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தேசத்ேின் குல் 

சுடுபடைபம் உலபடைபம்! 

 

 

இந்தழனக் குடினபசு ள இந்தழன யல்பசழன் ை 

யழநனப் சளற்றும் ளளகக் ஸகளண்ைளடுயஹத இந்தழன 

ஆட்சழனளர்கலக்கு யளடிக்க. இந்த ஆண்டும் அப்டித்தளன் 

தேோறர் ேிோகுலின் அமிலேக் குல் தேட்ே https://www.youtube.com/watch?v=NaMbPqrXqPo&feature=youtu.be 

உரிட: 4தேசம்: 1  ேிபேலள்லலர்ஆண்டு 2052 டே / ஜனலரி 2021 ஆசிரிர்: ேிோகு பபோறுப்போசிரிர்: சந்ேோ 
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ைந்தது. கூடுதளக இபளநர் ஹகளனில் யடியனம் ஊர்யத்தழல் ஹசர்ந்து ஸசன் களட்சழ இந்தழன 

இந்துத்துய ஆட்சழனளர்கின் ைனில் இபளநனக்கும் னகன்நனள இைம் தபப்ட்டினப்தன் 

குழனைீளக அநந்தது. துயக்குச் சூட்ைளல் ிக்க னடினளத நக்கின் ஸஞ்ச 

இபளநளணத்தளல் ிக்க னடினேம் ன்து ஹநளதழ-அநழத்சள கணக்கு.  

அஹத குடினபசு ளில் அஹத தழல்ழனின் ல்ப் குதழனில் அபசழன் ஆய்தப்ைகலக்கு 

அஞ்சளநலும் ‛ஸஜய் சழழபளம்!‛ ஹகளசங்களல் நதழநனங்களநலும் இட்சக்கணக்கள உமயர்கள் 

தம் உமவூர்தழகஹளடு  தழபண்ைளர்கள். ந்து நளத களநளக அநதழனேம் உறுதழனேம் குனளநல் 

அப் ஹளபளட்ைம் ைத்தழ யனம் உமயர்கத் தடுக்கவும் யமழநழக்கவும் துபத்தவும் இந்தழன 

யல்பசு ஸசய்த னனற்சழகள் னளவும் ஹதளற்ஹ ஹளனி. ஹளபளடும் உமயர்க 

களழஸ்தளிகள் ன்றும், ிரியியளதழகள் ன்றும், ஹதச யிஹபளதழகள் ன்றும், தீயிபயளதழகள் 

ன்றும் தழகழழனர்கள்  ன்றும் ஆட்சழனளர்கலம் அயர்தம் ஊதழகுமல்கலம் ஸசய்த அயதூறுகள் 

டுையில். 

இந்தப் ின்ணினில்தளன் குடினபசு ளப் னன்டுத்தழ உமயர் ஹளபளட்ைத்தழல் 

ஊடுனயின களயிக்கும்ல் ஸசங்ஹகளட்ை யப தங்குதைனில்ளநல் ஸசன்று ஹளபளட்ை 

எற்றுநனனேம் கட்டுப்ளட்ைனேம் சவர்குக்கும் ஹயனச் ஸசய்துள்து ன்து 

இப்ஹளது ஸதள்த் ஸதியளகழ யிட்ைது. இந்தழன அபசழன் உள்து அநச்சகக் கட்டுப்ளட்டில் 

உள் தழல்ழக் களயல்து ந்தக் ஸகளளதகத்துக்கும் அஞ்சளத இந்துத்துய யல்துஹன 

ன்த குடினேரிநப் ஹளபளட்ைத்தழன் ஹளது உகஹந ளர்த்தது. 

ஹநளதழ ிள்னளர் ிடிக்கப் ஹளய்க் குபங்களகழ யிட்ைது. உமவுக்கும் உமயர்கலக்கும் 

கனள சட்ைங்கள் எமழக்கப்ை ஹயண்டும் ன்தழல் உமயர்கின் ஹளபளட்ை உறுதழனேம் 

எற்றுநனேம் ஹநலும் யலுப்ட்டுள். ஹபடினளகஹய கநழக்கப்ட்ை கக்கூழகனேம் 

உமயர்கள் யிபட்டினடித்துத் தங்கள் கங்க நீட்டுக் ஸகளண்டு யிட்ைளர்கள். என்று, இந்தழன 

அபசு தன் ஹயளண் சட்ைங்க அடிஹனளடு கயிட்டு உமயர்கின் ஹகளரிக்கக ற்றுக் 

ஸகளள் ஹயண்டும். அல்து ஹநளதழ அநச்சபய தயி யிக ஹயண்டும். இபண்டுநழல்ளநல் 

உமயர்கலக்கு தழபளக அைக்குனன யிை ஹநளதழ அநழத்சள கும்ல் சதழத்தழட்ைம் 

தீட்டுநளளல் யிவுகள் அயர்கலக்கு ற்யனளக இனக்கப் ஹளயதழல் ன்து உறுதழ.  

சுடுைக் கனயிக உலைக் கனயிகள் ஸயற்ழ ஸகளண்ைதளகஹய  யபளறு 

குழத்துக் ஸகளள்லம்! 
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

லீத்ேிறன் பத்துக்குோர் நிடனதலந்ேல் 

 

பசன்டன பேோரத்தூர்:  

ஈம யிடுத ஸனப்ில் தன்னுனிர் தந்த னத்துக்குநளர் ழஹயந்தல் ஸசன் 

ஸகளத்தூரில் 29.01.2020 கள ைஸற்து. நதழனக தயர் யஹகள சுைஹபற்ழத் 

ஸதளைங்கழ யத்தளர். உகத் தநழழ்ப் ஹபய தயர் ஸடுநளன் னத்துக்குநளர் 

சழனத் தழந்து யத்தளர். ல்ஹயறு இனக்கங்கள் கட்சழகள் சளர்ில் யபீயணக்கம்  
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ஸசலுத்தப்ட்ைது. தநழழ்த் ஹதசழன யிடுத இனக்கத்தழன் சளர்ில் ஹதளமர் நகழமன், 

ஹதளமர் ஜயீளந்தம் உட்ைத் ஹதளமர்கள் கந்து ஸகளண்டு னத்துக்குநளனக்குச் 

ஸசவ்யக்கம் ஸசலுத்தழனஹதளடு தநழமீம யிடுதக்கு உறுதழனளகத் துண ழற்ஹளம் 

ன்று உறுதழ ற்ர்..ஸதளைர்ந்து னளழ் ல்கக்கமக ழவுத் தூண் இடிப்க்  

கண்டிக்கும் யகனில் னள்ியளய்க்களல் ழவுத் தூண் அநக்கப்ட்ைது. ஹதளமர் 

கச்ஸசல்யன் லதழ தநழழ்த் ஹதசம் சளர்ில் ளம் ஸயினிட்ை ‚னத்துக்குநளர் –  

ஸனப்ளய் யளழ்ந்தயன்‛ தழன் இபண்ைளம் தழப்ன ஸயினிைப்ட்ைது. 

 

பேோலடலநல்லூர்: 

னத்துக்குநளரின் ஸசளந்த ஊபளகழன ஸகளலயல்லூரில் னத்துக்குநளர் அக்கட்ை 

சளர்ில் ைஸற் ஈகழ னத்துக்குநளர் 12ஆம் ஆண்டு ழஹயந்தல் ழகழ்யில் ஹதளமர் 

ஆ.கச்ஸசல்யின் பத்துக்குோர் –  பநபேப்போய் லோழ்ந்ேலன் நூயின் இபண்ைளம் 

தழப்ன ஸயினிைப்ட்ைது.  

பத்துக்குோர் –  பநபேப்போய் லோழ்ந்ேலன்  

   ஆசிரிர்: ஆ, ேடயச்பசல்லன்  

பேல் பேிப்பு, 2010: ேிழ்த்தேசம் பலரிீடு.  

இண்ைோம் பேிப்பு, 2021: பேன்குரி பேிப்பேம், 

   86A, Phase I, Lane II, Le Chalet,  

    தலலர்குப்பம், ேோஞ்சிபும் ோலட்ைம் - 602 105 

thenkumari_tamil@gmail.com  

பேோடயதபசி: 9176992001.    

லிடய: பை. 160/-.   

 

   

 

 

 

mailto:thenkumari_tamil@gmail.com
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போசிச போசே ேிர்ப்பு 2021 சட்ைப் தபடலத் தேர்ேல் தலடயத் ேிட்ைத்ேிற்ேோன 

ேயந்ேோய்லேக் கூட்ைத் ேரீ்ோனங்ேள் 

 

2021 தநழமகச் சட்ைப் ஹபயத் ஹதர்தழல் தநழமக நக்கலக்குப் கனள ளசழச ளசகயத் 

ஹதளற்கடிப்ஹளம்!‛ 

ன் னமக்கத்தழன் கவழ் தநழழ்த்ஹதச நக்கள் னன்ணி அமத்த கந்தளய்வுக் கூட்ைம் 

க்குன 75க்கு ஹநற்ட்ை தநழழ் சனெக அபசழனல் அநப்னகின் ங்ஹகற்னைன் 20-01-2021 

னதன்கழமந கள 10  நணிக்கு ஹசப்ளக்கத்தழல் உள் ழனர்கள் சங்கத்தழல் ைந்ஹதழனது. 

அதழல் ழஹயற்ப்ட்ை தீர்நளங்கள் ின்யனநளறு. 
  

1. 2014இல் ளசக நத்தழனில் ஆட்சழக்கு யந்த ளள் னதல் தழட்ைக்கநழசன் கப்ன, ஜழ.ஸ்.டி., ீட் 

தழணிப்ன, ண நதழப்ிமப்ன, உனர்சளதழனினக்கு 10% இை எதுக்கவட்டுச் சட்ைம், இந்தழ-சநற்கழனதத் 

தழணிப்ன, குடினேரிநத் தழனத்தச் சட்ைங்கள், இபனில்ஹய, யிநளம், துனகம், இபளடய 

தயளைத் தனளரிப்ன  அபசுத்துகள் தினளனக்குத் தளபயளர்ப்ன, ஸதளமழளர் சட்ைத் 

தழனத்தங்கள், 567 ஸதளமழளர் ீதழநன்ங்கள் கப்ன, ஹயளண் சட்ைத் தழனத்தங்கள், நழன்சளப 

சட்ைத் தழனத்தம்  சனெகீதழ, நளழ உரிந, ஸதளமழளர் –  உமயர் ன் ஆகழனயற்ழன் 

நீது யபளறு களணளத தளக்குதல் ைத்தப்ட்டு யனகழன்து. 

 

2. எஹப ஹதசழனம், எஹப சந்த, எஹப ஸநளமழ, எஹப நதம், எஹப ஹதர்வு, எஹப ஹயளண் ஸகளள்க, 

எஹப ஹதர்தல்  எற்னளட்சழ சர்யளதழகளப யமழனில் னன்ஹழயனகழது ளசழச ளசக. 

இவ்யளட்சழ, ழவும் ளைளலநன் அநப்னனனச் ஸசனழமக்கச் ஸசய்து சழறுகும்ல் ளசழச 

சர்யளதழகளபக் ஸகளடுங்ஹகளல் ஆட்சழனளக யர்ந்து ஸசல்கழது. 

 

3.  ஹபடினளகவும் நனகநளகவும் தநழழ்ளட்டு உரிநகப் ழத்தல், ஆலர் தனடீு, 

ஜழ.ஸ்.டி. ங்குஸதளகனத் தபநறுத்தல், ஹயளண்ந, சட்ை எலங்கு, கல்யி  நளழப் 

ட்டினல் யியகளபங்கில் நத்தழன அபசு சட்ைநழனற்றுதல், தநழமகக் கட்சழகச் சழதடித்தல், 

தநழமக அபசழனக் குமப்ி ழனற் தன்நக்கு நளற்றுதல் (Destabilize)  சங்ரியளப ளசழச 

ளசக தழல்ழ அதழகளபத்தக் ஸகளண்டு தநழமகத்தழன் நீது ஸதளைர் தளக்குதல் ைத்தழ யனகழது. 
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4. ளசகய என ளசழசக் கட்சழனளகவும் தநழழ், தநழமர், தநழமக யிஹபளத சக்தழனளகவும், சநன 

சனெக ல்ழணக்கத்தழற்கு தழபள சக்தழனளகவும் தநழழ்ளட்டின் சனெக ீதழ, நளழ உரிந, 

நக்கள் ன்ஹண் அபசழனல் ஆகழன நபளர்ந்த அபசழனலுக்கு ஹஸபதழபள அந்ழன சக்தழனளகவும் 

ிபகைப்டுத்துகழஹளம். தநழமக நக்கள் யபயினக்கும் சட்ைப்ஹபயத் ஹதர்தழல் ளசழச 

ளசகயப் னக்கணித்து அக்கட்சழ ஹளட்டினிடும் அத்துத் ஸதளகுதழகிலும் ஹதளல்யினைனச் 

ஸசய்ன ஹயண்டும் ன்று ளசழச ளசக தழர்ப்ினக்கத்தழன் சளர்ளக அகூயல் யிடுக்கழஹளம். 

 

 

5. ’ளசழச ளசக - தழர் - தநழழ்ளடு’  2021 தநழழ்ளடு சட்ைப் ஹபய ஹதர்தழல் கம் 

அநத்து ளசக ஹளட்டினிடுகழன் அத்துத் ஸதளகுதழகிலும் ஹதர்தல் ணினளற்ழ ளசகயத் 

கட்டுப்ணம் கூைப் ஸனடினளத யகனில் ஹதளற்கடிக்க ளசழச தழர்ப்ில் உறுதழனண்ை 

அத்து சளனக ஆற்ல்கலம் கங்களண்து  னடிவு ஸசய்னப்ட்டுள்து. 

 

6. ளசழச ளசக தநழழ்ளட்டில் களலூன் யிைளநல் தடுக்க ஹயண்டினது யபளற்றுக் கைநனேம். 

அயசபத் ஹதயனேம் ஆகும். ஆகஹய, ளசழச தழர்ப்ில் அக்கனேள் சளனக சக்தழகள் 

அயனம் யளய்ப்னள் யமழகில் ல்ளம் ளசழச ளசகயத் ஹதளற்கடிக்கும் இனக்கத்தழல் 

ங்ஹகற்க ஹயண்டும் ன்று அகூயல் யிடுக்கழஹளம்.    

 

(இந்தக் கந்தளய்வுக் கூட்ைத்தழல் தநழழ்த் ஹதசழன யிடுத இனக்கத்தழன் சளர்ில் 

தநக்குல உறுப்ிர் ஹதளமர் நகழமன் கந்து ஸகளண்ைளர்.)  

 

எனங்கழணப்னக் குலயிற்களக, 

ளன் 

ஸதளைர்ன ண்கள்  -   7010084440, 9047521117, 6379687413, 8056119257, 8778141813 
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ஸசங்களட்ைளன் குழப்ன: 

பபோய்க்ேோல் குேிடேள் 

தநழழ்ளடு சட்ைப் ஹபயக்கள ஹதர்தல் ஸனங்கழக் ஸகளண்டினக்கழது. சட்ைப் 

ஹபய ன்து அபசழன் ஏர் உறுப்ன, ஆட்சழ ஸசய்னேம் உறுப்ன, ீதழ ஸசய்னேம் உறுப்ன ன்து 

ஹளல் இது சட்ைம் ஸசய்னேம் உறுப்ன. இந்தத் ஹதர்தழல் ஹளட்டினிடும் கட்சழகலம் 

திநிதர்கலம் இப்ஹளதழனக்கும் சட்ைங்கள் ற்ழனேம் இி இனற் ஹயண்டின சட்ைங்கள் 

ற்ழனேம் யியளதழக்க ஹயண்டும். அய ஸதளைர்ள உறுதழக நக்கலக்குத் தப ஹயண்டும். 

ல்ளயற்றுக்கும் ஹநளக, தளங்கள் இைம்ஸப் ஹளகும் சட்ைப் ஹபயக்கு சட்ைநழனற்றும் 

இந உள்தள ன்று ஸசளல் ஹயண்டும். அதளயது இந்தழன அபசநப்ின் 

குழகள் ற்ழப் ஹச ஹயண்டும்.  

ஆளல் –  

ஹதர்தல் கத்தழல் எஹப யியளதப் ஸளனள்: னளர் னதநச்சர்? தளகஹய 

உள்து. ைப்ளடி மிச்சளநழ ‚ளன் ளஹதளன் னதநச்சர் ஹயட்ளர்’ ன்கழளர். 

ன.க. ஸ்ைளழனுக்கு இந்தச் சழக்கஹ இல். கூட்ைணிக் கட்சழத் தயர்கஹ 

ஸ்ைளழ யனங்கள னதநச்சர் ன்று ஹநைக்கு ஹநைக்கு அழயித்துக் 
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ஸகளண்டினக்கழளர்கள். ளயம் இைதுசளரிகள்! ஸ்ைளழன் ஆசழ ஸற்றும் ஹகளடி ஸற்றும்தளன் 

ஹதர்தல் கத்துக்ஹக யந்தளக ஹயண்டும்! கநல்லளசனுக்கும் ஸசந்தநழமன் சவநளனுகும் நட்டும் 

யண்ண யண்ணக் கவுகள் யபளநள ஹளகும்? யபட்டும், ஹயண்ைளம் ன்று ஸசளல்யில். 

ஆளல் ளன்… ளன்… ளன்... ன்று அறுயதுதளன் அனயனப்ளக உள்து. ம்நயபள? 

தன்யபள? ளம் தநழமபள? ளன் னதல்யபள?  

 

அது சரி. னதநச்சர் தயிக்கள ஹதர்தல் ைக்கப் ஹளகழது? ங்ஹக ப்ஹளது? 

அதற்ஸகளன யளக்குச் சவட்டும் யளக்குப் தழவும் யளக்குச் சளயடினேம் உண்ைள? சட்ைப்ஹபயத் 

ஹதர்தல் னடிந்த ின் ஹதர்ந்ஸதடுக்கப்ட்ை உறுப்ிர்கில் ஸனம்ளன்நனிர் 

ஹதர்ந்ஸதடுக்கும் தயப ஆலர் அமத்து அநச்சபய அநக்கச் ஸசளல்யளர். 

இப்டித்தளன் னதநச்சர் யப ஹயண்டும். அது யப னதநச்சர் ஹயட்ளர் ன் 

ஹச்சுக்ஹக இைநழல்.  

 

ஆளல் இந்த அபசநப்னக்கு அடிநப்ட்ை ல்ளக் கட்சழகலம் னதநச்சர் 

ஹயட்ளர் ன்று ஹசுயது ஸளய்க்களல் குதழபகின் ஆட்ைம்! ந்தப் ஸளய்க்களல் குதழப 

ஹளர்ப் னபயினளகப் ஹளகழது? இது நக்கலக்கு னகங்ஸகளடுக்க ஹயண்டின உண்நனள 

சழக்கல்கினந்து அயர்கது கயத்தத் தழச தழனப் உதவுகழது. உரிநச் சழந்தன 

நலங்கடிக்கப் னன்டுகழது. திநித யமழளட்ைனேம் யல்ளட்சழனத்தனேம் யர்த்துத் 

தன்நளத்தனேம் குடினளட்சழனத்தனேம்  குமழஹதளண்டிப் னதக்கப் ளர்க்கழது.  

ச்சரிக்க தநழமர்கஹ! 
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            புட்சிடபம் லிடேக்கும் லிலசோிேள்: 

சந்ேோ 

இந்தழனளயில் ஊதழனக் குப்ளலும், ஹயனிமப்ிளலும், யியளசழ உனர்யளலும் 

நக்கள் கடுநனளக ளதழக்கப்ட்டுள்ர். உஹளகங்கள், கட்டுநளப் ஸளனட்கின் 

யியளசழ கடுநனளக உனர்ந்துள்து. னெப்ஸளனட்கின் யிஹனற்த்தக் 

கட்டுப்டுத்தக் ஹகளரி யளர்ப்ளகள் ஹளபளட்ைத்தழல் ஈடுட்டுள். ஸளனளதளப 

ஸனக்கடினில் உள் நக்கிைநழனந்ஹத அஹனளத்தழனில் ிக்களத பளநனக்கு ஹகளனில் 

கட்டுயதற்கு ழதழ தழபட்ைப் ஹளகழளர்களம். ன் இதற்கும் அந்ழன னதலீடுகஹன 

அனுநதழக்களஹந? 

 

ஹகளயிட் தளக்கத்தளல் "இந்தழனளயில், அநப்னசளர் ஸதளமழளர்கின் ஊதழனம் 3.6 யிலக்களடு 

குக்கப்ட்டுள்தளகவும், அநப்னசளபளத் ஸதளமழளர்கின்  ஊதழனம் 22.6 யிலக்களடு 

குந்துள்தளகவும் சர்யஹதசத் ஸதளமழளர் கூட்ைநப்ின் அழக்கனில் 

ஸதரியிக்கப்ட்டுள்து. ளஜக அபசு இது யப 0.75 யிலக்களடு ழதழத் ஸதளகுப் நட்டுஹந 

அித்துள்து, னதல் ழதழத் ஸதளகுப்னக்குப் ிகு அழயிக்கப்ட்ை அத்து ழதழத் 

ஸதளகுப்னகலம் ஸயறும் கைன் தழட்ைங்கஹ தயிப ழதழச் சலுககள் அல், ஆளல் 

ழதழனநச்சகம் 10 யிலக்களட்டிற்கு ஹநல் ழதழத் ஸதளகுப் அித்துள்தளகவும், அதளல் 

ஸளனளதளபம் ஹயகநளக நீட்சழ அையதளகவும் ஸளய்க அடுக்குகழது. ஸளனளதளப 

நீட்சழக்கள ழதழத் தூண்ைல்க ஸசல்யம் உனயளக்குயர்களக கனதப்டும் 

ஸனனதளிகலம் அிக்கத் தனளபளக இல், அயர்கள் ஸளனளதளபத் தூண்ைல்க 

ஸயிளடுகலக்குத்தளன் அித்துள்ளர்கள் 2020இல் நட்டும் இந்தழன ழறுயங்களல் சுநளர் 13 

ில்ழனன் ைளனக்கு ஸயிளடுகில் னதலீடு ஸசய்னப்ட்டுள்து. 

 

2020இல் ைளரின் நதழப்ன 6 யிலக்களட்டிற்கு ஹநல் குந்து ைளர் குழனடீு 90கலக்குச் 

சரிந்துள்து. டிசம்ர் நளதத்தழல் இந்தழனப் ங்குச் சந்தகில் 64,940 ஹகளடி அயிற்கு அந்ழன 

ழதழ னதலீடுகள் ஸசய்னப்ட்டுள்.  அப்டினினந்தும் இந்தழன னொளய் ைளனக்கு தழபளக 

நதழப்ஹற்ம் ஸளநல் சரிந்து ஆசழன அயில் யலுயிமந்த ளணனநளகக் களணப்டுகழது. 

ஆசழனளயின் நற் ளணனங்கள் நதழப்ஹற்ம் ஸறும் ஹளது இந்தழன னொளய் நதழப்ன தந 
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யங்கழனின் ஸயிச்சந்த ையடிக்ககளல் ற்ம் ஸளநல் தடுக்கப்ட்டுள்து. நத்தழன 

யங்கழ 2020இல் 10,000 ஹகளடி ைளனக்கு ஹநல், ஸநளத்தப் ஸளனளக்க நதழப்ில் 4 யிலக்களட்டு 

நதழப்ிற்கு அஸநரிக்க ைளர்கத் ஸதளைர்ந்து யளங்கழ யனகழது. தற்களக ன்ளல் 

ற்றுநதழக்கள இந்தழனளயின் ஹளட்டித் தழன் குந்து யிைக் கூைளது ன்தற்களகஹய இது 

ஸசய்னப்டுகழது. . இந்தழனளயின் ஸநளத்தப் ஸளனளக்க நதழப்ில் என சழறு குதழனளகஹய  

ற்றுநதழ உள்து. குழப்ளக இந்த ஆண்டில் உகயிள ஹகளயிட்-19 தளக்கத்தளல் 

ற்றுநதழனின் நதழப்ன ஹநலும் குந்துள்து. சர்யஹதச  யர்த்தகம் நந்த ழனில் உள் 

ஹளது ற்றுநதழனின் னெம் ஸளனளதளப யர்ச்சழக்குத் தூண்டுதல் அிக்களம் ன்து 

னட்ைளள்தநள யளதஹந. கச்சள ண்ஸணய் யி அதழகரித்துள் ழனில் தந 

யங்கழனின் னொளய் நதழப்க் குக்கும்  ையடிக்ககள் இந்தழனளயின் இக்குநதழச் 

ஸசயனேம் யர்த்தகப் ற்ளக்குனனேம் அதழகரித்துள். அஸநரிக்க ைளர்க யளங்கும் 

ஹயண்ைள ஸயட்டி ஹயனச் ஸசய்யதற்குப் தழளக நத்தழன யங்கழ நத்தழன அபசழற்கு 

ஹபடினளக ழதழக் கைன்க அித்தழனந்தளல் அதன் னெம் கூடுதல் ழதழச் சலுகக 

அபசளல் அித்தழனக்க னடினேம். அந்த ழதழச் சலுகக யமக்கம் ஹளல் 

ஸனனதளிகலக்கு அிக்களநல், நக்கின் யளங்குந்தழ உனர்த்துயதற்கள 

ஹயயளய்ப்னகனேம், ணச் சலுககனேம் அித்தழனந்தளல் ஏபவுக்ஹகனும் ஹயண்ைல் 

நீட்கப்ட்டு ஸளனளதளப ையடிக்ககலக்குத் தூண்டுதளக அநந்தழனக்கும். யர்த்தகப் 

ற்ளக்குனேம், ணயகீ்கனம் சழழதஹயனும் கட்டுப்டுத்தப்ட்டினக்கும். ஆளல் நத்தழன 

அபசழன் ஹகளரிக்க இல்ளநல் நத்தழன யங்கழனளல் தன்ிச்சனளக ழதழப் ற்ளக்குனப் 

ணநளக்கவும் இனளது. ஆளல் யீ தளபளநனப் ஸட்டினத் தளண்டிச் சழந்தழத்துச் 

ஸசனல்டுயதற்கள அழஹயள துணிஹயள ளஜக அபசுக்கு இல்ளததளல் அதற்கள யமழனேம் 

தைட்ைது. ஸனபவுக்கு நட்டும்தளன் தற்சளர்ன ன்து கூயப்ட்டு யனகழது. இந்தழனளயின் 

யர்த்தகப் ற்ளக்குனக் குப்தற்கள கட்டுப்ளடுக ற்டுத்தளநல் 

னெப்ஸளனட்கள், இைழப் ஸளனட்கள் இக்குநதழ ஸசய்யதற்கு ந்த தைனேம் இல்’ 

 ழதழனநச்சர் அழயித்துள்ளர்.  

 

நத்தழன யங்கழனின் ஸயிச்சந்த ையடிக்ககலம், 4 யிலக்களடு யங்கழக் கைனும் னளனக்கு 

உதயினேள்? ங்குச் சந்தகில் ட்டினழைப்ட்ை ஸனழறுயங்கலக்கு நட்டுஹந 

உதயினேள். யிபயில் ஸயடிக்கப்ஹளகும் என ங்குச்சந்தக் குநழமழ உனஸயடுத்துள்து. 
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ங்குச் சந்தனில் ஆபம்ப் ஸளதுப்ங்கு யமங்கல்கள் னெம் ஸனழறுயங்கள் ஸனநயில் 

னெதம் தழபட்டி யனகழன். அயற்ழன் ங்குகது யி அயற்ழன் உள்ளர்ந்த நதழப்க் 

களட்டிலும்  நைங்கு  உனர்ந்து யனகழது. னெதத்த உனர்த்த னடினளநல் சழறு 

ழறுயங்கள் ஹளபளை ஹயண்டின ழனில் உள். அயற்ழன் ங்குகது யி உள்ளர்ந்த 

நதழப்க் களட்டிலும் யழீ்ந்துள்து. ஸளனளதளப நந்த ழன னதலீட்ைளர்கள் குந்த 

யினில் ங்குக யளங்குயதற்கள யளய்ப்ளகப் ளர்க்கழன்ர். ஸனழறுயங்கில் 

னதலீடு ஸசய்யஹத னதலுக்கு ளதுகளப்ன ன் அடிப்ைனில் அயற்ழன் ங்குக யளங்கழக் 

குயித்துள்ளர்கள். இந்த ஆண்டில் குடும்ங்கலக்குச் ஸசளந்தநளக உள் ஸனழறுயங்கள், 

யணிக ழறுயங்கின் சந்த னெத நதழப்ன 31 யிலக்களடு உனர்ந்து னொ. 115 டிரில்ழனளக 

அதழகரித்துள்து. அதளினின் சுநப் ங்குகள் நட்டும் 565 யிலக்களடு உனர்ந்துள். ங்குச் 

சந்தகில் அத்துத் தினளர் து ழறுயங்கின் எனங்கழணந்த சந்த னெத 

நதழப்ன இந்த ஆண்டு 24.4 யிலக்களடு அதழகரித்து 142.4 ட்சம் ஹகளடி னொளய்க்கு ஹநல் 

உனர்ந்துள்து. இந்தழனளயில் ஸனம் ணக்களபர்கின் ஸசளத்து இந்த ஆண்டில் 33 யிலக்களடு 

உனர்ந்து 364 ில்ழனன் ைளபளக அதழகரித்துள்து. ணக்களபர்க் கூட்ைணினில் னதழதளக 10 

ஸனம்ணக்களபர்கள் ஹசர்ந்ததளல் இயர்கின் ஸநளத்த ண்ணிக்க 80ழனந்து 90ஆக 

உனர்ந்துள்து. 

 

தது யர்ச்சழனஹன இந்தழனளயின் யர்ச்சழனளகப் ளர்க்கும் னஹகஷ் அம்ளி இந்தழன அபசு 

ஸசனல்டுத்தழ யனம் டிஜழட்ைல் இந்தழனளநனநளதழல் திர் யனநளம் உனனம் ன்கழளர். 

னளனைன திர் யனநளம் உனனம் ன்தச் ஸசளல்வும் ஹயண்டுநள? ரினன்ஸ் 

குலநம் இந்தழனளயின் கழமக்குக் கைற்கபனில் சூமழனல் ஸழகலக்குப் னம்ள னனில் 

ரியளனே டுக்கும் தழட்ைத்தச் ஸசனல்டுத்த உள்து. 2021இல் அபசு கூடுதளகக் குந்தது 

300 கிநச் சுபங்கத் ஸதளகுதழக ம் யிடுயதற்குத் தனளபளனினக்கழது. உச்ச ீதழநன்னம் 

எப்னக்குக் கூை சூமழனல் ஸழகலக்கு னக்கழனத்துயம் அிப்தழல். ஹதசழன ஸடுஞ்சளத் 

தழட்ைங்கலக்குச் சுற்றுச்சூமல் அனுநதழ ஹதயனில் ன்றும் ஹசம் - ஸசன் ட்டுயமழச் 

சளத் தழட்ைத்தத் ஸதளைபளம் ன்றும் உச்ச ீதழநன்ம் தீர்ப்ித்தழனப்து கடும் 

கண்ைத்தழற்குரினது. னதழன தழட்ைங்கலக்கு சுற்றுச்சூமல் அனுநதழனத் தயிர்ப்தற்கு அயற் 

ஹதசழன ஸடுஞ்சளத் தழட்ைங்கலைன் ஹகளத்து யிடும் ஹளக்கஹன இது ற்டுத்தும் 

ன்தக் கூ ஹயண்டின அயசழனநழல். அக்ஹைளரில் நத்தழன அபசு யரி யனயளனிழனந்து 



                                              உரிநத் தநழழ்த் ஹதசம்| ஜயரி 2021|  14 

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

நளழங்கலக்கு யமங்க ஹயண்டின ழதழப் ங்கவடு ந்தழல் என ங்கு குக்கப்ட்டுள்து. 

தற்ஹளது, நத்தழன ழதழனேதயித் தழட்ைங்கலக்கள எதுக்கவடுகள் 9 யிலக்களடு 

குக்கப்ட்டுள்.  

 ஸனழறுயங்கள் அபசழனல் கட்சழகலக்குக் ஸகளடுத்த ஹதர்தல் ழதழனக் கடுயட்டிஹனளடு 

அறுயை ஸசய்யதற்கும், சளறுண்ணிக் கட்சழகலக்கு அய ஸதளைர்ந்து ழதழனிக்கவும் 

துயளகஹய ளஜக அபசு சந்தர்ப்யளதக் ஸகளள்ககச் ஸசனல்டுத்துகழது. 

 

 ழதழன் கட்களரி ஸளனளதளப யர்ச்சழக்கு சழறுகுறு டுத்தப ஸதளமழல்துனின் ங்கிப் 30 

யிலக்களட்டிழனந்து 40 யிலக்களைளக உனர்த்த ஹயண்டும் ன்றும், சழறுகுறு டுத்தபத் ஸதளமழல் 

துகில் இனந்து ஹநலும் 5 ஹகளடி ஹயக உனயளக்கவும் அபசு தழட்ைநழட்டுள்தளகக் 

கூழ யனகழளர். ஆளல் சழறு ழறுயங்கள் கைன் ஸ இனளத ழனில் தயித்து 

யனகழன் ன்ஹத உண்ந ழயபநளக உள்து. இந்தழனளயில் ஸனழறுயங்கள் கைன் 

ஸறுயதற்குப் ின்ற்ப்டும் ‘ஹசல்’ (BASEL reforms) யிதழனகஹன சழறு 

ழறுயங்கலக்கும் ஸசனல்டுத்துயத ந்த யிதத்தழலும் ழனளனப்டுத்த னடினளது. குந்த 

சந்த நதழப்க் ஸகளண்ை சழறு ழறுயங்கலக்கு அதழக யட்டினிஹஹன கைன் 

அிக்கப்டுயதும், அதழகச் சந்த நதழப்க் ஸகளண்ை ஸனழறுயங்கஹ நழவுக் கைன் ஸ 

னடியதும் சனெக ீதழக்கு னற்ழலும் னம்ளஹத ன்துைன் சழறு ழறுயங்கின் 

ஸசனல்ளடுக, யர்ச்சழன தடுப்தளகவும் உள். ஹசல் யிதழனகளல் யங்கழக் கைன் 

ஸ னடினளநல் சழறு ழறுயங்கள் ளதழக்கப்ட்டுள். இந்தழனளயில் 20 ட்சம் 

உறுப்ிர்கக் ஸகளண்ை 740 சழறு குறு டுத்தப ழறுயங்கின் கூட்ைநப்னகள். யங்கழத் 

துனில் ’ஹசல்’ யிதழனகத் தற்களழகநளக ழறுத்தழ யக்குநளறு ஹகளரிக்க 

யிடுத்துள். 

 

ஆளல் இய துவும் ஸதரினளதது ஹளல் நத்தழன யங்கழ ஆலர் சக்தழ களந்தள தளஸ் யங்கழகள் 

கைன் யமங்குதப் ிணனத்தழன் அடிப்ைனில் ன்ழல்ளநல் ணப் னமக்கத்தழன் 

அடிப்ைனிள கைன்கில் கூடுதல் கயம் ஸசலுத்த ஹயண்டும் ன்று ஸனபயிற்குக் 

கூழ யனகழளர். 
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2019ஆம் ஆண்டில் நீண்டும் அதழகளபத்தக் கப்ற்ழன ிகு ளஜக அபசு ஸளதுத்து 

ழறுயங்க  தினளர்நனப்டுத்துயதன் னெம் ஸனநவு ழதழ தழபட்ைத்  

தழட்ைநழட்டினந்தது. அதன் என குதழனளக இந்த ழதழனளண்டில் 2.1 ட்சம் ஹகளடி னொளய் னதலீடு 

ஸசய்ன இக்கு ழர்ணனித்தது. இந்த ஆண்டு ளஜக அபசு ஸளதுத்துப் ங்குகத் 

தினளர்நனப்டுத்துயதன் னெம் இது யப 42,871.94 ஹகளடி தழபட்டினேள்து. ஸளதுத்து 

ழறுயங்கின் தினளர்நனம் அபசு ழத்த ஹயகத்தழல் ைக்கயில் ன்ஹத இந்த 

ஆண்டில் ஆறுதிக்கும் யிசனநளக உள்து. அில் அகர்யளல் 10 ில்ழனன் ைளனக்குப் 

ஸளதுத்துப் ங்குக யளங்கும் தழட்ைத்தழல் உள்ளர். அயற்ழன் சந்த நதழப்ின் 

ஸனயழீ்ச்சழக்களகக் களத்தழனக்கழளர். தூத்துக்குடினில் ஸ்ஸைர்ட் ழறுயத்தழன் னெம் 

நக்கலக்கு ஹளய்க ற்டுத்தவும், ஹளபளட்ைத்தழல் ஈடுட்ை 13 ஹர் ஸகளல்ப்ைவும் 

களபணநள ‘நித ஹனர்’ அில் அகர்யளல் யணிகத்தழன் இளங்கள் சனெகத்தழன் நழகவும் 

னக்கழனநள ஹதயகலக்கு உதய ஹயண்டும் ன்றும், ம் ஸண்கள் நற்றும் குமந்தகின் 

ஆஹபளக்கழனநள தழர்களத்தப் ளதுகளப்த யிை னக்கழனநளது துவுநழல் ன்றும் 

ம்னயதளகப் சப்னகழளர்.  

 

ஸளதுத் து ழறுயங்கின் ஸசனல்தழனுக்கும் நதழப்னம் னக்கழனத்துயம் அிக்கப்ைளது, 

அயற்ழன் சந்த நதழப் அதழகப்டுத்தஹய அபசு னனல்கழது. அபசழன் ஸதளைர்ச்சழனள ங்கு 

யிற்ஹன ஸளதுத்து ழறுயத்தழன் குந்த ஸசனல்தழனுக்கு னக்கழனக் களபணநளகும் 

ன்றும் குழப்ிைப்ட்டுள்து. னம் ங்குச் சந்தனில் ஸளதுத்து ழறுயங்கின் 

குழனடீு 18 சதயதீம் குந்துள்து. ஹகளயிட்-19 ஹளனளல் ஸனம் ண்ணிக்கனில் நக்கள் 

ளதழக்கப்ட்ைதற்கும், உனிமப்னகலக்கும் ள ஹளக்கழல் ஸசனல்டும் தினளர் நனத்துய 

ழறுயங்கஹ களபணம் ன் ஹளதும் கூை சுகளதளபத் துனில் அபசழன் னதலீடுக 

அதழகப்டுத்துயதற்கள னனற்சழகள் ஹநற்ஸகளள்ப்ையில். சுகளதளபத் துனில் தினளர் 

ழறுயங்கின் ங்க அதழகரிக்க ஹயண்டும் ன்றுதளன் நீண்டும் நீண்டும் ழதழ ஆஹனளக் கூழ 

யனகழது. 

 

எனயர் என ஹகளடி னொளய் நதழப்ிற்குச் ஸசளத்துகள் யத்துள்ளர் க் ஸகளள்ஹயளம். அயர் 

அந்த என ஹகளடி னொளன யனயளய் ஸறும் னனில் னதலீடு ஸசய்னளநல் அதப் குதழ 

குதழனளக யிற்றுச் ஸசயமழத்தளல் அயரின் ஸசளத்துகது நதழப்ன குந்து யிடும். அத ளம் 
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யர்ச்சழ ன்று ஸசளல்ஹயளநள, யர்ச்சழக் குவு ன்று ஸசளல்ஹயளநள? யர்ச்சழக் குவு 

ன்றுதளஹ குழப்ிடுஹயளம், இன்னும் ஸசளல்ப் ஹளளல் ஊதளரித்தநளகஹய அது 

கனதப்டும் இல்னள? அத யர்ச்சழ ன்று என னட்ைளளல் கூை ற்றுக் ஸகளள் 

இனளது. ஆளல் இந்தழன அபசு ஸளதுச் ஸசளத்துக்க எவ்ஹயளர் ஆண்டும் குதழ குதழனளக 

தினளரிைம் யிற் ஸசய்து யிட்டு அத யர்ச்சழ ன்ஹ குழப்ிடுகழது. இப்டித்தளன் 

இந்தழனளயின் யர்ச்சழ ன்து நக்கின் யர்ச்சழனளக இல்ளநல் தினளர் 

ஸனழறுயங்கின் யர்ச்சழனளக உள்து. க்கழன ளடுகின் ஹநம்ளட்டுத் தழட்ைம் (னேன்டிி) 

ஸயினிட்டுள் 2019ஆம் ஆண்டிற்கள நித யர்ச்சழக் குழனடீ்டில் இந்தழனள ஏரிைம் 

ின்ஸசன்று 189 ளடுகில் 131ஆம் இைத்தழல் உள்து, ஆளல் யணிகத்த 

இகுயளக்குயதற்கள குழனடீ்டில் 14 இைங்கள் னன்ஹழ 63ஆம் இைத்தழல் உள்து 

ன்தழழனந்ஹத இந்தழனளயின் யர்ச்சழப் ளத த்தகனது ன்தனேம் னளனக்களது 

ன்தனேம் னரிந்து ஸகளள் னடினேம். 

 

பணலகீ்ேம்:  

உணவுப் ஸளனட்கின் யி, குழப்ளகக் களய்கழகின் யி நழகவும் அதழகரித்துள்து. 

யம்ர் நளதத்தழல் தகர்ஹயளர் குழனடீு அடிப்ைனிள சழல்ப் ணயகீ்கத்தழன் அவு 

6.93 யிலக்களடு அதழகரித்துள்து, உணவுப் ஸளனட்கின் யியளசழ 9.10 யிலக்களடு 

அதழகரித்துள்து. களய்கழகின் யியளசழ 15.63 யிலக்களடு அதழகரித்துள்து. னப்ன 

யககின் யியளசழ 17.91 யிலக்களடு அதழகரித்துள்து. னட்ைனின் யி 20.26 

யிலக்களடு உனர்ந்துள்து. நீன், இச்சழனின் யி 16.67 யிலக்களடு உனர்ந்துள்து. 

தநழழ்ளட்டில் ணயகீ்கம்  6.74 யிலக்களடு உனர்ந்துள்து. 

 

அக்தைோபரில் உற்பத்ேி நிடய: 

னள்ினினல் அநச்சகத்தளல் ஸயினிைப்ட்ை ஸதளமழல்து உற்த்தழக் குழனடீ்டு 

அழக்கனின் டி னதன்நத் துகின் உற்த்தழ 3.6 யிலக்களடு அதழகரித்துள்து. அதழல் 

சுபங்கத் துனில் உற்த்தழ 1.5 யிலக்களடு சரியைந்துள்து. ஸசய்ஸளனளக்கத் துனில் 

உற்த்தழ 3.5 யிலக்களடும், நழன்சளப உற்த்தழ 11.2 யிலக்களடும் அதழகரித்துள்.  

 

னன்ளட்டு அடிப்ைனிள யகப்ளட்டில் னதன்நப் ஸளனட்கின் உற்த்தழ 3.3 
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யிலக்களடு சரியைந்துள்து. உைடி தகர்வுப் ஸளனட்கள் (7.5%), னெதப் ஸளனட்கள் (3.3%), 

இைழப் ஸளனட்கள் (0.8%),  கட்டுநளப் ஸளனட்கள் (7.8%),  ீடித்த தகர்வுப் ஸளனட்கள் 

(17.6%) ஆகழனயற்ழன் உற்த்தழ அதழகரித்துள்து.  

 

நலம்பரில் பேோறில்துடம லரர்ச்சி: 

ஸதளமழல்து நற்றும் உள்ளட்டு யர்த்தக ஹநம்ளட்டுத் து ஸயினிட்ை ட்டு னக்கழனத் 

ஸதளமழல்கின் எனங்கழணந்த உற்த்தழக் குழனடீு யம்ரில் 2.6 யிலக்களடு அதழகரித்துள்து. 

ழக்கரி உற்த்தழ 2.9 யிலக்களடும், உபத்து உற்த்தழ 1.6 யிலக்களடும், நழன்சளப உற்த்தழ 2.2 

யிலக்களடும் அதழகரித்துள்து. கச்சள ண்ஸணய் உற்த்தழ 4.9 யிலக்களடும், இனற்க ரியளனே 

உற்த்தழ 9.3 யிலக்களடும், ஸட்ஹபளழன சுத்தழகரிப்ன உற்த்தழ 4.8 யிலக்களடும் குந்துள். 

ஃகு உற்த்தழ 4.4 யிலக்களடும், சழஸநன்ட் உற்த்தழ 7.1 யிலக்களடும் குந்துள்.  

 

ஹதசழனக் குடும்க் கணக்ஸகடுப்ன 2019-20: 

22 நளழங்கள்/என்ழனப் ிபஹதசங்கில் னதல் கட்ைநளக ஹநற்ஸகளள்ப்ட்ை  ஹதசழனக் குடும் 

க் கணக்ஸகடுப்ின் னடிவுக சுகளதளபம், குடும் த்தழற்கள அநச்சகம் 

ஸயினிட்டுள்து. இந்தக் கணக்ஸகடுப்ன இதற்கு னன்ர் 2015-16இல் டுக்கப்ட்ைது. 2019-20இல் 

குந்தது 10 ஆண்டுகள் யப கல்யி ஸற் ஆண், ஸண்கின் ண்ணிக்கனில் ஸனம் 

னன்ஹற்ம் களணப்ையில். குமந்தத் தழனநணங்கின் ண்ணிக்க தழரினபள, நணிப்னர், 

அஸ்றளம் ஆகழன நளழங்கில் 2015-16இல் களணப்ட்ைதக் களட்டிலும் அதழகரித்துள்து. 

ஹநற்கு யங்கம் (41.6 யிலக்களடு), கீளர் (40.8 யிலக்களடு) ஆகழன நளழங்கில் குமந்தத் 

தழனநணங்கள் இன்னும் அதழகநளகஹய உள். 2019-20இல் இபத்த ஹசளகனேைன குமந்தகள், 

ஸண்கின் ண்ணிக்க அதழகநளகஹய உள்து. களஷ்நீர், தழரினபள, குஜபளத், ஹநற்கு யங்களம், 

ஆகழன நளழங்கில் 2015-16 யிை இபத்த ஹசளகனேள் குமந்தகள், ஸண்கின் 

ண்ணிக்க அதழகரித்துள்து. நற் நளழங்க யிை களஷ்நீரில் ஆண்கலம் அதழக 

அயில் பத்த ஹசளகனேைனயர்களக உள்ர் ன்து களஷ்நீரில் நத்தழன அபசளல் 

யப்ட்ை எடுக்குனனளல் களஷ்நீரிகள் ந்தவு கடுநனளகப் ளதழக்கப்ட்டுள்ர் 

ன்த ஸயிப்டுத்தும் குழனஹீை. கர்ளைகள, சழக்கழம், நகளபளஷ்டிபள, இநளச்சப் ிபஹதசம், 

அசளம் ஆகழன ந்து நளழங்கில் குடும் யன்ன அதழகரித்துள்து. அசளம், கர்ளைகள, 

நகளபளஷ்டிபள, ஹநகளனள, ஹநற்கு யங்கம் ஆகழன ந்து நளழங்கில் ளழனல் யன்ன 
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அதழகரித்துள்து. 20 நளழங்கள்/என்ழனப் ிபஹதசங்கில் குடும்க் கட்டுப்ளடு சழகழச்ச 

ஸசய்து ஸகளள்லம் ஆண்கின் ண்ணிக்க 1 யிலக்களட்டிற்கும் குயளகஹய 

களணப்டுகழது. ிபசயம், குமந்த யர்ப்ன, குடும் ஹயகள்  குடும் அநப்ளல் 

ஸனஞ்சுநகத் தளங்கும் ஸண்கலக்குக் கூடுதளகக் குடும்க் கட்டுப்ளடு சழகழச்ச ன் 

சுநனனேம் தழணிக்கும் அயழ வ்யவு அீதழனளது! இது இந்தழனளயில் ளழ 

சநத்துயநழன்நன ஸயிக்களட்டும்  குழனடீுகில் என்று நட்டுஹந. 

 

ஹகளயிட்-19 தளக்கத்தழற்கு ிகு ஸண் ஸதளமழளர்கின் ண்ணிக்க ஹநலும்  9 

சதயதீத்தழற்கு ஹநல் குறுக்கநைந்தழனப்து ளழ சநத்துயநழன்நன ஹநலும் 

அதழகநளக்கஹய ஸசய்னேம். 

 

ஹபளப்ின என்ழனத்தழழனந்து ஸயிஹனழன க்கழன னடினபசு 2021இல் இந்தழனளவுைன் 

தைனற் யணிகத்தழல் ஈடுடுயதற்கள  எப்ந்தத்த ற்டுத்தழக் ஸகளள் இனக்கழது. 

டிசம்ரில் ஸஜியளயில் ைஸற் உக யர்த்தகக் கூட்ைநப்ின் ஹச்சுயளர்த்தனில் 

அத்து ளடுகலக்கும் ஹகளயிட்-19 தடுப்ன நனந்த கழைக்கப் ஸச் ஸசய்யதற்களக ஹகளயிட்-

19  தடுப்ன நனந்த அழவுசளர் ஸசளத்துரிநனிழனந்து யிக்குயதற்கள னனற்சழ அஸநரிக்கள, 

ஹபளப்ின என்ழனத்தளல் தடுக்கப்ட்டு எனநழத்த கனத்து இல்ளநல் ஹதளல்யினைந்தது. 

யர்ந்து யனம் ம ளடுகனேம், உஸகங்கும் யளங்கும் சக்தழனற் ஹகளடிக் கணக்கள 

ம நக்கனேம் ழர்க்கதழனில் தள்ினேள்து. நித ஹனநற் உக யர்த்தக அநப்ன. 

அனகழ யனம் நீன்யங்கப் ளதுகளப்தற்களக நீன்கின் ற்றுநதழக்கு அிக்கப்டும் ழதழச் 

சலுககத் தை ஸசய்யதற்கள ஹச்சுயளர்த்தனேம் ஹதளல்யினில் னடிந்துள்து.  

 

இந்த இபட்ை ஸனக்கடிக் களத்தச் சரினளகப் னன்டுத்தழ நக்கள்யிஹபளதச் 

சவர்தழனத்தங்க னன்ஸடுப்தற்கள ந்தஸயளன யளய்ப்னேம் தய யிையில் ன்தழல் 

ஸனந ஸகளண்டுள் ழதழனநச்சர் அடுத்த ழதழ ழ அழக்கக்கள உனர்நட்ை 

ஆஹளசக் குலயில் ஸதளமழதழர்கின் ஹகளரிக்ககனேம் ஆஹளசகனேம் ஸற்று 

யனகழளர். இந்தழன நக்கனேம், நளழங்கனேம்  எடுக்குயதழல் தழந களட்டினதற்களகவும், 

ஆசழனப் ிபளந்தழனத்தழல் அநதழ ழயளநல் ஹளர்ச்சூமப் ஹணி யனயதற்களகவும் ஹபந்தழப 

ஹநளடிக்கு அஸநரிக்க அதழர் யினது அித்துச் சழப்ித்துள்ளர். ஸைல்ழனில் கடுங்குிரில் என 
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நளதத்தழற்கும் ஹநளகத் ஸதளைர்ந்து ஹளபளடியனம் ட்சக் கணக்கள யியசளனிக 

ழதழனநச்சனம் ிபதநனம் ஸதளைர்ந்து னக்கணித்து யனகழளர்கள். இது யப  50க்கும் 

ஹநள யியசளனிகள் இப்ஹளபளட்ைத்தழற்களக இன்னுனிர் ஈந்துள்ர்.  யியசளனிகின் 

ஹகளரிக்ககப் னக்கணிப்தற்களகஹய ளைளலநன்த்தழன் குிர்கள அநர்ய ைத்தளநல் 

தடுத்துள்ர். இதளல் நத்தழன அநச்சகங்கள், துகள் ண ஸனக்கடின 

தழர்ஸகளள்கழன் உகழஹஹன ஸதளமழல்னனேம் ஸனழறுயங்கலக்கள யரியிகழதம் 

இந்தழனளயில்தளன் நழகவும் குவு ப் ஸனநழதம் ஸகளள்லம் ஹபந்தழப ஹநளடி ‘ரினல் 

ஸ்ஹைட்’ துன ஊக்குயிக்கஹய அக்க களட்டினேள்ளர். ஜளனகநற் இந்தப் ளசழச 

ஆட்சழதளன் அநழதளப் களந்த்தழற்கு  அதழகநள ஜளனகநளக ஸதரிகழது! அதுஹய 

சவர்தழனத்தங்கலக்குத் தைனளக உள்ளதளக அயர் கடிந்து ஸகளள்கழளர்.  நத ரீதழனளகவும், இ 

ரீதழனளகவும், ஸளனளதளப அடிப்ைனிலும் எடுக்கப்ட்ை ஞ்சளப், லரினளள யியசளனிகள்  

"ஸைல்ழ சஹள" ஹளபளட்ைம் ஞ்சளில் ஸதளைங்கழ இப்ஹளது இந்தழனளஸயங்கும் லச்சழனேைன் 

பயினேள்து. இந்தழனளயில் என ஸனம் கூட்ைம் என்றுஹந ஸசய்னளநல் ஹநலும் ஹநலும் 

ஸசளத்து ஹசர்த்து யனகழளர்கள். நக்குச் ஹசளறு ஹளடும் யியசளனிகஹள ஹளபளட்ைத்தழல் 

ஈடுடும் ஹளதும் ழத்தப் ண்டுத்தழ யியசளனம் ஸசய்து யனகழளர்கள். அயர்கள் 

ஸயங்களனத்துைன் னபட்சழனின் யிதகனேம் யிதக்கழளர்கள். அதன் யர்ச்சழன யபளலும் 

தடுக்க னடினளது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https:www.youtube.com/user/ajanthavalga?fbclid=IwAR0APppP9wjVctyVG1DShVLvQWRKtHOTuuR4g7zwwBeqLE-6zcuyiKZjxoQ  

https://www.youtube.com/user/ajanthavalga?fbclid=IwAR0APppP9wjVctyVG1DShVLvQWRKtHOTuuR4g7zwwBeqLE-6zcuyiKZjxoQ
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                   பத்துக்குோர் ண சோசனம்- 

நக்குக் டேேோட்டி: ேயங்ேட லிரக்ேம் 

ேடயதலலு 

 

தநழழ்ளட்டின் அபசழன எஹப ஏர்  உனிர், எஹப என ஸளடினில் னற்ழலும் 

நைநளற்ழ யிட்ைது. தநழமரின் க் களவு ஸகளடுக்கும் தன்ப் தயி ஸயழ அபசழனல்  

ின்ங்களல் ிைரினில் அடியிம ஏட்ைம் ிடித்து யிட்ைது. யளக்கு ஹயட்ை அபசழனல் 

அம்நணப்ட்டு அயநளத்தழல் கூிக் குறுகழ ழற்கழது. தநழழ் நக்க யிடுயிக்கும் தநழழ்த் 

ஹதசழனச் சனெக ீதழ அபசழனல் யறீு ஸகளண்டு லகழது. அது சுட்ஸைரிக்கும்  சுடுஸனப்ளய்ச் 

சுமன்ஸரினத் ஸதளைங்கழ யிட்ைது. னத்துக்குநளர் னெட்டின தீ தநழழ்ப் கன னற்ளக 
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அமழத்ஸதரிக்களநல் அணனப் ஹளயதழல். 

ஆளலும் என் ளம் நந்து யிைக் கூைளது. ஸயற்றுணர்ச்சழக்கு ஆட்ட்டு யணீளகழ 

யிைக் கூைளது. ஸசல் ஹயண்டின தழசயமழனிலும், ஸசன்ைன ஹயண்டின குழனிக்கழலும் 

தீர்நளிக்க ஹயண்டின னடிவுகிலும் ஸதிந்த ஸதிவும், ஊசளட்ைநழல்ளத உறுதழனேம் 

ஹயண்டும். னத்துக்குநளஹப நக்கு யமழகளட்டுகழளர்: ‚ேைந்ே படம நைந்ேது தபோல், உங்ேள் 

தபோோட்ைத்ேின் பயன்ேடரச் சுநயிேள் ேிபேடிக் பேோள்ர லிட்டு லிைோேரீ்ேள்‛  

ச்சரிக்கழளர். அயரின் நபண சளசம் நக்குக் ககளட்டி; கங்கப யிக்கம். 

னத்துக்குநளர் இந்தழன ‚யல்ளதழக்க அபசழன‛ னேம் தநழழ் ளட்டின் ‚கங்களணி 

அபசழன‛னேம் ஸதியளகப் ைம்ிடிக்கழளர். ‚இந்தழன களதழத்தழனம்‛ ன் ஸசளல்ளைல் 

அயரின் சரினள அபசழனக் களட்டுகழது. இந்தழன யல்ளதழக்கம் அண்ை ளடுக அபட்டி 

நழபட்டும்; நக்கச் சுபண்டிக் ஸகளலக்கும். இந்தழனத் துணக் கண்ைத் ஹதசழன இ நக்கத் 

தன் களடினில் சுக்கழக்  கசக்கழ இபத்தம் குடிக்கும். அது கஸனட்டும் ஸதளயில் என 

ஹதசழன இம், யிடுத ஸற்று யிைச் சம்நதழக்குநள? அது தன் சுபண்ைப் ளதழக்கும் 

ன்த உணபளநல் இனக்குநள? அதளல்தளன் ஈம யிடுதப் ஹளபளட்ைத்த வ்யமழனிலும்  

னத்துக்குநளர் குழப்ிடுயதப் ஹளல், ‚தழனட்டுத்தநளக‛ஹயனும் அமழத்து எமழத்து யிைத் 

துடிக்கழது. 

அதழகளபயர்க்கம் ற்ழனேம் ஆமநள னரித னத்துக்குநளர் ஸகளண்டுள்ளர். 

‚பங்ேலோேபன்பது, இந்ேிோ –  போேிஸ்ேோன் இபேேப்பு அேிேோ லர்க்ேங்ேலம் ேங்ேள் 

க்ேடரச் சுண்ைப் பஸ்பப் புரிேலுைன் உபேலோக்ேிக் பேோண்ை என்று‛ ன்கழளர்.  

ளகழஸ்தளனும் இந்தழனளவும் ஹசர்ந்து உகயில் யல்ளதழக்க ஆற்ல்கள் தங்கள் ன்கப் 

ஹணிப் ளதுகளத்துக் ஸகளள்ப் னன்டும் சூத்தழபநளய் உள்து. யல்ளதழக்கம் ஸதளைர்ந்து 

ழஸ ப்ஸளலதுஹந அதற்கு ஏர் தழரி ஹதய; தழரி இல்ஸனன்ளலும் அது தழரின 

உனயளக்கழக் ஸகளள்லம். 9/11 ழகழ்வுக்குப் ிகு அஸநரிக்க யல்ளதழக்கம் இபளக், 

ஆப்களிஸ்தளன் னங்கபயளதங்கத் ஹதளற்றுயித்தது. ஸயிசுள, ஈபளன், யைஸகளரினள  

அப்ட்டின ீட்டிக்கத் தழட்ைநழட்டுக் ஸகளண்டினக்கழது. இந்தழன யல்ளதழக்கத்தழற்கு 

ளகழஸ்தளன் னங்கபயளதம், களசுநீர் னங்கபயளதம், அஸ்றளம் னங்கபயளதம், யைகழமக்கு 

நளழப் னங்கபயளதம், நளஹயளனிசப் னங்கபயளதம் ப்  னங்கபயளதங்கள் 

ஹதயப்டுகழன். இப்ட்டினழல் யிடுதப் னழப் னங்கபயளதம் இப்ஸளலது னன்ி 

ஸறுகழது. கூடின யிபயில் தநழழ்த் ஹதசழன னங்கபயளதனம் இதழல் இைம்ஸளம். ‚நோடர 
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நம் ீதே போ ோட்ைோர்ேள் ன்பேற்கு ன்ன நிச்சம்?‛ ன் னத்துக்குநளரின் ஹகள்யி 

இதஹன ம்நழைம் ச்சரிக்கனளக னன்யக்கழது. இந்தழன யல்ளதழக்கம் ற்ழன னரிதலுக்கு 

இந்தழனக் கட்ைநப்ன ற்ழன ஸதிவு ஹயண்டும். னத்துக்குநளரிைம் இந்தத் ஸதிவும் னரிதலும் 

இனக்கழன். இந்தழனள என ளைன்று;என துணக் கண்ைம். அங்கு ல்ஹயறு ஹதசழன இ 

நக்கள் யளழ்கழளர்கள். அயர்கின் ளடுகள் ‚நளழங்களக‛ இந்தழனச் சழக்குள் அைட்டுக் 

ஸகளண்டினக்கழன். னத்துக்குநளரிைம் ிமனற் இந்த யபளற்ழவு இனந்ததளல்தளன், 

‚அசுேரில் அங்ேம் லேிக்ேக் கூடி உங்ேள் தேசி இனங்ேள்‛ ன்று லத னடிந்துள்து. 

தித்தித் ஹதசழன அபசுகக் ஸகளண்டினக்க ஹயண்டின ஹதசழன இங்கள் ன்தத் தயிப 

இதற்கு ஹயஸன் ஸளனள்? ‚ஈமத்தழழனக்கும்  ங்கள் சஹகளதபர்கள் இந்தழனர் ன்னும் ம் 

ஸனபப் னன்டுத்தழத்தளன் ம் அபசளல் ஸகள ஸசய்னப்டுகழளர்கள்‛ ன்னும் ஸதளைரில் 

உள் ‚இந்தழனர்‛ ‚ம் அபசளல்‛ ஆகழன ஸசளற்கள் ளம் இந்தழனர் இல், இது ம் அபசன்று 

ன்று ஸசளல்ளநல் ஸசளல்கழன்.  இந்தழனளயிலுள் அத்துத் ஹதசழன 

இங்கலக்கழைஹனனேம் இத்தகன னரிதல் இனக்க ஹயண்டும்  னத்துக்குநளர் யிமகழளர். 

இந்த னரிதல்தளன்  ‚தழர்களத்தழல் என யழர்நளன் ஹசளஹயள, வபளம் ஹசளஹயள 

தநழழ்ளட்டில் உனயளகயினக்கும் ஆத்தத் தயிர்க்கும்‛  ஆணினடித்தளற்ஹளல் 

ஸசளல்கழளர். இங்கு அயர் தநழழ்ளட்டிற்கு தழர்யனம் ஆத்தத் தித்துச் சுட்டிளலும், 

இந்தழனத் துணக் கண்ைத்தழல் அடிநப்ட்டுக் கழைக்கும் அத்துத் ஹதசழன இங்கனேஹந 

ச்சரிக்கழளர். இந்துத்துயளயின் அகண்ை ளபதக் கயத் தகர்க்க இதுஹய யமழ. 

 

“ேோேிேம் டேபம் சோேிக்ேோது க்ேதர!‛ ‚தேர்ேல்ேோயத் ேிறர் ேடயஞர்‛ ‚ேனது 

ந்ேிரிேலக்கு அலசிப்பட்ை துடமேலக்ேோேச் சண்ைப் பிசண்ைம் பசய்து சேிோடி 

சூப்பயி‛ ன்கழ னத்துக்குநளரின் கனத்துச் ஸசழவுநழக்கத்  ஸதளைர்கள் த்த த்த 

உண்நகத் ஸதளட்டுக் களட்டுகழன்! இங்ஹக அயர் கனணளழதழன நட்டுநள சளடுகழளர்? 

இல், இல். ஸசனழதள ஸதளைங்கழ யிசனகளந்த், சபத்குநளர் னடின உனப்டினளய் ந்த 

அதழகளபனம் இல்ளத னதல்யர் ளற்களழக்களய் ளக்கத் ஸதளங்கப் ஹளட்ைனேம் ல்ள 

அபசழனல் கயளணிகனேம் ஹதளலுரிக்கழளர். தயி ஸ ஹயண்டும். ஸற் ின் ‚ஸைல்ழக்குச்  

சளம்‛ ஹளட்டு, தநழழ்ளட்டில் இனக்கும் ணத்தஸனல்ளம் தக்கும் தன் குடும்த்தழற்கும் 

சுனட்டிக் ஸகளள் ஹயண்டும்... இதுதளஹ தநழழ்ளட்டுத்  ஹதர்தல் அபசழனல்களபர்கின் 

ஸகளள்க, குழக்ஹகளள், இட்சழனம் ல்ளஹந. 
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தநழழ்ளட்டில் இன்று ஹளபளட்ை அபசழனல் மங்கதனளகழ யிட்ைது. ஹளபளட்ை 

அபசழனப் னதகுமழக்கு அனுப்ின ஸனந தழபளயிைக் கட்சழகலக்கு, குழப்ளகத் தழபளயிை 

னன்ஹற்க் கமகத்தழற்கு, அதழலும் குழப்ளகத் ‚தநழமழத் தயர்‛ ைளக்ைர் கஞனக்ஹக 

உண்டு. தன் கட்சழன நளளடு நட்டுஹந ைத்தும் கட்சழனளகத் தீர்நளம் ழஹயற்ழ தழல்ழக்கு 

நனுப்ஹளடும் கட்சழனளக, நக்க நளற் நளஸனம் ஹபணிக் களட்சழகள் களட்டும் கட்சழனளகச்  

சழதத்துப் ஹளபளட்ை அபசழனல் ன் ஸசளல்ளைஹன ‚கமக‛ அகபளதழனிழனந்து ீக்கழ 

யிட்ைளர். நளற்ளக ‚யளரிசுப் ஹளபளட்ை அபசழனல்‛ ன் ஸசளல்ச் ஹசர்த்துக் ஸகளண்ைளர். 

தன்னேம் தன் கட்சழனனேம் நளற்ழக் ஸகளண்ைஹதளடு ழற்களநல், னத்துக்குநளர் அைங்களச் 

சழத்துைன் சுட்டிக் களட்டுயதப் ஹளல் ‚ேிறின உணர்லேேடர லங்ேடித்து, 

எட்டுபோத்ேத் ேிறினத்டேபம் ேஜர் பேோடுக்கும் ஜோேிோே‛ நளற்ழ யிட்ைளர். 

னத்துக்குநளர் அகூயி அமக்கழளர்: ‚அந்ே டப அடித்து உடைபங்ேள்.‛  

கூட்ைங்கள், நளளடுகள், தீர்நளங்கள், ஹபணிகள் ல்ளஹந ஹயண்டும்தளன். 

நக்கிைஹன கனத்துப் பப்னப ஸசய்ன அய ஸனநயில் உதவும். ஆளல், அயற்ஹளடு 

ழன்று யிைக் கூைளது. கனத்தளல் லச்சழ ஸற் நக்க என்றுதழபட்டி ம் ஹளக்கத்தழற்களய்ப் 

ஹளபளை ஹயண்டும். ஹளபளட்ைம், ஹளபளட்ைம், ஸதளைர்ந்து ஹளபளட்ைம், ஹளபளட்ைம், நட்டுந்தளன் 

ம் இறுதழ இக்கழைம் ஸகளண்டுஹசர்க்கும்; ஹளபளை உள்த்து உறுதழ ஹயண்டும்; 

ல்ளயற்ழக்கும் ஹநளக அர்ப்ணிப்ன உணர்வு ஹயண்டும். ஹளபளட்ைத்த ஸயற்ழக்கு இட்டுச் 

ஸசல்க் கட்டுக்ஹகளப்ள அநப்ன ஹயண்டும். ஹளபளட்ை அபசழனல் ஹதயன னத்துக்குநளர் 

உணர்ந்தழனந்ததளல்தளன், ‚தன் ிணத்தக் கப்ற்ழ அதப் னதக்களநல் என துனப்னச் 

சவட்ைளக யத்துப் ஹளபளடும்‛ டி அயபளல் அகூயல் யிடுக்க னடிந்துள்து. 

ஆளல், இங்கு தநழழ் நக்கள் தநழமர்களய் என்றுதழபப் ஸனந்தைனளக இனப்து 

னதழல் சளதழ, அடுத்தது நதம். ளர்ப்ினம் ம்ந என்ன் ஹநல் என்ள சளதழ 

அடுக்குகளகப் ிரித்து, ல்ள அடுக்குகலக்கும் ஹநடுக்களய்ப் ளர்ப்ப உட்களப யத்து 

ளம் சநநளய் என்றுஹசர்யதற்கள  ல்ள யமழகனேம் அைத்து யிட்டுத் ஸதளைர்ந்து 

ஹகளஹளச்சுகழது. சளதழகக் கைந்து தநழமர்க என்றுதழபட்ைத் தழணறுகழஹளம். சளதழப் 

கநனில் தநழமர்கள் ஸயந்து ஹளயதக் கண்டு ஸளந்து  ஹளகழஹளம். சளதழ 

எடுக்குனக்கு தழபளக எவ்ஸயளனயனம் அயபயர் யமழனில் ஹளபளடி யனகழஹளம். இஹதள 

தன்ஹரில்ளத் திப்ஸனம் ஈகழ னத்துக்குநளர் யமழகளட்டுகழளர். ‚நக்குள்ினக்கும் ஜளதழ, 

நதம் ஹளன் ஹயறுளடுக ரித்துக்ஸகளள் இதுதளன் தனணம்‛. ன் தனணம் இது? 
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எட்டுஸநளத்தத் தநழமர் னுக்களய்ப் ஹளபளடும் தனணம். ஈமத்தநழமர் னுக்களய் நட்டுநழன்ழ 

இங்குள் தநழமர் ன் ஹளக்கழனேம் ஹளபளடும் தனணம். 

ஈமத் தநழமனுக்களய், களஹயரி, னல்ப் ஸரினளறு, யளி, ளளறு ஆற்று 

உரிநகலக்களய், ஸநளமழ உரிநகலக்களய்   இவ்யளறு தநழமர் ஸளது னுக்களய்ப் 

ஹளபளடுயதன்  னெஹந சளதழனத் தகர்க்க னடினேம்; தநழமளய்த் தழநழப னடினேம். 

இவ்யளறு என்றுதழபண்டு யிைக் கூைளது ன்தற்களகத்தளன் இங்கு சளதழ உணர்வுகள் தூண்டித் 

தூநழட்டு யர்க்கப்டுகழன். னத்துக்குநளர் இதச் சரினளகஹய னரிந்து 

ஸகளண்டினப்தளல்தளன் ‚ோணலர்ேரின் ேிறின உணர்டல லங்ேடிக்ேதல ேிட்ைிட்டு, 

இந்ேி உரலேத்துடம ஜோேி உணர்டலத் தூண்டி லிட்டு, அம்தபத்ேர் சட்ைக் ேல்யரி 

அனர்த்ேத்ேிற்கு லறிலகுத்ேிபேக்ேயோம்‛  லதுகழளர். 

இந்தழனத் துணக்கண்ைத்துச் ‚சஹகளதபத்‛ ஹதசழன இங்கலக்கு ஹயண்டுஹகளள் யிடுக்கும் 

னத்துக்குநளர் அன்ிற்குரின சர்யஹதசச் சனெகத்தழன் நச்சளட்சழனனேம் ம்ிக்கக்குரின 

எளநளயின் நச்சளட்சழனனேம்  ஹளக்கழக் ஹகள்யி ஸதளடுக்கழளர். ஸயள் இத் தழநழனக்குக் 

குத்துச் சண்ை நளயபீன் னகநதழ ஸசளற்களஹஹன சளட்ைனடி ஸகளடுக்கழளர்: ‚ன் 

சபேத்ேியிபேக்கும் பேோஞ்சம் பலண்டபம் ேற்பறிப்பின் பயோே லந்ேிபேக்கு‛ஸநன்று. 

 

ஈமத்தழல் ைஸறும் இப்டுஸகளக்குக் களபணநளனினக்கும் சர்யஹதசச் சனெகத்தழன் 

ஸநௌம் ப்ஸளலது உைனேம் க் ஹகள்யி ஸதளடுத்து யிட்டு அன்ின் தழனவுனயளம் 

னத்துக்குநளர் இப்டி லதுகழளர்:  

“நிோத்ேின்போல் பபபேலிபேப்புக் பேோண்ை எபே க்ேள் சபேம் பூிியிபேந்து 

பற்மோேத் துடைத்ேறிக்ேப்பட்ை பிமேோ? அபோரிஜின்ேள், ோோ, இன்ேோ லரிடசில் 

நோங்ேலம் தசர்க்ேப்படுலது உங்ேள் தநோக்ேபன்மோல், ங்ேள் பறங்ேடேேரில் 

என்மின்படி, எவ்பலோபே நோலம் தேனும் எபே லடீ்டியிபேந்து எபேலர் லந்து உங்ேள் 

பன்னோல் ேற்பேோடய பசய்து பேோள்ேிதமோத… ங்ேள் சதேோேரிேடரபம் 

குறந்டேேடரபம் லிட்டுலிைச் பசோல்லுங்ேள். ேோங்ே படிலில்டய.‛  

கல்னேம் கின யக்கும் னத்துக்குநளரின் உனக்கநள இந்த ஹயண்டுஹகளள் 

சர்யஹதசச் சனெகத்தழன் நவுத்தக் கத்து உறுதழனளய்ப் ஹச யக்கும். 

இவ்யளறு, னத்துக்குநளர் உள்லர் அபசழனல் ஸதளைங்கழப் ன்ளட்டு அபசழனல் னடின 

ஆழ்ந்தகன் அபசழனல் னரிதல்கஹளடு தம் கடிதத்த  லதழனேள்ளர். சழங்கப் 
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த்தழரிக்கனளர்கனேம் சழங்கத் தம்தழனபனேம் ளதுகளக்கும்டி அயர் ஹயண்டுயது 

அயபது நிதஹன நளண் ஸயிப்டுத்துகழன்து. கடிதத்தழல் என சழ இைங்கில் அயர் 

னரிதழல் குகள் இனக்களம். இபளசவவ் ஸகள ற்ழ லதழனினப்து, இந்தழபள, ம்.ஜழ.ஆர் 

ஆகழஹனளபத் தநழமீமத்தழன் சழறு ஸதய்யங்களக அயர் யர்ணித்தழனப்து, களங்கழபறழலுள் 

சவர்களமழ இபயிச்சந்தழபன் ஹளன் உண்ந இ உணர்யளர்க ஸயன்ஸடுக்கும் 

ஹளக்கத்தக் ஸகளண்டினக்களம்.  

தநழமீம யிடுதப் ஹளபளட்ைம் குழத்தும் தமழமீம யிடுதப் னழகள் ற்ழனேம் 

னத்துக்குநளரின் ளர்ய ஸதியளது; சரினளது. தநழமீம நக்கின் உரிநகள் 

நறுக்கப்ட்ைதழன் யியளய்த் ஹதளன்ழனஹத தநழமீம யிடுதப் ஹளபளட்ைம். னத்துக்குநளரின் 

ஸசளற்கில் கூறுயஸதன்ளல், ‚புயிேள் ேிறீற இன அறிப்பியிபேந்து உபேலோேி லந்ேலர்ேதர 

ேலி, ேோணேர்த்ேோக்ேள் அல்யர். (They are not the reason; just an outcome).”  

ஹய ஹளப ழறுத்து க் ஹகளரிக்க யப்தும், அதுவும் ஹளப ைத்துகழன் 

இந்தழனளயிைஹந ஹகளரிக்க யப்தும் தழசதழனப்னம் னனற்சழகள். அஹதஹளப் னழக 

ஆனேதங்கக் கயிை யழனேறுத்துயதும் யஞ்சக யயிரிப்னகள். ஈமத் தநழமரின் 

உரிநகள் னலதளய் நீட்ஸைடுக்கப்டும் ஸளலது, தளங்கள் யினம்னகழன் ஆட்சழன 

அநத்துக் ஸகளள்லம் அதழகளபத்தப் ஸறும் ஹளது ஹளர் னடிவுக்கு யனம்;அப்ஹளது 

னழகின் ஆனேதங்கலக்கு ஹய இனக்களது. 

ஆளல் னத்துக்குநளஹப ஏரிைத்தழல் ஆனேதங்கக் கயிடுயது ற்ழப் ஹசுயளர்: 

‚சிங்ேரர்ேள் ேோங்ேள் தநர்டோே நைந்து பேோள்தலோம் ன்ம நம்பிக்டேட 

உண்ைோக்குலேன் பயோே ட்டுத தபோோரிேடர ஆபேத்டேக் ேீதற டலக்ேச் பசய் 

படிபம்‛ ன்று கூழயிட்டு அடுத்த யரினிஹ ‚ேைந்ே ேோய அசுேள் டலபம் அப்படிச் 

பசல்பைலில்டய‛ ன்ளர். ைட்ழ ஹசளனகள –  ஸசல்யள எப்ந்தம் ஸதளைங்கழக் குப்க்குக் 

கூை உதயளத இந்தழன –  இங்க எப்ந்தம் னடின எப்ந்தங்கள் அத்தும் 

கழமழத்ஸதழனப்ட்ைஹத இங்க யபளறு. சழங்கப் ஹரியளத அபசழனழல் ஹர்ந, 

ம்ிக்க ன்யற்ழற்கு இைஹந கழைனளது. ஈமத் தநழமர்கலம் அயர்கின் அபசழனல் 

தநனள யிடுதப் னழகலம் இத ன்கு அழயர். தநழமக நக்களகழன ளனம் 

‚ம்ிக்க‛ அபசழனழல் கயத்ஹதளடும் யிமழப்ஹளடும் இனக்க ஹயண்டும். 

இல்ஸனில் கனணளழதழ நன்ஹநளகன்சழங்க ம்ச் ஸசளல்லுயளர். நன்ஹநளகன்சழங் 

இபளசக்ஹசய ம்ச் ஸசளல்ழ ம்ந டுக்கைழல் கயிழ்த்து யிடுயளர். 
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னத்துக்குநளரின் கடிதத்தழல் என சழறு ஸசய்தழப் ிமனேம் உள்து. .ள. ஸளதுச் 

ஸசனளர் ளன் கவ னெின் தளனகம் சவள க் குழப்ிடுகழளர். அயரின் ஸனனம் ஹதளற்னம் 

னத்துக்குநளரிைம் தயள நப்தழய ற்டுத்தழனினக்களம். அதன் களபணநளய் ளன் கவ 

னென் ஸதன்ஸகளரினளயச் ஹசர்ந்தயர் ன்து நந்து ஹளனினக்களம். .ள. ஸளதுச் 

ஸசனளனக்கு இந்தழனக் குடினபசுத் தயர், ஆலர்கலக்கு உள் அதழகளபங்கள் கூைக் 

கழைனளது. அயபளல் சவளவுக்கு ஆதபயளய் இனங்க னடினளது. ஈமப் ஹளபஹனள அல்து 

உகழல் ைஸறும் ந்தப் ஹளபனேஹநள அயபளல் தடுத்து ழறுத்த னடினளது. அஸநரிக்களயின் 

தளங்கலக்ஹகற் ஆை நட்டுஹந னடினேம். 

னத்துக்குநளரின் கடிதத்தத் தநழமக இஞர்கலம் நளணயர்கலம் சரினள 

னரிதலுைன் உள்யளங்கழக் ஸகளள் ஹயண்டும். அயரின் இறுதழ யினப்த்த அயர்கள்தளம் 

ழஹயற் ஹயண்டும். தநழழ்ளட்டில் இன்று ‚சரினள தந‛ இல் ன் அயரின் 

கய ஹளக்கப்ை ஹயண்டும். அயஹப குழப்ிடுயதப் ஹள ஈமத்தழற்கு யளய்க்கப் ஸற் 

‚உன்னேத் ேடயலன் நக்ேில்டயத ன்ம க்ேம் தலண்ைோம். இது தபோன்ம டேறு 

ேோயங்ேள்ேோன் அப்படிப்பட்ை ேடயலர்ேடர உபேலோக்கும்.‛ இன்று இன 

தனனிைம் ற்ட்டுள் லச்சழ யணீளகழ யிைக் கூைளது. 1965இல் ற்ட்ை தயறு 

நீண்டும் ஹர்ந்து யிைக் கூைளது. சுனநழகள் கனில் நீண்டும் தந ஸசன்று யிைக் 

கூைளது. 

இஞர்கள் யிமழப்ளய் இனக்க ஹயண்டும். உணர்ச்சழனின் உந்துதழல் இலட்டுத் 

தழசநளழ யிைளநல் கயங்ஸகளள் ஹயண்டும். உணர்ச்சழ ஹயண்டும். ஆளல் அது அழவு 

யமழப்ட்ைதளய் அநன ஹயண்டும். 

அதற்குக் ஸகளள்கனில் ஸதிவு ஹயண்டும். பேோள்டேத் பேரிலே ஸ அமிலில் 

போர்டல ஹயண்டும். யள்லயர் ஸசளன் ஸநய்ப்ஸளனள் களடம் ஹதைல் கயபப் ஸ 

ஹயண்டும். அடுத்து அக்ஸகளள்கன ஸயன்ஸடுக்கும் உடறப்போர்லம் ஹயண்டும். அதற்களகத் 

தன் ஈந்து ஸகளள்லம் ஈே உணர்லே (அர்ணிப்ன) ஹயண்டும். குழக்ஹகளச் ஸசன்ைன 

எலங்கநவுைன் கூடின அடப்போய் என்றுதழப ஹயண்டும்.னத்துக்குநளர் யினம்னம் ‚சரினள 

தந‛ உனயளக இதுஹய யமழ. 

 

சபேநீேித் ேிழ்த்தேசம் 

2009 நளசழ (ிப்பயரி) 
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ேிபெபோலின் புட்சிப் பபண்ேள் (11): 

சந்ேோ 

ோர்த்ேோ தோஹோஸ் 

னபட்சழக்கு னன்: 

நளர்த்தள ஹபளலளஸ் 1931ஆம் ஆண்டு  ஹந 17ல் கழனைளயில் உள் சளண்டினளஹகளயில் ிந்தளர். 

அயர் தந்த  தனல் ஹய ஸசய்து யந்தளர். தளனளர் ஏர் ஆை யடியநப்ளர். 

நளர்த்தளயின் ளட்டி ஆப்ிரிக்க 

இத்தச் ஹசர்ந்தயர், தளத்தள நளனுயல் 

ஹபளட்ரிக்ஸ் ஸ்ளின இத்தச் 

ஹசர்ந்தயர்.  

 

நளர்த்தள சழறுநழனளக இனக்கும் ஹளது 

நனத்துயபளக ஹயண்டும் ன் 

யினப்த்தளல் ஸளம்நகலக்கும், 

ல்ழகலக்கும் அறுய சழகழச்ச 

ஸசய்து ளர்த்துள்ளர்.  

நளர்த்தள தகத்தழழனந்து உைற்கூழனல் 

குழத்த தல்க னடிந்த அயிற்கு 

டுத்து யந்து யடீ்டில் அநர்ந்து அத்தனேம் நப்ளைம் ஸசய்ததளகவும், உைழன் 

நர்நத்தப் னரிந்து ஸகளண்டு அதன் பகசழனங்க ஸயிக்ஸகளணப யினம்ினதளகவும் 

குழப்ிட்டுள்ளர். 

 

ஆளல் ிகு லயளள ல்கக் கமகத்தழல் நளணயபளக இனக்கும் ஹளது நனத்துயர் 

ஆயதற்கள  இனல்ள யினப்னம், அந்த அழயினல் டிப் னடிப்தற்கள ஆர்யனம் 

தக்கு இல்ளதத அழந்து ஸகளண்ைளர். லதுயத நழகவும் ஹசழத்ததளலும் னத்தகங்கள், 

கதகள் அயற்ழன் நர்நங்க ஸயிக்ஸகளணனம் ஆர்யம் ஹநழட்ைதளலும் நனத்துயர் 

ஆயதற்கு தழல் தளன் என  த்தழரிகனளர் ஆதளக நளர்த்தள கூழனேள்ளர். 

நளர்த்தள தன் யளசழப் ளல்சளக்கழைநழனந்து ஸதளைங்கழளர், ிகு ஸலன்ழ ளர்வுஸ், 
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கர்சழஹனள நளர்ஹை ஆகழஹனளரின் ைப்னகனேம் ைளன் குனிக்ஹசளட்ைனேம் யளசழத்துள்ளர். 

அயர் இப்ஹளதும் ஏரின யனைங்கலக்கு என ன ைளன் குனிக்ஹசளட்ை யளசழத்து யனயதளக 

கூறுகழளர். 

 

நளர்த்தள லயளள ல்கக் கமகத்தழல் இதமழனல் துனில் டித்துப் ட்ைம் ஸற்ளர். அயர் 

என நளணயபளகத் ஸதளக்களட்சழ ஸசய்தழ எிபப்ில் (ஹசல் 4) உள்லப் னிற்சழ 

ஸற்ழனந்தளர்.  

 

னபட்சழனில்: 

என கல்லூரிப் ட்ைதளரினளக, ஸதளக்களட்சழ ழனபளக ஹயண்டும் ன் இக்குைன், நளர்த்தள 

யிடுனகக் கமழக்க தது ஸசளந்த கபநள சளண்டினளஹகளவுக்குச் ஸசன்ளர். 
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ஹளஹலநழனள த்தழரிகனின் னகப்ைக் கஞர் ஞ்சழட்ஹைள ஹகஹள உள்லரில் 

ைஸறும் தழனயிமள ழகழ்வுகச் ஸசய்தழனளக்கும் ஹயனச் ஸசய்னேநளறும் அதற்கு 50 

ஸஹசள அிப்தளகவும் நளர்த்தளயிைம் ஹகட்டுள்ளர். அதற்கு சம்நதழத்தயபளய் ஹகஹளவுைன் 

தழனயிமளவுக்குச் ஸசன்ளர் நளர்த்தள. அயர்கள் தழனயிமளக் ஸகளண்ைளட்ைத்தழன் டுயில் இனந்த 

ஹளது, 1953 நளர்ச் 26 அதழகளனில் தழடீஸப ஸயடிச் சத்தம் ஹகட்ைது. இது ன் சவப் 

ட்ைளசள  நளர்த்தள ஹகட்ைதற்கு, இல். துப்ளக்கழச் சூடு ன்ளர் ஹகஹள. இனயனம் 

சம்ய இைத்த ஹளக்கழ யிபந்தர். ஃிைல் களஸ்ட்ஹபள தநனில் ஹதளமர்கள் நன்கைள 

ஆனேதப்ைத் தத்தழற்கு தழபள தளக்குதழல் ஈடுடுயதக் கண்ைர். கழனை யபளற்ழன் 

தழனப்னனனளக அநந்த நன்கைள ழகழ்யின் ஹபடி சளட்சழகளக இனந்த நளர்த்தளவும், 

ஹகஹளவும் ந்த ஆதபவும் ளதுகளப்னம் இல்ளநல் தங்களல் இனன் இைத்தழல் எிந்து 

ஸகளண்ஹை தளக்குதப் ற்ழன யியபங்கச் ஹசகரித்தர். அந்த இைம் இந்த உைல்களல் 

ழந்தழனந்தது. அயர்கள் இந்த நற்றும் களனநைந்த யபீர்கப் ைம்ிடித்தர். 

தழனயிமளயச் ஸசய்தழனளக்க ஸசன் நளர்த்தள இப்டித்தளன் சழ நணி ஹபத்தழல் ஹளர்  

ழனபளக நளழளர். நளர்த்தள நன்கைள ழகழ்வுைன் ஸதளைர்னைன ி இைங்கள 

ஹளபளிகின் னிற்சழ னகளநளக இனந்த சழஹளி ண்ணக்கும், நனத்துயநக்கும் 
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ஸசன்று ஸசய்தழகச் ஹசகரித்து அழக்கனளக்கழளர். ஹளபளிகள் நீது 

ஸகளடுங்ஹகளன்நனளர்கள் ஸசய்த அைக்குனனின் னகப்ை ஆதளபங்கனேம் 

அழக்கனனேம், ஹளஹலநழனள த்தழரிகனின் ஆசழரினர் குலவுக்கு ஸகளண்டு ஹசர்ப்தற்களக 

நளர்த்தள யிநளத்தழல் லயளளவுக்குச் ஸசன்ளர். நன்கைள ழகழ்வுகள் குழத்த ந்தஸயளன 

அழக்கனனேம் ஸயினிைக் கூைளது த் தைஸசய்து அபசளண ிப்ிக்கப்ட்டினந்ததளல் 

அது தணிக்க ஸசய்னப்ட்ைது. ஹளஹலநழனள இதழ் நளர்த்தளவுக்கு என ஹயன 

யமங்கழனது.  

 

நளர்த்தள நன்கைள தளக்குதப் ின் ஸதளைர்ந்த ழகழ்வுக யிட்ை இைத்தழழனந்து 

ஸதளைர்யதற்களக உைஹ சளண்டினளஹகளவுக்குத் தழனம்ிச் ஸசன்ளர். அது குழத்த ந்த 

யியபத்தனேம் தய யிைக் கூைளது ன்தற்களக ஸசப்ைம்ரிழனந்து ஸசய்யதளக இனந்த  

ஹசல் 2 ஸதளக்களட்சழ ழனர் ஹயன ழபளகரித்தளர். 
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‚ஹபளலளஸ், உங்கள் நகள் அங்ஹக ஹபத்த யணீடிக்கழளள்; அது துவும் ஸயினிைப்ைப் 

ஹளயதழல். ஸதளக்களட்சழனில் ணினரினேம் யளய்ப் அயள் இமக்கப் ஹளகழளள்?‛ ன்று 

என ழனர் நளர்த்தளயின் தந்தன ச்சரித்தளர். நளர்த்தளயின் ல்யளழ்வு ளதழக்கப்டுஹநள 

த் தந்த ஹபளலளஸ் அச்சநைந்தளர். ஸசப்ைம்ர், அக்ஹைளர்  ளட்கள் கைந்த, 

நளர்த்தளயின் அழக்ககலம் ீண்ை.  

 

ஃிைல் களஸ்ட்ஹபள உள்ிட்ை ர் ஃளத்தழஸ்ைள அபசளல் ீதழநன் யிசளபணக்கு 

உட்டுத்தப்ட்ைர், நளர்த்தள ீதழநன்ம் ஸசன்று ஃிைல் களஸ்ட்ஹபளவுக்கு தழபள யமக்கு 

யிசளபணன (யமக்கு ண் 37) ஹரில் கண்டு குழப்னகள் டுத்தளர். யமக்கு ண் 37இன் 

அநர்வுகலக்குச் ஸசல்யத நளர்த்தள என ளலம்  ழறுத்தயில். 

 

‚ீங்கள் குழப்னகள் டுப்த ளன் கண்ஹைன். அயர்கள் அத ஸயினிைப் ஹளயதழல்‛ -- 

என ளள் யிசளபணனின் ஹளது ஃிைல் நளர்த்தளயிைம் ஹசழன னதல் யளர்த்தகள் இய. 

"அது என யிரனஹந இல், ளன் அதப் ளதுகளப்ளக யத்தழனப்ஹன்,"  நளர்த்தள 

அயனக்கு உறுதழனித்தளர். களஸ்ட்ஹபளயின் ‛யபளறு ன் யிடுத ஸசய்னேம்‛ ன்  

னகழ்ஸற் ளன்கு நணி ஹப ீண்ை உபன ஹரில் கண்டு குழப்னக டுத்துக் 

ஸகளண்ைளர். நன்கைள தளக்குதல், யமக்கு யிசளபண ஸதளைர்ள அத்து உண்நத் 

தகயல்கனேம் குழப்ஸடுத்து அழக்ககளகத் ஸதளகுத்துத் தட்ைச்சு ஸசய்து ளதுகளப்ளக 

யத்தழனந்தளர்.  

 

னபட்சழனின் ஸயற்ழக்கு ின்ர், 1960இல், நளர்த்தளயின் அழக்ககள் ’நன்கைள: என அசளதளபண 

யிசளபண’ ன்  தளக்கப்ட்டு னதல் தழப்ன ஸயினிைப்ட்ைது. ‚து அழக்க 

ஸயினிைப்ை ஹயண்டும் ன்று நட்டுஹந ளன் யினம்ிஹன். இது என னத்தகநளக நளறும் 

ன்று  ளன் எனஹளதும் ழக்கயில். னதழல் என இதமழனளபளக இதச் ஸசய்ன 

ஹயண்டும் ன் உந்துதழஹ ஆபம்ித்ஹதன். ின்ர் லதும் ஹளது,  நக்கள் நீதள ரிவு 

ஹநழட்ைதளல், இறுதழனளக அபசழனல் யமழனில் ஈடுட்ஹைன்‛  நளர்த்தள குழப்ிட்டுள்ளர். 

 

யிசளபணனின் ஹளது ஃிைல் குற்ம் சளட்ைப்ட்ையர் ன் ழனிழனந்து குற்ம் 
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சளட்டுயபளக ஃளத்தழஸ்ைளயின் ஸகளடுங்ஹகளளட்சழனக் கூண்டிஹற்ழனதஹன தக்கு 

நழகவும் ஸகழழ்வூட்டின தனணநளக நளர்த்தள குழப்ிடுகழளர்.  

‛ீங்கள்தளன் இந்தத் தளக்குதலுக்கு சூத்தழபதளரினள?‛  ஃிைழைம் ஹகட்கப்ட்ை ஹளது: 

"நன்கைளயின் அழவுசளர் தயர் ன்று குற்ம் சளட்ைப்டுயதப் ற்ழ இங்கு னளனம் 

கயப்ை ஹயண்டினதழல், ஸன்ளல் நன்கைளயின் எஹப அழவுசளர் தயர் ஸலளஹச 

நளர்த்தழ நட்டுஹந ன்று ஃிைல் தழித்தஹத யிசளபணனில் தன் நழகவும் கயர்ந்த 

யிசனம்  நளர்த்தள குழப்ிட்டுள்ளர்"  

 

1953இல் ஃிைல் நீது யிசளபண ஸதளைங்குயதற்கு னன்ன, நன்கைள தளக்குதல் என ஹதளல்யி 

ன்ஹத னபட்சழ ஆதபளயளர்கள் உட்ை அயரின் ஸளதுயள உணர்யளக இனந்தது. ஆளல் 

என ின்ைய ஃிைல் ஸயற்ழனளக நளற்ழளர்.  ஹபங்கில் ஃிைல் அதச் 

ஸசய்துள்ளர், ின்ைய ஸயற்ழனளக நளற்றும் ஃிைழன் ஆற்ஹ என தயபளக 

அயபது தழன்கில் அதழக னக்கழனத்துயம் யளய்ந்ததளகச் சுட்டிக்களட்டுகழளர் நளர்த்தள.  

 

புட்சிக்குப் பின்: 

கழனைப் னபட்சழனின் ஸயற்ழனின் ஹளது அயர் ஸபயிஸ்ைள ஹளஹலநழனள த்தழரிக்கனில் 

ணினளற்ழ யந்தளர், அதன் ிகு ‘னபட்சழ’ ன் ஸசய்தழத் தளலக்கள த்தழரிகனளர்கள் 

குலயில் ஹசர்ந்தளர். ஸயர்ஹை எழஹயள, டிபளஹஜள ஆகழன த்தழரிககிலும் ணினளற்ழளர். 

கழபன்நள (1965) ஸசய்தழத் தளின் ழறுயர்கில் எனயபளக, அதழல் ஸடுங்களம் ணினளற்ழ 

யந்தளர். கழபளன்நள த்தழரிகனின் தகயல், ஸசய்தழ அ நற்றும் களசளபப் க்கத்தழன் 

தயபளகச் ஸசனல்ட்ைளர். சனெகத் ஸதளைர்னக்கள இணப் ஹபளசழரினபளகவும் ஸசனல்ட்ைளர். 

 

 ஹதசழன நற்றும் சர்யஹதச ழகழ்வுகச் ஸசய்தழனளக்கழ அழக்ககளகவும் 

கட்டுபகளகவும் தழவு ஸசய்துள்ளர். ஃிைல் களஸ்ட்ஹபள கழனைளயிலும், த்தீன் அஸநரிக்க 

ளடுகிலும் ஹநற்ஸகளண்ை னண ழகழ்வுகள் குழத்த னக்கழனநள யிசனங்கச் 

ஸசய்தழனளக்கழன ஸனந நளர்த்தளய ஹசனம். அயர் ஸதற்கு யினட்ளம் நற்றும் 

கம்ஹளடினளயில் னதல் கழனை நற்றும் த்தீன் அஸநரிக்கப் ஹளர் ழனபளக (1965-1975) 

ணினளற்ழனேள்ளர்.  
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அஸநரிக்கப் ஹளரின் ஹளது யபீநழக்க யினட்ளந உக நக்கலக்கு அழனச் ஸசய்த னென்று 

சர்யஹதசப் த்தழரிக்கனளர்கில் நளர்த்தளவும் எனயர். தது அழக்ககள் னெம், ஹலள சழ-

நழனேம், யினட்ளநழன நக்கனேம் கழனைளயிற்கும், ி த்தீன் அஸநரிக்க ளடுகலக்கும் 

ரிச்சனப்டுத்தழளர். ஸ்ளிஷ், ஆங்கழம் நற்றும் ிஸபஞ்சு ஸநளமழகில் ஸயினிைப்ட்ை 

கழபன்நளவுக்கள நளர்த்தளயின் அழக்ககள் உகம் னலயதும் ிபம் அைந்த.  

 

1969ஆம் ஆண்டு யினட்ளம் அதழர் ஹலள சழ-நழன் நபணிப்தற்கு னன் கைசழனளக அயபப் 

ஹட்டி கண்ை சர்யஹதசப் த்தழரிகனளர்கலள் நளர்த்தளவும் எனயர்.  

 

1969 ஜஷனில் நளர்த்தள அதழர் ஹலள சழ-நழன்ப் ஹட்டி கண்டுள்ளர்.  

 

தஹோ ோோலேம் பேோடிபம்: 

நளர்த்தள ஸசல்லும் ஹளது லஹளனின் அந்தச் சழழன யடீ்டில், ல்ளம் அநதழனளக இனந்தது. 

ஹலள சழநழன் ‛கள யணக்கம் ஹதளமர் நளர்த்தள‛  ஸ்ளின ஸநளமழனில் யபஹயற்ளர். 

நளர்த்தளயின் னதல் னணத்தழன் ஹளது  ஹரில் ஸசன்று யபஹயற்க இனளததற்கு நன்ிப்னக் 

ஹகட்டுள்ளர். ஹலள சழ-நழன் ஸயண்ணி சட்ை, களல் சபளனேம், களணிகள் இல்ளநல் 

ஸயள்ப் னத்தழக் களலுகலம் அணிந்தழனந்தளர்.  ‛ன் அதழர் ன்று அமக்க 

ஹயண்ைளம், ஹலள நளநள ன்று அமனேங்கள்‛ ன்று நளர்த்தளயிைம் ஹகட்டுக் ஸகளண்ைளர்.  

"ஹர்களணல் ஸசய்ன யினம்ின தன் அதழர் ஹலள சழ-நழன்ஹ ஹட்டி டுத்து 

ஆச்சரினப்டுத்தழனதளக நளர்த்தள ழவு கூர்கழளர். ஹை ழன் நளகளணத்தழல் நளர்த்தளயின் 

அனுயங்கப் ற்ழனேம் ஃிை ற்ழனேம் ஹலள ஹகட்டுள்ளர். நளர்த்தள 17யது இணக்கு 

(யைக்கு நற்றும் ஸதற்கு யினட்ளனக்கு இைனிள இபளடய ல்க் ஹகளடு) ஸசன்று 

யந்ததளல் அயர் எவ்ஸயளன யியபத்தனேம் யிசளரித்தளர். குண்டுகளல் ிக்கப்ட்ை 

ள்ங்கில் நீன் யர்க்கப்ட்டு ஏபங்கில் னக்கள் யர்ந்து,  சநீத்தழல் இபசளனத் 

தளக்குதல்கலக்கு இக்கள யின் ழன் குதழனப் ற்ழ நளர்த்தளயிைம் ஹகட்டுள்ளர். ஸன் 

ல ஆற்ழன் கபனில் அநந்துள் யினட்ளம் ஜளனகக் குடினபசழன் 60 நீட்ைர் ீனள் 

ஸகளடி வ்யளறு க்கழது ன்றும் ஹலள சழ-நழன் ஹகட்டுள்ளர். 
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ஸதற்ஹக ஸயனிடித்தளலும், நம ஸய்தளலும் யினட்ளம் ஜளனகக் குடினபசழன் ஸகளடி 

ப்ஹளதும் னதழதளகஹய களணப்டுகழது  ன்று நளர்த்தள தழித்துள்ளர். "ஸன்ளல் 

யினட்ளநழல் உள் அத்து யர்க்க நக்கலக்களகவும் ஹளபளடுயதன் ஹளக்கம் ஸகளடின 

அதன் சரினள இைத்தழல் ளதுகளப்ஹத. இது யினட்ளநழன் சழன்ம். ளம் அஸநரிக்களய 

ஸயல்ஹயளம். ஸதன் நக்கின் அத்து துன்துனபங்கலம் து துன்துனபஹந" ன்று ஹலள 

கூழனேள்ளர். 

 

நளர்த்தள யிடினற்களனில் 17 இணக்கு யந்த ஹளது, அங்கழனந்து 7 கழஹளநீட்ைர் 

ஸதளயில் யினட்ளம் ஸகளடி அசயதக் கண்ைளர். ின்ர் அங்கழனந்த எனயர் அந்தப் 

குதழனிழனந்து களழ ஸசய்ன ஹயண்டும்  உத்தபவு ிப்ிக்கப்ட்ை ஹளதும், ஸகளடிக்கு 

அனகழஹ இனப்தற்களக  என தங்குநழைம் ஹதளண்டி, தனல் இனந்தழபத்துைன் இனந்து 

யனயதளகவும், தழரினின் தீனளல் ஸகளடி த்த ன அமழக்கப்ட்ைளலும் அத்த ன 

ஸகளடின நளற்றுயதற்குப் ஹளதுநள துணி யத்தழனந்தளர் ன்தனேம் நளர்த்தள ழவு 

கூர்ந்துள்ளர். 

 

ஹலள ற்ழ ளன் ழன ஹகள்யிப்ட்டினக்கழஹன். ஹலள சழ-நழன் நகத்தள களசளபப் 

ண்னகள் ஸகளண்ையர் ன்த ளன் அழஹயன். அயபது லத்துகனேம், கயிதகனேம் 

டித்துள்ஹன். ஆளல் அயர் இவ்யவு ிநனளகவும் ஹசத்துைனும் இனப்ளர் ன்று 

தழர்ளர்க்கயில். அந்த ஹர்களணஹ அயபது ஆலநனத் ஸதரிந்து ஸகளள்ப் 

ஹளதுநளதளக இனந்தது. அயனைன கனத்துகள் நட்டுநல்ளநல், அயற் அயர் 

ஸயிப்டுத்தழன ின னனேம் ன் கயத்த ஈர்த்தது  ழவு கூர்ந்துள்ளர்.  

ஹலள நளநள கஸனலத்தழட்டுத் தக்கு அித்த னகப்ைத்த நளர்த்தள ளதுகளப்ளக 

யத்தழனக்கழளர். 

 

நளர்த்தளயின் ைப்னகள்: 

அபசழனல் தல்கள்: 

யினட்ளநழழனந்து யனம் களட்சழகள், ஸதற்கு யினட்ளம், கழனைள 1992: னபட்சழனின் கடிநள 

ஆண்டு, ஹச ற்ழன சளட்சழனங்கள், நன்கைளயில் தற்ளண்டு தன (1964), தளினள, 

நக்க னடினளத ஸகரில்ள (1971- இண ஆசழரினர்), யளம ஹயண்டினயர் (ஆஸல் சளண்ைநரினள 
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ற்ழன சளட்சழனங்கள்) யினட்ளநழல் ஹளனக்கு அர்ப்ணிக்கப்ட்ைய; ஹளஹலநழனன் 

க்கங்கள், உட்ைப்  தல்க ஸயினிட்டுள்ளர். 

 

யபளற்று னதழங்கள்: 

கழனை ஹதசத்தழன் ஹதளற்ம் குழத்தும், 18ஆம் தற்ளண்டிழனந்து கழனைளயின் களித்துய 

யபளற்ழல் கப்ன இ நக்கின் சனெக யளழ்க்கனனேம், களசளபங்கின் யபளனேம், 

ஹளபளட்ைங்கனேம், இ, யர்க்க சழக்கல்கனேம் ஸயிச்சம் ஹளட்டுக் களட்டினதற்களக 

அயபது யபளற்று னதழங்கள் த்தீன் அஸநரிக்கள னலயதும் ளபளட்ைப்ட்டுள். கழனை 

யபளற்ழல்  னம்ஸனர்ந்த ஆப்ிரிக்கப் ஸண்கின் ங்கிப்த் தம் ைப்னகின் 

யளனிளக அழனச் ஸசய்துள்ளர். 

 

ஸ்ஸன்சர் அபசரின் ஊஞ்சல், ஸயள் ஆயணங்கள், சளண்ைள லுஜஷரினள, ஜஶயளள ள 

ஹளகளயின் நணிகள், குடும் நனத்துயர், நன்கைள ஹசளத, ச்ச யகுப், 

இந்தயர்கின் குக, ல் லஹபளன் டி எயிஸனஹைள, இங்க்ஸசள ஹளர் அன் ஆஹகள  

ல்ஹயறு யபளற்றுப் னதழங்க ைத்துள்ளர். சவளயிழனந்து கழனைள, ஸனயிற்குக் 

கைத்தப்ட்ை சவர்க ற்ழ நஞ்சள் ஸளதழ ன் னதழத்த லதழனேள்ளர்.  

 

நளர்த்தள ஹபளஜளறழன் கதகள்:  

உப்னச் சழகள் (Estatuas de Sal), இன்ன கழனைளயின் கதஸசளல்ழகள் (Cuentistas cubanas de 

hoy), ஆஃப்ஹபள கழனைள (Afrocuba), ஆப்ிரிக்களயின் னதல்யினர் (Daughters of Africa) ஆகழன தல் 

ஸதளகுப்னகில் இந்தக் கதகள் ஸயினிைப்ட்ை. 

 

ஆச அகள் (1996), ஸிஹளப்ின் னன்கனேம் அயபது யிைஸறும் யளடிக்கனேம் (1993) 

 இபண்டு கயிதத் ஸதளகுப்னக நளர்த்தள ஸயினிட்டுள்ளர். 

 

யினதுகள்: 

நளர்த்தளயின் யளழ்க்கப் ணிக அங்கவகரிக்கும் யிதநளக அயபச் சழபப்ித்து களசள டி 

ளஸ் அஸநரிக்களஸ் யினது (1978) யமங்கப்ட்ைது. ஸலளஹச நளர்த்தழ ஹதசழனப் த்தழரிக 

யினது (1997), ஹதசழனப் த்தழரிகனளர் யினது, ஸநக்றழஹநள ஹகளஹநறழன் நச்சவட்டி யினது, 
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அன்ஹைளிஹனள ஸர்ளண்ைஸ் டி களஸ்ட்ஹபள களசளப யினது (2004), குடினபசழன் ஸதளமழளர் 

ஹதசழன ளனகர் யினது (1999), இஞர் தயர் யினது (2017), நழபர் ஹைளர்ஸ் யினது (2019). 

அஸஹஜள களர்ஸன்டினர் னதழப் ரிசு (2006)  ல்ஹயறு யினதுகளல் நளர்த்தள 

சழப்ிக்கப்ட்டுள்ளர். 

 

அயனக்கு அஸஹஜள களர்ஸன்டினர் னதழப் ரிசு யமங்கழன டுயர் நன்த்தழன் கூற்றுப்டி, 

சந்ஹதகத்தழற்கு இைநழன்ழ கழனைளயின் யபளற்றுச் சழப்னநழக்க இந்த ைப்ன (இங்க்ஸசள ஹளர் 

அன் ஆஹகள) அதன் தீயிபநள னளய்வுப் ணிக்களகவும், அழனளத களப் குதழக 

ஸயிச்சம் ஹளைத் துணிந்ததற்களக நட்டுநல்ளநல் அதன்  உண்நனள ைக்களகவும், 

யிறுயிறுப்ள, தத்னொநள சம்யங்கலக்களகவும் ளபளட்ைப்டும் ன்று ஹளற்ப்ட்ைது. 

 

அன்கன்சளஸ் ல்கக்கமகப் ஹபளசழரினனம் இக்கழன ஆபளய்ச்சழனளனநள ல்ள 

ர்நழங்களம்-ஹளஹகளர்ி கழங் ஸ்ஸன்சர் அபசரின் ஊஞ்சல் னதழத்தப் ளபளட்டி என கட்டுப 

லதழனேள்ளர். 

 

நளர்த்தள ஹபளலளறப் ஸளறுத்த யப, அயபது ளயல்கள் கழனைக் களித்துயச் 

சனதளனத்த ஸயிச்சத்துக்குக் ஸகளண்டுயனகழன், இதழல் யர்க்கப் ளகுளடு, 

ணக்களபர்கின், ிபனக்கின் சலுககள் ளசளங்குகள் உண்நத் தன்நனேைன்  

னனப்ட்டினப்தளகவும் குழப்ிடுகழளர். 

 

 நழகுயல் டி ஸசர்யளண்ைஸ் யினத ஸயன் அஸஹஜள களர்ஸன்டினர் லதழன என 

னத்தகத்தழன்  னன்னுபனில், நளர்த்தளய" த்தழரிக ஸதளமழலுக்கள ஆழ்ந்த அழவுைன், 

கூர்நதழ கண்கலைன், ஹபடினள துல்ழனநள ளணினில்,  யிரனங்க சழ 

யளர்த்தகில் ஸசளல்லும் சுறுசுறுப்ள தழநனள லத்தளர், ".  யர்ணிக்கழளர். 

ழசளண்ட்ஹபள ஏஸைஹபள "நளர்த்தள ஹபளலளஸ் என சழந்த த்தழரிகனளனக்கள அடிப்ை 

ற்ண்னகக் ஸகளண்டினக்கழளர் ... ஆளல் அதற்கும் ஹநளக, என ல் கதஸசளல்ழனின் 

ண்னகனேம் அயர் ஸற்ழனக்கழளர், அந்தக் கதன அநதழனள ளய்ஹயளடு 

அபயணக்கும் தளத்ஹதளடு ப்டிச் ஸசளல்யது ன்று அயனக்குத் ஸதரினேம்‛  

யர்ணித்துள்ளர். 
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நழர்தள னஸீ்: ‛நளர்த்தள ஹபளஜளறஶக்கு உணர்வு னம், கற்ன யிக்களது இனல்ள 

னனில், ளங்கள், ளைல்கள், உைகள், உணவுகள் அத்தனேம் தது ளயல்கில் 

ப்டி அிப்து ன்து அயனக்குத் ஸதரினேம். ஹநளசநள சழப்னட்டும் யபளற்று ளயல்க 

யிக்குநளறு என யிைளனனற்சழனேள் னளய்யளபளக அன்ளை யளழ்க்கனின் ஸதளின 

அயர் ஸளழத்ஸதடுக்கழளர்  ளபளட்டினேள்ளர். 

 

இந்தயர்கின் குக, ன் நளர்த்தளயின் யபளற்று ளயல் இனக்குர் சளண்டினளஹகள 

அல்யளஸபறளல் என தழபப்ைநளக்கப்ட்டுள்து. 

நளர்த்தள கழனை தழபப்ைக் கத் ஸதளமழக அநப்ன ஸதளைங்கப்ட்ைதழழனந்து இனக்குர்கள் 

ஹஜளஸ் நளல்ைளவ்ஸ்கழ நற்றும் ஹகளன்சஹள அரிஜளன் குலயில் இணந்து ிஸபஞ்சுத் 

ஸதளக்களட்சழக்களக ஆயணப் ைங்கள் தனளரித்துள்ளர். 

 

அஸநரிக்களயின் ீண்ை சனெகப் ஸளனளதளபத் தைகள் நளர்த்தளய யைக்கு 

அபக்ஹகளத்தழன் த்தழரிக அபங்கழழனந்து தள்ி யத்தது ஹளஹய, இந்த அற்னதநள 

னன்நளதழரின யை அஸநரிக்கப் ஸண்கள் இமக்கும் டினேம் தடுத்து யிட்ைது  னன்ளள் 

த்தழரிகனளனம், ழனைனளர்க் னனொக்ின் கல்லூரினில் ஆங்கழ இணப் ஹபளசழரினனநள 

பளன் ஹலளஸயல் குழப்ிட்டுள்ளர்.  

 

தன் ீண்ை ஸடும் லத்துப் ணினளல் யபளற்றுக்கு யளழ்யித்து, தன் னதழங்களல் 

அதற்குப் னத்துனிர் ஊட்டின நளர்த்தள ீடுமழ யளம யளழ்த்துஹயளம்.  

 

(ஸதளைனம்) 
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ன்ன பசய்ேோர் ங்பேல்ஸ்? 

ேிோகு 

‛நளர்க்சும் ங்ஸகல்சும் ஸதளமழளர் யகுப்னக்கு ஆற்ழன ஹசயக இபத்தழச் 

சுனக்கநளக்க் கூறுயஸதில்: ஸதளமழளர் யகுப்ன தன்த்தளன் அழந்து ஸகளள்வும் 

தன்த்தளன் உணர்ந்து ஸகளள்வும் அயர்கள் கற்றுக் ஸகளடுத்தளர்கள். கவுகின் இைத்தழல் 

அழயின அநர்த்தழளர்கள்.‛  -- இஸின்.  
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ழகழ் ஸளனினல் அநப்னதளன், அதளயது னதழன (னதளித்துய) அநப்னதளன் 

ஸதளமழளர் யகுப்ப் ஸற்ஸடுத்தது. னதழன அநப்ின் என னனில் னதளர் 

இனக்க ஹயண்டுநளளல் நறு னனில் ஸதளமழளர் இனந்தளக ஹயண்டும். இவ்யின குனக 

யகுப்னகலம் இந்தப் ஸளனில் உைன்ிப்னகள் ளம். என்றுக்ஸகளன்று கனள 

உைன்ிப்னகள்! ஸதளமழளர் யகுப்ின் ஹகளரிக்ககள் னளவும் னதழன அநப்ிழனந்ஹத 

யிகழன். அய ஸதளமழற்சங்கத்தழன் கண்டுிடிப்னகள் அல். இந்தப் ஸளனினல் 

அநப்னம் னதளர் யகுப்னம் ஹசர்ந்து ஸதளமழளர்கள் அநப்னயமழத் தழப ஹயண்டின 

ஹதயனத் ஹதளற்றுயிக்கழன்.  னதன்னதழல் இந்த உண்நன ஸநய்ப்ித்த இபட்ைனர் 

நளர்க்ஸ்-ங்ஸகல்ஸ்.  

நளந்தக் குத்த எடுக்கும் தீங்குகிழனந்து அத யிடுயிப்து ப்டி? உனர்ந்த 

நிதர்கின் ல்ஸண்ண னனற்சழகளள? சூபளதழ சூபர்கின் யபீச் ஸசனல்களள? இல், 

இல். அநப்னயமழத் தழபண்ை ளட்ைளிகின் யகுப்னப் ஹளபளட்ைஹந யிடுதக்கு 

யமழயகுக்கும். குனகழனம் (ஹசளசழசம்) ன்து கவுக யளசழகின் கண்டுைப்ல், அது 

னதுநக்களக்  குனகத்தழல் (யீ கள சனெகத்தழல்) ஸளனளக்க (உற்த்தழ) ஆற்ல்கின் இறுதழ 

ஹளக்கனம் தயிர்க்கயினள யிவும் ஆகும் ன்தத் தம் அழயினல் தல்கில் 

யிக்கழளர்கள். இன்று யபக்குநள ைழந்த யபளறு அத்தும் யகுப்னப் ஹளபளட்ைங்கின் 

(யர்க்கப் ஹளபளட்ைங்கின்) யபளஹ. யகுப்னப் ஹளபளட்ைத்துக்கும் யகுப்ன ஆலநக்கும் 

அடித்தங்கள திச் ஸசளத்துைநனேம் அபசழழ (அபளசக) குனகப் ஸளனளக்கனம் 

நனேம் யப இந்தப் ஹளபளட்ைங்கள் ஸதளைனம். இந்த அடித்தங்க அமழப்ஹத ளட்ைளி 

யகுப்ின் ன்கலக்கு ற்தளகும். ஆகஹய அநப்னயமழத் தழபண்ை ஸதளமழளர்கின் 

உணர்யளர்ந்த யகுப்னப் ஹளபளட்ைம் இந்த அடித்தங்கலக்கு தழபளகச் ஸசலுத்தப்ை ஹயண்டும் 

ன்று நளர்க்சும் ங்ஸகல்சும் அழவுறுத்தழளர்கள். 

ளட்ைளி நக்கலக்கு இந்தப் ளைங்கக் கற்றுத்தப நளர்க்சும் ங்ஸகல்சும் தங்கள் 

யளழ்ளள் கூட்டுமப் ல்கழளர்கள். சழந்த, ஸசளல், ஸசனல் னெயகனிலும் இனயனம் 

எனயனக்ஸகளனயர் ழகபளகப் ளைளற்ழளலும் ங்ஸகல்ஸ் ப்ஹளதும் நளர்க்சுக்ஹக னதழைம் 

தந்தளர். ஆளல் நளர்க்ஸ், நளர்க்சழனம் ன்ளஹ ங்ஸகல்சும் அயர்தம் சழந்தகலம் அதழல் 

அைக்கம் ன்தழல் னநழல்.  

களர்ல் நளர்க்சும் ிஸபஸைரிக் ங்ஸகல்சும் ஆற்ழன கூட்டுமப்ின் சளம் இதுஹய 
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ன்ளலும், ிஸபஸைரிக் ங்ஸகல்சழன் இனனூளம் ஆண்டில் நளர்க்சழனத்தழல் அயபது 

ங்கிப்த் தித்துப் ளர்க்கும் ஹதய இனக்கத்தளன் ஸசய்கழது. 

இஸின் ஸசளல்கழளர்:  

பிஷ்ோலின் டன் ோேோணத்ேில் போர்பன் ன்ம ஊரில் 1820 நலம்பர் 28ஆம் நோள் 

ங்பேல்ஸ் பிமந்ேோர். அலபேடை ேேப்பனோர் பேோறிலுரிடோரோய் இபேந்ேோர். 1838இல் 

ங்பேல்ஸ் பள்ரிப் படிப்டப படிப்பேற்குள்தரத எபே லணிே நிறுலனத்ேில் லத்ேோய்ப் 

பணிியர்ந்ேோர். 

ோணலப் பபேலத்ேிதயத ங்பேல்சுக்குக் பேோடுங்தேோயோட்சிின் ீது பலறுப்பு 

லரர்ந்ேது. லணிே நிறுலனத்ேில் தலடய பசய்து பேோண்தை அலர் பய்ில் பின்று 

லந்ேோர். 

அக்ேோயத்ேில் பஜர்ோனி பய்ில் உயேில் பஹேயின் அமலேட 

ஆட்சிபசலுத்ேிது. ோர்க்டசப் தபோயதல ங்பேல்சும் பஹேயின் ேபேத்துேரோல் 

ஈர்க்ேப்பட்ைோர். பஹேல் பிஷ் படிடசப் தபோற்மிக் பேோண்டிபேந்ேோலும் அலரின் 

ண்ணங்ேள் புட்சிோய் இபேந்ேன. ோந்ேரின் பகுத்ேமிலிலும் அந்ேப் பகுத்ேமிலேக்குள்ர 

உரிடேரிலும் பஹேல் நம்பிக்டே டலத்ேிபேந்ேோர். இந்ே உயேம் ஏோல் லரர்ந்து 

பேோண்டும் ோமிக் பேோண்டும் இபேக்ேிமது ன்பதுேோன் பஹேயி பய்ியின் 

அடிப்படைோே இபேந்ேது. 

ங்பேல்ஸ் 1842இல் பிரித்ேோனித் பேோறில்துடம டோேி ோன்பசஸ்ைரில் 

குடிர்ந்ேோர். அங்கு அலபேடை ேேப்பனோடக் கூட்டுப்பங்ேோரோேக் பேோண்ை எபே 

லணிே நிறுலனத்ேில் தசர்ந்து தலடயபசய்ேோர். 

ங்ஸகல்ஸ் அலுயகத்தழற்குள்ஹஹன அைந்து கழைக்க நளட்ைளர். ஹசற்ழல் னலக்கள் 

ஹளல் ஸதளமழளர்கள் ழந்து கழைக்கும் ஹசரிகலக்குப் ஹளயளர். உமக்கும் நக்கின் அய 

யளழ்யக் கண்ைழயளர். ிரித்தளினத் ஸதளமழளர் யகுப்ின் ழந ற்ழ 

லதப்ட்ையற்ஸனல்ளம் டித்தழயளர். தநக்குக் கழைத்த அதழகளபன 

ஆயணங்கஸனல்ளம் கயநளக ஆபளய்யளர்.  

ங்ஸகல்ஸ் தன் ஆபளய்ச்சழ னடிவுகத் ஸதளகுத்து லதழன இங்ேியோந்ேில் 

பேோறியோரர் லகுப்பின் நிடயட ன் தல் 1845இல் ஸயியந்தது. 

ளட்ைளி யகுப்ின் அய ழந அது தன் இறுதழ யிடுதக்களகப் ஹளபளடும்டி 
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ஸனக்கழத்தள்லம் ன்று ங்ஸகல்ஸ் கனதழளர். ஹளபளடுகழ ளட்ைளி யகுப்ன தக்குத்தளஹ 

உதயிக் ஸகளள்லம். ஸதளமழளர் யகுப்ின் அபசழனல் இனக்கநளது குனகழனம் (ஹசளசழசம்) 

தயிபத் தங்கலக்கு ஹயறு யமழஹன இல் ன்தத் தயிர்க்க னடினளதடி ஸதளமழளர்க 

உணபச் ஸசய்னேம். நறுனம் குனகழனம் ன்து ஸதளமழளர் யகுப்ிது அபசழனல் 

ஹளபளட்ைத்தழன் ஹளக்கநளக அநந்தளல்தளன் யழந ஸறும். 

இங்கழளந்து யந்த ிகுதளன் ங்ஸகல்ஸ் குனகழனர் (ஹசளசழஸ்டு) ஆளர். 

நளன்ஸசஸ்ைரில் அயர் அப்ஹளது ிரித்தளினத் ஸதளமழளர் இனக்கத்தழல் தீயிபநளகச் 

ஸசனல்ட்டுக் ஸகளண்டினந்தயர்கலைன் ஸதளைர்னக ற்டுத்தழக் ஸகளண்ைளர்; ஆங்கழஹனக் 

குனகழன டுகலக்குக் கட்டுபகள் லதழக் ஸகளடுத்து யந்தளர். 

ஸகளஹளன் கரில் நளர்க்ஸ்-ங்ஸகல்ஸ் னதல் சந்தழப்ன ழகழ்ந்தது. 1844 ஸசப்ஸைம்ரில் 

ிஸபஸைரிக் ங்ஸகல்ஸ் ளரிசுக்குச் ஸசன்று நளர்க்சச் சந்தழத்து, அது னதல் நளர்க்சழன் உனிர்த் 

ஹதளமபளகழ யிட்ைளர். ண்ர்கள் இனயனம் ஹகளட்ளட்டிலும் ைனனிலும் கூட்ைளகச் 

ஸசனல்ைத் ஸதளைங்கழர். 

நளர்க்ஸ்-ங்ஸகல்ஸ் இனயரின் னதல் கூட்டுப்ைப்ன 1845இல் அயர்கள் லதழன 

பஜர்ோனிக் ேபேத்ேில் ஆகும். அப்ஹளது ஸயினிைப்ைளத இந்தல் 80 ஆண்டு கமழத்ஹத 

ஸயியந்தது. னபட்சழனின் ஹதயன நறுத்தயர்க நறுத்து லதப்ட்ை தல் அது. 

நளர்க்ஸ் யிரியள ஸளனினல் ஆபளய்ச்சழகள் ஸசய்னத் தீர்நளித்ததற்கு 

ங்ஸகல்சுைள ஸதளைர்னம் என களபணநளனிற்று.  

1845 னதல் 1847 யப ங்ஸகல்ஸ் ிபஸசல்சழலும் ளரிசழலும் தங்கழக் ஸகளண்டு அழயினல் 

ணினேம் ைன ஹயகலம் ஸசய்து யந்தளர்.  

1848ஆம் ஆண்டில் ிபளன்சழல் ஸயடித்து ன ஹநற்கு ஹபளப்ின ளடுகலக்கும் பயின 

னபட்சழக்குப் ிகு நளர்க்சப் ஹளஹய ங்ஸகல்சும் தளய்ளடு தழனம்ிளர். ண்ர்கள் 

இனயனம் ழனை பிஷ் ஜட்ைங் ட்டில் னலனெச்சளய் உமத்தஹதளடு, ிற்ஹளக்கு 

ஆற்ல்க தழர்த்துக் கத்தழழங்கழனேம் ஹளபளடிளர்கள். 

நக்கின் ஆய்த லச்சழனில் தம்ந இணத்துக் ஸகளண்ை ங்ஸகல்ஸ் னென்று 

சநர்கில் ஹபடினளகப் ங்ஸகடுத்துக் ஸகளண்ைளர். ஆய்த லச்சழ ஹதளற் ிகு னபட்சழக்களபர்கள் 

சுயிட்சர்ளந்து யமழனளக இண்ைனுக்குத் தப்ிச் ஸசன்ளர்கள். 

ங்ஸகல்ஸ் ைத்துக் கூறுகில் ஹதர்ச்சழ நழக்கயபளய் இனந்தளர். னபட்சழனப் ளட்ைளி 
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யகுப்ின் னதல் ைனினல் யல்லுர் அயஹப ளம். ங்ஸகல்சழன் ைனினல் அழய 

உனர்யளய் நதழத்த நளர்க்ஸ் ‛நளன்ஸசஸ்ைரில் உள் ைத்து அநச்சகத்த‛ (அதளயது 

ங்ஸகல்ச) தளம் னலநனளய் ம்னயதளகக் குழப்ிட்ைளர். 

ங்ஸகல்ஸ் அந்தப் மன நளன்ஸசஸ்ைர் ழறுயத்தழஹஹன லத்தபளக ஹயக்குச் 

ஹசர்ந்து, ிகு ங்களபளகழ யிட்ைளர். 

1845இல், ிபஷ்ன அபசு யற்னறுத்தழனதளல் ிஸபஞ்சு அபசு நளர்க்ச "ஆத்தள 

னபட்சழனளர்‛ ன்று ஸசளல்ழ ளரிசழழனந்து ளடு கைத்தழனது. அயர் ிபஸசல்சுக்குச் ஸசன்ளர். 

ளரிசழல் இனந்த ஹளஹத நளர்க்சும் ங்ஸகல்சும் னபட்சழனநள ளட்ைளி யகுப்னக் குனகழனக் 

ஹகளட்ளட்ை யகுத்து உனயளக்கழளர்கள். இவ்யகனில் 1847இல் ஸயியந்த நளர்க்சழன் 

தளகழன பய்ியின் லறுட னகன்நனளதளகும். அஹத ஆண்டில் பபோதுடக் 

பேோள்டேேள் ன் த ங்ஸகல்ஸ் லதழளர். 

நளர்க்சும், ங்ஸகல்சும் 1847இல் "ஸளதுநக்கமகம்" (கம்னைிஸ்ட் லீக்) ன் அநப்ில் 

ஹசர்ந்தளர்கள். இந்த அநப்ின் சளர்ில்தளன் இன்றும் னகழ் ஸற்று யிங்கும் 

பபோதுடக்ேட்சிின் பேோள்டேமிக்டேட (Communist Manifesto) அலர்ேள் லேினோர்ேள். 

இந்ே அமிக்டே 1848 பிப்லரிில் பலரிிைப்பட்ைது. இந்ேச் சிறுநூல் புேி உயேக் 

ேண்தணோட்ைத்ேின் உபேலடேடரத் பேள்ரத் பேரிலோய் டுத்ேிம்புேிமது. லயோற்றுப் 

பபோபேண்ிபம், லரர்ச்சிின் சோமோேி இங்ேிலும், லகுப்புப் தபோோட்ைக் 

தேோட்போடும், பபோதுடக் குபேத்ேின் படைப்போரிோே உயே லயோற்மில் போட்ைோரி லகுப்பு 

லேிக்கும் புட்சிப் பங்கு பற்மி தேோட்போடும் இந்ேப் பேி உயேக் ேண்தணோட்ைத்ேின் 

கூறுேரோகும் ன்போர் இபயனின்.  

ஏனளநல் ளடு கைத்தப்ட்டுக் ஸகளண்டினந்த ஹளதும் சரி, இண்ைில் யளழ்ந்த ஹளதும் 

சரி, நளர்க்கம் ஸஜன்ினேம் அயர்கள் ஈன்ஸடுத்த அன்னக் குமந்தகலம் ட்ை துனபத்தச் 

ஸசளல்ழ நளளது. நளர்க்ஸ் குடும்ம் ஸகளடின யறுநனில் உமன்று தயித்தது. ிஸபஸைரிக் 

ங்ஸகல்ஸ் தன்ஹந கனதளநல் ஏனளநல் யமங்கழன ஸளனலதயி நட்டும் இல்ளநற் 

ஹளனினந்தளல், நளர்க்ஸ் தநது யளழ்க்கப் ஸனம் ைப்ளகழன பயபேல் (Capital) ன் 

த லதழனினக்க னடினளது ன்து நட்டுநல், தயிர்க்க னடினளதயளறு யறுநனின் சுந 

தளளநல் அமழந்ஹத ஹளனினப்ளர் ன்கழளர் இஸின். 

‛னெஷ்‛ ன்று ஸசல்நளய்க் ஸகளஞ்சழ நகழழ்ந்து ஸகளண்டினந்த சழன்ஞ்சழறு நகன் 
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ட்களபப்  ழஸகளடுத்த ஹளது நளர்க்ஸ் துடித்துப் ஹளளர். தநது துனபத்தஸனல்ளம்  

எனஹசபக் ஸகளட்டி ங்ஸகல்சுக்கு லதழன கடிதத்தழல் அயர் ஸசளன்ளர்: "த்தஹனள 

துன்ங்கள் ளர்த்து யிட்ஹைன். ஆளல், உண்நனள துன்ம் ன்ளல் ன்ஸயன்று 

இப்ஹளதுதளன் உணர்கழஹன். உன்ப் ற்ழன,  உது ட்ப் ற்ழன ழப்னம், ளம் 

இனயனம் ஹசர்ந்து இவ்வுகழல் உனப்டினளகச் ஸசய்ன ஹயண்டினது இன்னும் ஹதள இனக்கழது 

ன்று ம்ிக்கனேம்தளன் இந்தக் ஸகளடின ந ஹயதகலக்கழைஹன க்கு ப்ஹளதும் 

ஆதபயளக இனந்து யனகழது." 

பயபேல் ன் ஸளனினல் அழயினல் ஸனதப் ைப்தழல் ஈடுட்டினந்த 

நளர்க்சுக்கும் அயனைன குடும்த்துக்கும் ஸதளைர்ந்து உதயி யப ஹயண்டும் ன்தற்களகஹய 

ங்ஸகல்ஸ் யணிகத் துனில் ஈடுட்டினந்தளர். அயர் நளர்க்சுக்கு லதழன என கடிதத்தழல் 

கூழனினப்தளயது: "க்கு உச் ஹசளர்வு ற்டுத்தழ து ஹபத்தஸனல்ளம் தட்டிப் ழக்கும் 

இந்த ளய்த்தநள யணிகத்தத் ஸதளத்துத் தனலகழ யிை ஹயண்டும் ன்து தயிப 

ஹயஸந்த ஆசனேம் க்கழல்." 

1869இல் யணிகத்தழழனந்து யிடுட்ை ஹளது ங்ஸகல்ஸ் "ளன் யிடுந நளந்தன்‛ ன்று 

அழயித்துக் ஸகளண்ைளர். 

"கழப்தழனச் சழனிழனந்து ீ தப்ி யிட்ைளய்" ன்று அயனக்கு யளழ்த்துத் ஸதரியித்தளர் 

நளர்க்ஸ். 

இதற்கழைனில் ங்ஸகல்ஸ் தநது யளழ்க்கத் துணன இமந்து யிட்ைளர். "னபட்சழ 

நங்ஸகளண்ை அனர்ளந்துக்களரி" ன்று அயபளல் யண்ணிக்கப்ட்ை அயனைன நயி ஹநரி 

ஹர்ன்ஸ் 1863 சயரி 6ஆம் ளள் இதன ஹளய்க்குப் ழனளளர். தநது இமப்ன குழத்து 

ங்ஸகல்ஸ் நளர்க்சுக்கு லதழளர்: 

"ளன் இவ்யவு களம் இந்தப் ஸண்நணினேைன் யளழ்க்க ைத்தழனதளல் அயது 

நவு ன்ப் ஸரிதளக உலுக்கழஹன யிட்ைது. அயலைன் கூைஹய து இநனின் 

இறுதழத் துினனேம் ஹசர்த்துப் னதத்து யிட்ைதளக உணர்ந்ஹதன்.’’  

  1870 யப ங்ஸகல்ஸ் நளன்ஸசஸ்ைரிலும், நளர்க்ஸ் இண்ைிலும் யசழத்து யந்தர். 

ஆளல் இனயனக்கும் இைனில் உனிர்த்துடிப்ள அழவுப் ரிநளற்ம் ஸதளைர்ந்து ழகழ்யதற்கு 

இந்தப் ிரிவும் ஸதளவும் தைனளகயில். அயர்கள் எனயனக்ஸகளனயர் கடிதம் லதழக் 

ஸகளள்ளத ளஹ இல் ளம். ண்ர்கள் இனயனம் இந்தக் கடிதங்கில் கனத்துப் 
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ரிநளற்னம் அழவுப் ரிநளற்னம் ஸசய்து ஸகளண்ைளர்கள்; அழயினல் குனகழனம் (யிஞ்ஞள 

ஹசளசழசம்) ன்னும் அழயளய்தத்த யளர்த்து உனயளக்கழக் கூர் தீட்டுயதழல் கூட்ைளய்ச் 

ஸசனல்ட்ைளர்கள். 

1870இல் ங்ஸகல்ஸ் இண்ைனுக்கு யந்து யிட்ைளர். நளர்க்ஸ்-ங்ஸகல்சழன் கூட்டுமப்ன 

நளர்க்சழைநழனந்து னெனதல் தளகவும்,  ங்ஸகல்சழைநழனந்து டூரிங்குக்கு  நறுப்ன, குடும்ம், 

திச் ஸசளத்து, அபசு ஆகழனயற்ழன் ஹதளற்ம் தல்களகவும் நர்ந்தது. 

நளர்க்ஸ் தழட்ைநழட்ையளறு னெனத னலநனளக லதழ னடிப்தற்குள் இந்து 

யிட்ைளர். நளர்க்ஸ் யிட்டுச்ஸசன் யபவுக் குழப்னகின் அடிப்ைனில் பயபேயின் இனல் 

இபண்ைனேம் இனல் னென்னேம் அணினநளக்கழ ஸயினிடும் ஸனம்ணின ங்ஸகல்ஸ் 

ற்றுக்ஸகளண்ைளர். 1885இல் இனல் இபண்ைனேம் 1894இல் இனல் னென்னேம் ஸயினிட்ைளர்.  

(அயர் இனல் ளன்க அணினநளக்குயதற்குள் இப்ன குறுக்கழட்டு யிட்ைது.) 

ஆட்ர் ன்ளர் ஸசளல்யது ஹளல் பயபேயின் இனல் இபண்ைனேம் இனல் னென்னேம் 

அணினநளக்கழ ஸயினிட்ைதன் னெம் ங்ஸகல்ஸ் தநக்கு ண்பளய் யிங்கழன நளஹநதக்கு 

என நழடுக்கள ழவுச் சழன்த்த ழறுயினஹதளடு, அந்த ழவுச் சழன்த்தழல் தளம் 

யினம்ளநஹ தநது ஸனபனேம் அமழக்க னடினளதடி ஸளழத்துக் ஸகளண்டு யிட்ைளர். 

னெனதழன் இனல் என்று நளர்க்சழன் திப்ைப்ன ன்ளல், இனல் இபண்ைனேம், 

இனல் னென்னேம் நளர்க்ஸ்-ங்ஸகல்ஸ் ஆகழன இனயரின் கூட்டுப் ைப்ளகஹய கனத 

ஹயண்டும் ன்கழளர் இஸின்.  

ங்ஸகல்ஸ் ப்ஹளதுஹந தம்ந நளர்க்சுக்கு அடுத்த ழனில்தளன் யத்துக் 

ஸகளண்ைளர். நளர்க்சழைம் அயர் ஸகளண்டினந்த ஹசத்தழற்கும் நதழப்ிற்கும் ல்னில்.  

1864இல் ன்ளட்டுத் ஸதளமழளர் ஹபயன நளர்க்ஸ் ழறுயின ஹளதும், த்தளண்டு 

களம் அத யமழைத்தழக் ஸகளண்டினந்த ஹளதும் ங்ஸகல்ஸ் ஹபயப் ணிகில் 

னப்னைன் ங்ஹகற்ளர். இந்தப் ஹபயனின் களம் னடிந்த ிகும் கூை நளர்க்ஸ்-

ங்ஸகல்ஸ் இனயனம் ஸதளமழளர் யகுப்ன இனக்கத்தழன் யமழகளட்டிகளகச் ஸசனல்ட்ைளர்கள். 

நளர்க்சழன் நயிற்குப் ிகு ங்ஸகல்ஸ் இந்தப் ணினச் ஸசய்து யந்தளர். ற் ஹபளப்ின 

ளடுகனேம் ஹசர்ந்த குனகழனர்கலக்கு ங்ஸகல்சழன் ஹகளட்ளட்டுச் ஸசல்யனம் ட்ைழவுச் 

ஸசழவும் துணழன். 

நளர்க்ஸ் நந்த ின் ங்ஸகல்ஸ் ஆற்ழன ணி நளர்க்சழனத்துக்கு அயபது 
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தித்துயநள ங்கிப்ன ன்தழல் னளனக்கும் வ்யித னப்டும் இனக்க னடினளது.  

அயர் ஸநய்னளகஹய ன்ஸநளமழ அழஞபளக யிங்கழளர். குந்தது ன்ிபண்டு 

ஸநளமழகில் ஆற்ஸளலக்களகப் ஹசவும் லதவும் அயபளல் னடிந்தது. டிப்தற்கு 

நட்டுஸநன்ளல் அயனக்குத் ஸதரிந்த ஸநளமழகள் இனதுக்கு ஹநல். ட்ைங்கலம் யினதுகலம் 

யளங்குயதற்கன்று, ன்ளட்டுப் ளட்ைளிகலக்குப் னபட்சழத் ஸதளண்டு னரியதற்களகஹய அயர் 

இத்த ஸநளமழகலம் கற்றுக் ஸகளண்ைளர். ஹகளட்ளட்டு ஆபளய்ச்சழனிலும் ைனப் 

ணினிலும் தநது ன்ஸநளமழப் னநன அயர் னலநனளகப் னன்டுத்தழக் ஸகளண்ைளர். 

இத யிைவும் னகன்நனளது நளர்க்சழனத்தழன் ஸனபளஹஹன நளர்க்சழனத்தக் 

ஸகளச்சப்டுத்தும் னனற்சழகலக்கு தழபளக அயர் நளர்க்சழனத்தக் களத்து ழன்தளகும். 

குழப்ளக ஸளனினல் அடித்தத்துக்கும் கனத்தழனல் ஹநற்கட்டுநளத்துக்குநள இனங்கழனல் 

உய அயர் சரினளக யிக்கப்டுத்தழளர்.  

தன் இறுதழனளண்டுகில் ண்ர்கலக்கு லதழன நைல்கில் இது குழத்துத் தங்கின் 

(நளர்க்ஸ்-ங்ஸகல்ஸ்) சழந்தன யிக்கப்டுத்தழனஹதளடு, தளங்கள் தயளகப் னரிந்து 

ஸகளள்ப்ட்ைதற்கு தளங்கலம் களபணநளக அநந்து யிட்ைதற்குத் தற்குற்ளய்வும் ஸசய்து 

ஸகளண்ைளர்.  

ஸளனினல் அடித்தத்த நட்டுஹந கண்டு ஹநற்கட்டுநளன்ங்கின் ஸசனலூக்கநள 

ங்கழக் களண நறுத்த இம் ிஸபஞ்சு ‘நளர்க்சழனர்க’ப் ற்ழ 1870கிஹஹன நளர்க்ஸ் 

கூழனத ங்ஸகல்ஸ் டுத்துக்களட்டிளர்: ‛க்குத் ஸதரிந்தஸதல்ளம் ளன் என நளர்க்சழஸ்டு 

அல் ன்ஹத.‛    

லது யனதத் தளண்டின ிகும், கண் ளர்ய நங்கத் ஸதளைங்கழன ிகும் கூை, 

ங்ஸகல்ஸ் கடுநனளக உமத்து யந்தளர். 1894 கைசழனில் அயர் என ண்னக்கு லதழன 

கடிதத்தழல், னன்ப் ஹளல் சுறுசுறுப்ளக இனக்க னடினயில் ன்று யனத்தப்ட்ைளர். 

அப்ஹளஹத அயபப் னற்றுஹளய் தளக்கழனினந்தது.  

1895 ஆகஸ்டு 5ஆம் ளள் ிஸபஸைரிக் ங்ஸகல்ஸ் இண்ைில் களநளளர். இன்க்கு 

இனதறு ஆண்டு னன்ன ிந்த அந்த அழவுச் சுைர் உைளல் அணந்தளலும் நளந்தக் கு 

யிடுதக்கள ளதனில் இன்வும் எிஹனற்ழ யமழகளட்டி யனகழது.         
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பத்துக்குோர் நிடனலோே… 

தபோபேம் தபோோட்ைபம் படேட பலல்லேற்ேோேதல ேலி, நம்ட நோத அறித்துக் 

பேோள்லேற்ேல்ய ன்னும் தபோது, ேன்டனத்ேோதன அறித்துக் பேோள்லம் ேீக்குரிப்டப 

ப்படிச் சரிோன தபோோட்ை லடிலோே ற்ே இலும்? ன்ம தேள்லி னக்கு ப்தபோதுத 

உண்டு. பபோது தநோக்ேத்துக்ேோேத் ேகீ்குரிப்பலரின் பநஞ்சுறுேிடபம் ேன்னரிப்டபபம் 

ேிஞ்சிற்றும் குடமப்படுத்ேோதய இந்ேக் தேள்லிடக் தேட்ே இலும். 

லித்நோில் பபோதுடர்ேலம், தேசி லிடுேடயப் தபோோரிேலம் அபரிக்ே 

லல்யோேிக்ேத்டேபம் அேன் டேப்போடலேடரபம் ேிர்த்து லீச் சர் புரிந்ேோர்ேள். சிய 

பபௌத்ே பிக்குேதரோ இந்ே தநோக்ேத்ேிற்ேோேத் ேகீ்குரித்ேோர்ேள். இந்ே ேகீ்குரிப்புேள் உயேின் 

உரச்சோன்டமத் பேோட்டு லிடுேடயப் தபோபேக்குத் துடணபசய்ேன. இப்படித் ேகீ்குரிப்படே 

லிடுத்து தலறு லடேில் லிடுேடயப் தபோரில் பங்தேற்ே அலர்ேரின் பேோல்யோடக் 

ேபேத்ேில் ேடை தபோட்டிபேக்ேயோம்.. 

ேிழ்நோட்டில் ேீறப்பலெர் சின்னச்சோிின் ேகீ்குரிப்பு (1964) லலிபேந்ே போறிப்தபோபேக்குக் 
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ேட்டிம் கூறுலேோய் அடந்ேது. 1965 போறிப் தபோோட்ைத்ேில் சிலயிங்ேம், அங்ேநோேம், 

சோங்ேபோணி தபோன்ம இடரஞர்ேரின் ேீக்குரிப்பு இந்ேி ேிர்ப்புப் தபோோட்ைத் ேடீ லிசிமி 

லிட்ைது. இந்ே இடரஞர்ேள் ேிோலிை பன்தனற்மக் ேறேத்டேச் தசர்ந்ேலர்ேள் ன்மோலும் 

ேறேம் அலர்ேடர ேகீ்குரிக்ேச் பசோல்யலில்டய. ஆனோல் அலர்ேரின் ஈேத்டே அக்ேட்சித் 

ேடயலர்ேள் தபோற்மினோர்ேள். ேது அசில் லரர்ச்சிக்குப் பன்படுத்ேிக் பேோள்ரலேம் 

பசய்ேோர்ேள். நோபம் ேிலக்ேோேத் ேம்டத் ேந்ேலர்ேள் ன்ம படமில் அலர்ேரின் 

ஈேத்டேப் தபோற்மி லணங்குேிதமோம்.. ஆனோல் இலர்ேரின் போறிபணர்ச்சிடத் தூண்டி 

ேிபே ேடயடிைம் சரிோன போறிக் பேோள்டே ேிடைோது. போறிப் தபோோட்ைத்டே 

இன லிடுேடயப் தபோோட்ைோே லரர்த்பேடுக்கும் ேிட்ைம் ேிடைோது. இந்ேித் ேிணிப்டப 

ேிர்ப்பேன் தபோல் ஆங்ேியத் ேிணிப்டப ற்றுக் பேோள்லது, தோசடித் ேிட்ைோேி தநபே 

உறுேிபோறிட லயிபறுத்துலது தபோன்ம குறப்படிேலக்குப் பஞ்சில்டய. தேசி 

லிடுேடயப் தபோோரிேரோே லரர்ந்ேிபேக்ே தலண்டி இடரஞர்ேள் ேகீ்குரிப்பு ன்ம 

அரலில் படிந்து தபோனேற்குப் தபோோட்ைத் ேடயடின் பேோள்டேக் குரறுபடித 

ேோணோிற்று. 

 

ேி.ப.ேறேத்ேியிபேந்து டலதேோ நீக்ேப்பட்ைடே ேிர்த்து பநோச்சிக்குப்பம் ேண்ைபோணிபம் 

இடிடற உேனும் ேகீ்குரித்ே தபோது, ேறேத் ேடயடின் சனநோே றுப்புக்கு ேிோன 

இந்ே இடரஞர்ேரின் உணர்ச்சிட ேித்தேோம் ன்மோலும், இேற்ேோேத் ேகீ்குரிப்பு 

ன்படே ற்ே இயலில்டய. அந்ே தநம் நோற்ேோயி இேறில் ‚ன்று எறிபம் இந்ேத்  

ேசீ்பசல்?‛ ன்ம ேடயப்பில் எபே ேலிடே லேிதனன். 

 

இோசவீ் ேோந்ேி பேோடயக்குப் பின், ேிறேத்ேில் ேிறீற ஆேலே ங்ேிக் ேிைந்ே சூறயில் 

1997இல் அப்துல்  லைப் ேகீ்குரித்ேோர். ேிறேத்ேில் ஈற ஆேலேக்ேோே நைந்ே பேல் 

ேகீ்குரிப்பு இதுதல, பபம்பலூரில் அப்துல் லைப் நிடனடலப் தபோற்மி நடைபபற்ம பபோதுக் 

கூட்ைத்ேில் தபசும் தபோது இப்படிச் பசோன்தனன்: 

 

“ேிறீறத்ேிற்கு ஆேலோேக் குல் பேோடுக்ேத்  ேிறேத்ேில் ோபேில்டய ன்ம 

ண்ணம்ேோன் அப்துல் லைப்டபத் ேகீ்குரிக்ேத்  தூண்டிது. அப்துல் லைப் ேகீ்குரிக்ேப் 
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தபோலது பன்கூட்டித னக்குத் பேரிந்ேிபேந்ேோல், ேகீ்குரிக்ே தலணைோம், நோம் தசர்ந்து 

தபோோடுதலோம், இப்தபோடே நிடயடட ோற்றுலேற்ேோேப் தபோோடுதலோம் ன்று 

டுத்துச் பசோல்யித் ேடுத்ேிபேப்தபன்.‛ 

அப்துல் லைப் ேகீ்குரித்ேிபேக்ேக் கூைோது ன்ம ண்ணம் இபேப்பினும் அலது ஈேத்டேப் 

தபோற்மி ேிழ்த் தேசம் ட்டில் லேிதனன்: 

“எற்டம னிேனோய் ஊர்லயம் 

அற்டம நோரில் 

பபம்பலூரில் 

ேபீ்பந்ே ஊர்லயம் 

னிேதன பந்ேம் 

ஈறத்தேோடு ேிறினப் பந்ேம் 

லும்புத் ேிரிில்  

குபேேி ண்பணய் 

ரி நைந்ேோன் 

ேபேேி லிலந்ேோன் –  

லந்தேோம் உிர்த்து.‛ 

 

ேிறீற க்ேள் ீேோன இனஅறிப்புப் தபோட நிறுத்ேச் பசய்லேற்ேோேத் ேிறேம் 

ேிரர்ந்பேலந்து தபோோடிக் பேோண்டிபேந்ே சூறயில் பத்துக்குோர்  ேகீ்குரித்ேோர். இந்ேச் 

பசய்ேி ேிடைத்ே தபோது, பேயில் ற்பட்ை ண்ணம் ‚இப்படிச் பசய்ேிபேக்ேக் கூைோது‛ 

ன்பேோேதல இபேந்ேது. அன்மோைம் லந்து பேோண்டிபேந்ே ேிறின அறிப்புச் பசய்ேிேரோல் 

ற்பட்ை தும், சிங்ேர இன பலமிர்ேள் ீதும் அலர்ேரின் கூட்ைோரிேரோேச் பசல்பட்ை 

இந்ேி ஆட்சிோரர்ேள் ீதும் ற்பட்ை பலறுப்பு, ேிறே  ஆலங்ேட்சிபம் பிம அசில் 

ேட்சிேலம் தபோட நிறுத்ே உபேப்படிோே துலேம் பசய் படிோட குமித்ேோன லபேத்ேம்… 

இத்ேடே உணர்ச்சிேள் என்றுதசர்ந்து பத்துக்குோடத் தூண்டி லிட்ைேோேதல 

நிடனத்தேன்.. 

பத்துக்குோரின் இறுேி ைடயப் படித்ே தபோது, இலர் உணர்ச்சிலப்பட்ைேோல் ட்டும் இந்ே 

படிலேக்கு லலில்டய ன்று பேரிந்ேது. 



                                              உரிநத் தநழழ்த் ஹதசம்| ஜயரி 2021|  49 

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

இேற்கு பன் ேகீ்குரித்ேலர்ேள் உணர்ச்சிலப்பட்டுச் பசய்ேடே  பத்துக்குோர் 

அமிலேலறிப்பட்டுச் பசய்ேிபேப்பது புரிந்ேது. பத்துக்குோர் சிந்ேடனத் பேரிலேைன் இந்ே 

படிடல டுத்ேிபேக்ேிமோர். அலர் ேன்டனத்ேோதன அறித்துக் பேோண்ைது நக்குப் 

தபரிறப்புேோன். எபே லீத்ேிறடன ட்டுல்ய, சரீிபேோபே லபேங்ேோயத் ேடயலடன -- 

இடரஞர்ேரின் லறிேோட்டிட  -- நோம் இறந்து லிட்தைோம். ஆனோல் எபே ேற்பேோடைப் 

தபோோரி ேன்தனோடு தசர்த்துப் படேலடனபம் அறிப்பது தபோல், பத்துக்குோர் ேன்தனோடு 

தசர்த்து தலறு பயலற்டமபம் அறித்ேிபேப்படேப் புரிந்து பேோள்ர தலண்டும். பத்துக்குோர் 

ரிந்ே தபோதும், ரிந்து ேபேேி உைல் ீண்டும் சுடுேோட்டில் ரிக்ேப்பட்ை தபோதும்… 

படேலனின் பசப்பு போறிபம் ரிந்ேது. இண்ைேத்ேின் ோற்றும் தோசடிபம் ரிந்ேன. நம் 

தசோம்பலும் எற்றுடின்டபம் கூை ரிந்ேன. 

பத்துக்குோடப் பற்மி தலும் பேரிந்து பேோள்ரத் துடித்துக் பேோண்டிபேந்ேதபோதுேோன், 

தேோறர் ேடயச்பசல்லன் லந்து தசர்ந்ேோர். இலடக் ேோட்டிலும் இன்னும் பநபேக்ேோே, 

இன்னும் பலடோே பத்துக்குோட அமிந்ேலர்ேள் ோபேம் இபேக்ே படிோது ன 

நம்புேிதமன்.. 

 

பத்துக்குோர்  போட்ைலிழ்ந்து பநபேப்பு யோய் லிரிந்ே ேடேட அலர்  சுபேக்ேோே 

லடந்து பேோடுத்ேோர். பத்துக்குோர் -- பநபேப்போய் லோழ்ந்ேலன் ன்ம ேடயப்பில் அேடன 

நூயோக்ேி ேிழ்த் தேசம் பலரிீைோக்ேிதனோம். பத்துக்குோரின் உள்ரத்துடமந்ே உண்ட 

எரிக்குச்  சோன்மோன அலரின் ேலிடேேடரபம், அலர் எப்படைத்துச் பசன்ம 

லத்ேோபேோம் இறுேி ைடயபம், அலடப் பற்மி  ஈறப் போலயர்ேள் புதுடல 

இத்ேினதுடபம் ேோசிஆனந்ேனும் லேி ேலிடேேடரபம், அலது இறுேி ைல் 

குமித்துத்  தேோறர் ேடயதலலு லேி ஆய்லேடடபம் இடணத்து பலரிிட்தைோம். 

பத்துக்குோர் –  பநபேப்போய் லோழ்ந்ேலன்… இந்நூயின் இண்ைோம் பேிப்பு அண்டில் 

பலரிிைப்பட்ைது.    
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நக்பலய்ன் ோர்க்சிப் பள்ரிில் (15) 

சந்ேோ 

ஆசழரினர்: சத்ேி ோய் 

ஸைல்ழனில் உள் ஸதளமழல்து ஹநம்ளட்டுக்கள ஆய்வு ழறுயத்தழல் (.ஸ்..டி), இணப் 

ஹபளசழரினபளகப் ணினளற்ழ யனகழளர். யனம் ளடுகில் ஸதளமழல்நனநளக்கத்தழல் 

உகளயின உற்த்தழ யனநப்ன ற்டுத்தும் தளக்கம், உகநனச் சூமழல் உகளயின 

ஹநளதழக்கத்தழன் யர்ச்சழப் ஹளக்கு ஆகழனய அயபது தற்ஹளதன ஆய்வுப் னங்களகும். 

 

ேடயப்பு: 

ேோேிபத்ேிம் குமித்ே ோர்க்சிக் தேோட்போடு (1) 

உகளயின ஹநளதழக்கத்தழன் ரிநளணங்கக் ஸகளண்டுள்து களதழத்தழனம். களதழத்தழனம் 

குழத்துப் ல்ஹயறு கண்ஹணளட்ைங்கள் களணப்டுகழன். 

களதழத்தழனம் ன் ஹகளட்ளட்டுக் கனத்தழம் இன்ன சூமழல் ஸளனத்தப்ளடு உைனதல் 

ன்று கூறுயனம் உண்டு. தளபளநனக் ஹகளட்ளடுகள் களதழத்தழனத்த னபண்ளடுகலைன் 

நட்டுஹந அைனளப்டுத்துகழன். ஹளர் ற்ட்ைளல் களதழத்தழனநளகவும், ஹளர் 

இல்ஸனில் களதழத்தழனம் அல் ன்றும் அய யிக்கநிக்கழன். னன்-

னதளித்துயத்தனேம், னதளித்துயத்துக்கு ிந்தன கள கட்ைத்தனேம் அய 

ஹயறுடுத்தழப் ளர்ப்தழல். ஆளல் ந்த என நளர்க்சழனனம் களதழத்தழனத்தழன் யிஹய 

ஹளர் ன்று யிக்குயளஹப தயிப ஹளரின் இனப் யத்து களதழத்தழனத்த யபன 

ஸசய்ன நளட்ைளர். 

 

களினளதழக்கத்தழல் ஹதசம் அதன் னயினினல் ல்கத் தளண்டி யிரிவுடுத்தப்ட்ைது. 

அதன் இனளண்நனேம், அதழகளப ஆற்லும் ீட்சழ ஸற்.  

.களினளதழக்கம் ன்து களதழத்தழனத்தழன் என குதழஹன. களதழத்தழனம் இல்ளநல் 

களினளதழக்கம் இனக்க னடினேம் ன்து ஸகளச்சயளதம். களதழத்தழனத்தழன் யபளற்று 

னக்கழனத்துயம் அங்கவகரிக்கப்ட்டுள்து. னதளித்துயப் ின்ணினில் களதழத்தழனம் 

ன்த னன்-னதளித்துய களதழத்தழனத்தழன் ீட்சழனளகவும் களணளம். 
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னெடின ஸளனளதளப யடியிள னெதத்தழன் ஹயதழட்ைத்தழல் நளர்க்ஸ் யலீம் ளயதீப் 

ஹளக்க தழர்த்து இனங்கும் களபணிக யியரிக்கழளர். னெதத்தழல் உமப்னக்கும் 

னெதத்துக்கும் இைனிள உயனேம், ஸயவ்ஹயறு னெதங்கலக்கழைனிள 

உயனேம் யியரிக்கழளர். னெதத்தழன் னதல் குதழனில் கழட்ைத்தட்ை எத்த அங்கக 

நதழப்னைன னெதஹந கனத்தழல் ஸகளள்ப்ட்ைது.  

 

ஸயவ்ஹயறு ளடுகிைஹன உரி-நதழப்ன வ்யளறு அகரிக்கப்டுகழது ன்து னெதத்தழல் 

ரிசவழக்கப்ையில். கழபண்ட்ரிசழல் (Grundrisse) ஸயிளட்டு யர்த்தகம் குழத்துக் கூறும் ஹளது 

களதழத்தழனம் குழத்து நளர்க்ஸ் 

யியரித்தழனக்களம். 

 

ள யதீத்தழன் யழீ்ச்சழ ன்து என 

ஹளக்க நட்டுஹந குழக்கழஹத 

தயிப அதத் தயிர்க்க னடினளத 

ழனளகஹயள, அதளல் 

னதளித்துயம் தளளகஹய 

யழீ்ந்து யிடும் ன் ஸளனிஹள 

நளர்க்ஸ் குழப்ிையில். 

உமப்னச் சக்தழனின் நதழப்ன 

குக்கப்டுயதன் னெனம், நற் 

ளடுகிழனந்து நழவு யினில் 

னெப் ஸளனட்கப் ஸறுயதன் 

னெனம், உமப்னச் சக்தழக்கள 

தகர்வுப் ஸளனட்க 

நழயளக்குயதன் னெனம், நற் 

ளடுகள் ஹநல் ஸகளண்டினக்கும் 

ஹநளதழக்கத்தழன் னெநளக 

நழயள தகர்வுப் ஸளனட்க 
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அங்கழனந்து ற்றுநதழ ஸசய்யதன் னெனம் ள யதீ யழீ்ச்சழக்கு தழர்ப்ஹளக்க ற்டுத்த 

னடினேம்  நளர்க்ஸ் யியரிக்கழளர்.  

 

னதளித்துயம் ன்து உகளயின அநப்ன. னதளித்துயத்தழன் னக்கழனப் ண்னகில் 

என்று சவபற் யர்ச்சழ. 

 

னெதம் னதல் ளகத்தழல் னதளித்துய உற்த்தழ னனேம் உரி-நதழப்ன ஆக்கனம் 

ரிசவழக்கப்ட்ைது. 

னதம் இபண்ைளம் ளகத்தழல் உரி- நதழப்ின் சுற்ஹளட்ை ன யியரிக்கப்ட்ைது. 

னதம் னென்ளம் ளகத்தழல் னதளித்துய அநப்ன அதன் னல யடியில் 

ரிசவழக்கப்டுகழது. ஸநளத்த உரி-நதழப்ன வ்யளறு யிழஹனளகழக்கப்டுகழது ன்தும் 

னதளித்துய அநப்ின் சவபற் தன்நனேம் யியரிக்கப்ட்ை.  

 

என சபக்கழல் ஸளதழந்துள் நதழப்ஹ அதன் உற்த்தழ யினளகழது. அதழல் ஸளதழந்துள் உரி-

நதழப்ன னதளினின் ளம் ஆகழது. சபக்குகில் உரி-நதழப்ன உனயளக்கப்ட்டினந்தளலும், அது 

ளத் தழக் ஸகளண்டினந்தளலும், இமப்னம் ற்ைளம். ஸில் சபக்குகின் உரி-நதழப்ன 

ணநளக ஈஹைற்ம் ஸ ஹயண்டும். னெதம் னென்ளம் ளகத்தழல் ஸநளத்த உரி-நதழப்னம் 

வ்யளறு ஸயவ்ஹயறு னதளிகிைம் யிழஹனளகழக்கப்டுகழது, அயர் ளத்தழல் வ்யவு 

ங்கு ஸறுகழளர் ன்து அயர் வ்யவு னதலீடு ஸசய்தளர் ன்தப் ஸளறுத்துள்து. அதன் 

அடிப்ைனிஹ ஸநளத்த உரி-நதழப்ில் அயபது திப்ட்ை ங்கு அயர் வ்யவு உரி-நதழப்ன 

அகரிக்கழளர் ன்தச் சளபளநல் ழர்ணனிக்கப்டுகழது. ளத்தழன் நதழப்ன = சபளசரி ள 

யதீம்*னதலீடு ஸசய்னப்ட்ை னெதத்தழன் அவு. 

 

ள யதீம் சபளசரினளக்கப்டும் ழகழ்யில் ஸயவ்ஹயறு னெதங்கலக்கு இைனிள 

ஹயறுளடு அயற்ழன் அங்கக நதழப்ில் களணப்டும் ஹயறுளஹை. னெதத்தழன் அங்கக நதழப்ன 

அதழகநளக இனக்கும் ஹளது அது ஸறும் ளனம் அதழகநளகழது. உகளயின னதளித்துய 

அநப்ில் உரி-நதழப்ன ளடுகிைஹன யிழஹனளகழக்கப்டுகழது. யனம் ளடுகள் கூடுதளகச் 

சுபண்ைப்டுகழன். எவ்ஸயளன ஹதசழன, ிபளந்தழன ழகழ்வும் என உகளயின னதளித்துயப் 
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ின்ணினக் ஸகளண்டுள்து. உகளயின னதளித்துய அநப்ன ன சவபற் னெதத் 

தழபட்ைலும், னெதத்தக் குயிக்கும், நனப்டுத்தும் ஹளக்கும் ஸகளண்டுள்து. 

 

களதழத்தழனம் ற்ழன ல்ஹயறு கனத்தளக்கங்கள் உள். அய களதழத்தழனத்தக் கு 

தகர்வுயளதம், கஹளக னதளித்துயம், னதளித்துய சகை ஸனக்கடினின் ஸயிப்ளடு, 

னபட்சழக்கு னந்தன களகட்ைம் ப் ல்ஹயறு யிதநளக யிக்குகழன். 

 

ஸயவ்ஹயறு னெதங்கலக்கழைனில் சநநற் அதழகளப உவுகள் உள். இது ஸயறும் 

ஸளனளதளப ழகழ்வு நட்டுநல், கஹளகக் கட்ைத்தழல் னெதக் குயிப்னக்கும் அதழகளப 

உவுகலக்கும் இைனகநளகவும் களதழத்தழனம் கனதப்டுகழது. களதழத்தழனம் குழத்து 

எற்க் ஹகளட்ளடு இல். களினளதழக்க களதழத்தழனம் ற்ழன ஹகளட்ளடுகள், 

களினளதழக்கத்தழற்குப் ிற்கள களதழத்தழனம் குழத்த ஹகளட்ளடுகள் ப் வும் உள். 

  

தைனற் ஹளட்டினேைன னதளித்துயம் ன் என்று ன்றுஹந இனந்ததழல்.  

19ஆம் தற்ளண்டிஹஹன னதளித்துயம் அதன் கஹளகக் கட்ைத்த அைந்து யிட்ைது. 

களதழத்தழனத்தழன் னலநனள இனங்கழன எஹப ஹகளட்ளட்டின் னெம் யிக்கழ யிை 

னடினளது (நளர்க்சழனக் ஹகளட்ளடுகலக்குள் கூை). 

 

என ஹகளட்ளட்டில் களதழத்தழனம் ன்து னதளித்துயத்தழன் என குழப்ிட்ை 

களகட்ைத்துைன் நட்டும் ஸதளைர்னைனதல். னதளித்துயம் அதன் இனல்ிஹஹன 

களதழத்தழனத்தக் ஸகளண்டினப்தளக யிக்கப்டுகழது.  

 

ஹபளசள க்சம்ர்க்கழன் கு தகர்வுயளதம் னதளித்துயம் ப்ஹளதுஹந ஈஹைற்ப் 

ிபச்சழன ஸகளண்டினக்கும். அதன் உரி-நதழப் னலயதுநளக ஈஹைற்ம் ஸ னன்-

னதளித்துயச் சந்தகள் ஹதயப்டும். ஸநளத்த உரி-நதழப்னேம் என னெடின ஸளனதளப 

அநப்ில் ஈஹைற்ம் ஸசய்ன னடினளது ன்றும் னதளித்துயம் தன்த்தளஹ ழ 

ழறுத்தழக் ஸகளள் னடினளது. னெத னதலீடுகலக்கள தூண்டுதப் ஸவும் அதற்கு னன்-

னதளித்துயச் சனெக அநப்ன ஹதயப்டுகழது ன்றும் யியரித்துள்ளர். 
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களதழத்தழனத்த னதளித்துயத்தழன் கஹளக யடியநளகக் குழப்ப்ிட்டு, ழதழனெதம் 

வ்யளறு அதழல் உட்ஸளதழந்துள்து ன்தனேம் லளப்சன், லழல் ஃஸட்ரின் ஆகழஹனளர்  

யிக்குகழளர்கள்.  உள்ளட்டில் னதலீடுகக் குத்து ஸயிளட்டு னதலீடுக 

அதழகரிக்கும் ஹளது கூடுதல் ளம் ஸ னடினேம் வும், கஹளக னதளித்துயத்தழல் 

னெதக் குயிப்ின் யியளக  ந்தப் ஸளனளர்ந்த யபனனேம் இல்ளநல் தழல் 

ஹயண்டுநளளலும் னதலீடு ஸசய்னளம் ன் ழ உனயளகழது ன்றும் லளப்சன் 

குழப்ிடுகழளர். ஸயவ்ஹயறு களகட்ைத்தழல் ஸயவ்ஹயறு ஸளனட்கள் னெதநளகழன். 

 

லழல்ஃஸர்டின் கூட்டுப் ங்கு ழறுயத்தழன் ஹதளற்ம் குழத்தும், யங்கழனின் கைன் ழதழன 

ஹநலும் ஸனக்குயதற்களக, யங்கழ னெதம் ஸதளமழல் து னெதத்துைன் இணந்து ழதழ 

னெதம் உனஸயடுப்தனேம் யியரித்துள்ளர். இதளல் யங்கழ னெதத்தழன் ன்கலம், 

ழதழ னெதத்தழன் ன்கலம் கூட்டு ஹசர்கழன். ஸன னதளிகின் சர்யளதழகளபம் 

ற்டுகழது. அதளல்தளன் யளபளக் கைன் உள் யிஜய் நல்னளவுக்கு நீண்டும் கைன் 

ஸகளடுக்கப்ட்ைது. 

 

னதளித்துயத்தழன் உச்சக்கட்ைஹந களதழத்தழனம் ன்றும், அத என குழப்ிைத்தக்க 

யபளற்றுக் களகட்ைநளகக் குழப்ிட்ை ஸின் அதழகளப உவுகள் வ்யளறு ஸசனல்டுகழன் 

ன்த யியரித்து உமக்கும் யர்க்கத்தழன் ஸசனல்ளட்டிற்கள யமழகளட்டுதனேம் தந்தளர். 

ஸினும், ஏபயிற்கு னகளரினும் களதழத்தழனத்த னபட்சழக்கு னந்தன களகட்ைநளகக் 

கனதழர். ஸின் யர்ச்சழ குன்ழன களினளதழக்க ளடுகின் யிடுதப் னபட்சழனனேம்  

அதழல் இணத்தளர்.  

இபண்ைளம் உகப் ஹளனக்குப் ிகு களதழத்தழனம் குழத்த ஹயறு  ஹகளட்ளடுகள் 

உனயளக்கப்ட்ை. இய அத்தும் னக்கழனத்துயம் யளய்ந்தயஹன. 

 

ஹையிட் லளர்யி னதழன களதழத்தழனம் குழத்து என ஹகளட்ளட்ை அித்துள்ளர். அயர் 

களதழத்தழனத்த கஹளக னதளித்துயநளகக் கனதயில். னதளித்துயச் சுமற்சழனில் 

ற்டும் ஸனக்கடினின் யியளகக் குழப்ிடுகழளர். இன்ஸளன நளர்க்சழன நபிர், 
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களதழத்தழனம் ன் என்ஹ இல் ன்றும் ஹபபஹச உள்து வும் யளதழடுகழளர்கள். 

யில்ழனம் பளின்சன் ஹதச அபசு ன் கனத்தளக்கம் அதன் ஸளனத்தப்ளட்ை இமந்து யிட்ைது. 

ஹதசம் கைந்த னதளித்துய யர்க்கம் ஹதளன்ழனேள்தளகக் குழப்ிடுகழளர். ிபளத் ட்ளனக் 

களதழத்தழனம் குழத்து என னதழன ஹகளட்ளட்ை அித்துள்ளர். ஜளன் ஸ்நழத் ள யதீத்தழன் 

யழீ்ச்சழப் ஹளக்கழன் அடிப்ைனில்  21ஆம் தற்ளண்டின் களதழத்தழனம் குழத்து யியரிக்கழளர். 

 

கு தகர்வு ன்து தயிர்க்க னடினளததல், ஆளல் னதளித்துயத்தழன் ஹளக்கம் தகர்வு 

அல், அது தற்ஸசனள யிஹய ஆகழது. ளஹந அதன் ஹளக்கம். உமப்ளி உரி-

நதழப்ன உனயளக்கும் யப நட்டுஹந அயப உனினைன் இனக்க யக்க ஹயண்டின  ஹதய 

னதளிக்கு உள்து. உமப்ளர்கின் ஸனம் ட்ைளம் உரி-நதழப்ன உனயளக்கத் 

ஹதயனில் ன்றும்,  யர்ச்சழ ற்ழன நீள் சழந்தனில். உமப்ளரின் ஹசநப் ட்ைளம்  

னதளித்துயத்தழற்குத் ஹதய இல் ன் கட்ைத்த அைந்துள்து ன்றும்  

அபசழனநப்ப் ளதுகளக்கஹய அது ஹதயப்டுயதளகவும் கல்னளண் சன்னளல் கூறுகழளர். 

 

உமப்னச் சந்த ஹதக்கம் அைந்துள்து. ஸதளமழற் சங்கங்கின் ஹப சக்தழ குந்துள்து. 

சபளசரி உமப்ன தபப்டுத்தப்டும் (standardization) ஹளது சபக்களக்கப்டுகழது. தபப்டுத்தப்ட்ை 

உமப்த் துல்ழனநள குழனைீளக்க னடினேம் (codification). உமப்ின் தழன் அதழகரிக்கும் 

ஹளது அதக் குழனடீுகளக்க ஹநலும் அதழக தபப்டுத்துதல் ஹதயப்டுகழது.  அழவு 

யிற்க்குரின சபக்களக்கப்டுகழது. கூட்டு நதழதட்நளக இனந்த அழவு  தபப்டுத்தும் 

ழகழ்னக்கு உட்டுகழது.  நனத்துயனைன, ஸளழனினளனைன னெப் ணினப் 

குழனைீளக நளற் னடினளது. ஆளல் ஸதளமழற்சளனில் ஹய ஸசய்யரின் உமப்த் 

தபப்டுத்தழக் குழனைீளக்க னடினேம். ஸதளமழற்சங்கங்கள் இனப்ினும் கூை, உமப்ின் 

தபப்டுத்தல் அதழகநளகும் ஹளது, கூட்டு ஹப சக்தழ குக்கப்டும். 

 

(ஸதளைனம்) 
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ைோயபேக்கு லந்ே லோழ்லே (10): 

சந்ேோ 

ணி ங்ேலக்தே! 

உக யர்த்தக அநப்ின் ஹதளற்ம்:  

தைனற் யர்த்தகத்த ஊக்குயிப்தற்களக ிஸபட்ைன்வுட்ஸ் அநப்னகில் என்ளக 1948இல் 

சர்யஹதச யர்த்தகத்தழற்கள களப்ன யரி நற்றும் யர்த்தகம் ஸதளைர்ள ஸளது எப்ந்தம் -

ஜழ..டி.டி. (GATT)  அஸநரிக்கள உட்ை 22 ளடுகின் எப்னதலுைன் உனயளக்கப்ட்ைது. இதன் 

னெம் சர்யஹதச யர்த்தகங்கலக்குத் தைனளக உள் உக ளடுகின் களப்னயரிகக் 

குத்துத் தழந்த யர்த்தகத்த ஊக்குயித்தது. 1994இல், 125 ளடுகள் ஜழ..டி.டி.(GATT)இல் 

இணந்த. ஜழ..டி.டி ணக்களபர்கின் அபங்கநளகஹய ஸசனல்ட்ைது. ஆபம்த்தழல் ஹயளண்சளர் 

யர்த்தகம் அதன் எலங்குனக்குள் இல். அஸநரிக்கள தன் ளட்டு யியசளனத் துனப் 

ளதுகளத்து யர்த்ஸதடுத்து 1980கில் ஹயளண் உற்த்தழனப் ன்நைங்கு ஸனக்கழன ின்ஹப 

யியசளனத் துனனேம்  சர்யஹதச யர்த்தக யிதழனகலக்குள் ஸகளண்டுயனயதற்கள 

ஹச்சுயளர்த்தகள் 1986இல் உனகுஹயயில் ழகழ்ந்த ட்ைளயது சுற்ழல் ஹநற்ஸகளள்ப்ட்ை.  

 

உனகுஹய சுற்ழல் ஹயளண்ந, ஹசயகள் நற்றும் அழவுசளர் ஸசளத்துரிந  

அத்தனேம் கட்டுப்டுத்தவும், உறுப்ன ளடுகிைஹன யர்த்தக ஹநளதல்கத் தீர்ப்தற்கள 

சட்ை அநப்னப் ஸளழனனக் ஸகளண்ை அதழக சக்தழயளய்ந்த அநப் ற்டுத்தவும் 

யர்த்தகம் ஸதளைர்ள ஸளது எப்ந்தம் (ஜழ..டி.டி.) கக்கப்ட்டு நபஹகஷ் எப்ந்தத்தழன் 

னெம் 1995இல் உக யர்த்தக அநப்ன உனயளக்கப்ட்ைது.  யியசளனம், ஹசயகள் ழதழ, 

ஸதளத்ஸதளைர்ன, தகயல் ஸதளமழல்தட்ம், அழவுசளர் ஸசளத்துரிந, நழன்ட யர்த்தகம்  

அத்தனேஹந இது கட்டுப்டுத்துகழது. என யீ தளபளநன அநப்ளக இது உக 

அயில் தளபளநனத்தனேம் தைனற் யர்த்தகத்தனேம் ஊக்குயிப்தன் னெம் உக 

ளடுகின் ஸளனளதளபத்தழலும், யர்த்தகத்தழலும் ஸனம் தளக்கத்த ற்டுத்தழனேள்து. 

 

சர்யஹதச யர்த்தகத்தழற்கள களப்னயரி நற்றும் யர்த்தகம் ஸதளைர்ள ஸளது எப்ந்தத்தழன் 

னகப்னப ‘‘யளழ்க்கத் தபத்த உனர்த்துயதற்கும், னல ஹயயளய்ப் உறுதழ 

ஸசய்யதற்கும், உண்நனள யனயளன அதழகரிப்தற்கும் யர்த்தக நற்றும் ஸளனளதளப 
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னனற்சழகள் ஹநற்ஸகளள்ப்ை ஹயண்டும்‛ ன்று கூறுகழது. உக யர்த்தக அநப் 

உனயளக்கழன நபஹகஷ் எப்ந்தத்தழல் இந்த அடிப்ை ஹளக்கங்கஹ யலுப்டுத்தப்ட்ை. 

ஆளல் அது ைனனில் இயற்றுக்கு னற்ழலும் னபணளண யிவுகஹன 

ற்டுத்தழனேள்து. 

 

164 உறுப்ன ளடுகக் ஸகளண்டுள் உக யர்த்தக அநப்ின் அடிப்ைக் ஸகளள்ககில் 

என்று ளகுளடின்ந. ஆளல் உண்நனில் இது யர்ந்த ளடுகலக்குச் சளதகநள 

ளகுளடின்நனளகஹய உள்து. ளடுகலக்கழைனிள ஸளனளதளப ற்த்தளழ்வுகக் 

கனத்தழல் ஸகளள்ளது அத்து ளடுகனேம் எஹப ஸழனகக் கைிடிக்கப் ணிப்து 

யனம் ளடுக நழகவும் ளதழப்தளகவும் யர்ந்த ளடுகலக்குச் சளதகநளகவும் 

அநந்துள்து. குந்த யர்ச்சழனேைனதளகக் கனதப்டும் ளடுகலக்கு நட்டுஹந இதழழனந்து 

யிக்கு அிக்கப்ட்டுள்து. யர்ந்த ளடுகள் அய யனம் ஹளது னன்டுத்தழன யர்த்தக 

ளதுகளப்னக் கனயிகப் னன்டுத்துயதற்கள யளய்ப்னகள் யனம் ளடுகலக்கு 

நறுக்கப்டுகழன். இது சனெக ீதழக்கு னற்ழலும் னம்ளக இனப்துைன் யைக்கு, ஸதற்கு 

ளடுகிைஹன சனெகப் ஸளனளதளப ற்த்தளழ்வுக அதழகரித்துள்து. 

 

‘சுற்றுகள்’ ப்டும் தபப்ன ஹச்சுயளர்த்தகின் னெம் உக யர்த்தக அநப்ன யிதழகில் 

நளற்ங்கள் ஸசய்னப்டுகழன். உக யர்த்தக அநப்ின் உறுப்ன 9 என உறுப்ினக்கு என 

யளக்கு ன்று அத்து ளடுகலக்கும் சநநள தகுழ அிக்கழது. ஆளல் யளக்ஸகடுப்ின் 

னெம் னடிவுகள் டுக்கப்டுயதழல், கந்துபனளைல்கின் னெம் அைனேம் எனநழத்த 

கனத்தழன் அடிப்ைனில் னடிவுகள் டுக்கப்டுயதளகக் கூப்ட்ை ஹளதழலும் அதழல் யர்ந்த 

ளடுகஹ ஆதழக்கம் ஸசய்கழன். குழப்ளக அஸநரிக்கத் தநஹன ஹபளதழக்கம் ஸசலுத்தழ 

யனகழது. ’குயளட்’ ப்டும் அஸநரிக்கள, ஹபளப்ின என்ழனம், ஜப்ளன், கைள ஆகழன 

ளடுகின் அணிஹசர்க்கஹன னசளபள ச்ச அப் ஹச்சுயளர்த்தகள் னெம் அயர் 

சளர்ளகவும்  னடிவுக டுக்கழன். உக யர்த்தக அநப்ின் ஸசனகம் 

அதழகளபநற்தளக உள்து. யர்ந்த ளடுகள் தங்கலக்குச் சளதகநள னனில் சந்தக 

யிரியளக்கஹய உக யர்த்தக அநப்ப் னன்டுத்தழ யனகழன். தங்கலக்கு சளதகஸநில் 

தழந்த யர்த்தகம், இல்ஹனல் ளதுகளப்னயளதம் ன்ஹத அயர்கள் கைப்ிடிக்கும் 
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ஸழனனளக உள்து. நற் உறுப்ன ளடுகின் ழனளனநள ஹகளரிக்ககள் ற்றுக் 

ஸகளள்ப்டுயதழல். அய சரிசநநள னனில் ைத்தப்டுயதழல். யனம் 

ளடுகலம், ம ளடுகலம் ிபதழழதழத்துயம் அிக்கப்ைளநல் ஏபங்கட்ைப்ட்டுள். இதளல் 

ழனளனநள யர்த்தகங்கலக்கள யளய்ப்ன னலயதும் னெைப்ட்டு, யனம் ளடுகின் 

ஸளனளதளப யர்ச்சழ தடுக்கப்ட்டு, அய யர்ந்த ளடுகச் சளர்ந்து இனங்கும் அபசழனல் 

ஸளனளதளப அநப்ன ற்டுத்தப்டுகழது.  

 

ிரிட்ைளினக் களினளதழக்கத்தழன் ஹளது இந்தழனளயில் ற்றுநதழக்களகஹய ஸசய்னப்ட்ை அவுரி, 

னகனிச் சளகுடினளல் உள்ளட்டு உணவு உற்த்தழ கடுநனளகப் ளதழக்கப்ட்ைது. 

இந்தழனளயிழனந்து னத்தழ ஹளன் னெப் ஸளனட்க நட்டும் ற்றுநதழ ஸசய்து ஸகளண்டு 

இந்தழனத் துணிகலக்கு சந்தன இலத்து னெடி ிரிட்ைளினத் துணிக இந்தழனச் சந்தனில் 

குயித்து இந்தழனளயின் ஸசவுத் ஸதளமழலும், ி உள்ளட்டுத் ஸதளமழல்கலம் அமழக்கப்ட்ை. இது 

களினளதழக்கத்துைன் னடிந்துயிையில். யீ தளபளநனக் களினளதழக்கத்தளல் இன்றும் 

னென்ளம் உக ளடுகள் ளதழக்கப்ட்டு யனகழன். 

 

ல்-இம (நல்டிஃர்) எப்ந்தத்தழன் னெம், அஸநரிக்களவும், ஹபளப்ின என்ழனனம் தங்கள் 

உள்ளட்டு  ஸசயளைத் ஸதளமழல்கப் ளதுகளக்கும் யிதநளக யனம் ளடுகிழனந்து 

இக்குநதழன யபம்ிட்டு கட்டுப்டுத்துகழன். யனம்  ளடுகிழனந்து இக்குநதழனக் 

கட்டுப்டுத்தும் யிதநளகக் களப்ன யரிகக் ஸகளண்டும், களப்ன யரி அல்ளத தைகக் (non-

tariff barriers) ஸகளண்டும், அவுக் கட்டுப்ளடுகள், தழர் ையடிக்ககள் ஹளன் ி ளதுகளப்ன 

ையடிக்ககக் ஸகளண்டும் தடுக்கழன். இக்குநதழப் ஸளனள்கள் சர்யஹதச சுகளதளபத் தபக் 

கட்டுப்ளட்டு ைனகின் (SPS) டி தனளரிக்கப்ட்டு சளன்ழதழ் ஸற்று , ல்ஹயறு 

கண்களணிப்னச் ஹசளதகனேம், ஆய்வுகனேம் கைந்து யனநளறு ஹகளபப்டுகழது. இது 

சுகளதளபப் ளதுகளப்ன ையடிக்கனளகக் கனதப்ட்ைளலும் இத யர்ந்த ளடுகள் 

இக்குநதழனத் தடுக்கஹய னன்டுத்துகழன். ஆளல் இஹத சலுக யனம் ளடுகலக்கு 

அிக்கப்டுயதழல். யனம் ளடுகள் தங்கள் யியசளனத் துனனேம் உள்ளட்டுத் 

ஸதளமழல்கனேம் களப்தற்களகக் களப்ன யரிக அதழகரித்தளஹள, ி ளதுகளப்ன 

ையடிக்கக ஹநற்ஸகளண்ைளஹள அயற்ழன் நீது உக யர்த்தக அநப்ில் யமக்கு 
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ஸதளைபப்டுகழது. உக யர்த்தக அநப்ின் யினேனர்ந்த தீர்ப்ளனத்தழன் ீதழ 

ைனகில் கந்து ஸகளள்யதற்கும், யமக்கு ஸதளைர்ந்து தீர்வு ஸறுயதற்கும் அதழகச் 

ஸசவு ிடிப்தளல் யனம்-ம ளடுகள் தங்கள் யர்த்தகப் ிபச்சழகலக்கு  தீர்வு 

கழைக்களநல் தயிக்கழன்.  

 

யனம் ளடுகள் தங்கள் உற்த்தழத் துன யர்த்துப் ஸளனளதளப ன்னகத் தன்ந 

ஸறுயதும் இதளல் தடுக்கப்டுகழது. இத்தகன தைனற் யர்த்தகத்தளல் யனம் ளடுகின் 

இக்குநதழ உனர்ந்த அயிற்கு ற்றுநதழ அதழகரிக்களததளல் யர்த்தகப் ற்ளக்குனேம் கைனும் 

அதழகநளயதற்கும் களபணநளகவுள்து.  

1991-2020 களகட்ைத்தழல் இந்தழனள ஸசய்த ற்றுநதழனின் சபளசரி யர்ச்சழ 9.6 சதயதீநளகவும், 

இக்குநதழனின் சபளசரி யர்ச்சழ யதீம் 11 சதயதீநளகவும் இனப்தளல் யர்த்தகப் 

ற்ளக்குனேைன் களணப்டுகழது. 2001-02 னதல், இந்தழனளயின் இக்குநதழ நதழப்ன ற்றுநதழ 

நதழப் யிைப் ஸனம்ளலும் அதழகநளகஹய உள்து. 

 

அஸநரிக்களவும் ஹபளப்ின என்ழன ளடுகின் அபசுகலம் தங்கது ற்றுநதழன 

ஊக்குயிப்தற்களக யமங்கும் ற்றுநதழ நளினங்கள் யனம் ளடுகின் ற்றுநதழனனேம் 

ஹளட்டினிடும் தழனேம் ளதழக்கழன். ற்றுநதழ நளினத்தழல் தனளரிக்கப்டும் ஹயளண் சளர் 

ஸளனட்கலம் ஆைகலம்  னென்ளம் உக ளடுகில் குயிக்கப்டுயதளல் அயற்றுைன் 

ஹளட்டினிை னடினளநல் யனம் ளடுகின் உள்ளட்டுத் ஸதளமழல்கள் ளதழக்கப்டுகழன். 

2015இல் உக யர்த்தக அநப்ின் உறுப்ிர்கள் ற்றுநதழ நளினங்க பத்து ஸசய்ன எப்னக் 

ஸகளண்ை ஹளதும் அத ளடுகள் கைப்ிடிப்தழல். நீன்ிடித் ஸதளமழலுக்கள 

நளினங்கக் குக்க யர்ந்த ளடுகள் நறுக்கழன். 

 

ஹகப்ரினல் ஃஸல்ர்ஹநனர் ன் ஆஸ்தழரினப் ஸளனினளர் தநது ஆய்யழக்கனில், 2009-2017 

களகட்ைத்தழல் யர்த்தகப் ளதுகளப்ன ையடிக்ககலைன் எப்ிடும் ஹளது, களப்ன யரினல்ளத 

யர்த்தகத் தைகின் னன்ளடு டிப்டினளக அதழகரித்தழனப்தளகவும், 2010இல் 54 சதயதீநளக 

இனந்த களப்ன யரினல்ளத யர்த்தகத் தைகின் னன்ளடு 2016இல் 61 சதயதீநளக 

அதழகரித்தழனப்தளகவும், உனர் யனயளய் ஸகளண்ை ளடுகள் அதழக அயில் களப்ன யரினல்ளத 
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யர்த்தகத் தைகப் னன்டுத்துயதளகவும் கூழனேள்ளர். இதழல் உக அயில் 796 களப்ன 

யரினல்ளத யர்த்தகத் தைக யிதழத்து அஸநரிக்க க்கழன ளடுகஹ னதல் இைத்தழல் 

உள்தளகவும் குழப்ிட்டுள்ளர். 

 

உக யர்த்தக அநப்ில் இணந்ததளல் ஹதச அபசுகின் இனளண்ந ழக்கப்ட்டுள்து. 

ஹதச அபசுகின் உணவுக் ஸகளள்க, யியசளனக் ஸகளள்க, ஸளனளதளபக் ஸகளள்ககள்  

அத்துஹந அந்ளட்டு நக்கின் அடிப்ைத் ஹதயகப் னர்த்தழ ஸசய்யதற்களக அல்ளநல் 

ன்ளட்டுத் தினளர்  ழறுயங்கின் ள ஹளக்கங்கலக்களகஹய இனற்ப்டுகழன். அபசு 

சனெகத் துகலக்கும் யியசளனத் துக்கும் வ்யவு ழதழ எதுக்க ஹயண்டும் ன்தும் 

யபம்ிைப்ட்டுள்து.  ஹயளண் துனின் ஸநளத்தப் ஸளனளக்க நதழப்ில் (‘ஜழடிி’) 10 

சதயதீம் நட்டுஹந  ழதழச் சலுககள் யமங்க ஹயண்டும் ன்று ழர்ந்தழக்கப்ட்டுள்து. 

தளபளநனக் ஸகளள்ககளல் யனம் ளடுகில் அபசளது யியசளனத்தழற்கு ழதழ 

எதுக்கவடுகக் கணிசநளகக் குத்துள்தளல் ஹயளண் துன ஹநம்டுத்துயதற்கள 

னதலீடுகள் ஸசய்னப்ைளநல்  யியசளன ஹசயகலம், அதற்கள உள்கட்டுநள யசதழகலம் 

யிரிவுடுத்தப்ைளநல் உள். அபசு அித்து யந்த குந்தட்ச யி ஆதபவு, யிக் 

கட்டுப்ளடு ஆகழனய ீக்கப்ட்டுத் தினளர் ழறுயங்கள் யர்யதற்கள சூமஹ 

ற்டுத்தப்டுயதளல் யனம் ளடுகின் உணவுப் ளதுகளப்னம், உணவுத் தன்ிவும் 

கடுநனளக ளதழக்கப்ட்டுள்.  

 

யனம் ளடுகலக்கள யர்த்தக யளய்ப்னக ஹநம்டுத்தும் ஹளக்கத்துைன் 2001ஆம் ஆண்டில் 

'ஹதளலள சுற்று' ஸதளைங்கப்ட்ைது. ஆளல் 2008ஆம் ஆண்டிழனந்து அதற்கள 

ஹச்சுயளர்த்தனில் தைங்கல் ற்ட்டு ந்த னன்ஹற்னம் ற்ைளநல் ழறுத்தப்ட்டுள்து.  

 

உக யர்த்தக அநப்ன ஸரின ன்ளட்டு ழறுயங்கலக்கு ஆதபயிப்தளகவும், சழழன 

ழறுயங்கின் யளய்ப்னகப் ழப்தளகவும் உள்து. உக யர்த்தக ழறுயம் ப்டி 

யர்ந்த ளடுகலக்கும் ன்ளட்டு ழறுயங்கலக்கும் சளதகநளக ைந்து ஸகளள்கழன் 

ன்தற்கு யளமப்மப் ஹளர்கள் என சழந்த உதளபணநளக அழனப்டுகழன். 1993இல் 

ஹபளப்ின என்ழனத்தழற்கு த்தீன் அஸநரிக்க ளடுகின் சழறு உற்த்தழனளர்கிைநழனந்து 
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யளமப் மங்கள் ற்றுநதழ ஸசய்னப்ட்ை. இத தழர்த்து அஸநரிக்க, த்தீன் அஸநரிக்கப் 

ன்ளட்டு ழறுயங்கள் உக யர்த்தக அநப்ில் யமக்கு ஸதளைர்ந்த. இறுதழத் தீர்ப்ன 

ன்ளட்டு ழறுயங்கலக்ஹக சளதகநளக அநந்தது. 

 

ன்ளட்டு ழறுயங்கள் யனம், ம ளடுகின் யியசளனிகிைம் ஹதனி, களி, 

னெப்ஸளனட்கள் ஆகழனயற் அடிநட்ை யினில் யளங்கழ அத அதழக யினில் நீண்டும் 

அஹத ளடுகலக்ஹக ற்றுநதழ ஸசய்கழன். கட்டுப்டுத்தப்ைளத ஹயளண் இக்குநதழனளல் 

உணவு உற்த்தழனில் தன்ிவு ஸற்ழனந்த ஆசழன, ஆப்ிரிக்க ளடுகள் உணவுத் 

தன்ியனேம் உணவு ளதுகளப்னேம் இமந்துள். இக்குநதழனிளல் உள்ளட்டு 

யியசளனப் ஸளனட்கின் யி யழீ்ச்சழனையதளல் யனயளய்க் குயளல் யியசளனிகலம் 

யியசளனக் கூழகலம் ளதழக்கப்ட்டுள்ர். ஸனநயிள நக்கள் ட்டிி  ழக்குத் 

தள்ப்டுயதுைன், உணவுப் ஸளனட்கலக்கு இக்குநதழனஹன ம் ஹயண்டின ழ 

ற்ட்டுள்து. 

 

. உற்த்தழ ஸசய்னப்ட்ை ஸளனட்கள் அனகழலுள் சந்தனிஹஹன யிற்கப்டுநளளல் சபக்குகள் 

ஹநற்ஸகளள்லம் ஹதயனில்ளத னணங்கள், கூடுதல் ஸசவுகலம் குக்கப்டுயதுைன் 

சுற்றுச்சூமல் நளசுளட்ைனேம் கட்டுப்டுத்த னடினேம். உக யர்த்தக அநப்ன சர்யஹதச 

யர்த்தகத்த அதழகப்டுத்துயத நட்டுஹந ஹளக்கநளகக் ஸகளண்டுள்ஹத தயிப யர்த்தகத்தழல் 

சூமல் நளசுளட்ை எலங்குடுத்தும் ந்த ஸழனகனேம் ற்டுத்தயில். இதளல் 

சூமழனல் ிபச்சக ஹநலும் அதழகநளக்கஹய களபணநளக உள்து. 

 

யர்த்தகம் ஸதளைர்ள னதலீட்டு ஸழகள் (TRIMS):  

1999இல்  ைனப்டுத்தப்ட்ை இந்த ஸழனனளது ன்ளட்டு ழறுயங்கலக்குச் 

சளர்ளக உள்ளட்டு ழறுயங்கலக்கு அிக்கப்டும் னன்னுரிநகக் கட்டுப்டுத்துகழது. 

இதன்டி அபசு ன்ளட்டு ழறுயங்க உள்ளட்டு ழறுயங்கள் ஹளஹய கனத ஹயண்டும், 

அவ்யளல்ளநல் உள்ளட்டு ழறுயங்கலக்கு னன்னுரிந அிக்குநளளல் அது 

ஸழநீளகக் கனதப்டும். இவ்யளறு இந்த ஸழன சர்யஹதச ழறுயங்கள் ஸயிளட்டுச் 

சந்தகில் ிதளகச் ஸசனல்ை உதவுகழது. ன்ளட்டு ழறுயங்கள், உள்ளட்டுப் 
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ஸளனட்க ஸகளள்னதல் ஸசய்யதற்கள குந்தட்ச ழந்த, அயற்ழன் 

இக்குநதழகலக்கள கட்டுப்ளடுகள், ஸதளமழல்தட்ப் கழர்வு ஆகழனய தை 

ஸசய்னப்ட்டுள். இது யனம் ளடுகின் இனளண்நனனேம் யர்ச்சழனனேம் 

கடுநனளக ளதழக்கழது. இந்தழனள, ளகழஸ்தளன், உகளண்ைள ஹளன் ல்ஹயறு யனம் ளடுகள் 

சழனளட்டில் ஹச்சுயளர்த்தனில் யனம் ளடுகின் ஸளனளதளப யர்ச்சழனப் ளதழக்களதயளறு 

இத நளற்ழனநக்க ஹயண்டும் க் ஹகளரிக்க யிடுத்த. 

 

யர்த்தகம் சளர்ந்த அழவுசளர் ஸசளத்துரிநகள் (TRIPS):  

ஸனம்ளள னென்ளம் உக ளடுகள் கைந்த களத்தழல் யியசளனம், நனந்துகள், ி 

அத்தழனளயசழனப் ஸளனட்கள் நற்றும் ஸசனல்னகலக்குத் தங்கள் ஹதசழனக் களப்னரிநச் 

சட்ைங்கிழனந்து யிக்கு அித்தழனந்த. ஆளல் டிரிப்ஸ் ஸழன இந்ளடுக 

ஹநற்கத்தழன ளடுகில் கைப்ிடிக்கப்டும் அழவுசளர் ஸசளத்துரிநகலக்குப் ளதுகளப்ன 

அிப்தற்கள சட்ைங்க இனற் ழர்ந்தழக்கழது. இது யனம் ளடுகின் ஸதளமழல்தட் 

யர்ச்சழனக் கடுநனளகப் ளதழத்துள்து. இதளல் உகழன் ஸனம்ளள களப்னரிநக 

யத்தழனக்கும் ன்ளட்டு ழறுயங்கலக்குச் ஸசலுத்த ஹயண்டின உரிநக் கட்ைணங்கள் 

அதழகரித்துள். 

 

அழவுச் ஸசளத்துரிநனளல் ஹளட்டி கட்டுப்டுத்தப்டுயதளல், னற்றுரிந ஸற் ன்ளட்டு 

ழறுயங்கள் தங்கள் தனளரிப்னகின் யின யபம்ின்ழ உனர்த்தவும் இந்த ஸழன 

துண னரிகழது. நனந்து ழறுயங்கின் அழவுசளர் ஸசளத்துரிநகள் யனம் ம ளடுகள் 

குந்த யினில் அத்தழனளயசழன நனந்துப் ஸளனட்கள் ஸறுயதத் தடுக்கழது. ஹகளயிட்-19 

தடுப்ன நனந்து உக நக்கள் அயனம் இயசநளக ஸறுயதற்களக இந்தழனள, ஆப்ிரிக்கள 

ஹளன் யனம் ளடுகள் ஸகளண்டுயந்த னன்ஸடுப்னம் அழவுசளர் ஸசளத்துரிநனின் னெம் 

ன்ளட்டு ழறுயங்கள் ளம் ஸறுயதற்களக தடுக்கப்ட்டுள்து. 

 

டிரிப்ஸ் எப்ந்தம் தண்டனிரிகள் நற்றும் நபட நளற்ப் ஸளனட்கள் ஹளன் உனிர் 

யடியங்கலக்கும் களப்னரிநன ீட்டித்துள்து. இதுஹய ன்ளட்டு உனிரித் ஸதளமழல்தட் 

ழறுயங்கள் தண்டனிர்கள், தளயபங்கள், யிதகள் அத்தனேஹந யணிகநனநளக்குயதற்கு 
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களபணநளக உள்து. ன்ளட்டு ழறுயங்கின் நபட நளற்ப்ட்ை யிதகலம், 

தளயபங்கலம் யியசளனத் துனனேம், உணவுப் ளதுகளப்னேம் சவபமழத்துப்  உைல்க் 

ஹகளளறுகனேம் ற்டுத்தழனேள்து.  நபட நளற் யிதகள் யியசளனச் ஸசவுக 

அதழகரிக்கழன், இயற்ளல் ஹளய்கள் நற்றும் னச்சழகின் தளக்குதல் அதழகரிப்தளல், உபம், 

னச்சழக் ஸகளல்ழகின் னன்ளட்ைனேம் அதழகரிக்கழது. எற்ப் னிர்னன ஊக்குயித்து 

சூமழன் ன்நத்துயத்தனேம், நபடத் தூய்நனனேம் அச்சுறுத்துகழது. 

 

யனம் ளடுகில் உள் ளபம்ரின இனற்கச் ஸசல்யங்கலக்கு னற்றுரிந ஸறும் ஸதளைர் 

னனற்சழனில் ன்ளட்டு ழறுயங்கள் ஈடுட்டு யனகழன். 1995இல், அஸநரிக்கள நழஸ்றழசழப்ி 

ல்கக்கமக நனத்துய நனத்தழற்கு நஞ்சள் களப்னரிநன யமங்கழனது. ிகு இந்தழன 

அழயினல் நற்றும் ஸதளமழல்து ஆபளய்ச்சழ நனம் (சழ.ஸ்..ஆர்.)  களப்னரிநன 

நீட்ஸைடுத்தது. அஸநரிக்களயச் ஹசர்ந்த ைினேள்னை. ஆர். கழஹபஸ் ன் ழறுயம் ஹயம்ின் நீது 

களப்னரிந ஸற்து. அத நீட்க, ஸைல்ழனில் யந்தள சழயள ஆபளய்ச்சழ ழறுயம் 1995இல் 

யமக்கு ஸதளடுத்தது. இவ்யமக்கு 2000இல் யிசளபணக்கு யந்த ஹளது இந்தழனளயிழனந்து 

ம்நளழ்யளர், யந்தள சழயள உட்ை ந்து ஹர் குல ஸஜியள ஸசன்று அத நீட்டு யந்தது. 

1997இல் அஸநரிக்களயின் பஸ்ஸைக் ழறுயம் ளஸ்நதழ அரிசழக்குக் களப்னரிந ஸற்து. அத 

தழர்த்து யந்தள சழயள ஹநற்ஸகளண்ை ஸதளைர் ஹளபளட்ைங்களல் ிகு நீட்கப்ட்ைது. 

ஸகன்னளயின் ளபம்ரினத் துணினள கழஸகளனிக்கும், கழஸனளன்ஸைள ன் கஹயளட்டுக் 

கூைக்கும், ழனடிடி, நரிம்ள ஆகழன இசக் கனயிகலக்கும், ஹபளப்ினத் தினளர் 

ழறுயங்கள் களப்னரிந ஸற்றுள். 

 

அழவுச் ஸசளத்துரிந எப்ந்தம் யளய் யமழ அழய அங்கவகரிக்களததளல் 

னர்யகுடி சனெகங்கின் கழபப்ட்ை அழவுக்குப் ன்ளட்டு ழறுயங்கள் களப்னரிந ஸ 

அனுநதழக்கழது. ன்ளட்டு ழறுயங்கள்  யனம் ளடுகின் ளபம்ரினச் சழன்ங்கலம், 

ஸதளமழல் தட் அழயனேம், இனற்கச் ஸசல்யங்கனேம், தங்கள் அழவுசளர் 

ஸசளத்துரிநகளக்கழனேள். தங்கது ளபம்ரினத் ஸதளமழல்க, ஸளனட்கப் னன்டுத்த 

ஹயண்டுநளளல் இப்டிப்ட்ை தினளர் ழறுயங்கலக்கு நக்கள் உரிநக்கட்ைணம் ஸகளடுக்க 

ஹயண்டின ழ ற்டுத்தப்ட்டுள்து. ஈக்யைளரில் உள் ரஶயளர் மங்குடி நக்கிைநழனந்து 
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578 னெழகத் தளயபங்கப் ற்ழன ளபம்ரின அழவு தழனைப்ட்டு சர்யஹதச யர்ச்சழக்கள 

அஸநரிக்க க்கழன னகந (USAID)  னெநளக ஹதசழனச் சுகளதளப ழறுயத்தழற்கும் (NIH) 

அங்கழனந்து ஹதசழனப் னற்றுஹளய் ழறுயத்தழற்கும்  (ன்சழ) அனுப்ப்ட்டுள்து. 

ஸளதுநக்கலக்கு அனுநதழ நறுக்கப்ட்ை னெடின தழஹயட்டில் இத்தகயல்கள் தழவு 

ஸசய்னப்ட்டுள், ஸளதுயளக இத்தகயல்கப் ஸரின நனந்து ழறுயங்கஹ ஸ னடினேம்.  

தண்ணரீ் உள்ிட்ை அத்து இனற்க யங்கனேம் தினேைநனளக்கழ, அதழக யிக்கு 

யிற்தழல் ளம் ஸறுகழன் ன்ளட்டு ழறுயங்கள். இனற்க யம் ஸகளண்ை ளடுக 

யட்சழ ற்டும் ழக்குத் தள்ி அந்த யட்சழனிலும் ளம் ஸறுகழன் இப்ன்ளட்டு 

ழறுயங்கள். 

 

ஹசயத் து யர்த்தகத்தழற்கள ஸளது எப்ந்தம் (GATS):  

ஹசயத் துகின் தைனற் யர்த்தகத்த ஊக்குயிக்க ற்டுத்தப்ட்ை இந்த எப்ந்தஹந 

கல்யி, சுகளதளபம், சுற்றுச்சூமல், ழதழ, ஸதளத்ஸதளைர்ன, ஸளழனினல், கட்டுநளம், களசளபம், 

யினளட்டு, ஸளலதுஹளக்கு, ஹளக்குயபத்து, சுற்றுள, னணம், யணிகம், யிழஹனளகம்  

அத்து ஹசயத் துகனனேம் யணிகநனநளக்குத ஊக்குயிக்கழது. இது ஹதசழனச் 

சட்ைங்கனேம், ீதழத்துனின் அதழகளபத்தனேம் ீர்த்துப் ஹளகச் ஸசய்து அத்தனேம் 

யர்த்தகநளக்குயதற்குக் களபணநளகழது. 

க்கழன ளடுகின் யர்த்தகம் நற்றும் யர்ச்சழக்கள அநப்ன சளர்ில் ஸயினிைப்ட்ை 

ஆய்யழக்க இந்தழனளயில் ற்றுநதழ, இக்குநதழ இபண்டுஹந தழனுள்(Skilled) நற்றும் தழன் 

குந்த (unskilled) ஊமழனர்கலக்கழைனிள ஊதழன ற்த்தளழ்வுக அதழகரிக்கழன். 

யியசளனப் ஸளனட்கின் இக்குநதழ யியசளனத் ஸதளமழளர்கின் கூழ யிகழதங்கக் 

குக்கழது ன்றும் 2003-04 னதல் 2006-07 யபனிள களத்தழல் ற்றுநதழ அதழகரிப்ளல் 

ஸப்ட்ை ஸநளத்த யனயளனில் 1.6% நட்டுஹந யறுநக் ஹகளட்டுக்குக் கவஹம உள் மக 

அைந்தது ன்றும் 70 சதயதீத்துக்கு ஹநல் அதழக யனநளம் ஸற்யர்கஹன அைந்தது 

ன்றும் கூறுகழது.  

யபளற்றுப் டிப்ி: 

ஸகளரினப் ஸளனினளர் ஹலள ஜஷன் சளங்கழன் ‚ணின ட்டி உத‛ ன்  தழல் 

'ணக்களப ளடுகள் உண்நனில் வ்யளறு ணக்களபர்களக நளழ?'  ன் ஹகள்யின 
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லப்னகழளர். ணக்களப ளடுகள் யனம் ளடுகலக்கு இன்று ரிந்துபக்கும் ஸகளள்ககனேம், 

ழறுய அநப்னகனேம் அன்று கைப்ிடித்தழனந்தளல் அயர்கள் இப்ஸளலதுள் ழக்கு 

எனஹளதும் யந்தழனக்க னடினளது க் கூறுகழளர். இன்று அயர்கள் தஸனல்ளம் ஹநளசநள 

யர்த்தகம், ஹநளசநள ஸதளமழற்ஸகளள்க ன்று யிநர்சழக்கழளர்கஹள அதத்தளன் அன்று --- 

19ஆம் தற்ளண்டின் இறுதழப் குதழனிலும், 20ஆம் தற்ளண்டின் ஆபம்ப் குதழனிலும் --- தங்கள் 

யர்ச்சழக்களகப் னன்டுத்தழக் ஸகளண்ைளர்கள். யர்ந்த ளடுகள் இந்ஸதளமழல் ளதுகளப்னயளதக் 

ஸகளள்கனஹன (infant industry Protection) கைப்ிடித்தளர்கள். இவ்யளறு ல் ஸகளள்ககள், ல் 

ழறுயங்கள் ன் ஹளர்யனில் அயர்கள் அிக்கும் ரிந்துபகளய யனம் ளடுகின் 

யர்ச்சழக்கு னட்டுக்கட்ை ஹளட்டு அயற்ழன் யர்ச்சழன ஹநலும் கடிநளக்கழனேள் 

ன்றும் குழப்ிடுகழளர். 

யனம் ளடுகில் ஸசனல்டுத்தக் ஹகளபப்டும் சழ ழறுயங்கள் அயற்ழன் யர்ச்சழழக்குப் 

ஸளனத்தநற்யனளகவும், தீங்கு யியிப்யனளகவும், அதழகச் ஸசய ற்டுத்தக் 

கூடினயனளகவும் உள் ன்றும் குழப்ிட்டுள்ளர். 

 

த்ஸதளன்தளம் தற்ளண்டின் ஸஜர்நன் ஸளனளதளப ழனணர் ஃிபட்ரிக் ழஸ்ட் இந்ஸதளமழல் 

ளதுகளப்னயளதத்தழன் தந்தனளக அழனப்டுகழளர். அயர் ிரிட்ைன்தளன் உண்நனில் 

ளதுகளப்னயளதக் கனில் ஹதர்ச்சழனைந்த னதல் ளடு ன்று குழப்ிட்டுள்ளர். ஸனம்ளள 

யர்ந்த ளடுகள் ளதுகளப்னயளதத்தழன் னெஹந ஸசமழப்ைந்த ன்றும், இத ம்ளதயர்கள் 

னதழல் ிரிட்ைின் ஸதளமழல் து யபளற்ப் டிக்க ஹயண்டும் ன்றும் குழப்ிடுகழளர். 

ிரிட்ைத் ஸதளைர்ந்து அஸநரிக்களவும் னம்னபநளக இந்ஸதளமழல் ளதுகளப்னயளதத்தப் 

னன்டுத்தழத் தன் ஸளனளதளப யர்ச்சழன  ஹநம்டுத்தழக் ஸகளண்ைது. இபண்ைளம் உகப் 

ஹளனக்குப் ின் தக்கு இணனள ஹளட்டினளர் இல் ன்த உறுதழ ஸசய்த ின்ஹப 

அஸநரிக்களவும் ிரிட்ைப் ஹளல் தைனற் யர்த்தகத்த உனர்த்தழப் ிடித்தது. தங்கது 

உனர்வுக்கு நட்டும் ணிப் டிகளக அதப் னன்டுத்தழக் ஸகளண்டு ின் நற்யர்கலக்குக் 

கழைக்களத யண்ணம் ணின ட்டி உதத்து யிட்ை ன் அயபது 'kicking away the ladder' 

யிநர்சத்த யபளற்று ழகழ்வுகள் உறுதழப்டுத்துயதளகவும் சளங்க் குழப்ிடுகழளர். 

ஸயிளட்டு ஸதளமழல்தட்ங்க கனகப்டுத்துதல் அன்று சட்ைப்னர்யநளகவும், 

சட்ையிஹபளதநளகவும் ஸசய்னப்ட்ைது ன்று சளங்க் குழப்ிடுகழளர். சட்ைப்னர்யநளக ஸதளமழல் 
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தட்ப் னிற்சழஸறுயதற்கள சுற்றுப்னணங்க ஆதரித்து ழதழனிக்கப்ட்ை. சட்ையிஹபளத 

ையடிக்ககின் னெம் உவுஹயகளலும், தைஸசய்னப்ட்ை இனந்தழபங்க கைத்தழனேம் 

ஸயிளட்டு களப்னரிநக அங்கவகரித்த நறுப்தன் னெனம் ஸயிளட்டுத் ஸதளமழல் தட்ம் 

கயபப்ட்ைது ன்றும் உள்ளட்டுத் ஸதளமழல்தட்த்த ஹநம்டுத்த அழயினல் ஆய்வுகலக்கு 

ழதழ ஆதபவு அிக்கப்ட்ைதளகவும் குழப்ிடுகழளர்.  

 

ிரிட்ைன்: 

ிரிட்ைன் ஸதளமழல் தட்ங்க ினக்கு கழைக்களதயளறு தை ஸசய்ன தழனுள் 

ஸதளமழளர்கின் ஸயிஹனற்த்தனேம், ஸதளமழல் தட் உகபணங்கின் ற்றுநதழனனேம் 

கட்டுப்டுத்தழனது. அஹத சநனம் யர்ச்சழ குன்ழன ளடுகள் சந்தன னற்ழலும் தழக்க 

யற்னறுத்தழனது.15ஆம் தற்ளண்டிழனந்து இக்குநதழ தழலீட்டுக் ஸகளள்கனனேம் கைிடித்து, 

கம்ித் ஸதளமழல் யர்ச்சழன ளதுகளத்தது.18ஆம் தற்ளண்டில் ஹநற்ஸகளள்ப்ட்ை 

சவர்தழனத்தங்கின் னெம் உற்த்தழத்துனில் யர்ச்சழன ற்டுத்தழனது. 

னெப்ஸளனட்கள்,இடுஸளனட்கலக்கள இக்குநதழ யரின கழட்ைத்தட்ை னற்ழலுநளக 

ீக்கழனதுைன், உற்த்தழப் ஸளனட்கின் ற்றுநதழ ஊக்குயிக்கப்ட்டு, ற்றுநதழ சளர்ந்த இக்குநதழ 

யரிகள் தழனம்ப்ஸப்ட்ை உற்த்தழப் ஸளனட்க இக்குநதழ ஸசய்யதற்கள களப்னயரி 

உனர்த்தப்ட்ைது. ஆளல் உற்த்தழப் ஸளனட்கலக்கள ற்றுநதழ யரிகள் னற்ழலுநளக 

குக்கப்ட்டு ற்றுநதழக்கு நளினங்கனேம் யமங்கழனேள்து.  

  

ி களி ளடுகிழனந்து யனம் சழந்த உற்த்தழப்ஸளனட்கள் தங்கள் ளட்டின் 

ஸதளமழல்யர்ச்சழன ளதழக்கும் ன்று அயற்ழன் இக்குநதழன ிரிட்ைன் தை ஸசய்தது, 

இதளல் அனர்ளந்தழன் கம்ித்ஸதளமழ சழவுற்து.1700ல் இந்தழன னத்தழத்துணிகள் 

இக்குநதழக்கு தை யிதழத்து இந்தழனளயின்  ஸசவுத் ஸதளமழ அமழத்தது. ிரிட்ைிழனந்து 

ற்றுநதழ ஸசய்னப்ட்ை ஸளனட்கள் இந்தழனச் சந்தகில் குயிக்கப்ட்ை. ிரிட்ைின் 

ஸளனளதளபக் ஸகளள்ககள் அபசளல் தீர்நளிக்கப்ட்டு அபசழன் எலங்குனனின் னெம் 

ைனடுத்தப்ட்ைஹய தயிப சந்தனின் நளனக் கபங்களல் எலங்கநக்கப்ையில். 

ிரிட்ைின்  தைனற் யர்த்தக ஆட்சழ ீண்ை களம் ீடிக்கயில். 1870கில் உற்த்தழத் 

துனில் தன் ஸளனளதளப ஹநளண்நன இமந்த ின் ிரிட்ைன் இனதளம் தற்ளண்டின் 



                                              உரிநத் தநழழ்த் ஹதசம்| ஜயரி 2021|  67 

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

ஆபம்த்தழல் 1932இல் களப்ன யரிக அதழக அயில் யிதழத்துள்து. 

 

அஸநரிக்கள: 

அஸநரிக்களய ளல் ஹபளச்  யீப் ளதுகளப்னயளதத்தழன் 'தளய்ளைளகவும், ஹகளட்ைனளகவும்’ 

அமத்துள்ளர். அஸநரிக்களயின் ஸதளமழல்துக அதழகம் ஸகளண்ை யைகுதழகள் தங்கள் 

யர்ச்சழனப் ளதுகளக்க களப்னயரிக ஆதரித்த. ஆளல் யியசளனம் சளர்ந்த ஸதன் குதழகள் 

களப்னயரிக தழர்த்த, இந்தப் ஸளனளதளப னபண்ளடுகலம், அடிநப் ிபச்சகலஹந 

உள்ளட்டுப் ஹளர் ஸயடிக்கக் களபணநளனி. உள்ளட்டுப் ஹளப ஸயல்யதற்கள னெஹளளன 

ையடிக்கனளகஹய அடிந யிடுத அநந்தஹத எமழன தளர்நீக அடிப்ைனில் அல் 

ன்று சளங்க் குழப்ிடுகழளர். 

 

1929 ஸனம் நந்தத்தத் ஸதளைர்ந்து 1930இல் அஸநரிக்களயில் ஸ்னெட்-லவ்ழ களப்னயரிச் சட்ைம் 

னெம் ஸதளமழல்துக்குப் ளதுகளப்ன அிக்கப்ட்ைது. இபண்ைளம் உகப் ஹளனக்குப் ின் 

அஸநரிக்கள ஸளனளதளப ஹநளதழக்கம் அைந்த ிகுதளன் தளபளநனக் ஸகளள்ககப் 

ின்ற்ழத் தைனற் யர்த்தகத்த ஆதரித்தஹத எமழன அதற்கு னன்ர் அல். 

 

ிரிட்ைன் களப்ன யரிக ீக்கழத் தைனற் யர்த்தகத்த 1860 னதல் 1932 யப 

கைப்ிடித்தது ஹளல் அஸநரிக்கள எனஹளதும் கைிடிக்கயில். நனகநள 

ளதுகளப்னயளத ையடிக்ககத் தீயிபநளகக் கைிடிக்கழது ன்றும் அயர் குழப்ிடுகழளர். 

 

அஸநரிக்கள உட்ைப் த்து ளடுகின் தபவுகில் ஹநற்ஸகளள்ப்ட்ை ஆய்யில் 1875-1914 

ஸளற்களத்தழல் களப்னயரி யிகழதங்கள் ஸளனளதளப யர்ச்சழனேைன் சளதகநள ஸதளைர்ன 

ஸகளண்டினந்ததளக ஏ'னொர்ஹக கண்ைழந்துள்ளர். 

 

ஆப்பகளம் ழங்கின் ஸளனளதளப ஆஹளசகனம் நளர்க்சு, ங்ஸகல்சளல் நதழக்கப்ட்ை 

அஸநரிக்கப் ஸளனினளனநள ஸலன்ழ ஹகரி அஸநரிக்களயின் யர்ச்சழக்கள 

னதளித்துய அநப்ளது அபசழன் தனடீு, களப்னயரிப் ளதுகளப்ின் னெம் உற்த்தழ 

நற்றும் ஹதசழனத் தன்ிய ஊக்குயிப்த அடிப்ைனளகக் ஸகளண்டினப்தளகஹய 
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குழப்ிட்டுள்ளர்.  

 

அஸநரிக்கள, ிரிட்ைன் ஆகழன ளடுகள் நட்டுநல்ளது  ஃிபளன்ஸ், ஜப்ளன், சுயிட்சர்ளந்து, 

ஸ்யைீன், ஸல்ஜழனம் ஆகழன அத்து யர்ந்த ளடுகலஹந இத்தகன ளதுகளப்னயளதக் 

ஸகளள்ககப் னன்டுத்தழஹன யர்ச்சழனைந்துள் ன்தனேம் குழப்ிை ஹயண்டும். என 

ஸதளமழல்து யர்ச்சழனையதற்கு னன்ஹ  சர்யஹதசச் சந்தனில் ஹளட்டினிை யப்து என 

குமந்தனப் ஹளர்க் கத்தழற்கு அனுப்னயதற்கு எப்ளஹத. யனம் ளடுகின் அபசுகள் 

இந்ஸதளமழல் ளதுகளப்ன ஸகளள்கன கைப்ிடித்துத் தங்கள் ஸதளமழல் துக 

யர்த்ஸதடுப்தற்குப் ளதுகளப்ிக்க ஹயண்டும். இக்குநதழ தழலீட்டுத் ஸதளமழல்நனநளக்க (ISI) 

னன ஹநம்டுத்த ஹயண்டும்.  

 

18ஆம் தற்ளண்டிலும், 19ஆம் தற்ளண்டின் ஆபம்த்தழலும் தங்கள் ஸளனளதளப யர்ச்சழன 

ஆபம்ித்த ிரிட்ைன், அஸநரிக்கள, ஸஜர்நி ஹளன் ளடுக யீ தளபளநனக் 

ஸகளள்ககனேம், அநப்ன நளற்த் தழட்ைங்கள (SAP) சழக்க ையடிக்ககனேம் 

ைனடுத்துநளறு சர்யஹதச ழதழனஹநள, உக யங்கழஹனள ழர்ந்தழக்கயில். ஸன்ளல் 

சர்யஹதச ழதழனம், உக யங்கழ, யர்த்தக அநப்ன ஆகழனய அப்ஹளது உனயளக்கப்ைஹய 

இல். அந்தக் களகட்ைத்தழல் அழவுசளர் ஸசளத்துரிந (TRIPS), யர்த்தகம் சளர்ந்த னதலீட்டு 

ஸழகள் (TRIMS), ஹசய எப்ந்தங்கள் (GATS), தைனற் யர்த்தகம் ஆகழனயற்ழன் னெம் 

கட்டுப்டுத்தழ உகயர்த்தக அநப்ன இந்ளடுகின் யர்ச்சழன தடுக்கயில். இந்ளடுகள் 

அன்று ளதுகளப்னயளதத்தழன் னெம் தங்கள் ஸதளமழல்கப் ளதுகளத்துப் ஸளனளதளப 

யர்ச்சழனைந்துள். ஆளல் அஹத யளய்ப்னக யனம் ளடுகலக்கு அிக்களநல் தை 

ஸசய்கழன். இந்த யபளறு நக்கப்ட்டும் நறுக்கப்ட்டும் உள்து. யர்ந்த ளடுகலக்கும், 

ன்ளட்டு ழறுயங்கலக்குஹந சளதகநளக ஸசனல்டும் யீ தளபளநன அநப்னகள உக 

யர்த்தக அநப்னேம், சர்யஹதச ளணன ழதழனத்தனேம் னக்கணித்து யபளற்றுப் 

டிப்ினேைன் எித்துயக்கப்ட்ை ணிப் டிகப் ற்ழ உனப ஹயண்டினஹத யனம் 

ளடுகின் னன்னுள் யபளற்றுப் ணி!. 

 

(ஸதளைனம்) 
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சூறயில் லகுப்பு –  3 

சந்ேோ 

ஆமோம் தபறிடலத் ேடுப்தபோம் 

புலி தேோன்மி ேோயத்ேில் இபேந்தே ேோயநிடய பல்தலறு லிேோன ோற்மங்ேலக்குட்பட்டு 

லபேேிமது. ேோயநிடயில் பேோைர்ந்ே படிப்படிோன பய ோற்மங்ேலம் ேிடீர் ோற்மங்ேலம் 

ற்பட்டுள்ரன. ஆனோல் அடல ோலேம் இல்போே நிேழ்ந்ேனதல ேலி எபே குமிப்பிட்ை 

உிரினத்ேின் ேோக்ேத்ேோல் ற்பட்ைடல அல்ய. அடல னிேனின் ேோக்ேில்யோல் தலறு 

பல்லடேக் ேோணங்ேரோல் நிேழ்ந்ேடல. தலறு ந்ே லியங்ேினபம் அேற்கு பலபேற் 

ேோணோே இபேக்ேலில்டய. ஆனோல் னிே சபேம் நோேரிேம் அடைந்ே பின்னர், குமிப்போே 

பபோ.ஊ.பி. 1850க்கு பிமகு பேோறில்ோக்ேம், தபோக்குலத்து, நேோக்ேம் 

ஆேிலற்மோல் தூண்ைப்பட்ை ேோயநிடய ோற்மத்ேிற்கு பலபேற்ேோணோேப் 

பபோறுப்தபற்ே தலண்டிது னிே சபேத. புலிின் ேோயநிடயட  னிே 

நைலடிக்டேேலக்கு பன் ன்றும், னிே நைலடிக்டேேலக்கு பின் ன்றும் பிரித்துப் போர்க்ே 

தலண்டிது அலசிம். தூண்ைப்பட்ை ேோயநிடய ோற்மத்டே அேற்கு பன் ற்பட்ை 

ேோயநிடய ோற்மத்டேக் ேோட்டிலும் அேிேத் ேோக்ேத்டே ற்படுத்ேிபள்ரது ன்பேோல் 

பன்னடேப் பின்னேற்கு நிேோேக் ேபேே இயோது. ேோயநிடய ோற்மம் ன்பது புலி 

தேோன்மிேியிபேந்தேேோன் இபேந்து லபேேிமதே ன்று, னிேோல் தூண்ைப்பட்ை ேோயநிடய 

ோற்மத்டேப் பபோபேட்படுத்ேோல் இபேக்ேயோோ? அப்படிச் பசய்தலோோனோல் அது 

ேற்பேோடயக்கு எப்போகும்.  நோம் ப்படிிபேந்ேோலும் எபே நோள் இமக்ேத் ேோன் தபோேிதமோம், 

அேற்கு இப்பபோலதே இமந்ேோல் ன்ன னத் ேற்பேோடய பசய்லேற்கு எப்போகும். உயேின் 

ிேப்பபபேம் ந்து தபறிலேேள் பய யட்சக்ேணக்ேோன ஆண்டுேரில் ற்பட்ைடல. ஆனோல் 

னிே சபேம் பலறும் 200 ஆண்டுேரிதயத எபே தபறிலேக்ேோன சூறடய 

ற்படுத்ேிபள்ரது. இப்பபோலது நோம் ஆமோலது தபறிடல ேிர்தநோக்ே தலண்டி சூறயில் 

உள்தரோம். இன்று பேோள்டர தநோய்க் ேோயத்ேிலும் லோழ்ந்து லபேேிதமோம், என்தமோடு என்று 

பேோைர்புடை பய சுற்றுச்சூறல் பிச்சடனேடர ேிர்தநோக்குேிதமோம். பய 

பிச்சடனேடரத் ேீர்க்ேக் கூடி எத ேரீ்லேம் இபேக்ேிமது. ேரீ்லேேடர அமிந்ேிபேந்தும் 

ஆமோலது தபறிலிற்கு ஆமமிலேடை னிே இனம் ேோன் ேோணோே இபேக்ேப் தபோேிமது 

ன்பது பலட்ேக்தேடு ன்பதுைன், அடேத் ேடுக்ேோல் பசயின்டக்குச் சோக்குப் தபோக்கு 
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பசோல்லது பபோறுப்பற்ம அமிலின்டின் உச்சக்ேட்ைத.  

.           உயேில் இதுலட தேோன்மிபள்ர எட்டு போத்ே உிரினங்ேரின் உிர்ப் 

பன்டத்டேக் ேபேத்ேில் பேோண்ைோல், இன்று உயேில் உள்ர உிரினங்ேள் அேில் 2 

சேலேீம் ட்டுத. அந்ேரலேக்குப் பன்டத்துலிக்ே பல்தலறு லடேோன உிரினங்ேள் 

உயேில் லோழ்ந்துள்ரன. உயே உிரினங்ேரில் இது லட லிஞ்ஞோனிேரோல் 

ேண்ைமிப்பட்டு லடேப்படுத்ேப்பட்ை போத்ே சிற்மினங்ேரின் ண்ணிக்டே 2 ில்யின். 

அேோலது 20 யட்சம் லடேோன சிற்மினங்ேள் ேண்ைமிப்பட்டுள்ரன. (உிரினங்ேள் 

தபரினம் ன்றும் சிற்மினம் ன்றும் லடேப்படுத்ேப்பட்டுள்ரன. ேங்ேலக்குள்தர இனப் 

பபபேக்ேம் பசய்பம் லியங்குேரின் கூட்ைத்டேச் சிற்மினம் ன்று குமிப்பிையோம்). 

 

 உயேில் இன்னும் ேண்ைமிப்பை தலண்டி பல்தலறு உிரினங்ேள் உள்ரன. பபபேரலே 

உிரினங்ேள் ேையில்ேோன் உள்ரன. பய உிரினங்ேள் அடல ேண்டுபிடிக்ேப்பட்டு 

லடேப்படுத்ேப்படுலேற்கு பன்தன உணலேத்ேட்டுக்கு லபேலேோே சூறயிோரர்ேள் ேலடய 

பேரிலித்துள்ரோர்ேள். அலற்டமக் ேண்ைமிேலும், லடேப்படுத்துேலும் படிலில்யோது 

ன்பமன்றும் பேோைர்ந்து பசய் தலண்டி பணி. னிே சபேங்ேள் ஏரிைத்ேில் நிடயோேத் 

ேங்ேி லிலசோம் பசய்த் பேோைங்ேிேியிபேந்தே ேோடுேள் அறிக்ேப்பட்டு லபேேின்மன. 

அேனோல் உிரிேரின் அறிலேம் ற்பட்ைது. ஆனோல் இல்பிதய பரிணோ அலத்ேத்ேோல் 

உிரினங்ேள் எபே குமிப்பிட்ை லேீத்ேில் அறிந்து லபேேின்மன. இது இல்போன அறிலே லேீம் 

(normal extinction rate) ன அடறக்ேப்படுேிமது. அேோலது னிேர்ேரின் ேோக்ேம் இல்யோது எபே 

லபேைத்ேில் பத்து யட்சம் சிற்மினங்ேலக்கு எபே இனம் அறிந்து லபேம் தபோக்கு 

ேோணப்படுேிமது.அேோலது புலிில் உள்ர 20 யட்சம் உிரினங்ேரில் ஆண்டிற்கு இண்டு 

சிற்மினங்ேள் அறிந்து லபேேின்மன. ஆனோல் இப்பபோலது னிே நைலடிக்டேேரோல் இந்ே 

அறிலேலேீம் பய ைங்கு அேிேரித்துள்ரது. இல்போன அறிலே லேீம் இன்று பய ைங்கு 

பபபேேி 1000 சேலேீம் அேிேரித்துள்ரது. அேோலது எவ்பலோபே லபேைபம் 200இயிபேந்து 2000 

லட உிரினங்ேள் அறிந்து லபேேின்மன. அந்ே அரலிற்கு உிரிேரின் பன்டத்துலபம் 

அறிந்து லபேேிமது. இது உயே அரலியோன சோசரி அறிலேலேீத்டேக் குமிப்பிடுேிமது. இது 

அடனத்து உிரினங்ேலக்கும் எத ோேிரிோே இல்டய. சிய உிரினங்ேள் 

ோற்மங்ேலக்கு ஈடுபேோடுக்ே இயோேனலோேலேம் அேிேப் போேிப்புக்கு உள்ரோேி அறிக் 
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கூடினலோேலேம் உள்ரன. குமிப்போே நீரிலும் நியத்ேிலும் லோறக் கூடி இபே லோழ்லிேரோன 

ேலடர, ஆட ஆேிலற்மின் அறிலேலேீம் சோசரிட லிை ிேலேம் அேிேோேலேள்ரது. 

ேலடரடப் தபோன்ம இபே லோழ்லிேள் சுற்றுச் சூறயில் நீர் ோசுபோட்டைபம், ேோயநிடய 

ோற்மத்டேபம் குமிேோட்டுபடலோே (pollution indicators) உள்ரன. இபேலோழ்லிேரில் 

ஆடேரின் அறிலேலேீம் 1000 சேலேீோே உள்ரது.1900இயிபேந்து 600க்கு தற்பட்ை 

பதுபேலும்புள்ர நியத்ேில் லோலம் லியங்ேினங்ேள், அேோலது போலூட்டிேள், ஊர்லன, 

பமடலேள் அறிந்துள்ரன. இன்று 500க்கு தற்பட்ை லியங்ேினங்ேள் அறிலின் லிரிம்பில் 

உள்ரன. இற்டேட ேோப்பேற்ேோன சர்லதேசக் கூட்ைடப்பு (IUCN) புலிின் 

உிரினங்ேரில் ந்பேந்ே உிரினங்ேள் அறிபம் ேபேலோில் உள்ரன, ந்பேந்ே 

உிரினங்ேள் போதுேோப்போே உள்ரன னப் பயலிேோே லடேப்படுத்துேிமோர்ேள். ிே 

அேிேோே  அறிபம் ேறுலோில் உள்ர உிரினங்ேடர ‘critically endangered’ ன 

லடேப்படுத்துேிமோர்ேள். எபே உிரினத்ேின் ண்ணிக்டே 5000க்கும் ேீறோேக் குடமந்து 

லிட்ைோல் அவ்லேிரினத்ேோல் புலிில் பேோைர்ந்து ேன் இனத்டே நிடயநிறுத்ேச் 

பசய்லேற்ேோன லோய்ப்புேள் குடமந்து லிடும். அது அறிபம் ேறுலோிலுள்ர உிரினோே 

‘critically endangered’ பட்டியில் தசர்க்ேப்படும். அது தபோய 500க்கும் தற்பட்ை உிரினங்ேள் 

ேற்தபோது ‘critically endangered’ பட்டியில் தசர்க்ேப்பட்டுள்ரன. 5000க்கும் தற்பட்ை 

போலூட்டிேரின் லடேேரில் 25 சேலேீத்துக்கு தல் அறிபம் ேறுலோில் உள்ரன. 

இற்டேடக் ேோப்பேற்ேோன சர்லதேசக் கூட்ைடப்பின் சிலப்புப் பட்டியின் படி, 

30,000க்கும் தற்பட்ை இனங்ேள் அறிந்து தபோகும் அபோத்ேில் உள்ரன, அேோலது இது லட 

ேணக்ேிைப்பட்ை 1,12,000 இனங்ேரில் 27 சேலேீம் ேடுடோன ஆபத்ேில் உள்ரன. 40 

சேலேீத்துக்கும் தயோன ஆடினங்ேலம் 30 சேலேீத்துக்கும் தயோன ஊர்ந்து பசல்லும் 

லியங்குேலம் அறிலின் லிரிம்பில் உள்ரன. புலிின் ிே பக்ேிோன உிர்ச் சூறயோேக் 

ேபேேப்படும் பலரப் போடமேரில் 30 சேலேீத்துக்கு தல் அறிபம் ேறுலோில் உள்ரன. ேைல் 

நீர் அியோக்ேத்ேோல், பய லண்ணங்ேடரக் பேோண்ை பலரப் போடமேள் லண்ணிறந்து 

(coral bleaching) லபேேின்மன. இன்று உிரிேரின் பன்டத்துலோனது 70 சேலேீம் அறிபம் 

நிடயில் உள்ரது. உயே லனலியங்கு அமக்ேட்ைடரின் (WWF) 2018ஆம் ஆண்டு 

அமிக்டேின்படி, பலறும் 40 ஆண்டுேரில் போலூட்டிேள், பமடலேள், ீன்ேள், ஊர்லன, 

இபேலோழ்லிேரின் போத்ே ண்ணிக்டேில் 60 சேலேீ லழீ்ச்சி ற்பட்டுள்ரது.  
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லிலசோத்ேில் எற்டமப் பிர்ச் சோகுபடித அேிேம் பசய்ப்படுலேோலும்,  குமிப்பிட்ை சிய 

பிர் லடேேடர ட்டுத ீண்டும் ீண்டும் பன்படுத்துலேோலும் உயேரலில் போம்பரிப் 

பிர் லடேேரில் 75 சேலேீத்டே நோம் நிந்ேோே இறந்து லிட்தைோம். ீண்டும் நோம் எத 

ோேிரிோன பிரினங்ேடரத  சோகுபடி பசய்தலோோனோல் அறிலே தலும் துரிேோகும். 

இன்று போம்பரி லிடேேடரப் பன்படுத்தும் தபோக்கு பன்டப லிை அேிேரித்ேிபேப்பது 

லதலற்ேத்ேக்ேது. உயபேங்கும் இேற்ேோன பற்சிேள் சிமி அரலிதயத 

தற்பேோள்ரப்படுேின்மன. பனன்மோல் எத ோேிரிோன பிர்ேடரச் சோகுபடி 

பசய்தலோோனோல், தநோய்த் ேோக்ேம் அேிேரிக்கும், பன்டத்துலம் அறிபம், அதுதல உணலே 

உற்பத்ேி குடமந்து தபோேலேம், உணலேப் பற்மோக்குடம ற்பைலேம் ேோணோேயோம். ஆேதல 

பல்தலறு லடேோன பிரினங்ேடரபம், ேோலங்ேடரபம் போதுேோக்ே தலண்டி தேடல 

உள்ரது.  

 

ேைல் படுடேேரில் படி ரிபபோபேள்ேடரப் பபறுலேற்ேோன ண்பணய் துப்பணப் 

பணிேரோலும், பயலிேோன ேோதுக்ேடரப் பபறுலேற்ேோன சுங்ேப் பணிேரோலும், ேைல்லறி 

தபோக்குலத்ேோலும் ேையின் உிர்ச் சூறல் ேடுடோேப் போேிக்ேப்பட்டுள்ரது. 

சுத்ேிேரிக்ேப்பைோே ேறிலேேடரக் ேையில் தசர்ப்பேோலும், பநேிறிக் ேறிலேேரோலும் ோசு 

ிேலே அேிேரித்துள்ரது. ீன்பண்டண, இமோல் பண்டண ஆேிலற்டம லரர்ப்பேோலும் 

ேைல் ோசுபோடு அேிேரித்து லபேேிமது. 

எத தநத்ேில் ீன்ேள் பபபேரலில் பிடிக்ேப்படுலேோல் ீன்ேரின் பன்டத்துலம் 75 

சேலேீம் அறிந்து லிட்ைது. பபரி ீன்ேரின் போத்ே லடேில் 90 சேலேீம் அறிந்து லிட்ைது. 

லிலசோ உங்ேரின் டநட்ஜன் ேறிலேேள் ேைலுைன் ேயப்பேோல் ேைல் நீரில் ஆக்சிஜனின் 

அரலே குடமந்து ேையில் பய பகுேிேரில் இமந்ே பகுேிேள் தேோன்மிபள்ரன.  

     ேைடய அடுத்துள்ர சதுப்பு நியங்ேள் ிகுந்ே சூறயில் பக்ேித்துலம் 

லோய்ந்ேடலோகும். இடல தபறிலேேடரத் ேடுக்ேக் கூடி ேோப்பணோேலேம் ேோங்ேிோேலேம் 

பசல்பட்டு, ண்ணரிப்பு, பலள்ரம், ஆேிலற்டமத் ேடுப்பேில் பக்ேிப் பங்கு 

லேிக்ேின்மன. ேைல் நீர் ட்ைம் அேிேரிக்கும் தபோது உப்பு நீட லடிேட்டி நீடத் 

தூய்டப்படுத்துேின்மன. உயேரலில் 80 சேலேீம் சதுப்பு நியங்ேள் அறிக்ேப்பட்டுள்ரன. 
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னிே நைலடிக்டேேரோல் தசேரிக்ேப்பட்ை ேறிலேேரோலும் அடல  போேிக்ேப்பட்டுள்ரன. 

சதுப்பு நியங்ேள் ேைல்லோழ் உிரினங்ேரின் இனப்பபபேக்ேத்ேில் பக்ேிப் பங்கு 

லேிக்ேின்மன. சதுப்பு நியங்ேலக்தே பித்ேிதேோன நீர்ப்பமடலேள், லியங்ேினங்ேள், 

உிரினங்ேள் அறிபம் நிடய ற்பட்டுள்ரது. சிய உிரினங்ேள் ேைல் நீரில் லோலம், பிமகு 

இைம்பபர்ந்து இனப்பபபேக்ேத்ேிற்ேோே நன்னபீேக்குச் பசல்லும்; பிமகு ீண்டும் ேைலுக்கு 

இைம்பபபேம். நீர் ோசுபோட்ைோலும், பபரி அடணக் ேட்டுோனங்ேரோலும் நீர்லோழ் 

உிரினங்ேரின் லோழ்க்டேச் சுறற்சித போேிக்ேப்பட்டுள்ரது.  

 

உயேரலில் நன்னரீின் அரலேம் பேோைர்ந்து குடமந்து பேோண்டு லபேேிமது. உயேின் 

பனிில்யோப் பகுேிேரில் 25 சேலேீத்துக்கு தயோன இைங்ேள் ேோல்நடைேடர 

லரர்ப்பேற்தே பன்படுத்துப்படுேின்மன. ஆனோல் 12 சேலேீ நியத லிலசோத்ேிற்ேோேப் 

பன்படுத்ேப்படுேிமது. பபபேகும் ேோல்நடைப் பண்டணேரோல் பசுங்குடில் லோபக்ேரின் 

அரலே 18 சேலேீம் அேிேரித்துள்ரது. லிலசோத்ேின் பயோே உபேலோகும் பசுங்குடில் 

லோபக்ேரின் பலரிதற்மம் 7 சேலேீ அரலில் உள்ரது. உயேரலில் உற்பத்ேி பசய்ப்படும் 

ேோனிங்ேரில் 40 சேலேீம் ேோல்நடைத் ேலீனங்ேலக்ேோேதல உற்பத்ேி பசய்ப்படுேிமது. 

நன்னரீில் 75 சேலேீம் லிலசோத்ேிற்ேோேலேம், ேோல்நடை லரர்ப்பிற்ேோேலேம் 

பன்படுத்ேப்படுேிமது. ேோல்நடைப் பண்டணேலக்ேோே இற்டேச் சூறல்ேள் 

அறிக்ேப்படுேின்மன. ேோல்நடைப் பண்டணேரில் சிய குமிப்பிட்ை லடேேதர 

லரர்க்ேப்படுலேோல் பன்டத்துலம் அறிலேற்கும் ேோல்நடைப் பண்டணேதர ேோணோே 

உள்ரன. ேோல்நடைேள் சுேோேோற்ம சூறயில் கூட்ைம் கூட்ைோே லரர்க்ேப்படுலேோல் 

அதுதல தநோய்ேள் ரிேில் பலேலேற்ேோன சூறடய ற்படுத்துேிமது. பேோற்றுதநோய்ேரின் 

அடைேோப்பேங்ேரோேதல  ேோல்நடைப் பண்டணேள் உள்ரன. 

    உயே நியப்பப்பில் 30 சேலேீத ேோடுேள் உள்ரன. நோம் 40 சேலேீத்துக்கு தயோன 

ேோடுேடர இறந்து லிட்தைோம். லிலசோம் ஆம்போனேியிபேந்தே ேோடுேரின் அறிலே 

பேோைங்ேிது. பேோறில்ோக்ேம், நே லிரிலோக்ேம் ஆேிலற்மோல் ேோடுேள் தலும் 

தலும் அறிக்ேப்பட்டு லபேேின்மன. ஏோண்டிற்குக் ேிட்ைத்ேட்ை எபே தேோடி பஹக்தைர் 

ேோடுேள் அறிக்ேப்பட்டுலபேேின்மன. உயேரலில் உிர்ப் பன்டத்ேில் 50 சேலேீத்துக்கு 

தல் ேோடுேரில்ேோன் ேோணப்படுேிமது. குமிப்போே ைேோஸ்ேர், அதசோன், 
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தற்குத்பேோைர்ச்சி டய தபோன்ம பலப்ப ண்ைய டறக் ேோடுேள் அேிே உிர்ப் 

பன்டத்துலம் பேோண்ைடலோே உள்ரன. இடல  Ecoloical hotspots னப்படுேின்மன. பலப்ப 

ண்ைய டறக் ேோடுேரில் ேோணப்படும் எபே த நூற்றுக் ேணக்ேோன உிரினங்ேரின் 

லோழ்லிைோே உள்ரது. உயேில் பன்மில் இண்டு லடேோன உிரினங்ேள் பலப்பண்ைய 

டறக் ேோடுேரிதயத ேோணப்படுேின்மன. அந்ேரலேக்குப் பன்டத்துலம் ிகுந்ேோே பலப்ப 

ண்ையக் ேோடுேள் உள்ரன. ஆனோல் இன்று பலப்ப ண்ையக் ேோடுேரில் பன்மில் எபே 

பங்கு அறிக்ேப்பட்டுள்ரது. துபேலப் பகுேிேடரக் ேோட்டிலும் நிய நடுக்தேோட்டுப் பகுேிிலும், 

ிேபலப்ப ண்ையப் பகுேிபம் சூரினியிபேந்து அேிே ஆற்மடயப் பபறுலேோல் இங்குேோன் 

பல்தலறு உிரினங்ேள் லோழ்லேற்ேோன பல்தலறு லோறிைங்ேள் ற்பைக் ேோணோே 

உள்ரது. பன்டத்துலோன பகுேிேள் அேிேோே அறிக்ேப்படுலதே பபபேம் ண்ணிக்டேில் 

உிரினங்ேள் அறிலேற்குக் ேோணோே உள்ரது. இந்தேோதனசிோலில் படன ண்பணய்

(‘போோில்’) ேோரிப்பிற்ேோேக் ேோடுேள் பபபேரலில் அறிக்ேப்படுலேோல் பய உிரினங்ேள் 

அறிந்துள்ரன. ேோண்ைோிபேேம், உோங்குட்ைோன் னப் பய லியங்குேள் அறிலின் லிரிம்பில் 

உள்ரன. குமிப்போே பலப்ப ண்ையக் ேோடுேடரப் போதுேோக்ே ிகுந்ே பக்ேித்துலம் 

அரிக்ேப்பை தலண்டும். இந்ே உிர்க்தேோரம் எபே தபபேிரி. எபே பபபேம் லடயடப்போே 

உள்ர உிர்க் தேோரத்ேின் அங்ேங்ேரோே பய உிர்ச் சூறல்ேள் உள்ரன. அேில் எபே 

பகுேிில் ற்படும் போேிப்பு பிம பகுேிேரின் ீதும் ேோக்ேம் ற்படுத்ேி உிர்க் தேோரத்ேின் 

சநிடயடப் போேிக்ேிமது. 

 

 எபே சூறடயப் போதுேோப்பேில் குமிப்பிைத்ேக்ே பக்ேித்துலம் பேோண்ைடலோே சிய 

உிரினங்ேள் ேோணப்படுேின்மன. அடல ‘பக்ேிோன சிற்மினங்ேள்’ (keystone species) ன 

அடறக்ேப்படுேின்மன. அந்ேக் குமிப்பிட்ை உிரினம் அறிந்ேோல், அதேோடு பேோைர்புடை 

லியங்ேினங்ேள், அது இடோே உண்ணும் லியங்குேரின் ண்ணிக்டேில் ோற்மம் 

ற்படுேிமது. அேனோல் அச்சூறயின் உிர்ச் சநிடய போேிக்ேப்பட்டு அவ்லேிர்ச்சூறல் அதே 

உிர்ச்சூறயோேத் பேோைர்லேற்ேோன பித்ேிதேப் பண்புேடர இறந்து லிடும். பக்ேிோன 

சிற்மினம் தலட்டைோடும் லியங்ேினோே இபேக்கும் தபோது அேன் இடோே உள்ர 

உிரினங்ேரின் ண்ணிக்டேடக் ேட்டுப்படுத்துலேிலும் அச்சூறயின் சநிடயடக் 

ேோப்பேிலும் பக்ேிப் பங்கு லேிக்ேிமது. அப்படிப்பட்ை பக்ேிோன சிற்மினம் அறிந்து 
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லிட்ைோல் அலற்மின் இடோே இபேந்ே உிரினங்ேரின் ண்ணிக்டே பபபேகும். அது ற்ம 

லியங்குேடரபம், சூறயின் உிர்ச் சநிடயபம் ேடுடோேப் போேிக்கும். குமிப்பிட்ை 

சூறயில் அேற்கு பித்ேிதேோன உிரிேதர லோழ்ேின்மன, அேில் லோழ்லேற்ேோன 

ேேலடப்பு ல்யோ உிரினங்ேலக்கும் இபேக்ேோது. பக்ேிோன சிற்மினம் அறிந்து 

தபோகும் தபோது அேன் சூறலும் அறிந்து தபோகும். இவ்லோறு எபே உிரினம் அறிபம் தபோது 

அேற்குத் பேோைர்புடை உிரினங்ேலம் அறிலேறுலேோல், அறிலே தலும் அறிடல 

ற்படுத்ேலேம், அறிலேேள் அேிேரிப்பேற்கும் ேோணோேிமது (Extinction leads to extinction). 

 

உயேரலில் அந்ேந்ேச் சூறலுக்குரி பித்ேிதேோன பூர்லிேச் சிற்மினங்ேள் (native species) 70 

சேலேீம் அறிந்து லிட்ைன. தலற்மிைத்ேியிபேந்து அமிபேப்படுத்ேப்படும் சூறலுக்குப் 

பபோபேத்ேில்யோே உிரினங்ேள், லரர்க்ேப்படும் ேோல இனங்ேள், லியங்ேினங்ேள் 

தலற்மிைச் சிற்மினங்ேள் (invasive species) ன அடறக்ேப்படுேின்மன. தலற்மிைச் 

சிற்மினங்ேடர அமிபேப்படுத்தும் தபோது அந்ே இைத்ேின் சூறல் போேிக்ேப்படுேிமது. அந்ே 

இைத்ேில் உள்ர உிரினங்ேரின் சநிடய ோற்மத்துக்குள்ரோேிமது. உிர்ச் சூறல் 

அேிேோேப் போேிக்ேப்படுலேற்கு இந்ே தலற்மிை உிரினங்ேடர அமிபேப்படுத்துலதும் எபே 

ேோணோே இபேக்ேிமது. ேபேதலய ம், போர்த்ேனீிச் பசடி ஆேி தலற்மிைத் ேோலங்ேள் 

இங்குள்ர பூர்லிேத் ேோலங்ேரின் லரர்ச்சிடப் போேிப்பேோல் சூறயின் சநிடயடப் 

போேித்து, சூறடயத ோற்மத்துக்குட்படுத்துேிமது. அதே தபோல் பெேயிப்ைஸ் ங்ேலம் 

பலப்ப ண்ையச் சூறயில் லரர்க்ேப் பபோபேத்ேில்யோேடல, அடல அேிே அரலே ேண்ணடீ 

டுத்துக் பேோள்லேோல், லமட்சிட ற்படுத்ேி ற்மத் ேோலங்ேரின் லரர்ச்சிடத் 

ேடுக்ேின்மன. டபன் லடே ங்ேள், பலப்ப ண்ையப் பகுேிேரில் லரர்க்ேப்பட்ைோல் அேன் 

பயம் ேோட்டுத்ேீ உபேலோலேற்ேோன லோய்ப்புேள் அேிேோேின்மன. ேோடுேடர 

உபேலோக்குேிதமோம் ன்ம பபரில் சூறலுக்கு பபோபேத்ேில்யோே ங்ேடர லரர்த்ேல் 

அந்ேச் சூறலுக்கு ேீங்டேத ற்படுத்தும். ஆேதல அந்ேந்ேப் பகுேிேலக்குப் பபோபேத்ேோன 

லடே ங்ேடரத் தேர்ந்பேடுத்து லரர்க்ே தலண்டிது அலசிம். அதுதல அச்சூறடயப் 

போதுேோப்பேற்கு உேலி புரிபம்.  

                         ஆர்க்டிக்ேில் பனி அேிேம் உபேேி லபேேிமது. அேனோல் பனிக்ேடிேள் அறிபம் 

அபோத்ேில் உள்ரன. இப்தபோது உயேரலில் 20,000 பனிக்ேடிேள் ட்டுத உள்ரன. புலி 
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பலப்போேடயத் ேடுக்ேோ லிடில் அடல நிந்ேோே அறிந்து லிடும் ஆபத்து உள்ரது. 

பனித்ேரம் இபேந்ேோல்ேோன் பனிக் ேடிேரோல் அலற்மின் இடோன சடீயப் பிடித்து உண்ண 

படிபம். ஆர்க்டிக் பனிக்ேடிேடரப் போதுேோக்ே அலற்டம அண்ைோர்டிேோலில் லோற லிையோ 

ன்று சியர் ேபேத்துத் பேரிலித்ேனர். ஆர்க்டிக்ேில் தலட்டைோடும் பனிக்ேடிேடர 

அண்ைோர்டிேோலில் லிடுதலோோனோல்  அண்ைோர்டிேோலில் உள்ர பபன்குலின்ேலம், பிம 

உிரினங்ேலம் அறிபம் அபோம் ற்படும். ஆேதல  அந்ேந்ே உிர்ச் சூறலுக்குப் 

பபோபேத்ேோன உிரினங்ேள் லோழ்லடேப் போதுேோக்ே தலண்டும். 

 

ேோடுேள் அறிக்ேப்படுலேோல் உிரினங்ேரின் லோழ்லிைம் அறிக்ேப்படுேிமது. அடேச் சோர்ந்து 

லோலம் னிேர்ேரின் லோழ்லோேோம் அறிக்ேப்படுேிமது.உயே அரலில் பபபேரலியோன 

ஆேிலோசிேலம், பறங்குடி க்ேலம் ேோடுேடர நம்பித்ேோன் லோழ்ந்து லபேேிமோர்ேள். 

ேிோப்புமத்டேச் தசர்ந்ே க்ேரின் லோழ்லோேோம் ேோடுேடரச் சோர்ந்தே உள்ரது. ேோடுேரின் 

பயோேத்ேோன் ண்ணரிப்பு ேடுக்ேப்பட்டு ண்லரம் போதுேோக்ேப்படுேிமது. ேந்ேச் 

தசர்க்டேக்கு உேலேேிமது. நம் அடிப்படைத் தேடலேரோன குடிநீர், உணலே பபம ேோடுேள் 

ிேலேம் இன்மிடேோடலோே உள்ரன. 

 

இன்பனோபே பக்ேிோன ேேலல் ன்னபலன்மோல் உயேரலில் ேோடுேள், ற்ம 

உிரினங்ேரின் பன்டத்துலத்டேப்  போதுேோப்பேில் 80 சேலேீம் பக்ேிப் பங்கு லேிப்பது 

பறங்குடி க்ேதர. உயேரலில் பறங்குடி க்ேரின் ண்ணிக்டே 5 சேலேீம் ட்டுத 

உள்ரது. இற்டேச் சூறதயோடு இடந்ே அலர்ேரது லோழ்க்டே படம ேோடுேடர 

அறிக்ேோல் அலற்டமப் போதுேோப்பேற்கு உேலேேிமது. அலர்ேலடை லோழ்க்டே படம 

நேர்ப்பும சபேோங்ேடரப் தபோய அேிே அறிலேேடர ற்படுத்துலேில்டய. அலர்ேள் 

ேோடுேடரபம் ங்ேடரபம் ேித்துத் ேங்ேரது பன்தனோர்ேரோே ேபேேி லறிபடுலோர்ேள். 

அலர்ேரது லறிபோட்டுபடம, ே லறிபோட்டு படமேரியிபேந்து பற்மிலும் தலறுபட்டுள்ரது. 

ேங்ேள் பபோபேரோேோச் சுண்ைடய அடிப்படைோேக் பேோண்ைடல. உண்டில் இல்யோல் 

எபே ேக் தேோலிலும் ேிடைோது, ே உண்டில்ேள் தலப்ப ங்ேடரபம் லிட்டு 

டலக்ேலில்டயத! பறங்குடிினரின் லறிபோடு உிர் தநத்டே அடிப்படைோேக் 

பேோண்டிபேக்ேிமது. பறங்குடி க்ேள் ங்ேடரபம், பிம உிரினங்ேடரபம் ேங்ேரது 



                                              உரிநத் தநழழ்த் ஹதசம்| ஜயரி 2021|  77 

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

உமலேேரோேதல ேபேேி லணங்குேிமோர்ேள். ேோடுேடர அறிப்பேோலும், ேோயநிடய 

ோற்மத்ேோலும் பறங்குடி க்ேதர அேிேம் போேிக்ேப்படுேின்மனர். ந்ேரலேக்குப் பறங்குடி 

க்ேள் போதுேோக்ேப்படுேிமோர்ேதரோ, அந்ே அரலேக்கு உிர்ச்சூறல் போதுேோக்ேப்படும் ன்பது 

இன்று உயேரலில் பயோலும் அங்ேீேரிக்ேப்படுேிமது. பன்னர் இபேந்ேடேக் ேோட்டிலும் 

இன்று பறங்குடி க்ேரின் பக்ேித்துலம் அேிேம் உணப்படுேிமது. 

 

உயேரலில் ேோணப்படும் சூறயில் பிச்சிடனேரோன ேோயநிடய ோற்மம், பன்டத்துல 

அறிப்பு ஆேிலற்றுக்குத் ேரீ்லோேப் புேி பசுட எப்பந்ேம் (New green deal) குமித்ே அமிக்டே 

பலரிிைப்பட்டு பன்போறிப்பட்டுள்ரது. அேன் ேிட்ைங்ேலள் என்மோே உயேப் போதுேோப்பு 

லடயடப்பு (Global safety net) ற்படுத்ேப்படும் ன பன்னிறுத்ேப்பட்டுள்ரது. உயேரலில் 

15% பகுேிேள் ட்டுத போதுேோக்ேப்பட்ை பகுேிேரோே உள்ரன. இேற்குக் கூடுேயோே எபே 50 

இைங்ேள் தேர்ந்பேடுக்ேப்பட்டு கூடுேயோே 35% நியப் பப்புேள் போதுேோக்ேப்பட்ை 

பகுேிேரோக்ேோக்ேப்பட்டு, அங்கு ேோடுேள் உபேலோக்ேப்பட்டு உயேப் போதுேோப்பு 

லடயடப்டப உபேலோக்ே தலண்டும். அதுதல இந்ே இண்டு சூறயில் 

பிச்சிடனேலக்குோன ேரீ்லோே அடபம். அேோலது இப்தபோது 15 சேலேீோே உள்ர 

போதுேோக்ேப்பட்ை பகுேிேடர 50 சேலேீோே அேிேரிக்ே தலண்டும். இத்ேிட்ைம் குமிப்பிைத்ேக்ே 

அரலில் பறங்குடிினர் லோலம் பகுேிேடர லிரிலேப்படுத்துலேோேலேம் உள்ரது. குமிப்போே 

ேனைோ, அபரிக்ேோ, ஷ்ோ, சனீோ தபோன்ம அேிே நியப் பப்புேடரக் பேோண்ை இபேபது 

நோடுேள் இத்ேிட்ைத்ேிற்கு அேிேப் பங்ேரிப்டப அரிக்ே தலண்டிிபேக்கும். குமிப்போே பலப்ப 

ண்ையக் ேோடுேடர போதுேோக்ே தலண்டும் ன்றும் குமிப்பிைப்பட்டுள்ரது. புலிின் 

நியப்பப்பில் 50 சேலேீத்டே உிர்ச்சூறலுக்ேோே எதுக்ே தலண்டும். ங்ேலக்ேோன 

தேடலேடர நிடமலே பசய்க் ேோடுேடர அறிக்ேக் கூைோது, அேற்ேோேத் ேனிோே சபேக் 

ேோடுேடர உபேலோக்ே தலண்டும். குமிப்போே சூறலுக்குப் பபோபேத்ேோன ங்ேடரக் 

பேோண்ை சபேக் ேோடுேடர ற்படுத்ே தலண்டும் ன்றும் குமிப்பிைப்பட்டுள்ரது. 

 

னிேர்ேதர தூண்ைப்பட்ை ேோயநிடய ோற்மத்ேிற்கும் உிர்ப் பன்டத்துலம் அறிலேற்கும் 

ேோணோே இபேக்ேிதமோம், னிேர்ேதர அேற்குத் ேரீ்டலபம் அரிக்ே தலண்டும்.  

(பேோைபேம்) 
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தசோேிப்பபபே பலரிச்சத்ேிற்கு 

எபே சின்னத்ேிரிின்  

அஞ்சயி 

-கயிஞர் னதுய இபத்தழதுப 

பத்துக்குோோ! 

பேம் பேரிோப்தபோேினிலும் 

பசத்துக் ேிைக்ேின்மோய் க்ேோே, 

னலமிந்து 

தேேம் பேறுேிமதே ேிபேேதன! 

உன்மன்  

ஈேம் அமிந்து ம்ில் ேபீ்பற்றுதே 

நீட்டிக்ேிைக்ேின்மோோம் நீ 

உனக்கு அஞ்சயிபலதும் ன்டனச் சுற்மி 

நூறு உைல்ேள் ேிைக்ேின்மன லரிடசில் 

அத்ேடனபம் ம் உமலேேரின் உிரிறந்ே கூடுேள். 

உன் தனிில் பண்ை பநபேப்பு 

உன்டன ரித்ேேோய் பசோல்லுேின்மோர் 

நீ ரிந்ேலன் அல்யன், லிரிந்ேலன். 

சின்ன அக்ேினிக் குஞ்தச! 

உன் பநஞ்சியிபேந்ே பநபேப்போல் ரிந்ேோய் 

அந்ேச் தசோேிப் பபபேபலரிச்சம் 

க்குச் சக்ேி ேபேம் 

டலலோசடய க்ேோேத் ேிமக்ேச் பசய்பம். 

உன் இறுேி பச்சு 

புயோேித் ேிழ்நோட்டைப் தபோட்டுலுப்பும். 

ல்தயோபேக்கும் சோலே லோழ்லின் இறுேி 

உனக்கு ட்டுத சோலே பேோைக்ேோனது. 
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ேம்பி! 

லோய்நிடம உன் நோம் உடத்து அடறக்ேின்தமன். 

நீ ங்ேலக்கு பலறும் பத்துக்குோர் அல்ய 

க்குப் பயம் நல்கும் சக்ேிக்குோர். 

இங்ேிபேந்து உன் பேத்டேக் ேோண்ேிதமன். 

உன் குடயக் தேட்ேிதமன். 

உன் பச்டச உள்லோங்குேிதமன். 

இடைில் ேைல் ேைந்தும் லபேேின்மது 
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உன் சிரிப்பின் ஏடச. 

க்ேோே ரிந்ேலடன ரிக்ேலோ தபோேின்மரீ்? 

ேையிதய அனுப்பி டலபங்ேள் 

அலன் பபோன்தனிட எபேேம் ேலல, 

ஈறத்ேிறடச் சுந்ே இேத்டேப் போர்க்ே, 

ேண்படிக் ேிைந்ேோலும் அலன் ேோதேோடு தபச. 

 

 

ேதன! 

பநபேப்பபரிபம் தேசத்டே ண்ணி 

பநபேப்பில் ரிந்ேலதன! 

உன் பநஞ்சின் உணர்லேேடர லோங்ேி 

இங்தே உிர்ேள் பிமக்கும் 

உன் இறுேி பச்டச உள்லோங்ேி 

உிர்ேள் சுலோசிக்கும் 

நோடர உிர் ேரித்ேிபேப்தபோம் ன்பேற்கு 

ந்ே உத்ேலோேபம் அற்று லோழ்ேின்மனர் ஈறத்ேிறர் 

உிர் ரிபம் லயிில் ஈறம் துடிக்ேின்மது 

ஆினும் படேக்குப் பணிலிடை பசய்தோம் ன்மபடி 

நிிர்ந்துள்தரோம் நோங்ேள். 

 

பத்துக்குோர், 

நீ பசத்துக் ேிைக்ேின்மோோத க்ேோே 

ோோலது அலனின் புனிே உைடய 

க்குப் பபோேிபசய்து  அனுப்ப ோட்டீர்ேரோ? 

இந்ே லீண்ணில் லிடேப்பேற்ேோே 

அந்ே லித்துைல் தலர் பிடித்து 

புேி ேடயபடம என்டமப் பிசலிப்பேற்ேோே. 
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ேம்பி! 

லோர்த்டே தும் லலில்டயத 

உன்டன லனப்புச் பசய்து லோசயில் டலப்பேற்ேோே 

ேிறீறம் உனக்ேோே லிறிபடைத்துப் பபபேகுேிமது 

உன் ேடைசிக் ேடிேத்ேின் பபோபேள் உணர்ந்து 

பநஞ்சுபேேி உன்டனப் போடுேின்மது ேிறீறத் ேிழ். 

 

நண்பதன! 

பேம் பேரிோே ம் பத்துக்குோர் 

உன்டன பநஞ்சில் டலத்துச் சத்ேிம் பசய்ேின்தமோம். 

நீ பட்டி தசோேி பநபேப்பு சும்ோ அலிோது 

லிண் பேோை லம் –  அந்ே பலரிச்சத்ேில் 

நோங்ேள் எரி பபறுதலோம். 

 

ன் பிரி உமதல! 

பசன்று லபேே 

ேிபேம்பி லோலிட்ைோலும் 

நன்மிபன்ம ஏபேணர்டல 

நோம் சுந்து நிற்ேின்தமோம். 

பிரி தேோறதன! உனக்குத் ேிறீறத்ேின் லீலணக்ேம்! 

*** 

 

 

 

 

 

 

                            https://drive.google.com/file/d/1f4HU1rC_qfllTZMDk_IoCG04tXD1VokW/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1f4HU1rC_qfllTZMDk_IoCG04tXD1VokW/view?usp=sharing
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ேிழ்த் தேசி லிடுேடய இக்ேம் 

ஸளதுச்ஸசனளர்: ஹதளமர் ேிோகு 

அன்ிற்குரினரீ்! யணக்கம்.  

தநழழ்த் ஹதசழன யிடுத இனக்கத்தழன் அபசழனல்-கனத்தழனல் ழப்ளடுகனேம் ைனச் 

ஸசனல்ளடுகனேம் ஸதளைர்ந்து கயித்து யனயரீ்கள்  ம்னகழஹன். தநழழ்த் ஹதசழன 

யிடுதக்கும் சனெக ீதழக்குநள ஸகளள்கயமழனத் ஸதளைர்ந்து ற்ழ ழற்கழஹளம். தயி 

அபசழனப் னந்தள்ிப் ஹளபளட்ை அபசழன உறுதழனளகக் கைப்ிடிக்கழஹளம். நக்கள் ன் 

கனதழ என்றுட்ை இனக்கங்கில் ஸதளைர்ந்து ங்களல் இனன் ங்கிப்ச் ஸசய்து 

யனகழஹளம். உணர்வு அபசழனழல் நனங்களநல் அழயளர்ந்த அபசழனல் கத்தழல் ஊன்ழ 
ழற்கழஹளம். தநழமீமம் உள்ிட்ை தநழழ் நக்கின் உரிநப் ஹளபளட்ை அபசழனழல் நது இைம் 

சழழஸதன்ளலும் இன்ழனநனளத என்ஸன்னும் அழந்ஹதற்னப் ஸற்றுள்ஹளம்.  

 

ம் ஸகளள்க ழப்ளடுகனேம் கனத்துகனேம்  தழங்கள்ஹதளறும் ஸயியனம் உரிடத்  

ேிழ்த்தேசம் நழன்ிதமழல் உங்கள் ளர்யக்குப் ைத்து யனகழஹளம். அமிலேக்குல் 
யளனிளகவும் னபட்சழனச் சழந்தக யிரின யிதத்து யனகழஹளம். ம் யிைளனனற்சழனின் 

னளக இனக்கம் சவபளகவும் உறுதழனளகவும் யர்ந்து யனகழது. அழயினல் ஹளக்கும் 

ஈகவுணர்வும் உமப்ளர்யனம் ஸகளண்ை னதழன ஆற்ல்க இனக்கத்தழன் ளல் ஈர்த்துள்ஹளம். 

 

ஆளல், இன்ன அபசழனல் சூமழன் ஹதயக ழவு ஸசய்ன நது யழநனேம் 

யர்ச்சழனேம் ஹளத நளட்ைள ன்த உணர்ந்துள்ஹளம். இனக்கத்தழன் பயள யர்ச்சழக்கும் 

நக்கள்-ணிக்கும் ஹநலும் னலஹப, குதழஹப ஊமழனர்கக் கநழக்க ஹயண்டும். சனெக 

ஊைகங்க இன்னும் யிரியளகப் னன்டுத்தவும், ஸநய்ந்ழகர் அபசழனல் ஸசனல்ழபக் 

கைப்ிடிக்கவும் ஸதளைர்ச்சழனள ஸளனள்யம் ஹதயப்டுகழது. இதற்ஸக ம் தநக் 

குலயில் ஹசழ னடிஸயடுத்து இந்தத் தழங்கள் ங்கிப்னத் தழட்ைத்த அழயிக்கழஹளம்: 

ம் இனக்கப் ணிகில் உங்கலக்கு ம்ிக்கனேம் அக்கனேம் இனக்குநளளல் ஸதளைர்ந்து 

னொ.100/- னதல் 2000/-க்குள் தழங்கள் ங்கிப்ளகத் தளனங்கள். இது ஏபளண்டுக்கள தழட்ைநளகும். 

இதற்கள டியம் ழபப்ித் தந்து இத்தழட்ைத்தழல் இணந்து ஸகளள் ஹயண்டுகழஹன். சழறுதுி 

ஸனஸயள்ம்! 

தநழமர் யிடுதப் ஹளர்னமக்கம்! சனெகீதழத் தநழழ்த்ஹதசம்! 

 ன்ழ!                                            
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ஹதளமநனேைன்  

தழனளகு / ஸசன் /04/05/2020       

ேிழ்த் தேசி லிடுேடய இக்ேம் 

ஸளதுச்ஸசனளர்: ேிோகு 

ேிங்ேள் பங்ேரிப்புப் படிலம் 

பபர்: 

  

  

ஊர் / பேலரி: 

  

  

  

பேோடயதபசி / புயனம் ண்: 

  

  

ின்னஞ்சல் பேலரி: 

  

  

ேிங்ேள் பங்ேரிப்பு: 

  

பை. 

ேிங்ேள்தேோறும் பங்ேரிப்பு நோள்: 

  

  

பங்ேரிப்பு லறி (தநரில்/ டலப்பேக் 

ேணக்கு/ டன லறி) 

  

  

இக்ேத்ேிைம் உங்ேள் ேிர்போர்ப்பு: 

  

  


