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தேசத்ேின் குரல் 

பாசிச எேிர்ப்பின் நெடுக்கும் குறுக்கும் 

குடிபரிஷத் றபேத்ச் சட்டத்துக்கும், ஶசறக் குடிக்ள் 

தறஶட்டுக்கும், ஶசற க்ள்வரஷப் தறஶட்டுக்கும் 

றரண ஶதரரட்டம் இந்றத் துஷக்ண்டவங்கும் சீ்சுடன் 

டந்து பேறநது. ஶரற அசறன் தரசறசப் ஶதரக்குலக்கு 

றரண குடிரட்சறப் ஶதரரட்டர இது உபேவடுத்துள்பது.   

ஜறர றனறர இஸ்னரறர, ஜர்னரல் ஶபே தல்ஷனக் 

ம் ஆற ல்ி றறுணங்பின் ரர்ள் ீது இந்ற 

அசறன் ஆபப்தஷடள் ி ஞ்சரண ன்பஷநக்கு 

றுக்ினரச் சரன்றுள் வபிந்துள்பண. உத்ப் 

திஶசத்றல் அசறன் அடக்குபஷநரல் தற்றுக்கு ஶல் 

உிரிப்புள் டந்துள்பண.  

டறக்றல், குநறப்தர அசரறல், இந்க் குடிபரிஷப் 

ஶதரரட்டம் இந்றப் ஶதசறத்துக்கு றரண ஶசற இணத் 

தோழர் ேியாகுவின் அறிவுக் குரல் தேட்ே https://www.youtube.com/watch?v=NaMbPqrXqPo&feature=youtu.be 
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ர உரிஷக்ரண ஶதரரட்டர ிரிஷடந்றபேக்றநது. க்ஷப  அடிப்தஷடில் 

தரகுதடுத்றப் திரித்ரலம் இந்றச் சூழ்ச்சற அங்ஶ டுதடில்ஷன.  

இந்றரின் திந தகுறபில் குடிபரிஷப் ஶதரரட்டம் தரசறச றர்ப்புப் ஶதரரட்டரவும் 

குடிரட்சற உரிஷப் ஶதரரட்டரவும் பன்வணடுக்ப்தட்ட ஶதரறலும், இடதுசரரி, குடிரட்சற 

ஆற்நல்ள் அறல் பன்ணின்ந ஶதரறலும் வதபேம்தரலும் இசுனரற க்பின் வதபேந்றள் 

தங்ஶற்புரன் ஶதரரட்டத்றன் பதுவலும்தரத் றழ்றநது. இந் உண்ஷஷக் 

ரங்ரட்டி இஷண ’பசுனறம் ஶதரரட்டம்’ ன்று குறுக்றக் வரச்ஷசப்தடுத்தும் பற்சறில் 

இந்துத்து ஆற்நல்லம் இந்துத்துத்றன் டுதிடிலம் ஈடுதட்டிபேப்தஷக் ர படிறநது.  

குடிபரிஷச் சட்டத்றன் ஶட்டிஷண உர்றல் இசுனரற க்ள் பந்றக் வரண்டிபேப்தறல் 

குற்நம் துவுறல்ஷன. ற்நர்லக்ரக் ரத்றரல் அர்ள் ஶதரரட்டத்றல் பஷணந்து 

றற்தஷ ஶற்த்ரன் ஶண்டும். இசுனரற வகுக்பின் ஶதரரட்டம் இசுனரற 

அஷடரபங்ஶபரடு டத்ப்தடுதும் இல்புரன். இசுனரற அஷடரபங்லம் இசுனரற 

இஷந ம்திக்ஷ சரர்ந் பக்ங்லம் இந்ப் ஶதரரட்டத்றன் குடிரட்சற உள்படக்த்ஷ 

றுனறப்தரரது.  

றத்றல் குடிபரிஷப் ஶதரரட்டத்ஷ பன்வணடுப்தறல் இசுனரற அஷப்புஶபரடு, 

றழ்த் ஶசற, றரிட இக், இடது, குடிரட்சற ஆற்நல்ள் இஷந்து றற்றன்நண. 

ஆணரல் இங்ஶபம் இசுனரற க்பின் வதபேந்றள் தங்ஶற்புரன் அடித்பர உள்பது. 

ஶதரரட்டத்றன் அடித்பத்ஷ ிரிரக்ற, அஷணத்துப் தகுறத் றழ் க்லம் வதபேந்றபரப் 

தங்ஶற்ச் வசய் ஶண்டும் ன்று தரசறச றர்ப்புக் கூட்டஷப்தில் அக்ஷநபடன் எபே 

ீபரய்வு ஷடவதறுஷ ஶற்றஶநரம். 

அபு சந்ம் ந் லர் சதுக்ம் ஶதரல், சல்னறக்ட்டுப் ஶதரரட்டத்றல் றழ் சந்ம் ண்ட 

வரிணர ஶதரல் இப்ஶதரஷ குடிபரிஷப் ஶதரரட்டத்றலும் றல்னறின் சலன் தரக் வதபேந்றள் 

ண ஈர்ப்புக் கூடுஷின் பரறபள்பது. சலன் தரக்றலும் இசுனரறப் வதண்பின் 

தங்ஶற்ஶத பன்ஷரத் றழ்றநது.  

வசன்ஷணிலும் எபே சலன் தரக் ன்தது வரடக்பஶன ஶதரரடும் ஆற்நல்பின் ிபேப்தர 

இபேந் ஶதரறலும் அண்ஷில்ரன் ட வசன்ஷணில் ண்ஷப் தகுறில், இங்ஶபம் 

பன்ஷர இசுனரறப் வதண்ள் இப்தடி எபே பம் அஷத்துள்பரர்ள். ரல்துஷநின் 

அடக்குபஷநஷபம் ற ஆட்சறரபர்பின் அதூறுஷபபம் ீநற ிடரப்திடிரண 
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உறுறபடன் ஶதரரடி பேம் ண்ஷப் வதண்டிரின் அஷறரண ீத்ஷ றத்துப் 

ஶதரற்றுறஶநரம். 

ண்ஷில் ரல்துஷந ஶஷற்ந ன்பஷநஷ ி அணரல் வதரிர் எபேர் 

உிரிந்தும், இந் அடக்குபஷநஷக் ண்டித்து ற அபில் ன்வணலச்சறர வடித் 

ஶதரரட்டபம் இசுனரறல்னர றழ் க்பின் குஷநரண தங்ஶற்பு தற்நற ிணரஷ 

ீண்டும் பன்னுக்குக் வரண்டுந்துள்பண. 

இந்ற அபிலும் ற அபிலும் தரசறச றர்ப்புப் ஶதரரட்டத் ஷனஷின் 

வதபேங்குஷநபில் பன்ஷரணது: ரசுீம் தற்நற தரரபம்! ஆறு ரக் ரனத்துக்கு 

ஶனர ரசுீ க்ஷபக் கூண்டினஷடத்து ஷத்றபேக்றநது ஶரற-அறத் ர-அஜறத் ஶரல் 

கும்தல். ிடுஷனப் ஶதரரபிள் ட்டுல்ன, இந்ற ஶனரட்சறத்ஷ ற்றுக்வரண்ட 

ஷனர்லம் கூட வரடி சட்டங்பின் லழ் சறஷநஷக்ப்தட்டுள்பரர்ள். இந்ற அசறன் 

டடிக்ஷஷ இரட பற்றுஷ ன்று ரடரலன்நத்றல் ண்ித் ட்சறஶப கூட 

தரசறச றர்ப்புப் ஶதரரட்டத்றல் ரசுீ க்பின் உரிஷஷபப் தற்நற பச்சும் ிடுறல்ஷன 

ன்தறல் ணரபள்பண.  

ரசுீத்றனறபேந்து இந்றப் தஷட வபிஶந ஶண்டும்! ரசுீ க்பின் குடிரட்சற 

உரிஷள் ீட்டபிக்ப்தட ஶண்டும்! சறறு அபில் (குஷநந் தட்சர) இந்க் 

ஶரரிக்ஷள் கூட இல்னரல் தரசறச றர்ப்பு ன்தது த்றற்குரிஶ!  

குடிபரிஷப் ஶதரரட்டத்றல் ரசுீத்ஷக் ணர எதுக்ற ிட்டு ‚ஆசரற‛ பக்ங்லம் 

‚இன்குனரப்‛ பக்ங்லம் லப்தப்தடுது ஶர்ஷின் தரற்தட்டன்று.  

“ரங்ள் இந்றரினறபேந்து ிடுஷ (சுந்றம்) ஶட்ில்ஷன, இந்றரிற்குள்ரன் ிடுஷ 

ஶட்றஶநரம்‛ ன்று ன்ஷணர குரர் ஶதசறற்கு, ‛இந்றரினறபேந்து ிடுஷ ஶரபேம் 

உரிஷ இல்னரல் இந்றரிற்குள் ிடுஷ ன்தறல் வதரபேலண்டர?‛ ன்று உர் ரனறத் 

ஶட்டரஶ, அற்கு ன்ண ிஷட? இந்றப் ஶதசறன் ணத் படுதரிபின் அடிில் 

றறதட்டு சுங்கும் ரசுீபேக்ரக் குல் வரடுக்ரல் தரசறசத்ஷ றர்க்றஶநரம் ன்று 

ஶதசுது வரடுபல்னர?  

குடிபரிஷப் ஶதரரட்டங்பில் இந்ற ஶசற பண்க் வரடி அஷசக்ப்தடுறநது. ஆணரல் 

ரசுீத்றல் இந்க் வரடிஷ ஆண்டில் ஏரிபே பஷந ற்நறப் தநக் ிடவும் கூட தட்டரபப் 

தரதுரப்பு ஶஷப்தடுறநது. இந்க் வரடிஷ அம்க்ள் ங்ள் ரத்றல் ரல் தப்தி 
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றற்கும் ன்ர் தஷடின் அஷடரபரஶ பேதுறநரர்ள். ரசுீத் ஶசத்றன் 

ன்ீர்வுரிஷஷ (சுறர் உரிஷஷ) றுக்கும் இந்ற அசஷப்ஷத அடிஷ 

பநறரஶ பேதுறநரர்ள். அர்ள் எபேஶதரதும் எப்புக் வரள்பர அந் அடிஷபநறஷப் 

புணிப்தடுத்தும்  அஷடரபம்ரஶண பண்க்வரடி!  

இந்ற அசஷப்ஷதத் ஶசற இணங்பின் அடிஷபநறரஶ ரபம் பேதுறஶநரம். 

எடுக்குண்ட க்ள் அஷணபேக்கும் னரற்றுஶரக்றல் அது அடிஷபநறஶ ஆகும். இந் 

அசஷப்ஷதத் ர்ப்தறல்ரன் க்ரண ஶசற ிடுஷனபம் குப ிடுஷனபம் 

அடங்றபள்பண. அசஷப்பு உபேரண னரற்றுப் தின்ணிின் ரத்ரல் அது சறன 

பற்ஶதரக்குக் கூறுஷபத் ன்ணத்ஶ வரண்டுள்பது ன்தஷ ரம் றுக்ில்ஷன. சச் 

சரர்தின்ஷ, சப ீறக்ரண இட எதுக்லடு ஶதரன்ந இவ்ரநரண கூறுஷபச் சுட்டிக்ரட்டிப் 

தரசறசத்றன் ரக்குலுக்கு றரண ஶதரட்டத்துக்கு லுச்ஶசர்ப்தறல் திஷில்ஷன.  

ஆணரல் எட்டுவரத்ர இந்ற அசஷப்ஷதத் தூக்றப்திடிப்ததும், பண்க் வரடிஷச் 

சலரட்டுதும், வதரபேத்ற்றுப் ஶதரண ’ஜணண’ இஷசப்ததும் ரனலஶ. இந்ற 

ிடுஷனப் ஶதரரட்டக் ரனத்றல் சறன சறநந் ிலறங்பின் அஷடரபஶ பண்க் 

வரடி டிக்ப்தட்டது ன்தஷ றுக் படிரது. வரடிின் டுில் சபீறின் 

அஷடரபர அஶசரச் சக்ம் இடம்வதற்நற்கு எபே னரஶந உண்டு. அந் 

ிலறங்ஷபப் ஶதரற்றுர இன்ஷந இந்றக் குடிசு அஷறபேக்ில்ஷன ன்தஶ 

உண்ஷ. து ஶதரரட்டம் உடணடிப் தரர்ஷில் இப்ஶதரஷ ஆட்சறரபர்லக்கு றரணது 

ன்நரலும் வரஷனஶரக்குப் தரர்ஷில் இந்றக் குடிசுக்கும் அன் அசஷப்புக்கும் 

றரணது ன்தஷ நப்தற்றல்ஷன. அஶசரச் சக்த்றல் இன்று ஷநந்றபேப்தது 

இந்துத்துத்றன் ிசுடச் சக்ஶ! பேரடு ீணரரது. நந் தரல் டிபுரது. சபேகு 

இஷனரரது. சரிந் ண் ஷனரரது. இந்துத்துத்ரல் ிலங்ற வசரிக்ப்தட்ட இந்றத் 

ஶசறபம் உிர்ீபரது. இது புட்சறத் றழ்த் ஶசறத்றன் ரனம், புட்சறச் சபீறின் 

ரனம். தரசறச றர்ப்புப் ஶதரர்ஷில் இந்றத் ஶசறத்ஷ உிர்ப்திக்கும் பற்சற தனறக்ரது.   

ம் குடிரட்சற ஶர்ஷக்கு ரசுீம் ஶதரனஶ ற்வநரபே உஷல் ஈம். ம் ண்பன்ஶண 

இணறப்புக்கு ஆபரண றீ க்லக்கு ீற ஶட்ர எபே ஶதரரட்டம் ப்தடிப் தரசறச 

றர்ப்புத் ஶர்ில் ஶநற  படிபம்? இந்றத் ஶசறத் பத்றல் றன்ஶந தரசறச றர்ப்புப் 
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ஶதரரட்டத்ஷ டத் படிபம், அப்தடி டத்துஶ ல்னது ன்று இப்ஶதரதும் ஶர்ஷர 

ம்புறந ண்தர்ள் ரசுீத்றல் அந் ம்திக்ஷஷ உசறப் தரர்க்ட்டும். ரசுீத்ஷப் 

தனறிட்டுத்ரன் தரசறச றர்ப்பு எற்றுஷஷக் ரக் ஶண்டும் ன்நரல் ண்ஷ ிற்றுச் 

சறத்றம் ரங்கும் அந் பற்சறில் ங்பரல் ஷஷணக் படிரது.  

 

றர்ரனத்றல் குடிபரிஷப் தநறப்புக்கு ஆபரஶரம் ன்ந அச்சத்றணரல் இசுனரற க்ள் 

ஶதரரடுது றரம் ன்னும் ஶதரது, உிர்க்ஞ்சற ரம் ிட்ஶடற றனறரய் (அறபர) 

ஷவரதுங்ற ரடற்நர்பரற ிட்ட ஈத் றர்பின் குடிபரிஷக்ரப் ஶதரரட 

ஶண்டரர? சற்வநரப்த இனட்சம் றர்ள் றனறரக் கூட அநறந்ஶற்ப்தடரல் 

ரற்தரண்டுக் ரனரக்க் ந்ல் பரம்பில் ரழ்ந்து பேம் அன ரழ்வுக்கு ன்ண 

படிவு? றழ்ரட்டில் குடிபரிஷப் ஶதரரட்டத்றன் பல் ஶரரிக்ஷர இபேக் ஶண்டிது 

ஈத் றர்லக்ரண குடிபரிஷரன் ன்னும் ஶதரது அது ஷடசறக் ஶரரிக்ஷரக் கூட 

இல்னர எபே ஶதரரட்டத்துக்குத் றர்பின் பல ஆவு ப்தடிக் றஷடக்கும்?  

தரசறசக் வரள்ஷலக்கும் தரசறசப் ஶதரக்குலக்கும் அடிப்தஷடர இபேக்கும் வதரபேபில் 

ரிள் குநறத்து தரசறச றர்ப்பு ஆற்நல்லக்குத் வபிவு இபேக் ஶண்டும். இப்ஶதரது 

ரட்ஷடச் சூழ்ந்துள்ப வதரபேபில் வபேக்டிக்கு பனற பர்ச்சறப் தரஷபம், அன் ஆக் 

ஷடசறரண புதுத் ரபி டிபஶ ரரகும். க்பிஷடஶ றுஷ றகுந்து 

ரங்குந்றநன் ற்நற அங்ரடி சுபேங்ற உவும் வரறலும் சறந்து றடக்றன்நண. இது ந்து 

ஶதரகும் சுல் வபேக்டின்று றஷனத்து ீடிக்கும் தடிரண ட்டஷப்பு வபேக்டி ன்தஷப் 

வதரபேபில் அநறஞர்ள் சுட்டிக் ரட்டுறன்நணர். ஆட்சறரபர்ள் வபேக்டி ன்ந என்று 

றனவுஷஶ அநறந்ஶற் றுக்கும் ஶதரது ீர்வு ப்தடிக் ரண்தர்? வபேக்டிஷபம் கூட 

தன்ணரட்டுப் வதபேபனரபர்ஷப ஶலும் வரலக் ஷக்வும், சுஷபஷணத்ஷபம் 

உஷக்கும் க்ள் ீது சுத்வுஶ அசு தன்தடுத் பல்றநது. தரசறச டடிக்ஷஷப 

வறும் றஷசறபேப்பும் பற்சறபர ட்டும் தரர்ப்தது திஷ. உஷக்கும் க்ஷபப் 

திபவுதடுத்வும் க்ள்  ஶதரரட்டங்ஷப சுக்வும் ஆலம் குப்புக்குப் தரசறசம் 

ஶஷப்தடுஷப் புரிந்து வரள்ப ஶண்டும். 1975ஆம் ஆண்டு வபேக்டிறஷனின் வதரல் 

இந்றர ரந்றின் ரங்றசரட்சற வசனரக்ற தரசறசத்துக்குப் வதரபேபில் ரிள் இபேந்து 

ஶதரனஶரன் இப்ஶதரது ரசுீம் பல் குடிபரிஷத் றபேத்ம் ஷ ஶரறின் தரஜ ஆட்சற 

வசனரக்கும் தரசறசத்துக்கும் வதரபேபில் ரிள் இபேப்தஷ ிபங்றக் வரள்ப ஶண்டும். 
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இல்ஷனஶல் தரசறசக் கும்தல்ள் டுினரண திச் சதுங்த்றல் ரம் தஷடபர 

உபேட்டப்தடும் ஆதத்து உள்பது. ச்சரிக்றஶநரம்! 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

ேியாகு 

ரசுீம் ரபேக்கு: 

ரசுீம் சறஷநக்கூண்டில் அஷடக்ப்தட்டு தற்று ண்தது ரட்லக்கு ஶனரறநது.இன்னும் 

வ்பவு ரனம் இந்க் வரடுஷ வரடபேம் ணத் வரிில்ஷன, ரசுீம் குநறத்து உனறல் 

வதரி றர்ிஷண துறல்ஷன.இந்றரின் ற்நப் தகுறலம் வௌணம் 

ரக்றன்நண.றத்றல் ட்டும் ரன் ஏபவு றர்ப்புள்பது.இங்ஶபம் கூட தனரிடபம் 

இந்றரின் குஶன றவரனறக்றன்நண.இற்குக் ரம் ரசுீம் தற்நறத் 

வபிின்ஷஶ.வபிின்ஷஷப் ஶதரக்கும் எபே பற்சறஶ ஶரர்.றரகுின்  ரசுீம் 

ரபேக்கு னும் தல். 

(ிஷனஉபை100) 

தல்ஷபப்வதந 

ஶரர்.றரகு 

8939154752 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தட்டுக்ஶரட்ஷட 

ஶரர் இரசரற 

9751072143 

துஷ 

றர்ஶல் 

9894913820 

ஶரஷ  

ஞட்தன் சறர 

9944952893. 

வதரள்பரச்சற 

ஆ.சத்றதிபு 

9865995396 

ஶணி 

றன் 

9600039031  
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பம் ரனம்: றன் 

வசன்ஷணில் ரறன்தரக்: 

இந்றர பலதும் குடிபரிஷத் 

றபேத்ச் சட்டத்றற்கு றரப் 

ஶதரரட்டங்ள் லுத்து பேம் 

றஷனில் வடல்னறில் ரறன் தரக் 

தகுறில் வரடர் ஶதரரட்டம் 

டந்து பேறநது. அஷணத் 

வரடர்ந்து வசன்ஷண 

*ண்ரப்ஶதட்ஷடில்* 

*வசன்ஷணில் ரறன் தரக்* ன்ந 

பக்த்ஶரடு க்ள் 

கூடித்  வரடர் ஶதரரட்டம் டத்ற  பேறன்நணர். 19.01.2020 ஆநரது ரபரண இன்று 

ஶிஇ சரர்தில் ஶரர்ள் னந்து வரண்டணர். இக்ப் வதரதுச்வசனரபர் *ஶரர் 

றரகு, றழ்த் ஶசம் இறன் வதரறுப்தரசறரிர் ஶரர் சந்ர ற்றும் ணிற சரர்தில் 

ஶரர் ரர்டிணர* ஆறஶரர் உஷரற்நறணர். அஷணத் வரடர்ந்து வரடர் ஶதரரட்டத்றன் 

ற்வநரபே தகுறரண *ண்டிில்* ஶதரரடும் க்ஷப சந்றத்துப் வதரதுச்வசனரபர் 

ஶரர் றரகு ரழ்த்றப் ஶதசறணரர்.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ேைிழ்க்குடிமரிமைப் பரப்புமர! 
ரடுபலதும் குடிபரிஷத் றபேத்ச் சட்டத்ஷ றர்த்து ஶதரரட்டங்ள் வரடர்றன்நண. 

ரம்  இற்குத் ீர்ரத் றழ்ரட்டிற்குத் ணிக்குடிபரிஷ ஶண்டும் ன்தஷ 

பன்ஷக்றன்ஶநரம். இஷண க்ள் இக்ரக்த் வரடர் தப்புஷபம் வசய்து 

பேறஶநரம். அணடிப்தஷடில் பற்ட்டர ஈக்ரட்டுத்ரங்ல் தகுறில் 11.01.2020 

சணிக்றஷ ரஷன சரிர 4 ிக்கு அம்தரள் ர் தகுறில் இக்ப் 

வதரதுச்வசனரபர் ஶரர் றரகு ஷனஷில் ஶரர்ள் றன் சந்ர,றல்னர் 

ஆறஶரர் என்றுகூடி க்ஷப டீுடீரச் சந்றத்துத் துண்டநறக்ஷ ரினரப் தப்புஷ 
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வரடங்றஶணரம். 

தபராேரவும் தபருேவிமம்: 

வரடக்த்றனறபேந்ஶ க்ள் 

ங்ஷப றழ்ஶரடு ஆர்ர 

ஶற்நணர். வதண்ள், 

இஷபஞர்ள், பறர்ள் ண 

அஷணபேம் ஆர்ர ஶட்டுத் 

வரிந்து வரண்டணர். டீு, 

ஷடவபண சுரர் 500 

குடும்தங்ஷபச் சந்றத்துக் 

ஶரரிக்ஷஷ ிபக்றப் 

ஶதசறஶணரம். க்ள் ங்பரல் 

இன்ந அபில் இந்க் ஶரரிக்ஷின் ஶஷஷப் புரிந்து வரண்டு அஷண  க்பிடம் 

வரண்டு ஶசர்க் ஶண்டும் ன்ந ஶரக்றல் ரரபரப் வதரபேள் உி வரடுத்து ங்ஷப 

ஆரித்ணர்.வரடர்ந்து இந் தப்புஷஷ வசன்ஷணில் தன தகுறபில் வசய்த் 

றட்டறட்டுள்ஶபரம். ீங்லம் தப்புஷில் ஶடிரந்து னந்துரறு அஷப்பு 

ிடுக்றன்ஶநரம்.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

நசன்மையில் குடிமரிமைத் ேிருத்ேச் சட்ட எேிர்ப்புப் தபாராட்டங்ேள்! 

ரடுபலதும் தல்ஶறு இடங்பில் குடிபரிஷத் றபேத்ச் சட்டத்றற்கு றரப் 

ஶதரரட்டங்ள் ஷடவதற்றுக் வரண்டிபேந் ஶதரது றம் வௌணம் ரத்துக் 

வரண்டிபேந்து. 19.12.2019 அன்று அந் வௌணம் ஷனந்து, பல் ஶதரரட்டம் வசன்ஷண 

ள்லர் ஶரட்டம் அபேஶ ஷடவதற்நது. CAA றர்ப்புக் கூட்டஷப்பு சரர்தில் ஷடவதற்ந 

அந் ஆர்ப்தரட்டத்றல் வதபேந்றபரண க்ள் னந்து வரண்டணர். து இக் சரர்தில் 

உரிஷத் றழ்த் ஶசத்றன் வதரறுப்தரசறரிர் ஶரர் சந்ர உஷரற்நறணரர். 26.12.2019 

வசன்ஷண ஶசப்தரத்றல் லத்ரபர்ள், றஷக்ஷனஞர்ள், ஏிர்ள், சபச் 

வசற்தரட்டரபர்ள் உள்பிட்ஶடரர் இஷந்து டத்ற ண்டண ஆர்ப்தரட்டத்றல் இக்ப் 

வதரதுச்வசனரபர் ஶரர் றரகு னந்து வரண்டு உஷரற்நறணரர். றசம்தர் 31 ள்பிில் 
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குடிபரிஷ றபேத்ச் சட்டத்ஷ றர்த்து புத்ரண்ஷடக் வரண்டரடுஶரம் ன்ந 

பக்த்ஶரடு வசன்ஷண ர்ணர் ரபிஷ அபேறல் ஶதரரட்டம் ஷடவதற்நது. து இக்த் 

ஶரர்ள் வதபேபில் னந்துவரண்டணர். 04.01.2020 அன்று வசன்ஷண றபேதர்ள் சங்த்றல் 

சுஆட்சற இந்றர  ட்சற ற்தரடு வசய் பேத்ங்றல் வதரதுச்வசனரபர் ஶரர் றரகு 

சறநப்புஷரற்நறணரர். 27.01.2020 அன்று வசன்ஷண அம்தத்தூரில்  றர் ிடுஷனக் ம் 

ற்தரடு வசய் வதரதுக்கூட்டத்றல் ஶரர் றரகு உஷரற்நறணரர். தரசறச றர்ப்புக் 

கூட்டஷப்பு சரர்தில் வசன்ஷண ஶசப்தரத்றல் ஷடவதற்ந வதபேந்றள் வதரதுக்கூட்டத்றல் 

தற்றுக்கும் ஶற்தட்ட ட்சறள், இக்ங்ள் னந்து வரண்டணர். து இக்ச் சரர்தில் 

வதரதுச்வசனரபர் னந்து வரண்டு உஷரற்நறணரர். 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

20.12.2019 அன்று ரஷன அசு அடக்குபஷந றர்ப்புக் கூட்டஷப்பு சரர்தில் வசன்ஷண 

ஶசப்தரக்த்றல் ணி உரிஷலக்ரக் குவனலப்பும் ண்டண ஆர்ப்தரட்டத்றல் இக்ப் 

வதரதுச்வசனரபர் ஶரர் றரகு னந்து வரண்டு ஶதசுஷில், புட்சறத் ஷனர் வனணின் 

க்கு ற்றுக் வரடுத்து சணரம் ன்தது ஶசற இணங்லக்கு சுறர் உரிஷ 

இல்ஷனவன்நரல் அர்த்ற்நது, ஶசற இணங்பின் சுறர் உரிஷின் எபே கூறுரன் 

எவ்வரபே ஶசத்றற்ரண குடிபரிஷபம், அப்தடி எவ்வரபே ஶசத்றற்ரண 

குடிபரிஷஷபம் ஶரபேன் பனம்ரன் இந்ப் ஶதரரட்டங்ஷப அடுத் ட்டத்றற்கு 

ர்த் படிபம் ன்று ஶதசறணரர்.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

தரரர் ஶரட்டப் தரசஷந சரர்தில் 24.11.2019 அன்று பநம்புில் தரனஶறு 

வதபேஞ்சறத்றணரர் ிர பன்வணடுக்ப்தட்டது. பப்வதபேம் ிரர ஷடவதற்ந 

இந்றழ்ில் றழ்- றர் ஶரக்கும் ஶதரக்கும் ன்ந ஷனப்தில் ஶரர் றரகு பேத்துஷ 

ங்றணரர். 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

தரதர் சூற வரடர்தரண க்றல் உச்சீறன்நத்றன் அசறல் சரசண ஆம் ங்ற 

அீறரண ீர்ப்ஷதக் ண்டித்து தரசறச றர்ப்புக் கூட்டஷப்பு சரர்தில் 21 ம்தர் 2019 அன்று 

ஷடவதற்ந ஆர்ப்தரட்டத்றல் ஆிக்க்ரண க்ள் றண்டணர். இந்றர பலதும் வதரி 

அபில் றர்ப்ஷத வபிப்தடுத் இனர றஷனில் றத்றல் 40க்கு ஶற்தட்ட 
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அஷப்புள் னந்து வரண்டு ங்ள் 

றர்ப்ஷதப் தறவு வசய்ண.து 

இக்த்றன் சரர்தில் வதரதுச்வசனரபர் 

ஶரர் றரகு ஶதசுஷில்; இந் ீர்ப்பு 

இறுற ண ண் ஶண்டரம்.க்ள் 

ீர்ப்ஶத இறுறரணது. வரிணரில் கூடி 

சல்னறக்ட்டு இறுற ீர்ப்ஷத ரற்நற சட்டம் 

இற்நறது ஶதரல் இந் ீர்ப்ஷதபம் 

க்ள் கூடி உஷடத்வநறஶரம்,ன்று ஶதசறணரர்.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

சைந்ோ 

சுமை ெைக்கு, சலுமே அவர்ேளுக்கு: 
றறஷச்சர் 160 றறடத்றற்கு எபே ற ீண்ட உஷபடன்  த்ற அசறன்  2020-21 றற 

ஆண்டிற்ரண றறறஷன அநறக்ஷஷத் ரக்ல் வசய்துள்பரர். ரய்ச்வசரல் ீர்ஷப 

னரறு ன்ணிக்ரது ன்தது றஷணினறபேக்ட்டும். இன்வணரபே இஷடத் ஶர்ல் 

ிபேக்றநஶர ணத் ஶரன்நச் வசய்பபிற்கு இந்ரண்டின் றறறஷன அநறக்ஷபம்  எபே 

ஶர்ல் திசரரஶ இபேந்து. இல்னர திரதங்ஷப அள்பித் வபிப்தறஶன தரற ஶம் 

ஶதரய் ிட்டது. .தரஜ அஷச க்ள் வறும் அசறல் றஷனத்ன்ஷக்ர ட்டும் 

ஶர்ந்வடுக்ில்ஷன, வதரபேபரரக் வரள்ஷலக்ரவும் ரன் ஶர்ந்வடுத்ரர்ள். 

ஶரடிின் ஆட்சறில் றற றறுணங்ள் ஊனற்று,க்பின் ம்திக்ஷக்குரிர 

உள்பரவும்,வதரபேபரரத்றன் அடிப்தஷட லுர உள்பது ண ரிஷசர வதரய்ரரி 

வதரறந்துள்பரஶ ி எபே பஷந கூட வதரபேபரரம் ஶக்ஷடந்ஷப் தற்நறஶர, 

தர்வுத்றநன், ஶஷ ழீ்ச்சற,வரறற்துஷந உற்தத்றின் ழீ்ச்சறஷஶர, ிஷனரசற உர்வு 

ற்றும் ஶஷனின்ஷ குநறத்ஶர, அறரித்துபேம் வதரபேபரர சறன்ஷ குநறத்ஶர 

வதபேக்குக் கூடக் குநறப்திடில்ஷன.  

     இந்றரில் தறப்திப்தரலும், ஜற.ஸ்.டி ரலும் வதரபேபரரம் டுஷர 

தரதுக்ப்தட்டுள்பது ண சர்ஶச அஷப்புஶப பேத்து வரிித்துள்பண, க்பின் தர்வுத் 

றநன் 3% குஷநந்துிட்டர ஶசற ரறரி க்லட்டு அஷப்தின் அநறக்ஷ கூறுறநது. 
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தக் ஷிபேப்பு இல்னரல் க்பின் தர்வுத் றநன் வதபேபவு ழீ்ந்துள்ப றஷனில், 

றறஷச்சஶர,ஜறஸ்டிரல் ரன் க்பரல் 4%  கூடுனர தம் ஶசறக் படிந்ரவும், 

ஜறஸ்டிரல் வதரபேட்பின் ிஷன குஷநந்ரல் பை1 னட்சம் ஶரடி அபிற்கு  க்ள் 

றரம் வதற்றுள்பணர் ன்று கூநறபள்பரர். ஜற.ஸ்.டிரல் அஶசர, ரறனங்ஶபர 

இஷநரண்ஷ இக்ில்ஷன,இந்றரின் வதபேப் வதரபேபரரம் றஷனத்ன்ஷபடன் 

இபேப்தரவும்,தகீ்ம் ட்டுக்குள் உள்பரவும்,ங்றபின்   றற றஷன சலபேம் சறநப்புர 

உள்பரவும், 2020-11ல் ஜறடிதி பர்ச்சற 10 சீர உபேம் ன்று அடுக்றக் வரண்ஶட 

ஶதரறநரர். 

றபேள்லர் றபேக்குநபில் எபே ல்னசறன் அினன்பரக் கூறும்  திிின்ஷஷ 

ஆபஷ்ரன் தரத் றட்டத்ரலும், வசல்த்ஷ வதபேபனரபிள் 

உபேரறரவும்,ிசரிள் பேரணத்ஷ இட்டிப்தரக்ற, ிஷபச்சஷன அறரித்து 

ிஷபின்தம் பேரவும், றழ்ச்சறஷ ‘ஈஸ் ஆஃப் னறிங்க்’ பனம் ங்குரவும், 

ந்ரது அிரண ம் தரதுரப்ஷதஶ தரஜ அசு பன்ஷரக் பேதுரவும் 

வரத்த்றல் ள்லர் கூறும் ல்னரட்சறஷஶ ஶந்ற ஶரடிின் தரஜ அசு 

பேரவும் கூநற றபேக்குநலக்கு எபே பனரபித்து ிபக்ம் அபித்து றபேள்லஷ 

தங்ம் வசய்துள்பரர்.அஷ ட்டுறல்னரல் ஐஷஷபம், ரபிரசஷபம் கூட ிட்டு 

ஷக்ில்ஷன. 

 

ற்ஶதரது றபெசறங்ள் அஷப்தற்ர 5 இடங்ள் ஶர்ந்வடுக்ப்தட்டுள்பண. 

றழ்ரனத்ஷஶ னரற்நறல், ரரித்றன் றப் திற்ஶதரக்ரண ரனட்டரக்ற சரஷண 

புரிந்ற்ர ஆநரர தரற ஜணர ட்சறக்வண தித்ஶர எபே றபெசறத்ஷ 

ற்தடுத் ஶண்டும். பேங்ரன சந்றிணர் இப்தடிபம் எபே அசறல் ட்சற இபேந்றபேக்றநர 

ணத் றஷத்துப்ஶதரர்ள்.ர்ச்சறரண, திம்ரண்டத் றட்டங்ஷப அநறித்து அற்குரி 

றற எதுக்ரல்  சறன பேடங்ள் அஷஶ திரதித்து ிட்டு, றடப்தில் ஶதரடுது ரன் 

இர்பது ஷடபஷந.  இம்பஷந 20 னட்சம் ிசரிலக்கு சூரி ஆற்நல் ீர்ப்தரசணக் 

குரய்ஷப அஷத்துத் பேர ரக்பித்துள்பணர்.112 ரட்டங்பில் ஆபஷ்ரன் தரத் 

றட்டத்ஷ ிரிவுதடுத்துரக்  கூநற 6425 ஶரடிஶ எதுக்ப்தட்டுள்பது.ஸ்ச் தரத் 

றட்டத்றற்கு 2018-19 ிடக்குஷநர 2300 ஶரடிஶ எதுக்ப்தட்டுள்பது. தறு ரள் ஶஷனத் 
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றட்டத்றற்கு 2018-19க் ரட்டிலும் குஷநர  61500 ஶரடி  எதுக்ப்தட்டுள்பது.2018-19ல் 1000 

ஶரடி எதுக்ப்தட்ட தரர்ட்  ங்றக்கு ற்ஶதரது 500 ஶரடி ட்டுஶ எதுக்ப்தட்டுள்பது. 2018-

19ல் 1620 ஶரடி எதுக்ப்தட்ட ஶசற றள் தூய்ஷரக்த் றட்டத்றற்கு ற்ஶதரது 840 ஶரடி 

ட்டுஶ எதுக்ப்தட்டுள்பது. ரனறஷன ரற்நத்ஷ சலஷப்தற்ரண, ந் றட்டபம் 

இல்ஷன, சுற்றுசூல், ணத்துஷநக்கு  4400 ஶரடிபம், புதுப்திக்த்க் ஆற்நல் துஷநக்கு 22000 

ஶரடி ட்டுஶ எதுக்ப்தட்டுள்பது.2019-29ல் 397 ஶரடி எதுக்ப்தட்ட சரர்ரனர 

றட்டத்றற்கு  297 ஶரடி ட்டுஶ எதுக்ப்தட்டுள்பது.2018-19ல் 3200ஶரடி எதுக்ப்தட்ட ஷ 

க்லக்ரண சஷல் ரிரப றட்டத்றற்கு 1118 ஶரடி ட்டுஶ எதுக்ப்தட்டுள்பது. ஊ 

பர்ச்சற,தஞ்சரத்து ஆட்சறத் துஷநக்கு 1.23 னட்சம் ஶரடி, உடல்னத் துஷநக்கு 69000 ஶரடி, 

ஸ்ச் தரத் றன் 12300 ஶரடில்ித்துஷநக்கு 93000 ஶரடி, றநன் ஶம்தரட்டிற்கு 3000 

ஶரடி, உள்ட்டஷப்திற்ர 22000 ஶரடி எதுக்ப்தட்டுள்பது.  தரதுரப்புத்துஷந ி ற்ந 

வதபேம்தரனரண துஷநலக்கு குஷநந் அபஶ றற எதுக்ப்தட்டுள்பது. 

 

தி ந்றரி ஶஷனரய்ப்புத் றட்டம் , தி ந்றரி டீ்டுஷணத் றட்டம், றநன் 

ஶம்தரட்டுத் றட்டம், பத்ர டன் றட்டம்(600 ஶரடி!), இஷ அஷணத்றற்குரண றற எதுக்லடு 

குஷநக்ப்தட்டுள்பது. சுந்றப் ஶதரரட்ட ீர்லக்கு வதன்ன் வரஷக்ரண எதுக்லடு 150 

ஶரடிக்குஶல் குஷநக்ப்தட்டுள்பது. பத்க் குடிக்லக்கு 9500 ஶரடி ட்டுஶ 

எதுக்ப்தட்டுள்பது.தவ்ரிக் ஶரஜணர னும் ற்றுறஷ ஊக்குிக்கும் றட்டத்ஷ 

அநறபப்தடுத்றபள்பரர்ள். 

 

றரப் வதரபேபரரத்ஷ ஊக்குிக்ஶர, ிசரத்ஷ ஶம்தடுத்ஶர, க்பின் தர்வுத் 

றநஷண அறரிக்ஶர, உள் ரட்டுத் வரறற்துஷந உற்தத்றஷ ஶம்தடுத்ஶர, 

ஶஷனரய்ப்புஷப உபேரக்ஶர ந்ப் புறத் றட்டங்லம் இல்ஷன.வதபேம்தரனரண புற 

றட்டங்ள்  ணிரர் துஷநபடன் இஷந்ஶ (PPP) வசல்தடுத்ப்தட உள்பரக் 

கூநப்தட்டரலும், அறல் வ்பவு சீம் அசு தங்கு றக்கும் ன்தது ஶள்ிக்குநறரஶ 

உள்பது.உள்ரட்டில் தர்வுத்றநன் ழீ்ந்ரல் ன்ண, க்பிடம் உவுப் வதரபேட்ள் ரங் 

ரசு இல்னரிட்டரல் ன்ண,  வபிரட்டு சந்ஷ இபேக்றநஶ வபிரட்டு சந்ஷின் 

பனரவும், தங்குச் சந்ஷஷபம், தக்ரர்ஷப றபேப்ற வசய்ரல் ஶதரதும், தர்ின் 
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ழீ்ச்சற சரிரக்றிடனரம். க்ள் வசத்ரல் ன்ண, ரது  எபே றில் சந்ஷஷ 

இங்வசய்ரல் ஶதரதும் ன்ந அடிப்தஷடிஶன இந்  றற றஷன அநறக்ஷ 

ரரிக்ப்தட்டுள்பது. 

 

புறக் ல்ித் றட்டம் வபிரட்டுக் டன், அந்ற பலீட்டுடன் ஊக்குிக்ப்தடும் ணத் 

வரிிக்ப்தட்டுள்பது. ஶசறக் ரல்துஷந தல்ஷனக்ம், ஷசதர் டில் 

தல்ஷனக்ம் ஆறஷத் வரடங்ப்தடவுள்பண.ஷனர ரறரிப் தள்பிஷபபம் 

வரடங் உள்பணர். வதட்டி தச்ஶசர றட்டத்றணரல் ரன் இன்று வதண்குந்ஷள் தள்பி 

ஶசர்ந்துள்பரவும், ல்ிில் ஆண் திள்ஷபஷப ிட பன்ணிில் உள்பரவும் 

குநறப்திட்டுள்பரர். 

 

வதரபேபரர வபேக்டிஷ ஶலும் அறரிக்கும் ித்றல் ஶட்டுக்குடிலக்கு சலுஷள் 

அபிக்ப்தட்டுள்பது.வதரபேபரரத்றன் இக்ட்டரண ரனட்டத்றல் ஶடி பேரின் பனஶ 

வதபேபவு றற வதநஶண்டும். வசன்ந ஆண்ஷட ிட இதுஷ ரிபேரணம் 8.3% 

குஷநந்துள்ப றஷனிலும் ஶடி பேரஷப் வதபேபவு குஷநத்றபேக்றநரர்ள் 

புற ஶடி பேரய் ரிஷப்தில் 5 னட்சத்றனறபேந்து 7.5 னட்சத்றற்குள் பேரணம் 

வதறுதர்பின் பேரணரி புற றட்டத்றல் 20% னறபேந்து 10% ஆக் குஷநக்ப்தட்டுள்பது. 

7.5 னட்சம் பல் 10 னட்சத்றற்குள்  பேரணம் வதறுதர்பின் பேரணரி புற றட்டத்றல் 

20% னறபேந்து 15% ஆக் குஷநக்ப்தட்டுள்பது. அஶ ஶதரல் 10 னட்சத்றனறபேந்து 12.5 

னட்சத்றற்குள் பேரணம் உள்பர்பின் பேரணரி புறத் றட்டத்றல் 30% னறபேந்து 20% 

ஆக் குஷநக்ப்தட்டுள்பது. 12.5 னட்சம் பல் 15 னட்சத்றற்குள்  பேரணம் உள்பர்பின் 

பேரணரி புற றட்டத்றல் 30% னறபேந்து 25% ஆக் குஷநக்ப்தட்டுள்பது. இணரல் 

அசறற்கு 40000 ஶரடி பேரண இப்பு ற்தடும்.ரர்ப்தஶட் றறுணங்லக்கு அபிக்ப்தட்ட 

ரிச்சலுஷரல் அசுக்கு 1.5 னட்சம் ஶரடி பேரய் குஷநந்து. இந் றஷனில் ற்ஶதரது 

ஶலும்  சலுஷள் ங்ப்தட்டுள்பண. ஈவுத்வரஷ தறர்ரண ரிஷ ீக்றிட்டரர்ள் 

இணரல்  அசுக்கு 25000 ஶரடி பேரண இப்பு ற்தடும். ஶசஷ றறுணங்லக்கு 100% ரி 

ினக்கு அபித்துள்பணர். 

 

அந்ற றற பலீடுலக்கு  100 சீம் ரிினக்கு அபித்துள்பரர்ள்.  வரடக் 
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றறுணங்லக்கு 7 ஆண்டுலக்கு வரடுக்ப்தட்ட ரிினக்ஷ 10 ஆண்டுபர 

உர்த்றபள்பணர். அஷப் வதறுற்ரண  பேரண உச்ச ம்ஷத 25 ஶரடிினறபேந்து 100 

ஶரடிர அறரித்துள்பணர். ரர்ப்தஶட் தத்றங்பில்  9% ஷ அனுறக்ப்தட்ட அந்ற 

பலீடு 15% ஆ உர்த்ப்தட்டுள்பது. அசு பேவூனப் தத்றங்பில் வபி ரட்டு ரழ் 

இந்றர்ள் அனுறக்ப்தட்டுள்பணர்.வபிரட்டு ரழ் இந்றர்பின் றறக்டன்  திடித் ரி 

5% ஆக் குஷநக்ப்தட்டுள்பது.ரட்சற டன் தத்றங்லக்ரண திடித்ரி 4% ஆக் 

குஷநக்ப்தட்டுள்பது.சர்ஶச றற ஶசஷ ஷத்றல் தட்டிினறடப்தட்டப் தத்றங்லக்ரண 

ரிப்திடித்ம் 5% னறபேந்து 4% ஆக் குஷநக்ப்தட்டுள்பது.ர் இந்றரஷ ட்டத்றல் 

பழ்டித் அசு 100 புற ிரண றஷனங்ள் உபேரக் உள்பர அநறித்துள்பணர். 

வதரதுத் துஷந றறுணங்ஷப லுப்தடுத்ஶர, பனணத்ஷ அறரிக்ஶர ந்த் 

றட்டபம் இல்ஷன. ரநரஇந் றற ஆண்டில் 1.05 னட்சம் ஶரடி றப்திற்குஅசு தங்குஷப 

ணிரர்ப்தடுத்ப் ஶதரர இனக்கு றர்ிக்ப்தட்டுள்பது, ல்..சறின் தங்குஷபபம் 

.டி.தி. ங்றின் அசு தங்குஷபபம் ணிரர்ப்தடுத் உள்பது. 

றறறஷன அநறக்ஷில் உள்ப ண்றப்புபின் ம்தத்ன்ஷ குநறத்து ிரம் 

ற்தட்டுள்பர வரிித்  றறஷச்சர்  றற றஷன ஶனரண்ஷ(FRBM) சட்டத்றற்கு 

இக்ரண பஷநில் றற றஷன அநறக்ஷப் வதநப்தட்டரவும் உறுறபித்ரர். 

ிரத்ஷ ஆம்தித்ர்லம் றறஷச்சரின் கூற்றுக்கு ரநர துவும் கூநில்ஷன. றற 

றஷன ஶனரண்ஷ சட்டத்றற்கு இக்ரண பஷநில் ண்றப்புள் ரற்நப்தட்டுள்பண 

ன்தஶ ிரத்றற்கு ரர இபேந்து ன்தது குநறப்திடத்க்து. 

 

2020-21 றறரண்டிற்கு வரத்ர 3042230 ஶரடி பைதரய் எதுக்ப்தட்டுள்பர அநறக்ஷ 

ந்துள்பரர்ள் இற்ரண பேரஷ ங்றபேந்து வதநப்ஶதரறநரர்ள். 

ரர்ப்தஶட் ரி, ஶடி ரிஷப் வதபேபவு குஷநத் வதரலதும் அஷக் க்றல் 

வரள்பரல், அற்கு குந்ரற் ஶதரல் அசறன் பேரய் குஷநக்ப்தடரல் அறதடுத்றஶ 

ரட்டப்தட்டுள்பது.வசன்ந பேடத்றலும்  றற றஷன அநறக்ஷில் உள்பஷக் 

ரட்டிலும்  குஷநரஶ றற எதுக்ற றஷனில் இந்ரண்டும் றறறஷன 

அநறக்ஷில்  பேரஷ ஊறப் வதபேக்றக் ரட்டிிபேக்றநரர்ள். 

 

ந்து சீத்ஷ ிட அறரபள்ப  க்ம் ஶதரல் தன றபில் தட்வஜட்டுக்கு வபிஶ 
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எபித்து ஷநத்து றறப்தற்நரக்குஷந 3.8% ஆக் ரட்டப்தட்டுள்பது.2018-19 றற றஷன 

அநறக்ஷில் ஶசற சறறுஶசறப்பு றறினறபேந்து வதறுர  றர்ிக்ப்தட்ட 57,004ஶரடி பை 

றபேத்ப்தட்ட றற றஷன அநறக்ில் 1,72,698.96 ஶரடி பை அறரித்துள்பது.  2020-21 க்ரண றற 

எதுக்லட்டில்  1,86,100.00 ஶரடி பைதரய்  ஶசற சறறுஶசறப்பு றறினறபேந்ஶ வதநப்தடும் ணக் 

ரட்டப்தட்டுள்பது.இது வரத் எதுக்லட்டுத் வரஷில் 6.1% .ற்வணஶ டணில் உள்ப, 

வதரதுிறஶரத்துஷந, இந்ற உவுத்துஷந றறுணம்  ஶலும் டணில் பழ்கும் 

றஷனக்குத் ள்பப்தட்டுள்பது.குடிக்பின் ணிப்தட்ட வதரபேபரரத்ஷபம், ,ரட்டின் எட்டு 

வரத் வதரபேபரர பர்ச்சறஷ ஶம்தடுத்துரவும், சப அக்ஷநபடன், 

ணிஶத்துடன்  னறவுற்ந திரிவுணரின் ரழ் றஷனஷ ஶம்தடுத்துரவும் 

உபேரக்ப்தட்டர றற றஷன அநறக்ஷ ன்று றறஷச்சர் கூநறணரர். க்பின் 

பேரணத்ஷபம் ரங்கும் றநஷணபம் அறரிப்தற்ரண றற றஷன அநறக்ஷ ன்றும் 

கூநறணரர். ஆணரல் .அற்கு பற்நறலும் பரஶ  வந் புண்ில் ஶல் தரய்ச்சுர 

வதபேம் ஶஷணஷ அபிக்றநது..க்பின் ரழ் றஷனஷ ஶலும் ஷக் உள்பது. இந் 

றறறஷனஅநறக்ஷ.தங்குசந்ஷக்ரவும்,தக்ரர்லக்ரவும்ட்டுஶ  ரரிக்ப்தட்டுள்பது. 

தரஜ ஆட்சற இந்றப் வதரபேபரரத்றன் ற்சரர்ஷதபம், றஷனத்ன்ஷஷபம் 

அறத்து  இந்றரஷ ஊ றற சரர்ந் குறறப் வதரபேபரரரக்கும் றிஶன 

ள்பிபள்பது  இந்றப் வதரபேபரரத்ஷ சலறத் தரஜஷபம், ணீரரபக் 

வரள்ஷஷபபம் புநக்ிப்ஶதரம்.க்ள் ஶதரரட்டத்ரல் ீர்வு வதறுஶரம். 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

ஆரியப் புலப்நபயர்வு விவாேத்மே ைரபணுவியல் எப்படி முடித்து மவக்ேிறது? 

                        --- தடாைி த ாசஃப் ---- 

                         ேைிழாக்ேம்: ெலங்ேிள்ளி 

[இந்றரவுக்குள் ஆரிர் பேஷ ன்ந என்று றழ்ந்ர? இல்ஷனர? இது வடுரஷப 

பேத்துப் ஶதரரட்டத்துக்கு உரி என்நர இபேந்து பேறநது. இற்கு அநறில் ஆரய்ச்சறின் 

ஊடர ிஷட ரடம் எபே பற்சறரன் ஆய்ரபர் ஶடரணி ஶஜரசஃப் லறபள்ப How genetics is 

settling the Aryan migration debate ன்ந ட்டுஷ. இது இந்து ஆங்றன ரஶபடு 2017 ஜழன் 16 இறல் 

வபிந்து. ட்டுஷின் பக்றத்தும் பேற ஶரர் னங்றள்பி இஷணத் றரக்ம் 

வசய்துள்பரர். ட்டுஷின் பல் தகுற இந் இறல் வபிிடப்தடுறநது. -– ஆசறரிர்.] 
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இந்ற னரற்நறல் வதபேம் சண்ஷட சச்சவுக்குள்பரண 

ிணரவுக்கு ிஷட பேறநது புற டின் சரன்று. ீங்ள் 

இந் ிஷட இவ்பவு ஆித்ரணர ண ிந்து 

ஶதரரீ்ள் ண லதுறநரர் ஶடரணி ஶஜரசஃப்.)   

இந்ற னரற்நறஶனஶ னறபம் சச்சவும் றக் 

ிணரவுக்கு வதுரஶ ன்நரலும், ற உறுறர 

ிஷட றஷடத்துக் வரண்டிபேக்றநது. அந் ிணர 

இதுரன்: ம்ஷத் ரம் ஆரிர்ள் ண அஷத்துக் வரண்ட இந்ஶர-ஶரப்தி வரற 

ஶதசறஶரர் சறந்து சவபி ரரிம் படிவுக்கு ந் றப 2000 – றப 1500 ரன ரக்றல் 

சஸ்றபேத்ஷபம் ணித்துரண தண்தரட்டு க்ங்ஷபபம் சுந்து வரண்டு 

இந்றரவுக்குள் தஷந்ரர்பர? வள்பவணப் வதபேற பேம் டின் சரன்றுஷப 

அடிப்தஷடரக் வரண்ட தட ஆரய்ச்சற உனவங்கும் உள்ப அநறினர்ஷப 

த்றற்றடற்ந எஶ ிஷடில் ந்து குிச் வசய்றநது: ஆம், தஷந்ரர்ள்.    

 

இது தனபேக்கு ிப்பும், சறனபேக்கு அறர்ச்சறபம் அபிக்க் கூடும். வணன்நரல் அண்ஷ 

ஆண்டுபில் தடில் ஆரய்ச்சற ஆரிப் புனப்வதர்வுக் ஶரட்தரட்ஷட பலக்ப் 

வதரய்ப்தித்து ிட்டர எபே லுரண ஷரடல் டந்து பேறநது. இந்க் ஶரட்தரடு 

சற்ஶந ீட்டி பக்ற வதரபேள்ிபக்ம் ன்ஶந தண்ஷரண ஆய்ஶடுஷப பன டிில் 

தடிக்கும் பேம் பேறணர். ஆணரல் இந்ப் வதரபேள்ிபக்ம் இப்ஶதரது தூள் தூபரற எய்-

குஶரஶரஶசரம்ள் (அரது ஆண் வதற்ஶநரர் றில் ந்ஷிடறபேந்து னுக்குக் 

டத்ப்தடும் குஶரஶரஶசரம்ள்) தற்நற புதுத் வுபின் வள்பத்றல் பழ்றச் சறஷந்து 

ிட்டது.     

ைரபுசார் வழிேள் 

அண்ஷக் ரனம் ஷ ஷட்ஶடரரண்ட்ரி-டின் (ரிடறபேந்து ட்டுஶ டத்ப்தடும் 

ரய்ற டின்) தற்நற வுள் ட்டுஶ றஷடத்து ந்ண, அஷ டந்  சுரர் 12,500 

ஆண்டுபில் இந்ற தடத் வரகுப்புக்குள் புந தஷவு வதரி அபில் இல்ஷன ன்தது 

ஶதரன்ந எபே ஶரற்நத்ஷக் வரடுத்ண.  இந் படிஷப் புற எய்-குஶரஶரஶசரம்-டின் 

வுள் அப்தடிஶ புட்டிப் ஶதரட்டண. வணன்நரல் இந்த் வுள் ஆய்வுக்குரி அந்க் 

ரனக் ட்டத்றல் இந்ற ஆண் புறக்குள் தடப் புநதஷவு ஷடவதற்நற்கு 
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லுரண சரன்நபித்ண.   

ஷட்ஶடரரண்ட்ரிர-டின், எய்-குஶரஶரஶசரம்-டின் வுபில் புனப்தடும் 

ஶறுதரட்டுக்ரண ரம் தின்ஶணரக்றப் தரர்த்ரல் றத் வபிரணது: வண்ன ஊறப் 

புனப்வதர்வுபில் லுரண தரனறணச் சரர்பு இபேந்து. ஶறு ஷில் வசரன்ணரல், அன்று 

புனம்வதர்ந்ஶரர் வதபேபவுக்கு ஆண்ள் ன்தரல், அர்பின் தடப் தல்ள் 

ஷட்ஶடரக்ரண்ட்ரிர-டின் வுபில் உள்பதடிஶ வரிறல்ஷன. றுபுநம், அஷ எய்-

குஶரஶரஶசரம்டின்ில் வரிஶ வசய்றன்நண: குநறப்தர, இந்ற ஆண் புறில் 

சுரர் 17.5 ிலக்ரட்டிணர் எற்ஷநக்குல R1a  ஷில் அடங்குரக் 

ண்டநறப்தட்டுள்பது. எற்ஷந புசரர் றஷக் குநறக்கும் இந் எற்ஷநக் குலக்ள் இன்று 

த்ற ஆசறர, ஶரப்தர, வற்ரசறர பலதும் திபள்பண. R1a  ஆணது தரன்டிக்-

ரஸ்தின் ஸ்வடப்தி புல்வபி ன்னும் இந் ட்டரத்றனறபேந்துரன் ஶற்கு, றக்கு 

றஷசபில் தி, வவ்ஶறு உட்றஷபபரப் திரிந்து வசன்நரக் பேப்தடுறநது.     

 

அண்ஷக் ண்டுதிடிப்புள் அஷணத்ஷபம் என்றுஶசர்த்து இந்றரவுக்கு ந் 

புனப்வதர்வுபில்  இறுக்ரண, எத்றஷசந் னரநரத் வரகுத்பித் ஆய்ஶடு சரன 

ல்லுர்பின் தரர்ஷக்குரி திம்சற ல்பெணரி தரனஜற (திம்சற தரிர உிரில்) 

ஆய்ிறல் பன்று ரங்லக்கு பன்புரன் வபிரணது. "இந்றத் 

துஷக்ண்டத்துக்ரண தில் ரனரிஷச லுரண தரனறணச் சரர்புப் வதர்வுஷபக் 

குநறக்றநது" ணத் ஷனப்திட்ட அந் ஆய்வுத்ரபில் இங்றனரந்து யட்டர்ஸ்ஃதலீ்ட் 

தல்ஷனக்த்ஷச் ஶசர்ந் ஶதரசறரிர் ரர்ட்டின் தி. ரிச்சர்ட்ஸ் ஷனஷினரண 16 

அநறினர்ள் எபே படிஷ ந்ஷடந்ணர்: "வண்ன ஊறில் த்ற ஆசறரினறபேந்து 

ஷடவதற்ந தடப் தரய்வு லுர ஆண்ள் டத்றர இபேந்து. இது ஶய்ப்தர்பரக் 

பேப்தடும் வரடக்க்ரன இந்ஶர-ஶரப்திச் சபரத்துக்கு உரித்ரக்ப்தடுறந 

ஆண்றப்தட்ட, ன்றப்தட்ட, ந்ஷறப்தட்ட சபர அஷப்ஷத எத்ர 

இபேந்து." இந் உள்தஷவு தரன்டிக்-ரஸ்தின் ட்டரத்ஷ பனத் ஶரற்றுரரக் 

வரண்டு,  இந்ஶர-ஶரப்தி ிரிரக்ம் ன்னும் றப் தந் வசல்றில் எபே 

தகுறர இபேந்து. இது அடக்த் வரடர்பு வரண்ட எய்-க்ஶரஶரஶசரம் புறஷப 5,000 

பல் 3,500 ஆண்டுலக்கு பன்பு பஶசறப் வதபேம்தப்தில் ந்றச் வசன்நது.      
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ஶதரசறரிர் ரிச்சர்ட்ஸ் றன்அஞ்சல் தரிரற்நம் என்நறல் கூநறது ன்ணவன்நரல், 

இந்றரில் R1a தனர இபேப்தஶ இந்றரவுக்குள் த்ற ஆசறரினறபேந்து ஷடவதற்ந, 

ற அஶர இந்றரவுக்குள் இந்ஶர-ஶரப்தி வரற ஶதசுதர்ஷபக் வரண்டுந்து 

ஶசர்த் வண்ன ஊறப் புனப்வதர்வுக்கு றகுந் ஆித்ரண சரன்று ஆகும்.   ஶதரசறரிர் 

ரிச்சர்ட்சும் அது அிபம் ந்ஷடந் லுரண படிவுலக்கு ஆரர அர்ஶப 

டத்ற ணித்துரண ஆரய்ச்சறபம், உனவங்கும் உள்ப தட அநறினர்பின் ஆய்வுப் 

திள் ரினர அண்ஷ ஆண்டுபில் றஷடத்துள்ப ஶதபினரண புதுத் வுலம் 

ண்வடடுப்புலம் றழ்றன்நண.  

 

யரர்ர்டு பேத்துக் ல்லூரிஷச் ஶசர்ந் தடினபேம் ஶதரசறரிபேரற ஶடிட் 

ஷக் கூறுறநரர்: "டந் சறன ஆண்டுபில் ற ிஷரவும் ிறுிறுப்தரவும் 

லுரவும் ஷடவதற்நறபேப்தது ன்ண ன்நரல், புதுக்ரன, தங்ரன டின்ின் 

அடிப்தஷடில் ரந்க் குன னரறு தற்நற டத்ப் வதற்ந பல டின் ஆய்வுள் 

ஶதவலச்சறர டந்துள்பண. இஷணச் வசய்து படிப்தற்கு தடத் வரறல்தட்திலும், 

டின் வரறல்தட்திலும் உிண " 

 

ஸ்டரன்ஃஶதரர்டு தல்ஷனக் பேத்துக் ல்லூரிில் தடில் துஷநில் 

அநறினர இபேக்கும் தடீ்டர் அன்டர்யறல் இந்ச் வசனறன் டுரரத் 

றழ்ந்ர்பில் எபேர். அர் ஷனஷஶற்ந 32 அநறினர்ள் குல 3 ஆண்டு பன்பு R1a 

தஷனபம் அன் றஷபஷபபம் ஷதடரக்கும் ரவதபேம் ஆய்வு என்ஷந 

வபிிட்டணர்.  அது பஶசறர பலறலும் 126 க்ள்வரகுறபினறபேந்து 16,244 ஆண் 

ஆய்வதரபேள்பின் வரகுப்பு என்ஷநப் தன்தடுத்றது. பஷணர் அன்டர்யறல் வசய் 

ஆரய்ச்சற  R1a எற்ஷநக்குலக்பில் இபே உட்குலக்ள் இபேப்தஷக் ண்டநறந்து. இற்நறல் 

என்று பன்ஷர ஶரப்தரிலும், ற்வநரன்று த்ற, வன் ஆசறப் தகுறலக்கு 

உட்தட்டும் இபேந்ண. ஶரப்தரில்  R1a புறபில்  96 ிலக்ரடு  Z282  ன்னும் 

உட்குலஷச் ஶசர்ந்ர இபேந்து. அஶஶதரது த்ற, வன் ஆசற  R1a புறபில் 98.4 

ிலக்ரடு   Z93 ன்னும் உட்குலஷச் ஶசர்ந்ர இபேந்து. இவ்ிபே குலக்லம் என்ஷந 

ிட்வடரன்று 5,800 ஆண்டுக்கு பன்புரன் திரிந்ண. பஷணர் அன்டர்யறல்னறன் ஆய்வு 
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ரட்டுன்தடி, இந்றரில் றகுந்றபேக்கும் Z93 உட்குலவுக்குள்ஶபஶ ஶற்வரண்டு திரிவு 

ற்தட்டு தன றஷபள் ஶரன்நறண. ிண்ீன் ஶதரன்ந இந்க் றஷபப்பு துரி பர்ச்சறஷபம் 

இடப்வதர்ஷபம் குநறத்ர அந் ஆய்வு ரட்டிது. இந்ஶர-ஶரப்தி வரற ஶதசுதர்ள் 

இந்றரவங்கும் ந்து துரிரப் தி ஶரரக் ரனக் ட்டம் வரி ஶண்டுரணரல், 

Z93 அன் றப்தட்ட தன தன உட்குலக்பரஶர புறபரஶர திரிந்து வசன்ந 

ரனத்ஷக் ண்டுதிடிக் ஶண்டும். இஷப் திநகு தரர்ப்ஶதரம்.  

 

ணஶ சுபேங்ச் வசரல்னறன், R1a ஆணது ஶரப்தர, த்ற ஆசறர, வன் ஆசறர ங்கும் 

திபள்பது. அன் உட்குலரற Z282  ஆணது ஶரப்தரில் ட்டும் திபள்பது. 

ற்ஶநரர் உட்குலரற Z93 ஆணது த்ற ஆசற, வன் ஆசறப் தகுறபில் ட்டும் 

திபள்பது. இந் Z93 ன்ந எற்ஷநக்குலின் பப்வதபேம் உட்குலக்லம் இந்றர, 

தரறஸ்ரன், ஆஃப்ரணிஸ்ரன், இ ஷன ஆற தகுறபில் ட்டும் திபள்பண. R1a 

தல் தற்நற இந்த் வபிரண சறத்றம் இறுறர பந்ஷ பேதுஶரலக்கு, அரது 

இந் எற்ஷநக்குல அஶணர இந்றரில் ஶரன்நறப் தின்ணர் திிபேக்க் கூடுவன்ந 

பேதுஶரலக்கு பற்றுப் புள்பி ஷத்து. இந்றரில் உள்ப R1a புறள் ற்நப் 

தகுறஷப ிட அற ரறுதரடுள் வரண்ட ரத்ரல் அது இந்றரில்ரன் 

ஶரன்நறிபேக் ஶண்டும் ன்ந திஷரண அனுரணத்ஷ அந்க் பேதுஶரள் 

அடிப்தஷடரக் வரண்டிபேந்து. ஶதரசறரிர் ரிச்சர்ட்ஸ் வசரல்து ஶதரல், குப்தரண 

தண்தட ரிஷசபஷநத் வுஷபப் வதபேபவுக்குச் சரர்ந்து  இந்றரில் R1a  றவும் 

ஶறுதட்டுள்பரச் வசரல்னப்தடும் பேத்ஷப் வதபேம் ண்ிக்ஷினரண தடில் 

சரர்ந் எய்-குஶரஶரஶசரம் வுள் படிவுக்குக் வரண்டு ந்து ிட்டண. 

 

புலப் நபயர்வுக் ோலங்ேமள ைரபணுக் ோலங்ேணித்ேல் 

உள்பதடிஶ, வண்ன ஊறில் த்ற ஆசறரினறபேந்து இந்றரவுக்குள் குநறப்திடத்குந் 

அபவுக்கு தடப் தரய்வு இருந்ேது க்கு இப்ஶதரது வரிபம் ன்தரல், ரம் அந்க் 

ரனத்ஷ, குநறப்தர Z93  ஆணது அற்குரி புறபரப் திரிவுற்ந ரனத்ஷ  இன்னும் 

துல்னறரக் ிக் படிபர? படிபம், ம்ரல் படிபம். இந் ிணரவுக்கு 

ிஷடபிக்கும் ஆய்வுத் ரள் வசன்ந ஆண்டுரன் 2016 ப்ல் ரத்றல் வபிிடப்தட்டது. 

அன் ஷனப்பு: "உனபரி எய்-குஶரஶரஶசரம்பின் 1,244 ரிஷசத் வரடர்பின் 
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உிபடன் ரந் ஆண்வரஷிணரிடத்றல் உய்த்நறந் இஷடிஷட லச்சறள்" (Punctuated 

bursts in human male demography inferred from 1,244 worldwide Y-chromosome sequences).  ந்து ண்டத்து 

க்ள்வரஷக்குள் ஷடவதற்ந எய்-குஶரஶரஶசரம்-டின் எற்ஷநக்குலக்பின் ஶதபவுப் 

தல்ள் குநறத்து ஆய்வு வசய் இந்த் ரபின் பன்ஷ ஆசறரிர் ஸ்டரன்ஃஶதரர்டு 

தல்ஷனக்த்றன் ஶடிட் ஶதரஸ்ணிக் ஆரர். இன் 42 துஷ ஆசறரிர்பில் எபேர் 

பஷணர் அன்டர்யறல் ஆரர். "Z93  வரடர்தரச் சுரர் 4,000 பல் 4,500 ஆண்டு பன்பு  

ஷடவதற்ந அறடிப் தல்ஷப" இந் ஆய்வு ண்டநறந்து. இது குநறப்திடத்குந்து. 

வணன்நரல் சுரர் 4,000 ஆண்டு பன்புரன் சறந்துச் சவபி ரரிம் அறத் 

வரடங்றிபேந்து. (இந் அறவுக்கு Z93  தஷனக் ரரக் ரட்டும் வரல்னறல் 

சரன்ஶநதும் அல்னது ஶவநந் ஷச் சரன்றும் இது ஷ றஷடக்ில்ஷன. இண்டுஶ 

ரய்ப்தர எஶஶத்றல் ஷடவதற்ந இபே றழ்வுபர இபேப்தற்கு ரய்ப்புண்டு.)  

 

வபிினறபேந்து இந்றரவுக்குள் குநறப்திடந்குந் அபவுக்கு ஷடவதற்நரக் கூநப்தட்ட 

வண்ன ஊறப் புனப்வதர்வுள் குநறத்து பற்ந அல்னது டுறஷன றத் தன 

அநறினர்லங்கூட வதபேவள்பவணத் றண்டு ந் புற வுபின் ிஷபரத் 

ங்ள் பேத்துஷப ரற்நறக் வரண்டணர். அர்பில் பஷணர் அன்டர்யறல்லும் எபேர். 

ரட்டர, டந் ந்ரிம் அல்னது ஆநரிம் ஆண்டுபில் றக்கு ஶரப்தரினறபேந்து 

இந்றர உள்பிட்ட ஆசறப் தகுறக்குள் குநறப்திடத்குந் அபவுக்குத் ந்ஷற தடப் 

தரய்வு இபேந்ற்கு ரநரண சரன்று உள்பது ன்று 2010 ஆய்வுத்ரபில் வசரல்றநரர். இன்று 

2010இல் றஷடத் வுஷபபம் இப்ஶதரது றஷடக்கும் வுஷபபம் எப்திடஶ படிரது 

ன்றநரர். அர் கூறுறநரர்: "இபேட்டு அஷந என்ஷநச் சரித் றநப்பு றரச் சறறு ஷ 

ிபக்ஷ ஷத்துக் வரண்டு தரர்ப்தது ஶதரன்நவரபே றஷனஷஶ அப்ஶதரது இபேந்து. சறன 

பஷனபடுக்குஷபப் தரர்க் படிந்ஶ ி, பலப் தகுறஷ, பலச் சறத்றத்ஷப் தரர்க் 

படிில்ஷன. பல தடத் வரடர்ரிஷச ம் ஷசம் இபேக்கும் றஷனில், ம்ரல் 

இப்ஶதரது பல அஷநஷபம் இன்னும் வபிரண வபிச்சத்றல் ர படிறநது."      

 

வபிினறபேந்து இந்றரவுக்குள் இந்ஶர-ஶரப்தி வரற ஶதசுஶரர் ரினர 

ஷடவதற்நரக் பேப்தடும் வண்ன ஊறப் புனப்வதர்வுலக்கு றரண ரதுஷலக்கு 

பட்டுக்வரடுக்ப் தன்தட்ட தஷ ஆய்ிஷண பன்ஷத்ஶரர் தட்டினறல் பஷணர் 
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அன்டர்யறல் ட்டும் ணித்றபேில்ஷன. இவ்ஷில் யரர்ர்டு பேத்துக் ல்லூரிில் 

தடில் துஷநில் தடில் அநறினரவும் ஶதரசறரிரவும் இபேந் ஶடிட் 

ஷக் அர்லம் எபேர். இத்ஷணக்கும் அர் து தஷ ஆய்ஶடுபில் றவும் 

ச்சரிக்ஷரஶ லறிபேந்ரர்.  இற்குச் சறநந் டுத்துக்ரட்டு ஷக் 2009இல் இற்ஷ 

(Nature) இறல் வபிிட்ட ஆய்வு ஆகும். அன் ஷனப்பு: இந்ற க்பிண னரற்ஷந 

ீள்ட்டஷத்ல் (Reconstructing Indian Population History). இந் ஆய்ரணது "ட இந்ற 

பரஷர்", "வன்ணிந்ற பரஷர்" ன்ந ஶரட்தரட்டுக் ட்டஷப்ஷதப் தன்தடுத்ற 

இந்ற க்பிணத்றன் தட அடிக்ட்டஷப்ஷதக் ண்டுதிடித்து.  இந் ஆய்வு 

வய்ப்தித்து ன்ணவன்நரல், ட இந்ற பரஷர் தடஷில் த்ற 

றக்றணபேக்கும் த்ற ஆசறர்லக்கும் ஶரப்திர்லக்கும் வபேக்ர உள்பணர், 

அஶஶதரது வன்ணிந்ற பரஷர் இந்றரவுக்கு ட்டுஶ உரிர்பர உள்பணர். இந் 

ஆய்வு ஶலும் வய்ப்தித்து ன்ணவன்நரல், இன்ஷந இந்றரில் வதபேம்தரனரண 

குலக்ஷப இவ்ிபே க்ள் வரஷிணரின் னஷரத் ஶரரப்தடுத்னரம். இர்பில் 

ட இந்ற புறத் ன்ஷரணது தம்தஷ உர் சரறிணரிடபம் இந்ஶர-ஶரப்தி 

வரற ஶதசுஶரரிடபம் றகுந்து ரப்தடுறநது. அணபில் இந் ஆய்வு இந்ஶர-ஶரப்தி 

வரற ஶதசுஶரரின் பேஷஷப் வதரய்ப்திக்ில்ஷன. தரர்க்ப் ஶதரணரல், ட இந்ற 

பரஷர்லக்கு த்ற ஆசறர்லடன் உள்ப தடப் திஷப்ஷதச் சுட்டின் பனம் 

இந் ஆய்வு ரநரண குநறப்ஷதஶ ந்து.  

      

ப்தடிஶர, இந்க் ஶரட்தரட்டுக் ட்டஷப்ஷத அதத்ர இலத்து ீட்டி ிபேம்திதடி 

ரறடுற்குப் தன்தடுத்றக் வரண்டணர். அந் ரப்தடி, இவ்ிபே குலக்லம் தன 

தத்ரிம் ஆண்டு பன்ஶத இந்றரவுக்குள் ந்து ிட்டரர்பரம். அரது இந் 

பேஷரணது வறும் 4,000 பல் 3,500 ஆண்டு பன்பு ஷடவதற்நரக் பேப்தடும் இந்ஶர-

ஶரப்தி வரற ஶதசுஶரரின் புனப்வதர்வுக்கு வகுபன்ஶத டந்து ிட்டரம். ஆணரல் 

உண்ஷ ன்ணவன்நரல், இற்கு ஶவறரணஷ உர்த்தும் டும் ச்சரிக்ஷச் வசய்ற  

இந் ஆய்ிஶனஶ அடங்றிபேந்து: "க்பிண தடினறல் அடங்ற 

''ரறரிஷப்புள்" ன்தற்ஷநக் ணத்துடன் அட ஶண்டும் ன்று ரங்ள் 

ச்சரிக்றஶநரம். அஷ  னரற்றுறப்தட்ட பேதுஶரஷபச் ஶசரறத்துப் தரர்ப்தற்கு எபே 

பக்றச் சட்டத்ஷ ங்ற ஶதரறலும், றஷர பிஷப்தடுத்ப்தட்டஷர உள்பண. 
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ரட்டர, உண்ஷரண பரஷ க்பிணத்ர் ரங்ள் ங்ள் ரறரிஷப்தில் 

அனுரணித்துக் வரண்டது ஶதரல் அஶர எபேதடித்ரணர இல்னரது இபேக்னரம். 

ஆணரல் இற்குப் தறனர அர்ள் வவ்ஶறு ரனங்பில் னந்துஶதரண சரர்புக் குலக்பின் 

வரகுப்புபினறபேந்து உபேரறிபேக்னரம்." ஶறுஷில் வசரன்ணரல், ட இந்ற 

பரஷர் தற்தன புனப்வதர்வுபரல் உபேரறிபேக்னரம். அற்நறல் அஶர இந்ஶர-

ஶரப்தி வரற ஶதசுஶரரின் புனப்வதர்வும் அடங்றிபேக்க் கூடும்.       

         (வரடபேம்) 

இக்ேட்டுமரக்ோை ேமலச்நசால் விளக்ேம்: 

வசல் ன்நரல் ன்ண?  

வசல் ன்தது உனத்றன் அஷணத்து உிரிணங்பின் அடிப்தஷட அனகு. எபே வசல் 

உிரிணங்பில் இபேந்து தன வசல் உிரிணங்ள் ஷ உனத்றல் உண்டு. ரம் தன வசல் 

உிரிணம். ரின் பேில் உபேவடுக்கும் எஶ எபே வசல்ரன் என்று இண்டர, இண்டு 

ரன்ர, ரன்கு ட்டர பலப் தகுப்பு (ஷட்டரசறஸ்) அடிப்தஷடில் தல்றப் வதபேற பல 

ணிர உபேவடுக்றநது. எபே வசல்னறல் ஏர் உிரிணம் இங்குற்ரண அஷணத்துக் 

கூறுலம் அடங்றபள்பண. இற்நறல் ரம் இந்க் ட்டுஷில் இபே வதரபேள்ள் தற்நறப் 

ஶதசறஶணரம். என்று, ஷட்ஶடரரண்ட்ரிர, ற்வநரன்று உட்பே. ரம் எவ்வரன்நரக் 

ரண்ஶதரம்.  

பலப்தகுப்பு ன்நரல் ன்ண?  

ஆங்றனத்றல் ஷட்டரசறஸ் ன்று அஷக்ப்தடும் இந் பலப் தகுப்ஶத எற்ஷநக் பே வதபேற 

குந்ஷரப் திநப்தற்கும், திநகு அந்க் குந்ஷ பர்ந்து பல ணிரற்கும் 

ரர இபேக்றநது. இந் வசல் தகுப்ஷத ரம் ன் பலப் தகுப்பு ன்றஶநரம்? ணி 

உடம்பு வசல்ள் என்று இண்டர, இண்டு ரன்ரப் வதபேறச் வசல்லும் ஶதரது, அந் 

வசல்லக்குள் ந் ரறுதரடும் ற்தடரது. பன வசல் ஶதரன்ஶந அறனறபேந்து தகுதடும் 

வசல்லும் இபேக்கும். அணரல்ரன் இந் வசல்தகுப்பு பலப் தகுப்பு ணப்தடுறநது.  

ஷட்ஶடரரண்ட்ரிர ன்நரல் ன்ண?  

எவ்வரபே வசல்னறலும் ஷசட்ஶடரதிபரசம் ன்னும் றம் உள்பது. இந் றத்றல்ரன் ரம் 

இங்குற்ரண அஷணத்து வதரபேள்லம் றந்து வரண்டிபேக்றன்நண. அற்நறல் என்றுரன் 

இந் ஷட்ஶடரரண்ட்ரிர. இதுஶ ணிர்லக்குத் ஶஷரண ஆற்நஷன ஆக்றத் 

பேறநது. ணஶ இஷண ஆற்நல் வரறற்சரஷன ன்று அஷக்றநரர்ள்.  
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உட்பே ன்நரல் ன்ண?  

ஆங்றனத்றல் றபெக்பிஸ் ண அநறப்தடும் உட்பே வசல்னறன் டுில் உள்பது. இந் 

உட்பேவுக்குள் 23 குஶரஶரஶசரம் ஶஜரடிள் உள்பண.  

குஶரஶரஶசரம் ன்நரல் ன்ண?  

ணி வசல்னறன் உட்பேவுக்குள் உள்ப  23 குஶரஶரஶசரம் ஶஜரடிபில் 22 ஶஜரடி 

தரனறல்சரர குஶரஶரஶசரம்ள் (ஆட்ஶடரஶசரம்ள்) ன்றும், ீற எற்ஷந ஶஜரடி தரனறல்சரர் 

குஶரஶரஶசரம் (வசக்ஸ் குஶரஶரஶசரம்) ன்றும் அஷக்ப்தடுறன்நண. எவ்வரபே 

குஶரஶரஶசரபக்குள்லம் இட்ஷடச் சுபேள் டி டின் உள்பது. 

தரனறல்சரர குஶரஶரஶசரம்ள் ன்நரல் ன்ண?  

ஆட்ஶடரஶசரம்ள் ண ஆங்றனத்றல் அஷக்ப்தடும் இந் 22 ஶஜரடி குஶரஶரஶசரம்ள் 

ன்ஷணத்ரன் அச்சு திசரது றுஉற்தத்ற வசய்து வரள்லம் ணக் ண்ஶடரம். இந் 

குஶரஶரஶசரம்பின் தகுப்ஶத ணிணின் உடல் பர்ச்சறக்குக் ரரறநது.  

தரனறல்சரர் குஶரஶரஶசரம் ன்நரல் ன்ண?  

இது வசல்னறன் உட்பேில் அடங்றபள்ப 23ஆது ஶஜரடி குஶரஶரஶசரம் ஆகும். வசக்ஸ் 

குஶரஶரஶசரம் ண ஆங்றனத்றல் அநறப்தடும் இந்ப் தரனறல்சரர் குஶரஶரஶசரம் 

ணிர்பின் தரனறல் ஷஷத் ீர்ரணிக்றநது. இந் குஶரஶரஶசரம்ள் X, Y ண இபே 

ஷப்தடும். 23ஆது ஶஜரடி XX  ன்நரல் ணிறபரவும்,  XY ன்நரல் ணின்பரவும் 

பர்றன்நணர். ஷட்ஶடரரண்ட்ரிரஷ அடுத்டுத் ஷனபஷநலக்கு ந்றச் வசல்லும் 

ரணர இந் X ஷ  குஶரஶரஶசரம்ஶப றழ்றன்நண.    

டின் ன்நரல் ன்ண?  

ஆங்றனத்றல் ஜனீ்ள் ணப்தடும் தடக்ஷப ந்ற றற்தஶ இந் டின்க்ள். இந் 

டின்க்ள் இட்ஷடச் சுபேள் டி ி ஶதரல் உள்பது. இந்ப் தடிக்ட்டுபில் தடக்ள் 

அடங்றபள்பண. இது குஶரஶரஶசரம்பில் ட்டுல்னரது, உட்பேஷத் ரண்டி 

ஷசட்ஶடரதிபரச றத்றல் றந்து வரண்டிபேக்கும் ஷட்ஶடரரண்ட்ரிரிலும் உள்பது. 

இஷண ஷட்ஶடரரண்ட்ரிர டின் (mtDNA) ன்று அஷப்தர்.  

தடக்ள் ன்நரல் ன்ண?  

ஏர் உிரிணத்றன் தண்புள் அஷணத்ஷபம் ீர்ரணிப்தது இந் தடக்ஶப. உன் ஷன 

லத்து அப்தடி ன்தரர்ள். ஆணரல் உன் தட லத்து அப்தடி ணச் வசரல்ஶ சரிர 

இபேக்கும். அந் அபவுக்கு இந் தடக்ள் ம் உடனறன் உம், குள்பம், ஷனபடி, ஷ 
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ீபம், தர அனம், லக்ஷத் ஷன ண எவ்வரன்ஷநபம் ீர்ரணிக்றநது. ீன் ிறரள் 

ண எபேத்றின் ண்ில் லற ஷப்தது இந் தடக்ஶப. ஶரதம், அஷற ஶதரன்ந 

ணிக் குங்ஷபபம் ீரிறவு, புற்று ஶதரன்ந வரற்நர ஶரய்ஷபத் ீர்ரணிப்ததும், 

ணிர்பின் ஶரய் றர்ப்பு ஆற்நஷனத் ீர்ரணிப்ததும் இந் தடக்ஶப. ஆ, 

தரனறல்சரர குஶரஶரஶசரம்பின் டின்க்பின் தடிக்ட்டில் அடங்றபள்ப தடக்ள் 

உடல் தற்நறபம், குங்ள் தற்நறபம், தரனறல்சரர் குஶரஶரஶசரம்பின் டின்க்ள் 

தடிக்ட்டில் அடங்றபள்ப தடக்ள் ஆர வதண்ர ன்றும் ீர்ரணிக்றன்நண.   

ஷட்ஶடரக்ரண்ட்ரி டின் ன்நரல் ன்ண?  

ினங்றண வசல்னறன் உட்பேவுக்கு வபிஶ டின்ஷக் வரண்டுள்ப வசல்னறன் எஶ 

உள்லறுப்தர ஷட்ஶடரக்ரண்டிரிர உள்பது. ரிண வசல்னறல் தச்ஷசம், 

ஷட்ஶடரக்ரண்டிரிர, ஆற இண்டு வசல் உள்லறுப்புபிலுஶ டின் 

உள்பது.பேவுறுனறன் ஶதரது ரின் அண்ட வசல்னறனறபேந்ஶ ஷட்ஶடரரண்ட்ரி டின் 

பேினறபேக்கும் குந்ஷக்கு ந்து ஶசபேறநது.  ரம் அஷணபேம் ரய்றிஶன 

வதபேபில் ஷட்ஶடரரண்டிரி டி.ன்.ஷப் வதறுறஶநரம்.  

குன்நல் தகுப்பு ன்நரல் ன்ண?  

வசல்பின் பலப் தகுப்பு தற்நற ரம் ற்வணஶ ண்ஶடரம். ணிர்பின் பர்ந்து தபே 

ஷ அஷடபம் ஶதரது தரனறல் உறுப்புபில் குன்நல் தகுப்பு ஷடவதநத் வரடங்குறநது. 

இந்ப் தகுப்தில் பலப் தகுப்பு ஶதரனல்னரல், என்று இண்டரரது, என்று ரன்ரகும். அது 

ட்டுல்ன, 23 ஶஜரடி குஶரஶரஶசரம்லம் ணித் ணிரப் திரிந்து ிடும். ணஶ 

எவ்வரபே வசல்னறலும் ணித்து ிடப்தட்ட எற்ஷந ஶஜரடி குஶரஶரஶசரம் ட்டுஶ 

ஞ்சறிபேக்கும். இப்தடிப் தகுதடும் வசல்பில் குஶரஶரஶசரம் ண்ிக்ஷ குஷநரல்ரன் 

இஷணக் குன்நல் தகுப்பு ன்றஶநரம். னிின் ஶதரது, வதண்ின் எபே பட்ஷடபம், 

ஆின் எபே ிந்தும் ஶசபேம் ஶதரது, அது எற்ஷநக் பேரறநது. இதுஶ பல வசல். 

அரது இங்கு திரிந்து ஶதரண 23 ன்ணந்ணி குஶரஶரஶசரம்ள் ீண்டும் ஶஜரடி ஶசர்றன்நண. 

இந் வசல் தஷ தடி பலப் தகுப்தில் ஈடுதட்டு பல ணிணரறநது. இந்ச் சுற்சற ீண்டும் 

ீண்டும் ஷடவதற்று ணி இணம் அடுத்டுத் ஷனபஷநக்குச் வசல்றற்து. குன்நல் தகுப்பு 

ஷடவதறுரஶனஶ த்ஷண ஷனபஷந ஆணரலும் குஶரஶரஶசரம்ள் ண்ிக்ஷ 

ரறுறல்ஷன.  

இப்ஶதரது ரம் 23ஆது ஶஜரடி தரனறல்சரர் குஶரஶரஶசரஷ ட்டும் டுத்துக் வரள்ஶரம். 
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னிின் ஶதரது வதண்ிடறபேந்து க்ஸ் ட்டுஶ  படிபம், ஆிடறபேந்து க்சும் 

னரம், எய்பம் னரம். க்சும் க்சும் ஶசர்ந்ரல் அது வதண், க்சும் எய்பம் ஶசர்ந்ரல் 

அது ஆண். இந் உண்ஷஷப ரம் ற்வணஶ ண்ஶடரம். ஆணரல் குந்ஷ ஆர 

இபேந்ரலும், வதண்ர இபேந்ரலும் ஷட்ஶடரரண்டிரி டி.ன்.ஷத் ரிடறபேந்ஶ 

வதறுறநது. ஆின் ிந்டில் ஷட்ஶடரக்ரண்ட்ரிரக்பின் ண்ிக்ஷ குஷநர 

இபேப்ததுடன் அஷ  பேவுறுனறன் ஶதரது அறந்தும் ஶதரகும். ஆணரல் ரய் றில் 

அடுத்டுத் ஷனபஷநக்கு ஷட்ஶடரக்ரண்ட்ரிர வசன்று வரண்ஶட இபேக்கும். ணஶ 

வதண்ஷ ஆற்நனறன் டிம் ணச் வசரன்ணரலும் றஷரரது. ஆற்நல் வரறற்சரஷன 

அல்னர ஷட்ஶடரரண்ட்ரிர.  

ணஶரன் இந் ஷட்ஶடரரண்ட்ரிரஷ அடிப்தஷடரக் வரண்டு தின்ஶணரக்ற வதண் 

ஷனபஷநலக்குச் வசன்று உிரினர்ள்  எபே வதண்ின் தட டந்து ந் றஷ 

ஆய்றன்நணர்.  

எய் குஶரஶசரஷ ஆய்வு வசய்து தின்ஶணரக்ற தின்ஶணரக்ற ஆண்ஷனபஷநள் ஶரக்ற 

ஆய்வு டத்றஶணரரணரல், ஏர் ஆின் தட டந்து ந் றஷ ஆய்வு வசய் 

படிபம்.      

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ேியாகு 

தோழர் நப. ைணியரசனுக்கு ைறுநைாழி (8) 

தசாவியத்துத் தேசியமும் இந்ேியத் தேசியமும் 
இந்றத் ஶசறம் வதரய் ன்று வய்ப்திக்கும் பற்சறில் ஶரர்   வத. ிசன் 

ஷடசறரக் ஶட்கும் ிணர: ஶசரித்துத் ஶசறம் உபேரணர? ஆம் ன்தஶ ன் ிஷட. 

ஶசரித்துத் ஶசம் உபேரணர? ன்று ஶட்டரல் இல்ஷன ன்று அர் வசரல்ரர், ரனும் 

வசரல்ஶன். ஆணரல் ஶசத்துக்கும் ஶசறத்துக்குரண னரற்று-இங்றல் உநஷ 

ிபங்றக் வரள்பரரல் இண்டும் என்று ண ந்றத்ணர படிவடுக்றநரர்.  

குப அநறில் ஶரக்றல் இந்றத் ஶசம் ன்ந என்று இல்னரரல் இந்றத் ஶசறம் 

ன்ததும் இல்னர என்றுரன் ன்ந படிவுக்கு ந்து, இந் படிவுக்கு ரநரண னரற்று 

உண்ஷஷப வத,. சறர எதுக்றத் ள்பி ிடுறநரர் அல்னர, ஶசரித்துத் ஶசறம் 

வரடர்தரவும் இஶ இங்ரில் அடகுபஷநஷஶ ஷக்வரள்றநரர். குப அநறில் 
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ஶரக்றல் ஶசரித்துத் ஶசம் ன்ந என்று இல்ஷன 

ன்தறனறபேந்து ஶசரித்துத் ஶசறம் ன்ந என்ஶந 

உபேரில்ஷன ன்ந திஷரண படிவுக்குச் வசல்றநரர்.  

ஶசதக்ற, ரட்டுப் தற்று, ரம் ரத்ல், ந்ஷர் ரடு 

ஶதரன்ந உர்வுலக்கும் இற்றுக்கு டிங்வரடுக்கும் 

பேத்றலுக்கும் ஶரர் வத.. ன்ண வதர் வரடுப்தரர்? 

ன்று வரிந்து வரள்ப ிபேம்புறஶநன். 

இஷஷணத்ஷபம் உள்படக்ற எபே வசரல்ரன் 

ஶசறம்.  

இன்ஷந இந்றரில் ஆலம் ட்சறரல் எபேஷப் திற்ஶதரக்குத் ஶசறம் 

பன்ணிறுத்ப்தடுறநது. ஶசதக்ற, ரட்டுப்தற்று ன்று தற்தன வதர்பரல் இது 

னறபறுத்ப்தடுறநது. இந்த் ஶசறத்துக்கு றரணர்ள் ஶச ிஶரறள் ன்று 

தூற்நப்தடுறநரர்ள். திற்ஶதரக்ரண ஶசறத்துக்கு இது ஏர் டுத்துக்ரட்டு. ஶசறம் ன்நரஶன 

பற்ஶதரக்ரணரத்ரன் இபேக் ஶண்டும் ன்ந ஶஷில்ஷன. பற்ஶதரக்குத் ஶசறம் 

ஶதரல் திற்ஶதரக்கு ஶசறபம் உண்டு.  

இனங்ஷத் ீவு இபேஷத் ஶசறங்லக்கும் பர இபேந்து பேறநது. சறங்பப் 

ஶதரிணரம் சறங்பத் ஶசறம் ன்று ண்ிக்ப்தடுது ஶரர் வத..வுக்குத் வரிந்றபேக் 

ஶண்டும். சறங்பப் ஶதரிணரறஷப Sinhala nationalists (சறங்பத் ஶசறரறள்) ன்று றழ்த் 

ஶசற (றீ) இனக்றத்றஶனஶ குநறப்திடுதும் உண்டுரன்.  

ஜரர் ன்ணன் ஆட்சறஷ றர்த்து உபேசற க்ஶபரடு திந ஶசற இண க்லம் ஶசர்ந்து 

ஶதரரடிணரர்ள். அப்ஶதரது உபேசறர ன்ந வசரல் எபேபுநம் ர-உபேசறத் ஶசம் அல்னது 

ஶசற இணத்ஷக் குநறப்தரவும், றுபுநம் ஜரரட்சறக்கு உட்தட்ட வரத் உபேசறரஷக் 

குநறப்தரவும் இபேவதரபேபில் ஆபப்தட்ட்து. உபேசறக் குபறக் குடிரட்சறத் வரறனரபர் 

ட்சற (Russian Social Democratic Labour Party – RSDLP) ன்தறல் உபேசறர ன்ந வசரல் வரத் 

உபேசறரஷபம் குநறத்து. ‚ர-உபேசறப் வதபேறம்‛ ன்று வனணின் வசரல்து உபேசறத் 

ஶசற இணத்ஷ ட்டும் குநறக்கும். 

ஶசரித்து ன்ந வசரல் 1905ஆம் ஆண்டு பல் உபேசறப் புட்சறின் ஶதரஶ புக்த்துக்கு 

ந்து ிட்டரலும், வரறனரபர்பின் அசறல் அறரப் ஶதரரட்டத்துக்குரி அஷப்ஷதக் 

குநறப்தர இபேந்ஶ ி ரட்ஷடக் குநறப்தர இல்ஷன. 1917 திப்ரி-ரர்ச்சுக் 
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குடிரட்சறப் புட்சறின் ஶதரதும், ம்தர் குபறப் புட்சறின் ஶதரதும் கூட வரறனரபர்ள்-

உர்ள்-தஷடரீ்ர்ள் அறரத்ஷக் ஷப்தற்நவும் வசலுத்வுரண அஷப்தர இபேந்ஶ 

ி ரட்டின் வதர ரநில்ஷன. ணஶ அந்க் ட்டத்றல் ஶசரித்துத் ஶசறம் ன்ந 

என்று உபேர ரய்ப்தில்ஷன.  

1922 றசம்தர் 30ஆம் ரள் ஶசரித்துக் குபறக் குடிசுபின் என்நறத்ஷ 

அஷப்தற்ரண உடன்தடிக்ஷ எப்தறடப்தட்ட திநகுரன் ஶசரித்துக் குபறக் 

குடிசுபின் என்நறம் (USSR) ன்ந அசு / ரடு திநந்து.  இன் சுபேக்ப் வதர்ரன் 

ஶசரித்து என்நறம் அல்னது ஶசரித்து பெணின். இஷவரட்டிஶ உபேசறப் வதரதுஷக் 

ட்சற (ஶதரல்சிக்) ன்ந வதபேம் ஶசரித்து என்நறப் வதரதுஷக் ட்சற (ஶதரல்சிக்) 

ன்தர ரற்நப்தட்டது. திநகு அஷடப்புக்குநறில் இபேந் ஶதரல்சிக் ஷிடப்தட்டு 

ஶசரித்து என்நறப் வதரதுஷக் ட்சற ஆிற்று. ஶசரித்துக் குபறக் குடிசுபின் 

என்நறம் (Union of Soviet Socialist Republics – USSR) ன்தது குப அநறில் ஶரக்றல் எபே 

ஶசன்று ன்தறல் க்கு வ்ி பம் இல்ஷன.  

ஆணரல் ஶசரித்து என்நறத்றல் இடம் வதற்ந ஶசங்பிஷடஶ குபறக் ட்டுரணபம் 

குபறப் தண்தரடும் எபே புற ’ரம்’ உர்ஷத் ஶரற்றுித்ண. இந் ரம் உர்வு எபே 

புற ரட்டுப்தற்றுக்கு அடிப்தஷட ஆிற்று. குபறத் ரய்ரடு அல்னது குபறத் ந்ஷர் 

ரடு (SOCIALIST FATHERLAND) ன்ந உர்வும் அஷவரட்டி பேத்றலும் உபேப்வதற்நண. இது 

பனறத் ஶசறம் அன்று, குபறத் ஶசறஶ (ஶசரசனறசத் ஶசறம்) ன்தது வபிவு. 

ஶசரித்து என்நறத்றல் உறுப்புபர இபேந்து குபறக் ட்டுரணத்றல் என்றுதட்டு றன்ந 

தல்ஶறு ஶசங்லக்றஷடஶ லந் ஶரஷஷபம் அன் வபிப்தரடரற 

தண்தரட்ஷடபம் ஶசரித்துத் ஶசறம் ன்று குநறப்திடுறஶநரம்.  

இந் ஶசரித்துத் ஶசறம் ப்ஶதரது ப்தடி பலஷர வபிதட்டது? த்ஷ ீபம் 

ஈபம் அறனறபேந்து ிஷபந்ண? னரற்நறல் அன் றதரம் ன்ண? ன்தஷவல்னரம் 

ஶரர் வத..வுக்கு ரன் வசரல்னத் ஶஷில்ஷன. என்ஷந ட்டும் றஷணவூட்ட 

ிபேம்புறஶநன். எபே பேத்து சரிரணர அல்னர? ன்தற்கு இறுறரண ஆய்வுக் பம் 

ஷடபஷந ரழ்க்ஷரன். ஶசரித்துத் ஶசறம் ன்ந பேத்தும் இப்தடித்ரன் இண்டரம் 

உனப் ஶதரரில் தரசறசத்ஷ றர்த்து ஶசரித்து க்ள் (என்றுதட்ட க்பிணங்ள்) குபறத் 

ந்ஷர் ரட்ஷடக் ரக் (in defence of the socialist fatherland) டத்ற ஶதரரில் ன்ஷண 

வய்ப்தித்துக் வரண்டது.  
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இண்டரம் உனப் ஶதரரில் ஶசரித்து என்நறம் சந்றத் வரத்  உிரிப்புள் சற்வநரப்த 

2.6 ஶரடி. அப்ஶதரஷ ஶசரித்து க்ள்வரஷரண 19 ஶரடிில் இது சற்வநரப்த 14 

ிலக்ரடு ஆகும். உன னரற்நறஶனஶ ஆக் வரடிரண அந்ப் வதபேம்ஶதரரில் 

எவ்வரபே ரட்டிற்கும் ற்தட்ட உிரிப்புஷபக் ிப்தறல் ரறுதரடுள் இபேப்தினும் 

இப்புபின் அட்டஷில் ஶசரித்து என்நறஶ பனறடத்றல் உள்பது ன்தறல் 

ரபேக்கும் ரற்றுக் பேத்து இல்ஷன. அற்கு அடுத் இடத்றல் சலணம் 2 ஶரடி உிர்ஷப 

இந்து. உன அபில் அப்ஶதரஷ க்ள்வரஷ சற்வநரப்த 230 ஶரடி, உிரிப்புள் 

சற்வநரப்த 3 ிலக்ரடு.  

ஶசரித்து குபறத் ந்ஷர் ரடு சந்றத் உிரிப்புள் வறும் புள்பிக்க்குள் 

அல்ன. இஷ அம்க்லம் அசும் டத்ற வஞ்சரின் ீத்துக்கும் ஈத்துக்குரண 

சரன்றுள். ஶசரித்து க்பின் (அஷணத்து க்பிணங்பின்) கூட்டு உர்வுக்கு -– 

ஶசரித்துத் ஶசறம் ன்ந உர்வுக்கும் பேத்துக்கும் குபேறச் சரன்றுள் (இத் சரட்சறள்).  

ஶசற இணச் சறக்னறல் தரட்டரபி குப்தின் அடகுபஷநக்கு பன்று அடிப்தஷடஷபப் 

புட்சறத் ஷனர் இவனணின் னறபறுத்துரர். என்று: அஷணத்துத் ஶசற இணங்லக்கும் 

ன்ீர்வுரிஷ. இண்டு: ஶசற இணங்பிஷடஶ றர்ஷ. பன்று: வவ்ஶறு ஶசற இண 

உஷக்கும் க்பிஷடஶ எற்றுஷ.  

ம்தர் புட்சற (உபேசறக் குபறப் புட்சற) ஶசறத் ன்ீர்வுரிஷஷபம் றர்ஷஷபம் 

றஷனரட்டிது, அசறரம் வரண்டு உறுற வசய்து. வவ்ஶறு ஶசற இண உஷக்கும் 

க்பிஷடஶ எற்றுஷ ன்ந அடிப்தஷடில் றர்ப்புட்சறஷபம் அல் ஷனடீ்ஷடபம் 

பநறடித்து ட்டுல்ன, எபே புற குப எலங்ஷக் ட்டிவலப்தவும் வசய்து. 

சுண்டலுக்கும் எடுக்குபஷநக்கும் இடந்ர அந் அஷப்பு இந் எற்றுஷஷ 

றஷனப்தடுத்றது. றஷனவதற்ந இந் எற்றுஷ தரசறசத்துக்கு றரண வசபேக்பத்றல் 

வன்ஶலும் றண்ஷ வதற்நது. இதுரன் ‛ஶசரித்துத் ஶசறம்‛ உபேரண ிம்.  

உருசியத் தேசம் - உருசியத் தேசியம், உக்மரன் தேசம் – உக்மரன் தேசியம்,  ார் ியத் 

தேசம் –  ார் ியத் தேசியம்… இன்னும் இது தபால் பல தேசிய இைங்ேளும் தேசியங்ேளும் 

இருப்பினும் வரலாற்றுக் ோரணிேளால் பல்தவறு தேசங்ேளுக்கும் நபாதுவாை ஒரு புேிய 

தேசியைாே தசாவியத்துத் தேசியம் எழுந்ேது. இேமை ஒரு வமேயில் பன்ைாட்டுத் தேசியம் 

(சர்வதேசியம்) என்றும் குறிப்பிடலாம்.    

றழ்த் ஶசறஶ கூட இன்ஷந உனறல் எபே ஶசற இணத்றன் ஶசறர ட்டுல்னரல் 



                                              உரிஷத் றழ்த் ஶசம்| ஃதிப்ரி 2020| 29 

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

எபே ஷில் தன்ணரட்டுத் ஶசறரவும் னர்ந்றபேப்தஷத் ஶரர் வத.. எப்புக்வரள்ரர்.  

ஶசரித்துத் ஶசறம் குபறக் ட்டுரணத்றல் தல்ஶறு ஶசற இணங்பின் எற்றுஷஷ 

அடிப்தஷடரக் வரண்டிபேந் அபில்  ஶர்க்கூறும், தரசறச ன்தஷடவடுப்ஷத 

பநறடிப்தற்ரண எற்றுஷஷ அடிப்தஷடரக் வரண்டிபேந் அபில் றர்க்கூறும் 

வரண்டு ிபங்றற்று.  

ஶசரித்துத் ஶசறம் வரடர்தரண னரற்றுப் தரர்ஷஷ இந்றத் ஶசறத்துக்கும் 

வதரபேத்றப் தரர்க்னரம். ஶரடிக்க்ரண உஷக்கும் க்ஷப ஏபவு ீண்ட ரனத்துக்குக் 

பத்றல் துடிப்புடன் இங்ச் வசய் எபே ஶசறம் ப்தடிப் வதரய்ர இபேக் படிபம்? 

பற்ஶதரக்ஶர திற்ஶதரக்ஶர ப்தடி ஶண்டுரணரலும் இபேக்ட்டும், அப்தடி என்ஶந வதரய் 

ன்நரல் ப்தடி? வதரல்னரரக் கூட இபேக்ட்டும். இல்னரது ன்நரல் ப்தடி? ஶரர் 

வத..வும் அஷப் ஶதரனஶ பேக் கூடி ஶரர்லம் சறந்றத்துப் தரர்க்ட்டும்.  

(முேல் பகுேி முற்றும்) 

(ஶரர் வத. ிசனுக்கு றுவரறர லத் வரடங்ற ட்டுஷத் வரடரின் பல் 

தகுற இத்துடன் படிறநது. இது ரர்க்சற ஶரக்றல் ஶசறம், இந்றத் ஶசறம், றழ்த் 

ஶசறம் ன்னும் வதரபேள் குநறத்ரணது. அடுத் தகுற வதரிரபேம் றரிடபம் வரடர்தரணது. 

சறநறது இஷடவபி ிட்டு லதுஶன்.)  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

சைந்ோ 

வரீவணக்ேம்  

புரட்சித் ேமலவர் அப்துல் ேரிம் ோசிம்!  
இன்று (திப்ரி 9) இரக்றப் புட்சறரபர் அப்துல் ரிம் ரசறம் அர்பின் 57ஆம் றஷணவு 

ரள். ற்ந ரடுபில் எபே க்ள்ன அசு அஷந்து ிட்டரல் அஷக் ிழ்ப்தற்கு பல் 

பற்சற டுப்தது க்ற அவரிக் அசுரன் ன்தது இன்று ரம் அஷணபேம் அநறந் 

என்று. 2003இல் இரக்றன் ண்வய் பத்ஷ ரட்டுஷடஷ ஆக்றற்ர சரம் உஶசஷண 

அவரிக்ர தூக்றனறட்டது. னறதித் ஷனர் பரர் டரஃதி ண்வய் பத்ஷ 

ரட்டுஷடஷ ஆக்றற்ரவும், ஆப்திரிக் என்நறத்றற்ரண ரத்ஷ உபேரக் 

பன்வணடுப்புள் ஶற்வரண்டற்ரவும் வரல்னப்தட்டரர் ன்தஷ ரம் அநறந்றபேப்ஶதரம். 

ஆணரல் இற்வல்னரம் தன ஆண்டுள் பன்தரஶ  இரக்றல் ண்வய் பத்ஷ 
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ரட்டுஷடஷ ஆக்றரலும், ஶசரசனறசக் வரள்ஷஷபச் வசல்தடுத்றரலும் இரக்றன் 

புட்சறத் ஷனர் அப்துல் ரிம் ரசறம்  பயம்து சற...ின் பல எத்துஷப்புடன் 

வரல்னப்தட்டு இன்றுடன் 57ஆண்டுள் ஆற ிட்டண.  

த்றக் றக்றல் ஶசரசனறசத்றன் ரக்ம் குநறத்துப் வதரிரப் தறவு வசய்ப்தடில்ஷன. 

இரக்றல் ம்பெணிஸ்ட் ட்சறின் வசல்ரக்கு உர்ஷக் ண்டு 

தீறபற்ந அவரிக்ர ரிம் ம்பெணிஸ்டுஷப ஶட்ஷடரடிக் 

வரன்று குித் வசய்ற இன்னும் தனர அநறப்தடரஶன 

உள்பது. 

இஸ்னரற ரடுபின் அசறல் றர, சன்ணி 

திரிிஷணரத்றன் அடிப்தஷடிஶன ட்டஷக்ப்தடுஷப் 

தரர்த்றபேப்ஶதரம், இறல் ந்ப் தக்பம் ஶசரல் 

சச்சரர்தின்ஷஷ உர்த்றப் திடித் எபே புட்சறரபர்ரன் 

அப்துல் ரிம் ரசறம். ரட்டுப்தற்றும் அர்ப்திப்பும் வரண்ட 

தகுத்நறரபரண அர் ம்பெணிஸ்டுஷபப் வதபேபவு ஆரித்ரர். இஸ்னரறச் 

சபத்றல்  வதண்பின்  சப அசறல் தங்ஶற்ஷதபம், அர்ள் சவுரிஷ வதறுஷபம் 

உறுறதடுத் தல்ஶறு பற்சறள் ஶற்வரண்டரர்.  

1958 ஜழஷன பல் 1963 திப்ரிில் அர் வரல்னப்தடும் ஷ இரக்றன் திரவும், 

தரதுரப்புத் துஷந அஷச்சரவும் திரற்நறணரர். பி பஷநில் ரழ்ந் அர் 

தரதுரப்பு அஷச்சத்றல் ன் சறநற அலுல் அஷநிஶனஶ உநங்றணரர்.. 1963ஆம் 

ஆண்டு ஃதிப்ரி  9ஆம் ரள் 48 றல் வரல்னப்தட்டரர். ந் அசறல் அஷப்ஷதபம் 

ஶசர அர் ஷனர் ன்ஶந தனர   அஷக்ப்தட்டரர். 

அப்துல் ரிம் ரசறம் 1914 ம்தர் 21ஆம் ரள் திநந்ரர். ந்ஷ ரசறம் பயம்து தர் ஃதத்னற 

ட தரக்ரத்ஷ ஶசர்ந் ிசரி. இரக்ற சன்ணி பஸ்னறம் திரிஷச் ஶசர்ந் அர், ன் 

ன் ரசறம் குந்ஷர இபேக்கும் ஶதரஶ பல் உனப்ஶதரரில் ஈடுதட்டு உிர் துநந்ரர். 

அபேஷட ரரர் ஷஃதி யசரன் குப் அல்-சறணி தரக்ரத்ஷ ஶசர்ந் றர  பஸ்னறம். 

ரசறபக்கு ஆறு ர இபேக்கும் ஶதரது அது குடும்தம் ஷடறரிஸ் அபேறலுள்ப சுரிர 

ன்ந சறறு த்றற்கு இடம் வதர்ந்து. திநகு 1926இல் தரக்ரத்றற்கு குடிவதர்ந்து.தள்பிக் 

ரனத்றல் சறநந் ரரத் றழ்ந் அர் இரடக் ல்லூரிில் ஶசர்ந்து இண்டரம் 

தஷடத் பதறரப் தட்டம் வதற்நரர். திநகு அல்-அக்ரன் திரபர் ல்லூரிில் ஶசர்ந்து 

1941இல் பல் குப்தில் தட்டம் வதற்நரர். வடிசலர்மறல் பத் அலுனபேக்ரண தடிப்ஷதபம் 
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படித்ரர். ஷபம் அசரத்றரண இரடச் வசல்தரடுபில் இநங் இஷச ஷக்கும் 

றநஷ வதற்நறபேந்ரல் ரிம் ரசறஷப் தரம்தரட்டி ன்ஶந குப்பு ரர்ள் 

அஷத்ரர்ள். 

 ூமல 14 புரட்சி: 

ன்ணரட்சறரலும், ஶற்த்ற ஆறக்த்ரலும் குநறப்தர திரித்ரணி ரட்டின் 

வசல்ரக்ரல் இரக்றர்ள் ிக்றஷடந்றபேந் ரனம் அது. 1955 ஆம் ஆண்டில் ஶசரித் 

ஷ்ரிற்கு றர இரக், ஈரன், தரறஸ்ரன், துபேக்ற ஆற ரடுலக்றஷடஶ 

இரடக் கூட்டஷப்ஷத உபேரக்குற்ரண தரக்ரத் எப்தந்த்றற்கு இங்றனரந்து ற்றும் 

க்ற அவரிக் அசு ஆவு அபித்ண.  சூஸ் வபேக்டிின் ஶதரது 1956ல் றப்து ீரண 

திரித்ரணிப் தஷடவடுப்ஷத இரக் ன்ணர் ஷதசல் II ஆரித் ஶதரது  இரக்றர்ள் 

ஆத்றபம் அறபேப்றபம் அஷடந்ணர். 

ஶற்த்றஷ றர்த்து வனதணரணில் ற்தட்ட  னம் ஶஜரர்டரனுக்குப் தரல் டுக் 

ஶஜரர்டரன் ன்ணர் இரக்றன் உிஷ ரடி ஶதரதுரன்  படிரட்சறஷக் ிழ்க்கும் 

றட்டத்ஷ றஷநஶற்றுற்ரண உத்ஶம் வதரநறட்டிது. இரக்றன் இண்டரம் ஷதசல் 

ன்ணபேம் திர் தரி அல்-ஷசத்தும் ல்ஷனப்புநத்றற்கு அனுப்த இரடத்ஷ 

அிறட்ட உத்ிட்டணர். ஶஜரர்டரனுக்கு உ இரக்றன் படிசரல்  றட்டறடப்தட்ட 

தஷட இக்ங்ஷப ஆட்சறக் ிழ்ப்திற்ரண ரய்ப்தர ரசறபம், அர் ற டத்தும் 

தஷடிணபேம் தன்தடுத்றணர். இந் அிறட்டனரல் உபேரக்ப்தட்ட தரதுரப்பு 

வற்நறடத்ஷப் தன்தடுத்ற, பதற ரசறம், பதற அப்துல் சனரம் ஆரிஃப் ஆறஶரர் றக்கு 

இரக்றல் றறுத்ப்தட்டிபேந் இரடத்றன் 3ஆது திரிஷ ஶஜரர்டரனுக்கு ஆர ஶற்கு 

ல்ஷனஷ ஶரக்ற ர்த்றணர். அறரஷனில் தரக்ரத் றரச் வசன்ந ரசறம் றடீவண 

ரவணரனற றஷனம், அச அண்ஷண ற்றும் ஷனரில் உள்ப திந பக்றத் பங்ஷப 

ஷப்தற்ந உத்ிட்டரர். ஶஜரர்டரனுக்குச் வசல்னரல் தஷடஷப தரக்ரத்துக்கு வசலுத்றணரர். 

பதற ரசறபம்  அப்துல் சனரம் அரிஃபும் ஜழஷன 14 புட்சறக்குத் ஷனஷ ரங்றணர். ரசறம் 

ஜழஷன 14ஆம் ரள் தரக்ரத்ஷ இரடக் ட்டுப்தரட்டில் வரண்டுந்து படிஷச 

ழீ்த்றணரர். தரக்ரத் த்றன் பக்ற ஷங்ள் வற்நறர ட்டுப்தடுத்ப்தட்டண. 

ரவணரனற ஷத்ஷக் ட்டுப்தடுத்றப்  புட்சறஷ திடணம் வசய்ணர். படிரட்சறக் ிழ்ப்பு 

அலுனர்பரலும், குடிக்ள் இக்ங்பரலும் னந்துஷரடித் றட்டறடப்தட்டது.  

னரற்று அடிப்தஷடில், 1936 தக்ர் சறட்ற ஆட்சறக் ிழ்ப்தில் வரடங்ற 1941 ீத் அனற 
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இரட இக்ம், 1948 ரத்தர லச்சற ற்றும் 1952, 1956ல்  டந் வரடர்ச்சறரண 

லச்சறறக் றபர்ச்சற டடிக்ஷள், ஶதரரட்டங்பின் உச்சட்டர ஜழஷன14 புட்சற 

றட்டத்ட்ட ந் றர்ப்பும் இல்னரல் வற்நற வதற்நது. அண்ஷட ரடரண ஶஜரர்டரணில் உள்ப 

யரறறர்ள் ஆட்சறக் ிழ்ப்ஷத வபிரட்டுச் சக்றபின் ஶஷன ன்ஶந பேறணர். 

இந்ப் புட்சற 1914இல் திரித்ரணி ரறதத்றத்ரல் றறுப்தட்ட யரறறரின் 

இரச்சறத்ஷ படிவுக்குக் வரண்டுந்து.  ரனணிரறக்த்றற்கு திந்ஷ சரப்த்ஷத் 

ஶரற்றுித்து. 1941 ஆம் ஆண்டு ரஜற சரர்பு ீத் அனற அல்-வய்னரணிின் ஶரல்டன் 

சதுக் சறின் ஶதரது டந்து ஶதரனன்நற, ரசறறன் ஆட்சற ரற்நத்றற்கு றர 

படிரட்சறஷ ீட்வடடுக் ஆங்றஶனர்ள் தஷடவடுப்பு ஷபம் டத்ில்ஷன. 

அறரத்ஷக் ஷப்தற்நற தின்ணர், பதற அப்துல் ரிம் ரசறம் திர் ற்றும் தரதுரப்பு 

அஷச்சர் திஷ ற்றுக்வரண்டரர். அஶ ஶத்றல் ர்ணல் ஆரிப் துஷப் திரவும் 

உள்துஷந அஷச்சரவும் ஶர்ந்வடுக்ப்தட்டரர். இர்ள் இரக்றன் உர்ந் றர்ர ற்றும் 

சட்டன்ந அறரங்ஷபக் வரண்டிபேந்ணர். பயம்து ஜறப் அல்-பைதரய் இஷநரண்ஷக் 

வுன்சறனறன் ஷனரணரர். புற புட்சற அசரங்த்ஷப் தரதுரக்கும் பக்றப் திஷ 

இரக்ற ம்பெணிஸ்டுக் ட்சறபடன்  அிஶசர்ந் ஜணர க்ள் பன்ணி 

ஶற்வரண்டது. 

ஆட்சறக்ிழ்ப்பு வற்நறவதற்நஷத் வரடர்ந்து  உபேரண புற இரக்றக் குடிசறற்கு 

புட்சற வுன்சறல் ஷனஷஶற்நது. இரக்றன் பன்று இணக்குலக்பின் 

உறுப்திணர்   வரண்ட இஷநரண்ஷ வுன்சறனறன் ஷனஷில் புற அசு வசல்தட்டது. 

இஷநரண்ஷக் வுன்சறனறல் பயம்து ஹ்ற குப்தர றர இண க்ஷபப் 

திறறறத்துப்தடுத்றணரர்; ரனறத் அல்-க்ஷதரண்டி குர்து இண க்ஷபபம், ஜறப் அல்-பைதரய் 

சன்ணி இண க்ஷபப் திறறறத்துப்தடுத்றணரர். இந் பத்ப்பு அறதர் ஷனஷஷ 

ற்றுக்வரள்ர இபேந்து. இரக்ற அசறல் இக்ங்பின் தந் அபினரண எபே 

அஷச்சஷ உபேரக்ப்தட்டது: அது ஶசற ஜணரக் ட்சறில் இபேஷபம், ரர்க்சறர் 

எபேஷபம், அல்-இஸ்றக்னரல் அஷப்தினறபேந்து எபேஷபம், தரத் ட்சறினறபேந்து 

எபேஷபம்  உள்படக்றர அஷந்து.  

ஜழஷன 26, 1958 இல் இஷடக்ரன அசறனஷப்பு ற்றுக்வரள்பப்தட்டது. எபே வதரது 

ரக்வடுப்திற்குப் தின் றந் அசறனஷப்புச் சட்டத்ஷ அநறிக் படிவடுக்ப்தட்டது.. 

அசறனஷப்தின் தடி இரக் எபே குடிசரவும் இஸ்னரத்ஷ  அசறன் ரக் வரண்டு 
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அபு ஶசத்றன் எபே தகுறரவும் இபேக்குரறு படிவு வசய்ப்தட்டது. அஷச்சஷக்குச் 

சட்ட அறரங்ள் இஷநரண்ஷ வுன்சறனறன் எப்புலுடன் ங்ப்தட்டண, றர்ர 

அறரங்லம் அஷச்சஷக்கு ங்ப்தட்டண. இரக்ற அசறனஷப்புச் சட்டரணது 

இணம், ஶசறம், வரற அல்னது ம் டந்து அஷணத்து இரக்ற குடிக்லக்கும் 

சத்துத்ஷபம்,சுந்றத்ஷபம் ங்றது. 1943 பல் 1945 ஷ குர்றஷ் லச்சறபில் 

தங்ஶற்ந குர்துலக்கு வதரது ன்ணிப்பு ங்ற அசறல் ஷறஷப ிடுிக்ப்தட்டணர். 

 

சமூேச் சரீ்ேிருத்ேம்: 

ரசறம் இரக் ம்பெணிஸ்டுக் ட்சறின் ீரண ஷடஷ ீக்றணரர். 1958 ஆம் ஆண்டு 

ிசரச் சலர்றபேத்த்ஷ ற்தடுத்றணரர். இரக்றல் படிரட்சறரல் எடுக்ப்தட்ட ஷ, 

பி க்பின் ரழ்க்ஷஷ ஶம்தடுத்றணரர். ிசர றனங்ஷப ிசரிலக்குப் 

திரித்பித்ரர். ஷ, டுத் ர்க் க்பில் லழ்றஷனில் உள்பர்ள் ங்குற்ரண 

35,000  குடிஷப்புஷப ற்தடுத்றணரர். இற்கு ற பக்ற உரம்: தரக்ரத்றன் புற 

புநர்ப் தகுறினறபேந் புட்சற ம் றணத் அல் வ்ர, தரத் ட்சறின் ஆட்சறின் லழ் 

சரம் ம் ண அன் வதர் ரற்நப்தட்டது, இப்ஶதரது தனர சர் ம் ன்று 

குநறப்திடப்தடுறநது.  

ரசறம் ஆட்சறில் ல்ி வதரிதும் ிரிவுதடுத்ப்தட்டது. ல்ித்துஷநக்ரண  றற 1958ஆம் 

ஆண்டில் 13 றல்னறன் றணரர்பினறபேந்து 1960இல் 24 றல்னறன் றணரர்பர 

உர்த்ப்தட்டது. தள்பிபில் ரர் ஶசர்க்ஷ ிறம் அறரித்து.  டீ்டுசற, சுரரம் 

ற்றும் ல்ித் துஷநபில் வதபேபவு பலீடு வசய்ற்கும், அஶ ஶத்றல் இரக்றன் 

ிசரப்  வதரபேபரரத்ஷ வரறல்ரக்ம் வசய்ற்ர க்லக்குப் தணபிக்கும் 

ஷில் வதரபேபரரத் றட்டத்ஷ அநறபப்தடுத் 1959-1961 ஆண்டுபில் வதபேபற்சறள் 

ஶற்வரள்பப்தட்டண; இந்ச் சலர்றபேத்ங்ள் ரசறம் வரல்னப்தட்டரல் அஷகுஷநர 

றறுத்ப்தட்டு ிட்டண.   

ரசறம் இரக்றன் ண்வய் பத்ஷ ரட்டுஷடஷரக் ல்னர பற்சறலம் 

ஶற்வரண்டரர். வபிரட்டின் திடிினறபேந் இரக்றன் தன ண்வய் ல்ஷபப் புறர 

உபேரக்ப்தட்ட இரக் ஶசற ண்வய் றறுணத்றன் வதரில் ரற்ந வதரதுச்சட்டம் 80 

வரண்டுப்தட்டது. வசப்டம்தர் 1960 இல் ஆங்றஶனர-அவரிக் இரக் வதட்ஶரனற 

றறுணத்றன் 99.5% தங்குஷப இரக்ற அசு  ஷப்தற்நறது. 1961இல் இரக்ற 
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வதட்ஶரனற றறுணத்றன் றட்டத்ட்ட 400,000 றீ ண்வய் ல்ஷப ிரிரக்ம் 

வசய்ற்ரண அஷணத்து உரிஷக்ரண ஶரரிக்ஷஷப றரரித்து. எபே புற இரக்ற 

ஶசற ண்வய்க் த்ஷ அஷப்தற்ரண ஷவுச் சட்டம் அக்ஶடரதர் 1962 இல் 

வபிிடப்தட்டது, ஆணரல் திப்ரி 1963 இல் ரசறஷ அற்நற ஆட்சற ரற்நத்றன் ஶதரது 

ஷடபஷநக்கு ில்ஷன 

1959 வரசூல் னத்றல் ஈடுதட்டர்லக்கு றரண  

ண்டஷணலக்குப்  வதரதுன்ணிப்பு ங்றணரர். அஷத் தூக்றவநறப் தல்ஶறு 

சங்பில் பன்நர்பிடம் வதபேந்ன்ஷபடன் டந்து வரண்டரர். ரசறறன் டுஷரண 

ிர்சர்பரல் கூட அஷ ஊல்ரறர எபே ஶதரதும்  சறத்றரிக் படிர அபிற்கு 

ஶர்ஷரணரவும்  இபேந்ரர். 

ெிலச் சரீ்ேிருத்ேம்: 

புட்சறரணது இரக்ற ிசரத் துஷநில் வதபேம் ரற்நங்ஷபக் வரண்டுந்து. 

சலர்றபேத்ங்பரல் றரப்புந இரக்றன் தஷ றனப்திபுத்துக் ட்டஷப்ஷத அற்நறணர். 

டுத்துக்ரட்டர, சரகுதடிரபர்பின் உரிஷள் ற்றும் டஷள் சட்டம் ற்றும் 

தங்குடிிணர் க்ரடு வநறள் றுசலஷக்ப்தட்டண. இது இரக்றன் ிசர க்லக்குப் 

தணபித்து. சட்டத்றன் சறநந் வசல்பஷநஷ உறுற வசய்து. ிசரச் சலர்றபேத்ச் 

சட்டத்ரல் (30 வசப்டம்தர் 1958) வதரி அபில் றன உரிஷ றுதறர்வு வசய்ப்தட்டது. 

ிசரிபிஷடஶ றனம் சர ிறஶரறக்ப்தட்டது. ஶலும் றன ரடஷக்கு 

உச்சம்பு ிறக்ப்தட்டது. புற ரடஷச் சட்டங்பின் ரர, ிசரிபரல் திர் 

ிஷபச்சனறல் 55% பல் 70% ஷ வதநபடிந்து..  றனச்சலர்றபேத்ம் சக்றரய்ந் றன 

உரிஷரபர்பின் அசறல் வசல்ரக்ஷக் குஷநப்தறல் வற்நற ண்டது. 

நபண் விடுேமல: 

இரக்றல் வதண்லக்கு அற சத்துத்ஷ ற்தடுத் ரசறம் பன்நரர். இரக்றன் சறில் 

சபத்றல் வதண்ஷபச் ஶசர்க்வும் தரனறண சத்துத்ஷ ஊக்குிக்வும் பக்றத்தும் 

அபித்ரர், ல்ி ற்றும் அசறல் தங்ஶற்பு பனம் அறரம் வதந வதண்ஷப 

ஊக்குித்ரர். சபரத்றல் வதண்பின் தங்ஶற்ஷத ஊக்குிப்தற்ர ரசறம் 

அசறனஷப்ஷத றுசலஷத்ரர்.. 

டிசம்தர் 1959இல் அர் ணி தர் குறஷன வநறபில் வதண்லக்குச் ச உரிஷ அபிக்கும் 

ஷில் றபேத்ம் அநறித்ரர். குநறப்தரக்  குடும்த உநவுஷப எலங்குதடுத்றணரர். தனர 
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ம் வசய்ஷ சட்டிஶரரக்றணரர். ஶலும் றபேத்றற்ரண குஷநந்தட்ச து 

18ஆவும் றர்ிக்ப்தட்டது. வதண்ள் றரற்ந பநறினறபேந்து தரதுரக்ப்தட்டணர். 

றவும் புட்சறச் சலர்றபேத்ர அசறனஷப்புச் சட்டத்றன் 74ஆது திரிவு வதண்லக்குப் 

தம்தஷச் வசரத்துபில் ச உரிஷள் வதந றகுத்து. சன்ணி, றர  திரிிணர் வதபேம் 

றர்ப்புத் வரிித்ரல், இந்ச் சட்டங்ள் ரசறறற்குப் திநகு ீடிக்ில்ஷன. 

நவளிமறவுக் நோள்மேேள்: 

சுந்றத்றற்குப் திநகு ரசறம் ஶசரித் பெணினுடன் வபேக்ரண உநவுஷப பர்த்துக் 

வரண்டரர், ஶசரித் பெணினுடன்  ிரிரண வதரபேபரர எப்தந்ங்ள் வசய்து வரண்டரர். 

தரக்ரத் எப்தந்த்றனறபேந்து இரக்ஷ வபிஶற்நறணரர். இரக்றன் வபிபநவுக் 

வரள்ஷஷ ஶற்கு ரடுபின் ஆறக்த்றனறபேந்து ீக்றணரர். இரக் இங்றனரந்துடன் 

ஶற்வரண்ட தரதுரப்பு ற்றும் இபேப்பு உநவு எப்தந்த்ஷபம் த்து வசய்ரர். இரடம், 

ஆபங்ள் ற்றும் உதங்ள் வரடர்தர 1954, 1955ஆம் ஆண்டுபில் படிரட்சற 

ஷவலத்றட்ட அவரிக்ரவுடணரண எப்தந்த்றனறபேந்து இரக்ஷ ினக்றக் வரண்டரர். 

திரன்சுக்கும் இஸ்ஶலுக்கும் றரண அல்ஜரீி, தரனஸ்ீணிப் ஶதரரட்டங்ஷப ரசறம் 

ஆரித்ரர். 

தரக்ரத்றல் எவதக் (வதட்ஶரனற ற்றுற ரடுள் அஷப்பு) றறுப்தடுற்ரண 

அடித்பத்ஷபம் ரசறம் அசு அஷத்துக் வரடுத்த்து. 1960: ஈரன், இரக், குஷத், சவுற 

அஶதிர, வணிசுனர ஆற ரடுபின் ரரட்டில் எவதக் றறுப்தட்டது. 

 1959ஆம் ஆண்டில் ரசறம் ‛ஈரணின் குவஜஸ்ரன் தகுற  அபு வரற ஶதசும் 

சறறுதரன்ஷிணரின் ரர இபேந்து, அது இரக்றற்கு வசரந்ரணது‛ ண உரிஷ 

ஶரரிணரர்.,அது ஶதரல் குஷத்றலும் இரக்றற்கு உரிஷ ஶரரிணரர். 

         (வரடபேம்) 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

ேிருக்குறள் ேட்டமைக்கும் ேைிழ்த் தேச அரசு  

(ேிருக்குறள்- ேைிழ்த் தேசிய அரசியல் நூல் ன்ந தனறனறபேந்து) 

                     --   தபராசிரியர் ைருேமுத்து -- 

ஶ-ர்க் பேத்றஷனபம், அநறிஷனபம், அசறஷனபம் ண்ற்ந தல்ள் பனபம் 

சடங்குள், குநறடீுள் பனபம் அசரிடபம், க்பிடபம் வரண்டுவசல்னக் 
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ட்டுக்ஶரப்தரண எபே அநறவுச் சரறரர் எற்றுஷபடன் வதபேபற்சற வசய்து வரண்டிபேந் 

ரனத்றல் றபேள்லர் ம் த்துப் புட்சறஷ டத்றணரர்.றழ்வரறஷ ம்தி, றழ் 

அசஷபம் க்ஷபபம் ம்தி. தன பஷணபில் டத்ப்தட்ட ரக்குஷன எஶ தல்பனம் 

றர்வரள்ப படிவடுத்து லறரல்ரன்  றபேக்குநபின் அஷப்பும் ரப்பும் ணிச் சறநப்தரண 

ன்ஷஶரடு உள்பண ணக் பேதுறஶநன். 

அன்ஶஶனரட்டரண பிஷ ரரவும், சுபேங்ற டிம் ரரவும் அன் பல 

ஆத்துக்கும் வசல்து டிணரணர அஷறநது. 

இல்ஷனஶல் தரிஶனர் உஷரன் சறநந்து னும் பேத்து னறஷ வதற்நறபேக் 

ரய்ப்தில்ஷன. 

 

றபேக்குநள் தடிப்தர்க்குத் க்ரறு வதரபேள் க்கூடிது ன்ந நரண பேத்து தனஷக் 

ர்ந்துள்பது. அறலும் தின்-ணீம் ஶதரன்ந ஶதரனறத் த்துப் தரர்ஷள் ஶஶனரங்ற ிட்ட 

இன்ஷந அரண (subjectivist) சறந்ஷணச் சூனறல் றபேக்குநஷப ஷத்து எபே ‚வசரல்னரடல்‛ 

ிஷபரட்டுப் ஶதரட்டி டத்துரல் சறனபேக்கு சும் உண்டரறநது. 

 

இர்ஷப ரம் வதரபேட்தடுத் ஶண்டிறல்ஷன. ஆணரல் அநறஞர் ச.ண்டதரி ஶசறர் 

அர்ள் கூட றபேள்லர் அவ்ப்ஶதரது தல்ஶறு ிடங்ள் தற்நற லறற்ஷநப் தன 

ண் னர்பரப் தஷடத்துத் வரகுத்ரஶர ணத் து ப்தரட்ஷட வபிிட்டுள்பரர். 

இத்கு பேத்துஷபப் தரர்க்ஷில் இன்றுஷ றழ்ந்துள்ப குநள் ஆய்ின் ஶதரரஷ 

வபிப்தடுறநது. 

 

ஶறுதட்ட தன துஷநஷப ஏபவு திணநரலும், உன அபில் அண்ஷக்ரன ஆய்வுஷப 

எபேரறு ஶடி அநறந்ரலும், இற்றுடன் கூட ந்ச் சப ஶம்தரட்டுக்ரவும், 

உய்வுக்ரவும் ள்லப் ஶதரசரன் ஶதரர் வசய்ரஶர அஶ றழ்ச் சபத்றன் அடிறஷன 

க்ள் த்றில் வடுங்ரனரத் வரண்டரற்நறப் ஶதரரடிபம் ந்ரல்ரன் ரன் 

ள்லத்றன் ஆம் தற்நற லத் துிந்ஶன். இறல் அண்ல் அம்ஶதத்ஷ ணது 

பன்ஶணரடிரக் வரண்ஶடன். 

இணி றபேக்குநள் அஷப்ஷத ஊன்நறப் தரர்ப்ஶதரம். 

றபேள்லரின் வய்ில் குநறத் வரள்ஷ துநநினறன் இறுறப் தகுறில் 
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அஷந்துள்பது. இது குநறத் ிபக்த்ஷ ரன் பன்ணம் எபே ட்டுஷில் ந்துள்ஶபன். 

(பேபத்து, ‚றபேக்குநபில் சர?‛, ட்டுஷ, ‚ ஷரற‛ டு, ஆஸ்ட், 1996; 

றுவபிடீு: ‚ள்லம்‛, ஆய்ஶடு, ஶ-சூன்,1999) 

ஈத் றபேம் ஶதநறஞபேரண வதபேறப்திற்குரி ஶதரசறரிர் ஆ. ஶலுப்திள்ஷப 

(சத்துஷந, அரிஶசரணர தல்ஷனக் ம், அவரிக்ர) அர்லம் இஶ பேத்ஷ 

வபிிட்டுள்பரர். (ஆ. ஶலுதிள்ஷப, ‚றழ் இனக்றத்றல் ரனபம் பேத்தும்‛, தரரி., 

பன்நரம் தறப்பு, 1985, தக்ங்ள்: 62,63). இபேம் இந் தற்தகுறில் ரன் ள்லரின் 

வதய்ில் ஶரட்தரடுள் அஷந்துள்பண ன்றநரர். 

 

ஆணரல் அநறஞர் ஶலுப்திள்ஷப றபேள்லரின் வய்ினறல் ச த்துத்ஷக் 

ரண்றநரர்.இது பற்நறலும் நரகும்.ிஷண ீங்குஶன சத்றன் இறுறரண வய்ில் 

இனக்கு. புத்ரின் இனக்ஶர அர அறுத்ல் ன்தது.அத்துடன் ‚ணத்துக்ண் ரசறனன் ஆகுல்‛ 

ன்ததும் புத்ரல் னறபறுத்ப் தட்ட அடிப்தஷடத் த்தும்.ஆணரல் சர்க்கு இவ்ரறு ணத் 

தூய்ஷ ட்டும் ஶதரஶ ஶதரரது.ிஷணத் தூய்ஷஶ ஷனரது. 

வசய்ஷில் குஷநதரடுள் பேம், வசய்தணது ஶரக்ம் ரசற்நர இபேப்ததுரன் பக்றம் 

ன்ந புத்ரின் றஷனப்தரடு இல்ரழ்ரர்க்கு ற்ந த்தும், (importance of integration). 

ரீர் எவ்வரபே வசய்ஷிலும் இம்ஷச ிர்க்ப் தடஶண்டும் ன்று ீிர 

னறபறுத்றர்.ணஶ சத்றல் துநஶரர் (தடிஷஶரர்) ட்டுஶ ஈடு 

இஷற்நர்ள்.இது இல்ரழ்ரஷ வறும் தக்ற றஷனக்குத் ள்லரகும். 

‚ிஷணீக்ர, அர அறுத்னர?‛ ன்ந ஶள்ி பனம்ரன் சர் றர, புத்ர் றர 

ன்று வபி படிபம். 

றபேள்லரின் றஷனப்தரடு ன்ண? 

அநத்துப்தரனறல் துநநினறன் இநறறப் தகுற ரன்கு அறரங்ஷபக் வரண்டர அஷக்ப் 

தட்டுள்பது:‚றஷனரஷ‛, ‚துநவு‛,‛வய்பர்ல்‛, ‚அர அறுத்ல்‛ ஆற ரன்கும் உள்பரர்ந் 

வரடர்புஶபரடு, வரடர்ச்சறர எபே த்து பலஷஷத் பேறன்நண. 

‚ஆர இற்ஷ அரீப்தின் அந்றஷனஶ 

ஶதர இற்ஷ பேம்‛, 

ண இந் வய்ில் தகுற படிறநது. (இற்டுத் ஊழ் அறரம் உனஷ இக்கும் வதரது 

ிற தற்நறரத் ணி றஷனில் ஷக்ப்தட்டுள்பது.)ஆ தரர்ப்தணி உஷரசறரிர் 
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தரிஶனபேம், ஷசர்லம், சர்லம் உரிஷ வரண்டரடுது ஶதரல் றபேள்லர் 

இந்ப் திரிிணர் பேஷட ச த்துத்ஷபம் ற்நர் அல்ன.‛சரி, ரபேக்கும் ஶண்டரம், 

வதரதுரண த்தும் தஷடத்ரர் ன்று ஷத்துக் வரள்ஶரம்‛, ன்று ஶதசும் சறனபேம் 

ந்றர புத்ஷ ினக்ற ஷத்துிட்டரல் ஶதரதும் ன்று றஷணத்ஶ அவ்ரறு 

ஶதசுறநரர்ள்.ன் ணில் புத்ரின் ர்-சரறறுப்புக் வரள்ஷஷ அன்ணரர் டுஷர 

வறுக்றநரர்ள்.இப்தடி வறுப்ஶதரபேள் தரர்ப்தரர் அல்னர ஶல்சரறிணபேம் அடங்குர். 

ஆணரல் றபேக்குநபில் வய்ில் தகுற ற வபிப்தஷடரவும் வபிரவும் உள்பது. 

றஷனரஷ, துநவு, வய்பர்ல், அர அறுத்ல் ஆற ரன்ஷபம் புத்ரின் 

ரழ்க்ஷின் பக்றரண ரன்கு ட்டங்பரக் ரபடிபம். இபசன் சறத்ரர்த்ன் 

றஷனரஷத் துன்தத்ஷக் ண்டரன். அற்குக் ரம் ன்ண, ீர்க் ற உண்டர ன்ந 

ஶள்ிலக்கு ிஷட ரத் துநவு பூண்டரன். ஶடிணரன். சு எறுத்லும், ீிரண வய் 

பேத்லும் தன் ில்ஷன. சர் றஷ எதுக்றணரன்.அநறவுறில் ஆரய்ந்து 

வய்பர்வு ய்றணரன். ரம், வகுபி, க்ம் னும் பன்ஷநபம் ிட்டு ிடுஷன 

வதற்நரன். 

ன் ிடுஷனஶரடு றறுத்றக் வரள்தன் சு னத்ஷ உண்ஷில் துநந்ணர 

இபேக்படிரது  ன்று ண்டு, திநர் னம்வதந உஷப்தஶ டஷ ணக் வரண்டு, ரன் 

அநறந் ஶதபேண்ஷஷப ஷநர ஷநத்து ஷக்ரல் அற்ஷந அஷணத்து உிர்லம் 

அநறந்து ன்ஷ வதந ஶண்டிக் ரன வல்னரம் தரடுதட்டரன். 

இதுரன் றபேக்குநள் ரட்டும் வய்ில்.திட்சுக்பிடபம் வதௌத் சங்ங்பிடபம் ன் 

சறந்ஷணஷ எப்தஷடக்ரரண றபேள்லர் ஶடிர புத்ரிடறபேந்ஶ இந் அடிப்தஷட 

வய்ிஷனபம் அநறிஷனபம் வதற்றுள்பரர். 

அக்ரனத்றல், புத்ஷப் தின்தற்நறஶரர் தல்ஶறு குலக்பரத் க்குள் திரிந்து றடந்ரர்ள் 

ன்றும், அந்க் குலக்லக்குள் திட்சுலக்குக் வரடுக்ஶண்டி இடம் குநறத்தும், 

இல்னநரழ்ின் பக்றத்தும் குநறத்தும் டுஷரண பண்தரடுள் இபேந்ண ன்றும் 

னரற்று ஆரங்ள் கூறுறன்நண. றபேள்லர் இந்க் குலக்பின் உள்பண்தரடுபில் 

சறக்றக் வரள்ப ிபேம்தில்ஷன ன்தஷ அது தல் வபிப்தடுத்துறநது. 

புத்ர் ஶரரிதடி வசரந் அநறஷக்வரண்டு அது ஶதரஷணஷப ஶசரறத்து அநற பற்தட்ட 

றபேள்லர் ஶதரன்ந வதரிஶரர் அன்று ஏரிபேர் இபேந்துள்பணர். ரன் பன்ஶத குநறப்திட்டது 

ஶதரன ஶதசன் அஶசரன் கூட அப்தடித்ரன் புத்ர் வரள்ஷஷப அடறணரன். அணது 
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அசறன் வதரதுர்ப் தரர்ஷ திட்சுக்பரல் டிஷக்ப் தட்டல்ன. அப்தடி அர்லக்குக் 

லழ்ப் தட்டிபேந்ரல் அர்பில் எபேதிரிிணர் ீி றஷன டுத்து திந ங்ஷப எடுக்குரறு 

அந்ப் ஶதசஷணத் தூண்டிிபேப்தர்—இனங்ஷ திட்சுக்ள் தனஷப்ஶதரன. 

ஆ, ‚ரன், ணது‛ ன்னும் வசபேக்ஷ அறுக்கும் றஷனரஷத் த்தும், பற்றுண்ஷ ஶட 

பலும் ‚ பல்ரரின்‛ துநவு, பன்று ய்தும் வய்நறவு றஷன,அந் அநறிணரல் 

உந்ப்தட்டு அர ீக்ல்--- இது ரன் இபசன் சறத்ரர்த்ன் புத்ணரண ரர்க்ம். இது ரன் 

றபேக்குநபின் வய்நறவுக் வரள்ஷபம். 

துநநினறல் ரம் ிபக்கும் வரள்ஷக்கு எபே ணி உபேம் ந்து து தனறன் பல் 

அறரத்றல் ஷத்துள்பரர் றபேள்லர். அந் ணிஷணக் டவு றஷனில் டவுபரவும் 

ரட்டிப் ஶதரற்றுறநரர்.அஷண அசும் க்லம் ஶதரற்றுஶரடு  ‚றதடவும்‛ ஶண்டும் 

ன்றநரர்.றதடுல் ன்ததும் றப் தடுல் ன்ததும் எஶ வதரபேள் வரண்டிபேப்தஷ றழ் 

வனக்சறன் பனம் அநறனரம். 

ஆ றபேள்லர் ரட்டும் டவுள் ஆற தணரம் புத்ன் ன்று அநறறஶநரம்.றழ்க்குடிள், 

குநறப்தரத் றக் அசர் அந் அநறணின் அநறவுறச் வசன்று வதரது அநத்ஷ ரட ஶண்டும் 

ன்தது அது ஶதரஷண. 

ள்லர் திரணின் இந் றஷனப்தரடு அன்ஷந றத்ஷ ஆம்தத்றஶனஶ தஷர் 

ரடரக் பேற சறங்ப ஶர திட்சு சங்த்ரர்க்கு பற்நறலும் றரணரகும். 

றபேள்லர் ரனத் றத்றல் இனங்ஷின் வன்புநத்றல் சறங்ப சறற்நசர்ள் 

திட்சுக்பின் பல ஆஶரடு புற அசு என்ஷந உபேரக்ற, ிரிரக்ம் வசய் டும் 

பற்சறஷப ஶற்வரண்டிபேந்ணர். இஷ எபே ட்டத்றல் ஶசரன்ணர்ள் ன்ஷர 

றர்த்து பநறடித்ணர் ன்தஷவல்னரம் சறங்ப வதௌத் தல் ரம்சத்றன் பனம் 

அநறனரகும். 

டஇந்றரில் சரம்ரச்சறம் உபேரறிட்ட ரனட்டத்றல், றத்துக்குத் வன்புநம் 

இனங்ஷில் அனுரபுத்ஷத் ஷனரக்வரண்டு இன்ஷந ஈம் உள்பிட்ட வதபே 

ரட்ஷட ஶசரம்சத்றணர் ஆண்டுந்ணர்.அற்குச் சறநறதுரனம் பன்தர டரட்டினறபேந்து 

புறரச் வசன்று இனங்ஷின் சறனதகுறபில் குடிஶநறிபேந் ஆரிச் சறறுதரன்ஷிணர் 

ஶசரர்ஷப வன்று ங்ள் அஷச அனுரபுத்றல் றறுப் வதபேபற்சற வசய் ரனம் அது. 

அப்தடி எபே சறங்ப அசு உபேரஷத் றழ்ரட்டில் ஆண்டிபேந் ஶசரர்ள், தரண்டிர்ள் 

இபேபேஶ வதபேம் அதரரக் ித்ணர்.ஆணரல் இபேபேம் எபேணரத் வரடர்ந்து 
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வசல்தடில்ஷன. 

பஶந்பேம் இஷந் எஶ ற அசு ன்று ற்தட்டிபேந்ரல் ட்டுஶ சறங்பர் 

னறஷஷக் ட்டுப்தடுத்றிபேக் படிபம். 

இத்ஷ தஷச் சூல் ரர புத்ர் தற்நற றம் ரழ் வதௌத்ரின் தரர்ஷக்கும் 

சறங்ப அஷச உபேரக் பற்சற வசய் வதௌத் சங்த்ரர் தரர்ஷக்கும் டும் பண்தரடு 

றனிது. றத்றன் புத்ர்வரள்ஷிணர் புதுச்ஶசரிப்தகுற, பூம்புரர், ரப்தட்டிணம் ஶதரன்ந 

சறன துஷநபம் சரர்ந் தகுறபில் ட்டுஶ இபேந்ணர் ணனரம்.இர்பின் த்தும் சறங்ப 

திட்சு சங்த்றணரின் றஷனப்தரட்டுடன் பண்தட்டர இபேந்றபேக்றநது. 

சறங்ப ஶர திட்சுக்ள் இந்ற திரர் ஶதரனஶ அஷசத் ங்ள் இபேம்புப் திடிக்குள் 

ஷத்றபேக் ஆம்தபல் தரடுதட்டணர்.ஶர வதௌத்ம் ன்தது ர புஶரற 

ஆறக்த்ஷ சபத்றலும், அசறலும் றறுவும் ஶரக்ம் வரண்டது. ட இந்றரில் புத்ரின் 

த்துக்குப் திநகு புத் இக்த்றணர் த்றில் பல் வதபேம் திபவு ற்தட்ட ஶதரதுரன் 

இந் ஶரம்(ஸ்ி ரம்) உபேரணது. அஶசரபேக்கு பன்ஶத இந்ப் திபவு 

ஶரன்நறிட்டது. புத் இக்த்ரர் டத்ற ரரடு என்நறல் வதபேம்தரன்ஷரணர்பின் 

படிவுக்கு றர சறறுதிரிிணரண திட்சுக்ள் ங்ள் சறநப்பு அறரத்ஷ றறுவும் ஶரக்த்றல் 

ரர்க்ிறஷப இறுக்ர ரற்ந பஷணந்ஶதரது இல்ரழ்ரர் அற ண்ிக்ஷில் 

இடம் வதற்நறபேந் அன்ஷந புத் சங்த்றல் இந் புஶரறத் ணரண சற பநறடிக்ப்தட்டது. 

அந் ரரட்டுக்கு ந்றபேந்  ரபரண இல்ரழ்ிணர் துநவுபின் ஆறக் பற்சறஷ 

பஷபில் றள்பிணர்.இணரல் புத் சங்ம் இண்டர உஷடந்து. வதபேம்தரன்ஷிணர் ங்ள் 

அஷப்ஷத ரசங்ற அஷப்பு ( வதபேம்தரன்ஷிணர்) ன்று அநறித்ணர். ம்ஷ 

அடக்றரப பன்ந ஶரற திட்சுக்ஷப இர்ள் ஈணரணிள் (சறநற ரர்க்ம்) ண 

அஷக்னரிணர். (இந் இக்ப் திபவும் வதர்லம் ஷ்ப் புட்சற னரற்நறல் ஶதரல்ஷ்ிக் 

வன்ஷ்ிக் திபஷ றஷணவுதடுத்துறன்நண.) 

ரசங்க் வரள்ஷப்தடி புத்ர் இஷநறஷனில் ஷத்துப் ஶதரற்நப்தடனரணரர். அர் 

வய்நறவு ய்ற எபே ணிர் ட்டுஶ ன்று கூநற ஶர திட்சுக்பின் றஷனப்தரடு 

உண்ஷில் தகுத்நறவுக்கு அர்ள் வரடுத் பக்றத்துத்ரல் அல்ன.ரநர ‚புத்பேம் 

எபே ணிர்ரன். திட்சுக்பரற ங்ஷப எத்ர்ரன்; திட்சுக்பரற ரங்லம் புத்ர் 

ஶதரனஶ அற உன்ண றஷனஷ ய்க் கூடிர்ஶப; ணஶ அசும், இல்ரழ்ஶரபேம் 

ற்ஶநரபேம் ங்லக்கு பற்நறலும் லழ்ப்தட்டு டக்ஶண்டும்‛. ன்று னறபறுத்துஶ அந்த் 
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ஶரறபின் அசறல் உள்ஶரக்ம். 

இஷ உர்ந் ரசங்த்ர்ள் புத்ரின் டவு றஷனஷ—ஆற தன் னும் ‚ணக்குஷ 

இல்னரரன்‛ றஷனஷ—னறபறுத்றணர். 

இஷ ஶலும் உறுற வசய்து ஶர திட்சுக்பின் ஆறக்ப் ஶதரக்ஷ அம்தனப்தடுத்ஶண்டி 

இன்வணரபே பக்றக் ஶரட்தரட்ஷடபம் ரசங்த்ர் பன்ஷத்ணர். இன்தடி புத்ர் 

ரட்டி றில் வசன்று அர அறுத்ல் னும் இறுற றஷன ய்ற அயந்த் (டவரறில், 

‚அர்யத்‛’ றறல் ‚அபேர்‛>‛ஆபேர்‛) னும் சறநப்புறஷன ய்ற திட்சுக்ள்கூட குஷநதரடு 

வரண்டர்பர இபேத்ல் கூடும் ன்று ரசங்த்றணர் ஷறுத்ணர். இந் 

ஷறுப்தின் தடி, ஷனசறநந் அயந் றஷன ய்றணரலும் எபே திட்சுரல் புத்பேக்கு 

இஷர  ரந படிரது; எபே திட்சு எபேஶதரதும் டவு றஷனக் டவுள் இடத்ஷ 

அஷடபடிரது; ஆற தணின் அடிஶசர்ந்ரர் ன்று ரன் ஆபடிபம். இப்தடி திட்சுின் 

இடத்ஷ இஷநக்குக் லஶ ஷப்தன் பனம், இல்ரழ்ரபேம் அசும் கூட இஷநன் 

தரர்ஷில் திட்சுவுக்கு சம் ன்ந வரள்ஷஷ ரசங்ற இக்த்ரர் றஷனரட்டிணர். (‚Six 

World Faiths”—ed. W. Owen Cole, Continuum Publishers, 2004;  “ Buddhist Sects in India”- by Nalinaksha Dutt, Motilal 

Banarsidass, 1978; “ Buddhist sects and sectarianism”-by Bibhuti Baruah, Sarup&Sons, 2000; “Mahasanghika” at Britan-

nica.com & Wikipedia) 

  இந் ரசங்றக் டவுட்வரள்ஷஷ சறங்ப ஶர புத் திட்சுக்ள் ீிர றர்த்துப் 

ஶதரரடிணர். 

றபேள்லர் இந் ரசங்றக் வரள்ஷஷத்ரன் அசுக்கும், இல்னந ரழ்வுக்கும், 

குடிலக்கும், எட்டுவரத் றச்சபத்துக்கும் அசறரணது ன்று பேற அஷணஶ 

றபேக்குநபின் டவுள்ரழ்த்து அறரத்றலும், ீத்ரர் வதபேஷிலும் ஶதரறத்துள்பரர். 

 இவ்ரறு புத்ர் ட்டுஶ ணக்குஷில்னர ஶன் ன்று ஶதரறத்து சறங்ப ஶரச் 

வசபேக்ஷ அடக்குறநரர் ள்லர்திரன்.அடுத்து அர்பின் ஆறக்ப் ஶதரக்ஷ அடக்கும் 

ஶரக்ம் அபேக்கு இபேந்ஷ ீத்ரர் வதபேஷ ன்ந அறரத்றலும் ரபடிறநது. 

இன் பனரது குநட்தரிஶனஶ இந் அறரம் ரஷ குநறத்து ன்தது வபிரக்ப் 

தட்டுள்பது. 

‚எலக்த்து ீத்ரர் வதபேஷ ிலப்தத்து 

ஶண்டும் தனுல் துிவு.‛ 

தல்சறநப்பு ஶண்டுஶரர் எலக்த்து ீத்ரரின் வதபேஷஷ பற்ண் ஶதரற்நஶண்டும் 
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ன்தது இன் வதரபேள்.திற்தரடு துநினறல் ‚ம்‛ ன்ந ஷனப்தில் வதரதுப்தஷடர 

சறநப்திக்ப்   தடும் சர்,ஆசலர், தரர்ப்தணபணிர் ஶதரன்ந தல்ஷத் துநிள் 

தற்நறல்ன இந் ‚ீத்ரர் வதபேஷ‛. 

இந் இண்டரம் அறரத்றன் பல் குநட்தரில் குநறப்திடப்தடும் எலக்த்து ீத்ரர் ரர் 

ன்தற்குரி குநறப்பு தனறன் பல் அறரரற டவுள் ரழ்த்றஶனஶ உள்பது:-- 

‚வதரநறரில் ந்ித்ரன் வதரய்ீர் எலக் 

வநறறன்நரர் ீடு ரழ்ரர்.‛ 

புனன் வன்று பற்நநறரபணர, இஷநர உள்ப தணின் எலக் வநறில் வசல்ஶரர் ீடு 

ரழ்ரர்.ணஶ டவுள் ரழ்த்றல் ஶதரற்நப்தடும் டவுபின் வநறஶ றபேள்லர் ஶதரற்றும் 

எலக்வநற.அத்ஷ வநற றற்கும் துநஶரபேள் சறநந்ஶரர் ீத்ரர் அல்னது அயந்ர் இது 

புத்ர் இக்த்ஶரர் அஷணபேம் வதரதுர ம்தி ஶரட்தரடு ள்லர் திரனுக்கும் 

ற்புஷடது.ஆணரல் சறங்ப ஶர திட்சு சங்த்ரர் வரள்ஷக்கு ரநர றபேள்லர் 

வரள்ஷ அஷந்து. அர் ம்திக்ஷப்தடி அயர் ன்தரர் பேம் புத்பேக்கு றரில்ஷன, 

அடுத் றஷனிலும் இல்ஷன அர்பிடபம் குஷந இபேக்கும். அர்ள் இஷந றஷன 

அஷடந்ஶரர் இல்ஷன; அஷடவும் படிரது.அயஷ ஷனஷிடத்றல் ஷக் றுக்கும் 

இந் ரசங்றக் ஶரட்தரட்ஷட ள்லர்திரன் வபிர னறபறுத்தும் குநட்தர என்று 

அரல் றட்டறட்டு இற்நப் தட்டுள்பது. அது இதுஶ: 

  ‚குவன்னும் குன்ஶநநற றன்நரர் வகுபி 

ஶபம் ரத்ல் அரிது.‛ 

அரது ீத்ரர் றஷன ய்ற ஶம்தட்ட துநஶரரிடபம் ஶரது வகுபி ஶரன்நற 

ஷநக்கூடும். 

 ஶஶரணரலும் வகுபி ீஶ.இஷண அடுத் அறரத்றஶனஶ (அநன் னறபறுத்ல்) 

னறபறுத்துறநரர்:‚ அலக்ரறு, அர, வகுபி, இன்ணரச்வசரல் ரன்கும் இலக்ர இன்நது 

அநம்‛ ன்நரர் வதபேரன். அவ்ரறு ீத்ரர்க்கும் சறநறது வகுபி ஶரன்றுரணரல் அத்துடன் 

சறநறது அரவும் திநகுஷநலம்கூட ிஷபஶ வசய்பம். இது உட்றஷட. அரது ீத்ரபேம் 

நறஷத்ல் உண்டு. 

இப்தடி தட்தர எபே பக்றக் பேத்ஷ பனறஶனஶ அநறித்துள்பற்கு றபேள்லரின் 

அசறல் றஷனப்தரஶட ரம்:-- 

புத்ரின் இடத்ஷ ஶறு ர்க்கும் ஷபிக் படிரது. இஷநணின் திறறறர ீத்ரர் 
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 ஶதர உரிஷ வரண்டரட படிரது. அர்லம் இல்ரழ்ஶரர்  ஶதரன வதரதுரண 

அசுக்குக் லடங்ற வதரது எலக் வநற றன்று ீடுரட்டும். 

இவ்ரறு,  ள்லரின் புத்ம் சறங்பதிட்சுக்லக்கு பற்நறலும் றரணர உள்பது. 

அர்பின் அசறல் ஶனரறக் ஆஷசக்கு றர உள்பது. 

புத்ஷ பற்நர அநறந்து வபிந்து அர் றில் உனகு வசல்லுரறு வதரபேள் ண்டு 

ஶதரறத்ர் றழ் ள்லஶ. புத்ஷ பற்நறலுரத் றரிபு வசய்து திட்சுக்பின் அசறல் 

ஆறக்க் பேிர ரற்நற வறும் வதரம்ஷரக்றது ஶரபம் , சறநப்தர சறங்ப 

திட்சுக்லஶ. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 சைந்ோ                                               

நவைிசுலாவில் உலே ஏோேிபத்ேிய எேிர்ப்புக்கூட்டமைப்பு: 
வணிசுனரின் ஷனர் ரமறல் வசன்ந ஜணரி 22 பல் 24 ஷ ஷடவதற்ந 

ரறதத்றத்றற்கு றரண உனக் கூட்டஷப்தில் ந்து ண்டங்ஷபச் ஶசர்ந் சப, 

அசறல் இக்ங்பின் 403 திறறறலம், 2096 ஶசறப் திறறறலம் என்றுகூடிணர். 

வணிசுனரின் ஆலம் க்ற ஶசரசனறசக் ட்சறரல் (தி.ஸ்.பெ.ி) இந்க் கூட்டஷப்பு 

ற்தரடு வசய்ப்தட்டது. டந் ஆண்டு ஜழஷன ரம் வணிசுனரின் ரமறல் ஷடவதற்ந 

XXV சரவ் தரஶனர ன்நத்றல் ட்டப்தட்ட எப்தந்ங்பின் எபே தகுறர இந்றழ்வு ற்தரடு 

வசய்ப்தட்டது. இந்த் வன் அவரிக் ரட்டின் அனுதங்ஷப ற்ந ரடுலக்கும் வரண்டு 

ஶசர்ப்தற்கும்  ஶனர, ரறதத்ற றர்ப்திற்ரண எபே சர்ஶச எபேங்றஷப்ஷத 

உபேரக்குற்ரஶ இந் ற்தரடு.  

கூட்டஷப்தின்  தங்ஶற்தரபர்ள், ‚ரழ்க்ஷ, இஷநரண்ஷ ற்றும் அஷறக்ர‛ ன்ந 

பக்த்றன் லழ் என்றுஶசர்ந்து, அவரிக் க்ற ரடுலம் அன் ட்பு ரடுலம் 

ஊக்குிக்கும் புற ரரப ரறதத்றக் வரள்ஷலக்குக்  ண்டணம் வரிித்ணர் 

‚அவரிக்ரின் இரட ஆக்றறப்புக் வரள்ஷரல் பூறின் அஷற டுஷர 

அச்சுறுத்ப்தடுறநது‛ ன்ந இறுற அநறிப்திற்கு எபேணர எப்புல் அபிக்ப்தட்டது. 

ரறதத்றத்றற்கு றரண ஶதரரட்டத்றல் ங்ள் டப்தரட்ஷடப் தங்ஶற்தரபர்ள் ீண்டும் 

உறுறப்தடுத்றணர். ங்பது தல்ஶறு ஶதரரட்டங்ஷபபம் எபே னறஷரண, டுக்ினர 

ஆற்நனர என்நறஷக்த் ஶஷரண அஷணத்து எபேங்றஷக்கும் டடிக்ஷஷபபம் 



                                              உரிஷத் றழ்த் ஶசம்| ஃதிப்ரி 2020| 44 

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

ஶற்வரள்ரவும் ரக்பித்ணர். 

வணிசுனரின் அறதர் றஶரனஸ் துஶர உஷரற்றுஷில், அவரிக்ப் ஶதசறனறபேந்து 

பேம் அச்சுறுத்ல்லக்கு  ஶனர அன் சந்ஷப் வதரபேபரர ஶனரறக் ரழ்வு 

பஷநில் வநறில் வபேக்டி உபேரற உள்பது ன்நரர்; அறல் தர்வுக் னரசரத்ஷத் 

றிப்தற்ரத் ஶசறக் னரசரங்ள் ற்றும் ணி ிலறங்ள் புஷக்ப்தடுறன்நண 

ன்நரர். ணி றப்புலக்கு றரண பனரபித்துத்றன் ணி தர் றதரட்டு பஷந 

உஷக்கும் க்பின் ரழ்றஷன வபேக்டிஷ றவும் ஶரசரக்குறநது. ரறதத்றம் 

வபேக்டிில் உள்பரஷரல் அது ஶலும் ஆக்ஶரரணரவும், ஆதத்ரணரவும் 

அறவுரணரவும் உள்பது ன்று உஷரற்நறணரர்.னரச்சர ஶனரறக்த் வரறல்துஷந, 

ட அட்னரண்டிக் எப்தந் அஷப்தின் (ஶட்ஶடர) இரடச் வசல்தரடுள் ற்றும் 21ஆம் 

தற்நரண்டின் வதரனறரின் ஶசரசனறசம் தற்நறபம் ஶதரரபிள் ிரம் வசய்ணர். 

இப்ஶதரஷ வதரபேபரர ரறரிக்கு ரற்நர சர்ஶச அஷப்ஷத ற்தடுத்துது குநறத்தும் 

பன்று ரட்ள் ிரறத்ணர். 

 

ரறதத்ற றர்ப்புத் ரக்குனறன் ஷப் திச்சறஷண தற்நற ிரத்றற்கு அப்தரல்,: 

வதண்ள், றுப்திண க்ள், தங்குடி க்ள், வரறனரபர்ள், ம்பென்ள், ல் வரடர்பு 

ற்றும் இஷபஞர்ள் குநறத் துஷநசரர்ந் திச்சறஷணள் தற்நற ிரங்லம் டந்ண 

வரறற்சங் ிரத்றல், தங்ஶற்தரபர்ள் உனபரி ரறதத்ற றர்ப்பு 

ஶதரரட்டத்றற்ரண எபே பத்ஷ உபேரக்குது குநறத்தும், வரறனரப ர்க்த்றன் அசறல் 

ல்ி அனுதங்ஷபப் தரிரநறக் வரள்து குநறத்தும் ிரறத்ணர். 

ம்பென்ள் தற்நற ிரத்றல், வணிசுனரின் ம்பென்ள் ற்றும் திஶசறனறன் றனற்ந 

றரப்புந வரறனரபர் இக்த்றன் (ம்ஸ்டி) குடிஶற்நங்ள் ஶதரன்ந, க்பின் சக்றஷக் 

ட்டிவலப்புற்ரண அனுதங்ஷபப் தறர்ந்து வரள்ப எபே இஷ தனத்ஷ 

உபேரக்குற்ரண றட்டம் பன்வரறப்தட்டது. 

வசன்ந பேடம் டிசம்தர் ரம் ல் வரடர்புக் கூட்டஷப்தில் அறதர் றக்ஶரனஸ் 

துஶரரல் அநறிக்ப்தட்ட பன்வணடுக்ப்தரண, ல்வரடர்புத் துஷநில், ரற்றுத் 

ல்வரடர்புக்ரண எபே சர்ஶச ஷனஷப்ஷத உபேரக்குது குநறத்து 

பன்வரறப்தட்டது, அஶ ஶதரல் ல்வரடர்புப் தல்ஷனக்ம் உபேரக்ற றநணரய்வு 

அசறல் ல்ிக்ரண தரடத் றட்டங்ஷப ற்தடுத்துது குநறத்தும் பன்வரறப்தட்டது. 
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வடனறளர் (ஊடம்) ற்றும் யறஸ்தரன் டிி ஆற, சர்ஶச அபில் அச்சுறுத்ல்ஷபப் 

வதற்ந இண்டு றஷனங்ஷபபம் ஆரிக் டுக்ப்தட்ட ர்வுள் கூட்டஷப்தரல் 

அங்லரிக்ப்தட்டண. 

வணிசுனரின் ிடுஷனக்ரண ல்ி ற்றும் தித்துஷந துஷ அஷச்சர் றர குஸ்ரன் 

ணது உஷின் ஶதரது "இந் சந்றப்புள் து புட்சறஷ தகுப்தரய்வு வசய்பம் ங்ள் 

ட்சறின், வசல்பஷநபர படிஷடறன்நண. உனபரி ஶதரரட்ட சூனறல் 

வணிசுனரின் அனுதத்ஷப் வதறுற்ரண ரய்ப்புஷப ஊக்குிப்தது பக்றம் ன்று 

ரங்ள் ம்புறஶநரம், வணன்நரல் ங்ள் ஶதரரட்டம் ற்ந ரடுபின் ஶதரரட்டங்லக்கு 

வணிசுனர பேம் தங்பிப்தர இபேக்க்கூடும் ‛ன்று வரிித்ரர். 

" வணிசுனரின் உரத்ஷ உற்று ஶரக்றணரல், அவரிக்ப் ஶதசு வசல்தடும் ிம் 

வபிரத் வரிபம். இரடத் துஷநில் சக்றரய்ந் எபே ரடு, வணிசுனரின் உள் 

ிரங்பில் ஷனிஷ ீங்ள் புரிந்துவரள்ரீ்ள்,  து வதரபேபரரத்ஷபம் து 

சபரத்ஷபம் பற்நறலும் சலறக்கும் எபே றட்டபம் ஆர்பம் அவரிக்ர வரண்டுள்பது. 

இது வணிசுனரில் ட்டுல்ன, வதரனறிரிலும் இவ்ரஶந வசல்தடுறநரர்ள், ஈக்டரரில் 

சூழ்ச்சறரணக் ஷரலஷ பனரவும், அர்வஜன்டிணரிலும் திஶசறனறலும் றிப்பு 

பஷநின் பனபம் இஷச் வசய்ரர்ள். அர்ள் ன்ஶர ஶரட்தரட்ஷட புதுப்திக்றநரர்ள், 

‛ன்றும் குஸ்ரன் இந் றழ்ின் ரறதத்ற றர்ப்பு ன்ஷ தற்நறபம் பேத்து 

வரிித்ரர். 

அவரிக்ர ற்றும் ஶரப்தி என்நறத்றன் ஆக்றஶரரண டடிக்ஷள் ரர, 

இரஜந்றபஷநில் தறனபிக் அற ரய்ப்தில்ஷன வணணில் ஜணர அஷப்புலம் 

சர்ஶச சட்டபம் வதரி உன சக்றபரல் பநறடிக்ப்தட்டண ன்றும் துஷ அஷச்சர் 

சுட்டிக்ரட்டிணரர். 

அவரிக்ரினறபேந்து ஶசரசனறசம் ற்றும் ிடுஷனக்ரண ட்சறின் உறுப்திணரண னறசவதத் 

திர்ரீல் அர்ள் "அவரிக் ரறதத்றத்ஷப் ஶதரன்ந வதரி எபே அக்ஷண ஶரற்டிக், 

ரம் அஷணத்ஷபம் வசய் ஶண்டிது அசறம். அஶரடு, ரம் இங்ஶ தரர்த்தடி 

எற்றுஷபடனும் வசல்தடஶண்டும் அவரிக்ரில் ரம் ஶசரசனறசத்ஷ அஷடந்ரல், இது 

ஷ இபேந்து ந்றஶன றக் வரடூரண இந் ரறதத்றத்றனறபேந்து உனத்ஷ ரம் 

ிடுிக் படிபம் ன்தஷ ரன் அநறஶன்‛ ன்று .அநறித்ரர். 
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திரிட்டிஷ் ம்பெணிஸ்டுள் சரர்தில் ஶதசற ஶரர் வஜரடி ரறதத்றத்ஷ ப்தடிஅறக் 

ஶண்டுவன்தஷ வனணிணிடம் இபேந்து ற்றுக்வரள்ஶரம் ன்று உஷரற்நறணரர். 

 

வணிசுனரின் வபிபநவுத்துஷந அஷச்சர் ஶரர் ஜரர்ஜ் அரீமரின் ஆற்நல் றக் 

நோடக்ே உமரயின் சாரம்: 

உன் எேிரிமய நேரிந்துக்நோள்:  

ணது பேத்துக்ஷப அநறபப்தடுத்ற அஷச்சர் அரீமர, வதர்னறன் சுர் இடிந்து 

ிலந்ஶதரது னத்ீன் அவரிக்ரின் க்ள் உர்ந் ம்திக்ஷற்ந ன்ஷஷப் தற்நறபம், 

னரற்நறன் படிர அஷ ரறதத்ற சறத்ரந்ரறள் ‘உச்சரித்ஷப் தற்நறபம் கூநறணரர்.. 

‘ரறதத்றம்’ ன்ந வசரல்ஷனப் தற்நற வதரதுர,  குநறப்தர இஷபஞர்லக்கு,ந்ப் புரிலும் 

இல்ஷன, இச்வசரல் ‘ரண, ரடிஷத் ம்பெணிஸ்டுபரல்’ ட்டுஶ’ தித்றஶரப் 

தன்தடுத்ப்தடுரத் அர்லக்குத் ஶரன்நறது.. இஷபஞர் கூட்டம் இஷ பத் 

ரர்க்சறஸ்டுபின் ‘ட்டுரம்’ ணக் பேற அர்பிடறபேந்து ற்றுக்வரள்ப றுத்து 

றரரித்ணர். 

ஶதரரட்டம் றஷநந் இந் ரனட்டத்றல் றர்வரள்லம் றரிின் ன்ஷ குநறத்து 

க்லக்கு வபிின்ஷ இபேந்ஶதரறலும், றபர்ச்சறின் உத்ஶம் வரடர்ந்து.இந்ப் புரில் 

ப்தடி ந்து? னத்ீன் அவரிக்ரின் ஶதரரடும் ஷலக்கு எபே னங்ஷ ிபக்ம் 

ஶதரல் எபிபெட்டி ம்பெணிஸ்ட் றபெதரின் றர்ப்பும், க்ள் றர்வரள்லம் றரிஷப் தற்நற 

ப்வதரலதும் ஶர்தடஶ ஶதசும் .‘எபே ண்வட்டிஷ எபே ண்வட்டி ன்ஶந கூறும், பதற 

ஹ்பெஶர சரஶமறன் ஶதரஷணலம் இப்புரிலுக்கு வதபேம்தங்ரற்நறபள்பண.ரனம், பத் 

ரர்க்சற வரில்னரக்ள் சரிரணர்ள் ன்று றபைதித்துள்பது. ரறதத்றம் குநறத் 

வனணிணின் ஷஷந, பற்நறலும் சரிரணது ஶலும் ப்ஶதரதும் வதரபேத்ரணது. 

ஷடசறர, அவரிக் அறதர அறரத்ஷப் திடித் வடரணரல்ட் ட்ம்ப் ரறதத்றத்றன் 

பத்றனறபேந்து பபடிஷக் றறத்துள்பரர்., எடுக்ப்தட்ட க்ள் ற்றும் அர்பின் 

பங்ள் குநறத்து ஶதசறன் ஶரக்த்ஷ றத் வபிவுதடுத்தும் ிர வதரய்ரண 

தப்புஷஷபபம் ஊடங்ஷபபம் அம்தனப்தடுத்றபள்பரர். 

ரறதத்றத்றன் இபேப்பு குநறத்ஶர, அன் ன்ஷ குநறத்ஶர ம் ணறல் ந் சந்ஶபம் 

இல்ஷன,  இந் ரறதத்ற அஷப்பு ழீ்ச்சறஷடந்துள்பது, அணரல் அது இன்னும் றவும் 

ஆதத்ரணரவும் உள்பது. 
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வணிசுனர இன்று, ஶற்கு அஷக்ஶரபத்றல் ரறதத்ற றர்ப்புப் ஶதரரட்டத்றன் ஷர 

உள்பது, அஶ ஶத்றல் ீறக் சறரி க்ள் றக்றல் ஶதரரட்டத்ஷ றடத்துறநரர்ள். 

சண்ஷட வவ்ஶறு டிங்ஷப டுக்க்கூடும், ஆணரல் அது எஶ ஶதரரட்டம் ரன். ஶலும் 

ரறதத்ற ஆக்றறப்பு ங்கு டந்ரலும் அஷ றர்ப்தற்ரண து றநஷண ஶம்தடுத் 

எபே கூட்டு டடிக்ஷக்ரண றட்டம்  க்கு ஶஷ. 

2019 ஆட்சிக் ேவிழ்ப்பு முயற்சி:  

ரறதத்ற ஷனடீ்டின் எபே ஶர்வு ஆய்வு:டிம்ப் சரப்த்றல், வணிசுனரில் 

ரறதத்றத்றன் றட்டங்ள் ற்றும் சூழ்ச்சறள் குநறத்து இணி ந் சறபம் இல்ஷன. 

அவரிக்ர ணது உத்வுஷப வணிசுனரில் உள்ப றர்க்ட்சறலக்கு வபிப்தஷடரஶ 

திநப்திக்றநது, அன் உறுப்திணர்லக்ரண வசனவுஷப வபிப்தஷடர வசலுத்துறநது 

ஶலும் அர்பின் பஶனரதரத்ஷபம் ந்றங்ஷபபம் ீர்ரணிக்றநது. அன் உறுப்திணர்ள் 

வதறும் உித்வரஷ ற்றும் வசனவுள் ஷ.இந் ஷக்கூனறலடரண வபிபநவுத் 

துஷநின் சந்றப்புள் ந் எபிவு ஷநவுறன்நற வபிப்தஷடர ஶற்வரள்பப்தடுறன்நண, 

ஶலும் அஷ ன்கு ஆப்தடுத்ப்தட்டும் உள்பண, 

வணிசுனரில் அவரிக்ரின் ஆட்சற ிழ்ப்பு பற்சற ன்தது எபே இஷநரண்ஷ வரண்ட 

ரட்டில் ரறதத்ற ஷனடீ்டிற்ரண எபே ஶர்வு ஆய்ஶ ஆகும். அல் ஶதரஷண எபே துநி 

ஶதரன ஶரற்நபிக் வசய் அன் இரஜந்ற பத்ம் ட்டுஶ ஶதரதும். வணிசுனர க்ற 

ரடுபின் ணி உரிஷள் ஶதஷில் ஶர்ந்வடுக்ப்தடுஷத் டுக் அவரிக்ர, சறநற, 

தனணீரண ரடுஷப றட்டி,  அலத்ஶற்தடுத்ற வசய் திச்சரம் என்று ஶதரதும். அஷஶ 

உனவங்றலும் சர்ஶச ன்நங்பில் ஶற்வரள்பப்தட்ட இது ஶதரன்ந இரஜந்ற 

பத்ங்லக்கு உரரக் கூநனரம். 

க்ற ரடுள் சஷதின் வுன்சறலுக்கு வணிசுனரின் றணத்ஷ ஆரித்ரல், ஆதத்ரண 

ிஷபவுஷப ற்தடுத்துஶரம் ன்று அவரிக்ர தன அசுஷப அச்சுறுத்றது, 

ஆப்திரிக்ரில் உள்ப ரடுலக்கு உிஷக் குஷநப்ஶதரம் ன்று றட்டிது. ரீதின் 

ரடுபின் அஷச்சர்ஷப அச்சுறுத்றது. இந் பற்சறள் அஷணத்ஷபம் ீநற, 106 ரடுள் 

வணிசுனரவுக்கு ரக்பித்ண, 90 ரடுலக்கு றர அலத்ம் வரடுத்ரல் 

அவரிக்ரவுடன் இஷந்து வசல்தட்டண. ரக்பிப்தற்கு பந்ஷ ஷடசற பேம் ஷ 

ஶதரரட்டம் வரடர்ந்து, அஷில் ந்ிரண ஞ்ச டடிக்ஷஷபம் ிர்க் 

ரக்வடுப்பு டந் அர்ில் தல்ஶறு அசுபின் ஷனர்ள் ற்றும் அஷச்சர்ள் னந்து 
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வரண்டணர். 

டந் இண்டு ஆண்டுபில் வணிசுனரவுக்கு றர அவரிக்ர டத்ற 

அட்டூறங்ள்,  ஆக்றறப்புக்ரண தன றபஷநஷப அவரிக்ப் ஶதசு 

ஶற்வரண்டுள்பது. இரஜந்ற சூழ்ச்சற, அச்சுறுத்ல் ட்டுல்னரல், சரரிர ஊட 

வதரய்பின் ரினரவும், வணிசுனரின் உள்ட்டஷப்பு ற்றும் வதரபேபரரம் ீதும் 

ரக்குல்ஷப வரடுத்து. வணிசுனரின் வபிரட்டு வசரத்துக்ள் றபேடப்தட்டது , 

அவரிக்ரின் ஷப்தரஷ ஜளரன் ஷஶட ற்றும் தனரின் பனர சற பற்சற வசய்து. 

ஆணரல் இஷ ல்னரம் டந்தும் எபே வரடி கூட சஷடஷ ரங்ள் பேஶில்ஷன. 

வணிசுனரின் க்ள் ரறதத்றக் ட்டஷபலக்குத் ஷனங் றுத்ற்ர 

அர்ஷப ண்டிப்தற்ர ிறக்ப்தட்ட அடிஶப வதரபேபரரத் ஷடள்.அஷ க்ஷப 

தட்டிணி ஶதரட்டு ங்ள் அசரங்த்ஷ றரரிக் ஷப்தற்ரஶ ஶற்வரள்பப்தட்டண , 

ஆணரலும் அஷ ஶரல்ிஷடந்துள்பண.. - உவு, பேந்து ற்றும் அஷணத்து ஷரண 

அத்றரசற வதரபேட்பின் தற்நரக்குஷநரல் –சறங்ள் ற்தட்டிபேந்ஶதரறலும் க்ள் 

அசரங்த்ஷ தரதுரப்தறல் உறுறர உள்பணர். 

அவரிக்ரின் ஆட்சற ிழ்ப்பு சற என்றுறல்னரல் ஶதரண ஶதரது அவரிக் ஆலம் 

ட்டரங்பில் வதபேம் அம்திக்ஷ ற்தட்டது. ஆட்சறக்ிழ்ப்திற்ர, அிஶசர்ந் தஷடள் 

றவும் சறநறஷரவும், ன்னுறுற இல்னரலும் இபேந்ண (ஷஶடவுடன் கூடிிபேந் 

வதபேம்தரன்ஷரண ீர்ள் ரற்நப்தட்டணர் ற்றும் ம்திக்ஷக்குரி அறரரிபின் 

வரஷனஶதசற அஷப்புள் பனம்  அர்ள் ற்ர அறல் ஈடுதடுத்ப்தட்டுள்பணர் 

ன்று  ிபக்ம் வதற்ந ஶதரது அர்ள் அங்றபேந்து வபிஶநறணர்) அர்ஷப சறநடிக் 

வசய் ண்ரீ்ப் புஷ ி ஶவநரன்றும் ஶஷப்தடில்ஷன. ீறபேந் ஷபினரண 

தர்ள் அசு அறரத்ஷ ஷப்தற்ந ஶண்டி ரபில் ஸ்வதின் தூத்றல் ஜரன் 

வசரஶணர-ஷ சரப்திட்டு படித்ணர். 

இணப்தடுவரஷனக்ரண பற்றுஷ ீக்ப்தடும் ஷ அவரிக்ரவுடன் ஶதச்சுரர்த்ஷ டத் 

படிரது ன்தறல் றக்ஶரனஸ் துஶரின் வதரனறரி அசு உறுறர உள்பது. 

 

புேிய தேர்ேல்ேள் நெருங்கும்தபாது குழப்பத்ேில் எேிரணி: 

இற்றஷடில், றர்க்ட்சற இப்ஶதரது குப்தத்றல் உள்பது, குய்ஶட எபே ஷரனரரர் 

ன்று வரிந்துள்பது. அர் சீதத்றல் வதபேம்தரன்ஷரணர்பரல், அஷச றர்க்கும் 
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வதபேபவு சக்றபரல் கூட றரரிக்ப்தட்டரர் (வணிசுனரின் வகுஜணங்லக்கு அர் எபே 

வதரபேட்ஶட இல்ஷன அர்பில் தனர் அஷப் தற்நற ஶள்ிப்தட்டஶ இல்ஷன). 

ரறங்டணில் உள்ப ஷப்தரஷபின் ஜரணர்ள் அறதர் ஶர்னறல் ஶதரட்டிிடர குய்ஶர 

ன்ந தஷஶ சட்டபூர்ரண’ அறதரக்கும் அதத்ரண ஶரசஷணஷ பன் றறுத்தும் 

பற்சறிஶன உள்பணர். அர்பின் உத்வுக்கு ரநர வணிசுனரின் றர்க்ட்சற 

ம்.தி.க்பில் தரறக்கும் ஶற்தட்ஶடரர் இப்ஶதரது அசுடன் சரரண உடன்தடிக்ஷக்குக்ரண 

ஶதச்சுரர்த்ஷ டத்துற்கு ஆவு வரிித்துள்பணர், 

ிபேக்கும் ரடரலன்நத் ஶர்ல்ஷபப் தற்நற ஶதசற அஷச்சர், ரறதத்ற றர்ப்பு 

சக்றள் எபே லுரண றஷனில் இபேப்தரவும், ந்து ஆண்டுலக்கு பன்பு இந் 

சட்டன்நத்றன் ட்டுப்தரட்ஷட ீண்டும் ஷப்தற்ந வணிசுனரின் க்லக்கு 

டஷப்தட்டிபேப்தரவும் கூநறணரர். சட்டம் இற்நஶர அல்னது அன்நரட டடிக்ஷபில் 

ஈடுதடஶர படிரரறு அசுப் திஷபத் டுப்தற்ர இது சீதத்ற ஆண்டுபில் 

வசய்ப்தட்டுள்பது. 

ங்பது  ரடரலன்நத்றல் பன்று பேடர றலம் திவக்மறட் சலர்குஷனவுலக்குப் திநகு, 

க்பின் ிபேப்தத்றற்கு பர எபே சட்டன்நத்ஷ அஷப்தஶ 

அஷச்சரின்  ண்ஶரட்டம் ன்தஷத் திரிட்டணில் உள்ப வரறனரபர்ள் 

வரிந்துவரள்ரர்ள். ிபேக்கும் ஶர்ல், அசறன் ங்லக்றஷடஶ ல்னறக்த்ஷ 

ீட்வடடுப்தற்கும், வணிசுனரின் ரறதத்ற ஆவு வரண்ட ன்ணனக்குலக்பின் 

பர்பரல் றவும் றழ்ச்சறபடன் தன்தடுத்ப்தட்ட டங்ல் வதரநறபஷநஷ 

அற்றுற்கும் எபே ரய்ப்ஷத ங்றபள்பது. 

வணிசுனர: ரறதத்றத்றற்கு றரண உனப் ஶதரரட்டத்றல் எபே பன்ணி: 

ஶரர் ஜரர்ஜ் வணிசுனரின் ஶதரரட்டத்ஷ ீண்டும் எபே உன ண்ஶரட்டத்றல் 

வரண்டுந்ரர், இது ஶதரரட்டத்றன் தன பஷணபில் என்நரகும். சீதத்றல் ஈரனுக்கு 

வசன்று றபேம்தி அர், ரறதத்ற பற்றுஷள் ற்றும் ஆக்றறப்புலக்கு றரணக் 

கூட்டு எற்றுஷின் அசறத்ஷபம், ரறதத்றத்றற்கு றரண எபே துடிப்தரண ற்றும் 

எபேங்றஷந் உன இக்த்றற்ரணத் ஶஷஷபம் ீண்டும் னறபறுத்றணரர். 

ஶதரரட்டத்றன் ஷடசற ஆண்டு வரடுஷரணரவும்,  றவும் டிணரணரவும் இபேந்து, 

ஆணரல் 2019 ஆம் ஆண்டின் இறுறில் வணிசுனர   வற்நறரஶ வபிந்து. 

ங்லஷடது எபே றஷநரண அசு  இல்ஷன ரன், ஆணரல் க்ள் ங்ஷப 
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ஆரிக்றநரர்ள், வணன்நரல் ரங்ள் அர்ஷப ஶசறக்றஶநரம், அர்பின் திச்சறஷணஷப 

உண்ஷரஶத் ீர்க் பற்சறக்றஶநரம் ன்தஷ அநறந்றபேக்றநரர்ள். அந் ஆவு 

இல்னரல் ங்பரல் ீடித்றபேக் படிரது. 

ரறதத்றத்றற்கு றரண ஶதரர் ரம் வல்ன ஶண்டி என்நரகும், து ண்டம் ற்றும் 

உனவங்றலும் ரறதத்றரறள் பர்ந்து பேம் க்ள் இக்ங்ஷப சுக் 

பற்சறக்றன்நணர். இபேப்தினும், க்ள் வரடர்ந்து ஶதரரடுறநரர்ள். 

வறுக்ப்தட்ட அவரிக்த் ஷனரின் ித்றற்குத் றபேம்தி அர், அறதர் டிம்ப் எபே 

ஶர்ஷநரண தக்த்ஷக் வரண்டிபேப்தர ீண்டும் கூநறணரர்: ரறதத்றத்றன் 

சுன,  வரள்ஷபக்ர, ஶனரறக் ன்ஷின் ற ஶர்த்றரண ஆலபேர டிம்ப் 

உள்பரர். - உண்ஷில், ரறதத்றய் பனரபித்து சபத்றன் அஷணத்து றர்ஷந 

றப்புலக்குரண சரிரண எபே திறறறர உள்பரர். ‚சுந்ற உனறன் ஆட்சறரபர்ள்‛, 

பிணரண மழட்டுள், ஶதரனறப் புன்ணஷள் ற்றும் இட்ஷட ரக்குடன் கூடி எதரர 

ரட்லக்கு றபேம்புற்கு ங்குறல் ஆச்சரிறல்ஷன! 

 

வணிசுனரஷப் தற்நற அவரிக்ர நரக் க்லடு வசய்து. சரஶமளடன் புட்சற 

இநந்துிடும் ன்று அர்ள் றஷணத்ரர்ள், ஆணரல் சரஶமறன் றட்டங்லம், 

ஶரட்தரடுலம் க்பிஷடஶ ஆர ஶரிட்டுள்பண ன்தரல் இந் றில் அஷக் 

வரல்ன படிில்ஷன. சரஶஸ், ங்வங்கும் உள்பரர் அணரல் ரன் ஏய்வூறம், 

டீ்டுசற, ல்ி, னரச்சரம் ண பன்ணர் றஷடக்ர  உரிஷஷப இப்வதரலது 

வரறனரபர்ள் அனுதித்து பேறன்நணர். 

வணிசுனரின் றுபினறபேந்தும் தின்ணஷடவுபினறபேந்தும் ற்றுக்வரள்ப ஶண்டின் 

அசறத்ஷ ரங்ள் னறபறுத்துறஶநரம்.. வதரபேபரரத்றன் பக்ற வம்புஶரல்ள் எபே 

ிஶர ர்க்த்றன் ஷபில் உள்பண. குடிரட்சறத் ஶர்னறல் வற்நற வதற்நரலும் 

ங்றரபர்ஷபபம்,வதபேபனரபிபபம் வரடர்ந்து ஆட்சற வசய் அசரல் அனுறக் 

படிரது. 

புற சறங்ள் ந்து வரண்டு ரணிபேக்றன்நண, அர் கூடிிபேந் திறறறபிடம், உங்ள் 

அஷணது ஆவும் எற்றுஷபம் ங்லக்குத் ஶஷ. அது குநறப்தர ல்னர இடங்பிலும் 

க்பின் ணறலுள்ப ரறதத்ற ஊடங்பின் திடிஷ உஷடப்தற்கு  ஶஷப்தடும். 

ரறதத்ற றர்ப்பு ஊடங்பின் புற உனபரி ஷனஷப்ஷத ரம் ட்டிவலப்த 
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ஶண்டும், ல்ஷப ஶடிர எபேபேக்வரபேர் தரிரநறக்வரள்ப ஶண்டும் ஶலும் 

ல்னர இடங்பிலும் உள்ப வரறனரபர்லக்கு உண்ஷஷப் தப்புற்ரண எவ்வரபே 

றஷபம் ரம் தன்தடுத் ஶண்டும். 

இந் வதரய்ள் ரவும் இபேந்ஶதரறலும், உண்ஷ ன்ஷண உறுறப்தடுத்றது. வதரனறரின் 

புட்சற டந் ஆண்டின் ஶதரர்பரல் தனப்தடுத்ப்தட்டு அன் ஷனஷ உபேக்கு வதற்றுள்பது.. 

சறரி க்பின் ீத்றற்கும், ரறதத்ற தஷடவடுப்திற்கு றரண அர்பின் 

வற்நறரண ஶதரரட்டத்றற்கும், ஸ்ஸ்,  த்ற றக்றன் ரறதத்ற 

ஆரபர்லக்குப் வதபேந்துன்தரத் றழ்ந் 

ஈரணின் வரஷன வசய்ப்தட்ட பதற சுஷனரணி அர்லக்கும் அஷச்சர் புழ் அஞ்சனற 

வசலுத்றணரர். 

 

பதற ஶசரஷனரணிஷக் வரன்நறல் அவரிக்ரின் டடிக்ஷபம் ற்றும் டிம்ப் 

அஷப் தற்நறக் கூநறப் வதரய்லம், த்றக் றக்றல் ரறதத்றத்றன் உண்ஷரணக் 

குநறக்ஶரள் தங்ரறஷப அறப்தல்ன, அர்ஷபக் ரப்தரற்றுஶ,ன்தஷபம் 

திரந்றத்றல் உள்ப க்ஷப ிடுிப்தற்ர அல்ன, அர்ஷப 

அடிஷப்தடுத்துற்ஶ.ன்தஷபம் ீண்டும் றத் வபிரக் ரட்டிபள்பது. 

ரறங்டணில் உள்ப ஷப்தரஷபின் ஜரணர்ள், அறதர ன்கு ஶதசும், ஶர்த்றரண எபே 

வதண்ிஷ ஶர்ந்வடுத்து, பத்றல் புன்ணஷபடன் உன அறப்ஷதத் வரடஶ 

ிபேம்புறநரர்ள் ன்தறல் சந்ஶறல்ஷன. ஆணரல் இங்கு திச்சறஷண ரறதத்றத்றன் 

அஷப்பு ரஶண ி அந் அஷப்தின் ஷனர பன்ணிில் வசல்தடும் தரின் 

அல்னது வதண்ிின் குநறப்திட்ட குனன்ள் அல்ன. ன்தஷ ரம் புரிந்து வரள்ப 

ஶண்டும். 

அண்ஷில் டந்க் கூட்டத்றல் சலணப்திறறற கூநறஷ அஷச்சர் அது எப்புலுடன் 

ஶற்ஶரள் ரட்டிணரர்: ‚ ரறதத்ற றரிஷ றநம்தட றர்வரள்ப, ரம் றரிஷ 

ஆரப் புரிந்து வரள்ப ஶண்டும்.‛ ரம் அஷ அறப்தறல் வற்நறவதந ஶண்டுரணரல் 

ரறதத்றத்றன் ன்ஷஷ பலஷர ஆர ஶண்டும்.‛ 

ரறதத்றத்ஷ அறக் ஶண்டுவன்நரல் ரம் வசய்ஶண்டிது  றஷந உள்பது. 

வசல்தடுத்தும் ஷினரண எபேங்றஷந் டடிக்ஷலக்ரண பலஷரண றட்டம் 

ம்றடம் இபேக் ஶண்டும். இந் ஶஷனஷ வசய் படிபம், வசய்ப்தடவும் ஶண்டும். 
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பற்சற வசய்து ஶரல்ிஷட இன்னும் 200 ஆண்டுள் ம்றடம் இல்ஷன. ணிகுனத்றன் 

வரடர்ச்சறரண இபேப்பு து வற்நறஷப் வதரறுத்ஶ அஷந்துள்பது ன்றும் ஶரர் அரீஸ் 

ஜரர்ஜ்  உஷரற்நறணரர். 

ர. றர்ஶல் 

ைிேப் பிற்படுத்ேப்பட்தடார் பட்டியலில் வண்ணார், ைருத்துவர்  

உள்ளிட்ட சாேியிைருக்கு உள்ஒதுக்ேீடு தேமவ – ஏன்?: 

றழ்ரட்டில் ண்ரர் ணப்தடும் சரறிணர் குநறத்து ஶதரசறரிர்.ஆ. சறசுப்திின் 

அர்ள் ’ேைிழே வண்ணார் வரலாறும் வழக்ோறுேளும்’ னும் தல் லறபள்பரர். புறஷ 

ண்ரர் சபம் ட்டும் ரழ்த்ப்தட்ட சரறர எதுக்ப்தட்டு அச்சரறிணர் அல்னது 

குப்திணர் ரழ்த்ப்தட்ஶடரர் தட்டினறல் உள்பணர். 

 

  றப் திற்தடுத்ப்தட்ஶடரர் தட்டினறல் சுபேக்ர 41 சரறிணர் உள்பணர். அறஶன 

ண்ரர், பேத்துர் சரறலம் உண்டு. ண்ரர் சரறிணர் டினர, ரனற, ரஜகுனர, 

வலத்ரடர், ரஜரர உட்தடப் தன வதர்பரல் அஷக்ப்தடுறன்நணர். 1954ஆம் ஆண்டிஶனஶ 

அப்ஶதரஷ பல்ர் றபே.ரரஜ் அர்பிடம் றழ்ரடு சனஷத் வரறனரபர் 

சம்ஶபணம் ரழ்த்ப்தட்ட (அட்டஷ) குப்திணர் தட்டினறல்  ஶசர்க்க் ஶரரி 

னுக்வரடுத்து. ல்ிில், வதரபேபினறல் ப்தங்கும் இல்னர ரனம் ன்நரலும் பற்நறலும் 

ீண்டத்ரர்பர இல்ஷன ன்தரல் அந்ப் தட்டினறல் ஶசர்க்ப்தடில்ஷன. அன் திநகு 

அஶ சலுஷள் ற திற்தடுத்ப்தட்ட திரிிணபேக்கும் ஶண்டும் ணவும் னு 

வரடுக்ப்தட்டது. 

 

ரனம் டந்து இத்ஷண ஆண்டுள் ஏடிிட்டண. றழ்ரவடங்கும் உடல் உஷப்தரபர்பர, 

சனஷத் வரறனரபர்பர இபேந்து பேம் இச்சபத்றணஷ தற்நறபம் சட்டரன் குல ஆய்வு 

வசய்து. இன்ஷநக்கு றழ்ரவடங்கும் சனஷத் வரறனரபர்ள் பஷநரக் கூட்டம் கூட்டி 

ிரபம் ஷடவதறுறநது. .த்ற சங்ம் உள்பிட்ட தன சங்ங்ள் உண்டு. சுரர் 5 

ஆண்டுலக்கு பன்பு றழ்ரடு ண்ரர் ஶதஷ துஷில் ரரடு டத்றது. வன் 

ரட்டம் பலதும் ஆர்ப்தரட்டங்ள், பேத்ங்ங்ள் டத்ப்தட்டது. குநறப்தரக் 

ஶரரிக்ஷபில் ற பக்றரணர றப் திற்தடுத்ப்தட்ஶடரரில் பேத்துர், ண்ரர் 
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உள்பிட்ட சரறலக்கு உள் எதுக்லடு ஶரரித் ீர்ரணம் றஷநஶற்நப்தட்டு அசுக்கும் 

அனுப்தப்தட்டது.  

 

சட்டரன் குலப் தரிந்துஷபில், ண்ரர் சபரம் ரஷன பல் ரஷன ஷ ஆற்று 

ீரில் றன்று, ஶசரப்புள் உள்பிட்ட ஶறப் வதரபேட்ள் தன்தடுத்துரல் ஶரல் ஶரய் 

ற்தடுறநது, பம் ற்தடுறநது. இஷணக் பேத்றல் வரண்டு சப அடிறஷனக் 

ரப்புறுறத் றட்டம் (Social Basic Insurance) ஶண்டுவன்று கூநறது. றக் குஷநந் ட்டிக் டன்  

பனபம் கூட்டுநவுக் ஷடள் பனபம் சனஷ ஶசரப், ரறங் ஶசரடர வரடுக்வும் 

னறபறுத்றது. அன் தடி அப்ஶதரது றஷடத்து இப்ஶதரது இல்ஷன. அது சனஷத் 

வரறனரபர்ஷபத் ரழ்த்ப்தட்ஶடரர் தட்டினறல் ஶசர்க்வும் ஶரரிது. 1970பில் சட்ட ரன் 

குல ந் தரிந்துஷ இது ஷ ண்டு வரள்பப்தடில்ஷன. 

 

றழ்ரட்டில் இன்று க்ட்சறபம் பேத்துர், ண்ரர் சரறினறபேந்து ரஷபம் சட்ட ன்ந 

உறுப்திணர் திக்ஶர என்நறக் வுன்சறனர் திக்ஶர றறுத்துறல்ஷன. இது அப்தட்டரண 

சபப் புநக்ிப்பு ஆகும். எதுக்ப்தட்ட சபத்றற்ர குல் வரடுத்து பேம் இக்ங்ள் 

ஶஷன வசய் றழ் ரட்டின் இன்ஷந றஷனஷ இது. சப ீற இச்சபங்லக்குப் ஶதரய்ச் 

ஶசில்ஷன ன்தஷஶ இது ரட்டுறநது. 

 

றழ்ரட்டில் சுரர் 50 ஆண்டுலக்கு ஶனர, குநறப்தர 1991இல் உனம், ரரபம் 

ந் திநகு ண்ரர், பேத்துர், சபர க்பின் றஷனஷ இன்னுங்கூட ஶரசரணது. 

வதபேம் ி றறுணங்ள் ணீ சனஷக் கூடங்ள் டத்ற றப் வதபேபவு பேரய் 

ஈட்டுறன்நண, பேத்து சபரத்றணர் டத்ற ந் சலூன் ஷடலக்கு ரநர ணிப்வதபேம் 

பனரபிள் படித்றபேத்ங்ள் டத்றப் வதபேத்  இனரதம் ஈட்டி பேறன்நணர். இன் 

ிஷபர இம்க்பிஷடஶ ஶஷனில்னரத் றண்டரட்டம் வதபேற பேறநது. 

எபேபுநம் பேரசறத் வரறல் பஷந எறறநது ண றஷணத்ரலும் ரற்றுஶஷன, 

ரற்றுவரறல் ற்தரடு வசய்ப்தடில்ஷன. இச்சபங்ள் ல்ிிலும் தின்ங்ற றஷனில் 

உள்பண.  

 

இண்டரம் றழ்ரடு திற்தடுத்ப்தட்ஶடரர் றஷனக்குல திற்தடுத்ப்தட்ட றஷனிஷணத் 
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ீர்ரணிக் பன்று அபவுஶரல்ஷபப் தின்தற்நறது. 

1. சப ரீறில் திற்தடுத்ப்தட்டது ன்று ற்றுக்வரள்பப்தட்ட சரற/குப்பு. 

2. வரறல் ரீறில் திற்தடுத்ப்தட்ட றஷன. 

3. ன் திஷப்திற்கு உடலுஷப்ஷத அல்னது ’அசுத்ரண; அல்னது ’இறரண’ வரறஷன 

ம்திபள்ப சரற/குப்பு. 

சரறத் வரறலுக்குச் வசல்லும் வதண்பின் சீம் ரறன சரசரி அபஷ ிட 10 

சீரது அறரது உள்ப சரற குப்பு  

குடிஷசபில் ரழ்றன்ந குடும்தங்பின் சீம் ரறன சரசரி அபஷ ிட குஷநந்து 10 

சீம் அறர உள்ப குப்பு/சரற. 

ரழ்க்ஷச் வசனவுக்குக் டன்ள் ரங்குறன்ந குடும்தங்பின் சீம் ரறன சரசரி அபஷ 

ிட குஷநந்து 10 சீரது அறர உள்ப சரற/குப்பு அல்னது ஶனரஶிக்ரர்ர்ள்/

அடகு திடிப்தர்பிடறபேந்து டன்ள் ரங்கும் குடும்தங்பின் சீம் ரறன சரசரி 

அபஷ ிட குஷநந்து 10 சீர உள்ப குப்பு. 

இது ி ல்ி ரீறில் 1) லப்தடிக்த் வரிரர்ள். 2) தடிப்ஷத இஷடில் 

றறுத்றர்ள். 3) ஷண லப்தடிக்த் வரிரர்ள் ண றர்ம் வசய்னரம் ணவும் 

அபவுஶரல்ள் உள்பண. 

 

இது ி ஷநந் பல்ர் வஜனனறர ஆட்சறக்ரனத்றல் இந்றஷனஷப் ஶதரக், ற 

திற்தடுத்ப்தட்ட திரிில் உட்திரிவு  வசய் ஆஷம் (Commission) அனுறக்ப்தட்டு ஆஷ 

அநறக்ஷ றழ்ரடு திற்தடுத்ப்தட்ஶடரர் ஆஷத்றடம் சர்ப்திக்ப்தட்டு, அந் அநறக்ஷ 

வபிிடப்தடரல் உள்பது. டந் 19.09.2019இல் றபேச்சற உர் சந்ஷத் றடனறல் றழ்ரடு 

ண்ரர் ஶதஷ டத்ற ரரட்டில் அந் ஆஷ அநறக்ஷஷ வபிிடக் ஶரரி 

ீர்ரணம் றஷநஶற்நப்தட்டது. 

ஶலும் ற அபில் ஶற்வசரன்ண அநறக்ஷ வபிிடப்தடல் ஶண்டும். ரணி 

அடிப்தஷடில் வரறல் வரடங் ண்ரர், பேத்து குப்திணபேக்கு உர் ல்ி உட்தட 

ல்ி ட்டறல்னரக் ல்ி ங் ஶண்டும். ல்ி உித் வரஷபம் அபிக்ப்தட 

ஶண்டும் ஆற ஶரரிக்ஷலம் உள்பண.  

ண்ரர், பேத்துர் சபங்பின் ஶரரிக்ஷலக்ரப் ஶதரரடுது றழ்த் ஶசற சப 

ீற ஆற்நல்பின் டஷ ஆகும். 
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சந்ர 

ெக்நவய்ன் ைார்க்சியப் பள்ளியில் (4) 

ோலைியாேிக்ேத்ேின் மூன்று தைாேல்ேள்: 

ஆசறரிர்: திதிர் புர்ஸ்ர 

வரறற்புட்சற டந் ரனட்டத்றல் ஶற்வரள்பப்தட்ட அட்னரண்டிக் ர்த்  பஷந 

பக்ஶர ர்த்ம் ன்ஶந அஷக்ப்தட்டது. வணணில் அந் றில்ரன் 

அவரிக்ரினறபேந்து துப்தரக்றள், திரபர் ற்றும் 

வதரபேட்ஷப ஆப்திரிக்ரவுக்கு அனுப்திணர். 

ஆப்திரிக்ரினறபேந்து அடிஷள் ப்தல்பில் 

அவரிக்ரிற்கு அனுப்தப்தட்டணர், ஶலும் 

அவரிக்ரினறபேந்து வதநப்தட்ட பனப்வதரபேட்ள் 

ஶரப்தரிற்கு அனுப்தி ஷக்ப்தட்டண. 

வதபேம்தரலும் அடிஷஷப அடிஷக் ப்தல் 

பங்பில்   றபேம்தக்கூட இடம் இல்னரரறு தடுக் 

ஷத்து, ண்டிஷப அடுக்றணரற்ஶதரல் அஷடத்துக், வரண்டு வசன்நணர். சறன ப்தல்பில் 

அடிஷலக்கு  5.3 அடி உம், 4.4 அடி ீபம் ன்ந அபில் இடம்  றஷடத்து. இஷடஶ 

அர்லக்கு உவு அபிக்ப்தட்டது. வரஞ்சம் ரற்ஷநப் வதறுற்ர ஶஶன 

அஷத்துவசல்னப்தட்டணர். இப்தடிக் வரண்டு வசல்னப்தட்டர்பில் தனர் தத்றன் ஶதரஶ 

இநந்து ிட்டணர்.  

அவரிக்ரில் அடிஷஷப ிசரத்றல் ஈடுதடுத்றரல், 1791இல் 1.2 றல்னறன் தவுண்டு 

றப்புஷடர இபேந் தபேத்ற உற்தத்ற (அஶ ண்ிக்ஷினரண அடிஷலடன்) 1859இல் 

2.1 தில்னறன் தவுண்டுபர அறரித்து. 1830பில், திரிட்டிஷ் வசவுத் வரறற்சரஷனலக்குத் 

ஶஷரண 80% தபேத்ற அவரிக் க்ற ரடுபின் வன் தகுறினறபேந்ஶ வதநப்தட்டது 

உன வரத்ப்  வதரபேபரக் றப்தின் (GDP’) னரறு: 

உனத்றன் வரத்ப் வதரபேபரக் றப்தின் (GDP) னரற்ஷநப் தற்நற ஆய்வு வசய் 

குஶரணிங்டன்  தல்ஷனக்த்ஷச்  ஶசர்ந் வதரபேபரர அநறஞர் ஆங்ஸ் ரடிசன்   லற 

புத்த்றல் இது குநறத் வுஷபச் சறநந் பஷநில் ஷதடரக் ரட்டிபள்பரர். இந் 

ஷதடத்றல் இந்றரின் வரத்ப் வதரபேபரக் றப்பு (GDP) வசம்ஞ்சள் றநத்றலும், 
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சலணரின் வரத்ப் வதரபேபரக் றப்பு 

(GDP)  இபஞ்சறப்பு றநத்றலும் ரட்டப்தட்டுள்பண. 

இஷ உற்றுஶரக்றணரல் றட்டத்ட்ட வதர.ஊ. 

(றதி) 1700 ஷ, றச்சர 1600 ஷிலும் 

உனறன்  வரத்ப் வதரபேபரக் 

றப்தில்  50%  சலணர, இந்றர ஆற இண்டு 

ரடுபினறபேந்ஶ வதநப்தட்டுள்பது. ஆணரல் 

அற்குப் திந்ஷ ரனட்டத்றல் உனறன் வரத்ப் வதரபேபரக் றப்தில் இந்றர, சலணரின் 

தங்கு தடிப்தடிரச் சரிஷடந்துள்பஷக் ர படிபம். அஶ ஶத்றல் ஶற்கு ஶரப்தரின் 

தங்லட்டு றப்பு உர்ந்துள்பஷபம் ர படிபம். 

வதர.ஊ. (றதி) 1700இனறபேந்து 1820 ஷ கூட இவ்ிபே ரடுலம் உனறன்  வரத்ப் வதரபேபரக் 

றப்தில் வதபேம்தங்கு றத்துள்பண. இந்றரினறபேந்தும், சலணரினறபேந்தும் வதபேபவுப் 

வதரபேட்ள்  ர்த்ம் வசய்ப்தட்டண. இந்றரினறபேந்து வசவு வசய் துிிள், 

ரசஷணப் வதரபேட்ஷப ரங்குற்ரஶ றக்றந்ற றறுணம் இந்றரில்றறுப்தட்டது. 

இந்றரினறபேந்து வதபேபினரண வதரபேட்ஷப ர்த்ம் வசய்ற்ரண றறஷக் 

றக்றந்ற றறுணம் ங்றபேந்து வதற்நது ணப் தரர்த்ஶரரணரல், ங்ரபம், தயீரர் ஶதரன்ந 

இந்றரின் வதபேம்தரனரண தகுறபில் சூனறக்ப்தட்ட றனரடஷினறபேந்ஶ 

ர்த்த்றற்ரண றற வதநப்தட்டது.  சலணரினறபேந்து ர்த்ம் வசய்ற்ரண றறஷ ங்றபேந்து 

வதறுது ன்தது பனறல் சறக்னர இபேந்து, சலணர றவும் தந்ரவும், க்ற 

படிசறனறபேந்து (UK) வரஷனிலும் இபேந்ரல், அங்றபேந்து ிம் வசய்து 

திரித்ரணிபேக்கு அவ்பவு பிர இபேக்ில்ஷன. சலணரிற்குப் வதரபேட்ஷப ிற்தன் 

பனஶ அங்றபேந்து வதபேபவுப் வதரபேட்ஷப ரங்குற்ரண றறஷத் றட்ட படிபம். 

அற்கு அர்ள் ன்ண வசய்ரர்ள்? அதின் ிற்நரர்ள். அதின் திரிட்டணில் ிஷபில்ஷன 

ன்தரல் அது இந்றரினறபேந்ஶ வதநப்தட்டது. அந் அதின் ித்றல் ரர் ரவல்னரம் 

ஈடுதட்டரர்ள் ணத் றபேம்திப் தரர்த்ஶரரணரல் இந்றப் வதபேபனரபிபின் லப்தடர 

னரறு வரிபேம். ரர்ரடிலம், தரர்சறக்லஶ இந்றரில் ிஷபிக்ப்தட்ட அதிஷணச் 

ஶசரித்து, அஷ சலணரில் உள்ப திரிட்டிஷ் றறுணத்றற்கு அனுப்திணர். ரர்ரடி திர்னர  அதின் 

ித்றலும், தத்ஷ ட்டிக்குக் டன் வரடுப்தன் பனபஶ பனணம் றட்டிபள்பரர். 

தரர்மற இணத்ஷச் ஶசர்ந் டரடரிற்கு யரங்ரங்றல் அலுனங்ள் இபேந்ண. 
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அந்றறுணங்லக்ஶ இந்றரினறபேந்து வதநப்தட்ட அதின் அனுப்தப்தட்டது. அங்றபேந்து 

திரிட்டிஷ் ஶனரண்ஷக் றஷபலக்கு அனுப்தப்தட்டது. அறனறபேந்து ங்றபம் 

உபேரக்ப்தட்டது. அதின் ர்த்த்றனறபேந்து றஷடத் றறினறபேந்ஶ யரங்ரங்க்-ரங்ரய் 

ங்ற றறுப்தட்டது. இந்றப் வதபேபனரபிள் ங்லக்ரண ஆற பனணத் றட்டஷன 

அதின் ித்றனறபேந்ஶ வதற்நணர். அதின் ிம் குநறத் இன்வணரபே பக்றச் வசய்ற 

ன்ணவன்நரல், இங்றனரந்றல் அதின் இநக்குற வசய்ற்குத் ஷட ிறக்ப்தட்டது. 

ஆணரல்  திரித்ரணிர்ள் சலணரவுடன் ஷடற்ந அதின் ிம் வசய் பன்று அதிணிப் 

ஶதரர்பில் ஈடுதட்டணர். ஷடற்ந ிம் ன்ந வதரில் இங்றனரந்றல் ஷடவசய்ப்தட்ட 

அதிஷண சலணரில் ிற்தஷண வசய்ற்ரண உரிஷஷக் ஶரரி பத்ம் வசய்ணர். திரிட்டின் 

ஶதரனறத்ணத்ஷப் தற்நற ரம் இங்கு ிரிரப் தரிசலனறக்ப் ஶதரறல்ஷன. ஆணரல் இந் 

ர்த்ம், ித்றன் தின்ஶண றபேட்டுள், வரள்ஷபபின் னரறு உள்பது. ஆசறரில் 

அது ரறுதட்டு இபேந்து. இங்கு க்ள்வரஷ அறர இபேந்ரல் இவ்பவு 

ண்ிக்ஷினரண க்ஷபக் வரல்து  அடகுண்டு ஶதரன்ந ஶதறவு ஆபங்ள் இல்னர 

அந்க் ரனத்றல் பின்று. ஶலும் அர்லக்கு இங்ஶ உற்தத்ற வசய் வதரபேள்லம் இந் 

ரடுபின் சந்ஷபம் ஶஷப்தட்டண, பனறல் இந்றரில் வசரண துிிஷபப் 

வதபேபவு ரங்ற அர்ள், தின்ணர் இந்றரின் வசவுத் வரறல்ஷபஶ 

எட்டுவரத்ர அறத்ணர். இஷஶ ரர்ல் ரர்க்மளம் ன் தனறல் ிரித்துள்பரர். வசவு 

இந்றங்பின் பேஷரல் இந்றரில் வதபேபவு வசரபர்ள் இநந்ணர். 

இங்றனரந்றலும் இந்றங்பரல் ஶஷனிப்பு ற்தடுரல் க்ள் ஶதரரட்டத்றல் 

ஈடுதட்டணர். இந் அடிப்தஷடில் ரன் வற்ரசறரில் வரறனங்ள் அறக்ப்தட்டண. இந் 

ீண்ட ரன றழ்ரல்  இந்றர வரறல்தட்த அபில் ‘தின்ங்ற ரடர' ரநறது. எபே 

ரனத்றல் இங்றபேந்ஶ ரண வதரபேட்ள் ஶரப்தரிற்கு ற்றுற வசய்ப்தட்டண. அர்ள் 

இந்ற ர்த்த்ஷக் ட்டுப்தடுத்றணர். இந்றச் சந்ஷில் வதபேபவு ிற்று இனரதம் 

ஈட்டுற்ரஶ உள்ரட்டுத் வரறனங்ஷப அறத்ணரர். ஶற்த்ற ரடுபின் 

பர்ச்சறின் னரற்றுப் தின்ணிில் அன்  ரிர  வரறல் தட்த பர்ச்சற 

ட்டுஶ  இபேந்ர அர்ள் னரற்ஷநச் சறத்றரித்துள்பணர். அஶ ஶத்றல் ஆசறர்ஷபபம் 

ஆப்திரிக்ர்ஷபபம்  ஶசரம்ஶதநறபரவும் , எலங்ற்நர்பரவும் டிணர உஷப்தறல் 

ஆர்றல்னரர்பரவும், ஶற்கு ஶரப்தரஷப் ஶதரல் அநறில்  பர்ச்சறக்கு அர்ள் 

ந்ப் தங்பிப்பும் வசய்ில்ஷன ன்தது ஶதரனவும் தனரறு சறத்றரித்துள்பணர். இற்கு 
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ரநர ஶறு உண்ஷரண னரறு உள்பது. அறல்  ில்னன்பரண பனரபித்துபம், 

ரறதத்றத்துபம் பூறஷ ந் றஷனக்குத் ள்பிபள்பண  ன்தஷ ிரிப்தது 

ரனணிரறக்த்றன் இத் னரறு. இந் உண்ஷ  னரறு ஷநக்ப்தட்டுள்பது. இஷ ன் 

கூறுறஶநன் ன்நரல் னரறு றரிக்ப்தடுஷப் தற்நற அர்ஶப அறம் ஶதசுறநரர்ள். 

ரங்ஶப உண்ஷ னரற்ஷந அபிப்தர சறத்ரிக்றன்நணர். இங்கு ரன் ீண்டும் னறபறுத் 

ிபேம்புது ன்ணவன்நரல் இஷ ரவும் னரற்றுடன் படிில்ஷன,  இன்றும் 

வரடர்றநது.உரர இன்று அவரிக் க்ற ரடுள், ஶற்ரசறரில் ீிரத்றன் 

ீரணப் ஶதரர், உனபரி ீிரத்றன் ீரண ஶதரர் ன்று ஆர்ப்தரிக்றநது. ஆணரல் 

அற்குப் தின்ஶண சறரிரவுக்கு றர அல்வரய்ரஷ ஆரிப்தறல் அர்லக்கு ந் 

திச்சறஷணபம் இல்ஷன.இஷத் ரன் அர்ள் ஷ்ரிலும், ஆஃப்ரணிஸ்ரணிலும் 

ஆம்தித்ரர்ள். இஷ அஷணத்றறற்கும் தின்ஶண,  இஸ்னரற எடுக்குபஷநின் 

ஷனஷரண வசௌற அஶதிர உள்பது. அவரிக் க்ற ரடுலடன் வசௌற 

அஶதிரின் வதபேங்கூட்டி உள்பது.இவ்ரறு னரறு றரிக்ப்தடுது 

னரற்றுடஶணர,  ஶற்றுடஶணர படிவு வதநில்ஷன. றழ்ரனத்றல் இன்றும் வரடர்றநது 

ன்தஷ ரம் புரிந்துவரள்பஶண்டும். 
 

இந்றரஷப் வதரறுத் ஷ வபிரட்டினறபேந்து ந்ர்பரற ஃதரயறரன், பரன் 

சுரங், வஸ்ணிஸ் னரற்றுக் குநறப்புஷபத் ந்துள்பணர். ம்றடஶர ம் ற்றும் 

புஷணவுபின் னஷர எபே புஷணப்தட்ட னரநரஶ  இந்ற னரறு இபேந்து. 

இந்றரின் தரம்தரித்ஷக் ட்டுப்தடுத்ற திரர்ள் அநறஶ 

அறரத்ஷப்  வதறுற்ரண பேி ண அநறந்றபேந்ணர். ஆனரல்  அநறஷ எபே சரறிடம், 

எபே குலிடம் ட்டும் ஷப்தடுத்ற இபேந்றபேந்ணர். ரணில், ரனறஷன, ிம் 

ஆறற்ஷந அர்ள் ட்டுஶ  அநறந்றபேந்ணர் ற்நர்லக்குக்  ல்ிநறஷப் 

வதறுற்ரண ரய்ப்பு அபிக்ப்தடில்ஷன. 

உனறல், ஜரறஷப்பு ரப்தடும் எஶ ரடரண இந்றர லப்தட்ட னரறு இல்னரல் 

ரய்ற அநறவு ஷதக் வரண்டரவும் இபேப்தது ஶச்ஷசரணது  அல்ன. ம்றடம் 

தல்ஶறு  ஆய்வு வசய்ப்தடர னரற்று இனக்றங்ள் உள்பண. திரறபேத்றலும், ஷஜண 

இனக்றத்றலும் ஆய்வு வசய்ப்தட ஶண்டிஷ ரபர உள்பண.  

இந்துத்துத்றற்கு இந்றரின் உண்ஷரண னரற்ஷநப் தற்நறஶர, அஷப் தரதுரக் 
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ஶண்டிஷப் தற்நறஶர ந் அக்ஷநபம் றஷடரது. திரறபேத்றஶனர,புத், ச 

இனக்றங்பில் அர்லக்கு ந் அக்ஷநபம் இல்ஷன. திரறபே, புத், ச னரற்று 

இனக்றங்பினறபேந்து இந்ற க்பின்  உண்ஷரண னரற்ஷந (அசர்ஷபப் தற்நற 

புஷணப்தட்ட னரறு அல்ன)  ஆய்ந்நறஶ ரம் ல்ஶனரபேம் எபேங்றஷந்து வசய் 

ஶண்டி வதபேம்திர ம் பன் உள்பது. 
 

ரர்க்சறர்பரற க்கு ரறுதட்ட அநறவுப்புனம் உள்பது. ரம் னரற்ஷந ஶறுிரப் 

தரர்க்றஶநரம். 20-25 ஆண்டுலக்குள் னரற்நநறில் வதபேம் ரற்நம்  வதநப்தட்டுள்பது. 

வரல்னறல், தில் ணப் தல்ஶறு துஷநபின் ணப் புறக் ண்டுதிடிப்புள் அஷணத்தும் 

னரற்நறல் வதபேரற்நத்ஷக் வரண்டுந்துள்பண. 

இந் னரறுள்  ரவும் அறுறரணஷ அல்ன. ீங்ள் இஷபர்ள், இஷ 

அஷணத்ஷபம்  ஆரய்ந்து அநறபம் திஷ ஶற்வரள்ப ஶண்டும்.ப்தடி  ணக்குக் 

ற்தித்ர்ள் கூநறஷ  அப்தடிஶ ரன்  றபேம்தக் கூநில்ஷனஶர அது ஶதரன ரன் 

வசரல்றல் நறபேந்ரலும் ீங்ள்  றபேத் ஶண்டும். அது உங்ள் ஶஷன... 

(வரடபேம்) 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

சிலம்புச் நசல்வன்  

ொன் ஏன் ேைிழ்த் தேசிய விடுேமல இயக்ேத்ேில் தசர்ந்தேன்?  
 

                  றழ்ரடு ரர்க்சற-வனணிணிக் ட்சறில் திரற்நற வபிஶநற தின்பு சறநறது 

ரனம் ந் அஷப்திலும் இஷரல் ஶடிரண டடிக்ஷள் றலும் ஈடுதடரல் 

எதுங்ற இபேந்ஶன். 
 

              ீண்ட ரனத்றற்கு அவ்ரறு எதுங்ற இபேக் படிரது ன்தஷ உர்ந்துள்ஶபன். 

இந்றஷனில் ீண்ட தரிசலனஷணலக்குப் திநகு ஶரர் றரகு ஷனஷினரண "றழ்த் 

ஶசற ிடுஷன இக்த்றல்" ன்ஷண இஷத்துக் வரண்டு உள்ஶபன். 
 

              ப்ஶதரதும் "அசறலும் அஷப்புஶ ணது உஷனக்பன்" ன்று உறுறர ம்புதன். 

அந் ஷில் அஷப்புள் ஶலுள்ப ிர்சணங்ஷபக் ரங்ரட்டி அஷப்தில் 

இஷந்து வசல்தடரல் இபேப்தஷஶர அல்னது அஷப்புள் ம் சுந்றரண 
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பேத்துக்ஷபத் ஷட வசய்பம் ன்தஷஶர ற்றுக் வரள்பரன் ரன். 
 

  ரம் அஷப்பு ன்தது து சுந்றரண பேத்துஷபக் ட்டுப்தடுத்தும் ன்தது ஏபவு 

உண்ஷரன். ஆணரல் ட்டுப்தரடற்ந சுந்றம் 

ன்ந என்று றஷடரது ன்தஷ ரர்க்சற 

ஆசரன்ள் ம் னரற்று அனுதங்பினறபேந்து 

க்கு உர்த்றச் வசன்றுள்பரர்ள். 
 

 இன்ஷந உனக்  ரனட்டத்றற்கு தின்பு 

ணிதர் ரம் ஶஶனரங்குஷ ரம் ர 

படிபம். இது அஷப்புலக்கு றரப் ஶதசற, 

அஷப்புறத் றட்டுஷத் டுத்ஶ ந்துள்பது. 

ஆணரல் இற்கு அஷப்புஶப அடிப்தஷடக் ரம் 

ன்று ரன் குற்நம் 

சரட்டுறஶநன்.  அஷப்புள்  ங்ள் க்ள்ிஶர 

சறந்ஷணபில் இபேந்து ரற்நறக் வரள்பரஶ 

இற்குக் ரரகும். அஷப்பு சரரது எபே 

கூட்டம் உபேர இதுஶ ரர அஷந்து. 
 

                  றழ்ரடு ரர்க்சற-வனணிணிக் ட்சறில் 

இபேந் ஶதரதும் சரி இன்று றழ்த் ஶசற 

ிடுஷன இக்த்றல் இஷந்துள்ப ஶதரதும் சரி ணிகுன ிடுஷனக்கு ரர்க்சறஶ 

இறுறத்  ீர்வு ன்று ம்புறஶநன். அஶஶம் ரர்க்சறத்ஷ இந் ண்ில் றழ்த் ஶசற 

ிடுஷன அசறனறன் றரஶ டுத்துச் வசல்ன படிபம் ண உறுறதடக் கூறுறஶநன். 
 

                  ரர்க்சறம் இந் ண்ிற்கு ந்து தற்நரண்டுள் றஷநஷடபம் ஶஷபில் 

உள்ஶபரம். ணினும் இந் ரபிலும் ரர்க்சறத்ஷ இந் ரட்டின் குநறப்தரண சூஶனரடு 

இஷக்ர றஷனிஶனஶ ம்பெணிஸ்டுக் ட்சறள் உள்பண. அற்நறல் றழ்ந்துள்ப 

ற்ஶதரஷ ரற்நங்ள் அஷணத்தும் ஷடபஷந ஷில் றழ்ந்துள்பணஶ ி 

வரள்ஷ ஷில் அல்ன. 
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                இன்று ரன் றழ்த் ஶசற ிடுஷன இக்த்ஷ ஶர்ந்வடுக் அன் 

ரர்க்சற  அடிப்தஷடபம் எபே ரரகும். ஶலும் ற பக்றக் ரம் ஶரர் 

றரகுின் ஜணர பூர்ரண அடகுபஷநரகும். அர் திபில் 

சுந்றரண  வசல்தரடுஷப அனுறப்தரர். அஶஶம் பேத்துக்ஷப அடகுறல் அர் 

எபே றச் சறநந் ஜணரரறபம் ஆரர். 
 

                றழ்த் ஶசற ிடுஷன இக்த்றல் ரறுதரடுள் இல்ஷனர ன்று ீங்ள் 

ஶட்னரம். ணக்கு றச்சம் ரறுதட்ட பேத்துள் உண்டு அற்ஷந ிரங்பின் பனம் 

வசல்தரடுள் ஊஶட ீர்த்துக் வரள்ப படிபம். இன்று தரர்ப்தணி தரசறசம் றப் வதபேம் 

சரனர உபேவடுக்கும் ஶஷபில் வசல்தரஶட பன்ஷரணது. 
 

               இங்கு வதரிரரிம்-அம்ஶதத்ரிம் க்குத் ஶரஷத் த்துங்ள். அந்த் த்தும் 

சரர்ந் அஷப்புலம் ஶரர்லம் க்கு வபேக்ரண ண்தர்ள். உறுறரண கூட்டரபிள். 

வதரிரபேம் அம்ஶதத்பேம் து சறந்ஷண வபிச்சத்ரல், வரள்ஷ வபிச்சத்ரல் இந்றத் 

துஷக்ண்டத்ஷப் புரிந்துவரள்பவும் ரற்நம் ற்தடவும் ரர இபேந்ரர்ள்.அர்ள் 

ிட்டுச் வசன்ந திஷ ரம் வரட ஶண்டி உள்பது.   
 

                

             ன் தல்ஶறு திபிலும் உடன்தட்டு ரறுதட்டு உள்ப ஶரர்ள் தனர் உண்டு. ஆணரல் 

ல்ஶனரபேக்கும் எபே வதரது அடிப்தஷட உண்டு அது சபர ரற்நம். சரற எறப்தில் 

தரர்ப்தணி றர்ப்தில் பனரபி - ரறதத்ற றர்ப்தில் இண ிடுஷனில் என்றுதட்டு 

தம் வசய்ஶரம் ரபேங்ள். 
 

 

 

 

 

 

 


