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தேசத்ேின் குல் 

தேசிக் கல்லிக் ககொள்கக – 2020  

ேிழ்நொட்டின் ீேொன பண்பொட்டுப் பகைகடுப்கபப் 

புமங்கொண்தபொம்!  

 

இந்றர என ஶசன்று. னிில் ஶரக்கறல் அது என 

துஷக்கண்டம். அசறல் ஶரக்கறல் தன ஶசங்கஷப 

உள்படக்கற ஏர் அசுக் கட்டஷப்ன. ஆகஶ இந்றர 

னறேஷக்கும் எஶ கல்ிக் வகரள்ஷக ன்தஶ குனக 

அநறிறக்கும் குடிரட்சறத்துக்கும் க்கள் னனுக்கும் 

னநம்தரணது. வதனம்தரறம் வரறற ரறனரக அஷந்துள்ப 

எவ்வரன ஶசத்துக்கும் என ஶசறக் கல்ிக் வகரள்ஷகரன் 

இல்தரண ஶஷ. இந்றர னறேஷக்குரண ஶசறக் கல்ிக் 

தேொறர் ேிொகுலின் அமிவுக் குல் தகட்க https://www.youtube.com/watch?v=NaMbPqrXqPo&feature=youtu.be 
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வகரள்ஷக ன்தஶ றிப்னரன். வறும் வரறத் றிப்ன ட்டுன்று, இது என தண்தரட்டுப் 

தஷடவடுப்ன.  

இந்ற அசஷப்னச் சட்டம் இந்றரஷ என ஶசரக ஷறுக்கரல் 

அசரறனங்கபின் என்நறரகஶ (UNION OF STATES) ஷறுக்கறநது. வரறற ரறனங்கள் 

ன்தண னரற்று ஶரக்கறல் ஶசங்கஷபக் குநறக்கும். இந்றரின் கூட்டுப் தண்தரடு (composite 

culture) ன்தரண என்ஷந அசஷப்னச் சட்டஶ வசரல்னறச் வசல்கறநது. ஏபவு இந்ப் 

னரிறடன் அசஷப்னச் சட்டம் ஷப்தட்ட ஶதரது கல்ி ன்தது ரறன அறகரப் 

தட்டினறல்ரன் ஶசர்க்கப்தட்டது.  

அசகப்புச் சட்ைத்ேில் கல்லி 

ஆணரல் அப்ஶதரஶ கல்ிின் சறன கூறுகள் தல்ஶறு வதர்கபில் என்நறப் தட்டினறல் 

இடம்வதற்நண. சரன்நரக, என்நறப் தட்டினறல் இணம் 25 கடல்சரர் கல்ிஷனேம் இணம் 29 

ரன்தில் கல்ிஷனேம் குநறப்திடுகறன்நண. இணம் 63 டுண் 

தல்கஷனக்ககங்கஷபனேம் ஶசற னகன்ஷ ரய்ந்வன்று ரடரறன்நச் சட்டத்ரல் 

அநறிக்கப்தடும் தடிரண ஶறு ந்க் கல்ிக் ககத்ஷனேம் குநறப்திடுகறநது, கல்ி ரறனப் 

தட்டினறல் இடம்வதறும் ஶதரது ஶசற னகன்ஷ ரய்ந் கல்ிக் ககங்கஷப ட்டும் ரறன 

அசுகள் ஷகில் எப்தஷடக்க னடிரர?  

இஶ ஶதரனத்ரன் என்நறப் தட்டினறல் இணம் 64 னறேஷரகஶர தகுறரகஶர 

இந்ற அசறன் றற வகரண்டு டத்ப்வதற்று, ஶசற னகன்ஷ ரய்ந்ஷ ன்று 

ரடரறன்நச் சட்டத்ரல் அநறிக்கப் வதறும் கல்ிக் ககங்கஷப இந்ற அசறன் 

அறகரத்துக்கு உட்தடுத்துகறநது. இணம் 65 வரறல்னஷந, வரறற்திற்சற, வரறல்தட்த 

றறுணங்கஷப என்நற அறகரத்றற்கு உட்தடுத்துகறநது. இணம் 70 என்நற அசுப் திகள் 

வரடர்தரணது. இந்ப் திகறக்கரண கல்ி, திற்சற, ஶர்வு ஆகறற்நறல் ரறன 

அசுகறக்குப் தங்கறல்ஷன.  

இணம் 66 உர் கல்ி ஆரய்ச்சறக் ககங்கபிறம் அநறில் வரறல்தட்தக் 

ககங்கபிறம் ஷகஷ (ம்) எனங்கறஷப்னக்கும் ஷகஷத் ீர்வுக்குரண அறகரத்ஷ 

என்நற அசுக்கு ங்குகறநது.  

இவ்ரறு இந்ற அசஷப்ன வரடக்கத்றஶனஶ கல்ித் துஷநில் சறன 

ஷனக்கூறுகஷப என்நற அசறன் ஷகில் எப்தஷடத்து ரறன அறகரத்ஷ வட்டிக் 
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குறுக்கறடக் கரண்கறஶநரம். ஷடனஷநபில் இந்றத் வரறல்தட்தக் ககம் (டி), இந்ற 

ஶனரண்ஷக் ககம், அஷணத்றந்ற னத்து அநறில் ககம் (ய்ம்ஸ்) ஶதரன்நஷ 

னறேக்க னறேக்க இந்ற அசறன் அறகரத்துக்கு உட்தட்டஷ. ரறன அசுகறக்கு இற்நறல் 

ள்னஷணபவு அறகரனம் கறஷடரது.   

இஷ ீங்கனரகக் கல்ி ன்தது ரறனப் தட்டினறல் இடம் வதற்நது. (இப்ஶதரது 

வதரதுப்தட்டில் ன்கறந இஷசவுப் தட்டினறல் இணம் 25). இந் இணம் ‛வரறல்தட்தக் கல்ி, 

னத்துக் கல்ி, தல்கஷனக் ககங்கள் உட்தடக் கல்ி‛ ன்று வசரல்கறநது. ஆணரல் என்நறப் 

தட்டினறன் 63, 64, 65, 66 இணங்கறக்கு உட்தட்டுத்ரன்! இவ்ரறு ரறனத்றன் 

கல்ிறகரத்துக்குக் கட்டுத்ஷபிடப்தடுகறநது. கல்ித் துஷநில் ரறன அறகரத்துக்கு 

வபிப்தஷடரகக் கட்டுத்ஷபிடர என்ஶந என்று ஶபரண் கல்ி ட்டும்ரன் (ரறனப் 

தட்டினறல் இணம் 14).  

கநபேக்கடிநிகயக் கொயம் 

ஆகஶ வரடக்கத்றனறனந்ஶ இந்ற அசஷப்தில் கல்ி ரறன அசறன் ணினறே 

அறகரரக இடம்வதநில்ஷன ன்தஶ உண்ஷ. இனப்தினும் ரறன அறகரப் தட்டினறல் 

கல்ி இடம் வதற்நஷக் ஶகரட்தரட்டபில் என வற்நறவணஶ கன ஶண்டும். ரறனம் 

வரறறப்தட்டரக உள்ப ஷ ஶசற இணத்ஷக் குநறக்கும் ன்தரல் ரறனத்துக்குக் 

கல்ிறகரம் ன்தது அந்ந்த் ஶசற இணத்றன் தண்தரட்டு இஷநஷக்குரி 

அநறந்ஶற்தரகும். ஶசற இணங்கபின் அடிஷனநறரண அசஷப்தில் இவ்ரநரண 

குடிரட்சறக் கூறுகள் இடம் வதற்நறனப்தது ஷத்றல் அறகரக் குிப்ஷத ரடி இந்ற 

ஆறம் குப்னகறக்கு ற்னஷடரக இல்ஷன. ஷனஷஷச்சர் இந்றர கரந்றின் தரசறச 

ணத்துக்கும் உப்தரக இல்ஷன. வனக்கடி றஷனக் கரனம் அனக்கரண ரய்ப்ஷத ங்கறற்று.   

1975-77 வனக்கடிறஷனக் கரனத்றல் அசஷப்னச் சட்டத்துக்கரண 42ஆம் றனத்த்ஷக் 

வகரண்டு இந்ற அசஷப்தின் குடிரட்சறக் கூறுகள் எவ்வரன்நறன் ீதும் இந்றர 

வகரடுந்ரக்குல் வரடுத்ரர். இந் என றனத்த்ரல் இந்ற அசஷப்ன ஶதரய் ‘இந்றர 

அசஷப்ன’ ந்து ிட்டரகச் வசரல்னப்தட்டது. அந் 42ஆம் றனத்த்ஷக் வகரண்டுரன் 

கல்ி அறகரம் ரறனப் தட்டினறனறனந்து வதரதுப் தட்டில் ன்கறந இஷசவுப் தட்டிறக்கு 

ரற்நப்தட்டது. 

1977ஆம் ஆண்டு இந்றரின் ஶர்ல் ஶரல்ிக்குப் தின் ஆட்சறக்கு ந் வரரர்ஜற 
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ஶசரய் அசு 42ஆம் றனத்த்றன் ஶறுசறன கூறுகஷப ீக்கற ஶதரதும் கல்ிஷ ரறன 

அறகரப் தட்டிறக்கு ீட்டுக் வகரடுத்ர ன்நரல் இல்ஷன. அடுத்து ந் 40க்கு ஶற்தட்ட 

ஆண்டுகபில் ந் ஆட்சறனேம் இற்கரண னற்சற கூட வசய்ில்ஷன. ரறன சுரட்சறக் 

வகரள்ஷக ஶதசும் கட்சறகள் இந் ஆட்சறகபில் வரடர்ந்து இடம் வதற்நணஶ ி ரனம் 

இற்கரண ஶகரரிக்ஷக கூட றேப்தில்ஷன. னத்துக் கல்ிக்கரண ஶசறத் குற ற்றும் 

தஷவுத் ஶர்வு (NEET) றிக்கப்தட்டுத் றகத்றல் வதனம் அறர்வுகஷப ற்தடுத்ற 

திநகுரன், இன் குநறடீரக அணிர ற்வகரஷன றகழ்ந் திநகுரன் கல்ிஷ ீண்டும் 

ரறன அறகரப் தட்டினறல் ஶசர்க்கும் ஶகரரிக்ஷகஶ உிர்வதற்நது.  

இஷசவுப் தட்டினறல் கல்ி அறகரம் 

இஷசவுப் தட்டில் ன்ததும் இறுறஶரக்கறல் என்நறப் தட்டிஶன ன்தது இப்ஶதரது 

ஶரற அசரல் வசனபில் வய்ப்திக்கப்தட்டு ிட்டது. வணன்நரல் ரறன அசுரன் இந்ற 

அசறன் இஷசவு வதந ஶண்டுஶ ி இந்ற அசு ரறன அசுகபின் இஷசவுவதநத் 

ஶஷில்ஷன ன்தஶ வய்ந்டப்தரக உள்பது. இந் அடிப்தஷடில்ரன் இந்ற அசு ந் 

ரறன அசறன் இஷசவும் வதநரஶன என னற கல்ிக் வகரள்ஷகஷ குத்து 

அநறித்துள்பது. அதுரன் ஶசறக் கல்ிக் வகரள்ஷக – 2020.  

கல்ி என்நறப் தட்டினறல் இனந்ரல் ப்தடிஶர அஶ ஶதரனத்ரன் இஷசவுப் 

தட்டினறல் இனக்கும் ஶதரதும் இந்ற அசு வசல்தட்டுள்பது. இந்க் வகரள்ஷக வசல்டிம் 

வதற்நரல் ரறன அசுகறக்குக்  கல்ித் துஷநில் வ்ி அறகரனம் றஞ்சரது. இந்ற 

அசுக்கு ல் வசய்ஶ ரறனங்கபின் கடன் ன்நரகற ிடும்.  

தேசிக் கல்லிக் ககொள்கக - 2020  

இந்க் வகரள்ஷகநறக்ஷகின் ல்னது வகட்டவல்னரம் எனனநறனக்க இந்றர 

னறேஷக்கும் எஶ ஶசறக் கல்ிக் வகரள்ஷக ன்ந கனத்ஷஶ ரம் றுனறக்க ஶண்டும். 

க்குத் ஶஷ எவ்வரன ஶசற இணத்துக்குரண ஶசறக் கல்ிக் வகரள்ஷககள்ரஶ ி 

இந்றரவுக்கரண எற்ஷநத் ஶசறக் கல்ிக் வகரள்ஷக அன்று.  

எவ்வரன துஷநிறம் அறகரப் தனரக்கம் என குடிரட்சறக் ஶகரரிக்ஷகரக 

னறனேறுத்ப்தடும் கரனத்றல், இந்றத் ஶசறக் கல்ிக் வகரள்ஷக - 2020 ஆணது அறகரத்ஷ 

அஷணத்து ஷகிறம் ஷப்தடுத்தும் னற்சறரக உள்பது. சரன்நரகக் கல்ி வரடர்தரண 
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அஷணத்து அறுற அறகரத்ஷனேம் இந்க் கல்ிக் வகரள்ஷக ’ரஷ்ட்ரி சறக் ர 

அதிரன்’ (ஶசறக் கல்ிப் ஶதஷ) ன்ந ஷ அஷப்தின் ஷகில் குிக்கறநது. இந் 

அஷப்தின் ஷனரக டுண் அசறன் கல்ி அஷச்சர் வதரறுப்ன கறப்தரர். தல்கஷனக்கக 

ல்ஷகக் குறே ஶதரன்ந கல்ித் துஷந சரர்ந் ற்ந அஷப்னகள் கஷனக்கப்தட்டு ிடும், 

அல்னது அற்நறன் அறகரப் தல் எவ்வரன்றும் திடுங்கப்தட்டு ிடும். ஶர்வுகஷபனேம் கூட 

ஷப்தடுத்தும் ஷகில் ஶசறத் ஶர்வு னகஷ (NATIONAL TESTING AGENCY) அஷக்க 

ஶண்டும் ன்தது இந்க் கல்ிக் வகரள்ஷகின் றட்டங்கபில் என்று.  

வதரநறில், னத்தும், ஶனரண்ஷ ஆகற உர்கல்ிக்கு ட்டுல்ன. இபங்கஷனப் 

தட்டப் தடிப்னக்கும் கூட ரடுறேிப் வதரதுத்ஶர்வு டத் ஶண்டும் ன்கறநது இந்க் கல்ிக் 

வகரள்ஷக.  

நீட் ககொடுக 

ீட் னனரண ஶர்வுகள் வறும் தஷவுத் ஶர்வுகள் அல்ன. அஷ எனங்ஶக 

குறஷனேம் தஷஷனேம் ீர்ரணிக்கும் தடிரணஷ. இன் வதரனள் ன்ண? றழ்ரட்டில் 

என ஶம் டந்து வகரண்டினந்ஷ ஶதரன்ந தஷவுத் ஶர்வுகபில் தள்பிிறுற 

றப்வதண்கறம் கக்கறல் வகரள்பப்தடும். ீட் னனரணற்நறல் அந் றப்வதண்கறக்கு 

றப்ஶத இனக்கரது. தஷ ற்தரட்டில் 12 ஆண்டுகள் அல்னது இந்க் கல்ிக் வகரள்ஷக 

வசரல்றம் 11 ஆண்டுகள் தடித் தடிப்னம், அன் ற வதற்ந றப்வதண்கறம் தட்டப் தடிப்தில் 

தஷற்குப் தன்தட ரட்டர. எஶ என ஶர்ில் வதநப்தடும் றப்வதண் ட்டுஶ 

ரரின் உர்கல்ிக்கு சரர ரழ்ர ன்தஷத் ீர்ரணிக்கும்.  

தள்பிக் கல்ி தல்ஶறு றநப்தட்டரய் இனக்க ீட் னனரண குற ற்றும் தஷவுத் 

ஶர்வு அஷணத்து ரர்கறக்கும் என்ஶந ன்தது வ்பவு வதரி அீற? அறறம் இந்றர 

னறேஷக்கும் எஶ ீட் ன்தது கரனங்கரனரகக் கல்ினேரிஷ றுக்கப்தட்ட குனகப் 

திரிவுகஷபச் ஶசர்ந் ரர்கஷப றநறத்து வபிஶற்நஶ தன்தடும்.  

சனெக ஷகிறம் கல்ி ஷகிறம் திற்தட்ட குப்னகள் இனப்தஷ இந்ற 

அசஷப்ன (உறுப்ன 15) ற்றுக் வகரள்கறநது. இந்க் கல்ிக் வகரள்ஷக ற்றுக் வகரள்கறநர? 

ற்றுக் வகரள்கறநது ன்நரல் ீட் ஶதரன்ந டிப்தரன்கஷப அஷணத்பரிண ஆக்குது இந்ப் 

திற்தட்ட குப்ன ரர்கபின் னணில் வ்ரறு ரக்கங்வகரள்றம் ன்தஷ இந் அநறக்ஷக 

கக்கறல் வகரண்டற்கரண அகச் சரன்று துறல்ஷன. சனெக ீற, சத்தும் ன்று எப்னக்குச் 
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வசரல்னறக் வகரள்றம் இந்க் கல்ிக் வகரள்ஷகின் றட்டங்கள் சனெக ீறஷனேம் 

சத்துத்ஷனேம் ஆக் குற ஶரண்டிப் னஷக்க னற்தடுகறன்நண ன்தஶ வய்.  

ரறன உரிஷகள் ன்ந ங்கன க்கறல் ஷநந்துள்ப ஶசற இண உரிஷகறக்கும் 

சனெக ீறக்குரண இஷடனேநவுக்கும் றர்ஷநச் சரன்நரக இந்க் கல்ிக் வகரள்ஷக 

அஷந்துள்பது. ரறன உரிஷகள் ரக்குறும் ஶதரவல்னரம் சனெக ீற ரக்குறுகறன்நது. சனெக 

ீற ரக்குறும் ஶதரவல்னரம் ரறன உரிஷகள் ரக்குறுகறன்நண.   

கல்லி கொறிச் சிக்கல் 

ந்வரன கல்ிக் வகரள்ஷகிறம் கல்ி வரற தற்நற றஷனப்தரட்டுக்கு 

இன்நறஷரப் தங்குண்டு. இதுரன் து கல்ி வரறக் வகரள்ஷக ன்று வபிரகப் 

தஷநசரற்நர என கல்ிக் வகரள்ஷக ப்தடிக் கல்ிக் வகரள்ஷகரக இனக்க னடினேம்?  

றழ்ரட்டில் 2010ஆம் ஆண்டு வகரண்டுப்தட்ட சச்சலர் கல்ிிறம் என வபிரண 

கல்ி வரறக் வகரள்ஷக இல்ஷன ன்ததுரன் றகப் வதரி ஊணம்! ஆங்கறனறக் கல்ி, 

றழ்றக் கல்ி இண்ஷடனேம் ஷத்துக் வகரண்டு இண்டுக்குறஷடஶ சச்சலர்ஷ ப்தடி 

ரறேம்? றழ்ரட்டில் றழ் தடிக்கரஶன தள்பிக் கல்ினேம் அற்கு ஶல் தட்டப் தடிப்னம் 

னடிக்க இறம் ன்ந அனறஷனஷ ரற்நறப் தள்பிக் கல்ிபில் – ரறனப் தள்பிகல்ி 

ரரித்துக்கு உட்தட்ட ஷ ட்டும் – றஷக் கட்டரப் தில்வரற ஆக்கறது ட்டும்ரன் 

சச்சலர் கல்ிின் எஶ என சச் சலர்ஷரக அஷந்து. இந்ச் சச்சலர்ஷஷனேம் கூட 

றழ்ரட்டில் இங்கும் டுண் தள்பிகறக்கும் ஷ ரரிப் தள்பிகறக்கும் ிரிரக்கும் 

அசறல் ணத்றட்தம் றக அசுக்கு இல்னரது ஶதரிற்று.   

ம் ணப்தடும் கல்ித் ஷகஷக்கும் திற்றுவரறக்குரண உநஷப் னரிந்து 

உள்ரங்கறக் வகரள்பர கல்ிக் வகரள்ஷகரல் கல்ித் துஷநில் ந் னன்ஶணற்நனம் கர 

னடிரது.  

கல்ி வரற ன்தவன்ண? னனரரக அது திற்றுவரறஷக் குநறக்கும். வதரதுரக 

அது ரய்வரறரகத்ரன் இனக்க ஶண்டும். ரய்வரற ன்தது எவ்வரன ஶசற இணத்றன் 

குனகத் ரய்வரறனேம்  ஆகும். அரது ஶசற வரற!  

கேன் ஆப்பிரிக்கொ, இசுதல் 

ிறினக்கரண சறன னரற்று சூல்கபில்  ரய்வரறக்கு ரநரக ஶற்றுவரற என்று 

வதரதுவரறரக அஷனேம் ஶதரது அஷஶ கல்ிவரறரகவும் வகரள்ப ஶரிடனரம். வன் 
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ஆப்திரிக்கரில் கறுப்திண க்கள் இணஎதுக்கஷன றர்த்து என ஶசரக என்றுதடும் 

னரற்றுத் ஶஷ வனக்கறரல் இல் வரறரண ஆங்கறனத்ஷஶ 

வதரதுவரறரக்கறக் வகரண்டரர்கள். அதுஶ அர்கபின் ஶதரரட்ட அித்றட்சறக்கரண 

ஊடகனம் கல்ிவரறனேம் ஆிற்று. வன்ணரப்திரிக்க னரற்நறல் ஆகப்வதரி வரறப் 

ஶதரரட்டரண வசரவட்ஶடர றேச்சற ஆப்திரிக்க ரர்கள் ீது என திரிவு 

வள்ஷபரின் வரறரண ஆப்திரிக்கரன்ஸ் வரறத் றிப்ஷத றர்த்து ஷடவதற்நது 

குநறப்திடத்க்கது.  

இசுஶனற னைர்கள் வவ்ஶறு வரறவகரண்ட வவ்ஶறு ஶசங்கபினறனந்து 

ந்ர்கள் ன்நரறம் து னைத் ஶசறத்துக்கரண வதரதுவரறரக திஶத்ஷ (Hebrew) 

ீட்டு பர்த்துள்பரர்கள். அர்கள் ஆட்சற வரறரகவும் கல்ி வரறரகவும் 

திஶத்ஷக் வகரண்டினப்தினும் க்கள்வரஷகில் 15 ிறேக்கரடரண அஶதிர்கறக்கு 

அஶதி வரறிஶனஶ கல்ி வதறும் உரிஷ உள்பது. இசுஶனறன் இந்ற ண்தர்கறக்கு 

இது வரினேர?  

கல்ி வரறஷப் வதரறுத் ஷ ரய்வரறஶ கல்ி வரறரக இனக்க 

ஶண்டும், அரது அதுஶ அஷணத்து றஷனகபிறம் திற்றுவரறரகவும், னல் 

தில்வரறரகவும் இனக்க ஶண்டும் திற்றுவரற ஶநரகவும் னல் தில்வரற 

ஶநரகவும் இனக்க னடிரது. னல் தில்வரற, இண்டரம் தில்வரற ன்தது வறும் 

ரிஷச ண் வரடர்தரண சறக்கனன்று. அது தில்னஷநினரண ஶறுதரட்ஷடக் குநறக்கும். 

னல் தில்வரறஷ இற்ஷக னஷநிறம் இண்டரம் தில்வரறஷ வரறரற்ந 

னஷநிறம் கற்ததுரன் வரறக் கல்ிின் அநறில்.  

ேொய்கொறிக் கல்லிின் லயிக 

இந்ற அசஷப்னச் சட்டம் ஆட்சற வரற (அறல் வரற), ீறன்ந வரற, சட்ட 

வரற தற்நறவல்னரம் ஶதசற ஶதரறறம் குநறப்தரகக் கல்ிவரற தற்நற துவும் 

வசரல்னில்ஷன. இந்ற அஶசர ரறன அசுகஶபர க்வகன்று என கல்ி வரறக் 

வகரள்ஷகஷ இது ஷ அநறித்தும் இல்ஷன.  

அஷணத்து ஷகிறம் அல் வரறின் இடத்றல் ரய் வரறஷக் கல்ி 

வரறரகக் வகரள்து சனெக ீறக்கரண வதனம்தரய்ச்சனரக அஷனேம். அரது தரர்ப்தண-

தணிர-வதனனனரபி ஆறம் குப்னகள் னஷணந்து கஷடப்திடிக்கும் சனெக அீறக்குப் 
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வதனம் அஷநகூனரகற ிடும். இந்றரில் அனரட்சறரல் ஶரிட்ட ஆகப்வதனம் ீங்கு ரம் 

து ரய்வரறக் கல்ிஷப் னநக்கித்துரன் ன்று ’ஶசத் ந்ஷ’ஶ கூநறினப்தினும் 

இந் னக்கரல் தற்நரண்டுக்கும் ஶனரண கரனத்றல் ரய்வரறக் கல்ி வரடர்தரண 

உறுறப்தரடு இல்னரல் ஶதரணற்குப் தின்ணரல் இனப்தது ஆறம் குப்னகபின் ஊன்நற 

ன்ணனன்ரஶண ி வறும் கனத்துத் வபிின்ஷன்று. ரய்வரறக் கல்ிர 

அல்னர? ன்தது வறும் கனத்துப் ஶதரரட்டன்று, அது குப்னப் ஶதரரட்டத்றன் (ர்க்கப் 

ஶதரரட்டத்றன்) என வபிப்தரஶட ஆகும். ரய்வரறக் கல்ி இல்னரல் இட எதுக்கலட்ஷடக் 

வகரண்ஶட சனெக ீறஷ அஷடனேம் னற்சற எற்ஷநக் கரனரல் வரண்டிடிப்தஶ ஆகும்.  

சரி. ரய்வரறக் கல்ி தற்நற ஶசறக் கல்ிக் வகரள்ஷக -- 2020 ன்ண வசரல்கறநது? 

இஸ்ஶர ன்னும் இந்ற ிண்வபி ஆரய்ச்சற றறுணத்றன்  ஷனரக இனந் 

கஸ்தூரிங்கன் ஷனஷினரண கல்ிக் குறேிணர் வசன்ந ஆண்டு ிரிரண அநறக்ஷக ந் 

ஶதரஶ அறல் ரய்வரறக் கல்ிின் ஶஷ குநறத்துப் ஶதசறினந்ணர்: ஆங்கறனக் 

கல்ிரன் அநறவுக்கு ற ன்று ண்ிினந்ஶரம், ஆணரல் தன ரடுகறம் ரய்வரறக் 

கல்ிரல் னன்ஶணநறினக்கக் கண்ஶடரம் ன்று குநறப்திட்டினந்ணர். ல்ன கனத்து! சரிரண 

கனத்து! ஆணரல் இஷணச் வசனரக்கம் வசய் ஶண்டுஶ, அற்கு ற வசரன்ணரர்கபர?  

னனரரக இர்கள் உண்ஷரண  கல்ிரபர்கபரக இனப்தின் ரய்வரறக் 

கல்ிரன் னன்ஶணற்நத்துக்கு ற ன்தது ற்வகணஶ இர்கறக்குத் வரிந்றனக்க 

ஶண்டும். தன ரடுகஷபனேம் தரர்த்துப் னற கண்டுதிடிப்தரக ‛னேஶகர!‛ ன்று கூர 

குஷநரக இந் உண்ஷஷ அநறக்ஷகிட ஶண்டி ஶஷஶ ற்தட்டினக்கரது. ஶதரகட்டும் 

இப்ஶதரரது வரிந்து வகரண்டரர்கஶப ன்று றம்ற அஷடனரம்.  

இன்மலிைத்து, கூடுொன லக நஞ்சு 

ஆணரல் இந்ற அஷச்சஷின் எப்னஷனப் வதற்றுள்ப இந்க் வகரள்ஷகநறக்ஷக 

ன்ண வசரல்கறநது? திற்றுவரறஷப் வதரறுத்து ந்ரம் குப்ன ஷ ‛கூடுரண ஷ‛ 

ரய்வரறஷப் தன்தடுத் ினப்தம் வரிிக்கறநது. ன் ந்ரம் குப்ன ஷ? ன் ஆநரம் 

குப்தில் கூடரது? தள்பிிறுற ஷ, கல்றரி இறுற ஷ, ன் ல்னர றஷனகபிறம் 

ரய்வரறஶ திற்றுவரறரக இனக்கக் கூடரது? ந்ரம் குப்ன ஷ ன்று ஶசறக் 

கல்ிக் வகரள்ஷக இடுதும் கூட திச்ஷசரன், இது கட்டஷபில்ஷன, கட்டரறல்ஷன. Wher-

ever possible ன்தஷத் றறல் இன்நிடத்து ணனரம். அல்னது கூடுரண ஷ ணனரம். 

என குடம் தரனறல் என துபி ஞ்சு ஶதரன்நஶ wherever possible ன்னும் இந் இன வசரற்கள்.  
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இப்ஶதரது ஆங்கறனத்ஷப் திற்றுவரறரகக் வகரண்டு டத்ப்தடும் ந்க் கல்ி 

றறுணரது அல்னது ந்க் கல்ி ரரிரது இணிஶல் ரய்வரறஷப் 

திற்றுவரறரக ற்றுக் வகரள்ற்கு இந்க் கல்ிக் வகரள்ஷகரல் றதிநக்குர? 

ஶகந்றரி ித்ரனர ணப்தடும் டுசுப் தள்பிகள், சறதிஸ்இ ணப்தடும் ஷக் கல்ி 

ரரிப் தள்பிகள், ஸ்சற ணப்தடும் இந்றப் தள்பிச் சரன்நறழ் தடிப்னகள், ரறன 

ரரித்துக்குட்தட்ட ணிரர் தள்பிகள், றனக, அஇஅறனக ஆட்சறரபர்கள் றகழ்த்ற 

ஆங்கறனத் றிப்தரல் சகட்டுஶணிக்குச் சலறக்கப்தட்ட றழ்ரட்டு அசுப் தள்பிகள்… இற்நறல் 

ந்ப் தள்பிகள் ஶசறக் கல்ிக் வகரள்ஷகின் ’ினப்தத்ஷ’ றத்துத் ரய்வரறஷப் 

திற்றுவரறரக்க னன்ப் ஶதரகறன்நண? துவும் இல்ஷன.  

இந்ற வரறகபின் அறவு தற்நற இந்க் கல்ிக் வகரள்ஷக என கட்டத்றல் ஶதசுகறநது 

(22.5). ரிடிற்ந வரறகள் அறந்து வகரண்டினக்கறன்நண. அசஷப்னச் சட்டத்றல் இடம் 

வதற்ந 22 வரறகறம் கூட இடர்ப்தரடுகஷப சந்றக்கறன்நண (22.6). ரய்வரறஶ கல்ி 

வரறரக  இல்னரற் ஶதரணரல் அது வல்ன வல்னக் கரரற்ஶதரகும்ரன். றஶ இந் 

ஆதத்ஷத்ரன் றர்ஶரக்கறனேள்பது. ஆணரல் ரய்வரறஷக் கல்ிவரறரக னறனேறுத்ர 

என கல்ிக் வகரள்ஷக வரறகபின் அறவு தற்நற னந்துரல் ன்ண தன்?     

இந்க் கல்ிக் வகரள்ஷக ரய்வரறக் கல்ிக்கு ற வசய்கறநது ன்தவல்னரம் 

வறும் தசப்ன! இந்க் கல்ிக் வகரள்ஷக வய்ரகஶ ரய்வரறக் கல்ிக்கு அறுறரகவும் 

உறுறரகவும் ற வசய்னேரணரல், ற்ந ல்னரற்ஷநனேம் எதுக்கற ிட்டு அந் என்ஷநத் 

ங்கரல் ஶதரற்நனரம். ஆணரல் இந்க் கல்ிக் வகரள்ஷகனேம் சரி, இந்க் கல்ிக் 

வகரள்ஷகஷ ற்றுக் வகரண்டுள்ப இந்ற அசும் சரி, இந்க் கல்ிக் வகரள்ஷகஷ 

றர்ப்தரகச் வசரல்றம் றக அசும் சரி ரய்வரறக் கல்ிில் வகரள்ஷக 

உறுறப்தரடில்னரஷ, சரிரகச் வசரன்ணரல் ரய்வரறக் கல்ிஷ ழீ்த்தும் உறுற 

வகரண்டஷ ன்தஶ வய். 

அண்ஷ ஆண்டுகபில் றழ்ரட்டில் ரகரட்சற உள்பிட்ட அசுப் தள்பிகபிஶனஶ 

ஷனறஷன வரடங்கற ஆங்கறனறரன் ஶகரஶனரச்சுகறநது.   

இந்ற றர்ப்தின் வதரல் னம்வரறக் வகரள்ஷகஷ றர்ப்தரகச் வசரல்றம் றக 

அசு றழ்ரட்டிறள்ப டுண் தள்பிகபிறம் சறதிஸ்இ தள்பிகபிறம் இந்றக் கல்ிக்கு 

எனஶதரதும் றர்ப்னத் வரிித்றல்ஷன ன்தது ட்டுல்ன, ரறன ரரித்துக்குட்தட்ட 

ணிரர் தள்பிகபில் இந்ற கட்டரரகக் கற்றுத் ப்தடுஷனேம் ற்றுக்வகரண்டுரன் 
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உள்பது.  

இந்த் ஶசறக் கல்ிக் வகரள்ஷகின் றரக வன்ஶறம் உறுற வசய்ப்தடும் 

அறகர ஷப்தரடு ரய்வரறக் கல்ிஷ அநஶ எறத்துக்கட்டி ிடும். ற்வகணஶ 

ரய்வரற றுப்னக் வகரள்ஷக அஷணர்க்கும் கல்ி ன்ந குநறக்ஶகரஷப றுப்தற்ஶக 

தன்தட்டு னகறநது.  

ஆங்கியத் ேிணிப்பு  

திற்றுவரற தற்நற உறுறின்ஷஶரடு ஶசர்ந்து னது இண்டரம் தில்வரற 

தற்நற குப்தம். இப்ஶதரஶ ஶர்ந்வடுக்கும் ரய்ப்தில்னர இண்டரம் தில்வரறரக 

ஆங்கறனம் றிக்கப்தடுகறநது. இண்டரம் தில்வரற என்நறன் ஶஷஷ ரம் 

றுக்கில்ஷன. ஆணரல் ஆங்கறனத்துக்கு ரற்நரக ஶறு அல்வரற என்ஷநத் 

ஶர்ந்வடுத்துக் வகரள்றம் ரய்ப்ன இல்னரரல் இது ஆங்கறனத் றிப்தரகறநது. ந் குப்ன 

ஷ ரய்வரற ட்டும் தின ஶண்டும், ந் குப்தினறனந்து இண்டரம் தில்வரறரக 

ஆங்கறனம் அல்னது ஶறு அல்வரறஷச் ஶசர்த்துக் வகரள்ப ஶண்டும் ன்ந ஷஷந 

தும் இந்க் கல்ிக் வகரள்ஷகில் இடம்வதநில்ஷன. இந்றரில் ஆங்கறனத் றிப்தரல் 

ற்தட்டுள்ப கல்ி றுப்ஷதனேம் சனெக ீற றுப்ஷதனேம் ஆங்கறன ஶரிகபரண 

கஸ்தூரிங்கன் ஷகநர உர்ந்ரகஶ வரிில்ஷன.  

திற்றுவரறரகவும் எற்ஷந இண்டரம் தில்வரறரகவும் ஆங்கறனம் 

றிக்கப்தடுது ஶதரரவன்று னென்நரம் தில்வரறரக ‛இந்ற அல்னது திந வரற‛ ன்று 

வசரல்னறக் வகரண்ஶட வசனபில் இந்றஷத் றிப்தற்கு இந் அநறக்ஷக றவசய்கறநது. 

இந்றஷனேம் வசம்வரறகபில் என்று ன்ந வதரில் சற்கறனத்ஷனேம் கல்ினஷநக்குள் 

வல்ன தஷக்கும் ந்றம் கரப்தடுகறநது. இது அஷணர்க்கும் கல்ி ன்ந குநறக்ஶகரஷப 

வன்ஶறம் ினக்கற றறுத்ற ட்டரக் கணி ஆக்குரகத்ரன் னடினேம் ன்தற்குப் வதரி 

ிபக்கம் ஶஷில்ஷன. 

கொறிக் கல்லிபம் அமிவுக் கல்லிபம் 

அநறவுக் கல்ிக்கும் வரறக் கல்ிக்குரண உநஷப் னரிந்து வகரள்றல் ஶசறக் 

கல்ிக் வகரள்ஷக-2020 வதரிதும் கும்திப் ஶதரனேள்பது. கூடுனரண வரறகள் வரிந்ரல் 

கூடுல் அநறரபி ன்ந வகரச்ஷசரண சன்தரடு இந்க் வகரள்ஷக குத் வதனக்கஷப 

ஆட்டிப் தஷடப்தது ஶதரல் வரிகறநது (தத்ற 4.11). கல்ிக்கூடங்கஷப அநறவுத் துஷநகபில் 

ஶர்ச்சற னம் றஷனங்கள் ன்ந றஷனினறனந்து தன்வரறப் திற்சறக் கூடங்கபரக ரற்நத் 
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துடிக்கறன்நணர்.  

ம் ரர்கபில் தன்வரறக் கல்ி ஶட்ஷக வகரண்ட சறனனக்கு அற்கரண கல்ி 

வதறும் ரய்ப்னம் கட்டஷப்ன சறனேம் இனக்க ஶண்டும்ரன். ஆணரல் அற்கரகப் 

வதரதுறஷனக் கல்ி றறுணங்கள் அஷணத்ஷனேம் தன்வரறப் திற்சற றறுணங்கபரக ரற்ந 

றஷணப்தது ணிணி பர்ச்சறக்ஶகர குனக பர்ச்சறக்ஶகர தன்தடரது.  

குந்ஷப் தனத்றஶனஶ தன வரறகஷபனேம் கற்கும் றநன் உண்டு ன்தது இந்ப் 

தன்வரறக் கல்ி ஆஷசக்குச் வசரல்னப்தடும் ிபக்கம். றநன் உண்டர இல்ஷனர 

ன்தன்று, ஶஷ உண்டர ன்தஶ ிணர. வதரதுரண ஶஷ இல்ஷன ன்ததுரன் சனெக 

ீற ஶதரற்றும் கல்ிரபர்ம் னடிவு.  

னென்நரம் குப்திறம் ந்ரம் குப்திறம் ட்டரம் குப்திறம் ஶர்வு டத் ஶண்டும் 

ன்கறநது ஶசறக் கல்ிக் வகரள்ஷக - 2020 அநறக்ஷக. தனனம் வசரல்து ஶதரல் வதரதுறஷனத் 

ஶர்வு (public examination) ன்று அநறக்ஷக குநறப்திடில்ஷன. தள்பித் ஶர்வு ன்றுரன் 

வசரல்கறநது. (அநறக்ஷக, தத்ற 4.40). இற்கு ரநரக 10, 12ஆம் குப்னகபில் இப்ஶதரறனப்தது 

ஶதரல் ரரித் ஶர்வுகள் (Board Examinations) டத்ப்தடும் ன்று வசரல்ன் னெனம் 3, 5, 8ஆம் 

குப்னத் ஶர்வுகறம் 10. 12ஆம் குப்னத் ஶர்வுகறம் ஶறுதடுத்றக் கரட்டப்தடுகறன்நண. 

ஆணரல் 3, 5, 8ஆம் குப்னத் ஶர்வுகஷப உரி ஆஷம் (appropriate authority) டத்தும் ன்று 

வசரல்ன் வதரனள் ன்ண? இந்த் ஶர்வுகபில் ஷடப்தடுத்ல் (detention) இனக்குர? 

ன்ததும் வபிரக்கப்தடில்ஷன. இப்ஶதரறனக்கும் னஷநரன் வரடனம் ன்று னரிந்து 

வகரள்ரணரல் ரறனத்துக்கு ரறனம் ஶறுதட்ட ஷடனஷநகஷப இந்த் ஶசறக் கல்ிக் 

வகரள்ஷக – 2020 ற்றுக் வகரள்கறநர? இந்க் கல்ிக் வகரள்ஷகின் எட்டுவரத்ப் 

தஷகப்னனத்றல் ஷத்துப் தரர்க்கும் ஶதரது 3, 5, 8ஆம் குப்னத் ஶர்வுகறம் னல் 

ஷனனஷநரகக் கல்ி றனறல் எதுங்கும் சனெகப் தின்ணிினறனந்து னம் ரர்கஷப 

டிகட்டிஶர டிகட்டரஶன அச்சப்தடுத்றஶர இஷடறற்க ஊக்கப்தடுத்தும் ிஷபஷஶ 

வகரண்டினக்கும் ன்று அஞ்சுற்கு இடனண்டு.  

தேர்கலன் கசய்பம்? 

தள்பிக் கல்ி னடிந்து 11ஆம் குப்தில் ரரித் ஶர்ில் வதறுகறந வற்நற – இந்த் 

ஶசறக் கல்ிக் வகரள்ஷகின் தடி - தல்கஷனக்கக தஷவுக்கரண குறரக (eligibility) 

றக்கப்தடரது. தஷ 11ஆம் குப்னச் சரன்நறறல் (SSLC – Secondary School Leave Certificate) 

தல்கஷனக் ககப் னதுனகப் தடிப்னக்கு (Pre-University Course) இஷடக்கரனத் ஶர்வு வதற்நரகச் 
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சரன்நபிப்தரர்கள். ஶணிஷனக் கல்ி (+2) ந் திநகும் தன்ணிண்டரம் குப்னத் ஶர்ில் 

வதற்ந றப்வதண்கள் கல்றரிக் கல்ிில் தஷற்கரண குறஷ ங்கும். 

இஷடக்கரனத்றல் னத்துப் தடிப்னக்கு தஷவுத் ஶர்வு ஷக்கப்தட்ட ஶதரதும் +2 

றப்வதண்கறம் ஶசர்த்ஶ கக்கறடப்தட்டண.    

ஶறுஶறு ரரிங்கபில் ஶறுஶறு கல்ித் றட்டங்கபில் அல்னது ஶறுஶறு தரடத் 

றட்டங்கபில் தள்பிக் கல்ி னடித் ரர்கறக்கு எஶ அடிப்தஷடில் ஶகள்ித்ரள் 

வகரடுத்து தஷவுத் ஶர்வு டத்துது வதனம் அீற அல்னர? இஷ ரம் கற்தஷணரகச் 

வசரல்னில்ஷன. ீட் (NEET) ன்ந வதஶ இது வறும் தஷவுத் ஶர்வு அன்று ன்தஷ 

உர்த்தும். National Eligibility and Entrance Test ஶசறத் குற ற்றும் தஷவுத் ஶர்வு ன்தறல் 

’ஶசற’ ன்தது இது ரடு னறேஷக்குரணது ன்தஷக் குநறக்கும். அரது ரறன 

ஶறுதரடுகஶபர கல்ி ரரி ஶறுதரடுகஶபர என வதரனட்ஶட அன்று. ’குற’ ன்தன் 

வதரனள் தள்பிப் தடிப்ஷத றஷநவு வசய்ரல் வதற்ந குறக்கு றப்தில்ஷன, இணிரன் இந்த் 

ஶர்ின் றரகத் குற வதந ஶண்டும். இந்த் குறக்கு ஶல் கூடுல் றப்வதண் வதறும் 

ஶதரட்டிில்ரன் ’தஷவு’ வதந ஶண்டும்.  

லர்ண ேர்பம் லர்க்க ேர்பம் 

இந்க் வகரடி ’ீட்’ரன் அணிரின் கணவுகஷபனேம் உிஷனேம் ரய்த் கிறு 

ன்தஷ ப்தடி நப்ஶதரம்? இப்ஶதரது ீட் ல்னரற்றுக்கும்  ஶண்டும் ன்தது இந்த் 

ஶசறக் கல்ிக் வகரள்ஷகின் றட்டம். னத்தும், வதரநறில் தடிப்னகபில் ஶச னடிர 

ிட்டரறம் இபங்கஷனப் தடிப்தினரது தட்டம் வதறும் ரய்ப்ஷதனேம் சறஷத்து 

வபிஶற்றுதுரன் இன் வகரடி ிஷபரக இனக்கும். தடர தரடுதட்டுப் 

தல்கஷனக்ககப் தடிப்தில் ஶசர்ந் திநகும் ரன்கரண்டுப் தட்டப் தடிப்தில் ப்ஶதரது 

ஶண்டுரணரறம் வபிஶநறச் வசல்றம் றஷத் றநந்து ஷக்கறநது இந்க் வகரள்ஷக. 

இஷடறற்நஷனப் தல்ஶறு றஷனகபிறம் ஊக்குிப்தஶ இன் ஶரக்கம். இஷடறற்நஷன 

எறப்தற்கு ற ஶடுற்கு ரநரக இஷடறற்நஷன னஷநப்தடுத்ற இஷடறற்ஶதரஷ கூனறப் 

தட்டரபத்றல் வகரண்டுஶசர்க்கும் ஶரக்கனம் கரப்தடுகறநது. 

வவ்ஶறு ஶதரினரண ஶரர தள்பிகஷப றரக்கும் னன்வரறவு ரபரண 

அசுப் தள்பிகறம் உள்பரட்சறப் தள்பிகறம் னெடப்தட்டு ரபரண பி குந்ஷகறக்குக் 

கல்ி றுக்கப்தடுறல்ரன் ஶதரய் னடினேம்.  
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ஷன றஷனினறனந்ஶ வரறற்கல்ி, 13 றனறனந்ஶ வரறற்திற்சற ன்தஷ 

இந் ஶரக்கத்துடன் இஷத்ஶ தரர்க்க ஶண்டினேள்பது. இஷண ஶர்ப் வதரனபில் 

குனக்கல்ி ன்று வசரல்ன னடிர ிட்டரறம் சரறம் ஶகரஶனரச்சும் ஷ அப்தடி என 

ிஷபவு இனக்கஶ வசய்னேம். உள்றெர்த் வரறல்கள் ன்ந குநறப்தில் ச்சு ஶஷன, 

ண்தரண்டம் வசய்ல், தரத்ற ஶஷன, ஶரட்ட ஶஷன ன்ந ரிஷசில் சனஷத் 

வரறஷனனேம் னடிறனத்த்ஷனேம் துப்னவுப் திஷனேம் இடுகரட்டுப் திஷனேம் 

ஶசர்க்கரல் ிட்டரல் வரத்றல் குனக்கல்ி னஷநக்குத் னம் ஊக்கத்ஷ ஷநத்து ிட 

னடிரது.  

ர்ரசற ீட்சறில் ஆர்ஸ்ஸ்-க்கும் அம்தரணி அரணிகறக்கும் தட்தரண 

ஶறுதரடு இனக்கஶ வசய்னேம். இந்துத்துச் சரர்ஷதனேம் எட்டுநவு னனறத்றன் 

ஶஷகஷபனேம் – அல்னது ர் ர்த்ஷனேம் ர்க்க ர்த்ஷனேம் - இக்கப்தடுத்தும் 

றனஷந இந்க் கல்ிக் வகரள்ஷகின் சரரக அஷனேம். கரங்கறசரட்சறில் 

வகரண்டுப்தட்ட ஶரர கல்ிின் சரனம் இதுஶ. அஷஶ இப்ஶதரது ஶறம் 

தனரக்க னல்கறன்நணர்.     

இந் ற்தரடு னறேதும் னரற்று றில் கல்ினேரிஷ றுக்கப்தட்ட க்கபின் 

வல்னத் றநந் ண்ணும் றேத்துரண அநறவுக்கண்கஷப அிப்தரகஶ அஷனேம். இது 

சனெகீறக்குத் ீரக் ஶகடு வசய்ஶரடு, ரபரண திஞ்சுக் ஷககஷப உஷப்தங்கரடிில் 

அள்பி சீற, ஶச உஷப்னப் தட்டரபத்றன் அிகஷபப் வதனகச் வசய்து, உஷப்னத் றநணின் 

ிஷனஷ ழீ்த்றத் வரறனரபர் உரிஷகறக்கு ஶட்டு ஷத்து ிடும்.  

தள்பிக் கூடங்கள் கற்நனறல் இணிஷ கூட்டிப் தல்துஷந அநறவு னகட்டும் கல்ிச் 

ஶசரஷனகபரக இனக்க ிடரல் சர்க்கஸ் ினங்குப் திற்சறக் கூடங்கஷபப் ஶதரல் ீட் திற்சற 

ஷங்கபரக ரற்நப்தடுற்ஶக இந்க் கல்ிக் வகரள்ஷக றஶகரறம். திற்சற 

ஷங்கஷப எறப்தரகச் வசரல்னறக் வகரண்ஶட ல்னரக் கல்ிக் கூடங்கஷபனேம் திற்சற 

ஷங்கபரக ரற்நற ிடும்.  

கல்ிஷ அடிப்தஷட உரிஷ ன்று அசஷப்னச் சட்டத்றல்  றனத்ம் வசய் தின்னும் 

கல்ி வதறுது க்கள் உரிஷ, கல்ி வகரடுப்தது அசறன் கடஷ ன்ந குநறக்ஶகரஷப 

அஷட ிடரல் வசய்து வகரண்டினக்கும் கல்ி-ிகத்துக்குத் ீர்வு கரணும் னற்சற 

கூட இந்த் ஶசறக் கல்ிக் வகரள்ஷகில் கரப்தடில்ஷன. வசரல்னப் ஶதரணரல் அது இந் 

ிகத்ஷப் தல்கறப் வதனகச் வசய்ஶ றஶகரறகறநது. வன்ஶறம் ணிரர் 
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கல்றரிகஷபப் தல்கஷனக்கக இஷப்தினறனந்து திரித்துத் ன்ணரட்சறக் கல்றரிகபரகக் 

கட்டிழ்த்து ிடுதும் கல்ித் துஷநில் ஈட்ட வநறனேடன் ிகம் ண்டிப் வதனகஶ 

றவசய்னேம்.  

கல்லிக் ககொள்கரொ? க்கள் தசகலொ? 

அஷணர்க்கும் கல்ி ன்ந உரி குநறக்ஶகரஷப அஷட அனகரஷப் தள்பிகள் 

அல்னது அண்ஷடப் னநப்தள்பிகள் (Neighbourhood Schools) ன்ந கனத்ஷச் சனெக ீறக் 

கல்ிரபர்கள் னறனேறுத்ற னகறன்நரர்கள். இந்க் கல்ிக் வகரள்ஷகஶர இற்கு ஶர் 

றர்த் றஷசில் றட்டறடுகறநது. னறேிரிரண தள்பி பரகங்கஷபத் ஶரற்றுிப்தது ன்ந 

றட்டம் ஷ பி ரர்கறக்கும் ஊர்ப்னந ரர்கறக்கும் ட்டரத் வரஷனில் 

கல்ிஷ ஷத்து ிடும். இப்ஶதரறனக்கும் ணிரர் கல்ி றறுணங்கபின் ஷடனஷநஷ 

ஷத்துப் தரர்த்ரல் ஶட்டுக்குடிிணனக்கு ட்டுஶ கல்ி கட்டுப்தடிரகும் ன்ந றஷனஷத் 

ஶரற்றுித்து ிடும். 

அசுப் தள்பிகஷபத் ஷகஷற்நஷரகக் கனதும் ணப்ஶதரக்கு அற்ஷநத் ணிரர் 

தள்பிகறக்குக் கலழ்ப்தட்டஷரக்கற ிடும் (7.10). ஷண துஷநகபில் ஶதரனஶ கல்ித் 

துஷநிறம் வதரதுத் துஷநஷ னடக்கறத் ணிரர் துஷநஷ பப்தடுத்துஶ இணரல் 

கண்ட தனணரய் இனக்கும். இது ரர் னனுக்கும் க்கள் னனுக்கும் னநம்தரணது 

ட்டுன்று, ஆசறரிர்கஷபக் வகரத்டிஷகபரக்கற ிடும்தடிரணது.  

ஆசறரிர்கறக்குப் தினேர்வு, ஊற உர்வு ஆகறற்றுக்கு அர்கள் தி வசய் 

கரனத்ஷக் கக்கறல் வகரள்பரல் அர்கபின் வசல்தரடு தற்நற றப்தடீ்ஷடஶ 

அடிப்தஷடரகக் வகரள்து (தத்ற 5.20) ஆசறரிர்கஷப ஆட்சறரபர்கபின் ில் றறுத்ற 

ிடும். அடிஷகஷபப் தக்கும் அடிஷகபரகஶ ஆசறரிர்கஷப ரற்றும் னற்சற இது    

ரர்கஷபக் கசக்கற ஆசறரிர்கஷபப் திறந்து வதற்ஶநரஷ எட்டக் கநக்கும் 

கல்ிின் வதரினரண வகரள்ஷப றறுணங்கஷபப் தற்நற இந்க் கல்ிக் வகரள்ஷகின் 

தரர்ஷ ன்ண வரினேர? இஷ வசய்னேம் ஶஷனக்குப் வதர் ‚philanthropy”! தஶரதகரம்! 

ஶனரஶகரதகரம்! க்கள்ஶசஷ! அசும் இந்க் கல்ிச் ஶசஷக் ககங்கறம் ஶசர்ந்து இந்க் 

கல்ிக் வகரள்ஷகஷச் வசனரக்கப் ஶதரகறன்நரர்கபரம்! கல்ிஷப் தனரக்குது, சனெக 

ீறஷனேம் சத்துத்ஷனேம் வய்ப்தடச் வசய்து இஷரம் இந்க் கல்ிக் வகரள்ஷகின் 

ஊடரக அஷட ினம்னம் இனக்குகள் ன்நரல் னனறல் கல்ித் துஷநஷ இந்ப் 

தகற்வகரள்ஷபர்கபின் திடிினறனந்து ீட்க ஶண்டும். இந் ண்ஶ இல்ஷனவன்நரல், 
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தகற் வகரள்ஷபர்கறக்குப் னர்ப் தரஷ அஷப்தஶ இந்க் கல்ிக் வகரள்ஷகின் 

வய்ந்ஶரக்கம் ன்று குற்நஞ்சரட்டுகறஶநரம்.   

இந்ேி பும் சற்கிபேேப் கபபேகபம் 

கல்ிக்கு அநறில் ஶரக்கு ஶதரனஶ அநில் ஶரக்கும் ஶண்டும் ன்தது குனக 

னன் ரடும் கல்ிரபர்கள் ப்ஶதரதும் னறனேறுத்ற னது. இந்த் ஶசறக் கல்ிக் 

வகரள்ஷக - 2020 அநறில் ஶரக்கும் அநில் ஶரக்கும் அற்நது ன்தற்கு அது 

ிந்ஶரதும் இந்ற னம் சற்கறன ரட்டனஶ ஶதரற சரன்றுகபரக உள்பண. 

இந்றரில் ந்வரன கல்ிக் வகரள்ஷகனேம் ஈரிம் ஆண்டுகறக்கு ஶல் 

வதனம்தரன்ஷ க்கஷபக் கல்ினேரிஷ அற்நர்கபரக்கற தரர்ப்தணிப் தண்தரட்ஷடக் 

கக்கறல் வகரண்டு அறனறனந்து ீண்டு னற்கு றகரட்ட ஶண்டும். ரநரக இந்த் 

ஶசறக் கல்ிக் வகரள்ஷக இந்ற ன ன்றும் தரப் வதனஷ ன்றும் அஶ 

தரர்ப்தணித்ஷக் வகரண்டரடுகறநது. அந்ப் தரர்ப்தணித்றன் ஊர்றரக ட வரறஷ 

அரிஷஶற்ந ஆிம் ற ஶடுகறநது. சரற றர்ப்தில்னரல் சனெக ீற சத்தும் 

ன்தவல்னரம் வறும் தசப்ன!   

இந்றரில் உர் கல்ித் துஷநில் கடந் கரனத்றல் இடஎதுக்கலட்டின் கறதரகம் 

ன்ண? இட எதுக்கலட்டு னஷநஷ உறுறப்தடுத்வும் ிரிரக்கவும் இந்க் கல்ிக் 

வகரள்ஷகின் தரிந்துஷ ன்ண? இந் ிணரக்கஷப னன்ணிறுத்ற ிஷட ஶடும் னற்சறஶ 

இல்ஷன. இது சனெகீறஷ வௌணத்ரல் வகரல்றம் றட்டம் ன்ஶந கன ஶண்டினேள்பது.   

சற்கறனம் எற்றுஷக்கரண வரற ன்றும், னன்ஷச் வசம்வரற ன்றும் 

ஶதரற்நப்தடுதும், ட்டரம் குப்தினறனந்து சற்கறனம் தடிப்தற்கு ரறன அசுகள் சறநப்ன 

றறபிக்கச் வசரல்தும், கல்ிச் வசற்தரட்டரபர்கள், ன்ணரர்னர்கள் ன்ந வதரில் 

ஆர்ஸ்ஸ் சறந்ஷணப் தப்னர்கஷப னஷநசரர் கல்ிக் ககங்கறக்குள் தஷ ிடும் 

றட்டனம், அந றறுணங்கறடன் அசுக் கூட்டரண்ஷ ன்ந வதரில் இந்துத்து 

றறுணங்கஷபக் கல்ிஷப்னக்குள் கனக்கும் ஆர்னம் ஶசறக் கல்ிக் வகரள்ஷக - 2020 

ன்ந இவ்நறக்ஷகின் இந்துத்துச் சரர்னக்குச் சரன்றுகள் ஆகும். சற்கறனத்றன் 

ரினரகஶ சற்கறனம் கற்திக்கும் னன்வரறவு (தத்ற 4.17) கல்ித் துஷநில் 

தரர்ப்தணர்கபின் னணிஷனஷ உறுறரக றஷனறறுத்வும் தரர்ப்தணல்னரரஷக் கல்ிில் 

ஊக்கறந்து வபிஶநச் வசய்வுஶ றவசய்னேம். தள்பிப் தடிப்தில் ஈரண்டு கரனம் 

இந்றரின் வசம்வரறகபில் என்ஷநப் திறம் ரய்ப்ன ங்கும் றட்டனம் (4.19) 
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சற்கறனக் கல்ிக்கு இன்னுவரன வகரல்ஷனப்னந றஶ ஆகும். என கட்டத்றல் ’சர்ம் 

சற்கறன ம்’ ன்ந றஷனக்கு இந்க் கல்ிக் வகரள்ஷக ந்து ிடுகறநது (தத்ற 22.15).  

சற்கறனத்றன் தல்துஷந தடர்ந் அநறஷப்ன குநறத்துப் ஶதசறத் றஷபக்கும் ஶசறக் 

கல்ிக் வகரள்ஷகின் தஷடப்தரபர்கள் றஷனேம் என வசம்வரறரகக் குநறப்திடுஶரடு 

சரி. வசத் வரறக்கு இவ்பவு சறநப்ன இனக்கக் கூடும் ன்நரல் வசம்வரறகறக்வகல்னரம் 

வசம்வரறரகற சலரிபஷத் றநம் குன்நரத் றறேக்கு வ்பவு சறநப்ன இனக்கக் கூடும் 

ன்று இர்கள் ண்ிப்தரர்க்கஶ இல்ஷன.  இர்கறக்குத் வரல்கரப்திஶர றனக்குநஶபர 

துவும் வரிில்ஷன. வரிந் ரஷனேம் இந்க் குறேில் அர்த்வும் இல்ஷன.  

னரற்று ஆய்ரபர்கறக்ஶகர இனக்கறத் றநணரய்ரபர்கறக்ஶகர சற்கறனக் கல்ி 

ஶஷப்தட்டரல் அறல் என திஷனேம் இல்ஷன. அற்கரண ணி ற்தரடுகள் இனக்கஶ 

இனக்கறன்நண. ஆணரல் இற்கரகப் வதரதுறஷனில் அஷணத்து ரர்கஷபனேம் சற்கறனம் 

கற்கத் தூண்டுது ணீ் ஶஷன. இது இனத்ீன், கறஶக்கம் ஶதரன்ந ற்ந வரறகறக்கும் 

வதரனந்தும். அஷ அல் வரறகள், சற்கறனம் ம் வரற ன்று வசரல்ன னற்தடும் 

ஶதரதுரன் வசரல்கறநர்கபின் சனெகச் சரர்ன ன்ண ன்ந ஶகள்ி றேகறநது.  

ஶசறக் கல்ிக் வகரள்ஷக - 2020 ஆத்ஷ என னஷந தடித்துப் தரர்த்ரஶன 

ஶதரதும், இந்க் வகரள்ஷகஷ ஷந்ர்கள் ட வரறப் ஷதத்றங்கள் ன்ந ண்ஶ 

றஞ்சும். தன றகபிறம் இர்கள் இந்ற வரறகறக்வகல்னரம் சற்கறனஶ னெனம் ன்று 

ந்றரக றறு னல்கறநரர்கள். 

சற்கறனத்றல் ன்ண இனக்கறநஶர இல்ஷனஶர இந்துத்துத்றன் சரரண 

தரர்ப்தணிம் இனக்கறநது. கல்ி னெட ம்திக்ஷககஷப பர்ப்தரக இனக்கக் கூடரது ன்று 

எப்னக்குக் கூட என குநறப்னம் இல்னர இந்க் கல்ிக் வகரள்ஷக பர்க்க ினம்னம் 

ிறேறங்கபில் என்நரக ’றஷ்கர கர்ர’ னறனேறுத்ப்தடுகறநது. ர்ரசறத்துக்கு தகத் 

கலஷ னம் றர ிபக்கம் இது.  

இந்றஷனில் இந்த் ஶசறக் கல்ிக் வகரள்ஷக அநறில் உர்வு தற்நறப் ஶதசுது 

(4.20) ஷகப்னக்குரிது. அஶ னெச்சறல் ’இந்ற அநறவு’ தற்நறனேம் ஶதசுகறநது. இந்ற தின் என 

கூநரகக் கூட ன ர்த்ஷனேம் அது அநறவுக்குச் வசய் ஶகட்ஷடனேம் இந்க் கல்ிக் 

வகரள்ஷக அநறந்ஶற்கில்ஷனஶ? கஷனணிடம் கட்ஷட ில் ஶகட்ட துஶரனம், 

கர்னுக்கு சரம் ிட்ட தசுரனும், சம்னகஷண வட்டிச் சரய்த் இரனும் இந்ற 

தின் வரன்ங்கள்ரஶ? 



                                              உரிஷத் றழ்த் ஶசம்| ஆகஸ்ட் 2020| 17 

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

இந்க் கல்ிக் வகரள்ஷகின் தஷடப்தரபர்கள் தத்ஶரடு தறவணரன்நரகத் 

றனள்றரின் வதஷனேம் வசரல்னற ஷக்கறநரர்கஶப ி றனக்குநபின் கல்ிக் 

வகரள்ஷகஷ வநடுத்தும் தரர்த்ற்கரண அஷடரபஶ இல்ஷன. இர்கறக்குப் திடித்ரண 

’ஞரணகுன’ சூழ்ச்சறக்கர சரக்கறர்ரம் ன்தறனறனந்ஶ இர்கபின் உள்பக்கறடக்ஷகஷ ரம் 

உய்த்நறனரம்.  

அசஷப்னச் சட்ட ிறேறங்கள் ன்று குநறப்திடும் ஶதரது இந்க் கல்ிக் வகரள்ஷக 

வனக்கடிறஷனக் கரனத்றல் தஷக்கப்தட்ட தகுற IV-A அடிப்தஷடக் கடஷகஷப 

(குடிக்கறக்குத்ரன், அசுக்கறல்ஷன) னறனேறுத்துதும், தகுற III அடிப்தஷட உரிஷகஷபக் 

கணரகத் ிர்ப்ததும் இந்க் கல்ிக் வகரள்ஷகின் திம்ரக்கஷபக் கரட்டிக் 

வகரடுப்தரகும். ரர்கஷபப் தரர்த்து ‚உங்கறக்கு உரிஷகள் உண்டு, அற்றுக்கரகப் 

ஶதரரடும் வபிவு ஶண்டும்‛ ன்று வசரல்றம் றநம் இல்னர கல்ிக் வகரள்ஷக 

அடிஷகஷபத்ரன் பர்க்கும். ஆறம் குப்னக்கு அடிஷகள்ரம் ஶஷப்தடுகறன்நரர்கள்! 

பொர்ப்பனிக் கல்லிக் குழு 

கஸ்தூரிங்கன் ஷனஷினரண குறேிணர் வத்ப் தடித்ர்கள் ன்று டுத்துக்கரட்டி 

அர்கபது கல்ிக் வகரள்ஷகில் குற்நம் கரனரர? ன்று ஶகள்ி றேப்தப்தடுகறநது, 

வத்ப் தடித்ர்கள், சரி! கல்ிரபர்கபரகக் கூட இனக்கனரம்! ஆணரல் சனெக ீறக் 

கல்ிரபர்கபர? இர்கபது உனகக் கண்ஶரட்டம் ன்ண? இர்கபில் வதனம்தரனரர் ஶர 

என ஷகில் ஆர்ஸ்ஸ் வரடர்னஷடர்கள் ன்தது இது ஷ றுக்கப்தடில்ஷன. 

வதனம்தரறம் தரர்ப்தணிச் சறந்ஷணில் ஊநறர்கள் ஆக்கறனேள்ப கல்ிக் வகரள்ஷகஶ இது 

ன்தற்கு அகச் சரன்றுகறம் னநச் சரன்றுகறம் உள்பண.  

 இந் அநறக்ஷகில் தற்நரர்ந் ினப்தங்கஷப வபிிடும் தன வசரல்சீ்சுகள் 

இனப்தினும் அஷ கஷக்குரஷ ன்தஶரடு, இன் உண்ஷரண ச்சு 

ஶரக்கங்கறக்கு உனஷநப்னம் ஆகும். ரட்டின் வரத்ப் வதரனபரக்கத்றல் 6 ிறேக்கரட்ஷடக் 

கல்ித் துஷநக்குச் வசனிடும் றஷனஷ ஶரக்கற ிஷந்து னன்ஶணறுது ஶதரன்ந 

கர்ச்சறரண வசரல்சீ்சுகபரல் எனதனும் ிஷபப் ஶதரறல்ஷன. னன்ன க்கற 

னற்ஶதரக்குக் கூட்டி வசரன்ணது, இப்ஶதரது ஶசற சணரகக் கூட்டி வசரல்கறநது, 

அவ்பவுரன்! வசரல்னறக் வகரண்ஶட இனப்தரர்கள்! எனஶதரதும் வசய் ரட்டரர்கள்! 

ஶண்டுரணரல் இஷச் வசரல்னற என சறநப்ன ரி ிறத்ரறம் ிறப்தரர்கள்! 
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பண்பொட்டுப் பகைகடுப்பு 

றுஷஷ எறக்க னடிரர்கள், தசற தட்டிணிஷ ிட்ட னடிரர்கள், 

ஶரய்ஷஷ வன்று னரழ்வு  னடிரர்கள், அநறரஷஷ ழீ்த்ற அஷணர்க்கும் 

ஷகஷரண கல்ிஷ ட்டும் ங்கப் ஶதரகறன்நரர்கள், அற்கரண ந்றக் ஶகரஶன இந்த் 

ஶசறக் கல்ிக் வகரள்ஷக 2020 ன்று ம்னற்கு ரம் ரபிகள் அல்ஶனரம்!     

இந்ப் திற்ஶதரக்குக் கல்ிக் வகரள்ஷகஷ றர்த்து னநறடிப்தஶரடு ரம் க்கரண 

னற்ஶதரக்குக் கல்ிக் வகரள்ஷகஷ குத்து றஷநஶற்நவும் தரடுதட ஶண்டும். 

உடணடிரகச் வசய் ஶண்டிது இதுரன்: ஶசறக் கல்ிக் வகரள்ஷக - 2020 

றழ்ரட்டுக்குள் தஷ ிடக் கூடரது. னம்வரறக் வகரள்ஷகஷ ற்க ரட்ஶடரம் ன்று 

றக னல்ர் டப்தரடி வசரல்கறநரர். ல்னது. 80கபின் திற்தகுறில் ஶரரஷ 

தஷ ிடரல் டுத்து றழ்ரடு. இப்ஶதரது னம்வரறக் வகரள்ஷகஷ ட்டுல்ன 

ஶசறக் கல்ிக் வகரள்ஷக – 2020இன் ந்ப் தகுறஷனேம் தஷ ிடக் கூடரது. இறல் 

றக அசு உறுறரக றஷனவடுக்க ஶண்டும். ரம் இவ்ரறு இக்வகரள்ஷகஷத் 

டுப்தறல் வற்நற வதற்நரல் இந்றரின் ஷண ரறனங்கறக்கும் ஊக்கபிப்தரக 

இனக்கும். இல்ஷனஶல் ற்ந ரறனங்கஷபக் கரட்டி இந் அறவுக் வகரள்ஷகஷ ம் 

ஷனில் கட்டி ிடுரர்கள். கல்ி இப்ஶதரதும் இஷசவுப் தட்டினறல்ரன் உள்பது, ரறன 

அசறன் இஷசில்னரல் ந்க் கல்ிக் வகரள்ஷகனேம் றழ்ரட்டில் கரல் ஷக்க னடிரது 

ன்று றக அசு ரதுஷக்கனரம்.  

ரம் ம் வரற கரக்கவும் சனெக ீற கரக்கவும் றழ்ரட்டுக்குக் கல்ி இஷநஷ 

ஶகரனஶரம்!   

இது ஶர அசறல் கட்சறகபின் திச் சண்ஷடக்கரண கனப்வதரனள் ன்று கனற ிட 

ஶண்டரம். இது இந்ற அசுக்கும் றழ் க்கறக்கும் இஷடினரண ஶதரரட்டம் ன்று 

னரிந்து வகரள்ப ஶண்டும். ஶரறின் ’தரம்’ ம் றழ்த் ஶசத்றன் ீது டத் 

னற்தட்டுள்ப இந்ப் தண்தரட்டுப் தஷடவடுப்ஷத னநறடித்ரக ஶண்டும்.  
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  ேிறீறத்ேின் ேககசொல் நண்பர், தபொொடும் க்கரின் சட்ைத் துகணலர்  
 

 பத்ே லறக்கமிஞர் ககயணி அலர்கலக்கு கசவ்லணக்கம்!   
 

 
ேன்னயங்கபேேொத் ேிழ்த் கேொண்ைர் 

ொ லர்லறி தலம்கபன் 
அலர்கலக்குப் புகழ் லணக்கம்! 
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கபம் கரனம் 
கறன் 

2020 ஜழஷன 2 -- சங்கர் 

வகரஷனக்கு ீற ஶண்டும்! ன்ந 

னக்கத்ஶரடு  சணரக ீட்னக் 

கூட்டிக்கம் சரர்தில் வதரள்பரச்சறில் 

இன இடங்கபில் ஶகரரிக்ஷக 

ஆர்ப்தரட்டம் ஷடவதற்நது.  ஷனஷ 

அஞ்சல் றஷனம் னன்ன ஷடவதற்ந 

ஆர்ப்தரட்டத்றல் றழ்த் ஶசற 

ிடுஷன இக்கம் சரர்தில் ஶரர்கள் 

தங்ஶகற்நணர்! ஶரர் தரற 

ஷனஷஶற்நரர். 

 

2020 ஜழஷன 10 -- ஆம் ரள் க்கள் னன்ணி ஊடகம் சரர்தில் ’அறகரங்கள் 

குஷநக்கப்தட்டுக் கரல்துஷந சலர்றனத்ம் வசய்ப்தட ஶண்டும்’ ன்ந ஷனப்தில் இண்டரம் 

கூட்டம் ஷடவதற்நது. றழ்த் ஶச க்கள் னன்ணி வதரதுச்வசனரபர் ஶரர் தரனன் 

ஷனஷில் றழ்த் ஶசற ிடுஷன இக்கப் வதரதுச்வசனரபர் ஶரர் றரகு 

கனத்துஷ ங்கறணரர்.  
 

 

2020 ஜழஷன 12 --  சரத்ரன்குபம் இட்ஷடக் வகரஷனக்கு ீற ஶண்டி, கரல் 

சறத்றஷக்கு றரண கூட்டிக்கம் சரர்தில் றழ்ரடு னறேதும் கண்டண ஆர்ப்தரட்டம் 

ஷடவதற்நது. றழ்த் ஶசற ிடுஷன இக்கம் சரர்தில் வசன்ஷணில் ஶரர் கறன், 

வதரள்பரச்சறில் ஶரர் தரற, துஷில் ஶரர் கறர்ஶல், ஞ்ஷசில் ஶரர் அனண் 

ரசறனரி, அனப்னக்ஶகரட்ஷடில் ஶரர் சுந்ர், னதுஷில் ஶரர் வசல்னனகன் 

ஆகறஶரர் ஷனஷில் ஆர்ப்தரட்டம் ஷடவதற்நது. றபரண க்கள் சனெக இஷடவபிஶரடு 

தரஷககள் ந்றக் கனந்து வகரண்டணர். 
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2020 ஜழஷன 26 -- அீறக்கு றரண க்கள் இக்கம் சரர்தில் இட எதுக்கலட்டு 

உரிஷக்கரக இஷறப் ஶதரரட்டம் னன்வணடுக்கப்தட்டது. இந்ப் ஶதரரட்டத்றல் றழ்த் 

ஶசற ிடுஷன இக்கம் தங்ஶகற்நஶரடு, வதரதுச்வசனரபர் ஶரர் றரகு னகதல் 

ஶஷனில் சறநப்னஷ ங்கறணரர். 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

2020 ஆகஸ்டு 3 -- கரல் சறத்றஷக்கு றரண கூட்டிக்கம் (JAACT-TN) சரர்தில் 

றகம் றேி கண்டண ஆர்ப்தரட்டம் ஷடவதற்நது. கூட்டிக்கத்றன் எனங்கறஷப்தரபர் 

ஶரர் றரகு ஷனஷில் ஷடவதற்ந இந் இஷறக் கண்டண ஆர்ப்தரட்டத்றல் 

றக அஷணத்துக் கட்சறகள், அஷப்னகபின் ஷனர்கள் கண்டண உஷரற்நறணர். 
 

2020 ஆகஸ்டு 4 – ஶகரஷ குநறஞ்சற சறந்ஷணக் கபத்றன் 68ஆது 

இஷக்  கனத்ங்கத்றல்.’சுற்றுச்சூல் ரக்க றப்தரய்வு - 2020 து ம்ஷக் கரக்கும் 

கசம்?’ ன்ந ஷனப்தில் ஶரர் றரகு கனத்துஷ ங்கறணரர். 
 

2020 ஆகஸ்டு 5 -- றழ்த் ஶச க்கள் னன்ணி சரர்தில் ’ஆகஸ்டு 5 -- சூற 

இடிக்கப்தட்டு இரர் ஶகரில்! கரசுீர் சறஷநப்தட்டு ஏரண்டு!’ ன்ந ஷனப்தில் கறுப்ன ரள் 

கஷடப்திடிக்கப்தட்டது. ஶரர் ீ.. தரண்டின், ஶரர் றரகு ஆகறஶரர் கண்டண 

உஷரற்நறணர். 
 

2020 ஆகஸ்டு 6 --  கரல் சறத்றஷக்கு றரண கூட்டிக்கம் (JAACT-TN),  ினதுகர் 

ரட்டம் சரர்தில் ஷடவதற்ந இஷறக் கனத்ங்கத்றல் ரட்ட எனங்கறஷப்தரபர் 

க்கநறஞர் ஶரர் தரல்ரஜ் ஷனஷில் ஶரர்கள் அனண் ரசறனரி, ீ..தரண்டின், 

றரகு ஆகறஶரர் கனத்துஷ ங்கறணர். 
 

2020 ஆகஸ்டு 13 -- கல்ி தரதுகரப்னக் கூட்டஷப்ன சரர்தில் ’ஶசறக் கல்ிக் வகரள்ஷக 

2020 - என ிர்சணப் தரர்ஷ’ ன்ந ஷனப்தில் இஷ றக் கனத்ங்கம் ஷடவதற்நது. 

தூத்துக்குடி ஷநரட்ட ஆர் ஸ்டீதன் வரடக்கவுஷ ஆற்நறணரர். வரடர்ந்து றழ்த் ஶசற 

ிடுஷன இக்கப் வதரதுச் வசனரபர் றரகு, ணி உரிஷச் வசல்தரட்டரபர் ஶரர் 

திரிட்ஶடர ஆகறஶரர் கனத்துஷ ங்கறணரர். 
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2020 ஆகஸ்டு 15 -- வபில் கபத்றன் 133ஆது இஷக் கூட்டத்றல் ’ஶசறக் 

கல்ிக் வகரள்ஷக – 2020’  ன்ந ஷனப்தில் ஶரர் றரகு கனத்துஷ ங்கறணரர். 

வரடர்ந்து தங்ஶகற்தரபர்கபின் ஶகள்ிகறக்கு ிபக்கம் அபித்ரர். 
 

2020 ஆகஸ்டு 15 -- உனகத் றழ் அஷப்ன சரர்தில் னற கல்ிக் வகரள்ஷகனேம் ஶசற 

இணங்கபின் உரிஷனேம் ன்ந ஷனப்தில் கனத்ங்கம் ஷடவதற்நது. ரபரண அவரிக்க 

ரழ் றர்கள் கனந்து வகரண்ட இந் இஷற றகழ்ில் றழ்த் ஶசறப் 

ஶதரிக்கத்றன் வதரதுச்வசனரபர் ஶரர் கற. வங்கட்ரன், றழ்த் ஶசற ிடுஷன 

இக்கத்றன் வதரதுச்வசனரபர் ஶரர் றரகு இனனம் கனத்துஷ ங்கறணர். 
 

2020 ஆகஸ்டு 30 – ர அநறித் அஷணத்துனகக் கரரனரக்கப்தட்ஶடரர் ரஷப 

னன்ணிட்டு ஈத் றர் ரழ்வுரிஷக் கூட்டஷப்ன சரர்தில் அன்று ரஷன இனங்ஷகத் 

தூக னற்றுஷகப் ஶதரரட்டம் ஷடவதற்நது.  
 

1. ஈத்றல் னறந்து கரரனரக்கப்தட்ட தத்ரிக்கக்கரண றர்கள் ங்ஶக? 

2. சறங்கபப் தஷடிணரிடம் சஷந்ஶரர் தட்டில் ங்ஶக? 

4. ீற ங்க றுக்கும் இனங்ஷகக்கு இங்ஶக தூகர? 

4. வகரஷனகர இரசதக்ஶசக்கஶபரடு கும்ரபர? 

 

ன்கறந னக்கங்கஶபரடு 

ஷடவதற்ந இந்ப் ஶதரரட்டத்றல் 

றழ்த் ஶசற ிடுஷன 

இக்கத்றன் சரர்தில் ஷனஷக் 

குறே உறுப்திணர் ஶரர் கறன் 

கண்டண உஷரற்நறணரர். 

சர
ர்

க 
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இேத்கே லிற்று லிசத்கே லொங்கும் பொஜக: 

சந்ேொ 

ஶகரிட் ரக்குல் வரடர்ந்து அறகரித்து னஷகில், று தக்கம் தரஜக அசறன் க்கள் 

ீரண தனனஷணத் ரக்குறம் ரறக்கு ரள் அறகரித்துக் வகரண்ஶட னகறநது. 

கல்ித்துஷந, சுகரரம், சூனறல்,  ிசரம், வதரனபரரம் ண ஷனேம் 

ிட்டுஷக்கில்ஷன. சனெக ீறக்கு னற்நறறம் னநம்தரக னற கல்ிக் வகரள்ஷகஷ 

ஷடனஷநதடுத்றனேள்பரர்கள். ஶகரிட்19 ரக்கரணது பர்ந் னனரபித்து ரடுகபில் 

கூட சுகரரத் துஷநில் வதரதுத்துஷந னலீட்ஷட அறகப்தடுத்துற்கரண ிறப்னர்ஷ 

ற்தடுத்றனேள்பது. ஆணரல் இந்றரில் குஷநந்தட்சரக னகக் கசங்கள், சுத்றகரிப்னப் 

வதரனட்கள் கூட க்கறக்கு கறஷடக்கர ஷகில், அற்ஷந அத்றரசறப் வதரனட்கள் 

தட்டினறனறனந்து ீக்கறனேள்பணர். சுகரரத் துஷந ஊறர்கறக்கும் ஊறக் குஷநப்ன 

வசய்ப்தட்டுள்பது. 

 

  னடக்கப்தட்ட க்கறக்கு ம்திக்ஷகனைட்ட கூடி  வசல்தரடுகள் ஶனும் இனக்கறன்நணர 

ணத் ஶட ஶண்டினேள்பது. தரஜக அசறன் க்கள் ிஶர வசல்தரடுகள் ரறக்கு ரள் 

ீிரகறனேள்பணஶ ி குஷநந் தரடில்ஷன. உடணடிப் வதரனபரர ீட்திற்கு சரத்றஶ 

இல்னர தடிரண டடிக்ஷககஷபக் கண்ணும் கனத்துரக றஷநஶற்நற னகறநது தரஜக. 

ரன்கு கட்டரக றரத் றட்டங்கள் அபிப்தரகக் கூநறணரர்கள், ஆணரல் னறரக உரி 

றறஷ எதுக்கரஶன 10% ஜறடிதி (உள்ரட்டு வரத்ப் வதரனபரக்கம்) அபிற்கு துர்ிப்னத் 

றட்டங்கஷபச் வசல்தடுத்ற உனகபில் றகவும் அறகரக றரம் அபித்ரக 

ற்னகழ்ச்சற வகரள்கறநரர்கள்.  

 

அடுத்க் கட்ட றறத் வரகுப்தரணது, ஶகரிட்-19க்குத் டுப்ன னந்து ரரித் தின் 

ங்கப்தடும் ண னன்ஷப் வதரனபரர ஆஶனரசகர் கறனஷ்னெர்த்ற சுப்ின் 

கூநறனேள்பரர். றச்சறன்ஷ இனக்கும் ஷ க்கபிடம் தம் இனந்ரறம் அஷ 

ங்கறில்ரன் ஷத்றனப்தரர்கள் ன்றும், ஜன்ன் கக்கறல் அபிக்கப்தட்ட தரணது 

வசனபிக்கப்தடரல் ஶசறக்கப்தட்ஶட னகறநது ன்றும் கூநறனேள்பரர். ஜன்ன் கக்குகபில் 

அபிக்கப்தட்ட 500 னொதரஷ ஷத்து ன்ண ஶகரட்ஷடர கட்ட னடினேம்? க்கள் அஷ 
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ஶசறத்து னகறநரர்கபரம்! றறத் வரகுப்ன ண இர்கள் கூநற னது உண்ஷில் கடன் 

றட்டங்கஶப. அதுவும் சரிரகச் வசல்தடுத்ப்தடில்ஷன. அசக் கடன் உறுறத் றட்டத்றன் 

கலழ், திஷின்நறக் கடன் ங்க ங்கறகள் றுப்தரல் வரறல் றறுணங்கள் தரறப்ன 

அஷடந்துள்பண. தரஜக அசு ன் வசனறன்ஷக்குக் கரம் கற்திக்கஶ அடுத் 

றறத்வரகுப்ஷத ஶகரிட்-19 டுப்ன னந்துடன் ஶகரர்த்துள்பது. ஶகரிட் சூனறல் வதரதுத் 

துஷந ங்கறகஶப அறகபில் கடணபிக்கறன்நண. அீ ச்சரிக்ஷக உர்ரல் ணிரர் 

ங்கறகள் குஷநந் அபிஶனஶ கடன் ஶசஷ அபித்து னகறன்நண. வதனபில் கடன் 

வதற்நஷ ரவும் உர்  றப்தடீ்ஷட வகரண்ட றறுணங்கஶப ன்ததும் குநறப்திடத்க்கது. 

 

தரஜக அசு டப்திறள்ப வதரனபரரப் திச்சஷணகறக்குத் ீர்வுகபரக னற 

திச்சறஷணகஷப அநறனகப்தடுத்துகறநது. அப்தடித்ரன் ற்சரர்ன ன்ந ஶல்னச்சுடன் ற்ஶதரது 

ணீ ரரப ‘சலர்றனத்’ சட்டங்கள் றஷநஶற்நப்தட்டுள்பண. க்கள் ற்றுக் வகரள்றம் 

ித்றல் ணீ ரரபச் வசல்தரடுகஷப அநறனகப்தடுத்ற றர்ப்ன இல்னரல் எப்னல் 

வதந, ற்சரர்ன ன்ந ஶசதக்ற சரம் னசறரஶந அந்ற னலீட்டரபர்கஷப ரட்டின் 

பங்கஷப அதகரிக்குரறு தரஜக அசு கூி அஷப்தது னன்னுரற்ந னரற்று 

னண். ஆணரல் அந் ஶல்சரம் வதபவுக்குக் கூட எட்டில்ஷன.  ‚ற்சரர்ன ன்தது 

கவுகஷப னெடுது அல்ன, கவுகஷப ஶறம் றநப்தஶ‛ ன்று ற்சரர்னக்குப் னறவரன 

னரண ிபக்கத்ஷத் ந்துள்பரர் தினேஷ் ஶகரல். சுந்றம் ன்தது அடிஷறஷனஶ 

ன்று கூறுஷப் ஶதரனத்ரன் இனக்கறநது அது இந் ிபக்கம்.  

 

தினம், றறஷச்சனம், வரறல்துஷந அஷச்சனம் ஶதரட்டர ஶதரட்டினேடன் அந்ற 

னலீட்டரபர்கறக்குச் சறகப்னக் கம்தப ஶற்ன அபித்து னகறநரர்கள். வதரனபரர 

டடிக்ஷககள் தின்ங்கறனேள்ப றஷனில் உற்தத்றத் துஷநஷ ஶம்தடுத்துற்கு ந்ப் 

னற றட்டங்கறம் இல்ஷன அப்தடிினந்ரறம் அஷணத்ஷனேம் ணிரர் றறுணங்கஶப 

ஶற்வகரள்ப ஶண்டும் ன்ததுரன் தரஜக அசறன் றஷனப்தரடரக உள்பது. அசு ல்னரத் 

துஷநகஷபனேம் ணிரர் றறுணங்கறக்ஶக றநக்க உள்பது ன்று வசரல்னற, றறுணங்கள் 

ங்கறக்கு ஶண்டிஷத் ஶர்வு வசய்னேரறு அஷப்ன ிடுத்துள்பரர் றறஷச்சர். 

ரன்ஷகந்து ங்கறகஷபத் ி ற்நப் வதரதுத்துஷந ங்கறகள் அஷணத்ஷனேம் 

ணிரர்ப்தடுத் அசு னடிவு வசய்துள்பது. 
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இத்ஷஶர தஷீஷனஶர ிற்று னந்து ரங்கற உடல்னம் கரப்ஶதரம் ன்தது 

ப்ஶதர்ப்தட்ட ஶரசடிஶர அஷப் ஶதரன்நதுரன் வதரதுத் துஷந ங்கறகஷபனேம் வதரதுத் துஷந 

றறுணங்கஷபனேம் ணிரர்ப்தடுத்றப் வதரனபரரத்ஷ ஶம்தடுத்துஶரம் ன்ததும். 

ஆணரல் அஷனேம் என தடி ரண்டி இத்ஷ ிற்று ிசத்ஷ ரங்கஶ னன்ணிற்கறநது. 

தரஜக அசு. இனரதம் என்ஷநஶ ஶரக்கரகக் வகரண்ட ணிரர் றறுணங்கள் க்கறக்கு 

னஷநரக ஶசஷ ங்க ரட்டர ன்தஷ ஶகரிட்-19 ரக்கம் ீண்டும் வபிரக 

வய்ப்தித்துள்பது. இந்றரில் 60%க்கு ஶல் ணிரர் றறுணங்கஶப னத்து ஶசஷ 

அபித்து னரல்ரன் ஶகரிட் ரக்கத்றற்கு னஷநரண சறகறச்ஷச கறஷடக்கரல் க்கள் 

தரறக்கப்தட்டுள்பணர். தம் வகரண்டர்கள் ட்டுஶ ஶகரிட்-19இனறனந்து திஷத்துக் வகரள்ப 

னடினேம் ன்ந றஷனரன் வரடர்கறநது. இந்றரில் ற்ந ரறனங்கஷப கரட்டிறம் ஶகரிட்

-19 ஶகபர சறநப்தரகக் ஷகரண்டு உனக அபில் திதனரரணற்கு னக்கற கரம் அங்கு 

ஶதப்தடும் வதரதுத்துஷந னத்துஷணகஶப ஆகும்.  

 

ஷனஷ ங்கற ஆறர் சக்றகரந் ரஸ் ிசர ிஷபவதரனட்கறக்குக் 

குஷநந்தட்ச ஆர ிஷன அபிப்தஷத் றநணற்ந வசல்தரடரகக் கனதுகறநரர். அர் ந் 

ர்க்கத்றற்கரகச் வசல்தடுகறநரர் ன்தஷஶ இது வபிப்தடுத்துகறநது. சு னரதத்றற்கரகச் 

வசல்தடும் வதனனனரபிகபின் ரரக் கடன்கஷபத் ள்றதடி வசய்ஷஶர, கரர்ப்தஶட் 

ரி குஷநப்ஷதஶர, அசு றர்ரகறகறக்கு அபிக்கப்தடும் ஊற உர்ஷஶர அர் அவ்ரறு 

கனறினப்தரர? இற்குச் சற்றும் சஷபத்ர் அல்ன னன்ணரள் ஷனஷ ங்கற ஆறர் 

குரம் ரஜன். அர் ஶகட்கறநரர்: 

”அசு ணிரர்த்ஷப் தற்நறப் ஶதசறந் ஶதரறறம், ன் 4-5 ரங்கபில் சந்ஷ 

ற்நத்ஷ ணிரர் ப்தடுத்ப் தன்தடுத்றக் வகரள்பரல் உள்பது?‛ ‘ஃதரஸ்ட் ட்ரக் 

ஶரடில்’ அறிஷரகப் வதரதுத் துஷந றறுணங்கஷபத் ணிரர் ப்தடுத்ச் வசரல்கறநரர். 

ிசரத் துஷநில் அநறனகப்தடுத்றனேள்ப ரரபச் சலர்றனத்ங்கஷப ஶற்றுள்பரர்.  

 

தரஜக அசு ஶபரண்ஷஷத் ணிரர் வதனறறுணங்கபின் ஶட்ஷடக்கு ிட்டுள்பது. 

றன்சர ஷவுத் றனத்ச் சட்டம்-2020, அத்றரசறப் வதரனட்கள் றனத்ச்சட்டம்-2020, 

ஶபரண் வதரனட்கபின் ிக ஊக்குிப்ன அச சட்டம்-2020, ிசரிகறக்கரண ிஷன 

உத்ரம் ற்றும் ஶபரண் ஶசஷகள் ீரண எப்தந்ப் தரதுகரப்ன அச சட்டம்-2020  
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ணப் னறரக றஷநஶற்நப்தட்டுள்ப சட்டங்கள் அஷணத்துஶ ிசரிகள் னனுக்கும் 

தகர்ஶரர் னனுக்கும் னற்நறறம் னநம்தரணது. 

 

   க்கம் ஶதரல் ிசரிகபின் னரணத்ஷ  அறகரிக்கும் ணக் கூநற , ,தும் 

தனப்ன, உறத்ம் தனப்ன, ிசரப் ிஷபவதரனட்கபிறம் றர்கரன எப்தந்ங்கறக்கரண 

சந்ஷஷ ஆம்திக்கவுள்பது தரஜக அசு. தங்குச் சந்ஷில் ர்த்கம் வசய்னேம் றஷனினர 

இந்றரின் ிசரிகள் உள்பணர்?.  தனப்ன ஷககபின் உற்தத்றில் இந்றர ன்ணிஷநவு 

அஷடில்ஷன, ரம் தனப்ன, தறு ஷககஷப அறகபில் இநக்குற வசய்கறஶநரம். தனப்ன 

ஷககபின் ிஷனரசறரணது  ற்வகணஶ அறகரகவுள்ப றஷனில் அற்நறல் ஊக 

ிகத்ஷ ஊக்குிக்கும் ித்றல் இத்ஷக றட்டத்ஷச் வசல்தடுத்துது அற்நறன் 

ிஷனஷ ஶறம் அறகரிக்கச் வசய்னேம். இணரல் ஊக ிகர்கறம் இஷடத்கர்கறஶ 

இனரதஷடவுள்பணர். ிசரிகறம் வதரதுக்கறம் கடுஷரகப் தரறக்கப்தடவுள்பணர். 

இந்றர னறேதும் உ ிற்தஷண றறுணங்கள், டிஜறட்டல் தப் தரிர்த்ஷணகள் னெனம் 

ட்டுஶ ிசரிகபிடம் உம் ிற்தஷண வசய் ஶண்டும் ன்று த்ற அசு 

அநறிப்தரஷ வபிிட்டினப்தது அறர்ச்சறபிக்கறநது. தரறக்கப்தட்டுள்ப ிசரிகபிடம் 

டிஜறட்டல் தரிர்த்ஷணஷ றந்ரகத் றிக்க இதுர ஶம்? 

 

ஜூன் ொேத்ேிற்கொன கேொறில்துகமின் லரர்ச்சி நிகய: 

வரறல்துஷந ற்றும் ர்த்கத்றற்கரண அஷச்சகத்ரல் வபிிடப்தட்ட 

அநறக்ஷகின் தடி ட்டு னன்ஷத் வரறல்துஷநகபின் பர்ச்சற ீம் (-)15.0%  

குறுக்கஷடந்துள்பது, ஶ ரத்றல் இது (-)22.0% ழீ்ச்சறஷடந்றனந்து. 2020-21 றறரண்டின் 

ப்ல் னல் ஜழன் ஷினரண கரனக்கட்டத்றல் ட்டு னன்ஷத் வரறல்துஷநகபின் 

எட்டுவரத் பர்ச்சற (-)24.6% குறுக்கஷடந்துள்பது. வரறல்துஷந உற்தத்றக் குநறீட்டில் 

(..தி) இந் ட்டு னன்ஷத் துஷநகறம் 40.27 சீம் தங்கு கறக்கறன்நண. ஜழன் 

ரத்றல் உ உற்தத்றஷத் ி ற்ந அஷணத்து னன்ஷத் வரறல்துஷநகபின் பர்ச்சற 

ீனம் றர்ஷநரக உள்பது. 

நியக்கரி:  

றனக்கரி உற்தத்ற 2019 ஜழன் ரத்ஷ ிட 2020 ஜழன் ரத்றல் (-)15.5 சீம் 

குஷநந்துள்பது. 2020-21 ப்ல் னல் ஜழன் ஷினரண கரனக்கட்டத்றல் அன் 
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உற்தத்றரணது  (-)15.0 சீம் குஷநந்துள்பது. 

கச்சொ ண்கணய்:   

கச்சர ண்வய் உற்தத்ற  2019 ஜழன் ரத்ஷ ிட 2020 ஜழன் ரத்றல்   (-)6.0 

சீம் குஷநந்துள்பது. 2020-21 ப்ல் னல் ஜழன் ஷினரண கரனக்கட்டத்றல் அன் 

உற்தத்றரணது (-)6.5 சீம் குஷநந்துள்பது. . 

இற்ஷக ரிரனே உற்தத்ற 2019 ஜழன் ரத்துடன் எப்திடும் ஶதரது 2020 ஜழன் 

ரத்றல் (-)12.0 சீம் குஷநந்துள்பது. 2020-21 ப்ல் னல் ஜழன் ஷினரண 

கரனக்கட்டத்றல் அன் உற்தத்றரணது (-)16.2 சீம் குஷநந்துள்பது.  

வதட்ஶரனற சுத்றகரிப்னப் வதரனட்கபின் உற்தத்ற 2019 ஜழன் ரத்துடன் எப்திடும் 

ஶதரது 2020 ஜழன் ரத்றல் (-)8.9 சீம் குஷநந்துள்பது. 2020-21 ப்ல் னல் ஜழன் 

ஷினரண கரனக்கட்டத்றல் அன் உற்தத்றரணது (-)18.2 சீம் குஷநந்துள்பது. 

உங்கள்:  

உங்கபின் உற்தத்ற 2019 ஜழன் ரத்துடன் எப்திடும் ஶதரது 2020 ஜழன் ரத்றல் 4.2 

சீம் அறகரித்துள்பது. 2020-21 ப்ல் னல் ஜழன் ஷினரண கரனக்கட்டத்றல் அன் 

உற்தத்ற 2.8 சீம் அறகரித்துள்பது. 

ஃகு:   

ஃகு உற்தத்ற 2019 ஜழன் ரத்ஷ ிட 2020 ஜழன் ரத்றல் (-)33.8 சீம் 

குஷநந்துள்பது. 2020-21 ப்ல் னல் ஜழன் ஷினரண கரனகட்டத்றல் அன் 

உற்தத்றரணது (-)51.7 சீம் குஷநந்துள்பது. 

சிகண்ட்:   

சறவண்ட் உற்தத்ற 2019 ஜழன் ரத்துடன் எப்திடும் ஶதரது 2020 ஜழன் ரத்றல் (-)6.9 

சீம் குஷநந்துள்பது. 2020-21 ப்ல் னல் ஜழன் ஷினரண கரனப்தகுறில் அன் 

உற்தத்ற (-)38.3 சீம் குஷநந்துள்பது. 

ின்சொம்: 

2019ஆம் ஆண்டு ஜழன் ரத்ஷ ிட 2020 ஜழன் ரத்றல் றன்சர உற்தத்ற  (-)11.0 

சீம் குஷநந்துள்பது. 2020-21 ப்ல் னல் ஜழன் ஷினரண கரனகட்டத்றல் அன் 

உற்தத்றரணது (-)16.1 சீம் குஷநந்துள்பது. 

பணலகீ்க நிகய: 

தகர்ஶரர் குநறீட்டு அடிப்தஷடினரண சறல்னஷநப் த கீ்கத்றன் அபரணது ஜழன் 
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ரத்றல் கறரப்னநத்றல் 6.20% ஆகவும் கர்ப்னநத்றல் 5.91% ஆகவும். எட்டுவரத் அபில்  

6.09% ஆகவும் கக்கறடப்தட்டுள்பது. 

 

உவுப் வதரனள்கபின் ிஷனரசற உர்ரணது ஜழன் ரத்றல் கறரப் னநத்றல் 

8.41% ஆகவும்,. கர்னநத்றல்  6.92% ஆகவும், எட்டுவரத் அபில் 7.87 % ஆகவும் உள்பது. 

உவுப் வதரனட்கபின் ிஷனரசறரணது ரணிப் வதரனட்கபில் 6.49%, இஷநச்சற, ீன் 

ஆகறற்நறல் 16.22%, னட்ஷடில் 7.40%, தரல் வதரனட்கபில் 8.44 %, ண்வய், வகரறேப்ன 

ஆகறற்நறல் 12.27%, கரய்கநறகபில் 1.86%  அறகரித்துள்பது. தங்கபின் ிஷனரசற (-)0.68% 

குஷநந்துள்பது. 

 

இறப்பு இந்ேிொலிற்தக: 

ற்வதரறேது இந்றர சலணப் வதரனட்கஷபனேம், வரறல்தட்தத்ஷனேம் னநக்கிப்தன் 

னெனம் இந்றரின் ர்த்கப் தற்நரக்குஷந ஶறம் அறகரிக்கஶ வசய்னேம். சலணரினறனந்து 

இநக்குற வசய்ப்தட்ட வதரனட்கஷப இன்னும் அறக ிஷன வகரடுத்ஶ ற்ந 

ரடுகபினறனந்து ரங்க னடினேம். உள்ரட்டிஶன அற்ஷந உற்தத்ற வசய்  உற்தத்றத் 

துஷநஷ, வரறல்தட்தத்ஷ ஶம்தடுத் ஶண்டும், ஆணரல் தரஜக அசறன் அநறவு ட்டஶர 

ஶரகர வரறல் தட்தத்றன் னெனம் வதரனபரரத்ஷ ஶம்தடுத்னரம் ன்ந றஷனில்ரன் 

உள்பது. இந்றரரல் உனகபில் வதரி ஶரகர சந்ஷஷ உனரக்க னடினேம் ண 

தினம், வரறல்துஷந அஷச்சனம் கூநற னகறநரர்கள். ஶரகர ன்ந உடற்கஷனக்கு 

இஷடில்ரன் ஶரசடிரண னஷநில் இந்துச் சரம் னசப்தட்டது. ஶரகரிற்கு இந்து 

ஶர, தரஜகஶர உரிஷ வகரண்டரட னடிரது. 

 

இந்றர அவரிக்கர இஷடினரண ர்த்க எப்தந்த்றற்கரண ஶதச்சுரர்த்ஷ இண்டு 

ஆண்டுகறக்குப் திநகும் இறேதநற றஷனிஶனஶ உள்பது. இற்கரக இந்றர 

அவரிக்கரினறனந்து இநக்குற வசய்ப்தடும் தரல் வதரனட்கள், தரரம், ரல்ட், ஆப்திள் 

ஆகறற்நறன் ீரண கரப்ன ரிஷக் குஷநத்துள்பது. னெனணத்றன் றப்னக் ஶகரட்தரட்டின் 

தடி வரறல்தட்த பர்ச்சறில் வவ்ஶறு றஷனகபில் உள்ப இன ரடுகறக்கறஷடஶ 

டக்கும் ஷடற்ந ர்த்கரணது அவரிக்கர ஶதரன்ந பர்ந் ரடுகறக்ஶக சரகரக 

அஷனேம், இப்தஷடனேம் ப்தரகத்ரன் இந்றர இனக்க னடினேம். டரனர் உனகப் தம் ன்ந 
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ஷகஷ வதற்று ல்னசரக உள்பது. டரனனக்கு றரக இந்ற னொதரய் 61 சீ ஶத்றல் 

றப்திந்துள்பது. இந்றஷனில் அவரிக்கரவுடன் ர்த்க எப்தந்ம் ஶற்வகரள்து 

இந்றரிற்கு தரகரகஶ அஷனேம். இந்றர ர்த்கப் தற்நரக்குஷநரல் சலணரிடம் 

இப்தஷக் கரட்டிறம் அவரிக்கரிடம் ஶறம் அறகரக இக்கஶ ஶரிடும்.  

 

ஜறஸ்டி ணப்தடும் சக்குகள் ற்றும் ஶசஷகறக்கரண ரி அநறனகப்தடுத்ப்தட்டு 

னென்று ஆண்டுகள் றஷநவு வதற்றுள்பண. இன்ஷந றஷன ப்தடி உள்பது ணப் தரர்த்ரல், 

ரறனங்கறக்கு அபிக்க ஶண்டி ஜறஸ்டி வரஷகஷ அபிக்கும் றஷனில் த்ற அசு 

இல்ஷன ன்கறநரர் த்ற றறச் வசனரபர்.  

 

ரரிடம் ரி ரங்க ஶண்டுஶர அர்கறக்வகல்னரம் ரிச் சறஷககள் ங்கற, சறறு 

குறு றறுணங்கபிடம் றந்ரக ரிவதறும் ித்றல், அஷணத்ஷனேம் ரிக் 

கட்டஷப்னக்குள் வகரண்டுனம் ிரகவும், ரறனங்கபின் ரிவதறும் சுரட்சற உரிஷஷப் 

தநறத்து னரஷணத்ஷனேம் ஷப்தடுத்தும் ிரகவுஶ ஜறஸ்டி வகரண்டு ந்ரர்கள். 

ஜறஸ்டி ந்ரல் ிஷனரசற குஷநனேம் ன்நரர்கள், ரி னரய் அறகரிக்கும் ன்நரர்கள். 

ஆணரல் ிஷனரசறனேம் குஷநில்ஷன, ரினரனேம் அறகரிக்கில்ஷன. ஶதரஷச வதன 

ஷ்டம் ன்ந தவரறக்கு ல்ன டுத்துக்கரட்டுரன் ஜற.ஸ்.டி. ஜழஷன ரம் ஜறஸ்டி 

கவுன்சறல் கூடி ரறனங்கறக்கு இப்தடீு அபிக்கும் றனஷநஷ ிரறத்றனக்க ஶண்டும், 

ஆணரல் அந்க் கூட்டஶ ஷடவதநில்ஷன. 

 

கொயநிகய ொற்மம்:  

கரனறஷன ரற்நம் குநறத் ஆக்ஸ்ஃஶதரர்ட். வதரனபரர ஆய்வு னடிவுகள் 

அறர்ச்சறபிக்கறன்நண. னி வப்தரனரல் ற்ஶதரது குபிர்ப் திஶசங்கபரக உள்ப ட 

அவரிக்கரவும் ஶரப்தரவும் ஏபவு தணஷடனரம் ன்றும் ஆணரல் உனகறன் 

வப்தண்டன, றவப்த ண்டனப் தகுறகள் (உனகறன் வன் ஶகரபம்) வப்தறஷன 15 தரஷக 

அறகரிக்குரணரல், கடுஷரண அறவுகறக்குள்பரகும் ன்றும் கிக்கப்தட்டுள்பது. இந்றர 

ற்ஶதரது கஷடதிடிக்கும் வகரள்ஷககஷபஶ வரடர்ந்ரல் 2100க்குள் 90% ஜறடிதிஷ இக்க 

ஶரிடும் ன்றும் குநறப்திடப்தட்டுள்பது. ஆணரல் கரனறஷன ரற்நம் தற்நறஶர, சுற்றுச்சூல் 

தற்நறஶர ந் அக்கஷநனேம் இல்னர தரஜக அசு ற்வகணஶ வசல்தரட்டில் உள்ப 
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சுற்றுச்சூல் வநறனஷநகஷபனேம்  ீர்த்துப் ஶதரகச் வசய்னேம் ிரக சுற்றுச்சூல் ரக்க 

றப்தடீ்டிற்கரண-2020 ஷவு அநறிக்ஷகஷ வபிிட்டினப்தது வதனத் வட்கக்ஶகடு. 

 

னனரபித்துத்றல்  வதரனபரர வனக்கடிகள் இனரத ீம் ழீ்ச்சறஷடரல் 

தூண்டப்தடுகறன்நண. அன் ிஷபரக சறறு னெனணங்கள், னலீடுகள், றப்திக்கறன்நண. சறறு 

உற்தத்றரபர்கள், சறறு, குறு றறுணங்கள், சறறு ிகர்கஶப ீபரக் கடன் துரல் வதனம் 

வதரனபரர அறிற்குள்பரகறன்நணர். தஷ வரறல்தட்தங்கஷப வகரண்ட றறுணங்கறம் 

அறவுறுகறன்நண. ங்கறகள் வனக்கடிகறக்குள்பரகறன்நண. னெனணங்கள் றப்திக்கறன்நண. 

சறநற ீன்கஷபப் வதனனஷனகள் ிறேங்குகறன்நண. ஷப்தடுத்துல் றகழ்னஷந 

டந்ஶறுகறநது. ஶஷனின்ஷ அறகரிக்கறநது, கூனற ழீ்ச்சறஷடகறநது. னெனணம் 

றப்திப்தரறம், வரறனரபர்கபின் ஶஷன ஶத்ஷ ீட்டித்து தல்ஶறு னஷநகபில் 

உஷப்னச் சுண்டஷனக் கடுஷரக்குரறம் இனரத ீம் ீண்டும் உர்த்ப்தடுகறநது. 

னெனணக் குிப்தில் னன்ணிில் உள்பர்கபரல் ட்டுஶ ஶறம் இனரதகரகத் 

வரறஷன ஶற்வகரள்றம் றஷனஷப் வதந னடிகறநது. ரட்டின் எட்டுவரத்ப் 

வதரனபரரனம் ழீ்ந்துள்ப றஷனில் இப்தடித்ரன் னஶகஷ் அம்தரணினேம் உனகறன் 

ஆநரது வதனம் தக்கரரக னன்ஶணநறனேள்பரர். அது பர்ச்சறக்குப் 

வதனம்தங்கரற்நறதுரன் தர.ஜ.க அசறன் ஷனர சரஷணரகவுள்பது. 

 

இந்றரில் வதரனபரரம் கடுஷரகப் தரறக்கப்தட்டுள்ப றஷனில் னறஷடந் 

க்கறக்கும், சறறு குறு றறுணங்கறக்கும் றற உி அபிக்க இடனள்பரக சர்ஶசப் த 

றறத்றன் றற ிகரத் துஷந இக்குர் வரிித்துள்பரர். தரஜக அசு உவுது 

இந்றரின் வதரனபரரம் கடுஷரகப் தரறக்கப்தடக் கரரண அம்தரணி-

அரணிகறக்ஶக. அர்கபின் தரதுகரனணரக இனக்கும் தரஜக அசு, அர்கஷபஶ 

வதரனபரர இட்சகர்கள் ணப் ஶதரற்நறனம் றஷனில் இந் எட்டுநவுக் கூட்டிஷ 

னநறடிப்தன் னெனஶ க்கபின் வதரனபரர ீட்சற ஆம்தரகும். னடக்கப்தட்ட 

றஷனிறம் ரடு னறேதும் ிசரிகறம், க்கறம், சனெக ஆர்னர்கறம், ஶதரரபிகறம் 

றர்ப்ஷதத் வரிித்துத் வரடர்ந்துள்ப ஶதரரட்டத்றல்ரன் அற்கரண ம்திக்ஷக எபிஷக் 

கர னடிகறநது.  
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கசங்கொட்ைொன் குமிப்புகள் 

உச்ச நீேின்மம் பம்ிது ன்? 

உச்ச ீறன்ந க்குஷஞர் திசரந்த் னசன் ீரண ீறன்ந அறப்ன க்கறல் 

உச்ச ீறன்நம்ரன் உண்ஷில் ஶர இக்கட்டில் சறக்கறக் வகரண்டது ஶதரல் டந்து 

வகரண்டது, திசரந்த் னசன் ன் குற்நத்துக்கரக ன்ணிப்னக் ஶகர ஶண்டும் ன்று 

கடஷபிட்ட றஷனினறனந்து, ‛என னத்ரது வரிிக்க்க் கூடரர?‛ ன்று வகஞ்சும் 

றஷனக்கு உச்ச ீறன்ந ீறர் ந்து ிட்டணர், ன்? ன்ந ஶகள்ிக்கரண ிஷட 02.08.2020 

அன்று திசரந்த் னன் வகரடுத் உறுறரத்றல் கரக் கறஷடக்கறநது. 175 தத்றகள் 134 

தக்கங்கள் வகரண்ட இந் ஆம் ீறத் துஷநின் ீரண ம்திக்ஷகக்ஶக ஶட்டு ஷக்கும் 

தடிரணஷ. 
 

இந் ஆத்றல் னசன் டுத்துக்கரட்டி னகன்ஷக் கூறுகள் இஷ: 

 

தரற சணர, ஆர்ஸ்ஸ் வரடர்னஷட சறறுசறறு குறேக்கபரல் னறத்துகறம் சறற்தரன்ஷ 

க்கறம் வகரஷன வசய்ப்தட்ட றகழ்வுகபில் கரல்துஷந டடிக்ஷக டுப்தது அரிரகஶ 

உள்பது. 

2019ஆம் ஆண்டு குடினேரிஷச் சட்டம் வரடர்தரண ஶதரரட்டங்கபின் ஶதரது அர்கள் ீது தரசக 

அசு அடக்குனஷநஷ ிது. ஜரறர றஸ்னறர கல்ி பரகத்றல் ரர்கள் வகரடி 

னஷநில் ரக்கப்தட்டணர்.  

னறத்துகறக்கும் னஸ்னறம்கறக்கும் றரக ன்ஸ், ஊதர சட்டங்கள் தன்தடுத்ப்தட்டண.  

தரசக ஷனர்கள் இஸ்னரறர்கறக்கு றரக அதூறுகறம் வதரய்ச்வசய்றகறம் 

தப்திஶரடு ன்னஷநஷனேம் தூண்டி ிட்டணர்.  

ஜகர்னரல் ஶன தல்கஷனக்கக ரர்கள் ீது ரக்குல் டத்றர்கறக்குக் 

கரல்துஷந தரதுகரப்ன ங்கறற்குக் கரவரனறச் சரன்றுகள் உள்பண. 

சம்ன கரசுீ சட்டப் ஶதஷின் எப்னல் இல்னரல் அம்றனம் னென்நரக உஷடக்கப்தட்டு 

னன்ணரள் னல்ர்கள் உட்தடத் ஷனர்கறம் க்கறம் சறஷந ஷக்கப்தட்டணர்.  

கடந் ஆநரண்டுக் கரனத்றல் ஶஷனின்ஷனேம் ஶஷனிப்னம் உச்சங்கண்டண. வகரஶரணர 

கரனத்றல் 10 ஶகரடிக்கு ஶற்தட்ஶடரர் ஶஷனிந்ணர்.  
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அசஷப்னச் சட்ட றறுணங்கபரண ஶர்ல் ஆஷனம் ஷனஷக் கக்கரனம் சறதி 

ற்றும் டுண் ிறப்ன ஆஷனம் ஶச ங்கறனேம் உள்பிட்ட வதரது அஷப்னகள் 

சலறக்கப்தட்டண. 

ஃஶதல் எப்தந்ம் வரடர்தரண க்கறல் தன உண்ஷகள் ஷநக்கப்தட்டண. உண்ஷகஷப 

வபிப்தடுத்றர்கள் அச்சுறுத்ப்தட்டரர்கள். ஃஶதல் குநறத்துப் னனணரய்வு வசய் னற்தட்ட 

சறதி இக்குர் இஶரடு இரக வபிஶற்நப்தட்டரர்.  

ஶசறப் னனணரய்வு னகஷ ணிவுஷஷப் ஶதரரபிகஷபனேம் அசுக் வகரள்ஷகக்கு 

றரணர்கஷபனேம் தற ரங்குற்கரண கனிரகப் தன்தடுத்ப்தட்டது.  

ரட்டின் ங்கறகஷப ஶரசடி வசய் வதனனனரபிகள் ரி ய்ப்னக்குப் வதரனத்ரண 

அல்ரடுகபில் குடினகுந்ணர். அர்கஷப இந் ரட்டுக்குக் வகரண்டு னல்து ஶதரல் 

ரடகம் டக்கறநது.  

வதனம்தரனரண ஊடகங்கள் அச்சுறுத்ப்தட்டு அசறன் ஊதுகுல்கள் ஆக்கப்தட்டுள்பண. 

இந் உண்ஷகள் ீறன்நங்கபின் கணத்துக்குக் வகரண்டுப்தட்டும் ந் டடிக்ஷகனேம் 

டுக்கப்தடில்ஷன. கடந் ரன்கு ஷனஷ ீறர்கபின் திக் கரனத்றல் க்கள் 

உரிஷகள் தநறஶதரஷத் டுக்க உச்ச ீறன்நம் நற ிட்டது. 

கரசுீரில் இஷ சறகள் றுக்கப்தட்டது, ீறப்ஶதரஷ க்குகள், ஶஜன்னை 

ரர்கள் ரக்கப்தட்டது, ீறர் ஶனரர ர் ம், ஃஶதல் ஊல் ஆகற க்குகபில் 

னெடி னத்றஷிட்ட உஷநில் ஆங்கள் ப்தட்டு றர்த்ப்னக்கு ஆங்கள் 

ப்தடரஶன க்குகள் னடிக்கப்தட்டண. 

உச்ச ீறன்ந ீறர் ஊல் வசய்ற்கரண சரன்றுகள் வபிப்தட்ட ஶதரறறம் வ்ி 

டடிக்ஷகனேம் இல்ஷன. (ீறனக்கும் ஊல் அசறல்ரறகறக்குரண வனக்கத்துக்கு னசன் 

ந்றனக்கும் சரன்றுகள் அறர்ச்சற னம் தடிரணஷ. இந்ப் தட்டிஷனத் ணிரகஶ 

வபிிடனரம்.) 

 

இந் உண்ஷகள் வதரதுவபிில் அனசப்தடுஷத் ிர்க்கஶ அசும் உச்ச ீறன்நனம் 

ினம்திண. சட்டி சுட்டடர ஷக ிட்டடர ன்ந றஷனக்கு ந்து ிட்டரல்ரன் க்ஷக 

னடிக்க றஶடி, னத்ரது வரிித்ரல் ஶதரதும் ன்று ீறின் ஷனஷப்தடீம் 

வகஞ்சறது, னத்ம் வரிிக்க றுத் திசரந்த் னசணின் றஷனப்தரட்ஷட ஶற்ஶதரம். 

அது தி வரடட்டும்.  
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கீறடி: லயொற்கமத் ேிரிக்கும் ேிழ்ப் பககலர்கள்  

                                  பற. கநடுொமன் 

2015-2016 ஆண்டுகபில் துஷக்கு றக அனகறல் ஷஷகக் 

கஷில் கலடி ன்னும் சறற்றூரில் இந்றத் வரல்னரய்வுத் 

துஷநின் வன்ரறனங்கபின் கண்கரிப்தரபர் அர்ரத் 

இரகறனட்டின் ஷனஷில் 2 ஆண்டுக் கரனம் ஷடவதற்ந 

அகழ்ரரய்ச்சறில் கறஷடத் டப் வதரனட்கள் அநறில் 

ரீறில் கரனக்கிப்னச் வசய்ப்தடுற்கரக அவரிக்கரிற்கு 

அனுப்தப்தட்டுப் வதற்ந னடிவுகபின்தடி அஷ 2160+30 ற்றும் 

2200+30 ஆண்டுகறக்கு னற்தட்டஷ ன்தது கண்டநறப்தட்டது. 

ஷஷக ஆற்நறன் 

இனனங்கறறம் 300க்கு 

ஶற்தட்ட வரல்னறல் 

டங்கள் 

கண்டநறப்தட்டுள்பண 

ன்றும், 20 ஆண்டுக் 

கரனத்றற்கு இந் ஆய்வு 

ஷடவதற்நரல் ஶறம் 

னற னரற்று 

உண்ஷகள் வபினம் 

ணவும் அர்ரத் 

இரகறனட்டின் 

அநறித் ஶதரது றர்கள் ட்டுல்ன, னரற்று அநறஞர்கள் தனனம் ஶற்றுப் 

தரரட்டிணர். 

2015ஆம் ஆண்டு ரர்ச் 15ஆம் ஶறன்று வரடங்கப்தட்ட இந் அகரய்ின் 

ிஷபரக 7,500க்கும் ஶற்தட்ட வரன்ஷரண வதரனட்கறம், சுர் அஷப்னகறம், 

கறறுகறம், கறவு ீஷ வபிஶற்றும் ண் குரய்கறம் கண்டநறப்தட்டுள்பண. சங்க 

இனக்கறங்கபில் குநறப்திட்டுள்ப தடி கர்ப்னந ரகரிகத்றன் டங்கபரக இஷ 
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ிபங்குரய் அநறஞர்கள் கூறுகறன்நணர். கலடி ரகரிகத்றன் குநறப்திடத்க்க அம்சம் 

ன்ணவன்நரல் அது சச் சரர்தற்நது ன்தரகும். இங்கு கறஷடத் ஆிக்கக்கரண 

வரன்ஷப் வதரனட்கபில் சச் சறன்ணங்கஶபர அல்னது சச் சடங்குகள் குநறத் 

வதரனட்கஶபர கறஷடக்கில்ஷன. 

 

“கலடிில் றற றேத்துக்கள் அல்னது கறறுக்கல்கஷபக் வகரண்ட ரபரண தரஷண 

ஏடுகள் கறஷடத்துள்பண. இஷ னரற்று னன்ஷ ரய்ந்ஷரகும். சறந்து சவபி 

னத்றஷகறக்கும், றற றேத்துகறக்கும் இஷடஶரண இஷப்னச் சங்கறனறரகக் கலடி 

தரஷணக் கலநல்கஷப ரம் தரர்க்க னடினேம். இந்ப் தரஷணக் கலநல்கள் சறந்து சவபிப் 

தகுறில் கறஷடத் தரஷணக் கலநல்கஷப எத்றனக்கறன்நண. ஆகஶ சறந்து சவபி 

ரகரிகத்றன் வரடர்ச்சறரக கலடி ரகரிகத்ஷ ரம் தரர்க்க ஶண்டும். இஶ ரறரிரண 

கலநல்கஷபக் வகரண்ட தரஷண ஏடுகள் இந்றரின் சறன தகுறகபிறம், றழ்ரட்டிறம், 

இனங்ஷகிறம் கறஷடத்றனக்கறன்நண. ஆணரல் தரஷணக் கலநல்கபில் 75% றழ்ரட்டில்ரன் 

கறஷடத்துள்பண. ஶறம் றழ்ரட்டில் உள்ப வகரற்ஷக, அகன்குபம் ஆகறற்நறறம் 

கறஷடத்றனக்கறன்நண. கலடிில் றற வதரநறப்னகள் கறஷடத் தடிறஷனக்குக் கலஶ இஷ 

கறஷடத்துள்பண. ஆகஶ இஷ றற றேத்துகறக்கு னந்றஷரகும்‛ ண சறந்து சவபி 

ஆய்ரபர் ஆர். தரனகறனட்டின் கூநறனேள்பரர். 
 

கீறடிில் குேிக இல்கய 

கலடிில் 70க்கு ஶற்தட்ட றம்னத் துண்டுகறம் கறஷடத்ண. இற்ஷநப் தகுப்தரய்வு 

வசய் ஶதரது றறல் உள்ப கரஷப, னஷ, வள்பரடு, கஷனரன், கரட்டுப் தன்நற ற்றும் 

ில் ஆகற உிரிணங்கபின் றம்னகள் ண அஷடரபம் கரப்தட்டண. இறல் 

குநறப்திடத்க்கது ன்ணவன்நரல், கலடிில் குறஷின் றம்னகள் கறஷடக்கில்ஷன, சறந்து 

சவபி ரகரிகத்றறம் குறஷின் றம்னகள் கறஷடக்கில்ஷன. ணஶ, இந் இன 

ரகரிகங்கறம் ஆரிர் வரடர்தற்ந னர்ிகக் குடிகபின் ரகரிகஶ ன்தது உறுற 

வசய்ப்தட்டது. 

ஆரிர்கள் இந்றரவுக்கு ந் திநஶக குறஷ அநறனகரணது. ஶரசரண ரணிஷன 

ரற்நம். றகபின் ஶதரக்கு ரநறது அல்னது வள்பம், ீர் ற்நறது, அபவுக்கு அறகரண 

தன்தரட்டின் ிஷபரக ண்ின் பம் குஷநந்து ஶதரன்ந இற்ஷக ிஷபவுகபரல் 



                                              உரிஷத் றழ்த் ஶசம்| ஆகஸ்ட் 2020| 35 

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

சறந்து சவபி ரகரிகம் அறந்து 1000 ஆண்டுகறக்குப் திநஶக, அரது கற.ன. 1900 

ஆண்டிற்குப் திநஶக ஆரிர்கள் இந்றரிற்குள் அடிவடுத்து ஷத்ணர் ண னரற்று 

அநறஞர்கள் கூநறனேள்பணர். 

கலடி க்கள் தன்தடுத்ற அிகனன்கள் ற்றும் வதரனட்கள் ரபரகக் 

கறஷடத்துள்பண. றகச் சறநப்தரக ீன் சறன்ணம் வதரநறக்கப்தட்ட தரஷண ஏடுகறம் 

கறஷடத்துள்பண. ீன் சறன்ணம் தரண்டிர்கபின் சறன்ணம் ன்தது அஷணனம் அநறந்ஶ. 

ணஶ கலடி சங்க கரன துஷரகஶர அல்னது துஷின் னநகர்ப் தகுறில் 

அஷந்ரகஶர இனக்க ஶண்டும். 

 

றர்கபின் வரன்ஷஷ றஷனறறுத்க் கூடி இச்சரன்றுகள் ற்வநரன 

உண்ஷஷனேம் வபிப்தடுத்றண. சங்ககரன இனக்கறங்கபரண துஷக் கரஞ்சற தஷ 

துஷின் சறநப்னகஷபனேம், தட்டிணப்தரஷன னம்னகரர் கரின் சறநப்னகஷபனேம் டுத்துக் 

கூறுகறன்நண. சங்கனி கரனத்து இனக்கறங்கபரண சறனப்தறகரம், ிஶகஷன 

ஆகறஷ துஷ, னம்னகரர், ஞ்சற ஆகற னெஶந்ர்கபின் ஷனகங்கள் குநறத்து 

ிபக்கரகக் கூறுகறன்நண. ஆணரல் இனக்கறங்கள் கூறும் இந் கர்ப்னந ரகரிகங்கள் வறும் 

கற்தஷணஶ ண னரற்று ஆசறரிர்கள் சறனர் கனறணர். வணணில் றழ்ரட்டில் கர்ப்னந 

ரகரிகம் றனிற்கரண வரல்னறல் சரன்றுகள் துவும் இதுஷ கறஷடக்கில்ஷன. 

 

றரின் கர்ப்னந ரகரிகத்றன் னல் சரன்றுகள்  

சுடுண் குரய்கபரல் அஷக்கப்தட்ட கறவுீர் அஷப்னகள் வசங்கற்கபரல் 

அஷக்கப்தட்ட பங்கள், சுர்கள், உஷநக்கறறு, டீ்டின் என தகுற ஶதரன்நஷ 

கண்டநறப்தட்டண. சறந்து ரகரிகக் கண்டுதிடிப்னக்குப் தின்ணர் கண்டநறப்தட்ட றகத் 

வரன்ஷரண க ரகரிகம் கலடி றர் ரகரிகம் ன்ந ரவதனம் உண்ஷஷத் ணது 

அர உஷப்திணரறம் ிடரனற்சறணரறம் கண்டநறந் அர்ரத் இரகறனட்டின் 

அர்கஷபப் தரரட்டுற்குப் தறல் உடணடிரகத் வரஷனத்தூத்றல் உள்ப அசரம் 

ரறனத்றற்கு இடரற்நம் வசய்து டுண் அசு ஆஷ திநப்தித்து. இற்குத் றழ்ரட்டில் 

கடும் றர்ப்ன றேந்ஷக் கண்ட இந்ற அசு னென்நரம் கட்ட ஆய்வு ன்ந வதரில் துஷக் 

கண்கரிப்தரபர் சறநறரன் ன்தஷ அனுப்தி அச அசரக எஶ என குறஷ ட்டும் 

ஶரண்டச் வசய்து ஶறு ந்ப் வதரனறம் னறரகக் கறஷடக்கில்ஷன ண அநறிக்கச் வசய்து 
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கலடி ஆய்ஷ னடிவுக்குக் வகரண்டுந்து. 

கலடிில் கண்டநறப்தட்ட ஆய்ின் னடிவுகள் குநறத்து னகழ்வதற்ந இந்ற னரற்று 

அநறஞரண ஶரறனர ரப்தர் ‛றகத்றல் கறஷடத்துள்ப றக னக்கறரண கண்டுதிடிப்னகள் 

இஷரகும். இற்நறன் னெனம் றழ்ரட்டின் னரற்ஷநஶ றனத்ற அஷக்க ஶண்டி 

கட்டரத்றல் ரம் இனக்கறஶநரம். இந் ஆய்வு வரடர்ந்து டத்ப்தட ஶண்டும்‛ ண இந்ற 

அசுக்கு ஶண்டுஶகரள் ிடுத்ரர். 

ேிறர் கேொன்கக கமக்க பற்சி 

அஶ கரனக்கட்டத்றல், அரது 2016 டிசம்தரில் அஶரத்றில் இரர 

அனங்கரட்சறகம் அஷப்தற்கரக 150 ஶகரடி னொதரய்கஷப எதுக்கற இந்ற அசு கலடிில் 

3ஆம் கட்ட ஆய்வு டத்துற்கு வறும் என இனட்சம் னொதரஷ ட்டுஶ எதுக்கறது. 

றரின் னரற்றுத் வரன்ஷஷக் குநறத் இந்ற அசறன் அனட்சறப் ஶதரக்ஷகஶ இது 

கரட்டுகறநது. 

ீண்டும் றகத்றல் கடும் றர்ப்ன றேந்து. கலடி அகரய்ிஷணத் வரடர்ந்து 

டத்றணரல் றர்கபின் வரன்ஷ னரறு வபிப்தட்டு ிடும் ன்ந அச்சத்றன் கரரக 

இந்ற அசு அஷத் வரட ினம்தில்ஷன ணத் றர்கள் கனறணர். குசரத் ரறனத் 

ஶரனர ீர, ஶனரத்ல் ஆகற இடங்கபில் 13 ஆண்டுகறம், ஆந்ற ரறனத்றல் ரகரர்ச்சுண 

வகரண்டர ன்ந இடத்றல் 10 ஆண்டுகறம், உத்ற திஶசத்றல் அறசுசறத்ர ன்னும் இடத்றல் 

6 ஆண்டுகறம், அகரய்ஷத் வரடர்ந்து டத் அனுறனேம் அற்கரண றறனேம் எதுக்கற 

இந்ற அசு கலடிில் 20 ஆண்டுகள் வரடர்ந்து டத் ஶண்டி அகரய்ிஷண 2 ஆண்டுகள் 

ட்டும் டத்ற அச அசரக னடிவுக்குக் வகரண்டு உத்ிட்டும், றரின் வரன்ஷ 

னரற்நறஷண வபிப்தடுத்ற வரல்னரய்வுத் துஷநக் கண்கரிப்தரபர் அர்ரத் 

இரகறனட்டிஷண இடரற்நம் வசய்தும் ஆஷ திநப்திக்க ஶண்டி அசறம் ன்ண? 

ஶறம் துஷக் கண்கரிப்தரபர் குறில் எனஷ றறத்து னற டம் துவும் இணி 

கறஷடக்க றில்ஷன ன்று கூநற கலடி அகரய்ிஷண னடிவுக்குக் வகரண்டுந்து ன்? 

 

அவரிக்கரில் உள்ப தடீ்டர அணனறசறசு ஆய்வு றறுணத்றற்குத் வரல்னறல் டங்கள் 

அனுப்தப்தட்டு ஆரப்தடுது க்கரகும். அகரய்ில் கறஷடக்கும் வதரனட்கபில் த்ஷணப் 

வதரனட்கபின் னெனக்கூறுகபின் ரறரிகஷப கரர்தன்-14 தகுப்தரய்வுக்கு அனுப்த ஶண்டும் 
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ன்தஷ த்றத் வரல்னறல் துஷநரன் னடிவு வசய்கறநது. இரசசுரன் ரறனத்றல் 

டத்ப்தட்ட அகரய்ில் கறஷடத்ற்றுள் 28 வதரனட்கபின் ரறரிகறம், குசரத் ரறனத்றல் 

கறஷடத்ற்நறல் 20 வதரனட்கபின் ரறரிகறம், உத்றதிஶசத்றல் கறஷடத்ற்நறல் 15 

ரறரிப் வதரனட்கறம் ஆய்வுக்கு அனுப்தி ஷக்கப்தட்டண. ஆணரல், கலடிில் கறஷடத் 

னெனப்வதரனட்கபில் குஷநந்பவு 10 வதரனட்கஷபரது ஆய்வுக்கு அனுப்த ஶண்டும் ண 

ிடுக்கப்தட்ட ஶகரரிக்ஷகஷ ற்க றுத்து இண்ஶட இண்டு வதரனட்கள் ட்டுஶ ஆய்வுக்கரக 

அவரிக்கரிற்கு த்றத் வரல்னரய்வு துஷநரல் அனுப்தி ஷக்கப்தட்டண. 

 

இனம்னக் கரனத்றல் வரடங்கற னரற்று ரீறில் னன்ஷரண ஆரங்கள் 

வரடர்ச்சறரகக் கறஷடத்துள்ப இடம் கலடிரகும். இந் ஆரங்கபின் ரறரிகள் கரர்தன்-14 

னஷநில் தகுப்தரய்வு வசய்ப்தடும் ஶதரதுரன் கலடி ரகரிகத்றன் கரன பர்ச்சறஷ றகத் 

துல்னறரகக் கண்டநறந்து றறு னடினேம். றர்கபின் வரன்ஷரண ரகரிகம் அவ்ரறு 

றறுப்தடுஷ இந்ற அசு ினம்தில்ஷன. ணஶரன் கலடிில் கறஷடத்ற்றுள் 

அறகரண ரறரிகஷப ஆய்வுக்கு அனுப்த றுத்றனப்தறன் னெனம் அர்கபின் றட்டறட்ட 

உள்ஶரக்கம் வபிப்தடுகறநது. 

 

றர் கர்ப்னந ரகரிகத்றன் வரன்ஷஷ னன் னனரக வபிப்தடுத்ற இடம் 

கலடிரகும். னரற்று ரீறில் றக னன்ஷப் வதற்ந இந் ஆய்ிஷணத் வரடர்ந்து டத்ற 

னறேஷரண னரற்று உண்ஷகஷப வபிப்தடுத் ஶண்டும் ன்றுரன் ரரக 

இனந்ரறம் கனதுரர்கள். ஆணரல் இந்றரின் னன்ஷரண ரகரிகம் றர் ரகரிகஶ 

ன்தஷ ஷநத்து ஆரி ரகரிகத்ஷ னன்ஷப்தடுத்ப் தனற்நரறம் னறம் இந்ற 

அசறடறனந்து இஷத் ி ஶறு ஷ றர்தரர்க்க னடினேம்?. 

 

இந்ற அசறன் இச்வசறக்கு றரகத் றழ்ரட்டில் உனரண றர்ப்தின் ிஷபரக 

த்ற கனரசரத் துஷநின் இஷஷச்சர் ஶகசுர்ர, த்ற ிக-வரறல்துஷந 

இஷஷச்சர் றர்னர சலரரன், த்றத் வரல்னறல் துஷநின் ஷனஷ இக்குர் 

இரஶகசு றரரி ஆகறஶரர் 28-04-2017 அன்று கலடி ந்து தரர்ஷிட்டணர். கலடி ஆய்வு ஶறம் 

3 ஆண்டுகறக்கு ஷடவதறும் ன்றும் அநறித்ணர். ஆணரல் வறும் அநறிப்ஶதரடு அது றன்று 
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ிட்டது. 

கலடிில் 110 க்கர் தப்தபஷக் வகரண்ட வரல்னறல் ஶட்டில் வறும் 15%க்கும் 

குஷநரண இடத்றல் ட்டும் ஆய்ஷ டத்றணரல் த்ஷக னடிஷனேம் றறுவுல் இனர 

என்நரகும். ணஶரன் இத்ஷக வனக்கடிஷ ஆய்ரபரண அர்ரத் 

இரகறனட்டினுக்கு அபித்து அர் அநறக்ஷக அபிக்கில்ஷன ன்ந தறஷச் சுத்ற கலடி 

அகரய்ிஷண னடிவுக்குக் வகரண்டு இந்றத் வரல்னறல் துஷந துடித்து. ன் இந்த் 

துடிப்ன? ன்தது ஶதரன்ந ஶகள்ிகஷபனேம், ப்தரடுகஷபனேம், றழ்ரட்டு னரற்று 

ஆய்ரபர்கறம், கட்சறத் ஷனர்கறம், றேப்தி திநகு இந்ற அசு தி ஶண்டி 

கட்டரம் ற்தட்டது. 

21-09-2017இல் வசன்ஷண உர்ீறன்நத்றன் துஷக் கறஷபில் கணிவரற ற ன்னும் 

க்கநறஞர் கலடி அகழ்ரரய்ச்சறப் திகஷபத் வரடர்ந்து டத் ஆஷ திநப்திக்க 

ஶண்டும் ணத் வரடுத் க்கறல் உர்ீறன்ந ீறதறகபரண ம். சுந்ஶசு,          ன். 

சறசு குரர் ஆகறஶரர் அடங்கற அர்வு னன்தரக ிசரஷ ஷடவதற்நது. இனப்ன 

ரங்கஷபனேம் ஶகட்ட ீறதறகள் ிசரஷஷ எத்ற ஷத்து இனனம் கலடிக்கு ஶரில் 

வசன்று ஆய்ிஷணப் தரர்ஷிட்டணர். அர்கள் வரடுத் தல்ஶறு ஶகள்ிகறக்குச் சரிரண 

ிஷடகஷபச் வசரல்ன னடிரல் துஷக் கண்கரிப்தரபர் சறநறரன் றேப்திணரர். அன் 

தின் கலடி அகரய்ிஷணத் வரடர்ந்து டத்துற்கு த்றத் வரல்னறல் துஷந அனுற 

ங்க ஶண்டும் ண ீறதறகள் ஆஷ திநப்தித்ணர். றக அசு அஷ ற்றுச் 

வசல்தடத் வரடங்கறது அஷணத்துப் தத்றரிஷககபிறம் இச்வசய்ற வபிரகறனேள்பது. இஷக் 

கூட அநறரல் ற.ன.கஷச்ஶசர்ந் கணிவரற இந் க்ஷகத் வரடுத்ரகக் குற்நம் சரட்டி 

இந்து வநறர்கள் தப்னஷ வசய்கறன்நணர். அனக்கும் க்குத்வரடுத் கணிவரற ற 

ன்னும் க்கநறஞனக்கும் வ்ித் வரடர்னம் இல்ஷன. உர் ீறன்நத்றல் கலடி அகரய்வு 

வரடர்ந்து டத்ப்தட ஶண்டும் ண க்குத் வரடுத்து வற்நறக் கண்ட வதனஷ 

இவ்க்கநறஞனக்கு ட்டுஶ உரிது. 

றகத் வரல்னரய்வுத் துஷந கலடி ஆய்ிஷணத் வரடர்ந்து ஶற்வகரண்டு ஶறம் தன 

உண்ஷகஷப வபிப்தடுத்றது. 2018ஆம் ஆண்டில் கலடிில் ஷடவதற்ந 5ஆம், 6ஆம் 

கட்டங்கபின் அகரய்ின் ஶதரது ஶசகரிக்கப்தட்ட கரி ரறரிகள் அவரிக்கரில் உள்ப தடீ்டர 

தகுப்தரய்வுச் ஶசரஷணக்கு அனுப்ததட்டு அஷ 2,580 ஆண்டுகறக்கு னற்தட்டஷ ன்று அங்கு 
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கித்துக் கூநறனேள்பணர். அரது கலடிின் ரகரிகம் கற.ன. 6ஆம் தற்நரண்ஷடச் ஶசர்ந்து 

ன்தது இன் னெனம் றறுப்தட்டது. னல் இன கட்ட கலடி ஆய்வுகபின் னெனம் கறஷடத்ப் 

வதரனட்கள் கற.ன. 3ஆம் தற்நரண்டுக்கு உரிஷ ன்தது வபிப்தட்டது. கலடிில் 4ஆம், 

5ஆம் கட்டங்கபின் அகரய்ில் கறஷடத் வதரனட்கபின் கரனம் கற.ன. 6ஆம் தற்நரண்டு 

ன்தது உறுறப்தட்டது. 

ஷஷகக்கஷ க ரகரிகம், றழ் திரற ணப்தடும் றற றேத்து ஆகறற்நறன் 

கரனம் கற.ன. 6ஆம் தற்நரண்டு அபில் ஆணஷ ன்தது வள்பத் வபிரக 

றஷனறறுத்ப்வதற்நது. கற.ன. 6ஆம் தற்நரண்டிஶனஶ றர்கள் றேத்நறவு வதற்ந 

சனரரகத் றகழ்ந்துள்பணர் ன்ததும் றழ்வரறின் வரன்ஷ குநறத்து அநறஞர் சறனர் 

கூநறனம் கனதுஶகரள்கள் உண்ஷரணஷ ன்தற்குக் கலடி ஆய்ின் னடிவு சரன்நரக 

அஷந்துள்பது ணத் வரல்னறல் துஷந அநறஞரண கர. இரசன் கூநறனேள்பரர். 
 

ேிறபேம் சபம் 

றர் வரன்ஷ ரகரிகத்ஷ வபிப்தடுத்ற கலடிின் அகரய்ிஷணத் டுத்து 

றறுத்தும் னற்சறில் ஶரல்ிஷடந் இந்து வநறரபர்கறம் அர்கபின் 

வகரத்டிஷகபரகத் றகறேம் றழ்ரட்ஷடச் ஶசர்ந் சறனனம் ங்கபின் ஶகரதத்றஷண அர்ரத் 

இரகறனட்டின் ீது றனப்தினேள்பணர். றழ் இனக்கற னரறு, றர் தண்தரட்டு னரறு, 

றர் னரறு ஆகறஷ குநறத்து சறநறபவுக் கூட இர்கள் அநறந்றனக்கில்ஷன. கலடி 

ஆய்ில் கறஷடத் சரன்றுகபின்தடி, கலடிில் ரழ்ந் றர்கறக்கு இஷநறதரடில்ஷன,  

ம்திக்ஷகில்ஷன, ணஶ றர்கள் இந்துக்கள் அல்னர் ன்தது ஶதரன்ந கனத்துக்கஷப கலடி 

ஆய்ரபர்கள் வபிப்தடுத்துரகக் குற்நம் சரட்டி ங்கபது அநறரஷஷ 

வபிப்தடுத்றனேள்பணர். வநற கண்ஶரட்டத்துடன் ந்ப் திச்சஷணனேம் அணுகுதர்கள் 

கலடி ஆய்ிஷணனேம் அஶ கண்ஶரட்டத்துடன் அணுகுகறநரர்கள். 

சங்க கரன இனக்கறங்கபில் சம் அல்னது ம் ன்ந வசரல்னரட்சறஶ கறஷடரது. 

சம் ன்னும் வசரல்னரட்சற னன் னனரக 3ஆம் தற்நரண்டுக் கரனத்ற 

ிஶகஷனில்ரன் கரப்தடுகறநது. 
 

“னெதூர் அகத்து 

அவ்ர் சத்து அநறவதரனள் ஶகட்டு‛ 
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“உன்ணி வதரனறஷத்து 

ஷகச் சனம் அநறந்ணன்‛ 
 

“தற்றுஷநச் ச தண்வதரனள் ஶகட்ஶட 

அவ்வுன வன்ண ஷகச் சனம் 

வசவ்ிது அன்ஷிற் சறந்ஷின் ஷத்றஶனன்‛ 
 

சங்க இனக்கறத்ஷ அடுத்து 8ஆம் தற்நரண்டு கரனத்ற ரிக்கரசகர் தரடி 

றனரசகத்றல் சம் ன்னும் வசரல் இடம் வதற்றுள்பது. 

சம் ன்ந வசரல்னரட்சறஶ து சங்க இனக்கறங்கபில் கரப்தடர ஶதரது 

தந்றர்கபிடம் ச உர்வுகள் இனந்ண ணக் கூறுது னரற்று அநறரஷின் 

வபிப்தரடரகும். 

சங்க இனக்கறத்றல் கடவுள், வய்ம் ன்னும் இண்டு வசரற்கள் இடம் வதற்றுள்பண. 

க்கள் றதட்ட அஷணத்ஷனேம் குநறப்திடுரக இச்வசரற்கள் அஷந்துள்பண. கடவுள் ன்னும் 

வசரல்றக்கு வய்ம் ன்னும் வசரல்ஶனரடு ஶன்ஷ, சரன்ஶநரர், துநிகள், டுகல் ீர்கள் 

ன்ந வதரனள்கறம் கூநப்தட்டண. 

இணக்குறேக்கபரகத் றர்கள் ரழ்ந் கரனகட்டத்றல் சனெகத்றல் ன்நம் ன்ந 

வதரினரண அஷப்ன றனிது. இது குநறத்து றநறஞர் ஆ. சறசுப்திின் தின்னரறு 

கூநறனேள்பரர். 

ன்நம் ன்தது ஊனக்கு னம் கஷனஞர்கள் ங்கும் இடரகவும் சறறுர்கள் 

ிஷபரடும் இடரகவும் தன்தட்டுள்பது. அத்துடன் றதடும் இடரகவும் இது 

ிபங்கறனேள்பது. ஶல்றஷன ஆித்றன் பர்ச்சற றஷனரக, வய்ம் உஷநரக ம்தி 

ங்கஷப இங்கு றதட்டன் அஷடரபரக ‚ன்ந‛ ன்னும் அஷடவரறிட்டு ன்ந 

ஶம்ன, ன்நப் தனவு, ன்நப் வதண்ஷ (ற்நறஷ 303), ன்ந ஶங்ஷக (குறுந்வரஷக 241; 

அகரனூறு 232) ன்ந வசரல்னரட்சறஷச் சங்க இனக்கறங்கபில் கர னடிகறநது. அத்துடன் 

ஶகரில் ஶதரன்ந அஷப்ன ன்நத்றல் இனந்ஷனேம் அங்கு, சூர், னனகு ன்ந வதரில் 

அஷக்கப்தட்டு ந் உனற்ந வய்ங்கஷப ங்கும் வசல் வரடங்கற ிட்டஷனேம் 

அநற னடிகறநது. 
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டுகல்னறறம் ‛கள்பி றனறறம்‛  டிில் ன்நங்கபிறம் அங்கு ன்ந வதரில் 

தல்ஶறு வதரனள்கபிறம் உஷநரக ம்தி றதட்ட வரல் கடவுபர்கறக்கு ரற்நரகக் 

கட்டட டிினரண ஶகரில்கபில் னற கடவுபர்கள் இடம்வதநத் வரடங்கறணர். றஷச் 

சனெகத்றன் அறவு, றஷக்குரி வய்ங்கபின் அறவுக்கு இட்டுச் வசன்நது. னறரக 

உனரண சறநப்னக் கடவுபர் உஷந ‚ஶகரட்டம்‛ ன்ந வதரினரண ஶகரில்கள் உனரிண. 

அசன் ரறேம் அண்ஷணனேம் வய்ம் உஷநரக ம்னம் ஶகரட்டனம் ஶகரில் ன்ந எஶ 

வசரல்னரல் அஷக்கப்தட்டண. ஶகரில், இஷந ன்ந கடவுறடன் வரடர்னஷட 

இனவசரற்கறம் ன்ணனுடன் வரடர்னதடுத்ப்தட்டஷக் கணிக்க ஶண்டும். 

 

ஊரிறள்ப ன்நத்றல் சுர் றேப்தினேம், அறல் ிட்டங்கள் ஷத்தும், கூஷ ஶய்ந்தும் 

ஶகரில் உனரக்கப்தட்டஷனேம் அறல் ஏிரகக் கடவுள் டிம் 

ஷப்தட்டினந்ஷனேம், அவ்வுனின் னன் ‚இட்டிஷக‛ ன்ந வதரில் தனறதடீம் அஷத்துப் 

தனற வகரடுத்ஷனேம் அகரனூறு தின்னரறு ிரிரகக் குநறப்திடுகறநது.(137:9-20): 
 

”வகரடுில் ஆடர் தடதஷக வரீஇ 

ஊர் றேந்து உனநற தரீ்டு னதுதரழ் 

னனங்ஷக ஶய்ந் வதனங்ஷக ரஷண 

வரிந் ஏங்கு சறறுனநம் உரிஞ எல்கற 

இட்டிஷக வடுஞ்சுர் ிட்டம் ழீ்ந்வண 

ிப்னநரத் துநந் ம்ஶசரர் ரடத்து 

றேது அி கடவுள் ஶதரகனறன் னல்வனன்று 

எறேகுதனற நந் வறேகரப் னன்றஷப் 

தரல் ரய் துள்பி ஷநக்கட் சறற்நறல் 

குில் கரழ் சறஷ ண்டி அில்ரய்க் 

கூர்னகச் சறஷன ஶய்ந் 

ஶதரர்டி ல்இஷநப் வதரறி னரஶண‛ 
 

ணி சனெக பர்ச்சறில் வரடக்க கரன தண்கஷனரக ஏிம் அஷகறநது ன்தன் 

அடிப்தஷடில் ஶரக்கறணரல், ஆி ன்ந ஆற்நறக்கு உனம் அஷக்கும் னற்சறிஷண 
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இப்தரடல் வசய்ற உர்த்துகறநது. ரணிடினரபரின் ஶரக்கறல் கடவுறக்கு ணி 

உனஶற்நம் (Anthropomorphic) ங்கும் றகழ்ச்சறின் வபிப்தரடரக இஷக் வகரள்ப னடினேம்‛ 

ணக் கூநறனேள்பணர். 

ணஶ தந்றர்கபிஷடஶ ச உர்ஶர அல்னது சற வய் றதரஶடர 

இனக்கில்ஷன. றஷறத் வய்றதரடுகள் றனிண. குநறஞ்சற றனத்றற்கு னனகனும், 

னல்ஷன றனத்றற்கு ரஶரனும், ன றனத்றற்கு ஶந்னும், வய்ல் றனத்றற்கு 

னனும், தரஷன றனத்றற்குக் வகரற்நஷனேம் வய்ங்கபரக றதடப்தட்டணர். 

இத்வய்ங்கள் ச்சத்ஷனேம் ஶசர்ந்ஷல்ன. அந்ந் றனங்கறக்குரி வய்ங்கபரகத் 

றகழ்ந்ண. இற்குப்திநகு உனற்ந அங்கு, சூர், னனகு ஶதரன்ந வய்ங்கள் உஷநனேம் 

இடங்கள் ஶகரட்டங்கள் ண அஷக்கப்தட்டண. இற்நறன் பர்ச்சற றஷனஷ சங்கப் திற்கரன 

இனக்கறரண சறனப்தறகரம் ிரிரகக் கூறுகறநது. 
 

ேிறரின் இற்கக கநமி 

கற.தி. 3ஆம் தற்நரண்டில்ரன் டரட்ஷடச் ஶசர்ந் ஷறகம், சம், வதபத்ம் 

ஶதரன்ந சங்கள் றழ்ரட்டில் னகுந்ண ன்தது னரற்றுப் னர்ரண உண்ஷரகும். 

இச்சங்கள் றகத்றல் அடிவடுத்து ஷக்கும் கரனம் ஷத் றக க்கபிஷடஶ சக் 

ஶகரட்தரடுகஶபர, சற றதரடுகஶபர இனக்கில்ஷன. 

 

கற.தி. 5ஆம் தற்நரண்டின் தல்னர் ஆட்சற றகத்றல் கரல் வகரண்ட திநகு டனன 

ஆரிர்கபின் குடிஶற்நனம் ஶகரில்கபில் அர்கள் தஷவும் றர்கபின் வரல்றதரட்டு 

னஷநஷச் சறஷத்து. ஆணரறம் வரல் றர்கபின் வய்ங்கள் இன்றும் ரட்டரர் 

வய்ங்கள் ணப் ஶதரற்நற ங்கப்தடுகறன்நண. இன்றும் குனவய்ம் ன்ந வதரில் 

றர்கள் ங்கள் குடும்தங்கபில் ஷடவதறும் றனங்கள் ஶதரன்நற்றுக்கு குனவய்க் 

ஶகரினறல் னனறல் றதட்ட திநஶக ற்நற்ஷநச் வசய்னேம் தக்கம் ீடிக்கறநது. 

சங்க கரனத் றகத்றல் இற்ஷக வநற ஶதரற்நப்தட்ட கரனத்றல் டரட்டில் சவநற 

ஶதரற்நப்தட்டது. றர் ரழ்ில் சம் னக்கற இடம் வதநில்ஷன. ஆணரல், டக்ஶக 

ஷறகம், சம், வதபத்ம் ஆகற சங்கறம் அற்றுக்கறஷடஶ சச்சவுகறம் 

திினந்ண. ட ரட்டினறனந்து இந்ச் சங்கள் றகத்றற்கு னற்கு னன்தரகத் 

றர் ரழ்ில் ஆன்ீக ஈஶடற்நம் ன்தது ரழ்ின் ஶரக்கரக அஷில்ஷன. 
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லயொற்றுத் ேிரிபு 

இத்ஷக னரற்று உண்ஷகஷப அநறரர்கள் றட்டறட்டுப் வதரய்ப்தப்னஷில் 

வரடர்ந்து ஈடுதடுகறநரர்கள். ஆர்.சு.சு. அஷப்தின் துஷ அஷப்னகபில் என்நரண தரற 

ிசர ஶகந்றம் ன்ந அஷப்ன ஶகப ரறனத்றல் வசல்தட்டு னகறநது. இந் அஷப்ன 

டத்தும் ஶகசரி ன்னும் இறறம் தர.ச.க.ின் இரண ிச ரி ன்னும் இறறம் 

கலடி ஆய்வுகள் குநறத்து னற்நறறம் வதரய்ரணதும் ஆரற்நதுரண கட்டுக்கஷகள் 

வரடர்ந்து தப்தப்தடுகறன்நண. அற்ஷநஶ றழ்ரட்ஷடச் ஶசர்ந் இந்து வநறர்கள் சறனனம் 

இங்கு தப்னகறநரர்கள். 

னரற்ஷநப் றரித்னறறம் னற்நறறம் வதரய்ஷரண னரற்ஷந றேதுறறம் இந்து 

வநறர்கள் வரடர்ந்து ஈடுதட்டு னகறநரர்கள். சறந்து சவபி ரகரிகம் ஆரிரின் இந்ற 

னஷகக்கு னற்தட்ட ரகரிகம் ன்தது இந்ற ற்றும் உனக னரற்று அநறஞர்கபரல் 

ற்றுக்வகரள்பப்தட்ட உண்ஷரகும். ஶரப்தி கறநறத்து அநறஞர்கள் றட்டறட்டுப் தப்னம் 

கட்டுக்கஷ இது ண இந்து வநறர்கள் வரடர்ந்துக் கூநறனகறநரர்கள். சறந்து சவபி 

ரகரிகத்றன் வதஷஶ சசுற ரகரிகம் ண ரற்ந னறகறநரர்கள். ரிக் ஶத்றல் 

சசுற ற குநறப்திடப்தட்டினக்கறநஶ ி இந்றரில் ந்ப் தகுறிறம் சசுற ற 

ஏடில்ஷன. ஏடிரக னரற்றுக் குநறப்னகறம் இல்ஷன. இல்னர சசுறறின் வதரல் 

ஆரி ரகரிகத்ஷ சறந்து சவபி ரகரிகத்றன் ீது சுத் இஷடிடரது னற்சற 

வசய்கறநரர்கள். 

 

11-07-1999 அன்று ன்.சு. இரசரரம் னஷணர் ட்தர் சர ஆகற இனர் தப்தப்தரண 

என வசய்றஷ வபிிட்டரர்கள். சறந்து சவபி னத்றஷகள் வசரல்றம் வசய்றஷத் 

ரங்கள் கண்டநறந்து ிட்டரகப் தின்னரறு கூநறணரர்கள். ‚ஆர்ர்டு தல்கஷனக்கக 

அகழ்ரரய்ச்சற அநறஞரண ரிச்சர்டு ீஶடர ன்தர் கண்வடடுத் தரஷண ஏடு என்நறல் சறன 

சறன்ணங்கள் குநறக்கப்தட்டு இனந்ண. அஷ கூறுது ன்ண ன்தஷ ங்கபது ஆய்ின் னெனம் 

ரங்கள் கண்டநறந்துள்ஶபரம். ரிக் ஶத்றல் குநறப்திடப்தடும் சசுற றஷஶ இது 

குநறக்கறநது‛ ண அநறித்ரர்கள். 

இந் கண்டுதிடிப்ன னற்நறறம் வதரய்ரணது ன்தது ிஷில் வபிரகற ிட்டது. ரிக் 

ஶம் ஶரன்நற கரனத்றற்கு 2,000 ஆண்டுகறக்கு னற்தட்டரகும் இந்ப் தரஷண ஏடு. இந் 
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உண்ஷஷ ஷநத்து அர்கள் கூநற வதரய் அம்தனரணது. ரிக் ஶம் ஶரன்நர 

கரனத்றஶனஶ அஷப் தற்நற குநறப்ன சறந்து சவபிப் தரஷண ஏட்டில் உள்பது ன்று 

அர்கள் கூநறஷக் ஶகட்டு னரற்று அநறஞர்கள் ஷகத்ரர்கள். 

ற்வநரன அப்தட்டரண வதரய்ஷனேம் சற்றும் கூசரது அர்கள் கூநறணரர்கள். ரிக் ஶம் 

குறஷகஷபனேம், ங்கஷபனேம் தற்நறக் குநறப்திடுகறநது. சறந்து சவபி ரகரிகத்றல் 

குறஷஷப் தற்நற டம் தும் கறஷடக்கில்ஷன. சறந்து சவபி ரகரிகம் இற்ஷகக் 

கரங்கபிணரல் அறந்து ஆிம் ஆண்டுகறக்குப் திநஶக ஆரிர்கள் குறஷகஷப ஏட்டிக் 

வகரண்டு இந்றரவுக்குள் அடிவடுத்து ஷத்ரர்கள் ன்தது னரநரகும். இந் உண்ஷஷ 

ஷநப்தற்கரக குறஷின் றம்ன சறந்து சவபிில் கறஷடத்து ன்று கூறுறன் னெனம் 

அந்ரகரிகத்ஷஶ ஆரி ரகரிகரகக் கரட்டுற்குத் றட்டறட்டு வதரய்ரண டங்கஷப 

உனரக்கறணரர்கள். சறந்து சவபி னத்றஷகபில் குறஷஷக் குநறக்கும் னத்றஷ என்று 

உள்பது ன்று கூநற அன் தடத்ஷனேம் வபிிட்டரர்கள். 

 

இன் ிஷபரகப் வதனம் குப்தம் உனரிற்று ஆர்ர்டு தல்கஷனக்கக சற்கறனப் 

ஶதரசறரிரண ஷக்ஶகல் ிட்வசல் அர்கறம் ற்றும் சறன ஆய்ரபர்கறம் இரசரரம் 

கூநற குறஷ னத்றஷ குநறத் உண்ஷஷக் கண்டநறறல் ீிரக ஈடுதட்டணர். எற்ஷநக் 

வகரம்னஷட கரஷப சறன்ணம் வதரநறக்கப்தட்ட உஷடந் னத்றஷின் தடம் என்ஷநக் கிணி 

னெனம் றரித்து குறஷ ண அர் ஶரசடிச் வசய்றனப்தஷக் கண்டுப்திடித்து 

அம்தனப்தடுத்றணரர்கள். 

சறந்து சவபி க்கள் ஶதசற வரற ஶகரனச் சற்கறனம் ண இரசரரம் 

கூநறினந்ரர். இக்கூற்நறஷண சறந்து சவபி ரகரிகத்ஷ ஆரய்ந் தன அநறஞர்கள் 

ஆரத்துடன் றுத்ணர். ணது கண்டுதிடிப்னகள் அஷணத்தும் வதரய்ரணஷ, னற்நறறம் 

நரணஷ ண ஆரய்ச்சற அநறஞர்கபரல் எதுக்கறத் ள்பப்தட்டரறம் அர் அது குநறத்து 

வட்கப்தடில்ஷன. ரன் றேற ‚சசுற றினறனந்து சறந்து றேத்துக்கள் ஷ ன்னும் 

தஷன ஆங்கறனத்றறம் இந்றரில் உள்ப 13 வரறகபிறம் வபிிட தர.ச.க அசு 

னன்ந்றனப்தரக" அர் கூநறக் வகரண்டரர். 

னரற்று அநறஞரண ஶரறனர ரப்தர் ‚இந்துத்துரவும் னரறும்‛ ன்னும் ஷனப்தில் 

றேற கட்டுஷில் தின்னரறு குநறப்திட்டுள்பரர். ‚ஆரிர்கள் அன்ணி 
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தஷடவடுப்தரபர்கள் ன்தஷ ஷநக்க இந்துத்துரறகள் ினம்னகறநரர்கள். இந்து ன்தன் 

இந்றரஷத் ணது தித்ன னறரகவும், னண்ி னறரகவும் ற்றுக்வகரண்டன் ண 

இந்துத்துரத் த்துத்ஷ உனரக்கற சரர்க்கரர் கூநறனேள்பரர். ணஶ, அன்ணி 

தஷடப்தரபரிடறனந்து என இந்து ஶரன்நறினக்க னடிரது. ஆரி கனரசரப் 

தரம்தரித்றனறனந்து இந்துக்கள் ஶரன்நறரகக் கூந ஶண்டுரணரல், ஆரிர்கள் 

இந்றரஷச் ஶசர்ந்ர்கள் ன்தது றஷனரட்டப்தட ஶண்டும். ணஶ அர்கள் சறந்து 

சவபி ரகரிகம் ஆரி ரகரிகம் ன்றும் அற்கு னற்தட்டு அல்னது அந் ரகரிகக் 

கரனத்றல் திநந்து ரிக் ஶம் ன்றும் சரறக்க ினம்னகறநரர்கள். இற்கரகஶ சறந்து சவபி 

ரகரிகத்றல் குறஷ இனந்வன்றும், அம்க்கள் சற்கறனம் ஶதசறணரர்கள் ன்றும் தச்ஷசப் 

வதரய்ஷத் றனம்தத் றனம்தக் கூறுகறநரர்கள். 

ஆரிர்கள் இந்றரில் குடிஶநற ந்ஶநறகள் ன்ந னரற்று உண்ஷஷ 

எப்னக்வகரள்ப றுத்ரல் ஶறுசறன ஶகள்ிகறக்குப் தறல் கூநஶண்டிினக்கும். ஆரிர்கபின் 

வரறனேம் ஶரப்தி ரடுகபில் ரறேம் க்கபின் தல்ஶறு க்கபின் வரறகறம் எஶ 

வரறக் குடும்தத்ஷச் ஶசர்ந்ஷரகும். ஆரிர்கள் வபிினந்து இந்றரிற்கு ந்ர்கள் 

ன்தஷ எப்னக்வகரள்ப றுத்ரல் ஶரப்தி ரட்டு க்கள் இந்றரினறனந்து அங்கு வசன்று 

குடிஶநறர்கள் ணக் கன ஶண்டிினக்கும். இஷப்ஶதரன ஶறம் தல்ஶறு ஶகள்ிகறக்கு 

ிஷட வசரல்ன ஶனம் ணக் கூநறணரர். 

தர.ச.க. அசறன் சுற்றுனர - கனரசரத் துஷநஷச்சரகினந் சக்ஶரகன் ன்தர் 

சசுற ற குநறத்து அகழ்ரரய்ச்சற வசய்க் குறேஷ அஷத்து றறனேம் எதுக்கறணரர். இந்ற 

அகழ்ரரய்ச்சறத் துஷநின் ஷனஷ இக்குரகினந் னரல் ன்தர் ஷனஷில் 

அஷக்கப்தட்ட இந்க் குறே ‚அரிரணர- தஞ்சரதில் ஏடி சர்சர ன்னும் இடத்றல் ற்நறப் ஶதரண 

கரகர் றரன் சசுற ற‛ ணப் வதரய்ரண கட்டுக்கஷஷ வபிிட்டது. 

னகழ்வதற்ந அகழ்ரரய்ச்சற அநறஞரண சூசுரன் ன்தர் ரிக் ஶத்றல் 

குநறப்திடப்தடும் சசுற ஆப்கரணிசுரணில் உள்ப ஆக்ற றஶ ஆகும். ன்தஷ டுத்துக் 

கூநற சசுற றப் வதரய்ஷஷ உஷடத்வநறந்ரர். இப்தடித் வரடர்ந்து னரற்றுத் றரின 

ஶஷனகஷபச் வசய்து னெக்குஷடப்தட்டு னம் இந்து வநறர்கள் கலடி ரகரிகத்ஷனேம் றரித்து 

கூந னற்தட்டுள்பணர். 
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தசன் பசிமி 

ஶகப ரறனத்றல் உள்ப தட்டம் ன்னும் இடத்றல் வசய்ப்தட்ட அகழ்ரரய்ச்சறில் 

அநறப்தட்ட னடிவுகறம் கலடி னடிவுகறம் என்நரக அஷந்துள்பண ண தி.வச. வசரின் 

ன்னும் ஆய்ரபர் வரிித்ரர். தட்டம் ன்தது தண்ஷட ஶச ரட்டு னசறநறத் 

துஷநனகரகும். கறஶக்கம், ஶரரனரி ஶதரன்ந ஶற்கு ரடுகறடன் றர்கள் ரிதத் 

வரடர்திஷண னசறநறத் துஷநனகத்றன் னெனம் அந் ரபில் வசய்து ந்ணர். ணஶ அங்கு 

அகரய்ில் கறஷடத் டங்கறம், கலடித் டங்கறம் எஶ ரறரிரக இனப்தது 

ிப்னக்குரி என்நல்ன. இது னரற்று அடிப்தஷடினரண உண்ஷரகும். இஷக்கூட இந்து 

வநறர்கள் றரித்துக் கூந னற்தட்டுள்பணர். (தண்ஷட ஶசரடு றழ் ஶதசும் ரடரக 

ிபங்கறது. கற.தி.10ஆம் தற்நரண்டிற்குப் திநஶக ஷனரப வரற திநந்து ன்தஷ 

ணத்றல் வகரள்ப ஶண்டும்.) 

அமிொகின் உச்சக்கட்ைம் 

இஶசு கறநறத்துின் சலடரண ரசு னசறநறில் ந்து இநங்கற கறநறத்து த்ஷப் 

தப்னஷச் வசய்ரர் ன்தஷ றஷனரட்டுற்கரக வசரின் ஶதரன்ந கறநறத்துர்கள் னற்சற 

வசய்ரக ஷகப்னக்கு இடரண வசய்றஷ இந்து வநறர்கள் தப்னகறன்நணர். கலடி ற்றும் 

னசறநற ஆகறற்நறன் அகரய்ில் கண்டநறப்தட்ட வதரனட்கபின் கரனம் கற.ன.6ஆம் 

தற்நரண்டரகும். அரது இஶசு கறநறத்து திநப்தற்கு 600 ஆண்டுகறக்கு னற்தட்டரகும் 

ன்தஷக் கூட உரல் வநறில் ஷ ஷஶர உபநறக்வகரட்டித் ங்கபின் 

அநறரஷஷ வபிப்தடுத்ற னகறன்நணர். 

கலடி, னசறநற ஆகற இடங்கபில் கறஷடத் டங்கபின் னெனம் இந்றரஷப் 

திபவுப்தடுத் சற ஷடவதறுரக இந்து வநறர்கள் குற்நம் சரட்டி னகறன்நணர். றரிடக் 

கட்சறகள் கலடி ரகரிகத்ஷத் றரிட ரகரிகம் ன்றும், இந்து வநறர்கள் தர ரகரிகம் 

ன்றும் றரித்துக் கூந னற்தடுகறன்நணர். னரற்று அநறவு குஷநந்பவுக்குக் கூட இர்கறக்கு 

இல்ஷன ன்தஷஶ இது வபிப்தடுத்துகறநது. கற.தி. 7 ஆம் தற்நரண்டில் ஆற சங்கர் 

றனஞரணசம்தந்ஷப் தற்நற கூறும் ஶதரது றரிட சறசு ணக் குநறப்திட்டரர். னன் னனரக 

றரிடம் ன்னும் வசரல் அப்ஶதரதுரன் குநறப்திடப்தடுகறநது. இற்கு 1300 ஆண்டுகறக்கு 

னற்தட்ட கலடி றர் ரகரிகத்ஷத் றரிட ரகரிகம் ன்று வசரல்து அநறரஷின் 

உச்சக் கட்டரகும். அஷப் ஶதரன தர ரகரிகம் ணக் கூறுதும் நரகும். தரம் ன்னும் 
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வசரல் கரதரக் கரனத்றற்கு திநஶக க்குக்கு ந் வசரல்னரகும். இந்றர ன்ந 

வசரல்ஶனர ஆங்கறஶனர் வுக்குப் திநகு அர்கள் கரனத்றல் கூநப்தட்ட வதரகும். 

இற்வகல்னரம் தன தற்நரண்டுக்கு னற்தட்ட றர்கபின் உண்ஷரண ரகரிகத்ஷ இந்ற 

ரகரிகம் ன்று இர்கள் கனதுது உண்ஷரணரல், அஷ னெடி ஷநக்க னறது ன்? 
 

பில் தயொண்க 

கலடி அகழ்ரரய்ச்சறப் திகள் குநறத்து றழ்ப்தல்கஷனக்ககத் வரல்னறல் துஷநின் 

துஷப் ஶதரசறரிர் .ீ வசல்குரர் ‚து தில் ஶனரண்ஷ தரதுகரக்கப்தட ஶண்டும், 

அகழ்து ட்டும் ஶதரதுரணது அல்ன. அன்னெனம் அநறப்தடும் வுகஷபப் தரதுகரத்து 

அற்ஷந க்கபிடம் வகரண்டுஶசர்க்க ஶண்டிது னன்ஷரணரகும். து தண்தரட்டுப் 

வதனஷஷச் வசரல்றம் வுகஷப வபிரடுகபில் உள்ப அனங்கரட்சறங்கபில் அகரகக் 

கரட்சறப்தடுத்ற ஷத்றனக்கறநரர்கள். அந்பவுக்கு ரம் இன்னும் வசல்தடில்ஷன. 

”றழ்ரட்டில் ஆறச்சல்றர், னம்னகரர், கங்ஷகவகரண்ட ஶசரனம், அகன்குபம், 

அரிக்கஶடு, கலடி ஶதரன்ந இடங்கபில் அகரய்வுகள் டத்ப்தட்டு னகறன்நண. இந் 

இடங்கறக்கு க்கள் வசன்று னற்கரண ஶதரக்குத்து சறகள் உள்பிட்ட 

கட்டஷப்னகஷப உனரக்க ஶண்டும். றழ்ரட்டில் இன்னும் ஆித்றற்கு ஶற்தட்ட 

வரல்னறல் இடங்கபில் அகரய்வுகள் வசய் னடினேம். இற்நறற்குத் ஶஷரண றறஷ 

னேவணசுஶகர ஶதரன்ந அஷப்னகபிடறனந்து வதந னடினேம். இவ்ரறு அஷக்கப்தடும் 

அனங்கரட்சறகங்கபில் ஆரய்ச்சறக்குப் தன்தடுத்தும் ஷகில் னரற்று தரடத்றல் 

வரல்னறஷனனேம் ஶசர்க்க ஶண்டும். இன்னெனம் து ஷதஶ க்கரண பரகக் 

வகரள்ப னடினேம். இற்ஷநத் றநம்தடச் வசய்து னடிப்தற்குத் வரல்னறல் துஷந, 

அனங்கரட்சறகத் துஷந, அநறஷனத் துஷந, சுற்றுனரத் துஷந, உர்கல்ித் துஷந ஆகறஷ 

எனங்கறஷந்து தில் ஶனரண்ஷ னஷநஷஷ உனரக்க ஶண்டும்‛ ன்று 

கூநறனேள்பஷச் வசற்தடுத் றக அசு னன்ஶண்டும். 
 

கமப்பு-1 - ககொடுணம் 

ற்ஶதரது உள்ப ஈஶரடு ரட்டத்றல் வகரடும் அஷந்துள்பது. றழ்ப் தல்கஷனக் 

ககக் கல்வட்டில் துஷநஷச் ஶசர்ந் னனர் வச. இரசு 1985ஆம் ஆண்டு னல் 1990ஆம் 

ஆண்டு ஷ இங்கு ஶற்வகரண்ட அகரய்ில், றழ்ரடு வரல்வதரனள் ஆய்வுத் துஷநனேம் 
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வசன்ஷணப் தல்கஷனக் கக ஆய்வுத் துஷநனேம் தங்கு வகரண்டண. வகரடும் அகரய்வு 

வதனங்கற்தஷட சறன்ணங்கபினறனந்தும், தரஷண ஏடுகபினறனந்தும் கறஷடத் குநறீடுகள் றழ் 

திரற றேத்துகபரகும். இறனறனந்து தன வசய்றகள் கறஷடத்துள்பண. 

தறற்றுப்தத்றல் கூநப்தட்டுள்ப வகரடும் ன்ந ஊஶ ற்ஶதரது வகரடுல் ண 

ங்கப்தடுகறநது ன்ததும் வரிகறநது. ன்ஷணப் தரடி னனர்கறக்குக் வகரடுத்றல் 

வசய்ப்தட்ட அிகனன்கஷபச் ஶச ன்ணன் தரிசரக அபித்ரன் ன்தது இப்தரடனறல் 

குநறப்திடப்தட்டுள்பது. ஶறம், இவ்வூரில் ஶரரனரி ரங்கறம் ஶறம் றழ் திரற 

றேத்துகள் வதரநறக்கப்தட்ட கனப்ன-சறப்ன ண்தரண்ட ஏடுகறம் கறஷடத்துள்பண. இஷ கற.ன. 

னல் ற்றும் இண்டரம் தற்நரண்ஷடச் ஶசர்ந்ஷரகும். இப்ஶதரஷ கனொனக்கு றக 

அனகறல் இவ்வூர் அஷந்துள்பது. இவ்வூரினறனந்து ஆறு ஷல் வரஷனில் உள்ப தரடினைர், 

ஶரம் அசுடன் றக அறகரண ிகத் வரடர்ன வகரண்டினந்து ன்தது இன் னெனம் 

னனப்தடுகறநது. தடிகப் தச்ஷச, தடிகக் கல், சூதுதபம், ீனம் ஶதரன்நற்ஷநக் வகரண்டு 

வசய்ப்தட்ட அிகனன்கள் இவ்வூரினறனந்து ற்றுற வசய்ப்தட்டண.  

கனொனக்கு அனஶக இனக்கக் கூடி அரற ஆற்நறல் கடந் தநரண்டு கரனரக ஶர 

ரங்கள் கண்டுதிடிக்கப்தட்டுள்பண. ஆணரறம் வகரடும், தரடினைர் ஆகற ஊர்கறக்கு றக 

அனகறல் அஷந்றனந் சங்க கரனச் ஶசர்கபின் ஷனகரக இனந் கனவூர் இப்ஶதரஷ 

கனொர் கத்றன் அனகறல்ரன் அஷந்றனக்க ஶண்டும். அஷ அகழ்ரரய்ச்சறன் னெனம் ஶடிக் 

கண்டநறனேம் திிஷண த்ற வரல்னரய்வுய்த் துஷந இதுஷ ஶற்வகரள்பில்ஷன. 

றரின் வரன்ஷரண ரகரிகம் வபிப்தட்டு ிடக் கூடரது ன்தற்கரண ஷநப்ன 

ஶஷனஶ இதுரகும். 

கமப்பு-2 - ஆேிச்சநல்லூர் 

\ற்ஶதரஷ தூத்துக்குடி ரட்டத்றல் ஆறச்சல்றர் அஷந்துள்பது. தரண்டி 

ன்ணர்கபின் ஷனகரகத் றகழ்ந் வகரற்ஷகினறனந்து 13 கற.ீ. வரஷனில் இவ்வூர் 

உள்பது. 

1876ஆம் ஆண்டு னஷணர் சரகர் ன்னும் வஜர்ரணினம் 1904ஆம் ஆண்டு றிஸ் 

ஶனதிக்னை ன்னும் திவஞ்சுக்கரனம் னன் னனரக இங்கு அகரய்வு வசய் ஶதரது 

அர்கறக்குக் கறஷடத் னரற்றுச் சறநப்னறக்க வதரனட்கஷப ஶரப்தரிற்குக் வகரண்டு 

வசன்று ிட்டணர். 
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1889 னல் 1905 ஷ ஆங்கறஶனரண அவனக்சரண்டர் ரிர ன்தர் அகரய்வு டத்ற 

னரற்றுக்கு னற்தட்ட கரனத்ஷச் ஶசர்ந் இற்கு இஷரக இந்றரில் ஶறு ந் 

இடனம் கறஷடரது ண அநறித்ரர். இனஷட னற்சறில் 4000த்றற்கும் ஶற்தட்ட 

தம்வதரனட்கஷபக் கண்வடடுத்ரர். இனம்தரல் வசய்ப்தட்ட ஆனேங்கள், தரத்றங்கள், 

வண்கனத்ரல் வசய்ப்தட்ட அிகனன்கள், ங்க ஷககள், தல்ஶறு ஷகரண ிகள், 

ரவு அஷக்கும் கல் இந்றங்கள், ிபக்குகள் ஶதரன்நற்ஷநக் கண்வடடுத்ரர். 

2004ஆம் ஆண்டு ஷடவதற்ந அகரய்ின் ஶதரது 160க்கும் ஶற்தட்ட னதுக்கள் 

ரறகறம் அற்றுக்குள் ணி றம்னகறம் கறஷடத்ண. 144 க்கர் தப்தபில் 

ஆிக்கக்கரணர்கள் இங்கு னஷக்கப்தட்டுள்பரர்கள். இஷ 3,800 ஆண்டிற்கு னற்தட்டஷ 

ண ஆய்ரபர்கள் உறுற வசய்துள்பணர். இற்நறல் றழ் திரற றேத்றல் குநறீடுகறம் 

இனந்ண. னதுக்கள் ரறகள் னஷக்கப்தட்ட ரணம் கண்டுதிடிக்கப்தட்டுள்பது. 

அப்தடிரணரல் அற்கனஶக க்கள் ரழ்ந் கம் அஷந்றனக்க ஶண்டும். ஆணரல், அஷக் 

கண்டுதிடிக்கும் ஆய்வுகள் வரடில்ஷன. 

இங்கு திரற்நற வரல்னறல் அறகரரி 2006ஆம் ஆண்டு ஏய்வு வதற்நரர். ஆணரல் 

ரன் வசய் அகழ்ரரய்ச்சறகள் குநறத் அநறக்ஷகிஷண அர் வகரடுக்கரஶனஶ வசன்று 

ிட்டரர? அல்னது வகரடுத்தும் வபிிடப்தடரல் ஷநக்கப்தட்டு ிட்டர? ஶற்கண்ட 

அறகரரி அஷக் வகரடுக்க ில்ஷன ன்நரல் அர் ீது த்ற அசு டுத் டடிக்ஷக 

ன்ண? 

னன்ணரள் அறகரரி அநறக்ஷகஷக் வகரடுக்கரல் வசன்நறனந்ரல் அனக்குத் 

துஷரகச் வசல்தட்ட அறகரரிகஷபக் வகரண்டு அந் அநறக்ஷகஷ த்றத் வரல்னறல் 

துஷந உனரக்கறினக்க ஶண்டும். தின்ணர் அஷ வபிிட்டும் இனக்க ஶண்டும். ஆணரல் 

ஶற்கண்ட துவுஶ வசய்ப்தடரது தல்ஶறு ஶகள்ிகறக்கும் ப்தரடுகறக்கும் 

இடபிக்கறநது. றர் ரகரிகத்றன் வரன்ஷஷ ஷநக்கும் னற்சறஶ இதுரகும். 

கமப்பு-3 - பூம்புகொர் 

சங்க இனக்கறங்கபிறம், சறனம்ன, ஶகஷன ஶதரன்ந கரப்திங்கபிறம் சறநப்தரகக் 

குநறப்திடப்தடும் ஶசரர் ஷனகரண னம்னகரர் கடல் ஶகரபில் அறந்து ஶதரணது. 

1991ஆம் ஆண்டில் இந்ற அசறன் கட்டுப்தரட்டில் உள்ப ஶசற ஆழ்கடல் ஆரய்ச்சறக் 

ககம் னகழ்வதற்ந னம்னகரர் கக் கடல் தகுறில் ஶற்வகரண்ட ஆய்ின் னெனம் 
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கடற்தகுறினறனந்து னென்று கறஶனர ீட்டர் வரஷனிற்குள் தன ட்ட டிரண கறறுகள் 

ங்கம்தரடி ஷ இனப்தது கண்டநறப்தட்டது. ஶறம் சங்க கரனத்ஷச் ஶசர்ந் சுட்ட 

வசங்கற்கபரல் ஆண ட டிக் கட்டிடம் என்றும் கண்டநறப்தட்டது. இத்துடன் 23 அடி 

ஆத்றல் 85 அடி ீபனம் 2 ீட்டர் உனம் வகரண்ட தன வதரனட்கள் கண்டநறப்தட்டண. 

இஷ அஷணத்தும் என வதரி கம் னெழ்கறக் கறடக்கக் கூடும் ன்தஷ உறுறப்தடுத்றண. 

ஆணரல், ஶசற ஆழ்கடல் ஆரய்ச்சறக் ககம் ணது ஆய்ிஷணப் தரறில் றறுத்ற ிட்டது. 

2001ஆம் ஆண்டில் னம்னகரர் கடல் தகுறில் இங்கறனரந்ஷச் ஶசர்ந் ஆழ்கடல் 

ஆரய்ச்சறரபர் கறகரம் ஆன்கரக் ன்தர் ீிரக ஆரய்ந்து கடறக்கு அனகறல் என வதனம் 

கம் னெழ்கறக் கறடப்தஷக் கண்டநறந்ரர். இனுஷட கரனம் 11,500 ஆண்டுகறக்கு னற்தட்டது 

ன்று கூநறணரர். அந்கம் சுரர் 75 அடி ஆத்றல் னஷந்து கறடப்தஷக் கண்டநறந்ரர். 

னம்னகரர் க ரகரிகம், சறந்து சவபி ரகரிகத்ஷ ிட றகவும் ஶம்தட்ட என்று ன்றும் 

அர் கூநறணரர். 

இனக்கறச் சரன்றுகஷப உறுறப்தடுத்தும் வரல்னறல் ஆரங்கறம் னம்னகரரில் 

கறஷடத்துள்பண. சங்க கரனப் தடகுத்துஷந, னத் ிகரஷ, உஷநகறறுகள், அரி ிகள், 

கட்டிடங்கள், தங்கரசுகள் ஆகறஷனேம் கறஷடத்துள்பண. னதுக்கள் ரற என்றும் அற்குள் 

10க்கும் ஶற்தட்ட சறறுசறறு கனங்கறம் கறஷடத்துள்பண. கனப்ன, சறப்ன கனத்றல் றேத்துப் 

வதரநறப்னடன் கறஷடத்துள்ப னல் கனம் இதுரன். கனப்ன, சறப்ன றநம் ன்தது கற.ன. 5ஆம் 

தற்நரண்டிற்கு னற்தட்ட கரனத்ஷக் கரட்டுகறநது. 

ஆணரறம், கடறக்குள் னெழ்கறக் கறடக்கும் னம்னகரஷப் தற்நற னறேஷரண ஆரய்ச்சற 

வரடர்ந்து ஷடவதநில்ஷன. கறகரம் ஆன்கரக்கறன் ஆய்ிற்குப் திநகு இந் ஆழ்கடல் ஆய்வு 

இந்ற அசரல் வரடப்தடில்ஷன. 

ஆணரல், தரகரன கறனட்டிணின் ஷனகரக ிபங்கறரகக் கூநப்தடும் துரகர 

கம் கடறள் னெழ்கற ிட்டரகக் கூநப்தடுகறநது. அஷத் ஶடிக் கண்டநறனேம் திில் த்ற 

அசறன் ஶசற ஆழ்கடல் ஆரய்ச்சறக்ககம் வரடர்ந்து ஈடுதட்டு னகறநது. ஆணரல் னம்னகரரில் 

கடறள் 75 அடி ஆத்றல் னெழ்கற கம் என்நறன் டங்கஷப ஶணரட்டு அநறஞர் 

கண்டுதிடித்து அற்கரண சரன்றுகறடன் கூநற திநகும் கூட அந் ஆய்ிஷணத் வரடர்ந்து 

டத் த்ற அசு வ்ி டடிக்ஷகனேம் ஶற்வகரள்பில்ஷன. றரின் வரன்ஷ 

வபிப்தட்டு ிடக் கூடரது ன்தற்கரண வரடர் ஷநப்ன னற்சறஶ இதுரகும். 
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பலன் சுக்தேவும் பசுகப் கபொபேரொேொபம்(1): 

                      சந்ேொ 

இற்ஷக பங்கள் க்குப் தனிரண வதரனட்கஷபனேம், 

ஶசஷகஷபனேம் ங்கறினக்கனரம், தல்றிர்கறக்கு உஷனேம், 

உஷநிடத்ஷனேம் ந்றனக்கனரம், க்குத் ரரக, ஶரஷரக 

இனந்து ம் தண்னறஷனஷ ஶம்தடுத்றினக்கனரம், அற்ஷந 

ல்னரம் வசரல்னறத் ீரது. என்ஷந இக்கும் ஶதரதுரன் அன் 

றப்ன உப்தடும் ன்பொர்கள், ஆணரல் இந்ே அரலிற்கு 

இற்கக லரங்ககர இந்தும் அன் றப்ஷத அசும் நிறுலனங்கலம், க்கலம் 

உர்ந்தரடில்ஷன. இற்ஷக பங்கள் அறக்கப்தடும் ஶதரது அது ல்ஶனரரிடனம் னறஷ 

ற்தடுத்துறல்ஷன. ஆணரல் என  னொதரய் ஶரட்ஷட இந்ரல் எனர் கஷன வகரள்கறநரர், 

வணன்நரல் னொதரய் ஶரட்டின் றப்ஷத அர் அநறந்துள்பரர், ஆணரல் இற்ஷகின் றப்ஷத 

அர் அநறில்ஷன. இந் னனரபித்து சனெகம் வகடுரய்ப்தரக க்குப் த றப்ஷத, 

சந்ஷ றப்ஷத ட்டுஶ றக்கக் கற்றுத் ந்துள்பது. அணரல் சந்ஷ றப்ன இல்னர 

இற்ஷக பங்கஷபனேம், தல்றிர்கஷபனேம், ணி சனெகம் னநக்கித்துச் சலறக்கறநது. 

 

இற்ஷகின் றப்ஷத உர்த்துற்குப் தனனம் தல்ஶறு னஷநகபில் னன்று 

னம் ஶதரது அன் வதரனபரர றப்ன குநறத்து னக்கற ஆய்வுகஷப ஶற்வகரண்டர் 

இந்றரஷச் ஶசர்ந் தன் சுக்ஶவ். தசுஷப் வதரனபரரத்ஷ உனரக்குற்கரக தன் 

சுக்ஶவ் ஶற்வகரண்ட வதனனற்சறகஷப அங்கலகரித்து சூனறனறல் ஶரதல் தரிசரகக் 

கனப்தடும் ஷடனர் ினது அனக்கு ஶ ரத்றல் ங்கப்தட்டது. ஆணரல் அது 

ஆய்வுகறக்குத்  ஶண்டி னக்கறத்துத்ஷ ஊடகங்கள் ில்ஷன ன்தது 

கஷனபிக்கறநது. 

 

இரகக் கொயத்ேில்: 

 1960இல் வடல்னறில் திநந்து பர்ந் தன் சுகஶவ், ன் இபஷக் கரனத்றல் வடல்னற 

இற்ஷகரல் சூப்தட்ட என சறநற கரய் இனந்ரகவும், அது தரட்டி டீ்டுத் 

ஶரட்டத்றல் உள்ப ங்கஷபச் சுற்நறப் தநக்கும் தந்றன்ணி வௌரல்கஷபக் கர 
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னடிந்ரகவும், இில் 

குள்பரிகள் ஊஷபிடுஷக் 

ஶகட்க னடிந்ரகவும் றஷணவு 

கூர்கறநரர். ஶகரஷட 

ிடுனஷநின் ஶதரது, 

குடும்தத்றணனடன் சறம்னர, 

ஷணிடரல், னசூரி ஶதரன்ந தன 

இடங்கறக்குச் சுற்றுனர வசன்ந 

ஶதரது இற்ஷகின் இஷற்ந 

அஷக அரல் சறக்க 

னடிந்து. அது அனக்கு 

இற்ஷகின் ீரண ஈடுதரட்ஷட 

ற்தடுத்றது. அர் தள்பிில் 

சறநந் ரரகத் றகழ்ந்ரர். 

அது ந்ஷ சுிட்சர்னரந்றற்குப் திரற்நம் வதற்நரல் அர் குடும்தத்துடன் 

ஶரப்தரவுக்குச் வசன்நரர். தன் சுிட்சர்னரந்றறம், திநகு  இங்கறனரந்றறம் தடித்ரர். தன் 

ிஞ்ஞரணிரக ஶண்டும் ன்ந குநறக்ஶகரறடன் ஆக்ஸ்ஶதரர்டு தல்கஷனக்ககத்றல் 

இற்தில் துஷநில் ஶசர்ந்ரர். ஆணரல் அனக்குக் கறஷடத் உித் வரஷக குஷநரக 

இனந்ரல் அரல் அத்துஷநிஶனஶ ீடிக்க னடிில்ஷன. ரற்நத்துடன் அர் 

இற்திஷனக் ஷகிட்டு, என கக்கரபர் ஶஷன  வதநனரம் ன்ந ண்த்துடன் 

வதரனபரரத் துஷநக்கு ரநறணரர். இற்தினறல், என ஶகரட்தரட்ஷட உண்ஷரக றனொதிக்க 

னடிர ஶதரது, அக்ஶகரட்தரடு ஷகிடப்தடுகறநது. ஆணரல் வதரனபரரத்றல், 

ஶகரட்தரடுகறக்கரகச் சறன ஶங்கபில் உண்ஷகள் னநக்கிக்கப்தடுகறன்நண ன்ததும் 

வதரனபரரத்றல் கக்கறல் வகரள்பப்தடர னநத்ரக்கனம் (Externality) அனக்கு ஆம்தத்றல் 

ிசறத்றரகப் தட்டது. என ல்ன ஊறம் னம் ஶஷன வதந ஶண்டும் ன்ந ஶரக்கத்றல் 

அர் வசல்தட்டரல் அற்ஷநவல்னரம் வகரஞ்ச கரனம் நந்றனந்ரர். 

லங்கிொரொக: 

  23 றல் தனுக்கு ஆஸ்றஶனறரில் உள்ப றனைசறனரந்து ங்கறில் ஶஷன 
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கறஷடத்து. 10 ஆண்டுகறக்குப் திநகு வடரய்ச் ங்கறின் இந்ற அறனகத்றல் தி னரிந்ரர். 

தின்ணர் அவ்ங்கறின் ஆசற திரந்ற இக்குரக உர்ந்ரர். தனுக்கு யறர, ஆறர 

ண இண்டு கள்கள் திநந்ணர். அது னல் கள் யறர இற்ஷகஷ வகுரக  

ஶசறத்ரர். ந்ஷனேம் கறம் இற்ஷகஷனேம், தநஷகஷபனேம் சறப்தறறம், அற்ஷநப் தடம் 

திடிப்தறறம் கரனம் கறத்ணர். குந்ஷப் தனத்றல் இற்ஷகின் ீது தன் வகரண்டினந் 

ஈடுதரடு இவ்ரறு ீண்டும் னத்துிர் வதற்நது. அது இண்டரது கள் ஆறர றுசுற்சற 

வசய்றல் றகவும் ினப்தம் உள்பர். ஶதச ஆம்திப்தற்கு னன்ஶத ரீஷசகறள் (Recycle) ன்று 

வசரல்றரரம். தன்  ன் கள்கறக்குப் தஷ அட்ஷடப் வதட்டிகபினறனந்து என வதரம்ஷ 

டீ்ஷடச் வசய்து வகரடுத்ரர், அனஷட இண்டு கள்கறம் அஷ ஷத்து ிக்கக்கறல் 

ிஷபரடிணர். இற்ஷகனேடன் இனந்தும், ணது கள்கறடன் றுசுற்சறச் வசல்தரடுகபில் 

ஈடுதட்டதும் ங்கறரபரண ன்ஷணச் சூனறல் வதரனபரர றனரக ரற்நறக் வகரள்ப 

ஊக்கபித்ரக  அர் கூநறனேள்பரர். 

 

சறங்கப்னரில் இனந் தணின் ண்தர் எனர் அரிடம், என ஶகள்ி ஶகட்டுள்பரர். 

அந்க் ஶகள்ி அர் ரழ்ஷஶ ரற்நறப் ஶதரட்டது. ‚ன் சறனற்றுக்குப் த றப்ன உள்பது, 

சறனற்றுக்கு இல்ஷன?‛ ன்தஶ அந்க் ஶகள்ி. தன் இந்க் ஶகள்ிக்கரண தறஷனத் ஶடி 

ஶதரது, வதரனபரர  அஷப்தில் ஶர று இனப்தரக உர்ந்ரர். இற்ஷக 

குநறப்திடத்க்க வதரனபரர றப்ஷதக் வகரண்டினக்க ஶண்டும், ஆணரல் அது வதனம்தரறம் 

வதரனபரரத் துஷநில் னநக்கிக்கப்தட்டுள்பது ன்றும் அர் கனறணரர். இற்ஷகின் 

றப்ஷத கக்கறடக்கூடி ஏர் அஷப்ஷத உனரக்க ஶண்டின் அசறத்ஷ உத் 

வரடங்கறணரர். 

 

பசுக கணக்கீட்டு பகம (Green Accounting): 

தன் சுற்றுச்சூறக்கும் வதரனபரரத்றற்கும் இஷடினரண உநஷ ஆரத் 

வரடங்கறணரர். அர் தன னத்கங்கஷபப் தடித்ரர். ரடுகபின் வசல்த்ஷ அபிடப் 

தன்தடுத்ப்தடும்  றப்தடீுகபில் குநறப்தரக ஆர்ம் கரட்டிணரர். என ரட்டின் ஜறடிதி 

(வரத் உள்ரட்டு உற்தத்ற} அறகரித்துள்பது ன்று வசரல்னப்தடும் ஶதரது, அந் ரடு என 

தக்கர ரடரக, பறக்க ஶசரக பர்ந்து னகறநது ன்று வதரதுரக றஷணக்கறஶநரம். 
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ஆணரல் அந் பர்ச்சறக்குப் தின்ஶண இற்ஷக பங்கள் அறக்கப்தட்டினக்கனரம். 

ற்வதரறேதுள்ப ஶசறக் கக்கலட்டு னஷநின் னெனம் ரட்டின் வசல் றப்ன சரிரகக் 

கக்கறடப்தடுறல்ஷன. வசல் றப்தரணது ஶசற அபில் ஜறடிதிரகவும் (வரத் 

உள்ரட்டு உற்தத்ற), றறுணங்கள் அபில் இனரதரகவும் அபிடப்தடுகறநது. ஆணரல் 

ஜறடிதிில் - வரத் உள்ரட்டு உற்தத்றில் - ணி னெனணம் (அநறவு ற்றும் றநன் திற்சற) 

கக்கறல் வகரள்பப்தடுறல்ஷன. கரடுகபின் இப்ஶதர, ீர் ரசுதரஶடர கக்கறல் 

வகரள்பப்தடுறல்ஷன. இது இற்ஷக பங்கள், இற்ஷக னெனணம் அறக் கரரகறநது, 

இணரல் க்கபின் றுஷறஷன ஶறம் ீிரகறநது. இந்றரில் ஷகபின் 

ல்ரழ்வுக்கு இற்ஷகரன் அடிப்தஷடரக உள்பது. அர்கள் ங்கபது தல்ஶறு 

ஶஷகறக்கரக  இற்ஷகஷச் சரர்ந்றனக்கறநரர்கள். இந்றரில் கரல்ஷட பர்ப்ஷதனேம், 

ிசரத்ஷனேம் ம்தி ரழ்தர்கள் ரபம். கரடுகஷப இந்ரல் ஷ ிசரிகபின் 

கரல்ஷடகறக்கு ீணம் கறஷடக்கரது. கரடுகஷப இந்ரல் அர்கறஷட றனங்கபின் ண் 

பனம், ீர் பனம் குஷநந்து ிசரம் தரறக்கப்தடும். இஷப் வதரனட்தடுத்ரல்  ரட்டின் 

வரத் உள்ரட்டு உற்தத்றின் றப்ஷத (ஜறடிதி) அறகரிப்தற்கரகக் கரடுகஷப 

அறப்ஶதரரணரல் அது இற்ஷக பங்கஷப ம்தி ரறேம் ஷகபின் ஜறடிதிஷ அறக்கறநது. 

ஶசற அபில் தசுஷக் கக்கலடு வசய் ஶண்டிது உடணடித் ஶஷரக உள்பது. 

இல்ஷனவணில், இந்றர, அன் ஜறடிதிஷ -வரத் உள்ரட்டு உற்தத்றஷ – அறகரக்கற 

பர்ச்சறஷடரகக் கனற  உண்ஷில் ஷகபின் ஜறடிதிஷ - இற்ஷக பங்கஷப – 

அறத்து ிடும் ன்கறநரர் தன். 

 

வரத் உள்ரட்டு உற்தத்றஷ அறகரக்கும் உத்றகபின் றர்ஷந ிஷபவுகஷபக் 

கணத்றல் வகரள்பரது றகப் வதரி சறக்கல்கஷபத் ஶரற்றுிகறநது. இந் சறக்கஷனத் ீர்க்க, 

தன் சுக்ஶவ் சுற்றுச்சூனறல் கக்கலட்டு னஷநஷ வசல்தடுத்தும் னற்சறில் ஈடுதட்டு 

தசுஷக் கக்கலட்டு னஷநஷ (Green Accounting) உனரக்கறணரர். இம்னஷநில் என ரட்டின் 

வசல்த்ஷ அபிடும் ஶதரது, அந்ரட்டின்  இற்ஷக பங்கஷபனேம், வதரனபரர 

டடிக்ஷககபரல் இற்ஷகில் ற்தடும் றர்ஷந, ஶர்றஷந ரக்கங்கஷபனேம் 

உள்படக்கறரஶந றப்திடப்தடும். இந் னஷநஷ பர்த்வடுக்கும் ஶதரது, தன் சுக்ஶவ், 

திந றனர்கபின் ஆஶனரசஷணகஷபனேம் வதற்நரர். சுற்றுச்சூனறல்  வதரனபரரத்றல் 
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னன்ஶணரடிரக இனந் ஶடிட் திர்மறன் தல்கஷபப் தடித் தன், அஷ ஶரில் சந்றத்து 

அது கனத்துகஷபப் வதற்நரர். ஶதரசறரிர் திர்ஸ் சுக்ஶவுக்கு ஆஶனரசஷணகஷப 

ங்கறணரர். ற்றும் சுற்றுச்சூனறல் வதரனபரரத்றல் ஆர்னள்பர்கறடன் தன் 

சுக்ஶஷ அநறனகப்தடுத்றணரர். தைலிட் பிர்ஸ், ட் பொர்பிர், கொர்ல்-தகொன் ொயர், 

பொர்த்ேொ ேொஸ்குப்ேொ, கெர்ன் தையி ஆகிதொகத் ேன் ஆசொன்கரொகக் குமிப்பிட்டுள்ரொர் 

பலன். 

 

பசும் இந்ேி ொநியங்கலக்கொன அமக்கட்ைகர (GIST) : 

தன் தசுஷக் கக்கலட்டு னஷநஷ இந்றரில் னனறல் வசல்தடுத் ஆம்தித்ரர். 

சுக்ஶவ் ன் னென்று ண்தர்கறடன் இஷந்து இந்றரில் தசுஷக் கக்கலட்டு னஷநஷச் 

வசல்தடுத்துற்கரண ஆஶனரசஷண ங்கும் அநக்கட்டஷபஷ (GIST)  2004இல் றறுி அன் 

ஷனஷ றர்ரக இக்குரக தன் திரற்நற னகறநரர். .அது இந்றரின் எவ்வரன 

ரகரத்றற்கும் தசுஷக் கக்கலட்ஷட அநறனகப்தடுத்துற்கரக உனரக்கப்தட்ட -இந்ற 

ரறனங்கறக்கரண தசுஷ கக்கலட்டுத் றட்டத்ஷ (GAISP) வசல்தடுத்தும் என ன்ணரர்த் 

வரண்டு றறுணரகும். அது இற்ஷக னெனணத்றறம், ணி னெனணத்றறம் 

ற்தடுத்ப்தடும் ரக்கங்கஷபக் கண்டநறந்து றப்திடவும், றர்கறக்கவும், தசுஷக் கக்கலட்ஷடச் 

வசல்தடுத்வும் அசரங்கங்கறக்கும், றறுணங்கறக்கும் உி னகறநது.  

 

இந்றரின் எவ்வரன ரகரத்றறம் கடந் கரனத்துடன் எப்திடும் ஶதரது இற்ஷக 

ந் றஷனில் உள்பது ணப்  தசுஷக் கக்கலட்டு னஷநில் அர் ஆய்வு வசய் ஶதரது 

அறர்ச்சறனைட்டும் உண்ஷ வபிப்தட்டது. னந்ஷ ஆண்டுடன் எப்திடும் ஶதரது, சறன 

ரகரங்கள் அற்நறன் வரத் ஜறடிதி - உள்ரட்டு உற்தத்ற றப்தில் 10 னல் 20% ஷ 

ழீ்ச்சறஷடந்றனந்ண. எவ்வரன ஆண்டும் ஜறடிதி - வரத் உள்ரட்டு உற்தத்ற றப்தில் 30% 

இக்கும் என ரகரனம் இனந்து. இந்றரில் சூனறல் தரறப்னகபரல் ற்தடும் 

வதரனபரர இப்னகள் குநறத்து ரனம் ஆய்வு வசய்ரரறம், அது குநறத்ப் 

னள்பிிங்கஷப வபிிடரரறம் அன் னக்கறத்தும் னநக்கிக்கப்தட்டுள்பது. 2006இல், 

இந்ற உச்ச ீறன்நம் இந்றரில் கரடுகஷப அறப்தன் னெனம் ற்தடும்  இப்தடீ்டிற்கரண 

றப்ஷதத் ீர்ரணிக்க  தணின் தசுஷக் கக்கலட்டு GIST றப்ஷதப் தன்தடுத்ற இற்ஷக 
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பங்கறக்கரண இப்தடீ்டு றப்ஷத 5 டங்கரகவும், ஶசறப் னங்கரக்கறக்கரண இப்தடீ்டு 

றப்ஷத  10 டங்கரகவும் அறகரித்து குநறப்திடத்க்கது.  

 

சுற்றுச்சூறல் அகப்புகள் ற்றும் பல்லுிர்கரின் கபொபேரொேொத் ேிட்ைத்ேின் (TEEB) 

ேகயலொக: 

2007இல் வஜர்ணிின் ஶதரட்ஸ்டரறல் ஜற 8 + 5 கூட்டஷப்தில் சுற்றுச்சூல் 

அஷச்சர்கள் உனகபில் சுற்றுச்சூல் அஷப்னகள் குநறத்தும், தல்றிர் இப்ன குநறத்தும் 

ஆய்வு ஶற்வகரள்ப ஶண்டின் அசறம் குநறத்து ிரறத்ணர். கனந்துஷரடனறன் 

ிஷபரக சுற்றுச்சூல் அஷப்னகபரல் ங்கப்தடும் தந் அபினரண ன்ஷகஷப 

றப்தடீு வசய்வும் அற்நறன் னக்கறத்துத்ஷ சனெகம் அங்கலகரிக்கும் ிரகச் 

சுற்றுச்சூல் ற்றும் தல்றிர்கபின் வதரனபரர றட்டம் (TEEB) ன்தஷத் வரடங்க னடிவு 

வசய்ணர். வஜர்ணிின் சுற்றுச்சூல் அஷச்சர் சறக்ரர் ஶகப்ரிறம், ஶரப்தி 

என்நறத்றற்கரண சுற்றுச்சூனறல் ஆஷர் ஸ்டரவ்ஶரஸ் டிரமளம், இந்த் 

றட்டத்றற்கரண  ஷனரக, இந்றரில் தசுஷ கக்கலட்ஷட வசல்தடுத்துறல் 

னஷணப்னடன் திரற்நற தன் சுக்ஶஷ ஶர்ந்வடுத்ணர். என ங்கறரபரகத் ணது 

திஷ வரடர்ந்ரஶந இந் ஷனஷப் வதரறுப்ஷதனேம் தன் ற்று வகரண்டரர். 

"சுற்றுச்சூல் அஷப்னகபரறம்,  தல்றிர் வதனக்கத்றணரறம் ற்தடும் உனகபரி 

வதரனபரர ன்ஷகள், தல்றிர் அறிணரல் ற்தடும் இப்னகள், அற்ஷநப் தனுள்ப 

னஷநில் தரதுகரப்தற்கு ஆகும் வசனவுகள்,  அற்ஷநப் தரதுகரக்கத் றும் ஶதரது ற்தடும் 

இப்னகள் ஆகறற்ஷநப் தகுப்தரய்வு வசய்ற்கரண என வசல்னஷந இத்றட்டத்றன் னெனம் 

உனரக்கப்தட்டது.  

 

இன்றுள்ப றஷனஷஷ ரற்றுற்கும், ீடித் தன்தரட்டின் னெனம் இற்ஷகஷப் 

தரதுகரப்தற்கும் தன் ஷனஷினரண டீப் (TEEB) குறேிணர் இற்ஷகின் றப்ஷத  

றர்ிக்கும் வசல்னஷநஷ உனரக்கறணர். இற்ஷகின் வதரனபரர றப்ன ஶடிரகக் 

கண்ணுக்குத் வரிறல்ஷன இற்ஷகின் ஶசஷகள் அஷணத்ஷனேம் இனசரகப் 

வதறுகறஶநரம். அஷ சந்ஷப் வதரனட்கபரக இல்னரல் அஷணனக்கும் வதரதுரணஷரக 

உள்பண. இற்ஷகஷப் தரதுகரக்கப் தனரின் எத்துஷப்ன ஶஷப்தடுகறநது. ணிர்கள் ரங்கள் 
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றப்தஷஶ தரதுகரக்கறநரர்கள். இற்ஷகஷப் தரதுகரக்க க்கறக்கு என கரம் 

ஶஷப்தடுகறநது. இற்ஷக க்கபிக்கும் அபப்தரி ஶசஷகறக்கும், வதரனட்கறக்கும்  

எனஶதரதும் தம் ஶகட்தறல்ஷன. ரம் வதரதுரகப் தம் வசனறத்துக் கட்டி 

தரனங்கஷபஶர வரறற்சரஷனகஷபஶர அறப்தறல்ஷன, அற்ஷந றக்கறஶநரம்; ஆணரல் 

இற்ஷகின் எப்தற்ந றப்ஷத ரம் அங்கலகரிக்கில்ஷன, வணணில் அது க்கு இனசரகக் 

கறஷடக்கறநது. இற்ஷக இவ்பவு பிறல் அற இதுரன் கரம். இற்ஷகின் 

வதரனபரர றப்ன கண்ணுக்குத் வரிரரக உள்பது. இன்று சனெகத்றல் அஷணத்துப் 

வதரனட்கறம், ஶசஷகறம் தத்ரல் றப்திடப்தடுகறன்நண. அணரல் இற்ஷக 

பங்கறக்கும் தத்றல் ிஷன றர்ித்ரல்ரன் அஷ சரிரண னஷநில் 

தரரிக்கப்தடும் ன்தஶ டீப் குறே னன்ஷக்கும் ரம்.  

 

டீப் ஆய்லின் பயம், லறுகொனது சுற்றுச்சூறல் அகப்புகரின் அறிவுைனும், 

பல்லுிர் இறப்புைனும் பிரிக்கபடிொே லககில் கநபேங்கி கேொைர்பில் இபேப்பது 

கண்ைமிப்பட்ைது. சுற்றுச்சூறல் அகப்புகள் அரிக்கும் தசகலகரின் உைனடிப் 

பனொரிகரொக கபபேம்பொயொன கற க்கள் உள்ரனர். அலற்கம அறிக்கும் தபொது உயகின் 

கறகரின் லொழ்லொேொத்ேிற்கொன உரிகபம் றுக்கப்படுகிமது. 

 

சுக்ஶவ் ஷனஷினரண ‘டீப்’ (TEEB) உறுப்திணர்கள் ங்கள் இஷடக்கரன அநறக்ஷகஷ 

சுிட்சர்னரந்றன் வதன் கரில் றகழ்ந் உிர்ப் தன்ஷத்றற்கரண ரரட்டின் (CBD COP-9) 

9ஆது சந்றப்தில் னன்ஷத்ணர். றகவும் தனுள்பஷ அஷணத்துஶ உர் றப்ஷதப் 

வதநில்ஷன (.கர: ீர்); அறக றப்னள்ப அஷணத்துஶ றகவும் தனுள்பரக இல்ஷன 

(ஷம்) ன்ந கூற்றுடன் வரடங்கும் அந் அநறக்ஷக, இற்ஷக பங்கள் அறக்கப்தடுரல் 

ற்தட்ட வதரனபரர இப்ன குநறத் கல்கஷப ிரித்து. வதனகங்கஷபப் தற்நற 

அர்கபின் ஆய்ில் எவ்ஶரர் ஆண்டும் சூனறல் தரறப்னகபரல் சுரர் 2 னல் 5 

டிரில்னறன் அவரிக்க டரனர் வதரனபரர இப்ன ற்தடுது வரி ந்து. இது 2008இல் 

வதரனபரர வனக்கடிின் ஶதரது ற்தட்ட இப்தின் றப்னக்குச் சரணது ன்றும், கடந் 

சறன தத்ரண்டுகபரக அந்பிற்கு எவ்ஶரர் ஆண்டும் சூல் தரறப்னகபரல் வதரனபரர 

இப்ன ற்தடுகறநது ன்றும் தன் குநறப்திட்டரர். இந்ப் னள்பிிங்கள் இற்ஷகின் 
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இப்ஷத னன்ணர் னரிந்து வகரள்பரர்கபிடம் ரக்கம் ற்தடுத்றதுடன், இப்திச்சறஷணின் 

ீித்ஷ உ ஷக்கவும் உிது. இந் இஷடக்கரன அநறக்ஷகஷ னன்ஷத் தின்ணர், 

ங்கறினறனந்து இண்டு னடம் ிடுப்ன டுத்துக் வகரண்டு TEEB வசல்தரடுகபில் ன்ஷண 

னறேஷரக ஈடுதடுத்றக் வகரண்டரர் தன்.  2010இல் ஜப்தரணின் ரஶகரரில் ஷடவதற்ந 

உிர்ப் தன்ஷத்றற்கரண ரரட்டின் (CBD COP-10) 10ஆது சந்றப்தில், தன் ஷனஷினரண 

டீப் குறே ங்கள் இறுற அநறக்ஷகஷ னன்ஷத்ணர்.  சனெகத்றல் வ்ிரண னடிவுகஷப 

டுக்கும் ஶதரதும், வசல்தரடுகபில்  ஈடுதடும் ஶதரதும்  இற்ஷகின் றப்ஷத அங்கலகரிக்கவும் 

றக்கவும் ஶண்டும் ண டீப் குறே ஶண்டுஶகரள் ிடுத்து. உரரக, ஶசற அல்னது 

திரந்ற அசறனறல் ஈடுதடும் தர்கள், இற்ஷகஷப் தரதுகரக்கும் அஷப்ன என்ஷந 

உனரக்க ஶண்டும். றறுணங்கள் உற்தத்றின் ஶதரது இற்ஷகக்குச் ஶசஶர, அறஶர 

ற்தடர ண்ம் ஶனரண்ஷ வசய் ஶண்டும். ணிதர்கபரகற ரம் சுற்றுச்சூறக்கு 

உகந் வதரனட்கஷப ரங்குன் னெனனம், ண்ஷீ ீரக்குஷத் டுப்தன் னெனனம் 

இற்ஷகஷப் தரதுகரப்தறல் தங்கபிக்க னடினேம். டீப் குறே எவ்வரன தரிடனம் 

இற்ஷகஷப் தரதுகரக்கரல் ீடித் றஷனரண பர்ச்சறஷ அஷட னடிரது ன்றும், 

இற்ஷகஷ றத்துப் தரதுகரப்தஶ சனெகத்றற்கு ரம் வசய்க் கூடி தங்கபிப்தரகும் ன்றும் 

ஶகட்டுக் வகரண்டது. 
 

(வரடனம்) 

 

 

 

 

 

 

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

6zcuyiKZjxoQ  

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

கிபெபொலின் புட்சிப் கபண்கள் (6) 

 

யிடிொ ஸ்ேர் தைொஸ் 

னறடிர ஸ்ர் ஶடரஸ் 1916ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 27ஆம் ரள் ஶயரல்குன்  கனக்கு 

அனகறறள்ப றர் னும் டகறக்கு கரில் திநந்ரர். ந்ஷ கறபரடிஶர ஶடரஸ் ஶகரஶஸ் 

ஸ்வதிணில் உள்ப சரண்டரண்டஷ ஶசர்ந்ர். அர்  வனரஸ்ஶகரஷப் னர்ிகரகக் 

வகரண்ட வசர சரன்வசஸ் அினரஷ 1912ஆம் ஆண்டின் இறுறில் றனம் வசய்து 

வகரண்டரர். அர்கறக்கு இண்டு ஆண் குந்ஷகறக்கு திநகுக் கஷடக்குட்டிரக னறடிர 

திநந்ரர். ிகத் வரறல் வசய்து ந் அர் ிகக் கூட்டரபரல் ரக்கப்தட்டு இநந்து 

ஶதரணரர். னறடிரின் ரரர் றும் வசய்து வகரண்டு ஶதரர்ஶடரரிஶகரின் சரன் 

வஜர்ரனுக்குச் வசன்று ிட்டரல் றர்ரில் உள்ப ன் ரரின் தரரிப்தில் னறடிர 

பர்ந்ரர். 

னறடிரரல்  5ஆம் குப்ன ஷ  ட்டுஶ தடிக்க னடிந்து, ஆணரறம் தள்பி 

றகழ்வுகள் அஷணத்றறம் ஆர்த்துடன் தங்ஶகற்நரர். இஷச, டணம், டிப்ன ஆகறற்நறல் 
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றகுந் ஈடுதரடுஷடரக இனந்ரர். அர் ஷல் ஶஷனப்தரடுகஷபக் கற்நறனந்ரர். என 

றனஷப் ஶதரனக் குறஷ சரரி வசய்ரர்.  
 

றகவும் இபம் றஶன றனம் வசய்து வகரண்ட னறடிர  கனடன் சரன் 

வஜர்ரன் கத்றற்குக் குடிவதர்ந்ரர். தின்ணர் கஷ ிகரத்து வசய்து  

யரணரவுக்குச் வசன்று, டீ்டுப் திரபரக ஶஷன தரர்த்ரஶந  ஷல் ஶஷனனேம் 

வசய்து ந்ரர். அது கன் ஸ்ட்வன் வகரில்னரப் ஶதரரபிரகச் வசல்தட்டுக் 

வகரல்னப்தட்டரர் ணக் ஶகள்ிப்தட்டு கறக்கு ரகரத்றற்கு ிஷந்ரர். அங்ஶக அது நரண 

வசய்ற ன்தஷ அநறந்து றம்றஷடந்ரர். 1952 ரர்ச் 10இல் னறடிர தரத்றஸ்டரின் 

வகரடுங்ஶகரன்ஷக்கு றரண ஶதரரட்டத்றல் தங்ஶகற்நரர். ணது கன் ஃப்ரன் வகரில்னரப் 

தஷடப்திரிில் ஶசர்ந்துள்பரன் ன்தஷ அநறந்தும், ரனும் அஶ தரஷஷத் ஶர்ந்வடுக்க 

னடிவு வசய்ரர். அர் ன் குந்ஷகள் அனஶக இனக்க னடிவு வசய்ரர். ரவ் ஆற்நறன் 

கஷனஶக  என டீ்டில், னறடிர வகரில்னரப் தஷடகறக்கு உவுற்கரண ன் ஶஷனகஷப 

வரடங்கறணரர். சலனஷடகள் ற்றும்  வகரடிகள் ஷத்ரர். கறரன்ர தடகு ஷிநங்கற ஶதரது, 

னறடிர வதரறுப்னம் னறர்ச்சறனேம் றக்க வதண்ிரக இனந்ரர்., சரன் தப்ஶனர டி ரஶரில் 

அர் னட்சறப் தஷடில் இஷந்ரர். 

னறடிர சறர ஶஸ்ட்ரின் தூரகச் வசல்தட்டரர். திடல் கரஸ்ட்ஶரவும் ர்ணஸ்ஶடர 

ஶச குஶரவும் எப்தஷடத் தன திகஷபத் துிச்சறடன் றஷநஶற்நற அர்கபின் றகுந் 

ம்திக்ஷகக்குரிரணரர். னறடிரவும் னட்சறின் வற்நறில் றகுந் ம்திக்ஷக 

வகரண்டினந்ரர். 

னறடிரஷ ஃதிடறம் ஶச குஶரவும் னக்கறரண ஆங்கறடன் சரண்டிரஶகர 

ற்றும் யரணரவுக்கு அனுப்திணர். றனம்னம் தத்றல், அர் ஶதரரபிப் தஷடகறக்கரண 

னந்துகள், ஆனேங்கள் ற்றும் திந வதரனட்கஷப டுத்து னரர். அவ்ரறு தம் 

ஶற்வகரள்றம் ஶதரது அறகரரிகறக்குத் ன் ீது சந்ஶகம் ரரறு ஶர்த்றரக உஷட 

அிந்து  ஷனனடிின் றநத்ஷ ரற்நற, கண்ரடி அிந்ரறு வசல்ரர். "என கறனைதப் 

தத்றரிஷகில் வபிந் கட்டுஷில் தரத்றஸ்டர தஷடிணர் னறடிரவுடன் உஷரடனறல் 

ஈடுதட்டரல், துவும் டக்கரது ஶதரனவும், உனக ிசங்கபில் அக்கஷந இல்னரர் 

ஶதரனவும் சறரித்ரஶந ிக்கக்கறல் ஶதசவும் னறடிரரல் னடினேம் ன்று 

குநறப்திடப்தட்டுள்பது. 



                                              உரிஷத் றழ்த் ஶசம்| ஆகஸ்ட் 2020| 61 

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

ஶச குஶரின் கூற்றுப்தடி, னறடிர னட்சற தஷடில் ஶசர்ந் அக்கனஶன  

உற்சரகரகவும் குநறப்திடத்க்க அர்ப்திப்னடனும் திவசய்ரர், அது துிச்சல் 

ம்தற்நது. னறடிர சவபிகறக்கும் ஷனகறக்கும் இஷடில் றகவும் ஆதத்ரண 

திகஷப றஷநஶற்நறணரர். னக்கறச் வசய்றகஷப ஷனகறக்குக் வகரண்டு ந்ரர், 

வகரில்னர வசய்றத்ரள் ல் கறனைதரஶணர னறப்ஶ, னந்துகள் ன்று உத்ிடப்தட்ட 

அஷணத்ஷனேம் டுத்துச் வசன்நரர். 

ஶச குஶர ற்றும் அது தஷடரணது  ஶகரஸ் டி ஜறதரஶகரரவுக்குச் வசன்ந ஶதரது,  

40 வகரில்னரக்கஷபக் வகரண்ட அது துஷ னகரறன் ஷனரக னறடிர றறக்கப்தட்டரர், 

அது உறுறறக்க அஷறரண அணுகுனஷந, வதண்கபின் ஆஷின் கலழ் வசல்தட 

தகர ஆண்கபிஷடஶ ணக்கசப்ஷத ற்தடுத்றது. அது வசனதரடுகள் சறனரிடம் 

தரரட்டுஷனனேம், சறனரிடம் வறுப்ஷதனேம் வதற்நறனந்து ன்று ஶச குநறப்திட்டுள்பரர். னறடிர 

ஶச குஶரின் ரிரஷக்குரி னட்சறக ஆறஷகபில் எனரக  இனந்ரர். 

னறடிர ணது சக ஶதரரபினேம், சறநந் ண்தனரண  குஶபரஶடரறர 

அஶகரஸ்டர ஃவதறடன் என தி றறத்ரக சறரினறனந்து யரணர வசன்நரர். 

நக்குஷந இண்டு ரத்றற்குள் னடிக்க ஶண்டி னக்கறப் திகறக்கரக யரணர 

ந்து ஶசர்ந் அந் இண்டு தூர்கறம் தரதுகரப்னக் கரங்கறக்கரக எஶ இடத்றல் 

ங்கில்ஷன. வசப்டம்தர் 9 அன்று என ஷனஷநவுப் ஶதரரபிின் டீ்டில் ங்கறினந் 

ஶதரது ள்பிில் கரனரபிகள் ஶதரரபிகள் ீது றடீர்த் ரக்குல் ஶற்வகரண்டணர். 

ஆல்தர்ஶடர அல்ரவஸ் (21 து), னறஶரணரர்ஶடர ரல்டஸ் (23 து), எவணனறஶர 

டரம்திஶல் (22 து), ற்றும் வணரல்ஶடர குனொஸ் உட்தட 20 ஶதர் சுட்டுக் வகரல்னப்தட்டணர். 

னறடிரவும் குஶபரஶடரறரவும் வபிஶ ள்பப்தட்டுப் தின்ணர் 11ஆது கரல் 

றஷனத்றற்குக் வகரண்டுவசல்னப்தட்டணர். னறடிரவுக்கு அப்ஶதரது  42 து, 

குஶபரஶடரறரவுக்கு 22 து. அர்கள் சறஷநப்தடுத்ப்தட்டுக் வகரடி னஷநில் சறத்றஷ 

வசய்ப்தட்டணர். வசப்டம்தர் 17, 1958 அன்று, தரத்றஸ்டரின் கரல் தஷடிணர் னறடிரஷனேம்  

குஶபரஶடரறரஷனேம் வகரஷன வசய்து  அர்கபின்  உடல்கஷபக் கடனறல் சீறவநறந்ணர். 

னறடிர கறனைத க்கபின் றஷணில் துிவுறக்க கறனைதரின் ீ கபரகத் றகழ்கறநரர். 

அது டீு இப்ஶதரது  அனங்கரட்சறகரக உள்பது. 
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குதரொதைொிொ அதகொஸ்ைொ ஃகபகயஸ் 

குஶபரஶடரறர அஶகரஸ்டர ஃவதவனஸ்  1936ஆம் ஆண்டில் திப்ரி 1ஆம் ரள் 

ன்சரணிஶனரில் உள்ப கல் னும் கறரத்றல் திநந்ரர். என்தது றல் டீ்டு ஶஷன 

வசய்ற்கரக டீ்ஷட ிட்டு வபிஶநற கத்றற்குச் வசன்ந குஶபரஶடரறர ஜழன் 1957இல் 

அது டீ்டிற்கு அனஶக இரணுத் ரக்குல் ற்தட்ட ஶதரது, கறரத்றற்குத் றனம்தி, 

ஶதரரபிகறடன் இஷந்து வசல்தடத் வரடங்கறணரர், அப்ஶதரது அனக்கு இனதது து. 

ஶதரரபிப் தஷடில் னனறல் அர் துி துஷப்தது, ண்ரீ் வகரண்டுவசல்து  ஆகற 

ஶஷனகஷபஶ  வசய்ரர். அது தண்நறவும், அர்ப்திப்னம் ஷனர்கபின் கணத்ஷ 

ஈர்த்து, ஃதிடல் கரஸ்ட்ஶரின் னல் னன்ணிப் தஷடின்  தூரக அர் 

றறக்கப்தட்டரர். 

கறனைத கறரப்னநங்கபின் ீி றுஷில் திநந் தனஷப் ஶதரன அனம் கல்ிநறவு 

வதநர ஶதரதும், இல்திஶனஶ தண்நறவு றக்கரகவும், சறக்கனரண திகஷபத் றநம்தட 

வசய்து னடிப்தரகவும் இனந்ரர். றகவும் ிறப்னடனும், சுறுசுறுப்தரகவும் 

வசல்தடுறநரகவும் துிவுறக்கரகவும் இனந்ரர்.  கறபர்ச்சறப் ஶதரரட்டத்றன் ஶதரது 

சறர ஶஸ்ட்ரவுக்கும், சவபிகபில் வசல்தடும் ற்நக் கறபர்ச்சறப் தஷடகறக்கும் 

இஷப்ன ற்தடுத்துறல் னக்கறப் தங்கரற்நறணரர்.  

அது சறநந் ண்தனம் ஶதரரட்டத்றல் ஶரனரண னறடிர ஶடரஷமப் 

ஶதரனஶ, ஃதிடல் கரஸ்ட்ஶர, ர்ணஸ்ஶடர ஶச குஶர ஆகறஶரரின் னறே ம்திக்ஷகஷனேம் 

வதற்நறனந்ரர். ஃதிடல் கரஸ்ட்ஶர அரிடம் எப்தஷடத் தட்தரண திகஷப அரல் 

றநம்தடச் வசய் னடிந்து. ஜழஷன 26 இக்கத் ஷனஷின் னறே ம்திக்ஷகஷனேம் அர் 

வதற்நறனந்ரல், அடிக்கடி கறரப்னநங்கறக்கும்  கங்கறக்கும் வசன்று திந தகுறகபில் 

வசல்தடும் னட்சறரபர்கறக்கு அநறவுறுத்ல்கஷப அனுப்னம் திஷ ஶற்வகரண்டரர்.  

வறத்துப் ஶதரண றநத்துடன் வனறந்ரகவும் கூச்சறக்கரகவும் கரப்தட்ட 

ஶதரதும் ஶஷப்தடும் ஶதரது அசரத்றத் துிவுடன், ண உறுறனேடன் வசல்தட அரல் 

னடிந்து. இண்டு சந்ர்ப்தங்கபில், தரத்றஸ்டர தஷடிணரல் சறஷநப்தடுத்ப்தட்டரர், ஆணரல் 

துவும் அது துிச்சல்றக்க திஷத் டுக்கில்ஷன. 

ஸ்கரம்ப்ஶில் ன்ண டக்கறநது, க்கள் அங்கு ப்தடி உள்பணர் ண அந்ப் தகுறின் 

றகழ்வுகஷப அநறந்து வகரள்றல் ஃதிடல் ஆர்ரக இனந்ரர்; அஷத் வரிந்து வகரள்து 
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றகவும் அசறரக இனந்து. அற்கும் குஶபரஶடரறரஷஶ  அங்கு அனுப்திணரர், அர் 

அங்கு வசன்று ஶஷரண கல்கறடன் றனம்திணரர். 
 

1958 திப்ரிில், ஸ்கரம்ப்ஶில் இடம்வதற்ந வகரில்னர ஷனஷகத்ஷ 

குஶபரஶடரறர வரடர்ன வகரள்றரறு ஃதிடல் ஶகட்டுக் வகரண்டரர். தின், யணரில் 

இனந் ஃதரஸ்டிஶணர வதவமளக்கு ப்ல் 9 ஶஷனறறுத்ம் வரடர்தரண சறன ஆங்கஷப 

ங்க ஃதிடல், குஶபரஶடரறரஷ றறத்ரர். குஶபரஶடரறர தஷகர்கபிடம் சறக்கரல் 

வற்நறகரக அஷச் வசய்து னடித்ரர். 

ரிணர கறவஜல்ஸ் ன்ந வதண்கறக்கரண ஆனேப் தஷடஷ உனரக்குது குநறத்துப் 

ஶதசப்தட்ட ஶதரது குஶபரஶடரறர அபற்ந கறழ்ச்சறஷடந்ரர். திநகு பதற  ஶஷன 

றறத்ரக அஷ யரணரவுக்குச் வசல்றரறு  தித் ஶதரது அம்கறழ்ச்சற ீடிக்க 

ில்ஷன. அஷ கணித் சறனர் அர் வதண்கள் தஷடப்திரிஷச் ஶசர்ந்ர் ரன் ன்றும் 

யரணரினறனந்து றனம்தி தின், அறல் இஷனரம் ன்றும் உறுறபித்ணர். 

ஆணரல் ஃதரத்றஸ்டர தஷடிணர் அது கறழ்ச்சறஷ றந்ரக தநறத்துக் வகரண்டணர். 

"குஶபரஶடரறர னநப்தடுற்கு னந்ஷ ரள் இவு, ரர்ர ஃவதர் அஷப் தரர்க்கச் 

வசன்ந ஶதரது அர் றகவும் அறேதுள்பரர், வணணில் அர் சறரிஶனஶ ங்கஶ 

ினம்திணரர். இனப்தினும், ஶதரரபிக்குரி உறுறனேடன் அர் றுரள், றக சலக்கறஶ 

அங்கறனந்து கறபம்திச் வசன்நரர். 
 

ரிரணர கறஜல்ஸ் உறுப்திணர்கபில் எனரண னறனறர ரிஶர ஶரட்ரிக்ஸ், என 

சந்ர்ப்தத்றல் கூநற ஶதரது குஶபரஶடரறர அஶகரஸ்டர ஃவதவனஸ் ன்ந வதண்ணும் 

ரிரணர கறஜல்மறல் இனந்ரர். அர்  தி றறத்ரக  யரணரவுக்கு அனுப்தப்தட்ட 

ஶதரது அனம் னறடிர ஶடரஸ் சஞ்வசஸ் ன்தனம் திடிதட்டு சறத்றஷ வசய்து வகரஷன 

வசய்ப்தட்டணர் ன்று குநறப்திட்டுள்பரர். 
 

 “ீப்வதண். குஶபரஶடரறர என திவுறக்க இபம் வதண், அபவுகடந் 

னத்றசரனறத்ணத்துடனும் துிவுடனும் வசல்தட்டர், அனம் னறடிரவும் சறத்றஷ 

வசய்ப்தட்டு வகரல்னப்தட்டணர், ஆணரல் கஷடசற ஷ றரிிடம் ந் கசறத்ஷனேம் 

வபிப்தடுத்ரல், றரிிடம் என ரர்த்ஷ கூட ஶதசரது உறுறனேடனும் இனந்ணர்.‛ ன்று  
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குஶபரஶடரறரஷனேம் னறடிரஷனேம் தற்நற ஃதிடல் குநறப்திட்டுள்பரர். 
 

பதற ஶச குஶர அர்கஷப அர்கஷப தற்நற  தின்னரன றஷணவு கூர்ந்ரர்: 

அர்கபின் உடல்கள் ஷநந்துிட்டண, னறடிரவும் குஶபரஶடரறரவும் ங்கபது  

சுந்றத்றற்கரண வதனம் ஶதரரின் கஷடசற ரட்கபில் என்நரக ஶதரரடிணரர்கள். .  

கறபர்ச்சற இரணுத்றற்குள், அந் ஶஷணரண ரட்கபில் ஶதரரடி றரகம் 

வசய்ர்கபிஷடஶ, அதரகரண அன்நரட திகஷப வசய்து ீவு னறேதும் கல் 

வரடர்ஷத சரத்றரக்கற அந் வதண்கபின் றஷணவுகள் ன்வநன்றும் ம்னடன் 

ரழ்கறன்நண.‛ 
 

குஶபரஶடரறரின் அர்ப்திப்ஷதனேம், னட்சறக டடிக்ஷககஷப னட்சறக 

டடிக்ஷககஷபனேம் றஷணவுகூனம் ஷகில், கறனைத வதண்கள் கூட்டஷப்தின் தன 

கட்டஷப்னகறக்கும் இந் ீறக்கப் வதண்ின் வதர் சூட்டப்தட்டுள்பது. 

20 து ித்றரசம் வகரண்ட இன ஶறு ஆறஷகபரண னறடிரவும், 

குஶபரஶடரறரவும் வகரண்ட வகரள்ஷகில் உறுறரறம், அர்ப்திப்தரறம் என்றுதட்ட 

ஶரர்கள். இநப்தின் ஶதரதும் என்நறஷந் அத்ஶரர்கள் கறனைதப் னட்சற னரற்நறன் 

றஷணவுச் சறன்ணரக இநரப் னகழ்வதற்றுள்பணர்.   

(வரடனம்) 

கபபேந்கேொற்றுக் கொயம் கபபேங்ககொடுகக் கொயம்! 
கபண்கலக்கு ேிொன லன்ககொடுககள்! 
ேயித்துகலக்கு ேிொன லன்ககொடுககள்! 
லமிதொபேக்கு ேிொன லன்ககொடுககள்! 

கொலல் சித்ேிலகேக்கு ேிொன கூட்டிக்கம் 
JAACT - TN 

எபேங்கிகணப்பொரர்: 
தேொறர் ேிொகு, 8939154752. 

கசயொரர்: 
தேொறர் ீ.ே. பொண்டின், 

9080427640. 
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சந்ேொ 

நக்கலய்ன் ொர்க்சிப்பள்ரிில் (10): 

ஆசறரிர்: கலங்கதைஷ் ஆத்தொ 

ேகயப்பு: ேிப்பும் உபரி-ேிப்பும் 

னனரபித்தும் அற்கு னன்ணினந் வதரனபரர அஷப்னகபின் சரம்தனறனறனந்ஶ 

உனரக்கப்தட்டது. ஜணி தரறத் இன்ஷந இந்றர ன்ந ன் னத்கத்றல் இஷப் தற்நறக் 

குநறப்திட்டுள்பரர். 1857ல் இந்றரில் உள்ரட்டு வரறல்கள், னற்நறறரக 

அறத்வரறக்கப்தட்டண. சறறு உற்தத்றரபர்கள் சறஷடந்ணர்.  

 

னனரபித்துத்றற்கு னன்தினந் சனர அஷப்னகபில் பி உற்தத்ற னஷநில் 

குஷநந் அபில் சக்குற்தத்ற வசய்ப்தட்ட ஶதரறறம் னனரபித்து உற்தத்ற னஷநின் 

ஶதரதுரன் சக்குற்தத்ற னறே பர்ச்சற றஷனஷ அஷடந்துள்பது. கறட்டத்ட்ட அஷணத்துப் 

வதரனட்கறஶ னனரபித்துத்றல் சக்குகபரக்கப்தடுகறன்நண. பி சக்குற்தத்றஷ 

னனரபித்துச் சக்குற்தத்றினறனந்து ஶறுதடுத்றக் கரட்டும் னக்கறரண தண்ன 

ன்ணவன்நரல். னனரபித்துத்றற்கு னன்தினந் உற்தத்ற னஷநகபில் உஷப்னச் 

சக்றரணது சக்கரக ரற்நப்தடில்ஷன. னனரபித்துத்றல்ரன் உினள்ப உஷப்னச் 

சக்றரணது சக்கரக ரற்நப்தட்டுள்பது. 

 

பி உற்தத்ற னஷநில் உற்தத்றச் சரணங்கஷப உற்தத்றரபரர்கஶப 

உஷடஷரகக் வகரண்டினந்ணர். ங்கறக்குத் ஶஷரண தகர்வுப் வதரனட்கஷபப் வதறும் 

வதரனட்ஶட, ரங்கள் உற்தத்ற வசய் வதரனட்கஷப சந்ஷில் தரிர்த்ஷண வசய்து 

வகரண்டணர். சக்குற்தத்றரணது வதனபில் ஶடி தகர்வுக்கரகஶ வசய்ப்தட்டது. பி  

உற்தத்ற னஷநில் ஷடவதறும் தரிர்த்ஷணில் (i) உற்தத்றரபர் ன் சக்ஷக ிற்கறநரர் 

அறல் கறஷடக்கும் தத்ஷக் வகரண்டு ii) ணக்கு ஶஷரண இன்வணரன வதரனஷப ரங்கறக் 

வகரள்கறநரர்.னல் கட்டத்ஷ ச-த ணக் குநறப்திடனரம், இறல் ச ன்தது ிற்கப்தட்ட 

சக்ஷகனேம், த ன்தது அன் னெனம் கறஷடக்கும் தத்ஷனேம் குநறக்கறநது. இண்டரம் 

கட்டத்ஷ  த-ச’ ண குநறப்திடனரம்.இறல் ச’ ன்தது னல் கட்டத்றல் கறஷடத் தத்ஷ 
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வகரண்டு ரங்கப்தட்ட னற சக்ஷகக் குநறக்கறநது. பி உற்தத்றனஷநஷக் குநறக்கும் இந்  

சுற்ஷந ச-த-ச’ ன்று குநறப்திடனரம். 

 

னனரபித்து உற்தத்றனஷநின் சுற்று  இறனறனந்து னற்நறறம் ஶறுதடுகறநது. பி 

சக்குற்தத்றின் சுற்று ச-த-ச’. னனரபித்து உற்தத்றனஷநின் சுற்று த-ச-த’ ன்ந 

டித்றல் உள்பது. 

 

தத்துடன் வரடங்கற னனரபித்துச் சுற்று அஷ ீண்டும் தரகப் வதநஶ   ச-

சக்கரக ரற்நப்தடுகறநது. இந்ச் சுற்நறன் வசல்தரடு தத்றல் வரடங்கற தத்றல் 

னடிஷடரல் தன்றப்தில் ந் ரற்நனம் ற்தடுறல்ஷன. த-ஷிட த’ அறகரக 

இனக்கில்ஷன ன்நரல் இந்ச் சுற்று ஷடவதறுறல் ந் அர்த்னம் இல்ஷன. இந்ச் 

சுற்நரணது தகர்வுக்கரக வசய்ப்தடரல் தம் ஈட்டி இனரதம் வதறுஷஶ ஶரக்கரகக் 

வகரண்டுள்பது. 

 

ச-த-ச’ சுற்நரணது தன்றப்னக்கரகவும், தகர்வுக்கரகவும் வசய்ப்தடுகறநது. ஆணரல் த-ச-த’  

ன்தது இனரதம் ஈட்டுஷஶ, த அபினரண தத்ஷ த’ அபிற்கு அறகரிப்தஷஶ 

ஶரக்கரகக் வகரண்டுள்பது. பி வதரனறற்தத்ற தகர்ஷ அடிப்தஷடரகக் 

வகரண்டினப்தரல் என குநறப்திட்ட அபிற்குள் ட்டுஶ  வசய்ப்தட்டது. னனரபித்து 

உற்தத்ற னஷந இனரதத்ஷ ல்ஷனில்னரல் ிரிரக்கம் வசய்ஷஶ அடிப்தஷட 

ஶரக்கரகக் வகரண்டுள்பது. னனரபித்துத்றல் த-ச-த’  சுற்ஶந றகுந் னக்கறத்தும் 

வதறுகறநது. இணரல்    ச-த-ச’ சுற்று இல்னரல் ஷநந்து ிடுறல்ஷன. திஷப்திற்கரகத் ன் 

உஷப்னச் சக்றஷ ிற்கும் வதனம்தரன்ஷரண க்கள் இச்சுற்நறஶன ஈடுதடுகறன்நணர். 

அர்கள் து உஷப்னச் சக்றஷ (ச) ிற்று அறல் கறஷடக்கும் தத்றல் அத்றரசறரண 

வதரனட்கஷப ( ச’ ) ரங்குகறன்நணர். 

 

த-ச-த’  ன்ந னெனணச் சுற்நறல் ஆம்தப் த றப்ஷத ிரிரக்கம் வசய்ஶ அன் 

சரரக உள்பது. என வதரனஷப னறரக ரங்கற அறக ிஷனக்கு ிற்கும் ிக 

னெனணனம், சக்கு ன்ந இஷடறஷன டித்ஷச் சுற்நறல் வகரண்டு ரல் தத்றன் 
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னெனம்  ஶறம் அறகப் தத்ஷப் வதறும் த-த’ ன்று குநறிடப்தடும் ட்டினெனணனம், 

னெனணத்றன் ஆம்த டிங்கபரக இனந்ண. னனரபித்துத்றல் றகுந் னக்கறத்தும் 

வதறுது வரறல்துஷந னெனணஶ. த றப்ஷத ல்ஷனில்னரல் ிரிரக்குஷ 

ஶரக்கரகக் வகரண்ட னனரபித்து னெனணச் சுற்நரண த-ச-த’ (தம்-சக்கு–தம்’) னும் 

சுற்நறல் உற்தத்ற னெனணரணது என ஶத்றல் தரகவும், திநகு சக்கு டிிறம் 

கரப்தடுகறநது. தம், சக்கு ஆகறஷ றப்தின் வவ்ஶறு டிங்கபரக உள்பண. தம் 

றப்தின் வதரதுரண டிரகவும், சக்கு அன் குநறப்திட்ட டிரகவும் உள்பது.  

 

இப்வதரறேது என ஶகள்ி றேகறநது ச-த-ச’ (சக்கு–தம்–சக்கு’) ன்ந சுற்ஷநத் றனப்திப் 

ஶதரட்டரல் த-ச-த’ வதநனரம், உதரி-றப்ன ன்தது த-த’  இஷடினரண ஶறுதரஶட. ஆணரல் த-ச-

த’ ன்ந சுற்நறல் ட்டும் ப்தடி றப்ன ிரிரக்கம் அஷடந்து கூடுல் றப்ன – உதரி-றப்ன - 

கறஷடக்கறநது. சக்குகள்  றப்தின் அடிப்தஷடிஶன தரிர்த்ஷண வசய்ப்தடுகறன்நண ணப் 

தரர்த்றனந்ஶரம். ச றப்னஷட சக்குகபிஷடஶரண தரிர்த்ஷண வசய்ப்தடும் ஶதரது 

உதரி-றப்ன உனரக்கம் வ்ரறு சரத்றரகறநது ன்தது னறரக இனந்து. 

 

உதரி-றப்ன ர்த்கத்றன் னெனம் உனரக்கப்தடுகறநது ன்று என ரம் 

னன்ஷக்கப்தட்டது. ர்த்கத்றன் னெனம் றப்ன கூட்டப்தடுரல் வதரனஷப ரங்கும் 

தகர்ஶரனக்கு அது அறக றப்னஷடரக இனக்கறநது ன்று கூநப்தட்டது. இன்வணரன 

ரரக வதரனட்கஷப ிஷனஷ கூட்டி ிற்தன் னெனனம், குஷநந் ிஷனக்கு 

ரங்குன் னெனம் உதரி-றப்ன வதநப்தடுரக கூநப்தட்டது. அவ்ரறு ல்னரப் 

வதரனட்கறம் அறக ிஷனக்கு ிற்கப்தடுரணரல், ிற்தரக எனர் ஈட்டுஷ, 

ரங்குதரக இக்கும்  றஷன ற்தடுகறநது. ணஶ ல்னரப் தரிர்த்ஷணகஷபனேம் 

வரத்ரகக் கக்கறல் வகரண்டரல் றப்தில் ஈட்டஶர, இப்ஶதர இல்ஷன. இன் னெனம் ணி 

தர் அபிஶனர, சனெக அபிஶனர உதரி-றப்ன ப்தடி உனரகறநது ன்தற்கரண ந் 

ிபக்கனம் கறஷடக்கில்ஷன. ‘’ ன்தர் வதரனஷப அன் றப்ஷதக் கரட்டிறம் அறக 

ிஷனக்கு சரதுரிரக ‘தி’ ன்தரிடம் ிற்கறநரர் ன்றும், ‘தி’ ன்தர் சக்கறன் றப்திற்ஶக 

அஷ ‘’-ிடம் ிற்கறநரர் ன்றும் ஷத்துக் வகரள்ஶரம். இறல் ‘’ ஆரஷடதரகவும், 

‘தி’ இப்தரகவும் உள்பரர். , தி ஆகற இனர் வகரண்டினக்கும் றப்ஷதச் ஶசர்த்து 
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தரர்த்ரல் வரத் றப்தில் ற்நஶர இப்ஶதர இல்ஷன. இன் னெனம் ‘’ ன்ந ணி தர் 

அஷடனேம் உதரி-றப்திற்கரண ிபக்கத்ஷப் வதந னடிந்ரறம், சனெகத்றன் எட்டுவரத் 

அபில் உதரி வ்ரறு உனரகறநது ன்தஷ இது ிபக்கில்ஷன. இறல் டந்து 

ன்ணவன்நரல் சுற்ஶநரட்டத்றல் வரத் றப்தின் ிறஶரகத்றல் ட்டுஶ ரற்நம் 

ற்தட்டுள்பது. ’’-க்கு அறகரகச் வசன்றுள்பது, தி-க்குக் குஷநரகச் வசன்றுள்பது. 

ிறஶரகத்றல் ற்தடும் ரற்நத்றணரல் ட்டுஶ சுற்ஶநரட்டத்றன் வரத் றப்ன 

அறகரிப்தறல்ஷன. சுற்ஶநரட்டத்றன் னெனஶர, தரிர்த்ஷணின் னெனஶர னற றப்ன 

உனரக்கப்தடுறல்ஷன. உதரி-றப்ன சுற்ஶநரட்டத்றன் னெனம் வதநப்தடுறல்ஷன. அஶ 

ஶத்றல் சுற்ஶநரட்டம் இல்னரல் ஶறு சக்குற்தத்றரபர்கபின் வரடர்தில்னரல் 

சக்குற்தத்றரபர் றப்ஷத ிரிரக்கம் வசய்து சக்குகஷப னெனணரக ரற்நவும் னடிரது 

ன்தரல் எஶ ஶத்றல் உதரி-றப்ன சுற்ஶநரட்டத்றல் ஶரன்நரது ஶதரனவும், ஶரன்றுது 

ஶதரனவும் என னண்தரட்ஷட ஶரற்றுிக்கறநது. 

 

இந் னண்தரட்ஷட ஆர, உற்தத்ற னெனணத்றன் சுற்றுக்குச் வசன்று தரர்ப்ஶதரம். த-ச-

த’ ன்ந உற்தத்ற னெனண சுற்ஷந ிரிரக்கற த-ச-உ-ச’-த’ ன்று குநறப்திடனரம். இறல் ‘உ’ 

ன்தது உற்தத்றச் வசல்னஷநஷக் குநறக்கறநது. த னெனணத்ஷக் வகரண்டு ரங்கற 

உற்தத்றச் சரணங்கஷப உற்தத்றில் ஈடுதடுத்ற சக்குற்தத்ற வசய்து அஷச் சந்ஷில் 

ிற்றுப் தரக்குஷஶ  த-ச-உ-ச’-த’ குநறக்கறநது. 

 

த-ச-உ-ச’-த’ ன்ந உற்தத்ற னெனணச் சுற்நறல் த-ச ன்ததும் ச’-த’ ன்ததும் 

தரிர்த்ஷணகஷபஶ குநறக்கறநது. ஆஷகரல் இந் இண்டு தடிறஷனகபிறம் 

தரிர்த்ஷணின் ஶதரது றப்தில் ரற்நம் ற்தட ரய்ப்தில்ஷன ன்தரல் உற்தத்ற 

னெனணச் சுற்நறன் ச-உ-ச’ தகுறில்ரன் உதரி-றப்தின் னெனத்ஷக் கண்டநற ஶண்டும். 

த-ச ன்தது த-உ.ச ற்றும் த-உ.சர ஆகற இண்டு கூறுகஷப வகரண்டுள்பது. இறல் உ.ச 

ன்தது உஷப்னச் சக்றஷனேம், உ.சர ன்தது உற்தத்றச் சரணங்கஷபனேம் குநறக்கும். . 

உஷப்னச் சக்றஷ ரங்குற்கரண னெனணரணது ரறுனெனணம் ணப்தடுகறநது. றஷன 

னெனணத்ஷ இநந் உஷப்தரகவும், ரறு னெனணத்ஷ உினள்ப னெனணரகவும் 

அஷக்கனரம். 
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த-உ.ச ற்றும் த-உ.சர ஆகற இண்டுஶ றப்தின் அடிப்தஷடில் ‘ச’ அபினரண  

தரிர்த்ஷணகஷபக் குநறப்திடுரல், த-த’ ன்று றப்தபில் ரற்நம் வதறுற்கரண 

னெனத்ஷ, உற்தத்றக்கரக ரங்கப்தட்ட சக்குகபின் தன்றப்தினறனந்ஶ கண்டநற ஶண்டும். 

த ன்ந ஆம்த றப்ஷத த’ ண வதனக்கச் வசய்னேம் ித்ஷஷ, ன் றப்ஷத கரட்டிறம் 

அறக றப்ஷத உனரக்கும் தண்ஷதக்  வகரண்ட சக்கறல்ரன் கர னடினேம். உஷப்னச் 

சக்றஶ இத்ஷக சறநப்தரண தண்ஷதக் வகரண்டினக்கும் சக்கு ன்தஷ ரர்க்ஸ் 

கண்டநறந்ரர். இங்ஶக றகவும் னக்கறரணது ‘உஷப்ன’ ன்தற்கும் ‘உஷப்ன சக்ற’ன்தற்கும் 

இஷடினரண ஶறுதரடு. என கூனறத் வரறனரபி னனரபிிடம்  ஶடிரக ிற்தது  

உஷப்ஷத அல்ன, ‘உஷப்தற்கரண  றநஷண’ ஶ ிற்கறநரர் ண ஶறுதடுத்றக் கரட்டிணரர் 

ரர்க்ஸ். 

 

உஷப்னச் சக்றின் தகர்ரணது றப்ஷத உனரக்கும் உஷப்னச் வசல்னஷந ஆகும். 

என குநறப்திட்ட ஶத்றற்கு உஷப்னச் சக்றஷப் தன்தடுத்தும் ஶதரது ன்ஷண றுவுற்தத்ற  

வசய்ற்குத் ஶஷப்தடும் றப்ஷதக் கரட்டிறம்  அறக அபில்  றப்ஷத  உனரக்குகறநது. 

உஷப்னச் சக்றின் தன்றப்ன உதரி றப்ஷத உனரக்கக் கூடி தித்ஶகப் தண்ஷதக் 

வகரண்டுள்பது. 

 

ஊற எப்தந்த்றன் னெனம், என குநறப்திட்ட ஶத்றற்குத் வரறனரபிின் உஷக்கும் 

றநஷண  னனரபி ன்சப்தடுத்துக்கறநரர்.  றணசரி ஶஷன வசய்னேம் ஶதரது வசனரகும் இந் 

உஷப்னத் றநஷண உஷப்தரபி எவ்வரன ரறம் உின் னெனரகவும், ஏய்வு ற்றும் 

உநக்கத்றன் னெனரகவும் றுவுற்தத்ற (னதுப்திக்கப்தட) வசய் ஶண்டும். வரறனரபிிடம் 

உள்ப எஶ ‘வசரத்து’ இந் உஷப்னச் சக்ற ட்டுஶ, அஷ ிற்நரல் எற அரல் திஷக்க 

னடிரது ன்ந றஷனஷ னனரபித்தும் உனரக்குரஶன, உஷப்னச் சக்ற 

சக்கரக்கப்தடுகறநது. 

 

உபரி ேிப்பின் கசிம்:  

வரறனரபிின்  வரத் ஶஷன ஶத்ஷ ிட அது  உஷப்ன சக்றஷ 

றுவுற்தத்ற வசய்த் ஶஷரண றப்தரணது (உஷப்ன ஶம்) குஷநரகஶ  உள்பது. 
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உஷப்னச் சக்றஷ றுவுற்தத்ற வசய்த் ஶஷரண உஷப்ன ஶரணது அசறரண 

உஷப்ன ஶம் ன்நஷக்கப்தடுகறநது. ஶஷன  ஶம்  தத்து ி ஶம் ண ஷத்துக் 

வகரள்ஶரம். வரறனரபிின் சரசரிரண றணசரித் ஶஷகஷபப் னர்த்ற வசய்த் 

ஶஷரண உஷப்னச் சக்றின் றப்தரண அசற உஷப்ன ஶம், ஆறு ி ஶரக 

இனக்குரணரல் கூடுனரக அர் ரன்கு ி ஶம் உஷப்தில் ஈடுதடும் ஶதரது 

உனரக்கப்தடும் றப்ஷத னனரபி இனசரகத் ணரக்கறக் வகரள்கறநரர். வரறனரபி ரன்கு 

ி ஶம் ஊறற்ந உஷப்தில் ஈடுதடுகறநரர். இவ்ரறு உஷப்னச் சக்றஷ றுவுற்தத்ற 

வசய்ற்குத் ஶஷரண உஷப்ன ஶத்ஷக் கரட்டிறம் வரறனரபி கூடுனரக 

உஷக்கறநரர்.  இந் உதரி உஷப்தின் னெனஶ வரறனரபி உதரி றப்ஷத உனரக்குகறநரர். 

உஷப்னச் சுண்டனறன் னெனம் வரறனரபிின் உதரி உஷப்ஷத, உதரி றப்தரக னனரபி 

அதகரித்துக் வகரள்கறநரர். வரறனரபிின் ஶஷன ஶத்ஷ கூடி அபவு ீட்டிப்தன் னெனம் 

உதரி றப்தரணது வதனக்கப்தட்டது. இங்கறனரந்றல் சரர்ட்டர் இக்கம் ஶஷன ஶத்ஷப் தத்து 

ி ஶரகக் குஷநக்க ஶண்டும் ன்று வரடர்ந்து ஶதரரடிது. னனரபித்துரணது 

ஆரறக்கச் சனெகத்றன் சறன்ஷஷனேம், ற்நத்ரழ்ஷனேம், தரனறண அடிப்தஷடினரண 

உஷப்னப் திரிிஷணஷனேம் சரகரகப் தன்தடுத்றக் வகரண்டு வதண்கஷபனேம், , 

குந்ஷகஷபனேம் னறரண உஷப்னச் சக்றரக்கறக் வகரண்டது.  

 

உஷப்னச் சுண்டனறன் டிரணது னன்-னனரபித்துப் வதரனபரரத்றல், 

னனரபித்துச் சனெகத்றல் கரப்தடுது ஶதரல் ர்ரக இல்ஷன. அறல் உஷப்னச் 

சுண்டல் ஶடிரக வபிப்தட்டது. ிசரி ணது றனத்றல் னென்று ரள் ஶஷன தரர்ப்தரர். 

தண்ஷரர் றனத்றல் னென்று ரள் ஶஷன தரர்ப்தரர். என ரள் கடவுறக்கரக உஷப்தரர். 

ணீ னெனணம் சரதுரிரக சுண்டஷன ஷநத்துள்பது. கரகற அபில் ட்டுஶ 

னனரபினேம், வரறனரபினேம் ச குறஷன வதந னடினேம். 

 

பன் ேிப்பின் உற்பத்ேிொக உகறப்பு கசல்பகம: 

உஷப்னச் வசல்னஷநில் ணிர்கள் இற்ஷகனேடன் வசனரற்றுகறன்நணர். இந்ச் 

வசல்னஷநில் ன்ஷணச் சுற்நறனேள்ப உனகத்ஷ ரற்றுன் னெனம் ணின் ரஶண 

ரற்நத்துக்குட்தடுகறநரன். உஷப்ன  றகழ்ில் ணிர் உர்வுனர்ரக சனெகப் தனுள்ப 
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வசல்தரட்டில் ஈடுதடுகறநரர். ஆணரல் னனரபித்துத்றல் வரறனரபிின் உர்வுனர்ரண 

வசல்தரடும், தஷடப்தரக்கத் றநனும் அறக்கப்தடுகறநது. னனரபித்து உஷப்ன னஷநில், 

னனரபி அல்னது ஶற்தரர்ஷரபர்கபின் கட்டுப்தரட்டின் கலஶ வரறனரபி உஷப்தில் 

ஈடுதடுகறநரர். உற்தத்றில் ஈடுதடும் உஷப்தரபி ன் உஷப்னச் வசல்னஷநின் 

ன்ஷஶர, அன் ிஷபஶர, வ்ரறு இனக்கஶண்டும் ன்று ீர்ரணிக்கும் ஆற்நஷன 

இந்து ிடுகறநரர். அர் ன்ண உற்தத்ற வசய் ஶண்டும், ப்தடி உற்தத்ற வசய்ஶண்டும் 

ண உஷப்னச் வசல்னஷந னறேஷனேஶ னனரபிஶ ீர்ரணிக்கறநரர். உற்தத்ற 

வசய்ப்தட்ட வதரனட்கறம் அற்ஷந உற்தத்ற வசய் வரறனரபிக்கு கறஷடப்தறல்ஷன, அஷ 

னனரபிின் உஷடஷரக்கப்தடுகறநது ன்தரல் னனரபித்து உஷப்னச் 

வசல்னஷநில் வரறனரபரின் அன்ஷப்தரடு இட்ஷடத்ன்ஷ வதற்றுள்பது. 

னனரரக அர் உஷப்னச் வசல்னஷநினறனந்து அந்றப்தடுத்ப்தடுகறநரர், அது 

உஷப்னச் வசல்னஷநஷத் ீர்ரணிக்கும், கட்டுப்தடுத்தும் அறகரம் னனரபிிடம் உள்பது. 

அஶ ஶத்றல் ரன் உற்தத்ற வசய் வதரனபினறனந்தும் வரறனரபி அந்றப்தடுத்ப்தடுகறநரர். 

 

உற்தத்றச் வசல்னஷநில் வரறனரபர் ஆற்றும் தங்கும் னெனப்வதரனட்கள் ற்றும் 

ந்றங்கள் ஆற்றும் தங்கும் எஶ ன்ஷனேஷடண ன்று னனரபித்துப் 

வதரனபரரினரபர்கள் கனதுகறநரர்கள். ரர்க்சறன் தரர்ஷில் வரறனரபிின் உஷப்ஶத 

உஷப்னச் வசல்னஷநில் வசல்னஷணப்தரண தங்கு கறக்கறநது. அது உஷப்னச் 

வசல்னஷந வதரனபில் றஷனத் தண்தரக இறுகனரக்கப்தடுகறநது. தனுள்ப ணி உஷப்ன 

இல்ஷனவன்நரல், உஷப்னக் கனிகள் துனஶநற ிடும், இற்ஷக அபிக்கும் 

னெனப்வதரனட்கறம் அறந்து ஶதரகும். அற்நறல் சரத்றரகத் வன்தடும் தன்றப்ஷத 

உண்ஷரக்குது வரறனரபிின் உினள்ப உஷப்ஶத ன்கறநரர் ரர்க்ஸ். 

 

னனரபித்து உற்தத்ற னஷந தன்றப்ஷத உற்தத்ற வசய்ஷ ட்டுறல்னரல் 

றப்ஷதனேம் உதரி றப்ஷதனேம் உற்தத்ற வசய்ஷஶ ஶரக்கரகக் வகரண்டுள்பது. உற்தத்றக் 

கனிகறம் னெனப்வதரனட்கறம் அற்ஷந உற்தத்ற வசய்த் ஶஷரண சனெக அபினரண 

சரசரி உஷப்ன ஶத்துக்குச் சரண றப்னடஶண உஷப்னச் வசல்னஷநில் 

தங்ஶகற்கறன்நண. அற்நறல் ஷநனக உஷப்ன  வதரறந்துள்பது. றப்ஷத உனரக்கும் 
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உற்தத்றச் வசல்னஷநில் உஷப்ன றகழ்னஷநக்குள் னம் னெனப்வதரனட்கஷப, வரறனரபி 

ன் உஷப்தின் னெனம் தன்றப்னஷட ஶவநரன வதரனபரக ரற்றுகறநரர். அற்கு 

உற்தத்றக் கனிகஷபப் தன்தடுத்துகறநரர். அன் னெனம் உற்தத்றக் கனிின் றப்தில் என 

தகுறரணது வதரனறக்கு ரற்நப்தடுகறநது. இந் உஷப்னச் வசல்னஷநில் னெனப்வதரனஶபர, 

ந்றங்கஶபர னற றப்ன உனரக்கத்றல் தங்ஶகற்தறல்ஷன. ரநரக உஷப்ன 

வசல்னஷநின் வசல் னஷணப்தரண தரத்றம் கறக்கும் வரறனரபரின் உினள்ப 

உஷப்தரணது னென்று ஶஷனகஷப வசய்கறநது. i) உற்தத்ற வசய்ப்தட்ட வதரனபில் 

னெனப்வதரனட்கபின் றப்ஷதத் க்கஷத்து, றப்திப்ன ற்தடர ஷகில் அஷப் 

தரதுகரக்கறநது. (ii) உற்தத்ற ந்றத்றன் றப்தின் என தகுறஷச் சக்கறற்கு ரற்றுகறநது. iii) ன் 

ஶடி உஷப்தரல்  வதரனறக்கு னற றப்ஷதச் ஶசர்க்கறநது.  

 

சக்குற்தத்றில் உதரி-றப்ன உனரக்கப்தடுற்கு குநறப்திட்ட னரற்று னன் 

றதந்ஷணகள் ஶஷப்தடுகறன்நண. னரற்நறன் வவ்ஶறு கரனகட்டத்றல் அஷந் தல்ஶறு 

சனெக அஷப்னகள் என்றுக்வகரன்று ஶறுதட்டினந் ஶதரறறம் குநறப்திட்ட அபில் 

சக்குற்தத்ற வசய்து அற்நறல் வதரதுரக கரப்தடும் தண்தரக உள்பது. தச் 

சுற்ஶநரட்டத்றன் பர்ச்சறனேம், சக்குற்தத்றனேம் ட்டுஶ னனரபித்து உற்தத்ற னஷந 

உனரற்கரண னன் றதந்ஷணகபரக இனக்கில்ஷன. சனெக அபில் தத்றனறனந்து 

ன்ஷணத் ரஶண வதனக்கற அதிினத்ற வசய்து வகரள்றம் னெனணம் உனரக ஶண்டுரணரல் 

உஷப்னச் சக்ற உஷப்தரபிரல் ிற்கக் கூடிரகவும், னனரபிரல் ரங்கக் 

கூடிரகவும் இனக்க ஶண்டும். வரறனரபர் உனரது இண்டு னன் றதந்ஷணகஷபக் 

வகரண்டுள்பது. வரறனரபி ணது உஷப்னச் சக்றஷத் ன் ினப்தம் ஶதரல் ரஶண ிற்கக் 

கூடிரக இனந்து அஷத் ன் ணினேஷடஷரகக் வகரண்டினக்க ஶண்டும். அர் 

அடிஷரகஶர, றனத்துடன் கட்டுண்டரகஶர இனக்கக் கூடரது, இன்வணரன்று அர் 

உற்தத்ற சரணங்கஷப உஷடஷரபரக இனந்து ன்ணிச்ஷசரண னஷநில் 

சக்குற்தத்றில் ஈடுதடுதரக இனக்கக் கூடரது. உஷப்னச் சக்றஷ ிற்தன் னெனஶ 

அரல் திஷக்க னடினேம் ன்ந றஷனில் இனக்க ஶண்டும். 

தத்றன் உஷடஷரபர் ன் தத்ஷ னெனணரக ரற்றுற்கரக, சந்ஷில் 

ிடுஷ வதற்ந வரறனரபிஷச் சந்றக்க ஶண்டும். இங்ஶக ிடுஷ ன்தது இட்ஷடத் 
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ன்ஷ வகரண்டது, என்று வரறனரபி ன் உஷப்னச்சக்றஷத் ரஶண ிற்கக் கூடி 

சுந்றம் வதற்நர், அஶ ஶத்றல் அர் உஷடஷினறனந்தும் சுந்றம் வதற்நர், ன் 

உஷப்னச்சக்றஷத் ி ிற்தற்கு அரிடம் என்றுறல்ஷன. ஆகஶ னனரபித்து 

உற்தத்ற னஷந உனரற்கு என னனத்றல் தனஷடனம், உற்தத்ற சரணங்கறம், று 

னனத்றல் உஷப்னச் சக்றஷத் ி ஶறு உஷடஷற்ந வரறனரபர்கறம் திரிந்றனக்க 

ஶண்டும். வசல்த்ஷ என னஷணிறம், றுஷஷ று னஷணிறம் குிப்தது 

னனரபித்துத்றன் வதரதுிறரக உள்பது.  

 

இப்தடிப்தட்ட ற்நத்ரழ்ரண சனெக உநரணது இற்ஷகில் உனரக்கப்தட்டல்ன, 

னரற்நறன் வவ்ஶறு கரனகட்டத்றல் இனந் சனெக அஷப்னகறக்குப் வதரதுரணதும் அல்ன. 

னனரபித்து உற்தத்ற னஷநரணது அற்கு னன்ணினந் உற்தத்ற னஷநகஷபப் ஶதரனஶ 

ற்கரனறகரணதும், அஷ ிட ஶம்தட்ட உற்தத்ற னஷநரல் தறலீடு வசய்ப்தடக் கூடிதும் 

ஆகும். உற்தத்றச் வசல்னஷநில் றனத்ஷ உண்ரல் இனப்தது ட்டுஶ றனக்கறரரின் 

தங்கபிப்ன. உற்தத்றச் வசல்னஷநில் னனரபிின் தங்கபிப்ன அர் னெனணத்ஷ 

உண்ரல் ரப்தடுத்துகறநரர் அல்னர, அதுஶ. குஷநந்தட்சம் னெனணம் அது 

வசரந்ப் தரக இனக்குரணரல் கூட இப்தடிச் வசரல்றல் ஶனும் றரறனக்கும். 

னனரபி ர்க்கம் இனப்தற்கு இன்று ந்த் ஶஷனேம் இல்ஷன. ணீப் வதரனபரரம் 

னனரபி ர்க்கம் இல்னரஶன சறநப்தரக இங்க னடினேம்.  

 

உங்கஷப ிட அறக ஊறம் அல்னது னரய் வதறுதஶர, அல்னது உங்கள் 

தகுறில் இனக்கும் சறறு ிகஶர உங்கள் ர்க்க றரி அல்ன. சறறு உற்தத்றரபர்கஷபனேம் 

சறறு ிசரிகஷபனேம் எனஶதரதும் ஷகிடக் கூடரது. னரற்று ரீறரக அஷணத்தும் 

ஶதரரட்டத்றன் னெனஶ வல்னப்தட்டது. 

 

(வரடனம்) 
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சந்ேொ 

ைொயபேக்கு லந்ே லொழ்வு (5) 

லவு நொயணொ கசயவு பத்ேணொ! 

வு ரனர வசனவு தத்ர! இதுரன் அவரிக்கரின் றற றஷனஷ. 

அவரிக்கரில் கடனும், தகர்வும்ரன் பர்ந்து னகறன்நண. என கரனத்றல் 

வரறல்துஷந பர்ச்சறில் ஶம்தட்ட அவரிக்கரின் வதரனபரரத்றற்கு இப்ஶதரது ீணி 

ஶதரடுது பர்ந்து னம் தகர்வும் கடனும்ரன். றக உர்ந் உற்தத்றத் றநஷணக் 

வகரண்டினந் ரடு, கடணட்ஷடக் கனரசரத்துடன் ‘ரப்திங்’ வதரனபரரரக ரநறது. 

அவரிக்க தகர்ஶரர் னரஷக் கரட்டிறம் கடணினறனந்ஶ அறகம் வசனவு வசய்கறநரர்கள். 

கடஷண அடிப்தஷடரகக் வகரண்ட றநணற்ந தகர்ஶ அவரிக்கரஷ இக்கற னகறநது. 

அவரிக்கரின் வரத் ஜறடிதி றப்தில் தகர்ஶரர் வசனிணம் கறட்டத்ட்ட 70% தங்கபிக்கறநது. 

அவரிக்கரில் தகர்வுக் கனரச்சரம் ந்பவுக்கு ஊக்கப்தடுத்ப்தட்டுள்பது ன்று 

தரர்த்ஶரரணரல், அங்கு கடன் ரங்குது தம் ஈட்டுற்கு இஷரகக் கனப்தடுகறநது. 

றநணற்ந தகர்ரணது உற்தத்றக்கு இஷரகக் கனப்தடுகறநது. அஷணத்துப் 

திச்சஷணகறக்கும் ீர்வு கடஶண ன்று கனதும் றஷன கரப்தடுகறநது.  

 

அது ன்ண றநணற்ந தகர்வு, றநனுள்ப தகர்வு? வதரனபரர அடிப்தஷடில் என 

வரறனரபிின் தகர்வு றநனுள்ப தகர்வு, வணன்நரல் அர் உண்ட உின் னெனம் வதற்ந 

ஆற்நஷனச் சனெகப் தனுள்ப உஷப்தில் ஈடுதடுத்ற சக்குப் வதரனட்கஷப உற்தத்ற 

வசய்கறநரர். ஆணரல் ந்ிரண உஷப்திறம் ஈடுதடர ஶல்ட்டு ர்க்கத்ஷச் ஶசர்ந் 

எனர் சரப்திட்டு ிட்டுத் தூங்குதும், ீரகப் வதரறேஷக் கறப்ததுரக இனப்தரரணரல் 

அனஷடது றநணற்ந தகர்வு. அவரிக்கர றநணற்ந தகர்வுப் வதரனபரரரக ரநறனேள்பது. 

இப்தடிச் வசரல்ணரல் அவரிக்கர்கள் அஷணனம் ஊரரிகள் ன்ஶநர, உஷப்தில் 

ஈடுதடில்ஷன ன்ஶநர நரகக் கனக் கூடரது. அவரிக்கரில் உள்ப உஷக்கும் க்கள் 

ற்ந ரடுகஷபக் கரட்டிறம் ீண்ட ஶத்றற்கு உஷப்தில் ஈடுதடுகறநரர்கள், 2016 னறெம்வதர்க் 

அநறக்ஷக சரசரி அவரிக்கர் ஶரப்திஷ ிட 25% அறக ஶம் உஷப்தில் ஈடுதடுகறநரர் 

ன்று கரட்டுகறநது. ஆணரல் அற்கு இஷரக ஊற உர்வு வதநில்ஷன, அவரிக்கரில் 

கூனறீம் சரிந்து னகறநது. 1970இல்  வரத் உள்ரட்டு உற்தத்ற றப்தில் (ஜறடிதி) 51.6%ஆக 
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இனந் கூனறீம் 2018இல் அறகரிக்கரல் 43.2%ஆக ழீ்ச்சறஷடந்துள்பது. இவ்ரறு அவரிக்க 

அசு அர்கஷபக் கடன் ரங்கறச் வசனவு வசய்னேம் றஷனக்குத் ள்பினேள்பது. 

அவரிக்கர, க்கற னடிசு ஶதரன்ந பர்ந் ரடுகள் ங்கபது ரட்டின் 

வதரனபரரத்றல் வரறல்துஷந உற்தத்றஷ ஶம்தடுத்துஷ ிட்டு ினகற ஶசஷத் 

துஷநப் வதரனபரரரக  ரநற னகறன்நண. வரறல்துஷந பர்ச்சறஷடந் ரடுகபின் 

இல்தரண அடுத்கட்ட பர்ச்சற றஷனஶ ஶசஷத்துஷந வதரனபரரம் ணவும் இந் 

கரனகட்டத்ஷ தின்-வரறல்துஷந வதரனபரரரகவும் (post-industrial economy) னனரபித்துப் 

வதரனபரர அநறஞர்கள் ர்ித்துப் ஶதரற்றுகறநரர்கள். பர்ந் ரடுகள் வதரனபரக்க உற்தத்ற 

ஶஷனகஷப னென்நரம் உனக ரடுகபிடம் ிட்டு ிட்டு  றற னெனணச் வசல்தரடுகபில் 

ஈடுதட்டு னகறன்நண. பிஷரகச் வசரல்ஶரரணரல், பர்ந் ரடுகள் கந்து ட்டி 

றறுணங்கபரகச் வசல்தடஶ ினம்னகறன்நண. உனகறன் வரறற்சரஷனகபரக னென்நரம் உனக 

ரடுகஷபஶ வசல்தடுத் ினம்னகறன்நண. ன் இப்தடி ன்று தரர்த்ஶரரணரல் னெனணம் 

ப ப இனரத ீம் குஷநனேம் ஶதரக்கு (TRPF) ன்று கரர்ல் ரர்க்ஸ் கண்டநறந் 

வதரனபரர வநறஶ இற்கு அடிப்தஷடரக வசல்தடுஷக் கரனடினேம். னெனண 

பர்ச்சற/னறர்வு ன்தது அபின் அடிப்தஷடினரண பர்ச்சறஷ ட்டுல்னரது 

தண்தபினரண பர்ச்சறஷனேம் குநறக்கறநது. னெனணம் இண்டு கூறுகஷப வகரண்டுள்பது, 

என்று உற்தத்றச் சரணங்கறக்குத் ஶஷரண  றஷன னெனணம் (constant capital), இன்வணரன்று 

உஷப்தரபர்கபின் உஷப்னச் சக்றஷக் கூனற வகரடுத்து ரங்கத் ஶஷரண ரறு னெனணம் 

(variable capital). உற்தத்றச் வசல்தரடுகபில் இனரதத்துக்கு அடிப்தஷடரக உள்ப உதரி 

றப்தரணது ரறுனெனணத்றனறனந்ஶ வதநப்தடுகறநது. ன்தரல் னெனண பர்ச்சறின் ஶதரது 

உற்தத்ற சரணங்கபில் வசய்ப்தடும் னெனணத்றன் அபரணது கூனறக்கரண 

ரறுனெனணத்ஷக் கரட்டிறம் வதனபவு அறகரிப்தரல் உதரி-றப்னம், னரதீனம் 

குஷநகறநது. றஷன னெனணத்றற்கும் ரறுனெனணத்றற்குரண ிகறம் னெனணத்றன் அங்கக 

இஷன(organic composition of capital) ன்று அஷக்கப்தடுகறநது. னெனணத்றன் அங்கக இஷன 

அறகரிக்க, அறகரிக்க, னரதீம் குஷநனேம் ஶதரக்கு ற்தடும் ன்கறநரர் கரர்ல்ரர்க்ஸ் 

வதரனபரரத் வுகறம் அஷ உண்ஷ ண றனொதித்துள்பண.  

பர்ந் ரடுகபில், னெனண பர்ச்சறரணது னறர்வு றஷனில் உள்பரல் உற்தத்ற 

வசல்தரடுகறக்கு னரதீம் குஷநனேம் ஶதரக்கு கரப்தடுகறநது. 1960-70கபில் பர்ந் 
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ரடுகபில் கரப்தட்ட னரதீம் அற்கு தின் வகுரக குஷநந்துள்பது. பர்ந் ரடுகபின் 

னெனணம் ஶறம் பஶண்டுரணரல் வரறல்தட்தத்ஷ ஶம்தடுத் ஶண்டும்.அற்கு 

இன்னும் அறக னலீடுகள் அசறம் ன்நரறம் அஷ அறனரதகரக வசல்தடுத்னடினேர 

ன்தற்கு ந் உத்ரனம் இல்ஷன. வரறனரபிின் ஊறற்ந உஷப்ஶத னரதரகறநது. 

ஆஷகரல் வரறல்தட்தத்றன் னெனம் வரறனரபிஷ தறலீடு வசய்னேம் ஶதரது னரதீம் 

குஷநகறநது. வரஶதரக்கபின்-இந்ற ணிர்கபின் உஷப்ஷத சுண்ட னடிரது ன்தரல், 

வசற்ஷக தண்நறவு வரறல்தட்தம் (artificial intelligence) எட்டு வரத் சனெகத்றற்கும் வதனம் 

தன்தரடுஷடரக இனக்கனரம், ஆணரல் வரறனரபர்கஷப னற்நறறரக 

வரறல்தட்தங்கபரல்  ரற்நடீு வசய்னேம் ஶதரது னரதத்றற்கரண அடிப்தஷட இல்னரல் 

ஶதரகறநது. னனரபித்துத்றன் சுரசக் கரற்நரகவும், த்ரகவும் னரதஶ இனப்தரல் னரதம் 

வதற்றுத்ர ந்த் வரறல் ஶம்தரட்டிறம் அர்கறக்கு ஆர்ம் இல்ஷன. பர்ந் 

ரடுகபில் னரதீம் குஷநந்ரல் ன்ண, இனக்கஶ இனக்கறநது னென்நரம் உனக ரடுகள், 

பர்ந் ரடுகபில் இனப்தஷக் கரட்டிறம் கடுஷரண உஷப்னச் சுண்டனறன் னெனனம், 

அடிட்ட கூனறின் னெனனம், அங்கு இன்னும் அறக னரதகரக உற்தத்ற வசய்னடினேம் 

ன்தரல் பர்ந் ரடுகள் உற்தத்ற துஷநகபில் னலீடு வசய்ரல், பிரக ட்டிஷ 

வதற்று னம் றறனெனணத்றன் னெனம் னரதம் வதநஶ ினம்னகறன்நண.  

   

அவரிக்கரில் உற்தத்றத்துஷந உர்ந் ஊறத்ஷ அபித்து ந்து, ஆணரல் 

வதரனபரரத்றல் இப்வதரறேது உற்தத்றத்துஷநின் தங்கு குஷநக்கப்தட்டரல், வதனபவு 

வரறற்சரஷனகள் னெடப்தட்டு குஷநந் ஊறம் அபிக்கும் ஶசஷத்துஷந ஶஷன 

ரய்ப்னகஷபஶ அபிக்கும் றஷன கரப்தடுகறநது. 1960 கபில் 25%ஆக இனந் உற்தத்றத் 

துஷநின் வதரனபரக்க றப்ன 2019ல் 11.39% ஆக சுனங்கறனேள்பது. இணரல் வரத் 

னரணனம், உற்தத்றத் துஷந ரினரக பனம் ற்றுறஷனேம் குஷநந்துள்பது. 

வதனபில் இநக்குறஷ ம்தினேள்ப றஷன ற்தட்டு வபிரட்டுக்கடன்கறம் இணரல் 

அறகரித்துள்பது.  
 

னென்நரம் உனக ரடுகள் வதரனபரர பர்ச்சறக்கு அந்ற னலீடுகஷபஶ 

ம்தினேள்பரகக் கூநப்தடுகறநது. ஆணரல் உண்ஷில் அவரிக்கர ரன் வபிரட்டு 

னலீடுகஷப சரர்ந்றனந்தும் அன் அடிஷரக இல்னரல் அன் னனரபிரக ஆட்டிப் 
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தஷடக்கறநது. அவரிக்க டரனனக்கு உனகப் தம் ன்ந குறஷன 

வதற்நரல்,உனவகங்கறனறனந்தும் டரனரில் குினேம் அந்ற னெனணனம், ஷனஷ ங்கற ன் 

ஶதரக்கறற்கு டரனஷ அச்சடிப்தரறம், அவரிக்கர்கறக்கு னறவுக்கடன் பிறல் கறஷடக்கறநது. 

னறவுக்கடணரல் அர்கள் தகர்வுக் கனரச்சரத்றற்கு அடிஷரகற ிட்டணர். ணிதரில் 

வரடங்கற த்ற அசு ஷ எட்டு வரத் அவரிக்கரின் கடன் அறகரித்துக் வகரண்ஶட 

னகறநது. கடன் ன்ததும் என தகர்வு ரன், கடன் ரங்குது ட்டுஶ திச்சஷண இல்ஷன. 

அந்க் கடன் வ்ரறு தன்தடுத்ப்தடுகறநது ன்தறல் ரன் திச்சறஷண உள்பது. கடன் 

றநனுள்ப னஷநில் உற்தத்றத் துஷநில் ஈடுதடுத்ப்தடுரணரல் னற வதரனபரக்கம் 

வசய்ப்தட்டு பர்ச்சற ற்தடும், ஆணரல் கடணரணது வறும் வசனவுக்கு ட்டுஶ 

தன்தடுத்ப்தட்டு ஆக்கஶஷனகபில் ஈடுதடுத்ப்தடில்ஷன ன்நரல் ரன் திச்சஷண. 

அவரிக்கரவுக்கு னறவுக்கடன் கறஷடத்தும் அஷ றநனுள்ப னலீடுகபரக 

உற்தத்றத்துஷநில் வசல்தடுத்ப்தடுறல்ஷன,அஷ வரறல் தட்த பர்ச்சறஷ 

ஶம்தடுத்ப் தன்தடுத்ப்தடுறல்ஷன. னறவுக் கடன் வதனபில் ணி தர் தகர்ஷ 

ஊக்குிக்கவும், ஊக னலீடுகஷப அறகரித்து, வசரத்துக் குறறகஷப ஊக்குிக்கவுஶ 

தன்தடுத்ப்தடுகறநது.  

 

வதரனபரரத்றல் உண்ஷரண பர்ச்சற ற்தடுரணரல் க்கபின் ஶசறப்னம், 

வதரதுத்துஷந னலீடுகறம், வதரனபரக்கனம் அறகரிக்கும். ஆணரல் இன்ஷந சந்ஷப் 

வதரனபரரத்றன் ணீ ரரபப் தக் வகரள்ஷகனேம், றறக் வகரள்ஷகனேம், கடன் 

குறறகபின் னெனஶ வதரனபரர பர்ச்சறஷத்  தூண்டுகறநது. உனகம் னறேதும் இஶ 

றஷனரன் கரப்தடுகறநது. இது உண்ஷரண ீடித் பர்ச்சறஷ ற்தடுத்துறல்ஷன, 

பர்ச்சற ற்தடுது ஶதரன்ந ரஷஷஶ ற்கரனறகரக ற்தடுத்துகறநது. ஆணரல் 

உண்ஷில் அன் னெனம் க்கபின் ஶசறப்னகறம், ரழ்க்ஷகத் னம் றீேம் றஷனஷஶ 

ற்தடுத்றனேள்பது. 

குறற ன்தது என வதரனபரர சுற்சறரகும், ப்தடி ஶசரப்னக் குறற ஊ ஊப் 

வதரிரகற என கட்டத்றற்கு ஶல் உஷடகறநஶர, அஶ ஶதரல், என வசரத்து அல்னது தங்குகள், 

தத்றங்கள், ரில் ஸ்ஶடட் அல்னது சக்குகபின் ிஷனரணது அன் உள்பரர்ந் றப்ஷதக் 

கரட்டிறம் தன டங்கு உர்கறநது, அணரல் அற்நறல் னலீடு வசய்னேம் ஶதரக்கு 
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அறகரிக்கறநது இது ஶறம் ிஷனஶற்நத்ஷ ற்தடுத்ற அற்நறன் றப்ன அசு ஶகத்றல் 

ஊறப் வதனக்கப்தடுகறநது, ஆணரல் இது ீடிப்தறல்ஷன, என கட்டத்றற்கு ஶல் னலீட்டரபர்கள் 

உர்ந் ிஷனில் ரங்கத் ரரக இல்னர ஶதரது, ிஷன ழீ்ரல் அற்நறல் னலீடு 

வசய்ர்கள் வபிஶறுகறநரர்கள், இது ஶறம் ிஷனிநக்கத்ஷ ற்தடுத்துகறநது. 

அற்றுக்கரண ஶஷ சரிந்து குறற உஷடது ஶதரல் அற்நறன் ிஷன கடுஷரக 

ழீ்ச்சறஷடகறநது. 

 

அற்நறல் னலீடு வசய்ர்கள் றற வனக்கடிக்கு உள்பரகறன்நணர், றறுணங்கள், 

ங்கறகறம் வனக்கடிக்கு உள்பரகறன்நண. அவரிக்க த்ற ங்கற னறவுக் கடணின் னெனம் 

கடன் குறறகஷப உனரக்குகறநது. குஷநந் ட்டிில் கடன் வதனபவு கறஷடப்தரல், அந் 

கடன் வரஷகரணது வசரத்துக் குறறகஷபஶ ற்தடுத்துகறநது. அந்ற னலீடுகள் அறகம் 

னரல், அவரிக்கரின் வசரத்து றப்னகள் அறகரிக்கறன்நண ன்று தரர்த்ஶரம். அந் 

னலீடுகபரல் ரில் ஸ்ஶடட் றறுணங்கள்ரன் அஶரகரக பர்ந்து னகறன்நண. 

அவரிக்கரில் ரில் ஸ்ஶடட் குறற, வதரனபரரத்ஷ இக்குறல் னக்கறப் தங்கு 

கறக்கறநது. த்ற ங்கறின் குஷநந் ட்டினேடணரண கடன்கள் உற்தத்றத் துஷநகபில் 

னலீடு வசய்ப்தடுறல்ஷன அஷ தகர்வுச் வசனிணங்கறக்கரண அடரணக் குறறகஷபஶ 

உனரக்கறனேள்பது. அந்க் கடஷணக் வகரண்டு தனர் னறரக டீுகள் ரங்குகறநரர்கள், டீ்டு 

உரிஷரபர்கள் டீ்ஷட னறரண ட்டிக்கு ீண்ட கரன அடரணத்றல் ஷத்து. அறல் 

வதற்ந தத்ஷச் வசனவு வசய்கறநரர்கள். டீுகபின் சந்ஷ றப்ன வரடர்ந்து உர்ரல் 

டீ்ஷட று அடரணம் ஷத்துக் கடஷண அஷடத்து ிடனரம் ணக் கனதுகறநரர்கள். த்ற 

ங்கறின் ட்டி குஷநரக இனக்கும் ஷ டீ்டின் ிஷன ரங்க னடிர அபிற்கு 

கறநறக் வகரண்ஶட வசல்கறநது. த்ற ங்கற ட்டிஷ உர்த்தும் ஶதரது, டீ்டின் ிஷன 

சரிகறநது, அடரணம் ஷத்ர்கள் கடஷணத் றனப்திச் வசறத் இனரல் வனக்கடி 

றஷனக்குத் ள்பப்தடுகறன்நணர். இவ்ரறு டீ்டுக் குறற ஊக்குிக்கப்தடுகறநது. ரில் ஸ்ஶடட் 

றறுணங்கபின் இப்னகள் க்கபின் ரிப் தத்ரல் சரிவசய்ப்தடுகறன்நண. ஆணரல் 

டீுகஷபனேம் ரழ்ரரத்ஷனேம் இந்து வரடித்துப் ஶதரண க்கஷபக் கரப்தற்குத்ரன் 

எனனம் இல்ஷன. அறகக் கடணில் தரறக்கப்தட்டரல் அங்குள்ப டுத் ர்க்கத்றணரின் 

ண்ிக்ஷகனேம் குஷநந்துள்பது. இப்தடித்ரன் 2009ல் வதன ந்ம் டீ்டு குறறக் கடணரல் 
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தூண்டப்தட்டது. ஆணரல் அத்துடன் னடிஷட ில்ஷன. இது என வரடர் றகழ்ரகற 

னகறநது. க்கற னடிசு, ஆஸ்றஶனறர ஆகற ரடுகபிறம் இஶ ஶதரல் டீ்டுக் கடன் 

குறற உனரக்கப்தடுகறநது. 
 

இவ்ரறு ணீப் தக் வகரள்ஷகரல் உனரக்கப்தடும் வசரத்துக் குறறகஶப 

அவரிக்கரிறம், உனகபிறம் அறவுகரண வதரனபரர வனக்கடிகஷப ற்தடுத்ற 

னகறன்நண. 1929இல் தங்குச் சந்ஷ குறற, 2001இல் இஷ றறுணங்கபிணரல் ற்தட்ட டரட்

-கரம் குறற, 2009இல் ரில் ஸ்ஶடட் குறற ஆகற வசரத்துக் குறறகள் அற்நறன் ிஷனில் 

ற்தட்ட அசரர ற்ந இநக்கங்கபரல், அறல் னலீடு வசய்தர்கறக்கும், 

றறுணங்கறக்கும், ங்கறகறக்கும் வதரனபரர ழீ்ச்சறகஷப ற்தடுத்றண. வசரத்துக் 

குறறகபில் குநறப்தரகத் ரரக னலீடு வசய்னேம் ணிதர்கறக்கும் ிக, றற 

றறுணங்கறக்கும் ஶதறஷ ற்தடுத்றண. இஷ னலீட்டரபர்கபின் றக றப்ஷதத் 

துஷடத்றக்கறன்நண.  

உனகறஶனஶ ர்த்க உதரி அறகம் வகரண்ட ரடரக இனந் அவரிக்கர ரபஷடில் 

ர்த்கப் தற்நரக்குஷந அறகம் வகரண்ட ரடரக ரநறது. ஶறு ந் ரட்டினரது இந் 

அபிற்கு ர்த்கப் தற்நரக்குஷந ற்தடுரணரல் சர்ஶச ர றறம் அந்ரட்டின் ீது 

கட்டுப்தரடுகள் ிறக்கும், ஆணரல் அவரிக்கர இற்கு ினக்கு. வணன்நரல் சர்ஶச ர 

றறஶ அவரிக்கரின் கட்டுப்தரட்டில்ரஶண உள்பது! 

 

அவரிக்கரில் றக னலீடுகபில் வரடர் ழீ்ச்சற ற்தட்டுள்பது. 2020இல் 

அவரிக்கரின் ஶசறப்ன ீரணது 1.4% ழீ்ந்துள்பது. உற்தத்ற குஷநந்து னகறநது 

உற்தத்றஷக் கரட்டிறம் தகர்வு அறகரித்து னகறநது. கடன் என்ஶந அஷணத்துக்குரண 

ீர்ரகக் கனப்தடும் றஷன ற்தட்டுள்பது. அவரிக்கரின் வரத் உள்ரட்டு உற்தத்றரணது 

கடன் வதற்றுச் வசய்னேம் தகர்வுச் வசனிணங்கஷபஶ குநறப்தரல் அவரிக்கரின் ஜறடிதிின் 

பர்ச்சற ன்தது உண்ஷில் அது ப்ஶதரது வரறுங்க உள்பது ன்தஷஶ சுட்டிக் 

கரட்டுரக அடிசன் ிகறன் ன்னுஷட ‘டரனரின் ம்’ (Demise of the Dollar) ன்ந தனறல் 

குநறப்திட்டுள்பரர். 

அந்ற னலீட்டரபர்கபின் வசல்ச் ஶசறப்ன ஊடகரக டரனர் இனந்து னகறநது. 

அர்கபின் வதரனபரரச் சலற்நங்கபின் ஶதரது ங்கள் வசல்த்ஷ ழீ்ச்சறினறனந்து 
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தரதுகரப்தற்கரண னகனறடரக அவரிக்கப் தங்குச்சந்ஷ கனப்தட்டு னகறநது. 

டரனர் உனகப்தம் ன்ந கரத்ரல், அறல் வசய்ப்தடும் னலீடுகள் இப்தின்நற 

தரதுகரக்கப்தடும் ன்று ம்தப்தட்டது. கரனப் ஶதரக்கறல் இது குனட்டு ம்திக்ஷகரகற ிட்டது. 

இல்ஷனவன்நரல் அவரிக்க ங்கறகபினறனந்து வரடங்கற வதரனபரர வனக்கடிின் 

ஶதரதும் கூட தன றற னலீட்டரபர்கள் அவரிக்கப் தங்குச் சந்ஷக்ஶக ஏடிினக்க 

ரட்டரர்கள். ஆணரல் இந் ம்திக்ஷக இன்னும் வ்பவு ரள் வரடனம் ன்ததுரன் 

ஶகள்ிரக உள்பது. 

 

1980ஆம் ஆண்டு னல், உனகறன் றகப் வதரி கடணரபி ஶசரக அவரிக்கர இனந்து 

னகறநது. அவரிக்க ரட்டின் வரத்க் கடன் வ்பவு ண அநறந்ீர்கள் ன்நரல் ஷனத்துப் 

ஶதரரீ்கள். .தி. வதர்ன்ஸ்ஷடன் ன்ந அவரிக்கச் வசரத்து ஶனரண்ஷ  றறுணம் 2019இல் 

அவரிக்க ரட்டின் வரத்க் கடன் அன் ஜறடிதி றப்தில் 1832 சீரக உள்பரக 

அறர்ச்சறபிக்கும் கல் அபித்துள்பது. வகரஶரணர ரக்குல் ற்தடுற்கு னன்ன 2019இல் 

அவரிக்க த்ற அசறன் றறப் தற்நரக்குஷந 4.6%ஆக  அறகரித்து 984 தில்னறன் டரனரக 

இனந்து. இண்டரம் உனகப்ஶதரனக்குப் திந்ஷ கரனத்றல் அறகரண றறப் தற்நரக்குஷந 

ற்ஶதரது உச்சத்றல் உள்பது. குஷநந் ட்டிீத்ரல் அவரிக்கரரல் அறக றறப் 

தற்நரக்குஷநனேடன் ீடிக்க னடிகறநது. 2020இல் றறப்தற்நரக்குஷந 3.7 டிரில்னறன் டரனரக 17.9% 

அறகரிக்க உள்பரகக் கக்கறடப்தட்டுள்பது. 2009 வதனந்த்றற்குப் தின் அவரிக்கரில் றறப் 

தற்நரக்குஷந 9.8%. அறகரித்து. 2020இல் அஷக் கரட்டிறம் இண்டு டங்கறற்கு ஶல் 

அறகரிக்க உள்பது. 2020இன் னல் 9 ரங்கபில் ட்டும் 3 டிரில்னறன். அவரிக்க அசு 1%-

0.625% ன்னும் குஷநந் ட்டிில் கடன் வதற்ந ஶதரதும், அக்ஶடரதர் 2019 னல் ஜழன் 2020 

ஷ 9 ரங்கறக்கரண ட்டித் வரஷக 260 தில்னறன் டரனர்.  

2019 றறரண்டு னடிில்  உள்ரட்டு, வபிரட்டு னலீட்டரபர்கபிடரண த்ற 

அசறன் கடன் 16.8 டிரில்னறன் டரனர். வரத் ஜறடிதிில் இது 80%.  2007-9 வதனந்த்றற்கு 

னன் அவரிக்க அசறன் கடன் 35% ஆக அறகரித்து. ஶகரிட்-19க்கு னன் 80% ஆக அறகரித்து. 

2020 றறரண்டின் னடிில் 100% ஆக அறகரிக்க உள்பது. இண்டரம் உனகப் ஶதரரின் ஶதரது 

106.1% ஆக உர்ந்து. இஶ றஷன வரடர்ந்ரல் அஷக் கரட்டிறம் ஶறம் அறகரிக்கும். 

2030இல் த்ற அசு கடன் 118%க்கு ஶல் அறகரிக்கும் ணக் கிக்கப்தட்டுள்பது. 
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ன்ணரன் தகீ்கத்ஷ அவரிக்கர உனக ரடுகறக்கு ற்றுற வசய்ரறம், அரது 

ற்ந ரங்கஷப றப்திக்கச் வசய்ரறம், அவரிக்கரின் னறவுக் கடன் 

வகரள்ஷகரறம், அறகக் கடன் றஷனரறம், தகீ்கம் ற்தடத்ரன் வசய்கறநது, ஆணரல் 

அவரிக்க அசு ப்னத் வுகபில் தகீ்கம் குஷநத்து றப்திடப்தடுகறநது. தகீ்கத்ஷ 

அபிடுற்கரண தகர்ஶரர் ிஷனக் குநறீட்டு ண் வதரதுரகச் சக்குகள் ஶசஷகபின் 

ிஷன ரற்நத்றஷண இண்டு வவ்ஶறு கரனகட்டங்கபில் எப்திடுன் அடிப்தஷடிஶன 

கக்கறடப்தடுகறநது, ஆணரல் அவரிக்கரில் தகீ்கரணது தகர்ஶரர் ரழ்றஷனஷத் 

க்கஷப்தற்கரகச் வசய்னேம் ஶர்வுகபின்  அடிப்தஷடில் கக்கறடப்தடுகறநது, இன் னெனம் 

தகீ்கத்ஷக் குஷநத்தும், ஜறடிதி றப்ஷத அறகரித்தும் கரட்டப்தடுகறநது. 

 

வதனகறனம் கடணரல் அவரிக்க டரனரின் றப்ன சரிந்து னகறநது. அவரிக்கர்கள் 

ஶரப்தி ரடுகறக்குப் தம் வசய்னேம் ஶதரது டரனரின் ரங்கும் றநன் குஷநந்ஷனேம் 

டரனரின் ழீ்ச்சறஷனேம் ஶடிரக உனகறநரர்கள். டரனரின் றப்ஷத அபிட டரனர் குநறீடு 

ன்ந அபடீு தன்தடுத்ப்தடுகறநது. 

1973இல் திவட்டன் வூட்ஸ் எப்தந்ம் கஷனக்கப்தட்டவுடன், டரனரின் அடிப்தஷட றப்ஷத 

100ஆகக் வகரண்டு இந்க் குநறீடு உனரக்கப்தட்டது. இந் டரனர் குநறீட்டின் றப்ன 

உனகபரி சந்ஷகபில் னைஶர, சுிஸ் ஃதிரங்க், ஜப்தரணி வன், கணடி டரனர், திரிட்டிஷ் 

தவுண்டு, ஸ்டீிஷ் க்ஶரணர ஆகற ஆறு உனக ரங்கபின் வரகுப்திற்கு றரக அவரிக்க 

டரனரின் றப்ஷத அபிட தன்தடுத்ப்தடுகறநது. னென்று ரங்கறக்கு னன்ணினந்ஶ டரனர் 

குநறீடு ீி சரிிறள்பது. ரர்ச் 20 அன்று 102.8ஆக இனந் டரனர் குநறீடு ஜழஷன 24 

அன்று 94.7ஆக ழீ்ந்துள்பது. டரனர் குநறீடு ஶறம்  ழீ்ச்சறஷடந்து 84 அஷடனேம் ண 

றனர்கள் கனத்து வரிித்துள்பணர். 

டரனர் வரடர்ந்து சரினேரணரல், அன் ீரண ம்திக்ஷக குஷநந்து ிடும், டரனரின் 

ீரண ம்திக்ஷகின்ஷ அறகரிக்கும். னலீட்டரபர்கள் டரனர் னலீடுகபினறனந்து 

வபிஶறுரர்கள், டரனரின் ஶஷ றகவும் குஷநந்து ிடும். உனவகங்கும் உள்ப டரனர் 

ஶரட்டுக்கள் அவரிக்கரிற்குத் றனம்னம். தகீ்கம் அறகரித்து டரனர் றப்திக்கும். 

அவரிக்கச் வசரத்துக்கபின் ிஷனில் வதனம் ழீ்ச்சற ற்தடும். அவரிக்க த்ற ங்கற 
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கடனுக்கரண ட்டி ீத்ஷ அறகரக்கும். இணரல் கடணரபிகள் றற வனக்கடிில் 

தரறக்கப்தடுரர்கள். றடீர் டரனர் சரிவு உனகபரி வதரனபரரக் வகரந்பிப்ஷத 

உனரக்கும். னலீட்டரபர்கள் னைஶர ஶதரன்ந திந ரங்கபில் அல்னது ங்கம் ற்றும் திந 

வசரத்துக்கபில் னலீடு வசய்ரர்கள். அவரிக்க றறப் தத்றங்கறக்கரண ஶஷ 

ழீ்ச்சறஷடந்து ட்டி ிகறம் உனம் அவரிக்க அசறன் றறக் கடனுக்கரண ட்டித் 

வரஷகனேம் அறகரிக்கும். அவரிக்கரில் இநக்குற வசய்ப்தடும் வதரனட்கபின் ிஷன 

உர்ந்து ிடும் றறுணங்கள் தரறக்கப்தடும், ஶஷனரய்ப்தின்ஷ ஶறம் அறகரிக்கும். 

அவரிக்கரின் கடன் றஷன ஶறம் அறகரிக்கும், வதட்ஶர-டரனர் ற்தரடு னடிவுக்கு னம். 

அவரிக்கரில் ண்வய்ப் வதரனட்கபின் ிஷன கிசரக உனம். அவரிக்க த்ற 

ங்கற ன் ினப்தம் ஶதரல் டரனஷ அச்சறடும் உரிஷஷ இக்கும். அவரிக்கர்கபின் 

ரழ்க்ஷகத் ம் றீேம். அவரிக்கப் வதரனபரரம் றகவும் சுனங்கற ிடும். 

 

அவரிக்கரில் உள்ரட்டு ஶசறப்தில் ற்தட்ட ழீ்ச்சறனேம் அன் "ஶரசரண 

உனகபரி ஷனஷத்துனம்" னே.ஸ். டரனஷ அறேத்த்றற்கு உள்பரக்கறனேள்பண ண 

அவரிக்க வதரனபரர றனர் ஸ்டீதன் ஶரச் வரிித்துள்பரர். அவரிக்கரின் அறகரித்து 

னம் றறப் தற்நரக்குஷநரறம், ழீ்ந்துள்ப ஶசறப்னகபரறம், ர்த்கப் தரதுகரப்னரக் 

வகரள்ஷகிணரறம், ஶகரிட்-19 ரக்குஷனச் சரிரகக் ஷகரபத் நறரறம் டரனர் 

குநறீடு 35% ழீ்ச்சறஷட உள்பரகவும் கித்துள்பரர். னைஶரின் றப்ன வரடர்ந்து 

அறகரித்து னரல் டரனனக்கரண ரற்நரகனரம், சலணரின் வறன்தி 15 ஆண்டுகபில் 50% 

றப்ஶதற்நம் அஷடந்துள்பரல் அதுவும் டரனனக்கரண ரற்நரக உனரகனரம் ன்றும் 

குநறப்திட்ட அர், இந் ஶகரிட் வனக்கடிின் ஶதரது டரனனக்கு ரற்று இல்ஷன ன்ந 

கனத்து உண்ஷில் ஶசரஷணக்கு உள்பரகப் ஶதரகறநது ன்று ரன் றஷணப்தரகவும் 

கூநறனேள்பரர் 

இரணு தனத்ஷக் வகரண்டு ன் எப்னறுறபிக்கப்தட்ட ஃதிட் தத்றன் றப்ஷத 

இத்ஷண னடங்கபரகக் கட்டிக் கரத் அவரிக்க அசு ன் ஶனரறக்கத்ஷனேம் 

வசல்ரக்ஷகனேம் க்கஷக்க ப்ஶதர்ப்தட்ட ஶதரர்த்ந்ற னற்சறகபிறம் ஈடுதடத் ங்கரது 

ன்தஷ னரறு அநறனேம். 

(வரடனம்) 
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ொகன ேொதன ேன் ேகயில்; ண்கண லொரி இகமத்துக் ககொள்ரட்டும்;! 

ேன்கனத் ேொதன அலேித்துக் ககொண்ை உச்ச நீேின்மம்! 

                       கு. பொல்ொஜ் 
 

உன் இத்த்துடன் துனங்கும் ஶகரடரரிகறம், 

 உன் கரங்கபில் எட்டிினக்கும் சவுக்குகறம் எபினம்தடி 

னரண ிபக்குகஷபப் தற்ந ஷக்க  

 தங்கற்கஷப உசற  

வசத்துக் கறடக்கும் உங்கள் உடுகறக்கரகப் 

  ஶதச ந்றனக்கறஶநன் ரன்.  

சறனறக்குில் பொப்தயொ கநபேைொ 

 

திசரந்த் னசன் ீரண ீறன்ந அறப்ன க்கறல் இந்ற உச்ச ீறன்நம் எற்ஷந 

னொதரய் அதரம் ிறத்துத் ன்ஷணத்ரஶண அறத்துக் வகரண்டுள்பது. ீற றர்ரகம் சட்டம் 

தத்றரிஷக ரவும் ஆறம் ர்க்கத்றன்  அடக்குனஷநக் கனிரன் ன்ந ஷனர் வனணின் 

ரர்த்ஷகஷப ீண்டும் வய்ப்தித்துள்பது உச்ச ீறன்நம். இனந் ஶதரறறம், அறகரங்கஷப 

றர்த்ற்கரக உண்ஷகஷபப் ஶதசத் துிந் னசஷணத் ண்டிக்க ஶண்டும் ன்தது உச்ச 

ீறன்நத்றற்கு ற்தட்ட வனக்கடிஶ. ஊழ், றுதிநப்ன, கடவுள் ம்திக்ஷக, சடங்கு சம்திரம் 

ண 21ஆம் தற்நரண்டிறம் திற்ஶதரக்கு னெடம்திக்ஷககபின் ஊற்றுக்கண்ரக ிபங்கும் 

திஶஜதி ஆர்ஸ்ஸ்சறன் அறகரம் சீும் றம்னத் துண்டுகறக்குக் கரத்றனக்கும் சுனக் 

கும்தனறன் ஶட்ஷடக்கரடரக அசு ற்றும் அசுசரர்ந் றறுணங்கபில் தினரினேம் 

ண்ற்ஶநரர் ரநற னகறன்நணர். 

இந்றரின் தன்னக கனரசர வரற அஷடரபங்கஷப அறத்து எற்ஷந இந்து, இந்ற, 

இந்றர சர்ரறகர னகரரக இந்றர ரநற னகறநது. இந்றரின் தல்ஶசற இணங்கபின் 

உஷக்கும் க்கஷப சுண்டிக் வகரறேக்கத் றட்டறடும் ஆறம் ர்க்க ஞ்சகக் கும்தனரல் 
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தி வதற்ந ீறதறகபிடறனந்து இந்ற க்கள் ஷ றர்தரர்க்க னடினேம்?  

ீறதறகள் தற்நறனேம் ீறத்துஷந தற்நறனேம் ணது டுிட்டர் தக்கத்றல் வபிிட்ட 

கனத்துகறக்கரக ீறன்ந அறப்ன க்கு வரடுக்கப்தட்டதும் அஷ உச்ச ீறன்நம் 

ிசரஷக்கு டுத்துக்வகரண்டதும், ன்ணிப்னக் ஶகட்குரறு உச்ச ீறன்நம் வகஞ்சறதும், 

அர் றுத் தின்ன ன்ணிப்னக் ஶகட்கக் கரன அகரசம் ங்கறதும், அர் ன்ணிப்னக் 

ஶகட்கப் ஶதரறல்ஷன ன்று உறுறரக இனந் தின்ணர் 1 னொதரய் அதரம் ிறத்து, அஷக் 

கட்டத் நறணரல் 3 ர சறஷநத் ண்டஷண ன்று அநறித்தும்… இந்ற உச்ச ீறன்நத்றன் 

உர் திகபில் இனப்ஶதரரின் உண்ஷ னகங்கஷப க்கள் அநறந்து வகரள்ப இவ்ரறு என 

ரய்ப்னக் கறஷடத்து. 

 

தல்பகமீதை லிர்சனம்ேொதன?   

 

ந்ே லறக்கிலும் தல்பகமீடு கசய்லேற்கு சட்ைத்ேில் லறிலகக 

கசய்ப்பட்டுள்ரது. தல்பகமீட்டின் தபொது பொேிக்கப்பட்ை லறக்கொடி, லறக்கமிஞர் 

இபேலபேம் ”கீறக நீேின்மம் ஆொொல் சரீ்தூக்கிப் பொர்க்கொல் படிகலடுத்து 

லிட்ைேொகத்ேொன்” தல்பகமீடு ேொக்கல் கசய்கிமொர்கள்.  அது கீறக நீேின்மத்கே, 

நீேிபேிின் ேீர்ப்கப லிர்சனம் கசய்லேொகத்ேொதன கபொபேள்?  

 

லிர்சனத்கே லிபேம்பொே ேனினிேதனொ சபக அகப்புகதரொ நொதைொ ஜனநொகத் 

ேன்கற்றுப் தபொலதேொடு, அேில் எபே சர்லொேிகொப் தபொக்கும் ேகறக்கிமது. னதல 

ல்யொலற்கமபம் லிர்சிக்க இபேக்கும் உரிகக அதசொ, நீேின்மதொ ேகை கசய்லது 
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ஜனநொகத்ேிற்கும் க்கலக்கும் நல்யேன்று. இந்ேி நொட்டின் கபபேம்பொன்க 

நொைொலன்ம உறுப்பினர்கரொல் பிேொகத் தேர்வு கசய்ப்பட்டுள்ரொர் ன்பேற்கொக 

தொேிக லிர்சனம் கசய்ொல் இபேக்க படிபொ? வ்லிேொன லிர்சனபம் இன்மி 

க்ககர ஊகொக்கப் பொர்க்கிமேொ இந்ேி உச்ச நீேின்மம்? 

 

ஶறம் உச்ச ீறன்நத்றல் ீறதறகபரக இனப்தர்கறம் ணிர்கள்ரஶண? 

அணரல்ரஶண வசண்தகம்-றர்-வசன்ஷண ரகரம் ன்ந க்கறல் இடஎதுக்கலட்டிற்கு றரக 

உச்ச ீறன்நம் ீர்ப்ன ங்கற ஶதரது றழ்ரட்டில் ந்ஷ வதரிரர் ஷனஷில் 

ஶதரரட்டம் டத்ற இந்ற அசறல் அஷப்னச்சட்டத்றல் னல் சட்டத் றனத்த்ஷக் 

வகரண்டு னடிந்து. 

 

இன்று க்கரனத்றறம் இல்னர அபில் தரசறச திஶஜதி அசரங்கம் இந்றரின் 

ஷண அசு உறுப்னகபரண இரணும், ஶர்ல் ஆஷம், சறதி, னரண ரித் துஷந, 

தத்றரிஷக, ீடிர ண அஷணத்துத் துஷநகஷபனேம் சுந்றற்ந, ஜணரகற்ந அஷப்னகபரக 

ரற்றுற்கரகத் ணது கும்தஷனக் வகரண்டு றப்தி னகறநது. உச்ச ீறன்ந ீறதறகள் 

ஏய்வு வதற்ந தின்ணர் கர்ணர் தி உட்தட தன ஶதங்கள் டத்ப்தடுகறன்நண. அன் னெனம் 

ணது வடுரஷப கணரண இந்து, இந்ற, இந்றர ன்ந கணஷ றஷநஶற்நத் துடிக்கறநது. 

கடந் என னடத்றல் தரசறச திஶஜதி அசறன் டடிக்ஷககள் ரட்ஷட அநறிக்கதடர அச 

றஷனில் ஷத்றனக்கறன்நண. கனத்துக்கள் கூந னடிர அபில் அச்சத்ஷ உண்டரக்கறக் 

கனத்றனரபர்கஷபக் வகரஷன வசய்து ஷணஶரரிடம் என அச்சத்ஷ உனரக்கற இனக்கறநது. 

இஸ்னரறர்கள் ரட்டின் இண்டரம்க் குடிக்கபரக ரற்நப்தட்டுள்பணர். தரரறன்நம் 
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திஶஜதிின் வரறேம் ஆகற ிட்டது. ந்ப் வதரி னடிவுகள் ீதும் தரரறன்நத்றல் 

ிரறன்நற சட்டங்கள் றஷநஶற்நப்தடுகறன்நண.  

 

ண்தர்கஶப இது ஶசரஷணக் கரனம்,  

உங்கள் இத்ஷப் தட்டஷநில்  

வகரடுத்து சம்ட்டிரல் அடித்து 

கூர்ீட்டிக் வகரள்ப உகந் கரனம்  

இஷஶரன் து றரிகள் க்கு  

னரற்நறன் சகன றஷசகபினறனந்தும்  

வரடர்ந்து தரிசபித்ரர்கள்      

அதுரன் க்கு ஶண்டும்    

அறேஷகஶர கண்ஶீர தச்சரரதஶர எனஶதரதும் 

ம் இத்ஷ றஶற்நரது 

ீண்டும் வசரல்கறஶநன் ன் னெரின் வரல்தின் ;  

ரர்த்ஷகள் த்ம் ஶரய்ந்ஶரணரறம் அறல் துனங்கும் எபி ிடுஷனஷ 

ஶதரரிஷசஷ னங்குதஷ  

டக்கட்டும் க்கு னன்ணஶ வரிந்ஶரணரறம் 

து க்கபிடம் றரிின் தஷகப்னனத்ஷப்  

தஷநசரற்நற னசஷந க்குத் வரிரது 

வணணில் து ித்து அன்தரல் கறஷபப்தது  

அஷணப் தஷநசரற்ந அணரல்ரன் னடினேம்  

இணி க்கரண கரனம்; 

அஷணஅஶண வ்பவு னடினேஶர அவ்பவும் கரட்டிிட்டரன் 

ஆணரறம் அன் உண்டரக்கத் துடித் தம் ம்றடம் ிஷபரது 

ரம் ம் த்ம் கண்ரீ் ிர்ஷ குஷத்து என னரற்ஷந 

கட்டி றேப்த ரரகத் வரடங்குஶரம் 

இணி சீப்ஶதரஶர னல்.  
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ேிழ்த் தேசி லிடுேகய இக்கம் 

வதரதுச்வசனரபர்: ஶரர் ேிொகு 

அன்திற்குரிீர்! க்கம்.  

றழ்த் ஶசற ிடுஷன இக்கத்றன் அசறல்-கனத்றல் றஷனப்தரடுகஷபனேம் ஷடனஷநச் 
வசல்தரடுகஷபனேம் வரடர்ந்து கணித்து னரீ்கள் ண ம்னகறஶநன். றழ்த் ஶசற 
ிடுஷனக்கும் சனெக ீறக்குரண வகரள்ஷகறஷத் வரடர்ந்து தற்நற றற்கறஶநரம். தி 
அசறஷனப் னநந்ள்பிப் ஶதரரட்ட அசறஷன உறுறரகக் கஷடப்திடிக்கறஶநரம். க்கள் னன் 
கனற என்றுதட்ட இக்கங்கபில் வரடர்ந்து ங்கபரல் இன்ந தங்கபிப்ஷதச் வசய்து 
னகறஶநரம். உர்வு அசறனறல் ங்கரல் அநறரர்ந் அசறல் கபத்றல் ஊன்நற 
றற்கறஶநரம். றீம் உள்பிட்ட றழ் க்கபின் உரிஷப் ஶதரரட்ட அசறனறல் து இடம் 
சறநறவன்நரறம் இன்நறஷர என்வநன்னும் அநறந்ஶற்னப் வதற்றுள்ஶபரம்.  

 

ம் வகரள்ஷக றஷனப்தரடுகஷபனேம் கனத்துகஷபனேம்  றங்கள்ஶரறும் வபினம் உரிகத்  

ேிழ்த்தேசம் றன்ணிறல் உங்கள் தரர்ஷக்குப் தஷடத்து னகறஶநரம். அமிவுக்குல் 
ரினரகவும் னட்சறச் சறந்ஷணகஷப ிரி ிஷத்து னகறஶநரம். ம் ிடரனற்சறின் 
தணரக இக்கம் சலரகவும் உறுறரகவும் பர்ந்து னகறநது. அநறில் ஶரக்கும் 
ஈகவுர்வும் உஷப்தரர்னம் வகரண்ட னற ஆற்நல்கஷப இக்கத்றன் தரல் ஈர்த்துள்ஶபரம். 

 

ஆணரல், இன்ஷந அசறல் சூனறன் ஶஷகஷப றஷநவு வசய் து னறஷனேம் 
பர்ச்சறனேம் ஶதர ரட்டர ன்தஷ உர்ந்துள்ஶபரம். இக்கத்றன் தனரண பர்ச்சறக்கும் 
க்கள்-திக்கும் ஶறம் னறேஶ, தகுறஶ ஊறர்கஷபக் கபறநக்க ஶண்டும். சனெக 
ஊடகங்கஷப இன்னும் ிரிரகப் தன்தடுத்வும், வய்ந்றகர் அசறல் வசல்றஷனக் 
கஷடப்திடிக்கவும் வரடர்ச்சறரண வதரனள்பம் ஶஷப்தடுகறநது. இற்வகண ம் ஷனஷக் 
குறேில் ஶதசற னடிவடுத்து இந்த் றங்கள் தங்கபிப்னத் றட்டத்ஷ அநறிக்கறஶநரம்: 

ம் இக்கப் திகபில் உங்கறக்கு ம்திக்ஷகனேம் அக்கஷநனேம் இனக்குரணரல் வரடர்ந்து 
னொ.100/- னல் 2000/-க்குள் றங்கள் தங்கபிப்தரகத் ரனங்கள். இது ஏரண்டுக்கரண றட்டரகும். 
இற்கரண தடிம் றப்தித் ந்து இத்றட்டத்றல் இஷந்து வகரள்ப ஶண்டுகறஶநன். சறறுதுபி 
வதனவள்பம்! 

றர் ிடுஷனப் ஶதரர்னக்கம்! சனெகீறத் றழ்த்ஶசம்! 

 ன்நற!                                            
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ஶரஷனேடன்  

றரகு / வசன்ஷண /04/05/2020       

ேிழ்த் தேசி லிடுேகய இக்கம் 

வதரதுச்வசனரபர்: ேிொகு 

ேிங்கள் பங்கரிப்புப் படிலம் 

கபர்: 

  

  

ஊர் / பகலரி: 

  

  

  

கேொகயதபசி / புயனம் ண்: 

  

  

ின்னஞ்சல் பகலரி: 

  

  

ேிங்கள் பங்கரிப்பு: 

  

பை. 

ேிங்கள்தேொறும் பங்கரிப்பு நொள்: 

  

  

பங்கரிப்பு லறி (தநரில்/ கலப்பகக் 

கணக்கு/ கன லறி) 

  

  

இக்கத்ேிைம் உங்கள் ேிர்பொர்ப்பு: 
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      இல்யம ற்பு லிறொ அகறப்பு: 

 
             அன்பும் அமனும் உகைத்ேொின் இல்லொழ்க்கக                              

             பண்பும் பனும் அது.”       -- ேிபேக்குமள் 45. 

 
                                                                

 அன்திற்குரிீர்! 

 க்கம். 

 வசன்ஷண ஈக்கரட்டுத்ங்கள் றனரபர்கள்    

வஜதரல், உர ஆகறஶரரின் னல்ர், றழ்த் 

ஶசற ிடுஷன இக்கத்றன் துடிப்னறக்க 

வசல்ரீ்ர் 

ஶரர் ஜீரணந்ம் 

வசன்ஷண ஜரதர்கரன்ஶதட்ஷட றனரபர்கள் டி. 

ஆறுனகம், ஆ. வசல்ி ஆகறஶரரின் னல்ி 

                                                   வசல்ி சரனண்ஶடஸ்ரி     

ஆகறஶரரின் இல்னந ற்ன ிர றழ் னஷநப்தடி றர்னம் 2020 வசப்வடம்தர் 9 னன் கறஷ கரஷன 

6 ிபில் ஶயரட்டல் சந்றர,149/80, திள்ஷபரர் ஶகரில் வன, ஶற்கு ஜரதர்கரன்ஶதட்ஷட, 

வசன்ஷண – 83 ன்ந னகரிில் (கரசற றஷங்கம் அனகறல்) ஷடவதறும். 

உற்நரர் உநிணர் ண்தர்கள் ஶரர்கறடன் இஷந்து க்கஷப ரழ்த்றட ரனங்கள் ன்று 

அன்னரிஷனேடன் அஷக்கறஶநரம்.                                 அன்னடன், 

வசன்ஷண 

04. 09. 2020                                                                                                                       
                                                                                                          
 

 

குநறப்ன: வதனந்வரற்றுக் கரனத்துக்குரி னன்வணச்சரிக்ஷகக் கட்டுப்தரடுகறடன் இல்னந ற்ன ிர 
பிஷரக ஷடவதறும்.          

கேொைர்புக்கு: 90258 70613, 99406 60299 

றரகு                                  

வதரதுச்வசனரபர் ,     

 றழ்த் ஶசற ிடுஷன 


