ப்தட்டர் ள் 8,00,926, இறல் இநந்ர் ள் ண்ிக்ஷ  40,073. இது என டுத்துக் ரட்டு 

ட்டுஶ இங் றனரந்து, ஸ்வதின், இத்ரனற ஶதரன்ந ரடு பிலும் ஶரய் வரற்றும் உிர்ப் 

தனறனேம் றகுந்துள்பண.  

 

னத்துத் துஷநஷத் ணிரர்ம் ஆக் ற ரடு பிலும் கூட வஜர்ணி, வன் வ ரரிர, 

சறங் ப்னர், ஜப்தரன் ஶதரன்ந ரடு ள் ஶரய்த் வரற்றுத் டுப்னப் திஷத் றநம்தடக் 

ஷ ரண்டு ன றன்நண. அற்கு அந் ரடு பின் றர்ர த் றநன் ன்தஷனேம் ரண்டி அஷ 

க் ள் னன் ீது  ரட்டி அக் ஷநனேம் அற்கு இக் ரண னஷநில் அந் அசு பிடம் 

றனினம் க் ள் னன் குநறத் வ ரள்ஷ  லஶ ணத்கும். 

 

வதரது சு ரரத் துஷநஷ ணிரர்ம் ஆக் ற ரடு ள் ற்ஶதரது அறல் இன னஷண பில் 

றநற ன றன்நண. என்று க் ஷப ஶரய்த் வரற்நறனறனந்து  ரப்தது; இண்டு 

ஶரய்த்வரற்ஷந றர்த்துப் ஶதரரிடும் சு ரரப் திரபர் ஷப ஶரினறனந்தும் திந 

சறக் ல் பினறனந்தும் தரது ரப்தது. இஷ இண்டிலுஶ இந் ரடு ள்  டும் ஶரல்ிஷனேம் 

தின்ணஷடஷனேம் சந்றத்துள்பண. இன் ிஷபர ப் வதனபினரண க் ஷப இந்து 

ட்டுறன்நற ஶதரரின் னன் பப் தஷடீர் பரண றநன் ரய்ந் னத்துர் ஷபனேம் அஷ 

தனறவ ரடுத்து ன றன்நண. ற்ஶதரது இந் தடிப்திஷணினறனந்து  ற்றுக் வ ரண்டன் 

ிஷபர  ஸ்வதின் ரடு னத்துத்ஷப் வதரதுத்துஷநர  ரற்நறனேள்பது. அர்னரந்து 

வ ரஶரணர டுப்னக்  ரனம் னலதும் ணிரர் னத்துஷண ள் இனச னத்தும் தரர்க்  

ஶண்டும் ன்று னடிவு வசய்துள்பது.  

 

இந்ப் தின்னனத்றல்ரன் இந்ற ற்றும் ற ச் சூல் ஷப தரர்க்  ஶண்டினேள்பது. 

இந்றத் துஷக் ண்டத்றல் வ ரஶரணர வதனந்வரற்நரணது அற ரனர்ர  இண்டரம் 

றஷனில் உள்பது, அது ந் ஶத்றலும் சனெ ப் தல் றஷனஷ அஷடனரம் ண 

னத்துர் ள் ச்சரிக் றன்நணர். 

வ டுரய்ப்தர  இந் ஶத்றல் இந்ற ஷனஷஷச்சர  இந்துத்து வ ரடுவநற வநற 
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திடித் ஶந்ற ஶரற திில் உள்பரர். இது சூஷன ஶலும் சறக் னரக் றனேள்பது. வநற, 

திவநற, ன்னஷணப்ன ஆ றற்நறன் ஆலனர  இனப்தரல் இந்ப் வதனஞ்சறக் ஷனனேம் 

கூட அர் டுத்ஶன்  ிழ்த்ஶன் ன்று ஷ ரல றநரர்.  

 

இந்றர னலஷனேம் ந்ித் றட்டறடலும் இன்நற ஊடங்கு அநறித்துள்பரர். இன் 

 ரர ப் தன இனட்சக் க் ரண உள்ரட்டு னனம்வதர் வரறனரபர் ள், ஷ பி 

அடித்ட்டு க் ள்  டுஷர  தரறக் ப்தட்டுள்பணர். இந்ப் வதனந்வரற்ஷநனேம் கூட 

னனரபி பின் வ ரள்ஷப இனரத னனுக்குத் றனப்தி ிடப் தரர்க் றநரர்.  றுப்னப் தத்ஷ 

வள்ஷபப் தர  ரற்நத்  ’ஷனஷஷச்சர் னம்’ (PM CARES) ன்ந னது உத்றஷக் 

 ஷடதிடிக் றநரர். ரறனங் லக்கு ற க்குஷநந் றற எதுக் ற ரறனங் பின் ிற்நறல் 

அடிக் றநரர். இஷ ல்னரற்ஷநனேம் ிட ரி றந டீ்டில் திடுங் ற டுத்து வசல்து ஶதரன 

ரறனங் லக் றனந் சு ரர உரிஷ ஷபப் தநறத்து ன றநரர். ர.உ.(MP)க் பின் றறஷ 

ஜணர  ிஶரர  அர் பின் அனுற இன்நறஶ தநறத்துள்பரர். இன்னெனம் 

க் ட்த ரபி பின் உரிஷில் ஷனிடு றநரர். ஊடங்கு அநறிக் ப்தட்டு 30 ரட் லக்கு 

ஶனரண திநகும் வசரல்ித்ஷ பில் ட்டுஶ  ணம் வசலுத்து றநரர். இஷ ட்டிக்ஶ ட்  

க் ற்ந றஷனில்ரன் ற  னல்ர் டப்தரடி ஶதரன்ஶநரர் உள்பணர். 

 

சு ரரக்  ட்டஷப்திலும் கூட இந்றர னலஷிலும் எஶ றஷனில் இல்ஷன.த ீரரிலும், 

குஜரத்றலும், றழ்ரட்டிலும் அஷ ஶர்ஶ ரட்டில் அஷில்ஷன. த ீரர் ஶதரன்ந தகுற ள் 

வதரதுசு ரர  ட்டஷப்தில் தின்ங் றினக்கும் ஶதரது ற ம் எப்தடீ்டபில் இந்றரின் 

னன்ஶணநற ரறனர  அஷந்துள்பது. அற்குத் ற த்றன் சனெ ீற அடித்பம் என 

 ரரகும். ஶரய்ப் தனறலும் கூட தல்ஶறு ரறனங் லம் தல்ஶறு ன்ஷில் 

இனக் றன்நண.  ரரஷ்டிர, குஜரத், த்றப் திஶசம் ஶதரன்நஷ ற  ஶரசரண தரறப்ஷத 

ட்டினேள்பண. ணஶ ஶரய் ீர்க்கும் ன்ஷ கூட இந்றர னலஷனேம் எஶ னஷநில் 

அஷப் ஶதரறல்ஷன. 

 

ற ப் வதரதுச் சு ரரக்  ட்டஷப்ன னென்று தடிறஷன ஷப வ ரண்டது. வதரது 

சு ரரத்துஷநில் னத்தும், ஊ ப் தி ள் னத்துஷந, னத்துக்  ல்ித் துஷந இஷ 
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னென்றும் எனங் றஷந்து வசல்தட்டு ன றன்நண வ ரஶரணர டுப்னப் திில் வதரது 

சு ரரத் துஷநின் தங்கு னன்ஷ ரய்ந்து. வதரது சு ரரத் துஷநில் உள்ப 

னத்துர் ள், வசினறர் ள், சு ரர திரபர் ள் இஷந்து இந்ப் திில் ஈடுதட்டு 

ன றன்நணர். ற ப் வதரது சு ரரத் துஷந தனர  இனப்தினும் அஷ வசல்தடுத் 

ஶண்டி வதரறுப்தில் அசுரன் உள்பது.  ஆணரல், றர்ர த் றநணற்ந, க் ள்னணில் 

 றஞ்சறத்தும் அக் ஷநற்ந அசர  டப்தரடி அசு இனப்தரல் க் பின் உிர் ரப்னப் ஶதரரில் 

சறக் ல் லந்துள்பது.  

 

ஶதரர்க்  பத்றல் என ீனுக்குப் தஷடக் னன் வ்பவு அசறஶர அஶ அபவு 

னத்துனக்குப் தரது ரப்ன உத ங் ள் அசறம்.  வ ரஶரணர டுப்னப் திில் தி 

னரினேம் னத்துர் ள் ற்றும் சு ரரப் திரபர் லக்கு (PPE KITS) தரது ரப்ன உஷட ள், N95 

ன  சம், னென்நடக்கு ன க் சம் சு ரரரண உவு, ங்குற்கு இனப்திடம் 

ஆ றற்ஷந ற்தடுத்றக் வ ரடுக்  ஶண்டும். இது ி திஶம் னடிந் தின்ன அர் 

ணித்றனக் த் ஶஷரண தரது ரப்ன சற ஷபனேம் ற்தடுத்றக் வ ரடுக்  ஶண்டும். ற  

னல்ர், சு ரர அஷச்சர், சு ரரத்துஷந வசனர் னெனம் இந்ப் தி ஷப 

றஷநஶற்நறக் வ ரடுப்தற்கு தறனர  வரடர் வதரய்னேஷப்தறஶனஶ  ணம் வசலுத்து றன்நணர். 

தரது ரப்ன உத ங் ள் ஶதரதுரண அபவு ஷ ினப்ன ஷத்துள்பர வும் இஷ ி 

னறர  ரங்  ஆஷ திநப்தித்துள்பர வும் கூநற ன றன்நணர். திதிஇ ட்டுஶ 2 னட்சம் 

ண்ிக்ஷ ில் ஷ ினப்ன உள்பர  சு ரரத்துஷந வசனர் கூறு றநரர். அவ்ரநரின் 

ற ம் னலதும் ங்குஷடின்நற னத்துப் திரபர் லக்கு அஷ ங் ப்தட்டினக்  

ஶண்டும் அல்னர? 

 

ஆணரல் ரஜவீ் ரந்ற அசு னத்துஷணிலும் ஸ்டரன்னற அசு னத்துஷணிலும் 

ஶதரற உத ங் ள் ங் ில்ஷன ன்று னத்துர் ள் குற்நஞ்சரட்டிணர். லம்னர் 

னத்துஷணில் னத்துர் ள் ரஶ ன க் சம் ரங் றவ ரள்ப றர்ப்தந்றக் ப்தட்டணர். 

இன் றவரனறர  ரஜவீ் ரந்ற அசு னத்துஷண னத்துர் ள் ஶஷனறறுத் 

அநறிப்ஷத வபிிடும் றஷனக்குத் ள்பப்தட்டணர். 
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உன  ல்ரழ்வு அஷப்ன குத்துக் வ ரடுத்துள்ப வநறனஷந லக்கு ரநர  ஆறு ி 

ஶத்றற்கு தறல் 12 ி ஶம் ஷ ற க்  டுஷர  ஶஷன வசய் னத்துப் 

திரபர் ள் றர்ப்தந்றக் ப்தடு றன்நணர். இவ்ரறு தி வசய்னேம் ஶதரது அர் லக்குத் 

ஶஷரண சு ரரரண உவு, ங்குறட சற ள் ஆ றற்ஷந அசு ங்  றுக் றநது. 

இற்ஷநக்  ண்டித்து ஶ ரஷ னத்துஷணிலும் வசன்ஷண ரஜவீ் ரந்ற அசு 

னத்துஷணிலும் னத்துர் ள் ஶதரரட்டக் குல் லப்திணர். இப்தடி இர் ள் 

குவனலப்னம் ஶதரவல்னரம் ணது ஷ ரனர ரத்ணத்ஷ னெடிஷநக்  தணிச்சரற அசு 

வதரய் வசரல்து, அறல் அம்தனப்தடும் ஶதரது அம்தனப்தடுத்துதர் ஷப றட்டி அச்சுறுத்துது, 

தறரங்குது ன்று  லழ்த்ரண றனஷந ஷபக் ஷ ரள் றநது. னத்துர் லம், சு ரரப் 

திரபர் லம் இற்றுக்குப் தி றுத்ரல் சறன சறல்னஷந அநறிப்ன ஷப வபிிடுது 

ன்ந அடகுனஷந ஷபக்  ஷடப்திடித்து ன றநது.  

 

ற  அசறன் வதரறுப்தற்ந அனட்சறத்ரல் ற த்றல் இதுஷ 21 சு ரரப் திரபர் ள் 

ஶரய்த்வரற்றுக்கு ஆபர ற உள்பணர். இர் பில் 19 ஶதர் னத்துர் ள். டுப்னப் தி பில் 

ஈடுதடும் னத்துர் பிஶனஶ என திரிிணனக்கு ஶறு என சறக் ல் லந்துள்பது. என 

ரர்டில் திரற்றும் னத்துர் லக்கு அசு ஶடிர  தரது ரப்ன உஷட ங்குஷ 

ற்றுக்வ ரள் றநது அஶஶம் ட்டர னத்துஷண ள், ஆம்த சு ரர றஷனங் பில் 

திரற்றும் னத்துர் லக்கு தரது ரப்ன உஷட ள் துவும் ங் ப்தடில்ஷன. இறல் 

சறக் ல் ன்ணவணில் என ரட்டில் உள்ப னத்துர் லக்கு இஷரண தி இர் லக்கும் 

உள்பது. இன்னும் குநறப்தர க் கூறுரணரல் ஶரரபி ஷப  ண்டநறறல் இர் லக்கு என 

ன ரஷரண தங்கு உள்பது ணினும் கூட இர் பின் தரறப்ன ள்  ணத்றல் 

வ ரள்பப்தடுறல்ஷன. இவ்ரறு ற  அசறன் வதரறுப்தற்ந அனட்சறத்ரல் ற த்றல் 29 

சு ரரப் திரபர் ள் ஶரய்த் வரற்றுக்கு ஆபர ற உள்பணர் இர் பில் 19 ஶதர் 

னத்துர் ள். 

 

இதுி னத்துர் ள் சந்றக் றன்ந ற  னக் றரண சறக் ல் பில் என்று ஆள் தற்நரக்குஷந. 

குஷநந் ஆட் ஷபக் வ ரண்டு அற ப் தி ள் வசய்ரல் றஷ ரண திச்சுஷ 

ற்தடு றநது. இது னத்து, சு ரரப் திரபர் லக்கு ண அலத்னம் உடல்னக் 
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குஷநவும் ற்தடச் வசய் றநது. ற்ஶதரது கூடுனர  னத்துர் லம் சு ரரப் திரபர் லம் 

திர்த்துர த் ற  அசு அநறித்துள்பது.  

 

இந் வ ரஶரணர ஶரய்த்வரற்றுக்  ரனத்றல் னத்துர் லடன் ஏபவு இக் ர  அசு 

டந்து வ ரண்டரலும் கூட இற்கு னன்ன னத்துர் லம் வசினறர் லம் ங் பது 

ஶ ரரிக்ஷ  ஷப னறனேறுத்ற ஶதரரட்டத்றல் ஈடுதட்ட ஶதரது, ற  ஶரசரண என 

வ ரடுங்ஶ ரனசு ஶதரல் டந்து வ ரண்டு ஶதரரட்டத்ஷ அடக் றது. இன் வரடர்ச்சறர ஶ 

னத்துர் சங் த் ஷனர் சறம்ன் இநந்து ஶதரணர  னத்துர் ள் குற்நஞ்சரட்டு றன்நணர்,   

வரறற்சரஷன பில் உற்தத்ற ஷடவதந ஶண்டுரணரல் திச்சூல் சுன ர  இனப்தது 

அசறம். இணரல்ரன் வரறனரபர் ள் ங் ள் ஶ ரரிக்ஷ  லக் ர  ஶஷனறறுத்ம் 

வசய்னேம் ஶதரது அஷறரண திச் சூஷன ற்தடுத் வரறற்சரஷன றர்ர ம் 

வரறனரபர் லடனும் னென்நரம் ப்தர  அசுடனும் அர்ந்து னத்ப்னப் ஶதச்சுரர்த்ஷ 

டத்து றநது வரறனரபர் ன ரரிம் னெனம் இஷ ஶற்வ ரள் றநது. 

 

ஆணரல்  னத்துர் ள், வசினறர் ள், சு ரரப் திரபர் ள் ித்றல் அசு ரஶண என 

னனரபிர  ரநற திச் சூஷனக் வ டுத்து ிடு றநது னத்துப் திரபர் ள் இந் 

ஶத்றல் ங் ள் திஷச் வசலூக் த்துடன் வசய் ஶண்டுவணின அர் ள் ீதுள்ப 

சுஷ ள் அ ற்நப்தட ஶண்டும். குநறப்தர க்  டந்  ரனத்றல் அர் ள் ீது ஶற்வ ரள்பப்தட்ட 

தறரங்குல் டடிக்ஷ  ள் அஷணத்தும் றனம்தப் வதநப்தட ஶண்டும். அசு னத்துர் ள் 

ஶதரரட்டத்ஷ எட்டிப் தறரங்கும் டடிக்ஷ ர  118 னத்துர் ள் இட ரறுல் 

வசய்ப்தட்டஷக் ஷ ிட ஶண்டும்.  

 

இதுஷ அசு அப்தடி என  ண்ிரண டடிக்ஷ  ஶற்வ ரள்பில்ஷன ன்ஶந  ரட்டி 

ன றநது. தல்ஶறு இன்ணல் லக்கு இஷடிலும் னத்துர் ள், சு ரரப் திரபர் ள் 

 டஷரற்நற ன றன்நணர். இர் பில் எனசறனர் இப்ஶதரது ஷடந்தும் ிட்டணர். 

அர் ள்  இறுற ற ழ்வு  ண்ிரண னஷநில்  ஷடவதநவும் அசு ஶதரற அக் ஷந 

வசலுத்ில்ஷன இன் ிஷபர  னத்துர் பின் இநந் உடல் ஷபப் தன ி ஶம் 

ல்னடக் ம் வசய் னடிர றஷன ற்தட்டது. அது ட்டுறன்நற இந் னத்துர் பின் 
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இறுறச் சடங்கு ற ழ்ச்சறஷத் நர ப் னரிந்து வ ரண்ட வதரதுக் ள் அஷணத் டுத்து 

றறுத்றதுடன், னத்துர் பின் உநிணர் லம் ரக் ப்தட்டுள்பணர். இற்கு அஶச னலப் 

வதரறுப்னம் ற்  ஶண்டும்.  

 

உனகு லி அபிலும் சரி, ற த்றலும் சரி, வ ரஶரணர றர்ப்னப் ஶதரரில் பதற பர , 

ஶதரர்ீர் பர  னத்துர் ள், வசினறர் ள் சு ரரப் திரபர் ள் உள்பணர். ணஶ 

அர் ஷபப் தரது ரப்தது இந் ஶதரஷப் வற்நற ர  டத் அசறரணது. எனஶஷப 

அர் பில் எனஷ ரம் இக்  ஶரிட்டரல் அந் இடத்றல் ஶவநரனஷப் திர்த் 

னடிரது இந் அடிப்தஷட உண்ஷஷ அசும் க் லம் னரிந்து வ ரள்ப ஶண்டும். 

க் லக்குப் னரிந்து வ ரள்றல் ற்தடும் சறக் ல் ஷப அசு  ஷப னன் ஶண்டும். 

அவ்ரறு இல்னரல் அனட்சறத்துடனும் வதரறுப்தற்ந ன்ஷனேடனும் டந்து வ ரண்டரல் 

றழ்ச் சனெ னம், ன், வரத் ணி குனனம் ஶதறஷ சந்றக்கும். 

___________________________________________________________________________________________________________ 

சந்ொ 

க்கய்ன் ொர்க்சிப் தள்பிில் (6) 

ஆசிரிர்:திதொத் தட்ொக் 

ஜ ர்னரல் ஶன தல் ஷனக்  த்றல் தினரிந்து ஏய்வு வதற்ந வதரனபில் ஶதரசறரிரண 

திதரத் தட்ரக் இந்றரின் ஷனசறநந் ரர்க்சறப் வதரனபில் அநறஞர். ஶ ப ரறனத் 

றட்டக் குலின் துஷத்ஷனர  2006 ஜழன் னல் 2011 ஶ ஷ திரற்நறர். உன  

றற அஷப்னக் ரண சலர்றனத் டடிக்ஷ  ஷபப் தரிந்துஷத் க் ற ரடு ள் சஷதின் 

(னே.ன்) உர்-சக்ற திக் குலின் ரன்கு உறுப்திணர் பில் எனர். வதரனபில் அநறஞர் 

உத்சர தட்ரக் அர் பின் துஷர். 

 

கனப்பு: ீிொத் தசித்ின் அடிப்தகட: 

ஶற் த்ற உன றன்  னந்துஷரடல் பில் ‚ஶசறரம்‛ ன்ந வசரல் வதனம்தரலும் 

எஶன்ஷ வ ரண்ட ஏர் எற்ஷநக்  னத்ரக் ர ப் தன்தடுத்ப்தடு றநது. ஶசறரம் 

ன்நரஶன என குறு ற ணப்தரன்ஷர , சர்ஶசறத்றனறனந்து நர ப் தின்ஶணரக் றச் 

வசல்ர க்  னதும் ஶதரக்கும்  ரப்தடு றநது. ஶரப்தரின் ஶசறரம்,  ரனணி றர்ப்ன 
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ஶசறத்றற்கு ரநரணது.  ரனணிரறக் த்ரல் எடுக் ப்தட்ட க் பின் ஶதரரட்டங் லக்கு 

அடிப்தஷடரண  ரறதத்ற றர்ப்ன ஶசறரம் ன்தது அர் ஷப எடுக் ற 

ஶரப்திர் பின் ஶசறரத்றனறனந்து ஶறுதடுத்ப்தட ஶண்டும்:  ரந்றின் ஶசறரம் 

அல்னது ஶயர-சற-றணின் ஶசறரம் சர்ச்சறனறன் ஶசறரத்றனறனந்து ஶறுதட்டது. 

 

தறஶணரம் தற்நரண்டில் ஶரப்தரில் வஸ்ட்தரனறரில் னன்ஸ்டர், ஏஸ்வணவதர்க் 

 ங் பில் ஷ வலத்றடப்தட்ட வஸ்ட்ஃதரனறன் அஷற எப்தந்த்றன் அடிப்தஷடில் 

ஶசறம் ன்ந  னத்ரக் ம் உனரணது. இந் அஷற எப்தந்த்றன் னெனம் இண்டு ீண்ட 

ஶதரர் ள் (ஶரப்தரின்  அடிப்தஷடினரண 30 ஆண்டுப் ஶதரனம், ஸ்வதினுக்கும் டச்சுக்கும் 

இஷடஶரண 80 ஆண்டுப் ஶதரனம்) 1648இல் னடிவுக்குக் வ ரண்டுப்தட்டண. 

வஸ்ட்தரனற அஷற உடன்தடிக்ஷ ின் அடிப்தஷடில் ஶரப்தரில் பர்ந் 

‚ஶசறரம்‛ ன்ந  னத்ரக் ம், ரடுதிடிக்கும் ன்ஷ வ ரண்ட அ ண்ட ஶசறரரகும். 

இந் அ ண்ட ஶசறம் அஷணத்து க் ஷபனேம் உள்பிஷத்ர  இல்ஷன, ஶசம் ணக்குள் 

என றரிஷக் வ ரண்டினந்து. ஶசத்றன் வதனம்தரன்ஷிணர் சறறுதரன்ஷிணஷ 

றரிர க்  னதும் றஷன இனந்து. ட ஶரப்தரில்  த்ஶரனறக்  த்றணனம், வன் 

ஶரப்தரில் னட்டஸ்டண்ட் த்னம் றரிர க்  னப்தட்டணர். எவ்வரன ஶரப்தி 

"ஶசனம்" வபிரட்டு திரந்றங் லக் ர  ற்ந ஶரப்தி "ரடு லடன்" ஶதரட்டிிடும் 

 ரறதத்ற ஶசறர  இனந்து. இவ்ஷ ில் ‛ஶசத்றன்" னன் ள் க் பின் 
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ரழ்க்ஷ த்த்ஷ உர்த்துதுடன் இணங் ரப்தடில்ஷன. ஶசத்ஷ க் லக்கு ஶஶன 

உர்த்ற ஷப்தன் னெனம் ஶசத்றற் ர  க் ள் றர ங் ள் வசய் ஶண்டும் ன்று 

ஶ ரப்தட்டது. வஸ்ட்தரனறன் எப்தந்த்றன் தின் னல்  ரனணிர  அர்னரந்து உனரணது. 

எவ்வரன ஶரப்தி ரட்டிலும் பர்ந்து னம் னனரபித்துனம் ரர்க்ஸ் குநறப்திடும் 

"னெனணத்றன் ஆறத் றட்டனறல்" னம்னர  ஈடுதட்ட ச ரப்த்றல் இந் ஶசறரம் 

உனரணது. இவ்ரறு  ரறதத்ற அடிப்தஷடில் ி  னனரபித்துத்றன் 

பர்ச்சறறஷனிஶன ஶசறரம் ன்ந  னத்ரக் ம் உனரணது. 

 

இந் னனரபித்துத் ஶசறரத்றன் தண்ன ள்  ரனப்ஶதரக் றல் ரநரல் இனந்ரலும் கூட 

அஷ ீடிக்  ஷத் ர்க் ங் பின் உள்படக் ம் வரடர்ந்து ரநறக்வ ரண்ஶட இனந்து. 

தத்வரன்தரம் தற்நரண்டின் இறுறில் ஶரப்தரில் பர்ந் ஶரப்தி சக்ற பிஷடஶ 

 ரறதத்ற உஷடஷ லக் ரண (அல்னது வனணின் குநறப்திடுது ஶதரல் ‚உனஷ  றுதங் லடு 

வசய்ற் ரண‛)  டும் ஶதரட்டிஷ ற்தடுத்ற றற னெனணங் ள் இத்ஷ  அ ண்ட 

ஶசறரத்ஷஶ ஊக்குித்ண‛. னடரல்ப் யறல்ஃவதர்டிங் "ஶசறரக்  னத்ஷ 

ஶதரற்றுஷ" றற னெனணத்றன் சறத்ரந்ர  அஷடரபம்  ரண் றநரர். 

 

தறஶணரம் தற்நரண்டில் ஸ்தரணி ங் ம் ஶரப்தரிற்குள் தஷந்  ரன ட்டத்றல் 

னனரபித்தும் வரடங் றர  ரர்க்சற றர்ப்தரபர ற  லணஸ் குநறப்திடு றநரர். இது 

இனத்ீன் அவரிக் ரில் ஸ்தரணிர் பரல் வ ரள்ஷபடிக் ப்தட்ட ங் ம். இஷ 

னெனணத்றன் ஆறத் றட்டலுக்கு டுத்துக் ரட்டர  ரர்க்ஸ் குநறப்திட்டுள்பரர். 

ி னனரபித்தும் வ ரள்ஷபஷ றரப்தடுத்றது. உனவ ங் றலும்  ரனணி ஷபப் 

திடிக் ப் ஶதரட்டி ற்தட்டது. இந் ீிரண  ரறதத்றப் ஶதரட்டி இறுறில் னல் உன ப் 

ஶதரரில் உச்சக் ட்டத்ஷ அஷடந்து. னேத்த்றற்கு ஆவு றட்ட ஶசத்ஷக்  ரப்தற் ரண 

ஶதரர்க் குல் லப்தப்தட்டது. "ஶசறரம்" னேத் னற்சற லக் ரண கூக்குனர  

தன்தடுத்ப்தட்டது. 

 

அப்வதரலது இடதுசரரி ள் னன்ஷத்  னத்து உங் ள் ஶரட்டரக் ஷப உங் ள் உள்ரட்டு 

அஷப்திற்கு றர த் றனப்னங் ள் ன்தஶ. அ ண்ட "ஶசறரம்" ன்ந  னத்ரக் த்றற்கு 
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றரண வதனத் னல் அடிர  ஶதரல்சுிக் னட்சற அஷந்து; ஶதரல்சுிக் னட்சறக்குப் தின் 

என னற ஶசறரம் ஶரன்நறது. ஆணரல் ஶரப்தரின் திந இடங் பில் தரட்டரபி 

ர்க் ப் னட்சற பின் ஶரல்ி, அற்குப் தின்ணர் ற்தட்ட வதனம் ந்றஷன, ஶஷனில்னரத் 

றண்டரட்டம் ஆ றஷ இந் அ ண்ட "ஶசறரத்ஷ" லுப்தடுத்வும் தன ஶங் பில் 

தரசறசம் தங்  டிவடுக் வும்  ரர  அஷந்ண. தரசறசத்றன் ஶரல்ிரல், 

ஶரப்தரில் அத்ஷ  "ஶசறரத்றனறனந்து" என வதரதுரண தின்ரங் ல் ற்தட்டது 

(ஶரப்தி என்நறத்றன் ஶரற்நம் அன் என அநறகுநறர  இனந்து), சீதத்றல் ஶரப்தி 

இடதுசரரி லக்குள் றகுந்  ஷனஷ ற்தடுத்தும் ஷ ில் அ ண்ட ஶசறரம் ீண்டும் 

னற் ரண அநறகுநற ள்  ரப்தடு றன்நண. 

 

இனதரம் தற்நரண்டில் னென்நரம் உன றன் வதனம்தகுறில் உனர ற ஶசறரனம் 

 ரறதத்ற றர்ப்னப் ஶதரரட்டங் லம் இத்ஷ  அ ண்ட ஶசறரத்றனறனந்து னற்நறலும் 

ஶறுதட்டஷ. எவ்வரன ரட்டிலும் என னறஷரண  ரறதத்ற சக்றஷ 

றர்வ ரண்டரல்  ரறதத்ற றர்ப்ன ஶசறரம் அஷணத்துத் ப்ன க் ஷபனேம் 

உள்பிஷத்து. ஆ ஶ, ந்வரன குநறப்திட்ட த்ஷச் ஶசர்ந்ஶர அல்னது 

இணக்குலிணஶர ஶசத்றற்குள் "உள் றரி" ன்று  னப்தடில்ஷன, இனப்தினும் 

 ரறதத்ற சக்ற ள் ங் லக்கு றரண ஶதரரட்டத்ஷ தனணீப்தடுத் க் பிஷடஶ இண 

ற்றும் குப்னர திரிிஷண ஷப ஊக்குிக்  ங் பரல் னடிந் அஷணத்ஷனேம் வசய்ண. 

இண்டரர , இந்த் ஶசறரம் அன் வதனம் சக்றரய்ந் றரிக்கு றரண 

ஶதரரட்டத்ஷ லுப்தடுத் ற்ந எடுக் ப்தட்ட க் லடன் இஷப்ன ஷப ற்தடுத்றது. 

இறுறர , அது "ஶசற னஷண" க் பின் னன் லடன், அர் பின் ரழ்க்ஷ த் த்ஷ 

உர்த்துதுடன் இணங் ண்டது. 

 

இப்வதரலது என ஶ ள்ி லப்தப்தடனரம்:, ன் இந்றர ஶதரன்ந ரடு பில், சுந்றத்றற்கு 

னன்ஶத  ிசர  பர்ந்றனந்  ஶதர  னெனணம், ஶரப்தரில் உனரக் ப்தட்டஷப் 

ஶதரன என அ ண்ட ஶசறரத்ஷ ஊக்குிக் ில்ஷன? ன் அது ஶறுதட்ட 

ஶசறரத்றன்  னத்ஶரடு வசன்நது? 
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இன் தறல் இன கூறு ஷபக் வ ரண்டுள்பரது: னனரர , சுந்றத்றற்கு னந்ஷ 

இந்றரில்  ஶதர  னெனணம் கூட  ரனணிரறக்  ஆட்சறரல்  ட்டுப்தடுத்ப்தட்டது. 

ஶரப்தரில் ஶதரன இங்கு ஶசற னனரபி ர்க் ம் ஶடிர  ஆட்சற வசய்னேம் 

அற ரத்ஷப் வதந னடிரல் ித்து; அணரல்ரன் இங்குள்ப ஶசற னனரபி ள் 

 ரனணிரறக்  றர்ப்னப் ஶதரரட்டத்றல் ஶச ஶண்டிினந்து. இண்டரர ,  ரனணிரறக்  

றர்ப்னப் ஶதரரட்டம் தன ர்க் ப் ஶதரரட்டர  இனந்து, அன் ீது  ஶதர  

னனரபித்தும் என னன்ணி றஷனில் இனந்ஶதரதும், தித்றஶ   ட்டுப்தரட்ஷடக் 

வ ரண்டினக் ில்ஷன. 

 

 ரறதத்ற றர்ப்ன ஶதரரட்டத்றன் ஶதரது றட்டறடப்தட்ட தரர்ஷக்கு ற்த என "ஶசத்ஷ" 

உனரக்குது ன்தது னறர  சுந்றஷடந் ரடு லக்கு என னதுஷரண ற்றும் 

 டிணரண திரகும். இந்றரில் இந்ப் தரர்ஷ 1931 இல்  ரச்சற  ரங் றஸ் ீர்ரணத்றல் 

வபிப்தடுத்ப்தட்டது, அறல் சுந்ற இந்றர ப்தடி இனக்கும் ன்தற் ரண  னத்துச் சறத்றம் 

னல் னஷநர  வதநப்தட்டது.அஷணனக்கும் ரக்குரிஷ, சட்டத்றன் னன் அஷணனம் 

சம், இனச அடிப்தஷட  ட்டரக்  ல்ி,  ண்டஷண ீக் ம் (இற்கு னன்ணஶ த த்சறங் 

தூக் றனறடப்தட்டரர்). ஆஷணத்து ங் ஷபனேம் எஶ ரறரி  னதும் ச்சரர்தற்ந அசு ஆ ற 

அடிப்தஷட ஜணர க் கூறு ஷப அது வ ரண்டினந்து. 

 

என துனத்றல் வசல்த்ஷனேம் று துனத்றல் றுஷஷனேம் உனரக்கும் 

னனரபித்துத்றன் ஶதரக் றணரல், இற்ஷந னலஷர  வசல்தடுத்னடிரது ணக் 

 னப்தட்டரலும் னனரபித்துத்ஷ அசறன்  ட்டுப்தரட்டிற்குள் வ ரண்டு ந்ரல், என  னப்ன 

வதரனபினறன் தந்  ட்டஷப்திற்குள், வதரதுத்துஷந லக்கு " னன்னுரிஷ அபிக்கும் ஶதரது 

அது தனுள்பர ஶ இனக்கும் ண சுந்றத்றன் ஶதரது ரட்டின் ஷனஷரல் 

உப்தட்டது. அன்தடி, சுந்றத்றற்குப் திநகு வதரது ற்றும் ணிரர் துஷந ஷப 

என்நறஷக்கும் என ணித்துரண ஆட்சறனஷந வதரனபினறல் உனரக் ப்தட்டது,  அஶ 

சம், அசறனஷப்னச் சட்டத்றன் தடி, ரக்குரிஷின் னெனம் க் பரல் 

ஶர்ந்வடுக் ப்தட்ட அசு, றர்ர  அற ரங் ஷபப் வதற்று அஷணனக்கும் அடிப்தஷட 

உரிஷ ஷப உறுறதடுத்தும் ித்றல் அஷக் ப்தட்டது. வதரனபினறல் வபிப்தஷடரண 
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ஶரல்ி ள் இனந்ஶதரறலும்,  ரறதத்ற றர்ப்ன ஶசறரத்ஷ அடிக் டி ீறும் ஷ ில் 

அசறன் தன டடிக்ஷ  ள் ஶ ள்ிக்குரிர  இனந்ஶதரறலும், இந் ரட்டின் அடிப்தஷடக் 

 னத்றல்  ட்டஷப்தரண ச்சரர்தின்ஷ, ஜணர ம் ற்றும் சனெ ீற ற  ீண்ட  ரனர  

றர ரிக் ப்தடரல் ீடித்து ந்து. 

 

இஷ அஷணத்தும் இப்ஶதரது ரநற ிட்டண. இப்ஶதரது ஊக்குிக் ப்தடும்"ஶசறரம்" ன்தது 

அ ண்ட ஶரப்தி ஷ  ஶசறரத்ஷப் ஶதரன்நது. இது னஸ்னறம் ஷபனேம், 

ஜணர த்றல் ம்திக்ஷ க் வ ரண்ட அநறவுஜீி ஷபனேம் "றரி பரய்" 

அஷடரபப்தடுத்து றநது. இது "க் லக்கு ஶனரண என ஶசம்" ன்ந  ற்தணரரத்ஷ 

னன்ஷக் றநது. "ஶசற னன்" க் பின் ரழ்க்ஷ த்ம், வதரனபில் னன்ஶணற்நம் 

சரர்ந்ர க்  னப்தடில்ஷன. இது ஶனரறக் த்றணரல் ரட்டின் திரந்றங் பில் உள்-

 ரனணிரறக் த்ஷ ற்தடுத்ற அற்ஷந குஷநறப்திற்கு உட்தடுத்து றநது. து கூட்டரட்சறக் 

 ட்டஷப்திற்கு என குநறப்திட்ட வ றழ்வுத்ன்ஷஷ ங்குன் னெனம் இந்ற 

என்நறத்றற்குள் தல்ஶறு தகுற ள் அற்நறன் ணித்ன்ஷனேடன் ீடிக்  இஷக் ப்தட்ட 

அசறனஷப்னச் சட்டத்றன் 370 ற்றும் 371ஆம் திரிவு ள் வறும் ரடரலன்நத் 

ீர்ரணத்றன் னெனம் எனஷனப்தட்சர  றர ரிக் ப்தட்டண. 

 

இப்ஶதரலது என ஶ ள்ி ல றநது: "ஶசறரம்" ன்ந என  னத்ரக் த்றனறனந்து அற்கு 

னற்நறலும் றரண இன்வணரன  னத்ரக் த்றற்கு இந்றர வ்ரறு  ர்ந்து, இந் 

இக் த்றன் வசல்னஷந ற்றும் அன் ர்க்  அடிப்தஷட ன்ண? 

இந்றரில் அநறன ப்தடுத்ப்தட்ட, குநறப்தர  1991 க்குப் திநகு ஷடனஷநப்தடுத்ப்தட்ட 

வதரனபில் "ரரபம்" இந் ரற்நத்றன் னல் தடிர  அஷந்து. என னற ரரப 

ஆட்சறக்கு ரறுது ன்தது வதரனபில் வ ரள்ஷ  பில் ட்டும் ரற்நத்ஷக் குநறக் ில்ஷன. 

இது ரட்டில் ர்க்  உள்பஷில் ரற்நத்ஷக் வ ரண்டுந்து. இது இந்றரஷ சர்ஶச 

றற னெனணத்றன் ஶனரறக் த்றற்குட்தடுத்றது. 

 

1970  பில் இனந்து, னெனணப் தரய்வு பின் உன ரக் த்ரல், உன ம் ணித்ணிக் 

ஶ ரபங் பர  எவ்வரன்றும் என குநறப்திட்ட ரட்டின் றற னெனணத்ரல் ஆறக் ம் 
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வசலுத்தும் ஷ ில் திரிக் ப்தடுற்குப் தறனர , சர்ஶச றற னெனணம் ன்ந என னற 

றறுணத்றன்  ட்டுப்தரடற்ந இக் த்றற்கு றகுத்து.அசு என ஶசற அசர  இனந்ரல், 

ந்வரன ரடும் ரடு  டந் னெனண தரய்ச்சல் லுக்கு றநந்றனப்தரல் , இந் சர்ஶச றற 

னெனணத்றன் ஶ ரரிக்ஷ  லக்கு ற்த அசு வசல்தட ஶண்டும் ன்ந  ட்டுப்தடுத்ப்தடு றநது 

அவ்ரறு வசல்தடரிட்டரல் றற னெனணம் ரட்ஷட ிட்டு வபிஶநற றற வனக் டிஷ 

உனரக்கும் அச்சுறுத்ஷன ற்தடுத்து றநது. சர்ஶச றற னெனணத்றன் ம்திக்ஷ ஷத் 

க் ஷத்துக்வ ரள்ப ஶண்டும் ன்தஶ ஶசற அசு பின் திரண  ஷனர  ரநறனேள்பது. 

இன் வதரனள்  ரறதத்ற றர்ப்ன ஶதரரட்டத்துடன் வரடர்னஷட அஷணத்து ர்க் ங் பின் 

னன் ஷபனேம் தரது ரப்தர  னன்ணர் கூநற அசு, னனரபித்தும் பர்ந்ஶதரதும் 

இந்க்கூற்று எட்டுவரத்ர  றரப்தடுத்ப்தடரல் இல்ஷன, இப்ஶதரது னலக்  னலக்  

சர்ஶச றற னெனணம் ற்றும் அனுடன் எனங் றஷந் உள்ரட்டு னனரபித்துத்றன் 

(ிசரத்றனறனந்து தன்ன ப்தடுத்ப்தடுன் னெனம்  றரப்னநத்றல் ங் ள் றஷனஷத் 

க்  ஷத்துக் வ ரள்ப னடிந் தக் ர றனவுஷடஷரபர் ஷபனேம் ஶசர்த்து) 

னன் லக் ர ஶ வசல்தடு றநது. 

 

அணரல் இப்ஶதரது னனரபித்துத்றன் திரிிஷண ீிர றனேள்பது. சர்ஶச றற 

னெனணத்துடன் எனங் றஷந் னனரபி ள் ற்றும் றனவுஷடஷரபர் ள் என தக் த்றல் 

உள்பணர்: ஶ ரடிக் க் ரண ிசரி ள், சறறுஉற்தத்றரபர் ள், வரறனரபர் ள் ற்றும் 

ிசரத் வரறனரபர் ள் றுதக் த்றல் உள்பணர். இப்ஶதரது அஷணத்து ர்க் ங் பின் 

னன் ஷபனேம் தரது ரப்தர  அசறன் வ ரள்ஷ ஷ குக் றஶநரம் ன்ந தரசரங்கு இல்ஷன. 

(ரட்டின் ப ஆக் த்றல் தல்ஶறு  ரி ள் தங்ஶ ற்தர க் கூறும் றஷனில், 

னனரபி ஷப ட்டும் பம் ஆக்குதர் பர ப் தரர்க்கும் றஷன ற்தட்டுள்பது. திர் 

ஶந்ற ஶரடிின் இந்க்  னத்ஷ இந்றரின் னந்ஷ திர் ள் ரனம்  ணில் கூட 

 ண்டினக்  ரட்டரர் ள் ன்தது இந் ரற்நத்றன் அநறகுநறரகும்). 1930 பில்  டுஷர ப் 

தரறக் ப்தட்ட ிசரி ள்  ரனணிவறர்ப்ன ஶதரரட்டத்றல் இஷந்ணர், சுந்றத்றற்குப் தின் 

ிசரி ள் ஏபிற்குப் தரது ரக் ப்தட்டணர். ஆணரல் ற்ஶதரது அசு சறறு உற்தத்றத் 

துஷநக்குத் ந் ஆஷனேம், தரது ரப்ஷதனேம் றனம்தப் வதற்நரல், வதனறறுணங் பரல் 

அஷ  டுஷர  தரறக் ப்தட்டுள்பண. இணரல் தஷ "ஶசத்றல்" னநறவு ற்தட்டது. 
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இந் "னநறின்" வதரனபில் ிஷபவு ள் வபிப்தஷடரணஷ. ிசரி பின் 

ற்வ ரஷன ள் (இனதத்ஷந்து ஆண்டு பில் னென்று இனட்சத்றற்கும் அற ரணஷ); 

 றரப்னநங் ள் வதனந்துன்தத்றற்குள்பர றனேள்பண; ஷ ிஷணஞர் ள், ீணர் ள், தரம்தரித் 

வரறல் னஷணஶரர் ற்றும் சறறு னனரபி ஷபக் கூட தரறக்கும் சறறு உற்தத்றத் துஷநின் 

வனக் டி; னற ரரப ஆட்சறின்  லழ் ‘ஜறடிதி’வரத் உள்ரட்டு உற்தத்றின் றப்ன 

அற ரித் ஶதரதும் ஶஷனரய்ப்ன உனரக்கும் ி றம் னந்ஷ  ரனப்தகுறனேடன் எப்திடும் 

ஶதரது வகுர க் குஷநந்ரல்  றரப்னநங் பினறனந்து ஶஷன ஶடி  ங் லக்கு வசல்லும் 

உஷக்கும் க் பின் இடப்வதர்வு, அஶ ஶத்றல் ஶம்தட்ட னனரபித்து ரடு ள் 

ஶசஷத் துஷந ஶஷன ஷப இங்ஶ  ற்றுற வசய்ரல் டுத் ர்க் த்றல் என திரிிணர் 

தனணஷடந்துள்பணர். 

 

னற ரரபம் வதனபினரண க் ஷப றுஷக்குத் ள்பினேள்பது:  றரப்னநங் பில் 

என தனக்கு என ரஷபக்கு 2,200  ஶனரரி ஷபப் வதந னடிர றுஷக் ஶ ரட்டில் உள்ப 

க் பின் சீம் 1993-4 ற்றும் 2011-2 க்கு இஷடில் 58%இனறனந்து 68% ஆ  உர்ந்துள்பது ; 

 ர்ப்னநத்றல் என தனக்கு என ரஷபக்கு 2,100  ஶனரரி ஷபப் வதநனடிர 

றுஷக்ஶ ரட்டில் உள்ப  ர்ப்னந க் பின் சீம் இஶ  ரன ட்டத்றல் 57%பினந்து 65% 

ஆ  உர்ந்துள்பது. அஶசம், னல் 1 சீத்றணரின் வரத் னரணம் 2013-14 ஆம் 

ஆண்டில் 22 சீம் உர்ந்துள்பது, 1922 ஆம் ஆண்டினறனந்து னரண ரித் வு பின் 

னெனம் வசய்ப்தட்ட இந்க்  க் லடு பின் தடி; வரத் வசல்த்றல் அர் பின் தங்கு, 2016 

ஆம் ஆண்டின் இறுறில் 58 சீர றது. வசல்த்ஷனேம், னரணத்ஷனேம் னல் 1 

சீத்றணரின் ஷ  பில் குிக்கும் அஶ ஶஷபில், னற ரரப ஆட்சற  ர்ப்னந 

டுத் ர்க் த்றன் என திரிின் றஷனஷ ஷப ஶம்தடுத்றனேள்பது. 

 

னற ரரபம் ஆட்சறில் ன்ஷணத் க்  ஷத்துக் வ ரள்ப என  னத்றல் 

னட்டுக்வ ரடுப்ன ஶஷப்தடு றநது. இது தஷ உள்பிஷக்கும் "ஶசறரத்றன்" 

அடிப்தஷடில் வரடர்ந்து இங்  னடிரது. னன்ணர் பர்ச்சறனேம், பனம்,ஶனறனந்து  லர  

அஷணத்து குப்ன லக்கும் தவுர  ம்தஷக் ப்தட்டது. இதுவும் ம்த த்ன்ஷஷ 

இந்ஶதரது, ஜறடிதி’ஷ-வரத் உள்ரட்டு உற்தத்றஷ உர்த்துற்கு ந்வரன ஷடனேம் 
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க்கூடரது ன்தற் ர  ‘ஜறடிதி’ வரத் உள்ரட்டு உற்தத்றின் உர்ரல் ட்டுஶ 

தின்ங் ற திரிிணனக்கு ஆர  பங் ஷப றுதங் லடு வசய்னேம் சரத்றப்தரட்ஷடப் 

திற் ரனத்றல் உனரக்  னடினேம் ன்ந  னத்து னன்ஷக் ப்தட்டது. னற-ரரபப் 

வதரனபினறல், வரத் உள்ரட்டு உற்தத்றின் பர்ச்சறில் னனரபி பின் னலீடு 

னக் றப் தங்கு  றக் றநது ன்தரல், வரறனரபர் ள் ற்றும் ிசரி ள் ஶதரன்ந 

வதனம்தரன்ஷிணரின் னஷண  ரவுவ ரடுத்து, னனரபி பின் னன் ஷப ட்டுஶ அசு 

ஊக்குித்து. இந் ஆட்சறின்  லழ் "ஶசம்" ன்ந தஷ  னத்து னநறந்துிட்டரல், னற 

ரரப ஆட்சறக் ரண என  னத்றல் னட்டுக்வ ரடுப்தர  இந் ‘ஜறடிதி’ ரய்ரனம் 

இஷடக் ரனப் தங்கு  றத்து. 

 

ஆணரல் இது ீண்ட  ரனம் ீடிக்  னடிரது. வ்ரநரினும், உஷக்கும் க் லக்கு 

பர்ச்சறஷ றுதங் லடு வசய்ரஶன ஜறடிதி-வரத் உள்ரட்டு உற்தத்றின் பர்ச்சற 

வரடர்ந்ரல், அஷணனக்கும் அது ன்ஷஷஶ ிஷபிக்கும் ன்ந  ட்டுக் ஷ 

அம்தனர ற ிடும். ஶலும் னற-ரரப னனரபித்துத்றன்  லழ் உன ப் வதரனபில் 

வதனம் வனக் டிரல் தரறக் ப்தட்டுள்பது. இந்றர ஶதரன்ந ரடு லக்கும் இது திரல், 

உஷக்கும் க் ள் ீது இன்னும் வதரி சுஷ ஷபச் சுத்து றநது. னற ரரப 

னனரபித்துத்றன் ஆட்சறில் இனந்து வபிஶறுரறு உஷக்கும் க் ள் ஶ ரனஷத் 

டுக்  இந்ப் னற சூழ்றஷனில் என லுரண  னத்றல் னட்டுக் வ ரடுப்ன 

ஶஷப்தடு றநது. இங்குரன் அ ண்ட ஶசறரத்ஷ ற்றுக்வ ரள்து தனுஷடர  

உள்பது. 

 

 ரறதத்ற றர்ப்னப் ஶதரரட்டத்றல் தங்ஶ ற் ர இந்துத்துப் தஷட ள் ீண்ட  ரனர  

அ ண்ட "இந்து ஶசறரத்றன்" ஆரபர் பர  இனந்துன றநரர் ள். அர் பது 

உறுப்திணர் ள் சறனர்  ரத்ர  ரந்றஷப் தடுவ ரஷன வசய் சறத்றட்டம் ஶதரட்டர் ள் (இஷ 

என சரஷணர  அர் பின் ற்ஶதரஷ ஆரபர் ள் வட் றன்நறக் 

வ ரண்டரடு றநரர் ள்). ஆலம்- ரர்ப்தஶட் ர்க் ம் இப்ஶதரது இந்துத்து சக்ற லடன் என 

கூட்டிில் இஷந்து இந் அ ண்ட"ஶசறரத்ஷ"ப் தப்ன றநது. 

இன்ஷந "ீி-ஶசறரத்றற் ரண" ஆவு ஆலம்- ரர்ப்தஶட் ர்க் த்றடறனந்ஶ 
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ன றநது. சுந்றத்றற்குப் திநகு னறத்து ள் ற்றும் "திந தின்ங் ற ர்க் ங் ள்" சனெ  

ற்றும் வதரனபில் ரீறர  சத்தும் வதறும்  னத்ஷ ப்ஶதரதுஶ தக் ர 

றனவுஷடஷரபர் ள் றர்த்து ன றநரர் ள். னற ரரப ஆட்சறரல் தனணஷடந் 

டுத் ர்க் ங் பின் ஶல் திரிவு அறனறனந்து வபிஶறுற் ரண ந்வரன  ர்ஷனேம் 

 ண்டு அஞ்சு றநது. 

 

இந் "ீி-ஶசறரம்" ன்தது ன்ணவன்நரல், ரட்டின் குறஷனஷ என 

ல்னசரக்குற்கு அற  னன்னுரிஷ அபிப்ததும், ‘ஜறடிதி’-வரத் உள்ரட்டு உற்தத்றின் 

பர்ச்சறஷ அனுடன் இஷப்ததும் ஆகும். ஶறுிர க் கூநறணரல் ‘ஜறடிதி’-வரத் 

உள்ரட்டு உற்தத்றின் பர்ச்சற இப்ஶதரது அஷணனக்கும் னன் தக்கும் ன்ந 

அடிப்தஷடில் ரறடப்தடில்ஷன; இது இந்றரஷ ல்னசரக்கும் ன்ந அடிப்தஷடில் 

ரறடப்தடு றநது. ‘ஜறடிதி’வரத் உள்ரட்டு உற்தத்றின் பர்ச்சற குஷநந்து ஶதரணரல், இது 

க் பின் றர ங் ஷபக் ஶ ரனற்கும் னக் றக்  ரிர றநது: இற்கு உரங் பர  

‚வரறனரபர் சட்டச் சலர்றனத்ம்‛ (னனரபி பின்  ட்டுப்தரடற்ந சுந்றத்றற் ரணது), ற்றும் 

தல்ஶறு றட்டங் லக்கு றனம் ஷ  ப்தடுத்துஷ பிரக் க் ஶ ரனல் (றனத் றன் 

கூறு ஷபக் வ ரண்டுள்பது).ரறனங் லக்குப் தரது ரப்ன குநறத்து னடிவடுக்கும் உரிஷ ர 

ஶதரதும் ரறனங் லக்குக் வ ரடுக்  ஶண்டி வரஷ ினறனந்து தரது ரப்னத் துஷநக்கு றற 

எதுக் த் றட்டம். (ற்ஶதரஷ 15ஆது றற ஆஷத்றன் என றட்டம்). 

 

அடிப்தஷட ணி உரிஷ ஷபக்  ட்டுப்தடுத்துதும் இந்த் "ீி ஶசறரத்ஷ"த் 

தூண்டுன் னெனம் றரப்தடுத்ப்தடு றநது. ணி உரிஷ ீநல் குநறத் ந்வரன 

ிர்சணத்ஷனேம் ரட்டின் "றரி பரல்" னன்ஷக் ப்தடனரம் ன்தரல், இதுஶதரன்ந 

ிர்சணங் ஷபஶ அடக்  ஶண்டும். றநந் ிரம் இனந்ரல் க் ற ரடு ள் சஷத 

"ஷனிட" னடினேம் ன்தரல் ஜம்ன- ரஷ்ீரில் அடக்குனஷந வசய்னேம் ஶதரது, அத்ஷ  

ிரம் அனுறக் ப்தடக் கூடரது.ஶறு ரர்த்ஷ பில் கூறுரணரல், ந்வரன 

சர்ரற ர டடிக்ஷ ஷனேம் அது வ்பவு வ ரடூர  இனந்ரலும், ிர்சறப்தது, ன்தது 

என ஶசற ிஶரச் வசனர க்  னப்தடும்; அஶஶதரல், "வசல்த்ஷ 

உனரக்குதர் ள்" (னனரபி ள்) ன்று அஷக் ப்தடுதர் லக்கு ந்வரன றர்ப்னம், 
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பர்ச்சறின் வசல்தரட்டில் என ஷடர  ரறும், அணரல் "ஶசற னணின்" அடிப்தஷடில் 

ரடு என ல்னசர  உனர  இஷ  ட்டுப்தடுத்ப்தட ஶண்டும், 

 

இந்து ரஷ்டிரஷ றறு ஆர்ர  உள்ப இந்துத்து சக்ற பின் னன் ள்; ணீத்தும், 

ஜணர ம், சத்தும் ஶரக் ற இந்றரின் வடும்தத்றற்கு றரண றர்ப் னட்சறஷ 

திறறறத்துப்தடுத்து றன்நண. 

 

உஷக்கும் க் ஷப எடுக்  ினம்னம்  ரர்ப்தஶட்-ஆலம் ர்க் னம், இந்துத்து சக்ற லம் 

என்று ஶசர்ந்துள்பண.  ரர்ப்தஶட்-இந்துத்துக் கூட்டிஷ லுப்தடுத்துற்கும், என 

சர்ரற ரத்ஷ றஷனரட்டுற் ரண  னத்றல் வடிவதரனட் ஷப ங்குற்கும் "ீி-

ஶசறரம்" றஷ  வசய் றநது. இந் இந்துத்து- ரர்ப்தஶட் கூட்டிின்  ரர ஶ, 

ஶர்ல் தத்றத் றட்டத்றன் ற ப்வதரி தணரபிர  தரஜ  இனந்து ன றநது. ஊட  

ஆய்வு ள் ஷத்றன்  னத்துப்தடி, 2019 ஶர்ல் பில் னொ .27,000 ஶ ரடிஷ அது வசனறக்  

னடிந்து ன்ந உண்ஷஷ, அத்ஷ  கூட்டிின் அடிப்தஷடில் ட்டுஶ ிபக்  

னடினேம், இது ரபரண  ரர்ப்தஶட் தத்ஷ தரஜ ின்  னவூனத்றற்கு ங் றது. 

அப்ஶதரது தரஜ  அசரங் ம் இண்டரது னஷநர  ீண்டும் திக்கு னம் ன்தது 

வபிர த் வரிந் ஶதரது தங்குச் சந்ஷ என வதரி லச்சறஷக்  ண்டறல் 

ஆச்சரிப்தடுற் றல்ஷன. 

 

இன்ஷந ‚ீி ஶசறரம்‛ இந்றத் ஶசறத்றன் ஶரற்நத்ஷ அடிக்ஶ ரடிட்டுக்  ரட்டும் 

 ரறதத்ற றர்ப்ன ஶசறரம் ன்தற்கு ஶறுதட்டு; அற்கு ஶர்ரநர  இனந் ஶதரதும் 

அன் திதனத்ஷப் தன்தடுத் னற்தடு றநது. சர்ரற ரப் ஶதரக்குஷட 

‛ீிஶசறரரணது‛ ஜணர ம், ச்சரர்தின்ஷ, ஶசரசனறசம் ற்றும் கூட்டரட்சற 

ஆ றற்ஷந ஆரிக்கும் அசறனஷப்தின் அடிப்தஷட  ட்டஷப்திற்கு றரணது. 

த்ற அசறன் ஷத்துப் ஶதரக்கு 1991க்குப் திநகு ணீ ரரபம் அநறன ப்தடுத்ப்தட்ட 

திநகு அற ரித்து. பங் ள் ட்டும் ஷப்தடுத்ப்தடில்ஷன, னடிவடுக்கும் அற ரனம் 

ஷப்தடுத்ப்தட்டது. டுண் அசு ரறனங் லக்குத் னம் உித்வரஷ  லக் ரண 

ட்டிஷ அற ப்தடுத்றது. 1991இனறனந்து ரறனங் பிடறனந்து அற  னரய் 
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வதநப்தட்டது.அன் பர்ச்சற ி றத்ஷ ிட ட்டி ி றத்ஷ அற ரித்து  டன் ஷனில் 

ரறனங் ஷபச் சறக்  ஷத்து.  டன் றரம் ஶண்டுவன்நரல் னற ரரபக் 

வ ரள்ஷ ஷ ஷடனஷநப்தடுத் ஶண்டும் ண ரறனங் ள் றர்ப்தந்றக் ப்தட்டண. றறப் 

தற்நரக்குஷநஷ றறனெனணம் வறுத்ரல் எவ்வரன ரறனனம் றறப் வதரறுப்ன ற்றும் 

றறறஷன ஶனரண்ஷச் சட்டத்ஷ ஷடனஷநப்தடுத் றர்தந்றக் ப்தட்டது. சனெ  

னத்றட்டங் லக் ர  ந்ச் சட்டனம் உனரக் ப்தடில்ஷன. ஆணரல் றறப்தற்நரக்குஷநக்கு 

ட்டும் சட்டம் உனரக்  னறனேறுத்ப்தட்டது. க் ஷப ஷப்தடுத்தும் றட்டங் லக்கு 

ரறனங் ஶப றற எதுக்கும் றஷனக்குத் ள்பப்தட்டண. த்ற அசு ரறன அசு பின் ஊறத் 

வரஷ ஷ றர்ித்து. ‛ீி ஶசறரம்" ன்தது ரறனங் பின் உரிஷ ஷபத் 

துஷடப்தற் ரண, அற ரத்ஷ ஷப்தடுத்துற் ரண என  னிரகும். ரறன க் லடன் 

ந் ஆஶனரசஷணனேம் இல்னரல் ஜம்ன- ரஷ்ீர் ரறனத்ஷப் திபவுதடுத்ற எவ்வரன 

தகுறஷனேம் னைணின் திஶசர  ரற்நறது இற்கு என சறநந்டுத்துக் ரட்டு. இது ம் 

அசறனஷப்னக் வ ரள்ஷ ின் ச்சரர்தற்ந ன்ஷஷத்  ர்த்வநறற் ரண என 

றனஷநரகும் (இற்கு என வபிரண டுத்துக் ரட்டு னஸ்னறம் லக்கு றர  

வபிப்தஷடர ப் தரகுதரடு  ரட்டும் குடினேரிஷ றனத் ஶசரர). 

 

இந்த் ீி ஶசறரத்ஷ வல்ற்கு ரம்  ரறதத்ற றர்ப்ன ஶசறரத்றன் 

அடிப்தஷடக் வ ரள்ஷ  லக்குத் றனம்த ஶண்டும்; ஆணரல் வறுஶண றனம்திச் வசல்ன 

னடிரது,  ரச்சற  ரங் றஸ் ீர்ரணத்றன் ற ழ்ச்சறறஷன னன்வணடுத்துச் வசல்ன ஶண்டும், 

அறல் னற அம்சங் பர  அடிப்தஷட அசறல் உரிஷ ஷபனேம், வதரனபில் உரிஷ ஷபனேம் 

இஷக்  ஶண்டும். ல்னரப் வதரனபில் உரிஷ லம், அசுக் வ ரள்ஷ ஷ றடத்தும் 

ஶ ரட்தரடு பில் (DPSP = Directive Principles of State Policy) னரல் அற்ஷந அசு 

ஷடனஷநப்தடுத் ஶண்டி  ட்டரறல்ஷன ன்ந றஷன உள்பது. ற்வதரலது உன பரி 

அடிப்தஷட ஊறம் சறனரல் தரிந்துஷக் ப்தடு றநது. அது அசுக்  னஷின் அடிப்தஷடில் 

க் லக்கு ங்குர  அஷரல் அடிப்தஷடில் அது என நரண  னத்ரக் ம். 

இந்றரின் வரத் ஜறடிதிில் 10% (15-16 இனட்சம் ஶ ரடி) எதுக் றணரல் ஶதரதும் அன் னெனம் 

அஷணனக்கும் உவுரிஷ,  ல்ினேரிஷ, ஶஷன ற்றும் னத்துஶசஷ வதறுற் ரண 

உரிஷ, ஏய்வூற உரிஷ ஆ றற்ஷந உறுற வசய் னடினேம். ரட்டின் 57% வசல்த்ஷக் 
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வ ரண்டுள்ப னல் என சீத்றணரிடறனந்து 2% வசல் ரிஷ ிறப்தன் னெனம் 

இற் ரண றறஷப் வதநனடினேம்.இந்றரின் சனெ ப் னட்சறஷ ீண்டும் வரடங்குற்கு 

 ரச்சற  ரங் றமறன் ற ழ்ச்சற றஷன ரம் னன்வணடுத்துச் வசல்ன ஶண்டும். 

___________________________________________________________________________________________________________ 

கிமதொின் புட்சிப் கதண்கள் (2) 

கைடி சண்டரிொ: 

புட்சிக்கு முன்: 

ஷயடி சண்டரிர குரட்ரஶடர, 1923 டிசம்தர் 30அன்று 

 றனைதரின் தஷ னரஸ் ில்னரஸ் ர ரத்றல், இன்ஷந 

ன்க்னொசறஜரடரில் திநந்ரர். அது ரின் வதர் 

ஶஜரர றணர குரட்ரஶடர அஶனரன்ஶசர. ஷயடிின் ந்ஷ 

வதணிக்ஶணர சண்டரிர வதவஸ் சர்க் ஷ ஆஷனில் 

ஶற்தரர்ஷரபர வும், ச்சர வும் திரற்நறணரர். 

ஷயடிின் வதற்ஶநரர் ள் இனனம் ஸ்வதிணின் 

 லீசறரினறனந்து  றனைதரின் னரஸ் ில்னரமறற்கு 

குடிஶநறர் ள். அர் லக்கு ஷயடினேடன் ஶசர்த்து டர, 

வதல், ஆல்ஶடர ற்றும் அடர ண வரத்ம் 5 திள்ஷப ள். அறல் ஷயடிஶ னெத்ர். 

ஷயடி ஆநரம் குப்ன ஷ தடித்றனந்ரர், ற ச் சறநற றனறனந்ஶ ன்ஷணச் சுற்நறனேள்ப 

சனெ ப் திச்சறஷண ஷப அர் உர்ந்றனந்ரர். என வசினறர  ஶஷன வசய் 

னற்சறத்ரர் திநகு ஆசறரிர க் குறு ற  ரனம் திரற்நறணரர். 

 

புட்சிில்: 

1950 பின் னற்தகுறில் ஷயடி  றரப்னநத்றனறனந்து யரணரவுக்குக் குடிவதர்ந்து, அது 

ம்தி வதலுடன் ரழ்ந்ரர். அர் ள் இனனஶ அீறஷ வறுக் வும், ர த்ஷனேம் 

எடுக் ப்தட்டர் ஷபனேம் தரது ரக் வும் உறுறஶற்நணர். ஆர்த்டரக்ஸ்  ட்சறின் இஷபஞர் 

அிில் இஷந்து தரடிஸ்டரின் சர்ரற ரத்ஷ அ ற்றுற் ரண ஶதரரட்டங் பில் 

 னந்து வ ரண்டணர். 1952 ரர்ச் 10இல் டந் ஆட்சறக்  ிழ்ப்னக்குப் திநகு, அது சஶ ரர் 

வதல் சண்டரிர ற்றும் திந னட்சறரபர் லடன் ஶசர்ந்து, "அர் ள் எஶ 
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ரறரிரணர் ள்" ற்றும் "குற்நம் சரட்டுதர்" ன்ந இ சற வசய்றத்ரள் ஷப வபிிட்டுத் 

ீிரண ஶதரரட்டத்றல் ஈடுதட்டரர். 

 

ன்கடொ ொக்குல்: 

ஷயடினேம், வதலும் ங் றினந் 25 y O குடிினப்ன னட்சற இக் த்றன் ஷர  ரநறது. 

ஆம்தத்றல் அங்குரன் திடல்  ரஸ்ட்ஶர ஷனஷில் னட்சறக்குத் றட்டறடப்தட்டது. ஃதிடல் 

 ரஸ்ட்ஶர, வதஷன இக் த்றன் ஆன்ரர   னறணரர். ன் டர ரக்குலுக்குத் ரரண 

திடல் ரன் இநந்ரல் ணதுப் வதரறுப்ஷத வதல் ற்  ஶண்டும் அணரல் வதஷன 

உினடன் தரது ரக்  ஶண்டும் ணக்  னறஶ சரட்டர்ணிஶணர ஶனரர னத்துஷணஷக் 

ஷ ப்தற்றும் திஷ வதலுக்கு அபித்ரர், வதல் ஆம்தத்றல் அஷ றுத்ரர். ரனும் 

ஆனேப் தஷட லடன் சண்ஷடிட ினம்னர க் கூநறணரர். 

 

ஜழஷன 26, 1953 அன்று ஷயடி சண்டரிர, வல்தர ஃவதர்ணரண்டஸ் ஆ ற இன 

வதண் லம் ஃதிடல்  ரஸ்ட்ஶர, வதல் உள்பிட்ட 160 ஶதரரபி ஶபரடு ன் டர ற்றும் 

ஶதரஶரில் தரடிஸ்டரின் இரட ன ரம் லக்கு றரண ஆனேப்தஷடத் ரக்குல் பில் 

ஈடுதட்டணர். ஷயடி சண்டரிர, வல்தர ஃவதர்ணரண்டஸ் ஆ றஶரனடன், வதல் சண்டரிர 

ஷனஷினரண ஶதரரபி ள் தஷட சரட்டர்ணிஶணர ஶனர னத்துஷணஷக் ஷ ப்தற்நப் 

ஶதரரடிணர். ஆணரல் இறுறில் அர் பது றட்டம் ஶரல்ிஷடந்து. ரக்குனறல் ந்து 

ஶதரரபி ள் வ ரல்னப்தட்டணர், தின்ணர் 56 ஶதரரபி ஷப தரத்றஸ்டர தஷடிணர் 

தூக் றனறட்டணர், இது னட்சறரபர் லக்கு ற்தட்ட ஶரல்ி ன்நரலும், அதுஶ  றனைதப் 

னட்சறின் வற்நறக்கு உந்துசக்ற அபித்து. 

 

ஷயடி, வல்தர, ஃதிடல் உட்தட ற்நப் ஶதரரபி ள் சறஷநப்தடுத்ப்தட்டணர். இக் ம் குநறத்த் 

 ல் ஷபத் வரிிக்குரறு  ரல்தஷடரல் அர் ள் சறத்றஷ வசய்ப்தட்டணர். 

ஷயடிின்  ண் னன்ஶண அது சஶ ரர் வதஷன சறத்றஷ வசய்ணர். வதனறன் என 

 ண்ஷப் திடுங் ற ஷயடிிடம்  ரட்டி ‚இது உன் சஶ ரனுஷடது. அன் வசரல்ன 

றுத்ஷ ீ கூநர ிட்டரல், இன்வணரன  ண்ஷனேம் திடுங் ற ிடுஶரம். ‛ ன்று 

அச்சுறுத்றணர். ரற்றுக்கும் ஶனர த் ன் ீறக்  சஶ ரஷண ஶசறத் ஷயடி: "ீங் ள் 
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என  ண்ஷப் திடுங் றனேம், அர் ஶதசில்ஷன ன்நரல், ரன் அஷ ிடக் குஷநர ஶப் 

ஶதசுஶன் ன்று தறனபித்ரர். ஷயடிின்  ண் னன்ஶண 25 ஶரண அர் ம்தி 

வதஷனத் துன்னறுத்றக் வ ரன்நணர். சற வட்டு பரல் ஷயடி, வல்தரின் ஷ  ஷபச் சுட்டணர். 

ஷயடிஷ ரற் ரனறில்  ட்டிஷத்ரறு ஷயடிின்  ரனர் ஶதரரிஸ் லூிஸ் சரண்டர 

வ ரஶனரரஷனேம் அர்  ண் னன்ஶண துன்னறுத்றக் வ ரன்றுிட்டு: "உணக்கு இணிஶல் 

துஷஶண  றஷடரது, ரங் ள் அஷணனேம் வ ரன்றுிட்ஶடரம்." ன்று  ரழ்ப்னடன் 

ஷயடிிடம் கூநறணர். ஆணரல் அற்கும்  னங் ர ஷயடி: "அர் இநக் ில்ஷன, வணன்நரல் 

எனர் ரட்டிற் ர  இநப்தது ன்தது ன்வநன்றும் ரழ்ஶ." ன்று தறனபித்து  றனைதப் 

வதண்ின் வதஷனேம், ீத்ஷனேம் உச்சத்றல் வதரநறத்ரர். 

 

ஷயடி 1953ஆம் ஆண்டில் குரணரஜய் சறஷநினறனந்து ன் 

அம்ரவுக்குப் தின்னரறு  டிம் லறனேள்பரர்: "வதலுக்கு 

என ஶதரதும் குஷநில்ஷன. அம்ர,  றனைதர இனப்தஷ 

றஷணத்துப் தரனங் ள், ஶதல் ினம்தி  றனைதரஷ 

உனரக்  ஃதிடல் உினடன் இனக் றநரர்." 

சறஷநில் ஃதிடல்  ரஸ்ட்ஶர ிசரஷின் ஶதரது ரன் 

ஆற்நற ‚னரறு ன்ஷண ிடுஷன வசய்னேம்‛ ன்ந ன ழ்றக்  உஷஷக்  டி 

ரி லக் றஷடஶ  ண்டக்குத் வரிரரறு லுறச்ஷசச் சரற்நரல் லறணரர். ல ரச் 

சறஷநரசத்றற்குப் தின் ஷயடினேம், வல்தரவும் ிடுஷன வசய்ப்தட்டணர். தத்றரிக்ஷ ரபர் 

எனர் ‛இப்ஶதரது ன்ண வசய்ப் ஶதர றநரீ் ள்?‛ ணக் ஶ ட்டரர். அற்கு அர் ள் "ீண்டும் 

வரடங்குஶரம், இநந் ங் ள் சஶ ர சஶ ரரி லக்கு ரங் ள்  டஷப்தட்டினக் றஶநரம்," 

ன்று தறனபித்ணர். 

 

ரன் ரக்குனறனறனந்து ப்த னடிரது, ஷயடி ஶதரரட்டத்ஷத் வரடஶண்டும் ன்றும் 

அடுத்து ினக்கும் ஶதரரட்டங் லக்கு ஷயடி ன்ஷண ரர்ப்தடுத்றக் வ ரள்ப ஶண்டும் 

ன்றும் வதல் ன்ணிடம் னறனேறுத்றஷ ஷயடி திற் ரனத்றல் றஷணவுகூர் றநரர். 

ிடுஷனக்குப் தின் ஷயடினேம் வல்தரவும் வசய் னல் வசல்  றனைதத் ஷனர் ட்ர்ஶடர 

சறதமறன்  ல்னஷநக்கு னஞ்சனற வசலுத்றதுரன்.  
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ஷயடி சண்டரிர, வல்தர ஃவதர்ணரண்டமளடன் ஶசர்ந்து ஃதிடல்  ரஸ்ட்ஶரின் உஷஷத் 

வரகுத்து, தகுற தகுறர க்  டத்ற அஷ அநறக்ஷ ர  ரற்நற, அஷ அச்சறடுற்கு றற 

றட்டி 10,000 தடி லக்கு ஶல் அச்சறட்டு  றனைதர டரனறர வவல்டர ற்றும் னறடிர 

 ரஸ்ட்ஶர ஆ றஶரரின் உினேடன்  றனைதர னலதும் தப்திணர். "தரறக் ப்தட்ட  றனைதரவுக்கு‛ 

ன்ந அநறக்ஷ ஷனேம் அச்சறட்டு ிறஶர த்ணர். அறல் ஃதிடல் ற்றும் ச  ஷ ற ள் 

தரடிஸ்டரின் ஆட்சறக்கு றரண ஶதரரட்டத்ஷத் வரட ஶண்டி னடிஷ உறுறதட 

வபிப்தடுத்றினந்ணர். 

 

திடலும் ற்ந ஶதரரபி லம் சறஷநில் இனந்து ிடுிக் ப்தடும் ஷ ஷயடினேம், 

வல்தரவும் ற்ந ஶதரரபி லடன் இஷந்து ஶதரரட்டத்ஷத் வரடர்ந்து னன்வணடுத்ணர். 

ஜழஷன 26 இக் த்றன் அஷப்தரக் த்றல் ஷயடி னக் றப் தங்கு  றத்ரர். ஜழஷன 26 

இக் த்றன் ஶசற இக்கு த்றல் ஷனஷப் வதரறுப்ஷத ற்நரர்.  ர்ப்னநத்றல் 

ஷனஷநவு இக்  ஶஷன பிலும் ஷனஷப் வதரறுப்ஷத ற்றுக்வ ரண்டரர், ஆனேப் 

ஶதரரட்டத்றற் ரண னட்சற  சக்ற ஷப ீண்டும் எனங் றஷப்தறல் அர் என ீர்க் ரண 

தங்ஷ க் வ ரண்டினந்ரர். 

 

சறநற  றன்ர  ப்தனறல் தித் ண்தத்றண்டு வ ரில்னரப் ஶதரரபி பின்  றனைத 

னஷ ினறனந்து அற ரரி பின்  ணத்ஷத் றஷசறனப்னம் ஶரக் றல் திரங்க் தஸ் ற்றும் 

சறனறர சஞ்வசஸ் ஆ றஶரனடன் இஷந்து ஷயடி 1956 ம்தர் 30 அன்று சரண்டிரஶ ரில் 

 ர்ப்னந லச்சறஷ ற்தடுத்துறல் னக் றப் தங் ரற்நறணரர். 

 

தின்ணர் சறர ஶஸ்ட்ர ஷன பில் வ ரில்னரப் தஷட லடன் இஷந்து திரற்நறணரர்.  

றனைரர்க் ஷடம்ஸ் தத்றரிஷ ரபர் வயர்தர்ட் ஶத்னைஷம, ஃதிடல்  ரஸ்ட்ஶரவுடணரண 

ஶர் ரலுக் ர  சறர ஶஸ்ட்ரில் ஃதிடனறன் இனப்திடத்றற்கு ற ரட்டி அஷத்துச் 

வசன்நரர். அந் ஶர் ரனறன் வபிடீ்டரல் ஃதிடல் இநந்துிட்டரர் ன்ந தரத்றஸ்டர 

வதரய்ப்திசரம் அம்தனரணது. அவரிக் ப் தத்றரிஷ ரபர் தரப் ஶடதர், ஃதிடல்  ரஸ்ட்ஶரஷ, 

ஶர் ரல் வசய்வும் ஷயடி ற ரட்டினேள்பரர். 
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ஷயடி ன் ச த் ஶரர் பரல் வவ ன்று அஷக் ப்தட்டரர். ஷயடி வதண் லக் ரண 

சறநப்ன ஆனேப் தஷடரண ரிரணர  றரஜல்ஸ் திபரட்டூணில் இஷந்து சறர ஶஸ்ட்ரின் 

ஷன பில் சண்ஷடிட்டரர். ஷயடி ஜழஷன 26 இக் த்றன் வபிரட்டுப் திறறறர  

ரடு டத்ப்தட்ட  றனைதர் ஷப எனங் றஷத்ரர்.  றனைதர னலதும் அச்சறன்நற ரரிடனம் 

திடிதடரல் தம் வசய்ரர். வ ரில்னர தஷட லக் ரண ஆனேங் ஷபக் குண்டர் பிடறனந்து 

ரங்குற் ர  றரறக்குச் வசன்று ஆனேங் லடன்  றனைதரவுக்குத் றனம்திணரர். ணது 

தரரஷட டிப்ன பிலும் ஶரட்டரக் ஷபத் ஷத்றனந்ரர். னட்சறின் வற்நறஷ அநறித் 

ஶதரது, அர் றரறில் இனந்ரர், னற அசரங் த்ஷ றறு உி வதறும் ஷ ில் 

அங் றனந்  றனைத க் நறஞர் ஷபனேம் ீறதற ஷபனேம்  றனைதரிற்கு அஷத்து ந்ரர். 

 

புட்சிக்குப் தின்: 

 றனைதப் னட்சறின் வற்நறக்கு தின்ணர், அர்  ல்ி அஷச்ச த்றல் குறு ற  ரனம் 

திரற்நறணரர். திநகு  றனைதக்  னரசர ஷத்றன் இக்குர ப் திரற்நற ந்ரர். 1959இல் 

அர்  ரசர டி னரஸ் அவரிக் ர ன்ந  னரசர அஷப்ஷத றறுிணரர், இனதரண்டுக்  ரனம் 

அன் இக்குர ப் திரற்நறணரர். 1965ஆம் ஆண்டில் ஆலம்  றனைத  ம்னைணிஸ்ட்  ட்சறின் 

த்றக் குலில் உறுப்திணரணரர்.  றனைத ஶனஷின் உறுப்திணர வும் திரற்நறணரர். 

 ண்டம் னலதும்  றபர்ச்சறப் ஶதரரட்டத்ஷ எனங் றஷக்  1967ஆம் ஆண்டில் யரணரில் 

ஷடவதற்ந சர்ஶச னக் றத்தும் ரய்ந் னத்ீன் அவரிக்  எற்றுஷக் ரண அஷப்தின் 

ரரட்டிற்கு (OLAS) ஷனஷஶற்நரர். 

 

ன் டரில் ன்  ரனஷ இந் ஷயடி, ஜழஷன 26 இக்  உறுப்திணனம், 

க் நறஞனரண மர்ரண்ஶடர யரர்ட் வடவனரஷம ந்ரர்.  யரர்ட் வடவனரஸ் 

னட்சறின் வற்நறக்குப் திநகு னல்  ல்ி அஷச்சர வும், தின்ணர்  னரசர அஷச்சர வும் 

திரற்நறணரர். அர் லக்கு வதல்,  சறனறர ண இண்டு குந்ஷ ள் திநந்ணர்.  1960-

80 பின் னத்ீன் அவரிக் ப் ஶதரர் பரல் டீிந்து இடம்வதர்ந் ஆற்நர் ஷபனேம் 

ஷயடி இஷர் த்வடுத்து பர்த்ணர். 

 

1967 ஜழஷன 2இல் ன் டர ன்ந ஷனப்தில் உஷரற்றும் ஶதரது ஷயடி ன் டர 
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ஶதரரட்டத்ஷத் ன்  ன் வதனறன் 

திநப்னடன் எப்திட்டுள்பரர்.  

“ன்  ன் வதல் திநந் ஶதரது, ரன் 

ற வும்  டிணரண சறன னங் ஷப 

அனுதித்ஶன், ந்வரன வதண்டம் 

குந்ஷ திநக்கும் ஶதரது அனுதிக்கும் 

னங் ள் ற வும்  டிணரணஷ. 

ரங் னடிர னற ள்! அஷ ன் 

உடஷனக்  றறத்ண, ஆணரலும் 

அலது, அனறுது அல்னது 

சதிப்தஷத் டுக்  ணக்கு னறஷ 

 றஷடத்து. எனனக்கு இத்ஷ  

னற இனக்கும் ஶதரது அலது, 

அனறுது, சதிப்தது இல்தரணது. அவ்ரறு வசய்ரனறனப்தற் ரண னறஷ ங் றனந்து 

ன றநது? ீங் ள் என குந்ஷஷப் வதறு றநரீ் ள் ன்தரல். அப்தடித்ரன் ன் டர ன்ண 

ன்தஷ ரன் உர்ந்றனந்ஶன். . . ங் பரல் றர்க்  னடிந்து, வணன்நரல் ற ப் வதரி 

என்று திநக்  இனக் றநது ன்று ங் லக்குத் வரினேம்‛ ன்று குநறப்திட்டுள்பரர். 

 

சர்ஶசசறத்றல் ஷயடினேம், ஶச குஶரவும் எத் தரர்ஷ வ ரண்டினந்ணர்.  றனைதரின் 

ிடுஷனரல் ட்டுஶ ஷயடிக்கும், ஶச குஶரவுக்கும் றஷநவு ற்தடில்ஷன. இனனஶ 

அவரிக் க்  ண்டம் னலறலும் ிடுஷன ற்தடுத்த் துடித்ணர்.  

ஶசின் த்றற்குப் திநகு ஷயடி ஶச-க்கு லறக்  டித்றல், சறர ஶஸ்ட்ரில் 

ரக்குறுற அபித்து ஶதரல் அவரிக்  ிடுஷனப் தத்றற்குத் ன்ஷண அஷத்துச் 

வசல்னரற் ர  ஶச-ஷ ன்ணிக்  னடிரது ன்று குநறப்திட்டுள்பரர்.  

ஶச குவர 1960 பில் ஷயடிக்கு லற  டித்றன் என தகுற 

”அன்புள்ப கக, 

ீங் ள் ஏர் இனக் றரறரணஷ ரன்  ரண் றஶநன், ஆணரல் உங் ஷப ப்தடி ரன் ற வும் 

ினம்ன றஶநன் ன்நரல் னத்ரண்டில் அந் ரபில், ஶவனங்கும் துக்கு லடணரண உங் ள் 
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உனத்ஷ, சறரின் அந் உனத்ஷ --- அந் ரட் பில் ம் ஶதரரட்டங் ள் இணிஷரண 

றஷணவு ள் --- உங் லஷடர  ன்னுடன் வ ரண்டினப்ஶதன்.‛ 

 

ரன் சறரில் வ ரில்னரப் ஶதரரபிர ப் ஶதரரடி ரட் ஷபஶ ஷயடினேம் 

ஶன்ஷக்குரி ரட் பர க்  னறணரர்… அனக்கு சறரில் ஶதரரட்டம் ன்தது 

"ல்னரற்ஷநனேம் அ ர க் வ ரண்ட என னம், ீறக்  அந் னத்றல் ரழ்க்ஷ ; 

த்ஷனேம், ஶரல்ிஷனேம் வன்நது. அத்ஷ  னத்றல், றப்திற்கு ந்ஷப் 

தரது ரக்  எனர் ல்னரற்ஷநனேம் றர ம் வசய்ரர். ீங் ள் உங் ள் ரழ்க்ஷ க் ர  

சசறன்நறப் ஶதரரடும் ஶதரது ரழ்க்ஷ னேம் னம் அ ர வும், உன்ணர வும் 

இனக்கும். ம் இபம்  றனைதர் லக்கு ரன்  ரட்ட ினம்திவல்னரம், ீங் ள் அவ்ரறு ரலம் 

ஶதரது ரழ்க்ஷ  ற வும் அ ர  இனக்கும். அதுஶ ரழ்ற் ரண எஶ ற‛ ன்று 

குநறப்திட்டுள்பரர். 

 

கனொசொப் புட்சி: 

ஷயடிின் அறனேன்ணப் தஷடப்தர ப் ஶதரற்நப்தடுது அர் உனரக் ற  னரசர இல்னரண 

 ரசர டி னரஸ். ஷயடி " ஷனஷப் னட்சற  சனெ  ரற்நத்றன் உர்ந் வபிப்தரடர  

ம்திணரர். ஷயடி  னரசரப் திின் சர்ஶசறத்ஷனேம், " ஷனஷ ணி வபிப்தரட்டின் 

ற  உர்ந் டிர வும், சனெ  ரற்நத்றன் அசறரண அங் ர வும் ஷயடி 

உர்ந்ஷ அந்க்  னரசர இல்னம் ற்தடுத்ற ரக் த்றனறனந்து னரிந்துவ ரள்ப னடினேம். 

என னற சனரத்ஷ உனரக்குறல்  ஷன ற்றும்  னரசரம்  றக் க் கூடி னக் றப் 

தங்ஷ  றனொதிக்கும் சறநப்திற்குரி இடர   ரசர டி னரஸ் அவரிக் ரஷ உனரக் றணரர். 

 

அவரிக் ர ணது ஶதரஷ வறுப்தரல், வதரய் பரல், தத்ரல், ஆனேங் லடன் டத்றது. 

ஷயடினேம்,  ஷனஞர் லம், அர் உனரக் ற  னரசர இல்னனம்  த்ரண ங் ள் 

தஷடப்தரற்நனரலும், ஶதன்தரலும் அஷ வன்நணர். அவரிக்  க் ற ரடு ள்  றனைதரில் 

வரடுத் ஆனேப் ஶதரர்,  னத்றல் னற்றுஷ , வதரனபரரத் ஷட ஷபத் ரண்டி சர்ஶசற 

சனெ க்  னரசர எனங் றஷப்ஷத ற்தடுத் ஷயடினேம், அது  னரசர இல்னத்றன் 

 ஷனஞர் லம்  டுஷர  உஷத்துள்பணர். அந்க்  னரசர இல்னத்றல் உனவ ங் றலும் 
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உள்ப தஷடப்தரற்நல் றக் க்  ஷனஞர் ள், ஏிர் ள்,  ிஞர் ள், லத்ரபர் ள், 

ரனரசறரிர் ள், இஷசக் ஷனஞர் ள், ரட க்  ஷனஞர் லடன், சறற்தி ள், னஷ ப்தடக் 

 ஷனஞர் ள் னத்ரக்  ஆர்னர் ள், அநறஞர் ள் அஷணஷனேம் இஷக்கும் சர்ஶச 

இஷப்த ர  பர்ந்து. னறக்  ஷன இனக் ற னற்சற ஷபனேம், ஶசரஷண ஷபனேம் 

ஊக்குித்து எனஷப்தரட்ஷட உனரக் றது. தல்ஶறு ரடு பி பினறனந்து  ஷனஞர் ஷபனேம், 

லத்ரபரர் ஷபனேம்  றனைதரிற்கு அஷத்து ந்து வனக் ரண உநவு ஷப பர்க்  

உிது. னத்ீன் அவரிக்   ஷனஞர் லக்குப் னத்துினொட்டும்  னரசர ஈர்ப்ன ஷரணது. 

அறணீ  ஷனஞர் ஷப ஈர்த்து  றனைதர் ஷப உன றன் ற ச் சறநந் தஷடப்தரற்நல் 

வ ரண்டர் லடன் இஷப்ஷத ற்தடுத்றது, 

 

இந்க்  னரசர இல்னம்  றனைத க் லக்குப் னதுஷரண இஷச, ஏிம், ரட ம் ண ணீ 

 ஷனப் தஷடப்ன ஷபக் வ ரண்டு ந்து.  றனைதரின்  ஷன ஷபனேம் இனக் றங் ஷபனேம் 

ரட்டின் ல்ஷன லக்கு அப்தரல் அநறச் வசய்து. இவ்ரறு ற வும் ிக்  ஷக்கும் 

 னரசரப் தரனங் ஷப ஷயடி  ட்டஷத்ரர். அர்  ரசரஷ ற வும் அசரரரண 

னஷநில் ஜணர னம், அற ரப் தலும் வ ரண்ட னற்நறலும்  றஷடட்டரண 

அஷப்தரக் றணரர். அங்ஶ  ஶற்றுஷ ள் றக் ப்தட்டண. சனெ த்றல் ஏங் ட்டப்தட்ட 

 ஷனஞர் ஷப ஷயடி தரது ரத்து ஊக்குித்ரர், ஶரல் றக்ஶ ரனர, சறல்ிஶர ஶரட்ரிக்ஸ் 

(அது றனைர ட்ஶரர "னற தரடல் இக் ம்") ணப் தல்ஶறு  ஷனஞர் ஷப ஆரித்ரர். 

னத்ரக் க்  ஷன ஆர்னர் பின் தஷடப்தரர்த்ஷ ிரிவுதடுத்தும் ஷ ில், ஶலும் 

ரய்ப்ன ஷபனேம் ங் றணரர். இண, தரனறண, தரனறல் ஶறுதரடு ஷபக்  டந்து வதண்ிக் 

 ஷனஞர் ள், ஏரிணச் ஶசர்க்ஷ ரபர் ள், ஶறுதட்ட தரனறல் ஶதரக்குஷடர் ள் ண ஷயடி 

அஷணஷனேம் உள்பிஷத்து அஷத்ரர். 

 

2010ஆம் ஆண்டில் யரணரில் வபிிடப்தட்ட ‚ஷயடிக்கு லற  டிங் ள்‛ ன்ந தல், 

ஶச குஶர னல் ட்ர்ஶடர  ஶனஶணர, ஶ ப்ரில்  ரர்சறர ரர்க்வஸ், றக்ஶ ரனஸ் 

 றல்னன் ஷ அவரிக் க்  ண்டத்றன் னன்ணி அசறல் ற்றும்  னரசர தின ர் ள் 

ஷயடி ீது வ ரண்டினந் வசல்ரக்ஷ னேம், ரிரஷஷனேம் தற்நற என  னத்துச் 

சறத்றத்ஷ அபிக் றநது. 
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 ரசர டி னரஸ்  ட்டிடத்றன் தந்  வு ள் றர  டந்து வசல்லும் ஶதரது, ஷயடிஷ 

அநறந்ர் ள் அனஷட இனப்ஷத உர் றநரர் ள். அனஷட  ஷஷ ட்டுஶ 

அநறந்ர் ள், அல்னது அஷக் ஶ ள்ிப்தடரர் ள் கூட சுந்றம் ற்றும் 

தஷடப்தரற்நலுக் ரண உண்ஷரண இடர  அஷப் தரர்க் றநரர் ள் ண ஷயடிின் ஶரறனேம் 

அது ரழ்க்ஷ  னரற்ஷந தனரக் றனரண ரர் ஶட் ரண்டல் கூறு றநரர். 

 

ம்: 

ஷயடி 1980 ஜழஷன 28 அன்று ணது ம்தத்ஶல றல் யரணரில் ற்வ ரஷன வசய்து 

வ ரண்டரர். ஷயடி ற்வ ரஷன வசய்து வ ரண்டரல்  றனைதர ங்கும் துனம் குப்தனம் 

அவசௌ ரினம் ற்தட்டது. னட்சறக்கு அர் ரழ்வு னலஷனேம் அர்ப்தித்றனந் 

ஶதரறலும், னட்சறில் ற்வ ரஷன ற் ப்தடரரல், ற்நப் னட்சறரபர் லக்கு அபிக் ப்தட்ட 

வ ௌம் ஶதரல் ஷயடி னட்சறச் சதுக் த்றல் வ ௌிக் ப்தடுஷ அது டுத்து ிட்டது. 

ஷயடிின் ரழ்ில் அடுத்டுத்து ஶர்ந் ிதத்து லம் துச் சம்தங் லம் 

வதனஞ்சுஷர  அஷ அலத்றண. அர் ரழ்ின் இறுற ஷ ணது அன்னக்குரிர் ஷப 

இந் வதனந்துரல் அறப்தட்டரர். ன் டரில் அது சஶ ரர்,  ரனர் ற்றும் 

ஶரர் ள் சறத்றஷ வசய்ப்தட்டு வ ரல்னப்தட்டரல் ற்தட்ட  ரங் ள் அஷ 

இறுறஷ ஷத்ண..அன் ீபரத்துரல் ரழ்ரள் னலதும்  டுஷர ப் 

தரறக் ப்தட்டரர். அணரல் ற்தட்ட ணச்சறஷவு ஶரரல் எவ்வரன  ரஷனனேம் 

தடுக்ஷ ினறனந்து லஶ அனக்குப் வதனம் ஶதரரட்டர  இனந்து. அனக்கு 

வனக் ரணர் லக்கு இது வரினேம். 

 

வதரனறிரில் ஶசின் ம் ஷயடிஷக்  டுஷர ப் தரறத்து. ன்ணரல் இணி உிர் 

ர னடிரது ன்தஷ அனக்கு உர்த்ற வசய்ற பில் அதுவும் என்று.1968ஆம் ஆண்டில் 

 ரசர டி னரஸ் அவரிக் ரஸ் வபிிட்ட என  டித்றல், ஶச குஶரவுக்கு அர் இநந் தின் 

ஷயடி லற  டித்றல்: "தறணரன்கு ஆண்டு லக்கு னன்ன ரன் ற வும் ீிர  ஶசறத் 

ணிர் ள் இநக் க்  ண்ஶடன் -- ரன் ற்வ ணஶ அற ர  ரழ்ந்து ிட்ஶடன் ன்று 

றஷணக் றஶநன். சூரின் அப்தடி என்றும் அ ர த் வரிில்ஷன, தஷண ங் ஷபப் 
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தரர்ப்தறல் ணக்கு  றழ்ச்சற இல்ஷன. இப்ஶதரது ஶதரனஶ, சறன ஶங் பில், ரழ்க்ஷ ஷ 

ற வும் சறத்றனந்ரலும், இந் இண்டு ிங் லக் ர  ட்டுஶ றணனம்  ரஷனில் 

எனர்  ண் ஷபத் றநப்தது இன்னும் றப்திற்குரிர  உர்ந்ரலும், உங் ஷபப் ஶதரன 

அற்ஷந னெடஶ றஷணக் றஶநன்.‛ ன்று குநறப்திட்டுள்பரர். 

றனரண இனதது னடங் லக்குப் திநகு ஷயடிின்  ர் அர்ரண்ஶடர யரர்ட்டும் 

ஷயடி தத்றல் இனந் ஶதரது அஷ ிட்டுப் திரிந்து வசன்று ிட்டரர்.  ரர் ிதத்றல் 

ஷயடிின்  ரல் தனர  அடிதட்டினந்தும் அனக்கு றந்ரரண னறஶற்தடுத்றத் 

துன்னறுத்றக் வ ரண்டினந்து. ஷயடிஷ உண்ஷில் னரிந்து வ ரண்ட அது வனங் ற 

ஶரறனேம், அர் ஶசரர்வுறும் ஶதரது உற்சர ப்தடுத்தும் உற்ந துஷனேரண சறனறர சஞ்வசஸ் 

னற்று ஶரரல் இநந்து அஷத் ங் ரவரண்ர துத்றல் ஆழ்த்ற ிட்டது. ணது 

ரழ்ரள் னலஷனேம் னட்சறக் ர  அர்ப்தித் ஷயடி, ன் ரழ்ின் தி 

றஷநஶநறர ப் வதரறுப்ன ஷபத் ன் ச  ஶரர் பிடம் ிட்டுிட்டு, ீங் ரது ஷத் 

றந் னற பிடறனந்து றந்ரய்த் ன்ஷண ிடுித்துக் வ ரண்டரர். 

 

கைடிின் ிகணில்: 

ஷயடிின்  லம் சறநந் லத்ரபனரண சறனறர யரர்ட் 2005ஆம் ஆண்டில் ஷயடி 

ற்றும் சறனறர தற்நற வபிிட்ட என  ட்டுஷில், சறனறர சஞ்வசமறன் த்றணரல்ரன் 

ன் ரய் ற்வ ரஷன வசய்துவ ரண்டர க் குநறப்திட்டுள்பரர். சறனறர யரர்ட் சறறுறர  

இனந் ஶதரது ஷயடி அரிடம் ‚அர் ள் உன்ஷணக்  ஷடசறப் வதரல் அஷடரபப்தடுத்தும் 

ஶதரது, னல் வதரல் உன்ஷண அஷடரபப்தடுத்துரறு ீ வசரல்ன ஶண்டும் சறனறர 

சஞ்வசமறணரல் ரன் உணக்கு இந்ப் வதர் ன்தரல் ரன், அஷ ீ  ணர ப் தரர்த்துக் 

வ ரள்ப ஶண்டும். . இது ரன் உணக்கு ங் ற ற ச் சறநந் தரிசு, அஷ றக் க் 

 ற்றுக்வ ரள்‛ ணக் கூநறர  றஷணவுகூர் றநரர். 

 

ஷயடிின் ணி ஶத்ஷ டுத்துக் ரட்டும் ன் குந்ஷப் தனத்து சம்தம் என்ஷநனேம் 

சறனறர யரர்ட் றஷணவு கூர் றநரர். சறனறர யரர்ட்டுக்கு ல து இனக்கும் ஶதரது 

திநந்ரபன்று அனக்குப் வதரம்ஷ படங் ற என வதட்டிஷ ஷயடி தரிசர  அபித்துள்பரர். 

என ரள் னலதும் வதரம்ஷலடன் சறனறரஷ ிஷபரட ிட்ட தின் ‚இப்ஶதரது என்ஷநத் 
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ஶர்வு வசய், ீனள்பற்ஷந வதரம்ஷ பில்னர உன் ண்தர் லக்குக் வ ரடு‛ ண ஷயடி 

கூநறனேள்பரர்.… ‛ 

 

2008 வசப்டம்தர் 7 அன்று னென்று வரடர் சூநரபி பரல் டீற்நர் பர  வபிஶநற  

 றனைதர் லக்கு உி வசய் வசன்ந ஶதரது ற்தட்ட  ரர் ிதத்றல் ஷயடிின்  ள் சறனறர 

யரர்ட்டும்(45),  ன் வதல் யரர்ட்டும்(48) உிரிந்ணர். 

 

ஷயடிின் றஷணர  ில்னர  றபரர ர ரத்றல் உள்ப ன்க்னொசறஜரடர  ரட்சறில் 

சண்டரிர-குரட்ரஶடர குடும்தத்றன் இல்னம் அனங் ரட்சற ர ப் தரது ரக் ப்தட்டுள்பரது, 

ஃதிடல்  ரஸ்ட்ஶர சரண்டிரஶ ரில் என அச்சறடும் பர த்ஷ ஷயடி சண்டரிரின் 

வதரில் அர்ப்தித்து ஷயடிக்கு ீண்ட அஞ்சனற வசலுத்றணரர் ‚ஷயடிக்கு ஏர் அ ற 

னட்சற  னரறு உள்பது‛ ன்று அர் கூநறணரர், தின்ணர் னட்சறின் ஆம்த ரட் பில் 

ஷயடி சூட்ஶ ஸ் பில் ஷநர த் துப்தரக் ற ஷபனேம் ஶரட்டரக் ஷபனேம் டுத்துச் வசல்ன 

ஶண்டிினந்ஷ றஷணவு கூர்ந்ரர், ‚வவ-இன் வதர் உண்ஷில்  றனைதப் னட்சறனேடன் 

இஷந்துள்பது‛ ன்று கூநற ஃதிடல்  ரஸ்ட்ஶர  ண் னங் றணரர். 

 

ஷயடி தற்நற லற ரழ்க்ஷ  னரற்று தனறல் ரர்க் ஶட் ரண்டரல், ‚அர் ன் 

ன்ஷணத் ரஶண வ ரன்நரர்? ன்று ‘ஶ ள்ி இனக் க் கூடரது. அர் ப்தடி இவ்பவு 

னலஷரய் ர னடிந்து, இவ்பவு வசய் னடிந்து? ன்ஶந ஶ ட்  ஶண்டும்‛ ண 

னடித்துள்பரர். 

 

வரஷனஶரக்குப் தரர்ஷனேம், தஷடப்தரற்நலும் வ ரண்ட ஶதரற்றுலுக்குரி னட்சறரபர் 

ஷயடி. ன் ஶதன்தரல் உன த்ஷப் னரிந்து வ ரண்ட ஷயடி, ன் இல் ீற உர்ரல் 

ர்க் ம், இணம், தரனறணம் ற்றும்  னரசரத் ஷட ம்ன ஷபக்  டந்ர்.  றனைதப் னட்சறின் 

எவ்வரன  ட்டத்றலும் ீக் ந என்று னந்ர் ீங் ர துர் இனந்தும் பர ண 

உறுறஶரடு ீஞ்வசநறக் ப் ஶதரரடி  றனைதரில்  னரசரப் னட்சறஷ ற்தடுத்ற னட்சறரபர் 

ஷயடி சண்டரிரஷ ம் வசல்தரடு பரல் ன்வநன்றும் ஶதரற்நறடுஶரம். 

 



                                              உரிஷத் றழ்த் ஶசம்| ப்ல் 2020| 79 

                                                                  தறவு ண் :R.Dis. No. 1964/2014 

சந்ொ  

டொனமக்கு ந் ொழ்வு (1) 

‘கொகதக்’கக ிகநதற்நி ககொதொணொ: 

2019ஆம் ஆண்டில், அவரிக்   ரங் றமறல் ‘எவதக்’ அஷப்தின் (OPEC – Organization of Petroleum Ex-

porting Countries) ண்வய் ிஷன றர்த்றற்கு றர  ‘ஶரவதக்’ / ண்வய் உற்தத்ற, 

ற்றுற  ரர்வடல் றுப்ன (No Oil Producing and Exporting Cartels) ஶசரர ரக் ல் வசய்ப்தட்டது. 

இஷ ஷடனஷநப்தடுத்றணரல் ஏவதக் றன் ீது அவரிக்  ீறத் துஷந வதரறுப்தரண்ஷ ீநல் 

(Anti-trust) டடிக்ஷ  டுக்  அனுறக்கும். இது எவதக் உறுப்ன ரடு பின் இஷநரண்ஷஷக் 

குஷநப்தஷ ஶரக் ர க் வ ரண்டது, ண்வய் ிஷன ஷப உர்த்துற் ரண னற்சறில் 

எவதக் உறுப்ன ரடு ள் உற்தத்றஷக்  ட்டுப்தடுத்றணரல் அஷ றர்த்து க்குத் வரட 

இச்சட்டம் அனுறக் றநது. 

இம்ஶசரரஷ ஷடனஷநப்தடுத்றணரல் வதட்ஶரடரனர் ஷபக் ஷ ிடுர  சவுற அஶதிர 

ச்சரித்துள்பது. அரது ண்வய் ர்த் த்ஷ டரனர் ி ஶறு ரங் பில் 

ஶற்வ ரள்ஶரம் ன்று ச்சரித்துள்பது. அவரிக் ர் ள் ஶரவதக்ஷ  ஷடனஷநப்தடுத்ட்டும், 

அணரல் அவரிக் ப் வதரனபரரஶ ழீ்ச்சறஷடனேம் ன்றும் சவுற அஶதிர் ள்  னத்துத் 

வரிித்துள்பணர். 

ற்வ ணஶ சவுற அஶதிர ற்றும் அவரிக் ரின் வதரனபரரத் ஷட பரல் தரறக் ப்தட்ட 

 த்ரர் எவதக் அஷப்தினறனந்து வபிஶந இதுவும் என  ரர க்  னப்தடு றநது. 

ற்வதரலது எவதக் அஷப்தில் சவுற அஶதிர, ஷ்ர ண இண்டு உறுப்ன ரடு ள் ட்டுஶ 

உள்பண. 

 

சறன ஆண்டு லக்கு னன்ணர் சவுற அஶதிர வசப்டதர் 11 இட்ஷடக் ஶ ரனத் ரக்குலுக் ரண 

தறஷ அவரிக்   ரங் றஸ் சவுற ீது சுத்றணரல் அவரிக் க்  னவூனங் பில் வசய் 

னலீடு பினறனந்து வபிஶறுர வும், தற்றுக் க் ரண தில்னறன் டரனர் றப்னள்ப 

அவரிக் ச் வசரத்துக் ஷப ிற்றுிடப் ஶதரர வும் ச்சரித்து. அரது வதட்ஶர டரனர் 

எப்தந்த்றனறனந்து வபிஶறுர , ஷநன  ச்சரிஷ  ிடுத்து. 

 

ஶரவதக்/ண்வய் உற்தத்ற ற்றுற  ரர்வடல் றுப்ன ஶசரர னன்னனறல் 2000ஆம் 
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ஆண்டில் அநறன ப்தடுத்ப்தட்டது. இம்ஶசரர இதுஷ 16 னஷந ரக் ல் வசய்ப்தட்ட 

ஶதரதும் என னஷந கூட சட்டர ில்ஷன. அவரிக் ரின் இன திரணக்  ட்சற பரண 

ஜணர க்  ட்சற ற்றும் குடிசுக்  ட்சறின் ஷனர் லம் இம்ஶசரர அவரிக் -சவுற 

உநஷ ஶசப்தடுத்தும், வதட்ஶர-டரனனக்கு னடிவு  ட்டும் ன்ந அச்சத்றல் அஷணச் 

சட்டரக் ரல் டுத்துந்ணர். 

 

அவரிக் ப் வதட்ஶரனற றறுணங் லம்  றட்டத்ட்ட எவதக் அஷப்ஷதப் ஶதரனஶ, ஶரவதக் 

ஶசரரஷ றர்த்துக் குல் வ ரடுத்துள்பண. வணன்நரல் 2013- 2014ல்  ச்சர ண்வய் ிஷன 

ழீ்ச்சறஷடந் ஶதரது அவரிக் ரின் ஶல் ண்வய் உற்தத்றரபர் ள்  டுஷர  

தரறக் ப்தட்டரர் ள். இச்சட்டத்ரல் அது ஶதரன்ந ிஷனழீ்ச்சற ற்தட்டரல் அவரிக் ரின் 

ஶல் ண்வய் உற்தத்ற  டுஷர ப் தரறக் ப்தடும். ஶல் ண்வய் உற்தத்றக்கு 

அதர ரண ீர்ிரிசல் னஷந தன்தடுத்ப்தடுரல் 

துப்த னஷநில் ண்வய்க்  றறு பினறனந்து  ச்சர ண்வய் உற்தத்ற வசய் ஆகும் 

வசனஷப் ஶதரல் னென்று டங்கு வசனரரல் என தபீ்தரய் ண்வய் ிஷன 60 டரனர் 

இனந்ரல்ரன் அர் பரல் வரடர்ந்து வரறல் வசய் னடினேம், ங் றக்  டன் வதற்ஶந 

ீர்ிரிசல் னஷநில் இத்வரறல் டத்ப்தடு றநது. ண்வய் ிஷன ரழ்ந்ரல் அந்த் 

வரறஶன  டணில் னெழ் றப் ஶதரகும். வதனபில் ங் றக் டன் வனக் டினேம் ற்தடும். 

இஷ ஷடனஷநப்தடுத்றணரல் அவரிக் ரின். வதரனபரரஶ அச்சுறுத்லுக்கு உள்பர ற 

ிடும். உன றன் ற ப்வதரி ண்வய் த ர்ரபர  இனந் அவரிக் ர, ற்வதரலது ஶல் 

ண்வய் உற்தத்ற னெனம் உன றன் னன்ஷரண ண்வய் ற்றுறரபர  

உனவடுத்துள்பது. இம்ஶசரர சட்டர றினந்ரல் ற்தட்டினக்கும் ிஷபஷஶ 

ற்வதரலது வதரனபரர ந்றஷனனேம், வ ரஶரணர ஷஸ் ரக் னம் ற்தடுத்றனேள்பது. 

ற்ஶதரது என தபீ்தரய்  ச்சர ண்வின் ிஷன 30 டரனனக்குக்  லஶ ழீ்ந்ரல் ஶல் 

உற்தத்றத் வரறல்துஷநனேம் ங் ற லம்  டும் வனக் டிக்கு உள்பரகும். 

 

சவுற அஶதிர, அவரிக் ரிடறனந்து உன றஶன ற  அற  அபிற்கு ஆனேங் ள் இநக்குற 

வசய் றநது. ணில் சவுற டத்தும் னேத்த்றற்கு அவரிக் ர ரன் ஆனேங் ள் ங்கு றநது. 

தத்றரிஷ ரபர் ஜரல்  ஶர ற வ ரஷனிலும் சவுற அஶதிரஷ அவரிக் ர தரது ரத்து. 
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இப்தடிப்தட்ட வ ரஷன சலணரிஶனர, ஈரணிஶனர டந்றனக்குரணரல் அவரிக் ர இண்டில் என 

ற வசய்றனக்கும். வரம்  றப்னர் ஶதரரில் இஸ்ஶலுக்கு ஆர ச் வசல்தட்டரல் 

அவரிக் ரிற்கு ண்வய் ிற்தஷணஷ றறுத்ற 1973-74ல் வதரனபரரத் ஷட ிறத் 

சவுற அஶதிரஷ, இஸ்ஶனறடறனந்து தரது ரப்தர  அவரிக் ர னெஷபச் சனஷ வசய்து 

1974ல் அனுடன் எப்தந்ம் ற்தடுத்றது என னரற்று னண். ன் சவுற அஶதிரிடம் 

ட்டும் அவரிக் ர இவ்பவு இக் ப் ஶதரக்குடன் னறந்து னறந்து ஶதரய் ட்ன தரரட்டு றநது 

ன்று ஆரய்ந்ரல் அன் தின்ணிில் வசத்துப் ஶதரண டரனனக்கு இன்று ஷ னட்டுக் 

வ ரடுத்து றுரழ்வு வ ரடுத்றனப்தது சவுறஶ ன்ந ஶதனண்ஷ வபிச்சத்றற்கு னம்.                                  

(வரடனம்) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

                      ிழ்த் தசி ிடுகன இக்கம் 

                        வதரதுச்வசனரபர்: ஶரர் ிொகு 

 

அன்திற்குரிரீ்! க் ம்.  

றழ்த் ஶசற ிடுஷன இக் த்றன் அசறல்- னத்றல் றஷனப்தரடு ஷபனேம் ஷடனஷநச் 

வசல்தரடு ஷபனேம் வரடர்ந்து  ணித்து னரீ் ள் ண ம்ன றஶநன். றழ்த் ஶசற 

ிடுஷனக்கும் சனெ  ீறக்குரண வ ரள்ஷ றஷத் வரடர்ந்து தற்நற றற் றஶநரம். தி 

அசறஷனப் னநந்ள்பிப் ஶதரரட்ட அசறஷன உறுறர க்  ஷடப்திடிக் றஶநரம். க் ள் னன் 

 னற என்றுதட்ட இக் ங் பில் வரடர்ந்து ங் பரல் இன்ந தங் பிப்ஷதச் வசய்து 

ன றஶநரம். உர்வு அசறனறல் ங் ரல் அநறரர்ந் அசறல்  பத்றல் ஊன்நற 

றற் றஶநரம். றீம் உள்பிட்ட றழ் க் பின் உரிஷப் ஶதரரட்ட அசறனறல் து இடம் 

சறநறவன்நரலும் இன்நறஷர என்வநன்னும் அநறந்ஶற்னப் வதற்றுள்ஶபரம்.  

 

ம் வ ரள்ஷ  றஷனப்தரடு ஷபனேம்  னத்து ஷபனேம்  றங் ள்ஶரறும் வபினம் உரிகத் 



                                              உரிஷத் றழ்த் ஶசம்| ப்ல் 2020| 82 

                                                                  தறவு ண் :R.Dis. No. 1964/2014 

ிழ்த்தசம் றன்ணிறல் உங் ள் தரர்ஷக்குப் தஷடத்து ன றஶநரம். அநிவுக்குல் 

ரினர வும் னட்சறச் சறந்ஷண ஷப ிரி ிஷத்து ன றஶநரம். ம் ிடரனற்சறின் 

தணர  இக் ம் சலர வும் உறுறர வும் பர்ந்து ன றநது. அநறில் ஶரக்கும் 

ஈ வுர்வும் உஷப்தரர்னம் வ ரண்ட னற ஆற்நல் ஷப இக் த்றன் தரல் ஈர்த்துள்ஶபரம். 

 

ஆணரல், இன்ஷந அசறல் சூனறன் ஶஷ ஷப றஷநவு வசய் து னறஷனேம் 

பர்ச்சறனேம் ஶதர ரட்டர ன்தஷ உர்ந்துள்ஶபரம். இக் த்றன் தனரண பர்ச்சறக்கும் 

க் ள்-திக்கும் ஶலும் னலஶ, தகுறஶ ஊறர் ஷபக்  பறநக்  ஶண்டும். சனெ  

ஊட ங் ஷப இன்னும் ிரிர ப் தன்தடுத்வும், வய்ந்ற ர் அசறல் வசல்றஷனக் 

 ஷடப்திடிக் வும் வரடர்ச்சறரண வதரனள்பம் ஶஷப்தடு றநது. இற்வ ண ம் ஷனஷக் 

குலில் ஶதசற னடிவடுத்து இந்த் றங் ள் தங் பிப்னத் றட்டத்ஷ அநறிக் றஶநரம்: 

ம் இக் ப் தி பில் உங் லக்கு ம்திக்ஷ னேம் அக் ஷநனேம் இனக்குரணரல் வரடர்ந்து 

னொ.100/- னல் 2000/-க்குள் றங் ள் தங் பிப்தர த் ரனங் ள். இது ஏரண்டுக் ரண றட்டரகும். 

இற் ரண தடிம் றப்தித் ந்து இத்றட்டத்றல் இஷந்து வ ரள்ப ஶண்டு றஶநன். சறறுதுபி 

வதனவள்பம்! 

 

றர் ிடுஷனப் ஶதரர்னக் ம்! சனெ ீறத் றழ்த்ஶசம்! 

 

 ன்நற!                                             ஶரஷனேடன்  

றரகு / வசன்ஷண /04/05/2020       

ிழ்த் தசி ிடுகன இக்கம் 

வதரதுச்வசனரபர்: ிொகு 
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ிங்கள் தங்கபிப்புப் தடிம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

கககொப்தம் 

 ொள்  

கதர்:   

ஊர் / முகரி: 

  

  

  

கொகனததசி / புனணம் ண்: 

  

  

ின்ணஞ்சல் முகரி:   

ிங்கள் தங்கபிப்பு: 

  

மெ. 

ிங்கள்தொறும் தங்கபிப்பு ொள்: 

  

  

தங்கபிப்பு ி (தரில்/ கப்தகக் 

கக்கு/ கண ி) 

  

  

இக்கத்ிடம் உங்கள் ிர்தொர்ப்பு: 

  

  


