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தேசத்ேன் குல்: 

ஜூயன் அசஞ்சச லிடுேசய சசய்! 

இரக்கறல் அவரிக்க இரடம் ஶற்வகரண்ட கனக்க 

டடிக்ஷககஷப உனகநறச் வசய்து அவரிக்கரின் தஷக 

ரடுகஶபர இரக்கற அசறல் ஆற்நல்கஶபர அல்ன. அந்க் 

கனக்க டடிக்ஷககபின் கரவரனறஷஶ வபிிட்டர் 

ிக்கறலீக்ஸ் அஷப்ஷத றறுி ஜழனறன் அசரஞ்ச். திந 

ரட்டுத் ஷனர்கள் தற்நற அவரிக்க அசறன் கனக்க 

றப்தடீுகஷப அவரிக்க அசுக்கும் அன் தூகங்கலக்கும் 

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

உரிச: 4தேசம்: 1  ேபேலள்ளுலர்ஆண்டு 2051 ர்ேற / டிசம்பர் 2020 ஆசரிர்: ேகு சபறுப்பசரிர்: சந்ே 
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இஷடினரண றன்ணஞ்சஷனப் திரித்துத் றநந்து உனகநறச் வசய்ர் அசரஞ்ச்.  

தூகங்கள் அனுப்தி ஆிக்கக்கரண கனக்கச் வசய்றகஷப அர் அம்தனரக்கறணரர். 

அர் அம்தனரக்கற வசய்றகபில் என்று இனங்ஷகத் ீின் சறங்கப அசுக்கு ஆரக 

இந்ற அசறன் கனக்கச் வசல்தரடுகள் தற்நறரகும். 

 

அவரிக்கரவுக்கு ட்டுறன்நற ஶஷன ரடுகள் தனற்றுக்கும் ிக்கறலீக்ஸ் 

சறம்வசரப்தணம் ஆிற்று. அசு இகசறங்கள் ல்னரம் இப்தடி அம்தனத்துக்கு ந்ரல் 

ன்ணரது? ன்று துடித்துப் ஶதரிண. றுனநம் ிக்கறலீக்ஸ் வசய் திரல் க்கலக்குப் தன 

உண்ஷகள் வரி ந்ண. உண்ஷரண குடிரட்சற ஆற்நல்கள் இந்ப் திஷ றத்துப் 

ஶதரற்நறண.  

ிக்கறலீக்சும் ஜழனறன் அசரஞ்சும் தல்ஶறு அசுகபின் கடுங்ஶகரதத்துக்கு  ஆபரிணர்.   

குடிக்கலக்குத் ணிஷனேரிஷ உண்வடன்தஷஶ றுனறக்கும் இந் அசுகள் க்கு 

ட்டும் கனக்கங்கஷபக்  கரத்துக் வகரள்லம் ணிசறநப்னரிஷ இனப்தரகக் கனறக் 

வகரள்கறன்நண. குடிரட்சறத்றன் இன்நறஷரக் கூநரகற வபிப்தஷடத் ன்ஷஷ இஷ 

கஷடப்திடிப்தத்றல்ஷன. ஷனஷஷச்சர் ஆணரலும் குடிசுத் ஷனர் ஆணரலும் 

அஷச்சர் ஆணரலும் ீறர் ஆணரலும் தஷடத் ஷனர் ஆணரலும் அசஷப்னச் சட்டம் 

கரப்ஶதரம் ன்று ட்டும் ஆஷிட்டு உறுறஶற்தறல்ஷன. அர்கள் அசு இகசறங்கஷபக் 

கரப்தரகவும் ஆஷிட்டு உறுறஶற்கறன்நரர்கள். இற்கரகஶ அறகரற இகசறங்கள் 

சட்டம் (Official Secrets Act) ஶதரன்ந சட்ட ற்தரடுகலம் உள்பண. ரரிடறனந்து இகசறங்கஷபக் 

கரக்க ஶண்டுரம்! அர்கள் ரர் வதரல் அறகரம் வசலுத்துகறன்நரர்கஶபர அந் 

க்கபிடறனந்துரன்! இற்குப் வதர் குடிரட்சறம்! 

 

க்கபின் ரிப் தத்ஷக் ஶகரடி ஶகரடிரய் வசனிட்டு அசுகள் ஶதரர்க் கனிகள் ரங்கறக் 

குிக்கறன்நண. இவ்ஷகில் வசய்ப்தடும் ஶதங்கள் இரட இகசறங்கள் ன்று 

க்கபிடறனந்து ஷநக்கப்தடுகறன்நண. இப்தடித்ரன் ஶதல் ஶதரர் ரனூர்றகள் வரடர்தரண 

ஶதத்ஷ வபிப்தடுத் னடிரது ண இந்ற அசு உச்ச ீறன்நத்றஶனஶ றஷனவடுத்து.  

அசறல் கட்சறகலக்குப் தம் கறஷடக்கும் றஷ ரக்கரபர்கலக்குச் வசரல்னத் 

ஶஷில்ஷன ன்று இந்ற அசறன் ஷனஷச் சட்டத்ிஶ உச்ச ீறன்நத்றல் 
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ரறட்டரர்.  

இந்றரில் ட்டுல்ன, குடிரட்சறம் உர்ந்ஶரங்கற ிபங்குரகப் தறீ்நறக் வகரள்லம் 

ஶஷன ரடுகபிலும் இஶ றஷனரன்!   

இந்ப் வதரய்ஷஷத் ஶரலுரித் ீர் ஜழனறன் அசரஞ்ஷச ல்னர அசுகலம் ஶசர்ந்து 

ிட்டி ிட்டி ஶட்ஷடரடத் வரடங்கறண, சுடீன் அசு அர் ீது தரனறல் ல்லுநவு 

க்கு வரடர்ந்து. அவரிக்க அசு அனக்கு ரழ்ரள் னலக்கச் சறஷநரன் ன்னும் 

தடிரண க்குகஷபத் வரடுத்துள்பது.  

 

2012ஆம் ஆண்டு இனண்டணில் ஈக்ஶடரர் ரட்டுத் தூகத்றல் அர் ஞ்சஷடந்ரர். 

வசன்ந ஆண்டு ஷ அங்ஶகஶ ங்கறினந்ரர். ஆணரல் அவரிக்க ல்னசறன் 

ற்னறுத்னரல் ஈக்ஶடரர் அசு அனக்கரண அஷடக்கனப் தரதுகரப்ஷதச் சட்டப்னநம்தரக 

ினக்கறக் வகரண்டு ிட்டது. தூக அறகரரிகள் திரித்ரணி அறகரரிகஷப அஷத்து 

அசரஞ்ஷச அர்கபிடம் எப்தஷடத்து ிட்டணர். திரித்ரணி அறகரரிகள் அஷக் 

ஷகினங்கறட்டுக் கூட்டிச் வசன்நணர். ஊடக ிடுஷின் ீரண இந்க் வகரடுந்ரக்கு ரந் 

உரிஷகள், ரந் கண்ித்றன் ீது ம்திக்ஷக வகரண்டர்கஷப அற ஷத்து. 2018ஆம் 

ஆண்டு துனக்கறில் சவூறத் தூகத்துக்குள் ஊடகர் ஜரல் கஶசரகறஷ ஷத்து வட்டிக் 

வகரன்நது ஶதரன்ந வகரடுஞ்வசல் இது. ஆணரல் திரித்ரணித் ஷனஷஷச்சனம் 

ரடரலன்நனம் அசரஞ்ஷசத் ஷபப்தடுத்ற வசஷன வபிப்தஷடரக கறழ்ந்து 

வகரண்டரடிறனறனந்து அர்கபின் வகரடுவஞ்ஷச அநற னடிந்து.  

 

சுடீன் அசு அசரஞ்ச் ீரண ன் வதரய் க்ஷக ினக்கறக் வகரண்டு ிட்டது. 

க்கரக இனட்டுனகறல் எபிதரய்ச்சற அசரஞ்ச் இனட்சறஷநில் அஷடதட்டுக் கறடக்கறநரர். 

அஷ அவரிக்கரவுக்குக் வகரண்டுவசல்லும் னற்சற ீிஷடந்துள்பது. அர் உபில் 

சறத்றஷக்கு ஆபரக்கப்ப்ட்டு னரகச் வசய்றகள் னகறன்நண.  

 

அஷ ிடுஷன வசய்ற்கரண உனகபரி இக்கத்றல்  இந்றரிற்கும் 

றழ்ரட்டிற்கும் வதரி தங்கறல்ஷன ன்தது வதனங்குஷந. இந்க் குஷநஷ ரற்றுஶரம்!  

ஜழனறன் அசரஞ்ஷச ிடுஷன வசய்க் ஶகரனம் இக்கத்ஷ சீ்சுடன் னன்வணடுப்ஶதரம்,  
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அசல் லகுப்பும் சூறயல் லகுப்பும்: 

தேறர் ேகுலின் சேைர் அசல் லகுப்பு “ேழ்நடு இனி” 

றழ்த் ஶசற ிடுஷன இக்கத்றன் வதரதுச் வசனரபனம் உரிஷத் றழ்த்ஶசம் 

ஆசறரினம் ஆஶதல் சறநப்தரசறரினரகற ஶரர் றரகு னன் கறஷஶரறும் இந்ற ஶம் 

இவு 7 வரடக்கம் ‚றழ்ரடு இணி‛ ன்ந ஷனப்தில் வரடர் அசறல் குப்ன டத்ற 

னகறநரர். சூம் (Zoom) வசனறின் ஊடரக இவ்குப்ன ஷடவதறுகறநது. அசறல் குப்ன ன்ந 

னகதல் தக்கத்றல் ஶஷனரகவும் கரனரம். ினப்தனள்ப னம் இஷனரம். இது 

ஷ ஆறு குப்னகள் டந்துள்பண. ரம் குப்ன னம் 2020 றசம்தர் 23ஆம் ரள் னன் இவு 

7 ிக்குத் வரடங்கும். இந்த் வரடர் குப்தில் சூம் அங்கறல் இஷற்கரண குநறடீு 

ப்ஶதரதும் என்ஶந, கடவும் அவ்ரஶந. வரடர் சூம் குநறடீு: 864 136 8094.             

கடவு: 12345. 

[தஷ குப்னகபின் கரவரனறப் தறவுகள் ஶண்டுஶரர் உரிஷத் றழ்த் ஶசம் 

றன்ணஞ்சல் னகரிக்கு லதுங்கள்:urimaithamizhthesam@gmail.com] 

தேறர் சந்ேலின் சேைர் சூறயல் லகுப்பு 

றழ்த் ஶசற ிடுஷன இக்கத்றன் றங்கஶபடரகற உரிசத் ேழ்த்தேசம் 

சபறுப்பசரிபேம், சூறல் அண் பன்சனடுப்பரபேம் ஆதபல் லடிலசப்பரபேே 

தேறர் சந்ே சலள்ரிக் ேறசதேறும் இந்ே தநம் இவு 7 சேைக்ேம் சேைர் 

சூறயல் லகுப்பு நைத்ே லபேேமர். சூம் (Zoom) வசனறின் ஊடரக இவ்குப்ன 

ஷடவதறுகறநது. அசறல் குப்ன ன்ந னகதல் தக்கத்றல் ஶஷனரகவும் கரனரம். 

ினப்தனள்ப னம் இஷனரம். இது ஷ ஆறு குப்னகள் டந்துள்பண. ரம் குப்ன 

னம் 2020 றசம்தர் 23ஆம் ரள் னன் இவு 7 ிக்குத் வரடங்கும். இந்த் வரடர் குப்தில் 

சூம் அங்கறல் இஷற்கரண குநறடீு ப்ஶதரதும் என்ஶந, கடவும் அவ்ரஶந. வரடர் சூம் 

குநறடீு: 838 5733 8543. கடவு: 12345.. 
[தஷ குப்னகபின் கரவரனறப் தறவுகள் ஶண்டுஶரர் உரிஷத் றழ்த் ஶசம் 

றன்ணஞ்சல் னகரிக்கு லதுங்கள்:urimaithamizhthesam@gmail.com] 
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ேழ்சலண்ணி -- குசைசய்ந்ே நீே! 

தே.  சந்துபே 

           தனள் நீேபே, சசன்சன உர்நீேன்மம்  

 

52 ஆண்டுேளுக்கு பன் ேழ்சலண்ணிில் நைந்ேசேன்ன? 

 

“தநத்து லச சேடுத்ேசே லங்ேேட்டு தபன பலுல,  இன்னிக்கு குேக்ேமனுதல!” 

 

”சரிப்தரல் வகரடுக்கரஶ,  சவுக்கரல் அடிக்கரஶ” ன்று சங்கம் அஷத்துக் 

வகரடுஷகலக்கு னற்றுப்னள்பி ஷத் வசங்வகரடிச் சங்கத்றற்கு னடிவு கட்டித் ங்கபது 

ஆறக்கத்ஷ றந்ரக்க னன்ந தண்ஷரர்கபின் னனம்தல்ரன் இவ்ரிகள். 

கலழ்வண்ிப் தடுவகரஷனகள் 

தற்நற உனகம் னலதுனள்ப 

சனெகினரபர்கள் கட்டுஷகள் 

தன லற ிட்டணர். 

கிஞர்கபின் குனநல்கள் 

கிஷகபரக வபிப்தட்டண. சறன 

ரல்கலம் வபிந்துள்பண. 

உர் ீறன்நனம், உச்ச 

ீறன்நனம் குற்நரபிகஷபத் 

ண்டிக்கரல் ிடுித்து 

ிட்டண ன்று தனனம் குற்நம் 

சரட்டினேள்பணர். உர் 

ீறன்நத்றன் ீர்ப்ன வ்ரறு 

வதநப்தட்டது? அறனறனந் 

னண்தரடுகள் ன்ண? உச்ச 

ீறன்ந ஶல்னஷநடீ்டில் டந் றகழ்வுகள் ன்ண? ன்தது தற்நற இதுஷ தறப்தடில்ஷன.  
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அேற்கு பன்னல் சம பின்தனட்ைம் --  

      15 ஆண்டுகள் றகத்ஷ ஆண்ட கரங்கறஸ் கட்சறின் இறுற னடிவு 1967 ஶர்ல்கபில் 

லப்தடுகறநது. அநறஞர் அண்ரின் ஷனஷில் ற.ன.க கூட்டி கத்ரண வற்நற வதற்று 

6.3.1967ல் அண்ர னனஷச்சரகப் திஶற்கறநரர். னற சட்டன்நத்றல் ரர்க்சறஸ்ட் 

கம்னைணிஸ்ட் கட்சறக்கு 11 இடங்கள். ரர்க்சறஸ்ட் கட்சறின் சட்டன்நத் ஷனரக சங்கய்ர 

அர்த்ப்தடுகறநரர்.  கறக்குத் ஞ்ஷசினறனந்து ஶக.ஆர். ஞரணசம்தந்னம்,  தி.ஆர். னுஷ்ஶகரடினேம் 

ரர்க்சறஸ்ட் சட்டன்ந உறுப்திணர்கபரகத் ஶர்ந்வடுக்கப்தடுகறநரர்கள்.  

  

 கறக்குத் ஞ்ஷசில் ிசரத் 

வரறனரபர்கள் சங்கம் கூனற 

உர்வு ஶகட்டு இக்கம் 

வரடங்குகறநது. அது ஷ கனம் 

வல் அறுஷடக்கு ரனஷ தடி 

கூனற ஶகட்ட வரறனரபர்கள், 

கூனறஷ உர்த்றத் னம்தடினேம், 

தல்ஶறு திடித்ங்கஷப 

றறுத்தும்தடினேம் ஶகரரிக்ஷக 

ஷக்கறநரர்கள்.  

 

 அக்ஶடரதர் 1967இல் ஶரர்கள் 

சங்கய்ரவும், 

.தரனசுப்திினம் ிசரத் வரறனரபர்கள் சரர்தரக னனஷச்சர் அண்ரஷச் சந்றத்து 

னஷநிடுகறநரர்கள். குறுஷ அறுஷட ஶத்றல் கறக்குத் ஞ்ஷச வகரறக்கறநது. ரறன அசு 

ஷனிட்டுப் ஶதச்சுரர்த்ஷ னெனம் கூனறப் திச்சறஷணஷத் ீர்த்து ஷக்கும்தடி ஶகரரிக்ஷக 

ஷக்கப்தடுகறநது.  

 

 றரசுரர்கள் ஶதரரட்டங்கஷப னநறடிப்தற்கு னற உத்றகஷபக் ஷகரலகறநரர்கள். றன 

உரிஷரபர் சங்கம் ன்ந வதஷ ரற்நற ிட்டு, வல் உற்தத்றரபர் சங்கம் ன்ந னற 

அஷப்ஷத உனரக்கற அன் ஷனரக இரிஞ்சூர் ஶகரதரனகறனஷ் ரனேடு றறக்கப்தடுகறநரர்.  



                                              உரிஷத் றழ்த் ஶசம்| டிசம்தர் 2020|  7 

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

ஞ்ஷச ரட்டத்றற்குச் 

சறநப்னக் கரல்தஷட 

அனுப்தப்தடுகறநது. னந்ரங்குடி 

கறரத்றல் ற்நற சறகப்னக் வகரடிஷ 

அகற்றுஷத் டுக்க னன்நர்கள் 

ீது துப்தரக்கறச் சூடு டத்ப்தட்டறல் 

என ிசரத் வரறனரபிின் உிர் 

தநறக்கப்தடுகறநது.  

 இன்னும் அறகரண உர்ச்சறக் 

வகரந்பிப்திணரல் ஞ்ஷச ரட்ட ஆட்சறர் ங்கதரஷ்ம் னத்ப்ன ரரடு கூட்டுகறநரர். 

இஷடக்கரன ற்தரடரக அஷ னறட்டர் கூனறஉர்வும், ஆறு னறட்டர் வகரடுக்கப்தடும் இடங்கபில் 

அஷத் வரடவும், ரறன அசு ஆஷத்ஷ உனரக்கற, றர்னம் கரனங்கபில் 

கூனறஉர்ஷ னடிவு வசய்வும் எத்துக்வகரள்பப்தடுகறநது.  

 

 றரசுகலம், அசு அறகரரிகலம் இந் எப்தந்த்ஷ றஷநஶற்றுறல் எத்துஷப்ன  

றுக்கறநரர்கள். சறன இடங்கபில் கூனற உர்வு  றுத் றனச்சுரன்ரர்கபின் றனத்றல் 

ிசரத் வரறனரபர்கள் கட்டர அறுஷட வசய்து ங்கலக்கு உரி கூனறஷ டுத்துக் 

வகரண்டு அறுஷடக்கரண ரணிங்கஷப கபத்துஶட்டில் ிட்டுச் வசன்ந சம்தங்கலம் 

ஷடவதற்நண. அச்சத்றல் ிசரத் வரறனரபர் கறஷபச் சங்கத் ஷனர் சறன்ணப் 

திள்ஷபஷக் கடத்றச்வசன்று வகரஷன வசய்து ிடுகறன்நணர். ிசரத் வரறனரபர் கூனறப் 

திச்சஷணக்கரண ரரட்ஷட அசு கூட்ட றுக்கறநது.  

 

 ஶதச்சுரர்த்ஷகள் னெனம் கூனறப் திச்சறஷணஷத் ீர்க்கரல், கரல்தஷடஷ அனுப்னம் 

னற்சறஷ அசு ஶற்வகரள்கறநது. றர்ப்னப் ஶதரரட்டங்கபில் தற்றுக்கக்கரண 

வரறனரபர்கள் ஷகது வசய்ப்தட்டுச் சறஷநில் அஷடக்கப்தடுகறநரர்கள். கலலர் கரல் 

றஷனத்றற்கு உட்தட்ட கறரம்ரன் கலழ்வண்ி. அங்கு ட்டும் 12 னரரிகபில் கரல்தஷட 

இநக்கப்தடுகறநது. வரறனரபிகலக்குப் தரதுகரப்தற்ந ன்ஷஷக் கண்டித்து ரர்க்சறஸ்ட் 

ஷனர் தி.ரனெர்த்ற அநறக்ஷக ிடுகறநரர். ”ங்கள் ஊறர்கலக்கு அசு தரதுகரப்ன அபிக்க 

றுத்ரல் ரங்கஶப வரண்டர் தஷடஷ உனரக்கறப் தரதுகரப்ன அபிப்ஶதரம்” ன்று 
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ச்சரிக்கறநரர். 15.11.1968 ஶறன்று சறக்கல் கறரத்ஷச் ஶசர்ந் ஶரர் தக்கறரிின் வகரஷனஷக் 

கண்டித்து ஶவூர், றனரனொர், இலுப்னர், கனஶனற, ஆவூி, சறக்கல், னதுச்ஶசரி, ஞ்சக்வகரல்ஷன 

இங்வகல்னரம் கண்டணக் கூட்டங்கள் டத்ப்தட்டண.  

 வல் உற்தத்றரபர் சங்கனம் அன் ஷனர் ஶகரதரனகறனஷ் ரனேடுவும் ஶதரரடும் ிசரத் 

வரறனரபர்கஷபத் ரக்குற்குக் குநறஷத்து டிசம்தர் 25, 1968 றணத்ஷத் ஶர்ந்வடுத்ற்குக் 

கரனம் உண்டு. ரர்க்சறஸ்ட் கம்னைணிஸ்ட் கட்சறின் 8ஆது அகறன இந்ற ரரடு வகரச்சறில் 

(ஶகபர) 23 னல் 29ஆம் ஶற ஷ ஷடவதற்நது. கலத் ஞ்ஷசில் ஶர்ந்வடுக்கப்தட்ட இண்டு 

ம்.ல்.க்கள் உட்தட அஷணத்து ிசர ற்றும் ிசரத் வரறனரபர் சங்கத் ஷனர்கள் 

ரரட்டுப் திறறறகபரகக் வகரச்சறக்குச் வசன்று ிடஶ, றரசுரர்கபின் சூழ்ச்சற ஷடின்நற 

வசல்தடுத்ப்தட்டது.  

 

 25ஆம் ஶற இவு 10 ிக்குக் கலழ்வண்ிிலுள்ப 30 குடிஷசகலக்கு சட்டிஶரக் 

கும்தனரல் ீ ஷக்கப்தட்டது. ரய்ரின் குடிஷசில் ன்னஷநப் தத்றணரல் எபிந்றனந் 44 

ஶதர் (வதண்கள், னறர்கள் உட்தட) குடிஷசக்குள் கனகற உிரிந்ணர். றர்தட்ட ஆண் 

வரறனரபர்கள் துப்தரக்கறரல் சுடப்தட்டணர். சறனனக்கு அரிரள் வட்டும், சுலக்கற ற்றும் 

டிிணரல் தனத்க் கரங்கலம் ற்தட்டண. குண்டடி தட்ட னணின் (னல் சரட்சற) ணது னகரரில் 

ரக்கந் கூட்டத்றல் வல் உற்தத்றரபர் சங்கத் ஷனர் ஶகரதரனகறனஷ் ரனேடுவும் 

இனந்ஷக் குநறப்திட்டுக் கூநறினக்கறநரர். இந்க் கனத்றல் வபினைரினறனந்து 

அறுஷடக்கரகக் கூட்டிப்தட்ட கூனறத்வரறனரபர் தக்கறரிசரறனேம் வகரல்னப்தட்டரர்.  

 

 அறர்ச்சறத் கஷனக் ஶகள்ிப்தட்ட னனஷச்சர், .ஜற., டி..ஜற, ற்றும் ரட்டக் 

கண்கரிப்தரபர் அஷணஷனேம் கலழ்வண்ிக்கு அடுத் ரஶப அனுப்தி ஷத்ரர்.  

 

 ரர்க்சறஸ்ட் கட்சற ரரட்டில் கனந்து வகரள்பச் வசன்நறனந் ஞ்ஷச ிசரத் வரறனரபர் 

ஷனர்கள் உடணடிரகத் றனம்தி இனில்ஷன. ிஷில் றனம்தி ந் ரர்க்சறஸ்ட் 

ஷனர் தி.ரனெர்த்ற கலழ்வண்ிஷப் தரர்ஷிட்டு, தனத் கண்டண அநறக்ஷகஷ 

வபிிட்டரர். உள்லர்க் கரல்துஷந ீது அறனப்ற வரிித்ணரல் க்கு ிசரஷ (னல் 

கல் அநறக்ஷக ண்.327 / 1968) த்றக் குற்நக் கரல் திரிிற்கு 1.1.69இல் ரற்நப்தட்டது.  
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 னல் குற்நரபிரக வல் உற்தத்றரபர் சங்கத் ஷனர் இரிஞ்சூர் ஶகரதரனகறனஷ் ரனேடு 

ீதும் ற்றும் 22 ஶதர்கள் ீதும் குற்நப் தத்றரிஷக ரக்கல் வசய்ப்தட்டு கலத்ஞ்ஷச வசன்ஸ் 

ீறன்நத்றல் க்கு வரடப்தட்டது. அவ்க்கறல் ஶகரதரனகறனஷ் ரனேடுின் ீதும், அது 

வனங்கற உநிணர்கள் ீதும் வகரஷன வசய்ற்கரக இ.தி.ஶகர 302இன் கலலம், ஆனேச் சட்டத்றன் 

கலலம் க்கு தறப்தட்டது.  

 

அஶசத்றல் கனத்றல் இநந்துஶதரண தக்கறரிசரற த்ஷக் வகரஷன க்கரக 

கலலர் கரல் றஷனம் னல் கல் அநறக்ஷக 328/1968ஆகப் தறவு வசய்து.  

 

ேஞ்சச லிசசண நீேன்மத் ேரீ்ப்பு: 

 

வசன்ஸ் ீறதற சற.ம்.குப்தண்ன் னன்ணரல் இண்டு க்குகலம் ிசரஷக்கு 

னகறன்நண. னல் க்கு தக்கறரிசரற வகரஷன சம்தந்ரக ஶகரதரல் (A1) ற்றும் 22 ஶதர் ீது 

ஶதரடப்தட்ட க்கு. ஶகரதரல் (A1) ீது வகரஷனக் குற்நம் சுத்ப்தடுகறநது. இவ்க்கறல் 

ஶகரதரலுக்கு ஆனேள் ண்டஷணனேம், இண்டரது குற்நரபி ரய்னுக்கு 5 னடனம் ற்ந 4 

ஶதர்கலக்கு 2 னடனம் கடுங்கரல் சறஷநத் ண்டஷண ங்கப்தடுகறநது. 8 ஶதர் ிடுஷன 

வசய்ப்தட்டரர்கள். இவ்க்கறல் வரத்ம் 79 சரட்சறகள் ிசரரிக்கப்தட்டணர்.  

 

இவ்க்கறல் ீர்ப்தபித் அன்ஶந (30.11.1970) கலழ்வண்ிில் 44 ஶதஷக் குடிஷசில் 

ஷத்து ரித் க்குக்கும் ீர்ப்தபிக்கப்தடுகறநது. அந் க்கறலும் 23 குற்நரபிகள் 

ீறன்நத்றன் னன்ணரல் றறுத்ப்தடுகறநரர்கள்.  

 

கலழ்வண்ி க்கறல் ஶகரதரனகறனஷ் ரனேடுவுக்கும் ற்றும் 8 ஶதர்கலக்கும் 10 

ஆண்டுகள் கடுங்கரல் சறஷநத்ண்டஷண ிறக்கப்தட்டது. சட்டிஶரரகக் கூடி சட்டத்துக்குப் 

னநம்தரண கரரிங்கஷபச் வசய்ரகவும், ீிட்டு அறத்ற்கரகவும் அந்த் ண்டஷண 

அபிக்கப்தட்டது. வகரஷன னற்சறில் ஈடுதட்டற்கரக அறல் 5 ஶதனக்கு 7 ஆண்டுக் கடுங்கரல் 

ண்டஷண ிறக்கப்தட்டஶவரற வகரஷனக் குற்நத்றனறனந்து அஷணனம் 

ிடுிக்கப்தட்டணர்.  

 

இவ்ின வசன்ஸ் க்குகபிலும் எஶ ரட்ட ீறதற னன்ணரல் ிசரஷ 
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ஷடவதற்நரலும் இஷ ணித்ணி க்கரக ிசரரிக்கப்தட்டண. னல் க்கறல் குற்நம் 

சரட்டப்தட்ட சறனர் இண்டரம் க்கறல் சரட்சறகபரகவும், இண்டரம் க்கறல் குற்நம் சரட்டப்தட்ட 

சறனர் னல் க்கறல் சரட்சறகபரகவும் இனந்ணர். குநறப்தரக கலழ்வண்ி க்கறல் னல் 

குற்நரபிரண ஶகரதரனகறனஷ் ரனேடு தக்கறரிசரற வகரஷனக்கறல் னல் சரட்சறரக 

இனந்ரர்.  

 

தேபல் சசய்ே தல்பசமீடுேசர உர் நீேன்மபம்,        உச்ச நீேன்மபம் நேரிப்பு: 

 

வசன்ஷண உர் ீறன்நத்றல் ஆனேள் ண்டஷண ிறக்கப்தட்ட ஶகரதரலும் 5 னடக் 

கடுங்கரல் ண்டஷண ிறக்கப்தட்ட ரய்னும் ஶல்னஷநடீு வசய்ணர் (Crl.A.No.23/1971). 

கலழ்வண்ி வகரஷன க்கறல் குற்நரபிகள் வசய் ஶல்னஷநடீு (Crl.A.No.1208/ 1970) 

ஶகரதரல் க்கறற்கு னன்ணரஶனஶ ரக்கல் வசய்ப்தட்டது. ஶலும் அவ்க்கறல் வசன்ஸ் 

ீறன்நத்றல் ிடுஷன வசய்ப்தட்டர்கலக்கு றரக ண்டஷண னம்தடி அசுத்ப்தில் 

ஶதரடப்தட்ட ஶல்னஷநடீும் ஶகரதரல் க்கறற்கு னந்ஷஶ. ஆணரல் ன்ண கரஶர 

னன்ணர் ரக்கல் வசய் ஶல்னஷநடீுகள் தட்டினறடப்தடில்ஷன. ரநரக, ஶகரதரனறன் 

ஶல்னஷநடீு தட்டினறடப்தடுகறநது. அஷ ிசரரித் இன ீறதறகள் அர்ில் னெத் ீறதற 

றன.ஶக.ன்.னனறரர் கண்டிப்னக்குப் வதர் ஶதரணர். எனஶஷப அக்கரத்றணரல்ரன் 

கலழ்வண்ி ஶல்னஷநடீுகள் தட்டினறல் ற்நப்தடில்ஷனஶர, ரனக்குத் வரினேம்?  

 

 ீறதறகள் வசன்ஸ் ஶகரர்ட் ீர்ப்ஷத உறுற வசய்து ஶகரதரலுக்கு ஆனேள் ண்டஷணஷனேம், 

ரய்னுக்கு 5 னட கடுங்கரல் ண்டஷணஷனேம் உறுற வசய்கறநரர்கள் (4.8.1972).  

 

அர்கள் சரர்தில் உச்ச ீறன்நத்றல் ஶல்னஷநடீு வசய்ப்தடுகறநது. இடதுசரரி 

க்கநறஞரண ஆர்.ஶக.கர்க் ஆஜரகறநரர். அம்ஶல்னஷநடீு 13 ஆண்டுகலக்குப் திநகு 

டுத்துக்வகரள்பப்தட்டு 30.1.1986இல் ள்லதடி வசய்ப்தடுகறநது. க்ஷக ிசரரித் ீறதறகள் 

இவ்க்ஷகனேம் இ கறரிறணல் குற்நச்சரட்டுகள் ஶதரல் ிசரரித்து ிசரஷிலுள்ப 

ஏட்ஷடகலக்வகல்னரம் சரரணம் வசரல்னற உர் ீறன்நத்றன் னடிில் ஷனிட 

ினப்தறல்ஷன ன்று வரிிக்கறநரர்கள். ற்ஶகணஶ ண்டஷண அனுதித்து ந் 

ஶகரதரஷனனேம்,  ரய்ஷணனேம் னன்கூட்டிஶ ிடுஷன வசய்வும் றுக்கறநரர்கள்.  
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ேழ்சலண்ணி லறக்ேல் உர்நீேன்மத்ேல் நைந்ே லிசத்ேங்ேள்: 

கலழ்வண்ி வகரஷன க்ஷக உர் ீறன்நம் அடகற ிம் உர்ச்சறனேள்ப ஷனேம் 

வகரறக்க ஷக்கும். க்கு வசன்ஷண த்றக் குற்நில் கரல்துஷநிணரல் ிசரரிக்கப்தட்ட 

ஶதரதும் ீறதறகள் கரல்துஷநின் துப்னத்துனக்ஷகக் குஷந கூநறதுடன், ரட்ட வசன்ஸ் 

ீறதறின் ீர்ப்ஷதனேம் குஷந கூநறணர்.  

 

கலழ்வண்ி ஶல்னஷநடீுகள் 

ஶறு இன ீறதறகள் அர்ில் 

ிசரஷக்குப் தின்ணர் 

டுத்துக்வகரள்பப்தட்டஷப் தரர்த் 

அசுத்ப்ன ப்ரசறக்னைடர் 

ீறதறகபிடம் என ஶண்டுஶகரள் 

ஷத்ரர். தக்கறரிசரற 

வகரஷனக்கும், 

கலழ்வண்ிில் 44 ஶதர் வகரல்னப்தட்ட க்கும் எஶ வசன்ஸ் ீறன்நத்ரல் 

ிசரரிக்கப்தட்டு ண்டஷண ங்கப்தட்டது. சரட்சறகலம் குற்நரபிகள் தனனம் இவ்ின 

க்குகபிலும் சம்தந்ப்தட்டர்கள். ணஶ கலழ்வண்ி வகரஷன ஶல்னஷநடீ்டு க்கு, 

தக்கறரிசரற க்ஷக ிசரரித் அஶ ீறதறகள் அர்வு ிசரரிப்தது உசறரக இனக்கும் ன்று 

ஶண்டுஶகரள் ிடுத்ரர். அந் ஶண்டுஶகரலக்கு ீறதறகள் வசிசரய்க்கரல் ிசறத்றரண 

கரத்ஷத் ங்கபது ீர்ப்தில் தறவுவசய்ணர்:  

 

”வரடர்னஷட க்கறல் குற்நம் சரட்டப்தட்ட கறசரன்கபில் வதனம்தரஶனரர், றரசுரர்கலக்கரண 

இந் க்குகபில் அசுத் ப்ன சரட்சறங்கபரக இடம்வதற்றுள்பணர். எஶ அர்வு ீறதற இந் 

இண்டு ஷகரண க்குகஷபனேம் ணித்ணிரக ிசரரித்து இன க்குகபிலும் எஶ ரபில் 

ீர்ப்தபித்து அனக்கு அனுகூனரக இனந்து. இந் இனஷக க்குகபின் ீர்ப்னகலக்கும் 

றரண குற்நில் ஶல்னஷநடீுகஷப எஶ ’வதஞ்ச்’ ிசரரித்றனந்ரல் ன்நரக 

இனந்றனக்கும். இத்ஷக வரடர்ச்சறரல், தல்ஶறு சம்தங்கஷபக் வகரண்ட தல்ஶறு 
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றகழ்வுகலக்கரண னலத்ன்ஷஷ ீறன்நம் பிரக அநறந்றனக்க னடினேம். இனப்தினும் றகப் 

வதனம் சறத்ஷ டுத்து இந் ீறன்நத்றற்கு சம்தங்கள் டந்து தற்நறனேம் இஷ டந் கரனம் 

தற்நறனேம் றகச்சரிரக னல ித்ஷனேம் அபித் றப்னக்குரி அசு க்கநறஞனக்கும் 

றர்த்ப்ன க்கநறஞனக்கும் ரங்கள் றகுந் ன்நறனேஷடர்கபரஶரம்.”   

 

   னல் குற்நரபிரண ஶகரதரனகறனஷ் ரனேடு வல் உற்தத்றரபர் சங்கம் சரர்தரக 11.4.1968ம் 

ஶற ரறன னனஷச்சனக்கு அனுப்தி கடிம் னலஷனேம் ங்கள் ீர்ப்தில் ஶற்ஶகரள் 

கரட்டிணர். 95 தக்கம் ட்டச்சு வசய் அத்ீர்ப்தில் இக்கடிம் ட்டும் னென்று தக்கங்கஷப 

ஆக்கறத்துக் வகரண்டது. அஷப் தற்நற ீர்ப்தில் இவ்ரறு குநறப்திட்டரர்.  

 

”இதுஶ ”ரஶரிமத்றன் ிஷப றஷனரகும்” ன்தது னல் றரிின் கனத்ரகும். வசன்ஷண 

ரகர னனஷச்சனக்கு 11.4.1968 அன்று னல் குற்நரபிரல் அனுப்தப்தட்ட னுில் 

(ட்டச்சு வசய்ப்தட்ட வரகுப்ன தக்கம் 64 தரர்க்க) இது னல் றரி கூநறனேள்ப னகரர்” 

 

கடித்ஷ னலதுரக தறவு வசய் ீறதறகள்,  அது குநறத் ங்கபது கனத்ஷனேம் இவ்ரறு 

தறவு வசய்ணர்: 

 

”னுரர் ணது தரதுகரப்ன ற்றும் ணது குடும்த உறுப்திணர்கபின் தரதுகரப்ன குநறத்து னேற்று 

அச்சம் வகரண்டினக்கறநரர். அர் இப்ஶதரவல்னரம் உிஷக் ஷகில் திடித்துக் வகரண்டு 

இனந்துள்பரர். னுரனக்கு றரண, றட்டறடப்தட்டுள்ப, அஷனசீும் ன்னஷநஷ சட்டம் 

எலங்ஷகப் தரதுகரக்கும் தஷடிணர் றர்வகரண்டு டுத்து றறுத்ர ிட்டரல் னுரர் என 

ஷடதிரகத்ரன் இனப்தரர்.”  

 

வல் உற்தத்றரபர் சங்கம் னனஷச்சனக்கு லறரக வசரல்னப்தட்ட இக்கடிம் ிசரஷ 

ீறன்நத்றல் அசுத் ப்ன ஆரகஶர அல்னது  றர் ப்ன ஆரகஶர தறவு 

வசய்ப்தடர என்று. குற்நில் ஶல்னஷநடீ்டில் கலஷ ிசரஷ ீறன்நத்றல் 

ஷடவதற்ந ிசரஷின் ஶதரது தறவு வசய்ப்தடர ஆங்கஷப ஶற்ஶகரள் கூட கரட்ட 

னடிரது.  

 

  இந் ஆத்ஷ ீறதறகள் ீர்ப்தில் என்றுக்கும் ஶற்தட்ட இடத்றல் குநறப்திட்டஶரடு, அர் 
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ீது வதரய்க்குற்நம் சரட்டுற்கு இடது கம்னைணிஸ்டு ிசர சங்கத்றற்குத் ஶஷ இனந்து 

ன்று ீர்ப்தின் என தகுறில் கூநறனேள்பணர்: 

 

”னல் குற்நரபிரண ரகப்தட்டிணம் ரலுகர வல் உற்தத்றரபர் சங்கத் ஷனனக்கும் இடது 

கம்னைணிஸ்ட் கறசரன்கலக்கும் இஷடஶ கசப்னர்வு இனந்ஷ ரம் ற்கணஶ 

குநறப்திட்டுள்ஶபரம். ணது உினக்கு ஆதத்து இனப்தரண சந்ஶகத்ஷனேனு் இடதுகம்னைணிஸ்டுகள் 

ம்ஷ குற்நக்குகபில் ஶண்டுவன்ஶந சறக்க ஷக்க னற்சற வசய்ஷனேம் குநறப்திட்டு இந் 

சம்தம் டப்தற்கு சறன ரட்கலக்கு னன்ணரல் னல் குற்நரபி வசன்ஷண ரகர 

னனஷச்சனக்கு னு அனுப்திினந்ஷனேம் கூட ரம் ற்வகணஶ குநறப்திட்ஶடரம். இவ்ரறு 

தஸ்தம் சந்ஶகனம் தஷகஷனேம் வகரண்ட ணறஷனில் இந் க்கறல் னல் 

குற்நரபிஷச் சறக்கஷக்கும் ண்த்றற்குத் ஷடஶதரடுதும் ஆண்கள், வதண்கள், 

குந்ஷகள் ண 42 அப்தரிகபின் ஶசரகரண வகரஷனப் தறஷனேம், அஶஶதரல் துப்தரக்கறக் 

குண்டுகள், அரிரள்கள், சுலக்கறகள், டிக்கம்னகள் ஆகறற்நரல் ற்நப் தனர் கரப்தடுத்ப்தட்ட 

குற்நத்ஷனேம் அர் ீது சுத்ரல் இனப்ததும் கறசரன்கலக்கு சறரகஶ இனந்றனக்க 

ஶண்டும். கம்னைணிஸ்ட் எனரின் ம் வரடர்தரக தன னக்கறரண கம்னைணிஸ்ட் 

ஷனர்கள் தக்கத்து கறரத்றற்கு ந்துள்பணர். கலழ்வண்ிில் றகழ்ந் ஶசரக சம்தம் தற்நற 

றகுறரக அர்கள் ிரறத்றனக்க ஶண்டும்.” 

 

னல் றரிரண ஶகரதரனகறனஷ் ரனேடு ீதும், அர் சரர்ந்ர்கள் ீதும் ிசர 

சங்கத்றற்கு தஷக இனந்து ன்று கூநற ீறதறகள், அர்கள் கனத்றல் ஶரில் ஈடுதட்டு, 

குடிஷசகலக்குத் ீ ஷத்துத் துப்தரக்கறரல் சுட்டஷ ஶரில் தரர்த் சரட்சறகள் இனந்ஶதரதும் 

அறர்ச்சற அஷடனேம் ஷகில் இவ்ரறு குநறப்திட்டணர்:- 

 

”ஶலும் இந் க்கறல் சறக்க ஷக்கப்தட்டுள்ப அஷணத்து 23 குற்நரபிகலம் றரசுரர்கபரக 

இனப்ததும் றஷகக்க ஷக்கும் ிரக உள்பது. இர்கபில் வதனம்தரஶனரர் வதனபவு 

றனத்ஷச் வசரந்ரகக் வகரண்டுள்ப தக்கரர்கள்.  னனரது குற்நரபி கரர் என்ஷந 

வசரந்ரக ஷத்றனக்கறநரர் ன்தது வபிவு.  இத்ஷக றரசுரர்கபர இடது கம்னைணிஸ்ட் 

ிசரிகஷபப் தறரங்கும் அபவுக்கு தனணீரண ண்ம் வகரண்டினப்தரர்கள்? இர்கள் 

ரங்கஶப சம்த இடத்றற்கு டந்து ந்து திரபர்கள் உி தும் இல்னரல் டீுகலக்குத் 
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ீஷத்றனப்தரர்கள் ன்தஷ ம்னற்கு சறரக உள்பது. ங்கலக்வகன்று ரபரண 

றனங்கஷபக் வகரண்டுள்ப றரசுரர்கள். னெர்க்கரண ற்றும் தட்டிணி கறடக்கறந வரறனரபர்கஷப 

ிட அறகம் தரதுகரப்னடஶண இனப்தரர்கள். றரசுரர்கள் தின்ணரல் இனந்து வகரண்டு கூனறக்கு 

அர்த்ற ங்கபின் ஷகரட்கஷபக் வகரண்ஶட தன குற்நங்கஷபச் வசய்ரர்கள் ன்ஶந னம் 

றர்தரர்ப்தரர்கள்.” 

      வசன்ஷண உர் ீறன்ந ீறதறகள் னல் றரிரண ஶகரதரனகறனஷ் ரனேடு  

குடிஷசகலக்குத் ீ ஷக்கவும் இல்ஷன, துப்தரக்கறரல் சுடவுறல்ஷன ன்ந னடிவுக்கு ந்துடன், 

அர் சம்தம் டந் இடத்றஶனஶ இல்ஷன ன்தற்கரண ’அனறதி’ஷனேம் ற்றுக் 

வகரண்டுள்பணர். ிசர சங்கத் ஶரர்கபின் சரட்சறகள் இடது கம்னைணிஸ்ட் ஷனர்கபின் 

தூண்டுனறன் ஶதரில் ரர் வசய்ப்தட்டரகத் ீர்ப்தபித்துள்பணர்.  

 

      உண்ஷில் டிசம்தர் கஷடசற ரத்றல் வகரச்சறில் ஷடவதற்ந கட்சற ரரட்டிற்கு அஷணத்து 

உள்லர் ஷனர்கலம் திறறறகபரக வசன்நறனந்து அஷணனம் அநறந்ஶ. ஆணரல் ிசரஷ 

டத்ற 46 சரட்சறங்கபின் ரக்குனெனங்கஷபனேம், குறுக்கு ிசரஷஷனேம் தறவு வசய் 

ரட்ட ீறதற, ஶகரதரனகறனஷ்ணின் ’அனறதி’ஷ றரகரித்துடன் (தத்ற: 177) , அர் எவ்வரன 

சம்தத்றலும் இனந்ஷ, சரட்சறங்கலடன் இனந்ஷக் கூநறதுடன், அனக்கும், இ 

தண்ஷரர்கலக்கும் 10 ஆண்டுகள் கடுங்கரல் ண்டஷண ிறத்ற்கு இவ்ரறு கரம் 

கூநறினக்கறநரர்: 

 

”இந்க் குற்நரபிகள் சட்டத்ஷத் ங்கள் ஷகில் டுத்துக் வகரண்டினக்கறநரர்கள். டீுகலக்கு 

றட்டறட்ஶட ீ ஷத்றனக்கறநரர்கள்; ீிடல் னெனம் னென்று வனக்கஷப னற்நறலுரக 

அறத்றனக்கறநரர்கள். துப்தரக்கறரல் சுட்டு இடது கம்னைணிஸ்ட் கட்சறஷச் சரர்ந் ிசரிகஷபக் 

வகரல்ன னன்நறனக்கறநரர்கள்; ஶலும் வகரடுங்கரனம் ற்தடுத்றினக்கறநரர்கள் ன்தறல் 

சந்ஶகஶ இனக்க னடிரது. இந்க் குற்நரபிகள் ீ ஷத்து வரடர்தரண சம்தத்றல் 42 

அப்தரி க்கள் உினடன் ரித்துக் வகரல்னப்தட்டுள்பணர். இந்ச் சூழ்றஷனில் அச்சம் னம் 

ண்டஷண ஶஷ ன்தது ன் கனத்ரக உள்பது.” 

 

      44 ிசரக் கூனறத் வரறனரபர்கள் குடிஷசில் ஷத்து வகரலத்ப்தட்டது ி, சறன 

னன்ணி ஊறர்கலக்கு துப்தரக்கற குண்டு கரங்கள் தட்டினந்ஷ ரனம் றுக்கில்ஷன. 
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சம்தம் டந்ற்கு என ரம் னன்ணரகஶ அக்கறரங்கஷபச் சுற்நற சறநப்னக் கரல்தஷட 

றறுத்ப்தட்டினந்து. சம்தம் டந் றணத்றற்கு இன ரட்கலக்கு னன்ணஶ ிசர சங்கத் 

ஷனர்கள் 500 கற.ீ வரஷனிலுள்ப வகரச்சற கரில் ஷடவதற்ந ரரட்டிற்கு வசன்று ிட்டணர். 

சம்தம் டந் திநகு அடுத் ரஶப கரல்துஷநத் ஷனர் (.ஜற.ற்றும் டி..ஜற, ஸ்.தி.) 

இர்கவபல்னரம் அங்கு னகரறட்டுள்பணர். கறரத்றற்குள் ஷனேம் அனுறக்கில்ஷன.  

இச்சூழ்றஷனில் னக்கறரண சரட்சறகஷப ிசர சங்கத் ஷனர்கள் தூண்டிப் வதரய் 

ரக்குனெனம் வகரடுத்றனப்தரர்கள் ன்றும், ஶகரதரனகறனஷ் ரனேடுஷ ஶண்டுவன்ஶந 

க்கறல் ரட்டஷப்தற்கரகக் கரல்துஷந க்கறல் ரக்குனெனங்கள் தறவு வசய்து 

கரனரரகச் வசல்தட்டரகவும் கூநப்தட்டுள்ப ீர்ப்ன ஆரறன்நறஶ ங்கப்தட்டுள்பது.  

 

    க்ஷக ிசரரித்துக் குற்நப்தத்றரிஷக ரக்கல் வசய் கரல்துஷந ஆய்ரபர் 

உர்ீறன்நத்றல் ஶல்னஷநடீு டக்கும்ஶதரது க்கு ஆங்கலடன் உர்ீறன்ந 

தப்பிக் ப்ரசறகறனைட்டனக்கு உவும் ண்ம் ஶரில் ஆஜரகற இனந்ரர். அஷனேம் உர்ீறன்ந 

ீறதறகள் ிட்டுஷக்கில்ஷன. க்கு ிசரஷின் ஶதரஶ அஷக் கூப்திட்டு 

ஶகள்ிகஷபத் வரடுத்துள்பணர். அர் வகரடுத் தறல்கள் ம்தக்கூடிரக இல்ஷனவன்றும் 

ங்கள் ீர்ப்தில் இவ்ரறு தறவு வசய்ணர் : 

 

”ிசரஷ ீறன்நத்றல் இந்த் ரம் தற்நறக் குநறப்தரக ிசரஷ வசய் ஆய்ரபரின் 

கணத்றற்குக் வகரண்டு ப்தடில்ஷன ன்தது உண்ஷரன். ிசரஷ வசய் ஆய்ரபர் 

ஶல் னஷநடீு வரடர்தரண ிரம் னலஷக்கும் இந் ீறன்நத்றல் ஆஜரகறினந்ரர். றக 

அறகரண ரம் ற்தடுற்கரண கரத்ஷக் ஶகட்டுச் வசரல்லுரறு றப்திற்குரி அசு 

க்கநறஞரிடம் ஶகட்டுக் வகரள்பப்தட்டது....அ.சர.ஆ.1 உடணடிரக சப்-ரஜறஸ்றஶட்டுக்கு 

அனுப்னற்கு அந் கறரத்றன் சட்டம் எலங்கு றஷனஷ ஷடரக இனந்து ன்தது 

ிசரஷ அறகரரி அபித்துள்ப இண்டரது ிபக்கரகும்.... அ.சர.ஆ.1 வதநப்தட்டரகக் 

கூநப்தடும் இவு 11 ிக்குப் திநகு என சறநப்னத் கனரபர் னெனம் உடணடிரக 

அனுப்திினந்ரல் அர் ஶதனந்து னெனம் அல்னது டந்ஶ ரகப்தட்டிணத்றற்குச் வசன்று 26.12.198 

அன்று அறகரஷனில் அந் அநறக்ஷகஷ உிக் குற்நில் டுரிடம் அபித்றனக்க னடினேம். 

கரல்துஷநின் னெத் அறகரரிகள் 26.12.1968 அன்று கரஷன 9.30 ிக்கு அந் கறரத்றற்கு ந்து 

ிட்டரர்கள் ன்தது வபிப்தஷடரணது. கறரத்றற்கு ந்துிட்டரர்கள் ன்தது 
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வபிப்தஷடரணது. ணஶ,  இன் திநகரது அந் கறரத்றன் சட்டம் எலங்கு சறக்கனறனறனந்து 

ிடுதட்டரக ிசரஷ அறகரரி கனற, ிஷவு அநறக்ஷகஷ குற்நில் டுனக்கு 

அனுப்திினக்க ஶண்டும்.”   

 

இது ஶதரன்ந ஶல்னஷநடீ்டு க்கு ிசரஷின் ஶதரது    ிசரஷ அறகரரிஷ 

னக்கறரண சம்தம் தற்நற ிபக்கம் ஶகட்டு அஷ றரகரிப்ததும், ிசரஷின் ஶதரது தறவு 

வசய்ப்தடர ஆத்ஷக் கக்கறல் டுத்துக்வகரள்தும் உரி ஷடனஷநகள் அல்ன. ந்க் 

கரல் துஷநின் ிசரஷஷ ீறதறகள் குஷந கூநறணரர்கஶபர, அஶ கரல் அறகரரிகபின் 

ிசரஷ ஷடனஷநஷ சந்ஶகறக்கும் ஷகில் ஶகரதரல் க்கறல் ரரடப்தட்டது. 

சரட்சறங்கபின் ரக்குனெனங்கஷப கரல்றஷன ஷடரிில் தறவு வசய்ரல் ணித்ணி 

ரள்கபில் லற ரங்கறனேள்பஷத் கரட்டி ரக்குனெனங்கள் கரல்துஷநரல் ரற்நப்தட்டுள்பண 

ன்ந ரத்ஷ உச்சீறன்நம் ஶகரதரல் ஶல்னஷநடீ்டில் ற்றுக்வகரள்பில்ஷன. 

  

 கலழ்வண்ி வகரஷனக்கு ஶல்னஷநடீ்ஷட 1973ல் ிசரரித் ீறதறகள் (வங்கட்ரன் 

.சற.ஸ் ற்றும் கரஜன்)  ஶகரதரனகறனஷ் ரனேடுவும் ற்ந குற்நரபிகலம் ஶதரட்ட 

ஶல்னஷநடீ்ஷட ற்றுக்வகரண்டு அர்கபது ண்டஷணஷ த்து வசய்ணர் (6.4.1973).  

அஶசத்றல் அசுத்ப்தில் ிடுஷனரண குற்நரபிகலக்கு றரகப் ஶதரடப்தட்ட 

ஶல்னஷநடீு ள்லதடி வசய்ப்தட்டது.  

 

ேழ்சலண்ணி லறக்ேல் பன்று லபேைம் ேறத்து அசு அப்பீல்: 

 

 ரட்ஷடஶ உலுக்கற 44 தட்டினறண க்கபின் வகரஷனக்கு இந் கறில் னடிவுற்றும் 

அன்ஷந அசு அதுதற்நற ந்க் கஷனனேம் இல்னரல் இனந்து. வரடர்ந்து ரர்க்சறஸ்ட் 

கம்னைணிஸ்ட் கட்சறனேம், ிசர சங்கங்கலம் வகரடுத் றர்ப்தந்த்றணரல் ற.ன.க அசறன் 

கஷடசறக்கரனத்றல் னென்று னடங்கள் கறத்து உச்சீறன்நத்றல் ஶல்னஷநடீு வசய்ப்தட்டது.  

 

தேபயேபேஷ்ண நபடு சேசய: 

 

 ஶகரதரனகறனஷ் ரனேடு, அது கூட்டரபிகள் ஶதரட்ட க்கறல் ட்டுஶ ஶல்னஷநடீு 

வசய்ப்தட்டது. அம்ஶல்னஷநடீு றலுஷில் இனக்கும் ஶதரது 14.12.1980 ஶற 
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ஶகரதரனகறனஷ் ரனேடு இரிஞ்சூர் கறரத்றல் வகரஷன வசய்ப்தட்டரர்.  

 

உச்ச நீேன்மத்ேல் நைந்ேது ன்ன? 

ஶல்னஷநடீு வசய்து 14 னடங்கள் கறத்து க்கு 31.10.1990 அன்று இறுற 

ிசரஷக்குப் தட்டினறடப்தட்டது. அவ்க்ஷக ிசரரித் இன ீறதறகள் அர்ில் னெத் 

ீறதற ஸ்.ங்கரன் ன்னுஷட வதனம்தரன்ஷரண சர்ஷீச னரணரித் ீர்ப்தரத்றல் 

கறத்ர். வடல்னற உர்ீறன்நத்றல் அர் றணம் வசய்ப்தட்ட ஶதரது கூட அர் 

குற்நில் க்குகஷப ிசரரித்துத் ீர்ப்தபித் க்குகள் வகு வசரற்தஶ. அஶ 

அர்ினறனந் ீறதற ஶக. ரசரற ணது சனெகீறத் ீர்ப்னகலக்கரகப் 

வதர்வதற்நரகினப்தினும் உச்ச ீறன்நத்றல் தி உர்வு வதற்று என னடஶ 

ஆணணரல் அர்ில் அர் இஷபரக இனந்ரர்.  

  

 றக அசு சரர்தில் றறக்கப்தட்ட சறநப்ன 

க்கநறஞர் னனறத் அன்று ஆஜரகில்ஷன. 

தறனரக றக அசறன் க்கநறஞர் அன்று 

ரஷன 45 றறடம் ரறட்டரக உச்சீறன்நப் 

தறஶடு கூறுகறநது. றுரள் ீண்டும் 

அவ்க்கு திற்தகல் 12 ிக்கு ந்ஶதரது 

னெத் க்கலல் 15 றறடம் ஶதசறரகவும், குற்நரபிகபின் க்கலல்  னற்தகனறல் 45 றறடனம், ற 

உவு இஷடஶஷபக்குப் தின் 15 றறடனம் ரறட்டரகவும் தறஶடுகள் கரட்டுகறன்நண. ஆக 

றகத்ஷஶ உலுக்கற என க்ஷக உச்சீறன்நம் வரத்த்றல் இண்டு ி ஶம் 

இனப்ஷதனேம் ஶகட்டு ீறன்நத்றஶனஶ ங்கலஷட னென்று தக்க ீர்ப்ஷதக் கூநற னுஷத் 

ள்லதடி வசய்ணர்.  

 

 அவ்க்கறன் ீர்ப்தில் அசு ஶல்னஷநடீ்டு க்கலனறன் ரம் 10 ரிகபில் சுனக்கரகக் 

கூநப்தட்டுள்பது. அறல் ரரடி க்கலல் ரன் ன்ண க்குக்கரக ரரடிஶணரம் ன்தது கூட 

வரிரல் ரரடி இனக்கறநரர். அஶஶதரல் குற்நரபிகள் ப்தில் றர்ரம் 14 ரிகபில் 

சுனக்கரகக் கூநப்தட்டுள்பது. ிசரஷ ீறன்நனம், உர் ீறன்நனம் எனறத் கனத்து 

கூநறினப்தரல், உச்ச ீறன்நத்றன் சறநப்ன ஶல்னஷநடீ்டு அறகரத்றன் கலழ் இவ்க்கறல் 
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ஷனிட ினம்தில்ஷன ன்று ீறதறகள் கூநறணர். 

உண்ஷ ன்ணவன்நரல், ிசரஷ ீறன்நத்றன் னடிவுகஷப உர் ீறன்நம் த்துச் 

வசய்து னற கரங்கஷபக் கூநறக் 

குற்நரபிகஷப ிடுஷன வசய்து ன்ததுரன். 

அது ப்தடி இன ீறன்நங்கபின் எத் 

கனத்வரற்றுஷரகும்? இப்தடிரக 1968ஆம் 

னடக் கஷடசறில் றகத்றல் டந் றகப் 

வதனம் தடுவகரஷனகள் 22 ஆண்டுகள் கறத்து 

1990ஆம் னடக் கஷடசறில், குற்நரபிகஷபத் 

ண்டஷணின்நற ப்த ிட்ட ஶசரகரண றகழ்வு 

டந்ஶநறது.  

ேரீ்ப்பு ேண்ைனத்துக்குள்ரேது: 

ஶரர் ஜற.ீய்ன் ”றன்று வகடுத் ீற” ன்ந 

தலுக்குக் வகரடுத் அிந்துஷில் இவ்ரறு 

குநறப்திட்டுள்பரர்:- 

         ”இந்த் ீர்ப்தின் னெனம் து ரட்டில் ஷகலக்கு என ீறனேம் தக்கரர்கலக்கு என 

ீறனேம் ன்தது உறுற வசய்ப்தட்டுள்பது. தரறக்கப்தட்டன் ஷரக இனந்து தரறப்ஷத 

உண்டரக்கறன் தக்கரணரக இனந்ரல் ீற அந்ப் தக்கம்ரன் சரனேம் ன்தது 

உறுறரகறனேள்பது. னன்ஶத குநறப்திட்டது ஶதரல் 44 ஶதஷ உினடன் ரித்துக் வகரன்நர்கள் 23 

டீுகஷபத் ீக்கறஷரக்கறர்கள், துப்தரக்கறரல் சுட்டு 33 குண்டுகலடன் 14 ஶதஷ 

னத்துஷணக்கு அனுப்திர்கள் ரர்? இவ்பவு தரறப்னக்கும் ஆபரணர்கள் ஷகள்,  

ரழ்த்ப்தட்டர்கள் ன்தரல், இந்க் வகரடுங்குற்நத்ஷச் வசய்ர்கள் ரர் ன்று து ரட்டுச் 

சட்டங்கபரல் ீறன்நத்றல் றறுத்றணரலும் இர்கள் இஷச் வசய்ரர்கள் ன்று ீறன்நங்கள் 

ற்கரது”    

 

இஷத்ரன் ”னுசங்ேை” ன்ந ணது கிஷில் இன்குனரப்        

 

”சஷனேம் லும்னம் ீங்க வச்ச ீில் ஶகுது 

எங்க சர்க்கரனம் ஶகரர்ட்டும் அறன ண்வ ஊத்துது” 
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ன்று லறணரர்.  

லயற்றுப் பிசறேளுக்கு லபேத்ேம் சேரிலிப்பதே பசம: 

னரற்நறல் திஷகள் தன டந்துண்டு. அற்நறல் சறனற்நறற்கரது று வசய் ரடுகள் / 

அசுகள் ன்ணிப்னக் ஶகட்டுக் வகரண்டுள்பண. ஜரனறன்ரனரதரக் தடுவகரஷனக்கு திரிட்டிஷ் அசு 

தன னடங்கள் கறத்து னத்ம் 

வரிித்து.  

 

 ீறன்நங்கள் ணி உரிஷகஷபப் 

தநறக்கும் தடிரண ங்கபது 

ீர்ப்னகலக்கு னத்ம் 

வரிித்றல்ஷன. வனக்கடி 

றஷனின் ஶதரது ணி உரிஷகள் 

ீநப்தட்டரலும் ீறன்நங்கஷப அடக னடிரது, அடிப்தஷட உரிஷகள் ரற்கரனறகரக த்து 

வச்ப்தட்டுள்பண ன்று உச்ச ீறன்நம் அபித் .டி.ம். ஜபல்பூர் ன்ந க்குத் ீர்ப்ன 

சட்டறனர்கபரல் கடுஷரக ிர்சறக்கப்தட்டு என னஷந உச்சீறன்ந ீறதற கங்குனற 

அற்கரக தகறங்க ன்ணிப்ன கூடக் ஶகட்டரர். ஆணரல் 40 ஆண்டுகலக்குப் தின்ணர் ஆரர் 

அட்ஷடின் சட்டப்னர்த் ன்ஷஷ ிசரரித் உச்ச ீறன்நம், .டி.ம். ஜதல்னர் ீர்ப்ன று 

ன்று அநறித்து (புட்ைச, 2018).  

 

       சீதத்றல் வனக்கடிறஷனப் திகடணம் வசய்ஶ வநன்றும், அப்தட்டரண ணி உரிஷ 

ீநல் ன்றும் அநறிக்கக் ஶகரரி 44 ஆண்டுகலக்குப் தின் ஶதரடப்தட்ட க்ஷக உச்சீறன்நம் 

ிசரஷக்கு டுத்துக் வகரண்டுள்பது.  

 

      சனெகக் வகரடுஷகபின் னரற்நறல் உனகம் னலதும் தறரகற ிட்ட கலழ்வண்ிப் 

தடுவகரஷன க்கறன் அீறஷ ீறன்நங்கள் இன்று ஷ கஷபில்ஷன. அடித்ப 

க்கலக்கு ீறன்நங்கபின் ீது ம்திக்ஷக ற்தட ஶண்டுவன்நரல் கலழ்வண்ி க்கறல் 

அபித் ீர்ப்ன று ன்தஷ உச்ச ீறன்நனம், உர் ீறன்நனம் அநறிப்தஶ 

அம்க்கலக்குச் வசலுத்தும் உண்ஷரண அஞ்சனறரகும். வசய்ரர்கபர?  
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சூேட்ைங்ேன பஜே அசு 

சந்ே 

2020-21ஆம் றறரண்டின் னல் கரனரண்டில் 23.9 சீம் குறுக்கஷடந் இந்றப் 

வதரனபரரம், இண்டரம் கரனரண்டில் 7.5 சீம் குறுக்கஷடந்துள்பது. வரடர்ந்து இண்டு 

கரனரண்டுகபரக வதரனபரர பர்ச்சற றர்ஷநரக இனப்தரல் இந்றரின் வதரனபரர 

ந் றஷன அலுல் ரீறரக உறுற வசய்ப்தட்டுள்பது. இந்றரின் வதரனபரர ீட்சறின் 

ஶகம் "இணிஷரண ஆச்சரிம்" அபிப்தரக றற ஆஶரக் துஷத் ஷனர் ரஜவீ் குரர் 

கூறுகறநரர். ஆனல் உனகபில் இந்றரின் வதரனபரர ீட்சற ற்ந ரடுகலடன் 

எப்திடும் ஶதரது றகக் குஷநந் ஶகத்றஶனஶ கரப்தடுகறநது.  

 

வதனறறுணங்கள் ஶஷனரட்கஷபனேம் ஊறங்கஷபனேம், றர்ரகச் வசனவுகஷபனேம் 

வதனபவு குஷநத்து னரதத்ஷ ீட்டுள்பண. ங்கறகலம் னரதத்ஷ ீட்கவுள்பண. இந்ேப் 

பங்குச் சந்சே சேைர்ந்து புே உர்சல அசைந்துள்ரது. பேல் ேயண்டில் 74.7 சேலேீம் 

குசமந்ே பட்டியைப்பட்ை நறுலனங்ேரின் நே யபம், இண்ைம் ேயண்டில் 263 

சேலேீேப் பய ைங்கு அேேரித்துள்ரது. பம்சப பங்குச் சந்சேில் பட்டியைப்பட்ை 

நறுலனங்ேரின் சந்சே ேப்பு 6 யட்சம் தேடி அேேரித்துள்ரது. நஃப்டி-50 நறுலனங்ேரின் 

நே யபம் 1,04,200 தேடி பைபே உர்ந்துள்ரது. அரணி குலத்றன் இனரதம் 32 சீம் 

அறகரித்துள்பது. அரணி குலம் ஆறு ிரண றஷனங்கஷபக் ஷகப்தற்நறதுடன் 

உனகபிலும் னன்ணிஷன வதற்றுள்பது. வதரனபரர ந்றஷனில், இந்றர 

வதரனபரரத்றலும், ஆற்நல் துஷநிலும் ல்னசரகும் இட்ஷட இனக்குகஷபத் வரட  

ஶண்டும் ன்கறநரர் னஶகஷ் அம்தரணி. 

 

சறறுகுறு வரறல் றறுணங்கள் கடுஷரகப் தரறக்கப்தட்டுள்பண. வதனம் 

ண்ிக்ஷகினரண க்கபின் னரய் குஷநந்துள்பரல், ங்கபது ிற்ஷநக் கட்டி, 

ரஷக் கட்டி தகர்ஷக் குஷநத்து னகறன்நணர். அறகரிக்கும் ஶஷனின்ஷனேம், 

ிஷனரசற உர்வும்  க்கபின் ஶஷணஷ ஶலும் அறகப்தடுத்றனேள்பது. இது ஶதரரது 

ன்று வதட்ஶரல், டீசல் ிஷனனேம்  வரடர்ந்து அறகரித்து னகறநது. தரல் ங்கறகள் கூட 

க்கபிடம் இக்கம் கரட்டில்ஷன. டிசம்தர் 11க்குள் ஶசறப்னக் கக்குகபில் குஷநந்தட்ச 
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இனப்னத் வரஷகரக னொ.500 ஷத்றனக்க ஶண்டிஷக் கட்டரரக்கறனேள்பண.  

 

றறஷச்சர் னென்நரது றறத் வரகுப்ன (ஆத்றர்தர் தரத் 3.0) அபித்துள்பரக 

அநறித்ரர், அறல் உயேரலி உற்பத்ேரர்ேசர ஈர்க்ே   பை. 1.46 யட்சம் தேடி 

ஊக்ேத் சேசேபம், ரில் ஸ்ஶடட் றறுணங்கலக்கு ரிச் சலுஷகனேடன் கூடி ஊக்கத் 

வரஷகனேம், ற்றுறத் துஷநக்கு ஊக்கத் வரஷகனேம் எதுக்கறனேள்பரர். க்கலக்கு துவும் 

இல்ஷன. தத்றற்கும் ஶற்தட்ட வரறற்சங்கங்கபின் ஷனஷில் ரடு லி வரறனரபர் 

ஶதரரட்டத்ஷனேம், லச்சறனேடன் வரடனம் ிசரிகபின் ஶதரரட்டத்ஷனேம் அசு சட்ஷட 

வசய்ில்ஷன. அன் அக்கஷநவல்னரம் வதனனனரபிகபின் ீது ட்டும்ரன். 

ினக்கும் குபிர்கரன அர்ில் வதனறறுணங்கபின் வசல்தரட்ஷட பிஷப்தடுத் 

ஷறுக்கப்தட்ட வதரறுப்னக் கூட்டரண்ஷ (ல்.ல்.தி) சட்டத்றல் உள்ப வநற ீநலுக்கரண 

குற்ந தகுறகஷப ீக்கத் றட்டறட்டுள்பது த்ற அசு. றற ஆஶரக் உறுப்திணர் ஶஷ் சந்த், 

னற ஶபரண் சட்டங்கலக்கு றர்ப்னத் வரிிக்கும் ிசரிகள் னலஷரகஶர அல்னது 

சரிரகஶர னரிந்து வகரள்பில்ஷன ன்று கூநறனேள்பரர். இந் ஶட்டுக்குடிிணர் இன்னும் 

வ்பவு கரனத்றற்குத்ரன் ிசரிகஷப அநறினறகபரகச் சறத்ரிப்தர்!. ன்கறதரத்றல் 

உஷரட ஶறனக்கும் தினக்கு வடல்னறில் வரடர் ஶதரரட்டத்றல் ஈடுதட்ட 

ிசரிகஷபஶர, வரறனரபிகஷபஶர சந்றக்கத் துிவு இல்ஷன. பேலீட்ைரர்ேள் 

நம்பேத்ேன்சபைன் லபேனத்சே லிபேம்பினல், இபேக்ே தலண்டி இைம் இந்ே 

ன்று அலர் க்ேரின் லபேலய் குசமந்துள்ரசேக் ேண்டுசேள்ரதலில்சய. 

பேயரிேரின் நம்பிக்சேக்குரி பஜே அசன் க்ேள் லிதே அசச க்ேள் 

தபட்ைங்ேரல் ேன் பமடிக்ே தலண்டும். 

 

அசு ன்ணஶர வதரனபரரத்ஷ ஊக்குிக்க றறத் வரகுப்னகஷப ரபரக அள்பித் 

வபித்து ஶதரல், னன்ணரள் ஷனஷ ங்கற ஆலர் தில் ஜனரன் றறத் வரகுப்ன ஶதரதும், 

இற்கு ஶல் வகரடுத்ரல் றறப் தற்நரக்குஷந அறகரித்து ிடும் ன்று வரிித்துள்பரர். 

இத்ஷக ஆஶனரசஷணகஷபச் வசல்தடுத்றணரல் இந்றப் வதரனபரரம் ீட்சறஷடரல் 

ஶலும் குறுக்கஷடஶ வசய்னேம். 

 

அறக ஶஷனரய்ப்னகஷப அபித்துனம் கட்டுரணத் துஷநரணது சறவண்ட் 
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ிஷனனேர்ரல் தரறக்கப்தட்டுள்பது. சறவண்ட் உற்தத்றரபர்கள் சறவண்ட் ிஷனஷ 

அறகரிக்கச் வசய்ஶ சறவண்ட் உற்தத்றஷக் குஷநந் அபில் வசய்கறநரர்கள்.  சறவண்ட் 

ிஷனஷ அசறன் கட்டுப்தரட்டுக்குள் வகரண்டு சறவன்ட் எலங்குனஷந ஆஷம் 

அஷக்குரறு இந்றக் கட்டுரணச் சங்கத் ஷனர் திர் ஶந்ற ஶரடிக்குக் கடிம் 

லறனேள்பரர். ஶரடி அர்கலக்குக் கடிம் லதுதும் குப்ஷதத் வரட்டிக்குக் கடிம்  

லதுதும்  என்றுரன். 

 

இந்ேலின் பக்ேற்ம சசத்துக்ேசர பணக்குலது சேைர்பே ஆதயசசன 

தசசலேசர சபம உயே லங்ேபைன் த்ே அசன் பேலீடு ற்றும் சபதுச் சசத்து 

தயண்ச துசம (டிபம்) இன்று எப்பந்ேம் சசய்துள்ரது. சரஷனகள், றனம், கட்டிடங்கள் 

துஷநனகங்கள், ில்ஶ, ில் றஷனங்கள், குரய்றகள், வரஷனத்வரடர்ன 

றறுணங்கலக்குச் வசரந்ரண ஶகரனங்கள் ஶதரன்ந வரஷனத் வரடர்னச் வசரத்துக்கள், 

துஷநனகச் வசரத்துக்கள் ண அஷணத்துஶ ிற்தற்கரக அஷடரபறடப்தட்டுள்பண. என 

குண்டூசறஷனேம் ிட ரட்டரர்கள் ஶதரனறனக்கறநது. 

 

வதரதுத்துஷந றறுணங்கபின் சந்ஷ-றப்ஷத அறகரித்து ிற்று ிட ஶண்டும் 

ன்தஶ வதரதுச் வசரத்து ஶனரண்ஷத் துஷநச் வசனரபர் துயறன் கரந்ர தரண்ஶடின் 

கஷன. த்ே அசு  சபதுத்துசம நறுலனங்ேசர அேே ஈவுத் சேசேசச் 

சசலுத்துறு சேடுசப்படுத்ே லபேேமது. அசுப் பங்குேசர ய நைலடிக்சேின் 

பயம் லிற்பது குமத்ே அமலிப்புேசரபம் த்ே அசு சலரிிட்டு லபேேமது. அசுப் 

தங்குகபின் ிற்தஷண துரிப்தடுத்ப்தடும் ன்றும் சலர்றனத்ங்கலம், ிறுிறுப்தரண 

ஶகத்றல் வரடப்தடும் ணவும் றறஷச்சர் வரிித்துள்பரர். 

 

சுஶசற சுஶசற ணக் கூவும் தரஜக அசறன் ங்கறத் ஷனஷ னட்சுற ினரஸ் ங்கறஷ 

சறங்கப்னஷச் ஶசர்ந் ணிரர் ங்கறனேடன் இஷக்கவுள்பது.  

ஷனஷ ங்கறின் வசற்குல றறத்துஷநஷனேம், றற அறகரங்கஷபனேம் 

னற்நறலுரகப் வதனனனரபிகபிடம் ரஷ ரர்ப்தது ஶதரல், ணிரர்                   

வதனறறுணங்கஷபனேம், ிக றறுணங்கஷபனேம், ங்கறகஷபத்  வரடங்க அனுறக்குரறு 

ஆதத்ரண ஆஶனரசஷண ங்கறனேள்பது. குரம் ரஜன் ற்றும் ில் ஆச்சரர்ர ஆகறஶரர் 
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இந் டடிக்ஷகஷ "ஶதறவு" ன்று ச்சரித்துள்பணர். 

ங்கறகள் எலங்குனஷநச் சட்டத்ஷத் றனத்ற, ங்கறசரர றற றறுணங்கள் ங்கறச் ஶசஷ 

வரடங்கவும், 3 ஆண்டு அனுதனஷட கட்ட ங்கறகஷப ங்கறகபரகச் வசல்தட 

அனுற அபிக்குரறும் இஶ வசற்குல தரிந்துஷத்துள்பது. ஶலும் ங்கறக் 

கட்டுப்தரட்டரபர்கபின் உரிப் தங்குகஷப 15 சீரகக் குஷநக்க ஶண்டும் ன்று ரிசர்வ் 

ங்கற னறனேறுத்துஷகில் அஷ 26% ஆக உர்த் ஶண்டும் ன்றும் தரிந்துஷத்துள்பது.  

 

றறத் துஷநில் அடுத் கட்ட ரரப டடிக்ஷககபரக ரன்கு னக்கறச் 

சலர்றனத்ங்கஷப ற்தடுத்றனேள்பரக ஷனஷ ங்கற ஆலர் சக்றகரந்த் ரஸ் 

வரிித்துள்பரர். அஷரண 1. றறச் சந்ஷகஷப ரரபரக்கம் வசய்ல் ற்றும் 

சந்ஷ எலங்குனஷநகஷப பிரக்குல் 2. றறச் சந்ஷகஷப சர்ஶச ரக்குல், 3. 

‚ரங்கும் தக்கத்றல்‛ தணர் தரதுகரத்ல் 4) ீட்சறஷனேம், தரதுகரப்ஷதனேம் உறுற வசய்ல். 

 

இந்ேப் பத்ேங்ேள் ற்றும் பரிலர்த்ேசன லரிம் (சசபி) எபே நே 

நறுலனத்துக்ேன சலரிநட்டு பேலீட்டு லம்புேசர ேற்தபதுள்ர 300 ல்யன் 

ையர்ேரியபேந்து 600 ல்யன் ையர்ேரே உர்த்ேபள்ரது. வதரனபரர ந் 

றஷனஷனேம் வதரனட்தடுத்ரது தரஜக அசு அஷணத்துத் துஷநகபிலும் ரரபச் 

சலர்றனத்ங்கஷபத் துரிப்தடுத்றனேள்பது. 

 

பணலகீ்ேம்: 

தகர்ஶரர் குநறடீ்டின் அடிப்தஷடினரண சறல்னஷநப் த கீ்கம் அக்ஶடரதர் ரத்றல் 

7.61%  உர்ந்தும் வசன்ந ரத்ஷ ிட 1.28% அறகரித்தும் உள்பது. உவுப் வதரனள்கபின் 

ிஷனரசற உர்வு 11.07%.  இது வசன்ந ரத்ஷ ிட 2.48% அறகரித்துள்பது. கரய்கநறகபின் 

ிஷனரசற 22.51% அறகரித்துள்பது. தனப்ன ிஷன 18.34% அறகரித்துள்பது. னட்ஷட ிஷன 

15.17% அறகரித்துள்பது. ண்வய், வகரலப்ன ிஷன 15.17% அறகரித்துள்பது. ீன், ரறசம் 

ஆகறற்நறன் ிஷன 18.70% அறகரித்துள்பது. றழ்ரட்டின் தகீ்கம் 8.04% ஆக உள்பது. 

வரறல்துஷநத் வரறனரபர்கலக்கரண சறல்னஷநப் தகீ்கம் அக்ஶடரதரில் 5.91% ஆக 

உர்ந்துள்பது. 
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இண்ைம் ேயண்டில் (2020-21) இந்ேப் சபபேரேம்: 

2020-21 றறரண்டின் (இண்டரம் கரனரண்டில் (ஜழஷன-வசப்டம்தர்) வரத் உள்ரட்டு உற்தத்ற 

7.5 சீம் ழீ்ச்சறஷடந்துள்பது. வரத் றப்னக் கூட்டனறன் அபவு 7 சீம் ழீ்ந்துள்பது. 

ஶபரண்ஷ சரர்ந் துஷநகள் 3.4 சீனம், வசய்வதரனபரக்கத் துஷந 0.6 சீனம், 

றன்சரத் துஷந 4.4 சீனம் பர்ச்சறஷடந்துள்பண. சுங்கத் துஷந 9.1 சீனம், 

கட்டுரணத் துஷந 8.6 சீனம், ர்த்கம், ஶயரட்டல், ஶதரக்குத்து, கல் வரடர்தரணது 

15.6 சீனம் ழீ்ச்சறஷடந்துள்பண. றற, டீ்டு ஷண, ஶசஷத் துஷந 8.1 சீனம், 

வதரது ஶனரண்ஷப் தரதுகரப்ன 12.2 சீனம் சரிஷடந்துள்பண. 

 

வசன்ந றறரண்டின் இண்டரம் கரனரண்டுடன் எப்திடும் ஶதரது, இந் றறரண்டின் 

இண்டரம் கரனரண்டில் ணிரர் தகர்வு வசனிணம் 4.1 சீம் குஷநந்துள்பது. அசு 

தகர்வுச் வசனிணம் 17.6 சீம் குஷநந்துள்பது. வரத் னெனண உனரக்கம் 0.34 சீம் 

ட்டுஶ அறகரித்துள்பது. 

 

2011-12 ப்ல்-சசப்ைம்பர் அசண்டில்:  

2020-21ல் (ப்ல்-வசப்டம்தர்) ஷினரண அஷரண்டுக் கரனத்றல் வரத் உள்ரட்டு 

உற்தத்ற 15.7 சீம் குறுக்கஷடந்துள்பது. ஶபரண்ஷ சரர்ந் துஷநகள் 3.4 சீம் 

பர்ச்சற கண்டுள்பண. ற்ந அஷணத்துத் துஷநகலம் ழீ்ச்சறஷடந்துள்பண. சுங்கத் துஷந 17.2 

சீனம், வசய்வதரனபரக்கத் துஷந 19.4 சீனம், றன்சரத் துஷந 1.4 சீனம் 

சரிஷடந்துள்பண. கட்டுரணத் துஷந 30.2 சீனம், ர்த்கம், ஏட்டல், ஶதரக்குத்து, 

கல் வரடர்ன 31.5 சீனம் ழீ்ச்சறஷடந்துள்பண. றற, டீ்டு ஷண, ஶசஷ 6.8 

சீனம், வதரது ஶனரண்ஷ, தரதுகரப்ன 11.3 சீனம் ழீ்ச்சறஷடந்துள்பண. 

வசன்ந றறரண்டின் னல் அஷரண்டுடன்  எப்திடும் ஶதரது இந் றறரண்டின் 

னல் அஷரண்டில், ணிரர் தகர்வுச் வசனிணம் 3.7 சீம் குஷநந்துள்பது. அசு 

தகர்வுச் வசனிணம் 13.7 சீம் ட்டுஶ அறகரித்துள்பது. வரத் னெனண உனரக்கம் 15 

சீம்  குஷநந்துள்பது.  

 

வசப்டம்தரில் உற்தத்ற றஷன: 
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னள்பிில் அஷச்சகத்ரல் வபிிடப்தட்ட வரறல்துஷந உற்தத்றக் குநறடீ்டு 

அநறக்ஷகின் தடி னன்ஷத் துஷநகபின் உற்தத்ற 0.2 சீம் சரிந்துள்பது. 

சுங்கத் துஷந 1.4 சீனம்,  றன்சரத் துஷந 4.9 சீனம் பர்ச்சற 

அஷடந்துள்பண. வசய்வதரனபரக்கத் துஷந 0.6 சீம் ழீ்ச்சற கண்டுள்பது. தன்தரட்டு 

அடிப்தஷடினரண ஷகப்தரட்டில் உடணடி தகர்வுப் வதரனட்கபின் உற்தத்ற 4.1 சீனம், 

கட்டுரணப் வதரனட்கபின்  உற்தத்ற 0.7 சீனம்,  ீடித் தகர்வுப் வதரனட்கபின் உற்தத்ற 

2.8 சீனம் அறகரித்துள்பண. னெனணப் வதரனட்கபின் உற்தத்ற 3.3 சீனம், னன்ஷப் 

வதரனட்கபின் உற்தத்ற 1.5 சீனம், இஷடறஷனப் வதரனட்கபின் உற்தத்ற 1.4 சீனம் 

ழீ்ச்சற அஷடந்துள்பண.  

 

அக்தைபரில் சேறல்துசம லரர்ச்ச: 

வரறல்துஷந ற்றும் உள்ரட்டு ர்த்க ஶம்தரட்டுத் துஷந வபிிட்ட ட்டு னக்கறத் 

வரறல்கபின் எனங்கறஷந் உற்தத்றக் குநறடீு (அடிப்தஷட: 2011-12 = 100) அக்ஶடரதரில் 2.5 

சீம் சரிந்துள்பது.  றனக்கரி உற்தத்ற 11.6 சீனம், உங்கபின் உற்தத்ற 6.3 சீனம் 

அறகரித்துள்பண. றன்சர உற்தத்ற 10.5 சீனம், சறவண்ட் உற்தத்ற 2.8 சீனம் 

அறகரித்துள்பண. கச்சர ண்வய் உற்தத்ற 6.2 சீனம், இற்ஷக ரிரனே உற்தத்ற 8.6 

சீனம் குஷநந்துள்பண. வதட்ஶரனற சுத்றகரிப்ன உற்தத்ற 17.0 சீனம், ஃகு உற்தத்ற 

2.7 சீனம் குஷநந்துள்பண.  

 

அவரிக்க த்ற ங்கறின் அள்பித் வபிக்கும் தக் வகரள்ஷகரல் அறகரித்துள்ப 

டரனர் தப் னக்கத்றன்  தனக்ஷககள், இந்றப் தங்கு சந்ஷகபில் 60,000 ஶகரடிக்கும் ஶனரக 

அந்ற னலீடுகபரகச் சறந்ப்தட்டும் ஷனஷ ங்கறின் வபிச்சந்ஷ டடிக்ஷககபரல் 

அவரிக்க டரனனக்கு றரக னொதரின் றப்ன ற்நம் வதறுது டுக்கப்தட்டுள்பது. அந்ற 

னலீட்டரபர்கஷபச் சரர்ந்து ன்நரடி ஊசனரடுகறநது னொதரின் றப்ன. இந்றரில் அந்ற 

னலீடுகள் வதனம்தரலும் ஶசஷத் துஷநிஶனஶ வசய்ப்தடுரல் இற்நறன் னெனம் 

இந்றரின் உள்ரட்டு உற்தத்றத் றநன் ஶம்தடுற்கரண ரய்ப்னகள் இல்ஷன. அந்ற றற 

னலீடுகபரல் இந்ற க்கலக்கு இப்ஶத ற்தடுகறநது. தரஜக அசறன் ஶக் இன் இந்றர 

றட்டத்ரல் உள்ரட்டு உற்தத்ற ழீ்ச்சறஶ கண்டுள்பது. 
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ற்ஶதரஷ  றற ற்றும் வதனறறுண ிகரங்கலக்கரண அஷச்சர் அனுரக் 

ரக்கூர் அக்ஶகடரண என கனத்ஷத் வரிித்துள்பரர். இர் இந்ற கறரிக்வகட் கட்டுப்தரட்டு 

ரரித்றன் ஷனர் திினறனந்து உச்ச ீறன்நத்ரல் தி ீக்கம் வசய்ப்தட்டர். 

கறரிக்வகட் ரரித்றன் றர்ரகத்ஷச் சலர்றனத்துற்கரண ீறதற ஶனரரின் தரிந்துஷகஷப 

றஷநஶற்நரல் ஷடரக இனந்ரல் 2017ல் கறரிக்வகட் ரரித்றனறனந்து திீக்கம் 

வசய்ப்தட்டரர். ஆணரல் க்கபஷத் ஶர்னறல் ஶதரட்டிிடத் ஷடிறக்கப்தடில்ஷன 

ன்தஶரடு அர்ரன் ற்ஶதரஷ  றற ற்றும் வதன றறுண ிகரங்கலக்கரண 

அஷச்சரக இனக்கறநரர் ன்நரல், றறஷச்சகம் ரனக்கரக ப்தடிச் வசல்தடும் ன்று 

ண்ிப் தரனங்கள். 

 

இந்றரில் ிஷபரட்டுகலக்குப் தந்ம் கட்டுஷ சட்டப்னர்ரக்க ஶண்டும் 

ண இர் வரிித்துள்பரர். இந்றர்கபிஷடஶ தந்ம், சூரட்டத்றல்  ஈடுதடுற்கு 

‘இல்தரண உள்லர்வு’ இனப்தரகவும் உனகறன் தன ரடுகபில் இனப்தது ஶதரல் 

இந்றரிலும் ிஷபரட்டுக்குப் தந்ம் கட்டுது சட்டனர்ரக்கப்தட ஶண்டும் ன்றும் 

அன் னெனம் னரய் றட்டனரம் ன்றும் தினக்கரண வதரனபரர ஆஶனரசஷணக் 

குலின் தகுற ஶ உறுப்திணரண றஶனஷ் ர கூநறனேள்பரர். இந்றர்கபிஷடஶ கள்பப் 

தம் அச்சடிக்க இல்தரண உள்லர்வு இனப்தரகக் கூநற கள்பப் தத்ஷச் 

சட்டப்னர்ரக்க னடினேர? சனெகக் குற்நங்கஷபச் சட்டரக்கற ிட்டரல் றரரகற ிடுர? 

அசு னரஷ அறகரிக்க ஶண்டுரணரல் பர்ந் னனரபித்து ரடுகபில் 

கரப்தடுது ஶதரல் வசரத்து ரிஷனேம், ரரிசுரிஷ ரிஷனேம் வகரண்டு ஶண்டும். 

வதனறறுணங்கள் ீரண ரிஷ அறகப்தடுத் ஶண்டும். தன்ணரட்டு றறுணங்கபின் ரி 

னஷநஶகடு கரரக இந்றர ஆண்டுக்கு 75,000 ஶகரடி ரி னரஷ இப்தரகச் 

சீதத்ற ஆய்நறக்ஷக வரிிக்கறநது. இஷவல்னரம் ிட்டுிட்டுப் தந்ச் சூரட்டத்றன் 

னெனம் னரஷ அறகரிக்கனரம் ண ஆஶனரசஷண அபிக்கறநரர்கள். ப்ஶதர்தட்ட 

றறஷச்சஷனேம், வதரனபரர ஆஶனரசஷணக் குலஷனேம் இந்றர வதற்றுள்பது! 

 

வரத்த்றல் தரஜக அசு ரட்டின் அஷணத்து பங்கஷபனேம் இந்றப் 

வதனனனரபிகபிடனம், அந்றப் வதனனனரபிகபிடனம் சூரட ிடும் 

இஷடத்கரகத்ரன் வசல்தட்டு னகறநது. ரடரலன்நனம், றறஷச்சகனம் ஷனஷ 
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ங்கறனேம், வசதினேம், தங்குச் சந்ஷகலம் சூரட்டங்கங்கபரகத்ரன் வசல்தடுகறன்நண 

ன்தஷஶ இஷவல்னரம் சந்ஶகறல்னரல்  உறுறப்தடுத்துகறன்நண. 

 

தங்குச் சந்ஷ ன்தது சறன வநறற்ந வநறகஷபக் வகரண்ட சூரட்டம்ரன் அது 

சட்டப்னர்ரக இங்கும் ஶதரது ன் தந்ச் சூரட்டத்ஷ ட்டும் டுக்க ஶண்டும் ணக் 

ஶகட்டரல் அறலும் என ர்க்கம் இனக்கத்ரன் வசய்கறநது. என றரரண சனெகத்றல் தங்குச் 

சந்ஷஷனேம் சட்ட ிஶரரக அநறிக்க ஶண்டும். கறனைதர ஶதரன்ந ரடுகபில் தங்குச் 

சந்ஷகள் இல்ஷன. ணிரர் னனரபிகள் னெனணம் றட்டுற்கரண என சட்டனர்ரண 

அஷப்தரகத்ரன் தங்குச் சந்ஷ வசல்தடுகறநது. இறல் னலீடு வசய்தர்கள் ரனம் 

வதரனபரரத்ஷ பர்க்க ஶண்டும் ன்று னலீடு வசய்றல்ஷன. சந்ஷ ற்ந, 

இநக்கங்கலக்கறஷடப்தட்ட ஶறுதரட்டில் னரதம் ஈட்டனரம் (arbitrage) ன்ஶந னலீடு 

வசய்கறநரர்கள். ‘ஶசப்தற்று’ ன்று கனதுற்கு இறல் என்றுறல்ஷன. ல்னரத் ப்ன 

னலீட்டரபர்கலம் உண்ஷில் அவரிக்க த்ற ங்கறின் ீதுரன் ‘ஶசப்தற்று’ 

வகரண்டுள்பணர். தட்டிினறடப்தட்ட றறுணங்கள் சறல்னஷந னலீட்டரபர்கலக்குக் குநறப்திட்ட 

கரனத்றற்கு என னஷந ஈவுத் வரஷக ங்க ஶண்டும் ன்று எலங்குனஷநப்தடுத்தும் 

சட்டங்கள் துவும் இல்ஷன. அணரல்ரன் றறுணங்கபரல் அறக னரதம் ஈட்ட னடிகறநது. 

பங்குச் சந்சேேரில் புளும் சத்ே பயேனத்ேல் சபபேபேயரிேரின் சசந்ேப் பணம் 

ன்பது ேக் குசமலன பகுேத. அலர்ேள் ஊர் பணத்சேத் ேட்டிபம், 

சேறயரர்ேரின் ஊேற்ம உசறப்சபச் சுண்டிபம் சபபேயபம் சபறுேமர்ேள். 

கூகுள், ஃதபஸ் புக் தபன்ம பற்றுரிச சபற்ம சபபேநறுலனங்ேள் சல்யசம 

பேலீட்ைரர்ேளுக்குத் ே தலண்டி ஈவுத் சேசேசப் பணே அரிக்ேல் 

பங்குேரக்கும் உத்ேசக் ேசைபிடிப்பேதயத ேங்ேள் நறுலனங்ேசர இந்ே அரவுக்கு 

உயசேங்கும் லிரிலக்ேம் சசய் படிந்துள்ரது ன்பது குமப்பிைத்ேக்ேது. என க்கள்ன 

அசு தங்குச் சந்ஷகஷபத் ஷட வசய் ஶண்டும், அசு றறுணங்கலக்கரண னெனணத் 

றட்டனரணது அசறன் கட்டுப்தரட்டில் கூட்டுநவு அஷப்ன னஷநில் வசல்தடுத்ப்தட 

ஶண்டும். அதுஶ ணிதர்கபிடம் வசல்ம் குிஷனேம், சனெகத்றன் வதரனபரரச் 

சறன்ஷஷனேம் டுக்கும். 
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சசங்ேட்ைன் குமப்புேள் 
பசற ேழ்த் தேசம் இேழ்த் சேகுப்சபப் புட்டிப் பர்த்துக் சேண்டிபேந்தேன். 

சுசலன நசனவுேசரக் ேரம லிடும் பய குமப்புேள். அலற்றுள் இண்டு இதே:  

 

”இந்ேர்ேள் பேல்சய!”  
றல்னறில் வசன்ந (2008) ப்ல் 2ஆம் ரள் இவு சகர்னரல் ஶன தல்கஷனக்கக ரர் 

ிடுறில் சணரக ரர் சங்கம் (டிஸ்னே) சரர்தில் ’அசறல் ஷகறகள் ஶதசுகறநரர்கள்’ 

ன்ந ஷனப்தில் என கனத்ங்கம் ஷடவதற்நது. ஶதரசறரிர் ஸ்..ஆர். கலனரணி, ஶரர் 

ஶகரிந்ன் குட்டி, ஶிஇ வதரதுச்வசனரபர் ஶரர் றரகு ஆகறஶரர் உஷரற்றுரர்கள் 

ன்று அநறிக்கப்தட்டது. இந்துத்து அஷப்தரண அகறன தரற ித்ரர்த்ற தரிசத் (திிதி) 

கலனரணி னற்குக் கடும் றர்ப்னத் வரிித்து. தல்கஷனக்கக றர்ரகனம் கூட 

கூட்டத்துக்கு அனுற றுத்து ிட்ட றஷனில் டிஸ்னேஷச் ஶசர்ந் ம் ரர்கள் 

தல்கஷனக்கக ரர் சங்கத்ஷனேம் இடதுசரரி ரர் அஷப்னகஷபனேம் அடகற 

அஷணரின் எத்துஷப்ஷதனேம் வதற்றுக் கூட்டத்ஷ வற்நறகரக டத்றணர். ரத் 

ஶரர் கஷனசன் ஷனஷில் கலனரணி, ஶகரிந்ன் குட்டி, றரகு னெனம் 

உஷரற்நறணர். இந்றர ஶசற இணங்கபின் சறஷநக் கூடரகவும் இந்ற அசஷப்ன ஶசற 

இணங்கபின் அடிஷ னநறரகவும் இனப்தஷ ிபக்கற ஶரர் றரகு றீ ிடுஷனப் 

ஶதரரட்டத்ஷ ஆரிக்க ஶண்டி ஶஷஷனேம் டுத்துஷத்ரர். உஷ னடிில் என 

ரர், ‚ீங்கள் இந்றர் இஷனர?‛ ன்று ஶகட்டற்குத் ஶரர் றரகு அபித் ிஷட: 

‛ரன் இந்றன் இல்ஷன, ீங்கலம் இந்றர் இல்ஷன. இந்றரில் இந்றர் ரனறல்ஷன. 

இந்றர் ன்தது என ஶசற இண அஷடரபன்று. இந்றக் குடிகணரக இனப்தரஶனஶ 

ரம் இந்றர்கள் ஆஶரம் ன்நரல், திரித்ரணி இந்றக் குடிகபரய் இனந் ஶதரது ரம் 

திரித்ரணி இந்றர்கபரய் இனந்ஶரர? ஶசற அஷடரபம் ன்தது ஆலம் அஷசப் 

வதரறுத்ன்று.‛        
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   சன்னக் ேஞ்சபும் ேபேஷ்ணச சர் 

[சபேநீேத் ேழ்த் தேசம், 2008 த இேறல் ேழ்நட்டின் பேல் த நள் குமத்து 

தபசரிர் பத்து குணதசேன் ழுேபள்ர ேட்டுசியபேந்து:] 

தூத்துக்குடி ஶகரல் றல் சற க்கறல் .உ.சற. ஶசர்க்கப்தட்டது ஶதரனஶ, கனொர் சற க்கறல் 

ஆங்கறஶன அசரல் ஶசர்க்கப்தட்டுச் சறஷநத்ண்டஷணக்கு ஆபரணர்ரன் கறனஷ்சரற சர்ர. 

அர் ரழ்ின் ீண்டவரன தகுறஷச் சறஷநிஶன கறத்ரர். சறஷநக்குச் வசல்னர 

கரனங்கபில் இந்துஶசன், சுஶசறத்றன் ஶதரன்ந டுகபில் வரடர்ந்து லற ந்ரர். அர் 

21க்கு ஶற்தட்ட தல்கள் லறரகத் வரிகறநது ன்நரலும் என்று கூட இப்ஶதரது 

கறஷடக்கில்ஷன. 

 

ஜரனறன்ரனரதரக் கண்டணக் கூட்டத்றல் கறனஷ்சரற சர்ர ஶதசறணரர். அசுக்கு றரண 

ல்னரப் ஶதரரட்டங்கபிலும் கனந்து வகரண்டரர்.  

 

1887இல் என தரர்ப்தணக் குடும்தத்றல் குடரில் சடஶகரதன், வதனந்ஶி ஆகற வதற்ஶநரர்க்கு 

கணரகப் திநந் சர்ர இபம் றஶனஶ சுந்ற உர்வு வதற்நரக ட்டுறன்நற, சரற 

 றர்ப்தரபரகவும் பர்ந்ரர். கறனரஃதத் இக்கம் உட்தட அஷணத்து இக்கங்கபிம் 

தங்ஶகற்நரர். இம்றபவும் தரர்ப்தணச் சரறப் தற்று இல்னரரகத் றகழ்ந்ரர். ஶசன்ரஶி 

குனகுனச் சறக்கல், னக்ி அனண்ஶடல் றனச் சறக்கல் ஶதரன்நற்நறல் அர் டுத் 

றஷனப்தரஶட இற்குச் சரன்று. எவ்வரன றஷனிலும் சரற எறப்ஷதனேம் ணி 

ஶத்ஷனேம் அர் னறனேறுத்ற ந்ரர்.  

 

வகரள்ஷக அடிப்தஷடில் ர் று வசய்ரலும் கண்டிக்கும் துிவு சர்ரவுக்கு இனந்து. 

சவுரி சவுர றகழ்ச்சறக்குப் தின் கரந்றரர் து எத்துஷரஷ இக்கத்ஷ றறுத்றக் 

வகரண்ட ஶதரது, இது கரந்றின் இரனத் று ன்று சர்ர கண்டித்ரர். தகத் சறங்கறன் 
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றரகத்ஷ கரந்றரர் வநறத்ணம் ன்ந ஶதரது, இல்ஷன, இதுரன் ஶசப் தற்று ன்நர் 

சர்ர.  

 

1923இல் சறங்கரஶனர் வகரண்டரடி அந் னல் ஶரபில் றனல்னறக்ஶகி கடற்கஷக் 

கூட்டத்றல் சர்ர கனந்து வகரண்டரர். சறங்கரஶனர் சர்ரஷப் தரரட்டி ஶற்நரர். ‚சர்ர 

ஶதரன்ந றரகறகள் ந்ற்கு ரங்கள் வகரடுத்து ஷத்ர்கள்‛ ன்நரர். 

 

ஶரள் கூட்டத்றல் உஷரற்நற கறனஷ்சரற சர்ர ஶரஷபத் வரறனரபர்கபின் னணி 

ரள் ணப் ஶதரற்நறணரர். ‚ஶரள் கூட்டத்றல் கனந்து வகரள்லம் ஶரர்கள் ரன் வசரன்ஶணன் 

ன்தற்கரக்க் ஷகவலத்துப் ஶதரட்டு ிட்டு கரனர்கள் வனக்கும் ஶதரது தின்ரங்கக் 

கூடரது‛ ன்நரர்.  

 

கரனவல்னரம் சரற றர்ப்தரபரக ரழ்ந் சறன்ணக் கரஞ்சறனம் கறனஷ்சரற சர்ர 

தரர்ப்தணர்கபரல் கடுஷரக வறுக்கப்தட்டரர். கரஞ்சறனத்துப் தரர்ப்தணர்கள் அஷ ’ஜரறப் 

திஷ்டம்’ வசய்ணர்; அரது சரறினறனந்து ினக்கற ஷத்ணர். வதரன்ஶணரிில் ஆசறம் 

அஷக்க னன்று அறலும் சர்ர ஶரற்றுப் ஶதரணரர்.  

 

கரனவல்னரம் சறஷநில் கல்லுஷடத்து ஶரய்ரய்ப்தட்டு வரறுங்கறப் ஶதரினந் 

கறனஷ்சரற சர்ர கரஞ்சறனத்றல் றடீவண ஷநந் ஶதரது, ரனம் ச அடக்கத்துக்கு 

வசல்னக் கூடரது ன்று தரர்ப்தணர்கள் டுத்து ிட்டணர். தித்ஷத் தூக்குற்குக் கூட 

ரனறல்ஷன. னென்று ரள் கறத்து சர்ரின் வரண்டர் எனர் ன் எற்ஷந ரட்டு 

ண்டிில் உடஷன ற்நற சுடுகரட்டுக்கு டுத்துச் வசன்நரர். சர்ரின் உடலுக்கு அர் 

ஷணிரன் வகரள்பி ஷத்ரர். அஷண ஶடிக்ஷக தரர்க்கக் கூட என தரர்ப்தன் அங்கு 

ந்ரணில்ஷன.      
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   “சலண்ணி சலறும் கூயக்ேன தபட்ைம் அல்ய!”  

[றழ்த் ஶசற ிடுஷன இக்கத்றன் வதரதுச் வசனரபனம் ‘உரிஷத் றழ்த் ஶசம்’ 

ஆசறரினரகற தேறர் ேகு இந்து றழ் ரபிலக்கு அபித் ஶதட்டிில் வண்ி 

றஷணவுகஷபப் தகறர்ந்துவகரள்கறநரர்.] 

 

ேறத் ேஞ்சசில் லிலசக் கூயத் சேறயரர்ேரின் தபட்ைம் 

ப்தபது சேைங்ேது? 

அப்ஶதரது கரிரித் ீம் ன்தது னப்ஶதரகம் ிஷபக் கூடி தகுற. ிசரத் 

வரறனரபர்கபில் கிசரணர்கள் னறத் க்கள். ர்க்கச் சுண்டலும் சரற 

எடுக்குனஷநனேம் கடுஷரக இனந்ண. சரிப்தரல், சவுக்கடி ன்று றகக் வகரடூரண 

எடுக்குனஷநகள் இனந்ண. இற்றுக்கு றரண ஶதரரட்டங்கஷப ‘30-கள் வரடங்கறப் 

வதரதுவுஷடஷ இக்கத்றணர் டத்றினக்கறநரர்கள். 

 

வண்ி தடுவகரஷனச் சம்தம் தற்நற ஆய்ின் ஶதரது இந்ப் தகுறில் வதரதுவுஷடஷ 

இக்கம் ப்ஶதரது ந்து ன்று ிசரரித்ஶன். ‚ங்கள் ஊர்கபில் ‘60-கபில்ரன் கட்சறஷக் 

வகரண்டுந்ஶரம். ஆணரல், வண்ிஷச் சுற்நறனேள்ப தகுறில் ட்டும் ங்கலக்கு 

னன்ஶத கட்சற இனந்து. ணக்ஶக அது னலஷரகத் வரிில்ஷன‛ ன்று ன்ணிடம் 

வசரன்ணரர் .ஜற.கஸ்தூரிங்கன். அந்ப் தகுறில் என னக்கறரண ஷனரக இனந் அர், 

அற்கு னன்ன றரிட இக்கத்றல் இனந்ர். 

 

வண்ி க்கறல் ண்டஷணக் ஷகறரக இனந் ரஷர ன்ந வதரிரிடனம் இஶ 

ஶகள்ிஷக் ஶகட்ஶடன். இந்ப் தகுறில் லூர் ிம்ஷ ஊர் ஊரகச் வசன்று இக்கப் 

திகஷபத் வரடங்கறணரர் ன்று அர் வசரன்ணரர். கரங்கறஸ் ஶசரனறஸ்ட் கட்சறில் இனந் 

ிம்ஷ, றனச்சுரன்ரர்கலக்குத் வரிரல் இஶரடு இரகச் வசன்றுரன் அந் 

ஶஷனகஷபச் வசய்றனக்கறநரர். சறன்ணக்குத்தூசறின் ண்தர் அர். அப்ஶதரது சறன்ணக்குத்தூசற 

றரிட இக்கத்றல் இனந்ரர். ிம்ஷ வதரதுவுஷடஷ இக்கத்றல் திரற்நறச் 

வசங்வகரடிச் சங்கங்கஷப அஷத்ரர். இண்டு இக்கனம் எஶ கரனகட்டத்றல் இந்ப் 
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தகுறகபில் பர்ந்ண. 
ேலிை இக்ேத்ேன் பங்சேப் பற்மச் சசல்லுங்ேள்… 

என தகுற னறத் க்கள் ‘றரிட ிசரத் வரறனரபர் சங்கம்’ ன்ந வதரில் 

இங்கறணரர்கள். .ஜற.ஶக., தரச்சர ஶதரன்ந ஷனர்கள் அந்ச் சங்கத்றனறனந்து 

உனரணர்கள்ரன். 

 

1967க்குப் திநகு இந்ப் ஶதரரட்டங்கள் றகவும் ீிஷடந் கரனகட்டத்றல், கூனற உர்ரல் 

தனணில்ஷன; ஶஷில்னர ன்னஷநகள் டக்கறன்நண ன்று வசரல்னற இந்ப் 

ஶதரரட்டங்கஷபப் வதரிரர் ிர்த்ரர். அப்ஶதரது தனர் அஷ ிட்டு ினகறப் 

வதரதுவுஷடஷ இக்கத்துக்கு ந்து ிட்டரர்கள். இப்ஶதரதும் கூட, அந்ப் தகுறில் ‘றரிட 

ிசரத் வரறனரபர் சங்கம்’ இங்கறனகறநது. .ஜற.ஶக. திற்கரனத்றல் ரர்க்சறஸ்ட் 

கம்னைணிஸ்ட் கட்சறினறனந்து ினகற ீண்டும் அந் அஷப்தில் இஷந்து ரறனப் 

வதரறுப்தரபரணரர். 
    னக்கறரக, னறத் க்கஷப அடிப்தஷடரகக் வகரண்ட இக்கரக இனந்ரல், 

வதரனபரரரீறரக கூனற உர்வுக்குப் ஶதரரடுது ட்டுஶ ஶதரில்ஷன. என்நரகச் 

ஶசர்ந்ரல் னறஷரக இனக்கனரம் ன்ந ண்த்ஷ அர்கபிடம் ற்தடுத்க் கடுஷரக 

உஷக்க ஶண்டிினந்து. அன் கரரக அந்ப் தகுறில் சரறக் வகரடுஷகள் 

ிந்ண. 

 

சலண்ணி பிச்சசன ப்படித் ேலீினது? 

1967 வதரதுத் ஶர்ல் னடிவுகள் க்கள் த்றில் என வதனம் ரறுஷன ற்தடுத்றண. 

ரர்க்சறஸ்ட் கட்சற றனகவுடன் கூட்டிில் இனந்ரல், என றர்தரர்ப்ன இனந்து. ஆணரல், 

என்றும் டக்கில்ஷன. வண்ி சம்தத்துக்கு னன்தரகஶ ிசரத் வரறனரபர்கபின் 

ஶதரரட்டங்கஷப எடுக்குற்கு ன்ஶந ‘கறமரன் ஶதரலீஸ்’ ன்று என திரிஷத் 

வரடங்கறணரர்கள். ரகப்தட்டிணம் ரலுகரின் தன கறரங்கபில், அந் ஶதரலீமரர் 

னகரறட்டினந்ரர்கள். றனச்சுரன்ரர்கபின் இடங்கபில்ரன் அந் னகரம்கள் 

அஷக்கப்தட்டண. 

கறரங்கபில் னகுந்து ஆடு, ஶகரறகஷபத் றனடுது, க்கஷபத் வனில் ண்டிஶதரடச் 
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வசரல்து, ‘தி.ரனெர்த்ற எறக’ ன்று ஶகரம் ஶதரடச் வசரல்து ன்று அந் ஶதரலீமரர் 

தன அக்கறங்கஷபச் வசய்ணர். று தக்கம் றனச்சுரன்ரர்கள் ‘வல் உற்தத்றரபர்கள் 

சங்க’த்ஷ ற்தடுத்ற, ந் ஊரிலும் வசங்வகரடி ற்நக் கூடரது ன்ந கட்டுப்தரட்ஷடக் 

வகரண்டுந்ரர்கள். அர்கபது சங்கத்றன் வள்ஷபக் வகரடிஷத்ரன் ற்ந ஶண்டும், 

இல்ஷனவன்நரல், அதரம் கட்ட ஶண்டிினக்கும் ன்று வனக்கடி ந்ரர்கள். 

 

   ஶகரதரனகறனஷ் ரனேடு வல் உற்தத்றரபர் சங்கத்றன் ஷனரக இனந்ரர். 

அனஷட ரர தக்கறரிசரற ரனேடுரன் அஷ ஆட்டிப் தஷடத்ர் ன்று வசரல்ரர்கள். 

   ஶதரலீஸ் துப்தரக்கறச் சூட்டில் னந்ங்குடி தக்கறரி சுட்டுக் வகரல்னப்தட்டரர். என ரள் இவு 

.ஜற.ஶக.ஷ வகரஷனவசய்க் கரத்றனந்ர்கள் அனக்கு னன்தரக ந் சறக்கல் தக்கறரிஷக் 

வகரன்றுிட்டரர்கள். ரஷக ட்டம் னலக்கப் தற்நரக இனந்து. வண்ி உள்படங்கற 

ஶவூர் தகுறில் றனக்கறரர்கபின் அடிரட்கள் குடிஷசகஷபக் வகரலத்தும் ஆதத்து 

இனப்தரக ரர்க்சறஸ்ட் கட்சற சரர்தில் அசுக்கு ச்சரிக்ஷக ப்தட்டது. ஆணரல், அசு வ்ி 

டடிக்ஷகனேம் டுக்கில்ஷன. 

     1968 டிசம்தர் 25 னன்ணிில் றரசுரர்கபின் அடிரட்கலக்கும் வரறனரபர்கலக்கும் 

ற்தட்ட ஶரனறல் இனகூர் தக்கறரி வகரல்னப்தட்டரர். அடுத்து ன்ண டக்கப் ஶதரகறநஶர ண 

ல்ஶனரனம் தந்துகறடந்ரர்கள். தக்கத்து ஊனக்குச் வசன்று உி ஶகட்தற்கரக இஷபஞர்கள் 

ல்னரம் ஊஷ ிட்டுச் வசன்நறனந்ரர்கள். அணரல்ரன் இவு அந்ச் சம்தம் டந்ஶதரது 

ஊரில் வதனம்தரலும் வதண்கள், குந்ஷகள், ஶரறகர்கஶப இனந்ரர்கள். 

 

சம்பல ேனத்ேன்று ன்ன நைந்ேது? 

அன்று இவு வரறனரபர் குடிினப்னக்குள் ீன றந ஶதரலீஸ் ஶன் ஶதரய் றன்நது. 

அறனறனந்து இநங்கறர்கள் துப்தரக்கறரல் சுட்டுக்வகரண்ஶட வசன்நரர்கள். ஶகரதரனகறனஷ் 

ரனேடுரன் அர்கஷப றடத்றச் வசன்நரர். ரஷரின் குடிஷச அந் ஊரின் கஷடசறில் 

இனந்து. அந்க் குடிஷசஷத் ரண்டினேம் ஶதரக னடிரது. 

   அங்கு ததுங்கறக்வகரண்டரல் ிட்டுிடுரர்கள் ன்றுரன் வரறனரபர் குடும்தத்றணர் 

றஷணத்றனப்தரர்கள். குடிஷசஷஶ வகரலத்துரர்கள் ன்று றர்தரர்க்கில்ஷன. சம்தம் 

டந்து சறன ரட்கள் கறத்து, ரன் அங்கு வசன்று தரர்த்ஶதரது, அங்கறனந் வன்ஷண 



                                              உரிஷத் றழ்த் ஶசம்| டிசம்தர் 2020|  34 

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

ங்கபில் ஶரட்டரக்கள் தரய்ந்றனந்ஷப் தரர்க்க னடிந்து. 

ிசர சங்கத் ஷனர்கள் ரனஶ அப்ஶதரது ஊரில் இல்ஷன. ஶகபத்றல் சற.தி.ம். 

கட்சறின் அகறன இந்ற ரரடு டந்துவகரண்டினந்ரல், ஶசறத் ஷனர்கள், ரறனத் 

ஷனர்கள் ல்ஶனரனம் அங்ஶக இனந்ரர்கள். .ஜற.ஶக. ீது என க்கு இனந்ரல், அர் 

ஷனஷநரக இனந்ரர். சம்தத்ஷக் ஶகள்ிப்தட்ட திநகுரன் அர்கள் ந்துஶசர்ந்ரர்கள். 

தி.ரனெர்த்ற ந் திநகுரன் கரல் துஷந னற்றுஷகஷ ீநற ஊனக்குள்ஶபஶ தஷ 

னடிந்து. 

 

ேபே ஆட்ச இந்ேச் சம்பலத்சே ப்படி ேர்சேண்ைது? 

அண்ரரல் இந்ச் சம்தத்ஷ றஷணத்றனந்ரலும் டுத்றனக்க னடிரது. இது அனக்குத் 

வரிந்து டந்து ன்ஶநர அர் ஶதரலீஷம அனுப்திணரர் ன்ஶநர வசரல்ன னடிரது. ஆணரல், 

அர் ஆட்சறக்கு ந் திநகுரன் கறமரன் ஶதரலீஸ் ஆம்திக்கப்தட்டது. எனனஷந சட்ட 

ன்நத்றல் அண்ர ஶதசும்ஶதரது, ‚உங்கள் ஶரர்கபில் சறனர் தகனறல் ரர்க்சறஸ்ட்டுகள், 

இில் க்மஷனட்டுகள்‛ ன்ஶந வசரல்னறினக்கறநரர். ிசரத் வரறனரபர் 

ஶதரரட்டத்ஷ னன்ணின்று டத்ற .ஜற.ஶக., ீணரட்சறசுந்ம் ஶதரன்நர்கஷபத்ரன் அர் 

அப்தடிச் வசரல்னறினக்கறநரர். 

    வரறனரபர்கபின் சரர்தரக றன்று அந்ப் திச்சறஷணக்குத் ீர்வு கரண்தது; க்கபிடம் 

ஶடிரகச் வசன்று அந்ப் திச்சறஷணஷ அடகுது, ஶதரலீஸ் அடக்குனஷநஷத் 

ிர்ப்தது ன்வநல்னரம் வகரள்ஷக இல்னரல், அறகரர்க்கம் டுத் னடிவுகலக்கு 

இடம்வகரடுத்து ிட்ட ஶதரது அண்ர ீது குற்நச்சரட்டு த்ரஶண வசய்னேம்! னனஷச்சர் 

ன்ந னஷநில் வண்ிக்கு அண்ரஷ அசறல் வதரறுப்தரக்குறல் நறல்ஷன. 

வதரிரஷப் வதரறுத்ஷ கூனற உர்வுப் ஶதரரட்டங்கபின் ீஶ அனக்கு 

ம்திக்ஷகில்ஷன. ன்ணிடறனந்து ினகறப்ஶதரணர்கள் ீரண ஶகரதனம் றனக ஆட்சற 

ீரண தரிவும் ஶசர்ந்துவகரண்டண. வதரிரர் றஷனப்தரட்ஷட ற்க னடிரதுரன்! 

 

அசு ன்ன சசய்ேபேக்ே தலண்டும்? 

வசவ்ரஷ சறறுகஷில் றனப்தினகபின் வகரடுவஞ்ஷச சறத்றரித் அண்ரரல் இப்ஶதரது 

கரனங்கரனரய் ஆறக்கம் வசலுத்ற ந் தினத்துத்றன் ஶகர னகத்ஷக் கர 
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னடிில்ஷன. இந்ப் திச்சறஷணஷ க்கலக்கு இஷடினரண ஶரனரகஶர அல்னது 

அஷறக் குஷனரகஶரரன் அது அசரல் தரர்க்க னடிந்து. ஆக, கரங்கறசு அசுக்கும் 

றனக அசுக்கும் ஶறுதரடு இல்னரல் ஶதரணது. அஶ அறகரரிகள்.. அஶ ஶதரலீஸ் வகரள்ஷக! 

ஶகபத்றல் இடதுசரரிகள் ஆட்சறக்கு ந்ஶதரது வரறனரபர் ஶதரரட்டத்றல் ஶதரலீஸ் 

ஷனிடரது ன்ந வகரள்ஷகஷ டுத்ரர்கள். ஆணரல், ஶதரலீஸ் வகரள்ஷகில் றனக ந் 

ரற்நத்ஷனேம் வகரண்டுில்ஷன. வண்ிில் தடுவகரஷனக்குக் கரரணர்கள், 

வரறனரபர்கள் ன்று இன ப்திணர் ீதும் க்கு ஶதரடப்தட்டது. 

    வனக்கடி றஷன அநறிக்கப்தட்டு ரறன அசு கஷனக்கப்தடரனறனந் இஷடக்கரனத்றல் 

கட்சற சரர்தில் அப்ஶதரஷ னல்ர் கனரறறிடம் சறன ஶகரரிக்ஷககள் ஷக்கப்தட்டண. 

வண்ி சம்தத்துக்கு னன் டந் வகரஷன வரடர்தரகச் சறஷநினறனந் ஶரர்கலக்கு 

உச்ச ீறன்நத்றல் திஷிடுஷன வதந உ ஶண்டும் ன்ந ஶகரரிக்ஷகஷ அர் 

ற்றுக்வகரண்டரர். 

    அர்கள் ிடுஷன வதற்று வபிஶ வசன்நரர்கள். அஷப் ஶதரன வண்ி 

சம்தத்துக்குக் கரரண ஶகரதரனகறனஷ் ரனேடுவுக்குப் திஷஷ ீக்கற சறஷநினஷடக்க 

ஶண்டும் ன்ந ஶகரரிக்ஷகனேம் ற்கப்தட்டது. அனம் தரலு ரனேடுவும் சறஷநில் 

அஷடக்கப்தட்டரர்கள். றனக ஆட்சற ‘டிஸ்றஸ்’ ஆணதிநகுரன், அர்கஷபப் திஷில் 

வபிஶ டுக்க னடிந்து. 

 

சலண்ணி சம்பலத்துக்குப் பிமகு ேம்பெனிஸ்ட் ேட்ச ற்படுத்ேிபேக்கும் 

ற்மம் ன்ன? 

இது வறும் கூனறக்கரண ஶதரரட்டம் அல்ன. உரரக, வரறற்சரஷனகபில் னனரபி 

உர்ந்ர், வரறனரபர்கள் ரழ்ந்ர்கள் ன்று ரனம் வசரல்றல்ஷன. ஆணரல், 

ிசரத் வரறனரபிகள் அப்தடிக் கறஷடரது. கூணிக் குறுகற, அடிதிந்து ரழ்ந் க்கலக்கு 

னனறல் ரண உர்ச்சற ஊட்ட ஶண்டிினந்து. தண்ஷகலக்குக் கரரிக்கரர்கபரக 

இனந்ர்கள், ிசரத் வரறனரபர்கஷபக் கடுஷரக எடுக்கறணரர்கள். ஊனக்குள் ன்ண 

திச்சறஷண ன்நரலும், அது கன் - ஷணி சண்ஷடரகஶ இனந்ரலும்கூட, 

அர்கஷபக் ஷகஷக் கட்டி தண்ஷரர்கபின் னன்தரக றறுத்றிடுரர்கள். 

கம்னைணிஸ்ட் கட்சற இற்ஷநவல்னரம் ரற்நறஷத்து. ரம் எனனஷந அரரஷச 
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அன்று ஶஷனக்குப் ஶதரகரல் கூட்டம் டத்துரர்கள். அங்கு அத்ஷண ஶதனம் கூடிப் 

திச்சறஷணகஷபவல்னரம் ஶதசறத் ீர்த்துக்வகரள்ரர்கள். வரறனரபர்கபிடம் ன்ணம்திக்ஷகனேம் 

சுரிரஷ உர்ச்சறனேம் உனரகறண. 
பண்சணர்ேரின் நசயப்பட்டில் ற்மம் லந்ேே? 

இப்தடிரண சூல் உனரணஷத் வரடர்ந்து, கூனற என திச்சறஷணில்ஷன, னனறல் 

சங்கத்ஷக் கஷனனேங்கள் ன்று தண்ஷரர்கள் ஶதசத் வரடங்கறிட்டரர்கள். உண்ஷில், 

வண்ி திச்சறஷணக்கு அடிப்தஷடக் கரஶ இதுரன்: ‘வல் உற்தத்றரபர் சங்க’க் 

வகரடிகஷப ற்ந ஶண்டும் ன்ந கட்டஷபஷ ‘ிசரத் வரறனரபர் சங்க’ றர்ரகறகள் 

றுத்ரர்கள். றுப்தர்கலக்கு அதரம் ஶதரடப்தட்டது. அதரத்ஷக் வகரடுக்க றுத்ர்கள் 

கடத்ப்தட்டரர்கள். அப்தடித்ரன் வண்ிில் கரறு னற்நறது. 

ஆக, சங்கம் ஷக்கறந உரிஷ இனக்கறநர இல்ஷனர ன்ததுரன் திச்சறஷணஶ. சங்கம் 

ஷத்ரல் ன்ண கறஷடக்கும் ன்தற்கு, கலத் ஞ்ஷச ிசரத் வரறனரபர்கலக்கு ன்று 

இற்நப்தட்ட குஷநந்தட்சக் கூனறச் சட்டஶ சரன்று. ிசரத் வரறனரபர்கள் ன்ந 

னஷநில், வதரதுவுஷடஷ இக்கம் ீிரக இனந்து. குநறப்தரக, சறதிம் அந்ப் தகுறில் 

லுரக இனந்து. றனகஷச் ஶசர்ந் ன்ஷண ரரசரற ஶதரன்ந சறனனம் ிசரத் 

வரறனரபர்கபின் ஶகரரிக்ஷகஷ ஆரித்ரர்கள். ஶதச்சுரர்த்ஷில் ிசரத் 

வரறனரபர்கபின் சரர்தில் அர்கலம் கனந்துவகரண்டரர்கள். 

 

இலற்மல் ேசைத்ே பயன்ேசரப் பற்மச் சசல்லுங்ேள்… 

ீ ணின், ீ இன்வணரனனுக்கு அடிஷ கறஷடரது ன்ந உர்ஷத் வரறனரபர்கபிடம் 

ஊட்டி பர்த்வடுத்து வதரதுவுஷடஷ இக்கம். அதுஶதரல், ிசரத் வரறனரபிின் 

உஷப்னக்ஶகற்ந ஊறத்ஷக் வகரடுக்க ஶண்டும், ஶதரற ஏய்வு ஶண்டும், னறல் ஶஷன 

தரர்க்கும் ரய்ரர்கள் குந்ஷகலக்குப் தரலூட்டும் உரிஷ ஶண்டும் ன்ந 

உரிஷகஷபவல்னரம் வன்வநடுத்து. 

   கலத் ஞ்ஷசில் வன்வநடுத் னக்கறரண உரிஷ ‘ிலந் கூனற’. அற்கு னன்ணர் 

அற்நக் கூனறரன் வகரடுக்கப்தட்டது. அற்நக் கூனறஷப் வதரறுத்ஷ, என ரள் உஷப்னக்குக் 

கூனறரக வல்ஶனர தஶர வகரடுக்கப்தட்டது. அற்நக் கூனறக்கு ிடிற்கு னன்ஶத 

லுக்குச் வசல்ன ஶண்டும், ரஷன அந்ற சரய்ந் திநகுரன் கஷஶந னடினேம். 
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ிலந் கூனறின்தடி, என கனத்துக்கு இத்ஷண தடி வல் வகரடுக்க ஶண்டும். இண்டரரக, 

கனத்துக்கு இத்ஷண தடி, கனத்துக்குள்ஶபஶ அபப்தர அல்னது வபிஶ அபப்தர ன்ந 

திச்சறஷண ந்து. அந்ப் ஶதரரட்டனம் வற்நற வதற்நது. இன்ஷநக்கு வண்ிஷச் 

சுற்நறனேள்ப கறரங்கள் வவ்ஶறு கட்சறகலக்கு ரநறிட்டண. வண்ி கறரம் ட்டும் 

ரநில்ஷன. இன்னும் அங்கு வசங்வகரடிரன் தநந்து வகரண்டினக்கறநது. 

   இன்சம சூறசய ப்படிப் பர்க்ேமரீ்ேள்? 

கரிரித் ண்ரீ் இல்னரல் ஶதரணரல், தஷ ர்க்க உநவுகஶப ரநற ிட்டண. ஶஷனக்கு 

ஆட்கள் கறஷடத்ரல் ஶதரதும் ன்ந றஷனக்கு ந்துிட்டரர்கள். இப்ஶதரது கூனற னக்கறரண 

திச்சறஷண இல்ஷன. கூனற உர்வுக்கரக இவ்பவு றரகங்கள் வசய்து, ஶதரலீஷமனேம் 

அடிரட்கஷபனேம் றர்வகரண்டு வகரஷனகலக்கும் சரவுகலக்கும் டுில் றன்று வற்நறவதற்ந 

என இக்கம், ன் கரிரி உரிஷகஷப இந்ஶதரது வபணரக இனந்து? அந் 

உரிஷகஷப ீட்தற்கு ன்ண வசய்து? றனம் இனப்தன், இல்னரன் ண 

ல்ஶனரனக்குரண உிர்ரடி கரிரிரஶண. 

    றனம் உள்பர்கள் ரற்று றகஷபத் ஶடிக்வகரள்பனரம். றனற்நர்கள் அகறகபரகத் 

றனப்னனக்கும் ஶகரஷக்கும் வதங்கலனக்கும் இடம்வதர்ந்து ஶதரக ஶண்டிினக்கறநஶ! 

கல்ி, ஶஷனரய்ப்னகலக்குப் திநகு ிசர ஶஷனகஷபச் சரர்ந்றனக்க ஶண்டி 

றஷனனேம் இல்ஷன. ணஶ, டுத் துள்பர்கள் ட்டும்ரன் அந் ஊர்கபில் ிசர 

ஶஷனகள் தரர்த்துக்வகரண்டினக் கறநரர்கள். 

     ிசரத் வரறனரபர்கள் ன்ந உரிஷஷ வன்று வகரடுத்து, சங்கங்கஷப 

உனரக்கற வதரதுவுஷடஷ இக்கம் றர்கஶப ன்று அர்கஷப எனரலம் 

அஷக்கில்ஷன. வரறனரபிரகக் கூனற உரிஷஷ இக்கும்ஶதரது ஶதரரடி இக்கம், 

றக உரிஷகள் சரர்ந்து அர்கஷபப் திற்றுிக்கஶ இல்ஷன. அகறன இந்றப் 

ஶதரரட்டத்றல் இர்கலம் எனரள் அஷடரப ஶஷனறறுத்ம் டத்துரர்கள். 

ஆணரல், இர்கபின் ரறன உரிஷ ன்னும் ஶசற இண உரிஷ றுக்கப்தடும்ஶதரது 

இர்கலக்கரக ரனம்  ரட்டரர்கள். அந் இடத்றல் ‘றர இண உர்வு வகரள்’ ன்று 

வசரல்லும் றரிட இக்கம் பர்ந்றனக்க ஶண்டும். ஆணரல், அர்கள் இண உர்வு 

ன்தஷ ஶசற இண உர்ரக னலரக அஷடரபப்தடுத்ஶ இல்ஷன. அது அர்கலக்குத் 

ஶர்ல்கலக்கு இஷடப்தட்ட கரனத்றல் என வதரலதுஶதரக்கு! 
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ேபெபலின் புட்சப் சபண்ேள் (10): 

சந்ர 

அசயய்ை ர்ச் சைர்சஸ்: 

புட்சக்கு பன்: 

அவனய்டர ரர்ச் வடரர்வஸ் 

1936ஆம் ஆண்டு அக்ஶடரதர் 19ஆஅம் ரள் 

சரண்ட கறபரரில் ில்னர கறபரரின் 

வனரஸ் அமளல்மறல் என ிசரக் 

குடும்தத்றல் திநந்ரர். கரட்டனஷண 

ஶசர்ந் அவனய்டரின் ந்ஷ ஜளன் 

ரர்ச் என சறறு றனத்றல் ிசரம் 

வசய்ரர். அது ரின் வதர் 

இனேவடரக்சறர  வட னர வடரர்வ. 

அவனய்டரின் உடன்திநந்ஶரர் னறடிர, 

ஸ்வடனர, எக்டரிர, எர்னரண்வடர 

ண ரன்கு ஶதர். அவனய்டரரன் 

கஷடக்குட்டி. சறறு றல் அவனய்டர என கறரத்துக் குந்ஷரக, சறறு தநஷஷப் ஶதரல் 

ந்த் ஷடனேம் இன்நற சுந்றரகச் சுற்நறரகவும், ீச்சனடித்ரகவும் குநறப்திடுகறநரர். அர் 

சறறு றல் கிம், கிஷ, இனக்கறம் ஆகறற்நறல் ஆர்ம் கரட்டிதுடன் னத்ீன் 

அவரிக்க னரற்ஷநனேம், வக்சறஶகரில் ஷடவதற்ந னட்சறஷப் தற்நறனேம் அநறந்து 

வகரள்லம் ினப்தனம் வகரண்டினந்ரர். தள்பி ஆசறரிர்கள் ர இறுற ரட்கபில் வயரவச 

ரர்த்ற ஶதரன்ந சுந்றப் ஶதரரட்டத் றரகறகலக்கு ரிரஷ வசலுத்தும் ிரகப் வதரது 

றகழ்வுகள் ற்தரடு வசய்து ரர்கஷபக்  கனந்து வகரள்ப ஊக்குித்து  அர்கலக்குத் 

ஶசப் தற்ஷநனேம், ீற வநறஷனேம் ஊட்டிரகவும் அவனய்டர றஷணவுகூர்கறநரர். 

 

அது சஶகரரிகள் னறடிரவும், ஸ்வடனரவும் சரண்டரகறபரர கரில் ணி டீுகபில் 

சறத்ரல் அவனய்டரின் ரரர் றட்டறட்டதடி அவனய்டரவும், அது சஶகரன் 

எர்வனரண்ஶடரவும் கனக்குச் வசன்று தடித்ணர். ஆங்கறனம் தின றகவும் சறப்தட்டரக 
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அவனய்டர குநறப்திடுகறநரர். வகடுரய்ப்தரக அவனய்டரின் சஶகரரி ஶரய்ரய்ப்தட்டு இநந்து 

ஶதரணரல், அவனய்டரின் வதற்ஶநரனம் கனக்குக் குடிஶநறணர். அவனய்டர தள்பிப் தடிப்ஷத 

னடித்தும், னத்துத்றல் ஈடுதரடு வகரண்ட ஶதரதும் ங்கள் குடும்தத்றல் றற வனக்கடி 

இனந்ரல், உடணடிரய் ஶஷன வதறும் ித்றல் 15 றல் ஆசறரிப் திற்சறக் கல்ிில் 

ஶசர்ந்ரர், 1953இல் வற்நறகரக அந்ப் தடிப்ஷத னடித்ரர். திநகு னரஸ் ில்னரமறல் உள்ப 

த்றப் தல்கஷனக்ககத்றல் கல்ித் துஷநில் ஶசர்ந்ரர். அசரங்கம் ஊல் 

னறந்றனந்ரல் னஞ்சம் வகரடுக்கரல் ஆசறரிர் தி ரங்க னடிரது ன்றும் அப்தடிஶ 

வதற்நரலும் வரஷனதூப் தகுறில் தன குப்ன ரர்கஷபனேம் என்நரய்ச் ஶசர்த்து டுக்கும் 

சறநற தள்பிில்ரன் ஶஷன வதந னடினேம் ன்றும் அவனய்டர அநறந்ரர். அவனய்டரின் 

உண்ஷரண அசறல் கல்ி தல்கஷனக்ககத்றல் ஶசர்ந் கரனத்றனறனந்து வரடங்கறது. 

 

1952 ரர்ச் 10இல் ஆட்சறக் கிழ்ப்தின் னெனம் தரத்றஸ்டர அறதரணஶ அவனய்டரின் 

ீது  ரக்கம் ற்தடுத்ற னல் அசறல் றகழ்வு. அது வதற்ஶநரர் அசறனறல் ந்ச் 

சரர்னம் இல்னரர்கபரக இனந் ஶதரதும் ட்ர்ஶடர சறதரஸ் ஷனஷினரண ஆர்த்டரக்ஸ் 

கட்சறஷ ஆரித்ணர். 

ஃதிடல் கரஸ்ட்ஶரின் ஷனஷினரண ன்கடர ஆனேப்தஷட ரக்குல் தற்நற 

வசய்ற அநறந்து அவனய்டர றகவும் உத்ஶகஷடந்ரர். ஃதிடல் கரஸ்ட்ஶரின் ’னரறு 

ன்ஷண ிடுஷன வசய்னேம்’  உஷஷ ரசறத் ஶதரது அறல் கறனைதர என ஶசரகத் ன் 

இஷநரண்ஷஷ  வ்ரறு அஷட னடினேம் ணத் ரன் கனறஷனேம் 

வபிப்தட்டினப்தரக உர்ந்ரர்.  1956ஆம் ஆண்ஷடத் ன் அசறல் ரழ்ில் னக்கறரண 

ஆண்டரக அவனய்டர குநறப்திடுகறநரர். 

சர்ரறகரத்றன் வரடர்ச்சறரண அடக்குனஷநஷ றர்த்து ரர்கலடன் ஶசர்ந்து 

ஶதரரடிணர். தல்கஷனக்ககத்றன் சூழ்றஷன தற்நம் றஷநந்ரக ரநற றஷனஷ 

ஶரசஷடந்ரல்  தல்கஷனக்ககம் னெடப்தட்டது. அவனய்டர  ரன்கு ஆண்டுப் தடிப்தில் 

னென்று ஆண்டுகஷபஶ னடித்றனந்ரர், ஆணரல் தல்கஷனக்ககம் னெடப்தட்ட திநகு அரல் 

தடிப்ஷதத் வரட னடிில்ஷன. 

புட்சில்: 

1956 வசப்டம்தரில் வக்சறஶகரினறனந்து றனம்தி ஃதரஸ்டிஶணர வதவமறடம் ஜழஷன 26 
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இக்கத்றல் ன்ஷண ஶசர்த்துக் 

வகரள்லரறு அவனய்டர ஶகட்டுள்பரர். 

அனம் அற்கு ஆலுடன் 

சம்றத்ரர். 

அவனய்டர  கரஷன ஶஷபில் 

தினரினேம் தள்பிின் ஷனரண 

ரர்ஶகரட் ச்சரஶடரவும், ஜழஷன 26 

இக்கத்றன் ஶதரரபிரகத் 

ீிரய்ச் வசல்தட்டரர். அனம் 

அவனய்டரவும் இக்கத்றன் தல்ஶறு ஷனஷநவுப் திகஷப என்நரகச் வசய்துள்பணர். ரன் 

ஶதரரட்ட உனகறல்ரன் உண்ஷரகப் திநந்ரகவும், அதுஶ ன் ரழ்ின் கறழ்ச்சறரண 

தகுறகபில் என்நரகவும் அவனய்டர குநறப்திடுகறநரர்.  

 

அவனய்டர ஆம்தத்றல் ரன் இக்க ஶஷனகபில் ஈடுதடுஷத் ன் வதற்ஶநரரிடம் 

ஷநத்ரர். ரன் ண்தர்கபின் டீ்டிற்கு தடிக்கப் ஶதரரக சரக்குச் வசரல்னறரறு இக்க 

ஶஷனகபில் ஈடுதட்டுள்பரர். ரபஷடில் இது குநறத்து அது வதற்ஶநரனக்குத் வரி ந் 

ஶதரது அவனய்டரஷ அர்கள் டீ்ஷட ிட்டு வபிஶநரரறு டுத்துள்பணர். திநகு கரனப் 

ஶதரக்கறல் அது வசல்தரடுகஷப ற்றுக் வகரண்டணர். 

 

அவனய்டர கர்ப்னநத்றல் ஷனஷநவு இக்க ஶஷனகபில் ஈடுதட்டரர். அர் 

தகுறஷச் சரர்ந் ஜழஷன-26 ஷனர்கபரல் னக்கற ஶஷனகபில் ஈடுதடுத்ப்தட்டரர். 

கறனைஶடர டி வகய்ன்மறல் வக்டர் ஶதரர்டன் ஶற்வகரண்ட னன்னற்சறின் அடிப்தஷடில் 

ஜளஷன-26 இக்கத்றன் வகரில்னரப் ஶதரர்னஷணகள் கட்டஷக்கப்தட்டண. இந்க் வகரரில்னர 

ஶதரர்னஷணகள் அஷணத்ஷனேம் உனரக்குறல் அவனய்டர தங்ஶகற்நரர். இந் னஷணகலக்குத் 

ஶஷரண ஆனேங்கள், உஷடகள் ற்றும் இ ஶஷகஷபத் றட்டறடும் வதரறுப்ஷத 

அவனய்டர ற்றுக் வகரண்டரர். 

ப்ல் 9 ஶஷனறறுத்ப் ஶதரரட்டத்றற்கரண ஆத் ஶஷனகபிலும் அவனய்டர 

ஈடுதட்டரர். அந்ப் ஶதரரட்டம் ஶரல்ிஷடந்து. அவனய்டரின் உநிணர் னரரஶணர 
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அஶணரவசட்ஶடர ரர்ச்சும் அது கன் 

ட்ர்ஶடர அஶணரவசட்ஶடர வகரனேம் 

தரத்றஸ்டர தஷடிணரல் சறத்றஷ 

வசய்ப்தட்டுக் வகரல்னப்தட்டணர். 

அவனய்டரின் னரஸ் ில்னரஸ் 

திரந்றரணது தரத்றஸ்டர தஷடகபரல் 

சூப்தட்டும் கண்கரிக்கப்தட்டும் இனந்து. 

அவனய்டர தூதுரக ஶஷன வசய்ரர், இக்கத்றன் ஷனஷ அவனய்டரஷ ஸ்கரம்ப்ஶ 

ஷனகலக்குச் வசன்று வகரில்னரப் ஶதரரபிகலக்கு தனம், ஆங்கலம் 

வகரண்டுஶசர்க்கும் ஆதத்ரண திஷ றஷநஶற்றுரறு ஆஷிட்டது. 

அவனய்டர தப் ஷதஷத் ன் இடுப்ஷதச் சுற்நறப் தஷச ஷத்துக் கட்டிரறு 

ஸ்கரம்ப்ஶர ஷனகலக்குப் னநப்தட்டரர். அங்குரன் ஶச குஶரின் 8ஆது ஆனேப் தஷட 

னகரறட்டினந்து. தப் ஷதஷ அகற்நற ஶதரது அர் உடனறல் கரம் ற்தட்டது. னத்து 

உி ஶஷப்தட்டரல் அர் னகரறஶனஶ சறன ரட்கள் ங்கறணரர். 

 

கத்றல் அவனய்டர இணி தரதுகரப்தரக இனக்க னடிரது ன்ந கரத்ரல்ரன் அர் 

ஸ்கரம்ப்ஶர ஷனக்கு அனுப்தப்தட்டரர். அவனய்டர அனுதறக்க ஶதரரபிரகத் ஷனஷநவு 

ஶஷனகபிஶன அறகம் ஈடுதட்டினந்ரலும் திநது உத்வுகஷபப் தின்தற்நஶ அங்ஶக 

றர்தரர்க்கப்தட்டரல் வகரஞ்சம் தரதுகரப்தின்ஷஷ உர்ந்ரர். 

ரன் ஆனேப் ஶதரரபிரக ஶண்டும் ன்ந சரஶன அப்வதரலது அர் னன்ணினந்து. 

ன் றட்டத்ஷ அவனய்டர ஶச குஶரிடம் வரிித்ரர். ஶச குஶர னறரக 

னதர்கலக்கு என குநறப்திட்ட தி ட்டுஶ ங்கப்தடும் ன்றும், னகரறல் என 

வசினறரகப்  தினரினேரறு அவனய்டரிடம் கூநறனேள்பரர். இண்டு னடத் ஷனஷநவு 

ஶஷன வசய்ரல் ணக்கு வகரில்னரப் ஶதரரபிரக உரிஷ உள்பது ன்று அவனய்டர தறல் 

அபித்துள்பரர். ஶச குஶர எப்னக்வகரள்பில்ஷன. சர்க்கஷ உற்தத்றரபர்கபிடறனந்து ரி 

சூல் வசய்து ஶதரன்ந ஶறு சறன னக்கறரண திகஷப னடிக்க  கத்றற்குத் றனம்னரறு 

அவனய்டரிடம் ஶச கூநறனேள்பரர். 

அவனய்டர அனகறலுள்ப கரண திபரவசட்டரமளக்குச்  வசன்நரர்,  அங்கு 
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அவனய்டரஷக் ஷகது வசய்ப் பிடிசண திநப்திக்கப்தட்டரல் வகரில்னர னகரனக்குத் 

றனம்னரறு இக்கத்றன் எனங்கறஷப்தரபர் ஶகட்டுக்வகரண்டரர். அவனய்டர ஸ்கரம்ப்ஶ 

ஷனகலக்கு றனம்தி வசன்நரர். னகரறல் ங்குற்கரண அவனய்டரின் னடிஷ  ஶச 

குஶரஷத் ி அஷணனம் எப்னக்வகரண்டணர். ஶச தின்ணர் ஏஶனர தரன்ஶடரஜரிடம் 

அவனய்டரஷ ல் வதட்வஶரவுக்கு அஷத்துச் வசல்லுரறு ஆஷிட்டரர். அவனய்டர 

றகுந் ஶகரதனம் கஷனனேம் அஷடந்ரர். 

 

அன் திநகு என ரள் ிடிற்கரஷனில் ஜபீ்தில் ல் வதட்வஶரஷக் கடந்து 

வசல்லும் ஶதரது அவனய்டர தப் ஷதனேடன் வனில் அர்ந்றனந்ஷக் கண்ட ஶச குஶர 

ங்கலடன் னரறு அவனய்டரஷ அஷத்துள்பரர். அவனய்டரவும் றுக்கரல் அர்கலடன் 

வசன்நரர். 

தன ஆண்டுகலக்குப் திநகு, ஶச குஶர என கம்னைணிஸ்டரகத் ன்ஷணக் 

கண்கரிக்கத்ரன் அவனய்டரஷ னரஸ் ில்னரஸ் இக்கத்றன் ஷனஷ (வதனம்தரலும் 

னதுசரரிகபரல் ஆணது) அங்கு அனுப்திரகச் சந்ஶகறத்ரகவும், அவனய்டர கத்துக்குத் 

றனம்த னடிரது ன்தது க்கு வரிரரலும்ரன் அவனய்டரஷ வகரில்னரப் திரிில் 

ஶசர்க்கத் ங்கறரக அரிடம் கூநறனேள்பரர்.  

 

ஜழஷன-26 இக்கம் என ற்கரனறக அசரங்க அஷப்ஷத அநறித் திநகு சரண்டர 

கறபரர ஶதரனக்கரண ஆத்ப் திகஷப ஶச ஶற்வகரண்டரர். அர் ிகரகுரில் உள்ப 

சறவணசறஶர ஶடரமளக்கு அனுப்த ஶண்டி கடவுச் வசரற்கள் கவனடுக்க அவனய்டரவுக்கு 

அநறவுறுத்றணரர்  அப்ஶதரறனந்து, அவனய்டர  ஶசின் ணிப்தட்ட உிரபரக வசல்தட 

ஆம்தித்ரர்.ஶதரர் னடினேம் ஷ தூக்கனம், தசறனேஶ அர்கலக்கு துஷரக இனந்ரக 

அவனய்டர குநறப்திடுகறநரர். 

டிசம்தர் 28 அன்று ஶச குஶர அவனய்டரவுக்கு ம் கரர்ஷதன்-1 துப்தரக்கறஷ 

ங்கறனேள்பரர். ரனக்கு ஆனேங்கஷப ங்க ஶண்டும் ன்தற்கரண ணது 

அபவுஶகரல்கபில் ஶச றகவும் கண்டிப்தரக இனந்ரல் இது ணக்கு றகவும் வதனஷனேம், 

றஷநவும் ற்தடுத்றரக அவனய்டர குநறப்திடுகறநரர். 

லச்சறறக்க சரண்டகறபரர ஶதரரில் ஶச குஶரவுடன் தங்கு வகரண்டதுடன் அரின் 
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ீறக்க ஶதரர் ந்ற டடிக்ஷககஷப ஶரில் கண்ட சரட்சறரகவும் அவனய்டர இனந்துள்பரர் 

ன்தது குநறப்திடத்க்கது.  

 

புட்சக்கு பின்: 

ஜணரி 5இல் ககுிக்கு ஃதிடஷன சந்றக்கச் வசன்ந ிரணப் தத்றன் ஶதரது ஶச 

என னட்சறகப் ஶதரரபிின் கடஷகள் குநறத்துத் ம் கனத்துகஷபக் குநறப்வதடுக்குரறு 

அவனய்டரவுக்கு ஆஷிட்டுள்பரர். அவ்ரறு ரன் அறகரப்னர்ரக னடிவு 

வசய்ப்தடரல், அனடன் ணது னல் ஶஷனஷத் வரடங்கற அவனய்டர 

அலுனகத்றலும், டீ்டிலும் ஶசின் ணிச் வசனரபரகஶ வசல்தட்டுள்பரர். 

அவனய்டர ஶசின் கட்டஷபப் தடி தஷடீர்கபின் ஶஷகஷப றஷநவு வசய்து, 

திச்சறஷணகஷபச் சரி வசய்ரர். ஶச குஶர அலுனகச் சந்றப்னகஷப எலங்கு வசய்ரர். 

"வதரனபரபரக"த் ங்கபிடம் இனந் தத்ஷ றர்கறக்கும் வதரறுப்னம் அவனய்டரவுக்கு 

அபிக்கப்தட்டது. அஷச் சறக்கணரண னஷநில்  றர்கறத்ரர். லத்நறவு இக்கத்றற்கரகவும் 
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அவனய்டர தி னரிந்ரர். 

 

அவனய்டர னர கதரணரில் இனந் ஶதரது கல்ி அஷச்சர் அர்ரண்ஶடர யரர்ட்டிடம் 

ணிப் திற்சறகள் வதற்நரர். னரஸ் ில்னரமறல் த்றப் தல்கஷனக்ககத்றல் அவனய்டர 

கல்ில் துஷநப் தடிப்ஷத னடித்ரலும், சனரத்றல் வதண்கபின் தங்கு தற்நற 

‚ஷடனஷந ஆய்நறக்ஷகஷ‛ லற னடித்ரலும் கல்ிில் துஷநில் னஷணர் தட்டம் 

அபித்து வகௌிக்க யரர்ட்   னடிவு வசய்ரர். அது அவனய்டரவுக்குப் வதரிதும் 

கறழ்ச்சறபித்து. 

 

ஶச குஶரவுக்கும் அவனய்டரவுக்கும் கரல் அனம்தி னர்ந்ரல் 1959 ஜழன் 12இல் 

றனம் வசய்து வகரண்டணர். றனம் னடிந்து 10 ரட்கபில் ஶச சர்ஶச ரடுகலடணரண 

கறனைதரின் உநஷ லுப்தடுத்வும், அிஶசர இக்கத்றற்கரண தரண்டுங் ரரட்டில் கனந்து 

வகரள்பவும் வசல்ன ஶண்டிினந்து, இது ீண்ட ரள் தம் ஆனரல் ஶசின் ணிச் 

வசனரபரகத் ரனும் அனடன் னரக அவனய்டர ஶகட்டுள்பரர். ஃதிடலும் அவனய்டரஷ 

அஷத்து வசல்லுரறு ஶசிடம் கூநறனேள்பரர். அவனய்டர ணிச் வசனரபர் ட்டுல்னரல் 

ன் ஷணிரகவும் இனப்தரல் அஷத்துச் வசல்ன இனரது, ற்நர்கள் ணிரக னம் 

ஶதரது ரன் ட்டும் ஷணினேடன் வசன்நரல் அது சறநப்னச் சலுஷகரகக் கனப்தட்டுத் 

நரண னன்னுரரகற ிடும் ன்று றுத்துள்பரர். அந்றகழ்ினறனந்து  ரன் றஷந 

கற்றுக் வகரண்டுள்பரக அவனய்டர தின்ணர் குநறப்திட்டுள்பரர். 

 

ஶச ப்ஶதரதும் ன் கனத்துகஷப றத்ரக அவனய்டர குநறப்திடுகறநரர். னவவதஸ்டிரி 

கறநறத் தில் ம்திக்ஷக வகரண்டினந் அவனய்டர, கரனப் ஶதரக்கறல், ன்ஷணச் சுற்நற 

ற்தட்ட சனெக ரற்நத்ரலும், ஶசின் ரக்கத்ரலும் ம் குநறத்த் ன் தரர்ஷஷ ரற்நறக் 

வகரள்ப னடிந்ரகக் கூநறனேள்பரர். 

 

ஶசற ிசரச் சலர்றனத்த் வரறல் துஷந அஷப்தின் ஷனரக ஶச வதரறுப்ஶதற்ந 

ஶதரது அவனய்டர  அனக்குத் ணிச் வசனரபரகப் தினரிந்ரர். ம்தர் 1959இல்,  ல்னர 

கறனைத சனெகத் துஷநகஷப ஶசர்ந் 80க்கும் ஶற்தட்ட வதண்கபின் குலவுடன் சறனறில் றகழ்ந் 
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னல் னத்ீன் அவரிக்க வதண்கள் ஶதஷில் அவனய்டர தங்ஶகற்நரர்.  

1962இல் டந் கறனைதப் வதண்கள் கூட்டஷப்தின் னல் ஶதஷில் அவனய்டர 

வதரதுச்வசனரபரகத் ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டரர். 1961இல் கறனைதப் வதண்கள் கூட்டஷப்ன சரர்தில் 

அவனய்டர சலணரிற்கு வசன்நரர். 

 

ஶச கரங்ஶகரவுக்குப் னநப்தட்ட ஶதரது, அவனய்டர ரனும் குந்ஷகஷப தரறக்கரரறு 

கரங்ஶகர வசன்று ஶசனேடன் இஷந்து ிடுஷன ஶதரரட்டத்றல் தங்ஶகற்க ினம்னரகக் 

கூநறனேள்பரர். குந்ஷகலடன் அங்ஶகஶ ங்க ஶண்டும் ன்றும் அவனய்டரரல் ட்டுஶ 

அர்கஷப அன்னடன் தரரித்து றகரட்ட னடினேம் ன்றும் கூநற ஶச அஷ றுத்துள்பரர். 

1966 அக்ஶடரதரில் வதரனறி ிடுஷனப் தத்ஷ ஶச ஶற்வகரண்ட ஶதரது, ந்து 

னட ீண்ட ஶதரரட்டத்றற்குப் திநகு வற்நறனேடன் ஶச றனம்தி தின் ீண்டும் என்நறஷ 

னடினேம் ன்ஶந அவனய்டர உறுறரக ம்திினந்ரர். 

 

”ஃதிடல் ங்கஷபப் தற்நறக் கஷனப்தட்டரஶந ப்ஶதரரது ந்து தரர்ப்தரர், ங்கள் 

ஶஷகஷபக் கணத்றல் வகரள்ரர். ஶச சம்தந்ப்தட்ட ல்னரற்நறலும் ஃதிடல் அப்தடித்ரன் 

இனந்ரர்‛ ன்றும், ‛வதரனறிரில் வகரில்னர இக்கத்றன் னன்ஶணற்நம் குநறத் 

வசய்றகஷப ஃதிடல் எனஶதரதும் வசரல்னத் நறறல்ஷன‛ ன்றும் அவனய்டர 

குநறப்திட்டுள்பரர். 

ஶச வதரனறிரவுக்குச் வசல்ற்கு னன், தல்கஷனக்ககத்றல் ஶசர்ந்து னரற்றுத் 

துஷநில் தடிக்க ன்ஷண அநறவுறுத்றரல் னரற்றுத் துஷநில் ஶசர்ந்து தடித்ரகவும் 

அது றகவும் தணபித்ரகவும் அவனய்டர குநறப்திடுகறநரர். 

 

அக்ஶடரதர் ரத்றல் ஶசின் ஷநவு குநறத் அந் தங்கரண வசய்றஷக் ஶகட்ட 

ஶதரது அவனய்டர ஸ்கரம்திஶ ஷனகபில் னரற்று ரரக னக்கறரண ஆரய்ச்சறப் 

திகபில் ஈடுதட்டினந்ரர். 1968இல் அவனய்டர னரஸ் ில்னரமறல் உள்ப டிரிணிடரட்டில் 

ஆய்வுப் திில் ஈடுதட்டினந் ஶதரது ன்ஷண ஶரில் ந்து தரர்க்குரறு ஃதிடனறடம் இனந்து 

வசய்ற ந்ரல் அவனய்டர ஆச்சரித்றல் ஆழ்ந்ரர். வதரனறிரில் ஶச லற ரட்குநறப்ன 

குறுகற கரனத்றல் ன் ஷகக்குக் கறஷடக்கும் ன்று அர் கற்தஷணில் கூட றஷணத்துப் 
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தரர்க்கில்ஷன. ஶசின் ரட்குநறப்ன கறனைதரவுக்கு 

அனுப்தப்தட்டது. ஶசின் ஷகவலத்ஷத் வபிவுதடுத் 

அவனய்டரின் உிஷ ஃதிடல் ஶகட்டுள்பரர். ஶசின் 

ஷகவலத்ஷத் ன் உிின்நறஶ னரிந்து வகரள்ப 

னடினேம் னும் ஶதரதும் ஶச குநறத் ிசத்றல் 

னன்ஷரண எனரக அவனய்டரஷ ஈடுதடுத் 

ஶண்டும் ன்ந தட்தரண உர்ிணரஶன ஃதிடல் 

அவ்ரறு வசய்ரகவும் அது ன்ஷண வகறச் 

வசய்ரகவும் அவனய்டர குநறப்திட்டுள்பரர். 

ஶசின் வதரனறி ரட்குநறப்ன குநறத்து 

அவனய்டரிடம் ஶகட்ட ஶதரது அர் இவ்ரறு 

கூநறனேள்பரர் ‚வதரனறி ரட்குநறப்ன குநறத் ணது 

உர்வுகஷப, இப்ஶதரது தன ஆண்டுகலக்குப் திநகு, ிபக்குது றகவும் கடிணம். அஷப் 

தடிவடுக்கும் திில் ரன் ஈடுதட்ட ஶதரதும் வதரனறி ரட்குநறப்ஷத ன்ணரல் ீண்டும் 

தடிக்க னடிில்ஷன, அன் தகுறகஷபனேம், ஶற ற்ந ிங்கஷபனேம் சரிதரர்க்க னடிந் 

ஶதரதும் ன்ணரல் அஷ உட்கரர்ந்து னலஷரகப் தடிக்க இனில்ஷன. ஶசின் அந்த் 

ணிஷரண இறுறத் னங்கபின் ஶஷணஷப் வதரிதும் உர்கறஶநன். அஷ 

ஆற்றுப்தடுத் அனடன் ரணில்ஷன, அந்த் துிரண ணிஷண,  ரன் ப்ஶதரதும் அநறந் 

வகரில்னரப் ஶதரரபிஷத் ட்டும் றஷணில் வகரள்பில்ஷன. தல்ஶறுதட்ட 

தரிரங்கஷபக் வகரண்ட அந்ச் சறநப்ன றக்க ணிணின் ற்ந அம்சங்கஷபப் தற்நறனேம் ரன் 

றஷணக்கறஶநன். ணி குனத்றன் ீரண ன் அன்திற்கரகத் ன்ஷண னலஷரகக் வகரடுத் 

ணிஷண ந் அபவுக்கு  றனகத்ணரண னஷநில் இப்தடிச் வசய்கறஶநரம் ன்தஷக் 

கனர  வகரஷனரபிகபரல் அர் தடுவகரஷன வசய்ப்தட்டரர்.‛ 

 

அவனய்டர னரற்றுத் துஷநில் தட்டம் வதற்ந தின்ணர், கல்ித்துஷந அஷச்சகத்றல் னத்ீன் 

அவரிக்க னரறு குநறத் தள்பி தல்கஷபத் ரரிப்தறல் திந ஆய்ரபர்கபின் குலவுடன் 

திரற்நறணரர். கறனைத கபிர் கூட்டஷப்திலும் ன் திகஷபத் வரடர்ந்ரர். அவனய்டர 

அவரிக்க ஆய்வு ஷத்றல்  திரற்நறணரர்.  அறல் குநறப்தரக அர்வஜன்டிணரின் 
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வரறனரபர் இக்கம் குநறத்து கணம் வசலுத்றரகவும் ஶசின் ரகத்துடன் என லுரண 

திஷப்ஷத உர்ந்ரகவும் குநறப்திடுகறநரர். 

1975இல் க்கள் அறகர ஶசற அஷின் திறறறரக அவனய்டர 

ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டரர். சர்ஶச உநவுகலக்கரண ஆஷத்றன் னல் ஷனரகவும் 

ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டரர். 

 

அவனய்டரவுக்கும், ஶச குஶரவுக்கும் வரத்ம் ரன்கு குந்ஷகள். னெத் கள் அவனய்டர 

குந்ஷ னத்துரக திரற்றுகறநரர், இஷப கள் சறனறர டரல்தின்கள், சலல்கலக்கரண 

சறநப்னக் கரல்ஷட னத்துரகப் திரற்றுகறநரர். கன்கள்  கரறஶனர ற்றும் ர்ணஸ்டர 

இனனஶ க்கநறஞர்கள். அர்கஷபத் ஷனரின் குந்ஷகள் ன்ந திம்தத்றற்குள் சறக்க 

ஷக்கரல் சரரரண ஆண் வதண்கபரகஶ அவனய்டர பர்த்துள்பரர். என துனறும் 

ிஷரகச் சறஷன ஶதரல் கல்னரகறப் ஶதரஷத் டுக்க தன ஆண்டுகபரக னன்று 

இறுறில் றும் வசய்து வகரண்டரக அவனய்டர குநறப்திட்டுள்பரர். ஶச குஶரவுடணரண 

ன் ரழ்ஷ அவனய்டர ‚ன் றஷணில் ஶச (ஶச குஶரவுடன் ன் ரழ்க்ஷக)‛ ன்று 

தனரக்கறனேள்பரர். றறல் அந்தஷன ஶரர் அ.ங்ஷக வரறவதர்த்துள்பரர். 

 

ஶச ிட்டுச் வசன்ந  உண்ஷரண தரம்தரித்ஷ உினடன் ஷத்றனக்க 

ஶண்டின் அசறத்ஷ உர்ந்ரய் அது குநறத்து ஃதிடலுடன் கனந்துஷரடிணரர் 

அவனய்டர. ஶச-அவனய்டரின் டீ்ஷட அனங்கரட்சறகரக ரற்நனரர ண ஃதிடல் 

ஶகட்டுள்பரர். டீ்ஷட ஶச தற்நற ஆய்வு ஷரக ரற்றும் றட்டத்ஷ  அவனய்டர 

தரிந்துஷத் ஶதரது ஃதிடல் அத்றட்டத்ஷ ற்றுக் வகரண்டரர். ற்ஶதரது ஶச குஶர ஆய்வு 

ஷத்றன் ஷனரக அவனய்டர ரர்ச் தினரிகறநரர். ஶசின் திகஷப, வபிிடப்தடர 

ஆங்கள், னஷகப்தடங்கள், அஷப் தற்நற ஆய்வுகஷப எலங்கஷத்து, அது 

ரழ்ஷனேம் திஷனேம் னத்ரக்கத் றநஷணனேம் அநறத் னஶ ஶசின் குடும்தரக 

கறனைதனக்கு ங்கக் கூடி றகச்சறநந் என்று ன்ந உறுறரண ம்திக்ஷகனேடன் ன் 

திஷத் வரடர்கறநரர் அவனய்டர. இன்னும் தல்னரண்டுகள் அது னட்சறகப் வதனம்தி 

ஏங்கறட ரழ்த்துஶரம். 

(வரடனம்) 
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அசல் லகுப்பு: பைக் குமப்புேள் 

ேகு 

“ேழ்நடு இனி” (5) 
அண்ல் அம்ஶதத்கர் சரறஷப்ஷதப் தற்நறச் சுடர்றகு ஆய்வுகள் வசய்ர். சரறகள் றனவும் 

ஷ இந்றர ஶசரக னடிரது ன்று தஷநசரற்நறர். ஆணரல் அர் கக்கறல் வகரண்ட 

குனகப் வதரனபில் ற்நத்ரழ்வுகபில் வதரனபில், குனக. தரனறல் றகரின்ஷகள் 

இடம்வதற்நது ஶதரல் வரறகபின் றகர்ஷின்ஷ இடம் வதநில்ஷன. வரறகலக்கறஷடஶ 

றகர்ஷின்ஷ அல்னது ற்நத்ரழ்வு ன்தன் வதரனள் வரற ஶதசும் க்கபிணங்கபிஷடஶ, 

அரது ஶசற இணங்கபிஷடஶ ற்நத்ரழ்வு ஆகும். வரற எடுக்குனஷந ஶகரஶனரச்சும் 

ரடு எனஶதரதும் ஶசரக னடிரது. ஆணரல் அம்ஶதத்கர் இந்றனேம் ஆங்கறனனம் டவரறனேம் 

றிக்கப்தடுஷத் றிப்தரகஶ கனறரகத் வரிில்ஷன. அசஷப்தின் 17ஆது 

தகுறில் அனக்கு வ்ி னண்தரடும்  ில்ஷன. டவரற சற்கறனத்ஷ 

இந்றரின் ஶசற வரறரக்கனரம் ன்று அர் தரிந்துஷத்து அறர்ச்சறபிப்தரக உள்பது. 

இந்ற அசறல் ட்டுல்னரல் ரறனங்கபிலும் இந்றஶ ஆட்சறவரறரக இனக்க ஶண்டும் 

ன்ததும் அர் கனத்ரக இனந்து. அம்ஶதத்கரின் வரறக் வகரள்ஷக நரணது ன்ஶந ரம் 

னடிவுக்கு  ஶண்டினேள்பது. வரறக் வகரள்ஷகஷ ினக்கற ிட்டு அது சனெகீறக் 

வகரள்ஷகஷத் றழ்த்ஶசறம் ணரக்கறக் வகரள்ப ஶண்டும். 

 

இஶ ஶதரல் ந்ஷ வதரிரரின் சரற எறப்னக் வகரள்ஷகனேம் இந்ற ல்னரண்ஷக்கு றரண 

றஷனப்தரடும் சரிரணஷ ன்நரலும் அது வரறக் வகரள்ஷக நரணது ன்ந 

னடிவுக்குத்ரன்  ஶண்டினேள்பது. நரண வரறக் வகரள்ஷக ட்டுன்று, 1965 இந்றத் 

றிப்னக்கு றரண ஶதரரட்டத்றல் வதரிரர் டுத் அசு-ஆவு றஷனப்தரடும் ஶரசரண 

று ஆகும். இத்ஷணஷனேம் ீநறத் றழ்த் ஶசறத்ஶரடு அஷ உநவுதடுத்தும் கரிகள் 

சரறவரறப்திலும் வதண்டரிஷிலும் அர் வகரண்டினந் வய்ரண ஈடுதரடும், இறுற ஷ 

இந்ற ஶனரறக்கத்ஷ ற்க றுத் அரின் உறுறப்தரடுஶ ஆகும்.  

 

றழ்ரட்டில் வரறத் றிப்ன ன்நரஶன இந்றத் றிப்ன ன்று ட்டும்ரன் னரிந்து 

வகரள்பப்தடுகறநது. ம் ீது ந் அல்வரற றிக்கப்தட்டரலும் அது வரறத் றிப்னரன் 
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ன்ந தரர்ஷ க்குத் ஶஷ. க்கு ட்டுன்று, எவ்வரன க்கபிணத்துக்கும் என 

சரிரண வரறக் வகரள்ஷக ஶஷ. இந்ற, ஆங்கறனம், டவரற ஆகற னம்வரறத் 

றிப்னக்கு இந்ற அசஷப்தின் 17ஆம் தகுற சரன்நரக உள்பது. வரறத் றிப்ஷத 

அநறந்ஶற்கும் ண்தர்கள் சறனர் ஶசற எடுக்குனஷந றனவுரக எப்னக் வகரள்றல்ஷன ணக் 

கரண்கறஶநரம். வரற ன்தது ஶசற இணத்றன் என கூறு ஆஷகரல் வரற எடுக்குனஷந 

ன்தது ஶசற எடுக்குனஷநின் என கூறுரன். என வரற எடுக்கப்தடுகறநது ன்நரல் 

அம்வரற ஶதசும் க்கள் எடுக்கப்தடுகறநரர்கள் ன்று வதரனள். இந்றக்கும் றலக்கும் றகர்ஷ 

இல்ஷன ன்நரல் இந்றக்கரர்கலக்கும் றர்கலக்கும் றகர்ஷ இல்ஷன ன்று வதரனள். 

றலக்கு றரண தரகுதரடு ன்நரல் றர்கலக்கு றரண தரகுதரடு ன்று வதரனள். இந்ற 

ஶதசும் க்கஷப இந்றத் ஶசற இணரகக் கனறணரல் அஷண எடுக்கும் ஶசற இணரகக் 

கனதுறல் திஷில்ஷன. இது அம்க்கள் ீதும் இனக்கறந திந எடுக்குனஷநகஷப 

றுப்தரகரது.  

 

எவ்வரன க்கபிணம் அல்னது ஶசற இணத்றன் வரறனேம் அம்க்கபின் ல்னர 

ஶரக்கங்கலக்கும் தன்தடுத்ப்தட ஶண்டும். ஆட்சற வரறரக ட்டுல்ன கல்ி 

வரறரகவும் ீற வரறரகவும் ிக வரறரகவும் ல்னர ஷகிலும் அம்க்கபின் 

ஶசற வரற இடம்வதந ஶண்டும், சரன்நரக, இந்ற தடித்ரல் ன்ண? ன்று ஆட்சறரபர்கள் 

ஶகட்கறநரர்கஶப ி, ங்க வரற தடித்ரல் ன்ண, அசரற வரற தடித்ரல் ன்ண 

ன்வநல்னரம் ஶகட்தறல்ஷன. இந்ற ஆட்சறவரறரக இனப்தரல்ரன் இந்க் ஶகள்ி 

ஶகட்கப்தடுகறநது. றழ் ர ஶண்டுரணரல் றழ் ஆப ஶண்டும். றழ் றஷ ஆப 

ஶண்டும், ஶறு ரஷனேம் அல்ன. ங்கும் றழ் றலும் றழ் ன்தன் வதரனள் இதுஶ. 

இன்வணரன வரறஷக் கற்தற்கு ம் இந் வரறக் வகரள்ஷக ஷட ஶதரடுறல்ஷன. 

இன்னும் என வரற ன்ண, ஶஷப்தட்டரல் தன வரறகள் கற்கனரம். ஆணரல் றஶ 

திற்றுவரறரகவும் னல் தில்வரறரகவும், அரது கல்ி வரறரக இனக்க 

ஶண்டும்.      

 

வரற எடுக்குனஷந ன்தது என திநழ்ரக இல்னரல் இந் அஷப்தின் அடிப்தஷடக் 

கூநரகஶ இனக்கறநது. திநழ்வு ன்நரல் இந் அஷப்னக்குள்ஶபஶ சரிவசய்து ிடனரம். 
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அஷப்ஷதஶ ரற்நறணரல்ரன் னடினேம் ன்தரல்ரன் ிடுஷன ீர்ரகறநது. இந்றத் 

றிப்ன ன்தது திநழ்ன்று. அணரல்ரன் அஷணத் றனத் னடிில்ஷன. இந்றத் றிப்ன 

இல்னர இந்றர இனக்க னடிரது. இந்றத் றிப்ன எற இந்றக் கட்டஷப்ன எற 

ஶண்டும். அஷப்தின் லத்து டிரக உள்ப அசஷப்னச் சட்டத்றல் தன ல்ன 

ஶரக்கங்கள் வதரநறக்கப்தட்டினந்ரலும் அற்ஷநப் வதரிதும் வசனரக்க னடிரது. அஷ சறன 

னரற்றுப் தறவுகள், அவ்பவுரன்! ஶறு சறன திரிவுகள் கட்டரரணஷ, அற்ஷநச் 

சரன்நரகக் வகரண்டுரன் இந் அசஷப்தின் எடுக்குனஷநத் ன்ஷஷ வய்ப்திக்கறஶநரம். 

இது ஶசற இணங்கபின் அடிஷனநற ன்று ஷறுக்கறஶநரம். எடுக்குனஷநஷ ீக்கும் 

தடிரண றனத்ங்கள் வசய்ற்ஶகர இந் அசஷப்ஷத ஶறு அசஷப்தரல் ரற்நடீு 

வசய்ற்ஶகர ரய்ப்ஶத இல்ஷன ன்ந உண்ஷஷக் கனத்றல் வகரண்டுரன் ிடுஷன 

என்ஶந ற ன்கறஶநரம். 

 

ஶசற எடுக்குனஷநில் வரற எடுக்குனஷந னகன்ஷரண என கூறு, ஆணரல் ஶறு 

கூறுகலம் உள்பண. வரற ஶதரனஶ, ஆட்சறப் னனம், தண்தரடு, வதரனபில் ரழ்வு… இந்க் 

கூறுகஷப எவ்வரன்நரக டுத்துக் வகரண்டரல் ஶசற எடுக்குனஷநஷ இணங்கரனரம். 

இந் ல்னர எடுக்குனஷநகலக்கும் அரக இனப்தது அசறல் எடுக்குனஷந. அசறல் 

எடுக்குனஷநக்கு எஶ ீர்வு அசறல் ிடுஷனரன். 

 

இந்றரில் றழ்த் ஶசத்துக்ஶகர திந ஶசங்கலக்ஶகர ஆட்சறப்னனக் கட்டுக்ஶகரப்னம் 

ல்ஷனகபின் ீநவரண்ரஷனேம் கறஷடரது. இது னனம்சரர் எடுக்குனஷந. ல்னர 

ரறனங்கலம் ஶசர்ந்து னன்நரலும் இந்ற என்நறத்ஷக் கஷனக்க னடிரது. ஆணரல் 

ரடரலன்நத்றல் ந்துள்ப உறுப்திணர்கபின் பி வதனம்தரன்ஷனேடன் ீர்ரணம் 

இற்நறணரஶன ரறனத்ஷக் கஷனக்க னடினேம். கஷனக்கவும், ல்ஷனகஷப ரற்நவும் வதஷ 

ரற்நவும் ல்னர அறகரனம் றல்னறக்குத்ரன். சறக்கறஷ இந்றரவுடன் இஷத்துக் 

வகரண்டரர்கள். கச்சத்ீஷ இனங்ஷகக்கு டுத்துக் வகரடுத்ரர்கள், சம்ன கரசுீத்ஷக் 

கஷனத்து ிட்டரர்கள். இஷனேம் னனம்சரர் எடுக்குனஷநக்குச் சரன்றுகள்.  

 

தரர்ப்தணிப் தண்தரட்டுத் றிப்தின் அஷடரபரகத்ரன் சற்கறனத் றிப்ன னற்சறகள் 
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டக்கறன்நண. இந்றத் ஶசறக் கல்ிக் வகரள்ஷக ன்தது வரற எடுக்குனஷந ட்டுன்று, 

அது தண்தரட்டு எடுக்குனஷநனேம் ஆகும்.  

     வதரனபில் எடுக்குனஷந ன்தன் என கூறு இற்ஷகச் வசல்ங்கள் ீரண 

இஷநரண்ஷ றுக்கப்தடுரகும். வதரனபில் ஆக்கத்துக்கும் தகறர்வுக்குரண வகரள்ஷக 

குக்கும் உரிஷ இல்ஷனவன்நரல் அதுவும் எடுக்குனஷநரன். கரிரி, னல்ஷனப் வதரிரறு 

உள்பிட்ட ஆற்றுீர் உரிஷ றுக்கப்தடுதும் வதரனபில் எடுக்குனஷநின் என கூறுரன். 

 

.வரற எடுக்குனஷநக்குப் தின்ணரல் குப்ன (ர்க்க) எடுக்குனஷநனேம் சனெக எடுக்குனஷநனேம் 

எபிந்றனப்தஷத் வரிந்து வகரள்ப ஶண்டும். அஶ ஶதரல் ஶசற ிடுஷன ன்தறலும் 

குப்ன னனும் எடுக்குண்ட சனெக குப்ன னனும் அடங்கறினப்தஷத் வரிந்து வகரண்டு 

னன்வசல்ஶரம்.  

 

.வரறச் சறக்கனறல் இந்ற ஶதசர க்கள் ினம்னம் ஷ ஆங்கறனம் துஷ ஆட்சறவரறரக 

ீடிக்கும் ன்ந தண்டி சகர்னரல் ஶனின் உறுறவரற என ஶரசடி ன்தஷப் னரிந்து 

வகரள்ப ஶண்டும். அது இந்றஷ ற்நர்கள் ற்கச் வசய்ற்கரண தூண்டில் னலரக 

ஆங்கறனத்ஷப் தன்தடுத்றக் வகரள்கறநது. றழ் னனரண திந வரறகலக்கு ன்றுஶ இடம் 

இல்னரற்வசய்து ிடுகறநது. இந்றஷ றர்த்துப் ஶதரரடி றனக ஶன உறுறவரறஷ 

ற்றுக் வகரண்டது வதனம்திஷரகும்.  

 

இந்றத் றிப்ன ன்தது ஶர ஏர் அசரங்கத்றன் அல்னது அஷச்சரின் னடிவு அல்ன. அது 

இந்ற அசஷப்னறப்தட்ட றிப்ன ஆகும், இந்த் றிப்ஷத வரறத் பத்றஶனர 

தண்தரட்டுத் பத்றஶனர ட்டும் டுத்து ிட னடிரது. அசறல் பத்றல் எடுக்குனஷநஷ 

றர்த்து ிடுஷனக்கரகப் ஶதரரடுதுரன் ம்னன்னுள்ப ற.   

 

படிக்ே தலண்டி நூல்ேள்:  

றரகு: னடிில்ஷன வரறப்ஶதரர்! 

றழ்த் ஶசற ிடுஷன இக்கம்: வகரள்ஷக அநறக்ஷக. 

இந்ற அசஷப்னச் சட்டம், தகுற 17.    
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நக்சலய்ன் ர்க்சப் பள்ரிில் (14): 

ஆசரிர்: சுஜத் ஸூம்ேர் 

ஷனப்ன:பேயரித்துல அசு 
சனெக அஷப்தில் ரற்நம் ற்தட்டு னனரபித்து 

உற்தத்றனஷந ஶரன்றும் ஶதரது சனெகம் இன ர்க்கங்கபரகப் 

திரிகறநது. என ர்க்கம் உற்தத்றச் சரணங்கஷபத் ன் 

னற்றுரிஷரக்கறக் வகரண்டது. இன்வணரன ர்க்கம் ன் 

உஷப்னச் சக்றஷ ிற்கும் றஷனக்குத் ள்பப்தட்டது. இந் 

இன ர்க்கங்கலம் என்றுக்வகரன்று இஷடனேநவு வகரண்டுள்பண. 

னனரபி எனர் உற்தத்றச் சரணங்கள் ீரண அறகரனம், 

ணிரர் வசரத்துரிஷனேம் வகரண்டினப்தது ட்டுஶ இற்குப் 

ஶதரதுரணது அல்ன. எவ்வரன னனரபினேம் னனரபி 

ர்க்கத்ஷச் ஶசர்ந் ற்ந னனரபிகபரல்ரன் னனரபிரக 

உள்பரர். அனஷட வற்நற ற்ந னனரபிகலடன் திஷந்துள்பது. னனரபிகள் எனஷ 

எனர் சரர்ந்துள்பணர். னனரபிகள் என்றுஶசர்ந்ரறு ர்க்கரகஶ னற்றுரிஷஷ 

வதற்றுள்பணர். றனக்கறரரி அஷப்தில் தண்ஷரர்கள் எனஷ எனர் 

சரர்ந்றனப்தறல்ஷன. னனரபித்து உற்தத்ற னஷநில் எவ்வரன வற்நறகரண 

றுவுற்தத்றனேம் அர்கள் எனஷ எனர் சரர்ந்றனப்தஷப் வதரறுத்துத்ரன் அஷந்துள்பது. 

அர்கள் எனனக்வகரனர் ஶதரட்டிிடுகறன்நணர். ஶதரட்டி ன்ந லுந்ரண ிஷசஶ 

னனரபி னனரபிரக வசல்தடுஷ உறுற வசய்கறநது. அர் வதனந்ன்ஷனேஷடரக 

இனந்ரலும் ஶதரட்டி அஷ னனரபிரகச் வசல்தட றர்ப்தந்றக்கறநது. அதுஶ 

னனரபிக்கும், வரறனரபிகலக்கும் இஷடினரண உற்தத்ற உநவுகஷபனேம் றர்ிக்கறநது. 

 

வரறனரபரின் ர்க்க னன்கள் னனரபிின் ர்க்க னன்கபினறனந்து னற்நறலும் 

ஶறுதட்டஷ. னனரபிின் ர்க்க னன் வரறனரபிிடம் வ்பவு அறகரக 

உதரிறப்ஷதச் சுண்டுது ன்தரக உள்பது. உதரிறப்ன உனரக்கத்ஷத் வரடச் வசய்னேம் 

சுண்டனறன் வதரநறனஷநரணது, அசறல் அறகரத்ஷனேம் ன்னஷநஷனேம் வகரண்டுள்பது. 
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வதரனபரர அடிப்தஷடில் றர்ப்தந்றப்தரல் ட்டுஶ னற்றுரிஷ ன்தஷப் தரதுகரத்றட 

னடிரது. னனரபி ர்க்கத்றன் ணிரர் வசரத்துஷடஷஷப் தரதுகரப்தற்குப் வதரனபரரச் 

சக்றகலக்கும் கூடுனரக லுந்ப்தடுத்தும் அறகரம் ஶஷப்தடுகறநது. அற்கரண அறகர 

ஷரகஶ அசு உள்பது. அசு ந்றம் இல்னரஶன அஷப் தரதுகரக்க னடினேம் ன்ந னதுச் 

வசவ்ில் (neoclassical) கனத்ரக்கம் நரணது. வதரதுரக அசு ணிரர் வசரத்துஷடஷஷப் 

தரதுகரக்கறநது. னனரபி ர்க்கத்றன் அஷணத்து ணிச் வசரத்துஷடஷஷனேம் தரதுகரக்கறநது 

அம்தரணினேஷடஷ ட்டும் அல்ன. னனரபிகபின் வசரத்துஷடஷ, வசரத்துரிஷஷப் 

தரதுகரப்தரக ட்டும் இனப்தறல்ஷன, னனரபிகபிஷடஶ அச்சுறுத்ல்கஷபனேம் வசரத்துச் 

சண்ஷடகஷபனேம் ற்தடுத்துகறநது. எவ்வரன னனரபினேம் ற்ந னனரபிகபரல் 

அச்சுறுத்ப்தடுகறநரர். னனரபித்துத்றல் அசு ணிரகப் திரிந்து றற்கறநது. ஶரற்நத்றல் 

வதரனபரர அஷப்னம், அசறல் அஷப்னம் ணித்ணிரக திரிந்து கரப்தடுகறன்நண. 

னனரபித்து அசஷப்ன அற்கு னன்ணினந் அசஷப்னகபினறனந்து ஶறுதடுகறநது. 

னனரபித்து அசு ரனஷட னன்கலக்கரக வசல்தடுகறநஶர அர்கபிடறனந்து ணித்துப் 

திரிந்றனப்தது ஶதரல் கரப்தடுகறநது. அஶச னனரபி ர்க்கத்றன் அறகரத்ஷனேம், 

இஷநரண்ஷஷனேம் தரதுகரக்கறநது. அசு ன் ஆறக்க சக்றஷ வ்ரறு தன்தடுத்ப் 

ஶதரகறநது ன்தது தூனரண றஷனகஷப வதரனத்ஶ அஷகறநது. 

னனரபிக்கும் வரறனரபிக்கும் இஷடில் சத்துரண தரிர்த்ஷண டப்தது ஶதரல் 

வபிஶ ஶரன்நறணரலும், அன் தின்ஶண உதரிறப்தரக்கம் எபிந்துள்பது. னனரபி ஶஷன 

ரஷப ீட்டித்துக் வகரண்டும் கூனறஷக் குஷநத்துக் வகரண்டும் இனப்தரரணல் வரறனரபரல் 

உிஶரடு ீடிக்க னடிரது. ஶதரரட்டத்றல் ஈடுதடுரர், இவ்ரறு வரடனரணரல் 

னனரபித்து உற்தத்ற னஷந ரணரகஶ அறந்து ிடும். ஆஷகரல் உஷப்னச் 

சுண்டஷனத் வரட என வதரநறனஷந ஶஷப்தடுகறநது. ஶஷனில்னர ஶசப் தட்டரபத்ஷ 

ீடிக்கச் வசய்ஶ இற்கரண வதரநறனஷநரகறநது. குஷநந்தட்ச ஊறம், ஶஷன ரஷப 

ீட்டித்ல், ஶஷனின்ஷப் தடி, இஷ அஷணத்துஶ வரறனரபர்கஷப 

எலங்குறஷனப்தடுத்துற்கரண கனிகஶப. இந்றரக்கம் உஷப்தரபி ீது அறக 

எலங்குனஷநஷப் திஶரகறக்கறநது.  

 

ஷறுக்கப்தட்ட சறநப்ன ல்ஷனகலடன் ஶற்கு ஶரப்தர னனரபித்துத்றன் வரட்டினரக 
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இனந்து. னனரபித்தும் உனரகற ிட்டரல் ந்ப் தகுறனேம் அன் ரக்கத்துக்கு 

உட்தடரல் இனக்க னடிரது.. னனரபித்தும் தன னண்தரடுகஷபக் வகரண்டுள்பது. ஶச 

அசுகலக்கறஷடஶரண தன னண்தரடுகள் உள்பண. ஶசங்கலக்குள் தன னண்தரடுகலம் 

ஶறுதட்ட தடிறஷனகலம் கரப்தடுகறன்நண. இந் னண்தரடுகலடனும், தடிறஷனகலடனுஶ 

ஶதரரட்டங்கஷபத் வரட ஶண்டும். 

னனரபித்துத்றல் பர்ச்சற சச்சலரக இல்ஷன. னனரபித்துத்றன் 

கரறதத்றத்ஷ ஆய்வுக்குட்தடுத் ஶண்டும். தல்ஶறு றகபில்  னனரபித்தும் 

ஆட்சறறகரத்ஷக் ஷகப்தற்நறனேள்பது. இந்றரில் ஆறக்க றகுந் னனரபித்து சக்றக்கும், 

னனரபித்துத்றற்கு னந்ஷ சனெக அஷப்திற்குரண இஷடச்வசனறன் ிஷபரக 

னனரபித்தும் ஶரன்நறது. னனரபித்துத்துடஶணஶ னனரபித்துத்றற்கு னந்ஷ 

சனெக அஷப்ன அன் ரறுதட்ட டித்றல் ீடிக்க னடிந்து. இந்ற னனரபித்தும் 

வர்கண்டனறசப் தண்னகலடன் தடு திற்ஶதரக்கரணரகக் கரப்தடுகறநது. 

னனரபித்து உற்தத்றனஷநில் உற்தத்றரணது சனெகரக்கப்தட்டுள்பது. ஆணரல் 

உற்தத்றின் ீரண எலங்குனஷந சனெகரக்கப்தட ில்ஷன. சண்ஷடகலக்குத் 

ீர்வுகரடம் னஷநகலம் சனெகரக்கப்தட ஶண்டும். னனரபித்தும் ன்ந ர்க்கச் 

சனெகத்றனறனந்துரன் ர்க்கற்ந சனெகத்ஷ உனரக்க னடினேம். 

ணிரர் வசரத்துஷடஷஷ அறப்தன் னெனம் சனெகச் வசரத்துஷடஷஷ ற்தடுத் 

ஶண்டும். னனரபித்துத்றஶனஶ வசரத்து ீரண கூட்டுஷடஷ ற்தட்டுள்பது. அஷ 

சனெகரக்கப்தட ஶண்டும். 

ரர்க்சறக் ஶகரட்தரடரணது அசறனஷப்ன குநறத்தும், னனரபித்து ஆறக்கத்றன் 

உனகக் கண்ஶரட்டம் குநறத்தும் ரறுதட்ட னரிஷனக் வகரண்டுள்பது. னற வசவ்ில் 

வதரனபரரத்றல், றப்ன ன்தது ஶண்டல் ங்கஷன ட்டுஶ அடிப்தஷடரகக் 

வகரண்டுள்பரகவும், சந்ஷில் சறஷனனேம், எத்றஷசவும் ற்தடுது ஶதரனவும் என 

திம்தத்ஷ ற்தடுத்துகறநது. வசவ்ில் அசறல் வதரனபரரம் வகரச்ஷச அசறல் 

வதரனபரரத்ஷப் ஶதரல் ஶல்ட்டத்துடன் றன்று ிடுது இல்ஷன.  னனரபித்துத்ஷ 

ரற்றுற்கரண ஷடனஷநச் வசல்னஷநரணது னனரபித்து உற்தத்ற னஷநஷ 

னலஷரகப் னரிந்து வகரள்றனறனந்து வரடங்குகறநது. 

(வரடனம்) 
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ையபேக்கு லந்ே லழ்வு (9): 

சந்ே 

 சற்ம பரிலர்த்ேசன: 
சறன்ண ீஷணப் ஶதரட்டு வதரி ீஷணப் திடிப்தஷ சரிசரண தரிர்த்ஷண ன்று 

வசரல்ன னடினேர? அஷ ீன்ஶட்ஷட ன்றுரஶண வசரல்ன னடினேம்? பர்ந் ரடுகலக்கும் 

பனம் / ஷ ரடுகலக்கும் இஷடினரண சர்ஶசப் தரிர்த்ஷணகலம் இப்தடித்ரன் 

உள்பண. சர்ஶசப் த றறனம், உனக ர்த்க அஷப்னகலம்   சர்ஶச அபினரண 

தரிர்த்ஷணகபரல் அஷணத்து ரடுகலம் தணஷடனேம் ன்றும் உனவகங்கும் எனங்கறஷந் 

பர்ச்சற ற்தட றகுக்கும் ணவும் தரிந்துஷக்கறன்நண. பனம் / ஷ ரடுகள் சர்ஶச 

ர்த்கத்றற்குத் ங்கள் சந்ஷஷ னற்நறலும் றநப்தன் னெனம் கரனப்ஶதரக்கறல் வரறல்தட்த 

பர்ச்சற ஶம்தடும், வதரனபரரச் சத்துறன்ஷ குஷநனேம் ன்றும் தரிந்துஷக்கறன்நண. 

ஆணரல் சர்ஶசப் தரிர்த்ஷணகள் பர்ந் ரடுகலக்ஶக சரகரணஷரக உள்பண, 

பனம் ரடுகள் அணரல் கடுஷரகப் தரறக்கப்தடுகறன்நண. ஷடற்ந சர்ஶசப் 

தரிர்த்ஷணகஶப பனம் / ஷ ரடுகபின் உள்ரட்டுத் வரறல்கபின் பர்ச்சறஷத் 

டுப்ததுடன் அஷ சறஷஷடவும் கரரக உள்பண ன்தஶ ஷடனஷந உண்ஷரக 

உள்பது. னனரபித்துப் வதரனபரர அஷப்தரணது னண்தரடுகஷபஶ பர்ப்தரல், இந் 

அஷப்தின் னெனம் உனவகங்கும் வரறல்தட்த பர்ச்சறில் சத்துத்ஷஶர வதரனபரரச் 

சத்துத்ஷஶர ற்தடுத் னடினேம் ன்தது அநறில் அடிப்தஷடற்ந ரஶ. சர்ஶசப் 

தரிர்த்ஷணகள் சற்நஷ ன்தஷப் தன அநறஞர்கள் சுட்டிக்கரட்டினேள்பணர். இறல் 

வதனம்தரனரணர்கள் னென்நரம் உனக ரடுகஷபச் ஶசர்ந்ர்கள் ன்தது குநறப்திடத்க்கது. 

அற்கு அர்கபது அனுத அநறின் அடிப்தஷடில் வதநப்தட்ட உண்ஷகஶப கரரக 

இனக்கனரம். வதனம்தரனரண ஶற்கத்ற வதரனபரரினரபர்கள் இஷ ற்க றுக்கறநரர்கள். 

கரனணிரறக்கத்ரல் ஶடிரகப் தரறக்கப்தட்டர்கலக்குத்ரஶண அன் உண்ஷரண 

ரக்கத்ஷப் னரிந்து வகரள்ப வரினேம்? னனரபித்துத்றன் கரறதத்ற டிஶ 

கரனணிரறக்கம். னனரபித்தும் சர்ஶச அபில் கரறதத்ற / ஶதசற டித்றன் 

னெனஶ உனவகல்னரம் அறஷ ற்தடுத்துன் னெனம் ன்ஷண அறினறனந்து தரதுகரத்துக் 

வகரள்கறநது. கரனணிரறக்கம் ன்தது  ஶற்ஷந னரறு ட்டுல்ன, இன்ஷந றஜரகவும் 

உள்பது. ணீ ரரபம், னற கரனணிரறக்கறன் னெனம் ஶச அசுகபின் 
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இஷநரண்ஷஷப் தநறத்து அற்ஷந அறகரற்ந ஷகப்தரஷகபரக்கறனேள்பது. உனக ங்கற- 

சர்ஶச ர றறம் ஷனஷினரண அஷப்ன ரற்ந றட்டங்கபரல் (SAP) பனம் 

ரடுகபில் சறக்கண டடிக்ஷககபின் னெனம் அசறன் சனெக னத் றட்டங்கலக்கரண வசனிணம் 

னற்நறலும் குஷநக்கப்தட்டுக் கட்டற்ந ணிரர்னம், ரரபனம் ஊக்குிக்கப்தடுகறன்நண. 

பனம் ரடுகள் ங்கபது உள்ரட்டுத் ஶஷகஷபக் கனரல்  உனகச் சந்ஷக்கரகஶ 

உற்தத்ற வசய்னேம் ற்றுற சரர்ந் வதரனபரரக் வகரள்ஷககஷபக் கஷடதிடிக்க ஶண்டி 

சூலுக்குத் ள்பப்தட்டுள்பண. பர்ந் ரடுகஷபச் சரர்ந்து அற்ஷநச் சுற்நறனம் துஷக் 

ஶகரள்கபரக பனம் ரடுகள் ரற்நப்தட்டுள்பண. னன்ணர் கரனணி ரடுகபரக இனந் 

ற்ஶதரஷ பனம் / ஷ ரடுகள், அஷக் கரனணிகபரக்கப்தட்டுள்பண. ஷடற்ந 

ர்த்கத்ரல் அந்ரடுகபின் ிசரனம் உள்ரட்டுத் வரறல்கலம் கடுஷரகப் 

தரறக்கப்தட்டுள்பது. 

பர்ந் ரடுகலக்கும் பனம் ரடுகலக்கும் இஷடினரண ‘ஷடற்ந’ சர்ஶசப் 

தரிர்த்ஷணகள் சற்ந தரிர்த்ஷணகபரகவும், இணரல் அறகம் தரறக்கப்தடுது னென்நரம் 

உனக ரடுகஶப, பனம் / ஷ ரடுகஶப ன்ததும், ஶர உர்ச்சற ப்தட்டு டுக்கப்தட்ட 

னடிவு ன்ஶநர அநறிலுக்கு னநம்தரணது ன்ஶநர னநந்ள்பி ிட னடிரது. சர்ஶச 

அபினரண தரிர்த்ஷணகள் ன் சற்நஷரக இனக்கறன்நண? இற்கரண அடிப்தஷடக் 

கரங்கள் ன்ண? ன்று தரிசலனறக்கும் ஶதரது ந்து னக்கறக் கரிகஷப அஷடரபம் கர 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

https://www.youtube.com/user/ajanthavalga?fbclid=IwAR0APppP9wjVctyVG1DShVLvQWRKtHOTuuR4g7zwwBeqLE-6zcuyiKZjxoQ
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னடினேம். இக்கரிகள் என்நறற்வகரன்று இஷடத் வரடர்னம், ரக்கனம் வகரண்டுள்பண 

ன்தஷனேம் கனத்றல் வகரள்ப ஶண்டும். சற்ந தரிர்த்ஷணக்கரண ந்து னக்கறக் 

கரிகள் தின்னரறு: 

 னன்ஷப் வதரனட்கபின் ிஷன குஷநப்ன,  

 அறகர உநவுகபில் ற்நத்ரழ்வு, 

 கூனற ற்நத்ரழ்வுகள், 

 னெனணத்றன் அங்கக றப்தினரண  ற்நத்ரழ்வுகள், 

 ர றப்தினரண ற்நத்ரழ்வுகள்.  

 

 னன்ஷ வதரனட்கபின் ிஷன குஷநப்ன: 

ஶபரண்ஷ சரர்ந் வரறல்கபின் னெனனம், சுங்கத் வரறனறன் னெனனம் வதநப்தடும் 

வதரனட்கஶப னன்ஷப் வதரனட்கள் ணப்தடுகறன்நண. டுத்துக்கரட்டரக தனத்ற, சல், 

உஶனரகத் ரதுக்கள், ரணிங்கள், கரய்கநறகள், தங்கள் ஆகறஷ னன்ஷப் வதரனட்கள் 

ஆகும். தனத்ற, சல், உஶனரகங்கள் ஆகறஷ தன வரறற்சரஷனகலக்கு 

னெனப்வதரனட்கபரகவும் உள்பண. பனம் ரடுகபின் ற்றுறில் னன்ஷப் வதரனட்கஶப 

வதனம் தங்கு கறக்கறன்நண. ஆணரல் இற்நறன் ிஷனரணது வரடர்ந்து குஷநந்து 

கரப்தடுகறநது. இண்டரம் உனகப் ஶதரனக்குப் திநகு 1950இல் வுல் திதிஷ் ற்றும் யன்ஸ் 

சறங்கர் இனனம் ணித்ணிஶ ஶற்வகரண்ட ஆய்வுகபின் னெனம் சர்ஶசப் தரிர்த்ஷணின் 

தனன்கள் னெனப்வதரனட்கஷப ற்றுற வசய்னேம் ரடுகலக்கும், உற்தத்றப் வதரனட்கஷப 

ற்றுற வசய்னேம் ரடுகலக்னறஷடஶ சற்ந னஷநில் தகறப்தடுகறன்நண ன்றும், 

சர்ஶச ர்த்கம் உற்தத்றப் வதரனட்கஷப ற்றுற வசய்னேம் ரடுகலக்ஶக சரகரக 

உள்பது ன்றும், னெனப்வதரனட்கஷப ற்றுற வசய்னேம் ரடுகலக்குப் தரகரக அஷகறநது 

ன்றும் னடிிற்கு ந்ணர். இது திரீதிஷ்-சறங்கர் ஶகரட்தரடு ணப்தடுகறநது. 1980கபின் 

னற்தகுறில் இனந்தும் னன்ஷப் வதரனட்கபின் ிஷனகள் வரடர்ந்து குஷநந்து னகறன்நண.  

ற்றுற சரர்ந் வரறல் பர்ச்சறப் தரஷஶ ணீ ரரபத்ரல் 

னன்ணிறுத்ப்தடுகறநது. இநக்குற ரற்றுத் வரறல்ரக்க (ISI) பர்ச்சறப் தரஷஷ 

ஶற்வகரள்ப னென்நரம் உனக ரடுகள் அனுறக்கப்தடுறல்ஷன. இணரல் இநக்குறஷக் 

கட்டுப்தடுத்ற உள்ரட்டுத் வரறல்கஷபப் தரதுகரத்து பர்த்வடுப்தது ஷடதடுகறநது. 
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உள்ரட்டுத் உற்தத்ற பர்ச்சற ஷடதடுஶ அந்ரடுகபின் ற்றுறில் னன்ஷப் 

வதரனட்கள் வதனம்தங்கு கறப்தற்கரண னக்கறரண கரரக உள்பது. அந்ற னலீடுகள் 

வதனம்தரலும் வரறல்தட்தத்ஷனேம், உற்தத்றத் றநஷணனேம் ஶம்தடுத்தும் ிரக உற்தத்றத் 

துஷநில் னலீடு வசய்ப்தடரல் வசரத்துக் குறறகஷப உனரக்கும் ஊக னலீடுகபரக றறத் 

துஷந, ரில் ஸ்ஶடட் துஷநிலும் ற்றும் ஶசஷத் துஷநகபிலுஶ வசய்ப்தடுகறநது. பனம் 

ரடுகபின் ற்றுறில் உற்தத்றப் வதரனள்கபின் அபவு பர்ச்சறஷடரல் இனப்தற்கு 

இதுவும் னக்கறக் கரரக உள்பது. ிஷனக் குஷநப்ன ன்தது னென்நரம் உனக ரடுகபின் 

னன்ஷப் வதரனட்கலடன்  றன்று ிடில்ஷன. வதனம்தரனரண னென்நரம் உனக ரடுகபின் 

வதரனட்கலம் ஶசஷகலம் குஷநந் ிஷனில் கறஷடப்தற்கு அங்கு றனவும் குஷநந் கூனறஶ 

கரரகறநது. னென்நரம் உனக ரடுகபின் வதரனட்கள் ணரல் குஷநந் ிஷனக்குப் 

தரிர்த்ஷண வசய்ப்தடுகறன்நண ன்ந ஶகள்ிக்கரண ிஷடரக அடுத் ரன்கு கரிகலம் 

அஷகறன்நண. 

 அறகர ற்நத்ரழ்வுகள்: 

இற்ஷகில் ந்ப் வதரனலம் ிஷனக் குநறடீ்டுடன் ஶரன்றுறல்ஷன. வதரனட்கபின் 

ிஷனரணது சந்ஷரல் றர்ிக்கப்தடுகறநது. என வதரனலக்கரண ஶண்டலும் ங்கலும் 

சரக இனக்கும் ஶதரது சந்ஷ சறஷன அஷடரல் வதரனள் அன் உற்தத்ற ிஷனக்ஶக 

ிற்கப்தடுகறநது. ஆணரல் வதரனபின் ஶண்டல் ங்கஷன றர்ிப்தது சந்ஷ ஆற்நல்கஶப 

ி இற்ஷகச் சக்றகள் ட்டும் அல்ன. என னற்றுரிஷ வதற்ந ிற்தஷணரபர் 

ஶதரட்டிரபர்கஷப ினக்கறப் வதரனபின் ிற்கும் ிஷனஷ அன் உற்தத்ற றப்ஷதக் 

கரட்டிலும் தன டங்கு கூட்டி ிற்க னடினேம். அஶ ஶதரல் னற்றுரிஷ வதற்ந ரங்குதர் 

வதரனஷப அன் உற்தத்ற ிஷனஷக் கரட்டிலும் குஷநத்து ரங்க னடினேம். வதரனட்கள் / 

ஶசஷகபின் ரங்கும் ிஷனஷ றர்ிக்கும் அறகரம் னற்றுரிஷ வதற்ந தன்ணரட்டு 

அஷப்னகபரலும், கூட்டஷப்னகபரலும் (monopolies, oligopolies) கட்டுப்தடுத்ப்தடுகறநது. வதனம் 

ர்த்க அஷப்னகள் ரங்குற்கரண னற்றுரிஷஷப் வதற்நறனப்தரல் உற்தத்றரபர்கள் 

ிற்கும் ிஷனஷனேம் அஷஶ ீர்ரணிக்கறன்நண னற்றுரிஷக் வகரள்னனரண்ஷகள் 

(monopsonies). கரட்டரக ரல்ரர்ட், அஶசரன்). உஷப்னச் சக்றனேம் என சக்கு ன்தரல் அன் 

ரங்கும் ிஷனனேம் இர்கபரல் குஷநக்கப்தடுகறநது. இவ்ரறு வதரனட்கள் / ஶசஷகபின் 

ங்கஷனனேம் ஶண்டஷனனேம் ங்கள் கட்டுப்தரட்டில் வகரண்டினப்தரல் வதனம்தரனரண 
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க்கபின் தகர்வும் இற்நறன் ஷகில் உள்பது. வதனம்தரனரண க்கபின் தகர்வுப் 

தற்நரக்குஷநக்கு ணீ ரரப அஷப்னகஶப  கரரகவுள்பது. அற்நறன் அறகர 

னற்றுரிஷ கூடுல் னரதம் வதறுற்கும், அன் னெனம் அறகர னற்றுரிஷஷ  

றஷனரட்டுற்கும் கரரகறநது. உனக ர்த்க அஷப்ன ஶதரன்ந சர்ஶச 

அஷப்னகபிலும் தன்ணரட்டுத் ீர்ப்தரங்கபிலும் பர்ந் ரடுகஶப அறக அறகரம் 

வகரண்டினப்தரல் அற்நறல் பனம் ரடுகள் திறறறத்தும் வதறுறல்ஷன ன்ததுடன் 

அற்நறன் பர்ச்சறக்குத் ஷடரகஶ அஷந்துள்பண. ஷடற்ந ர்த்கம் ன்தது 

வதபிற்கு ட்டுஶ உள்பது. பனம் ரடுகள் ற்றுற வசய்ற்குப் தல்ஶறு ஷடகள் 

றனவுகறன்நண. பர்ந் ரடுகள் ங்கள் சந்ஷகஷப பனம் ரடுகலக்கு னற்நறலுரகத் 

றநப்தறல்ஷன. கரப்ன ரிகள் ற்றும் ரில்னர ஷடகபின் னெனம் னென்நரம் உனக 

ரடுகபினறனந்து வசய்ப்தடும் ற்றுறகஷபத் டுக்கறன்நண,   

கூனற / ஊறங்கபில் ற்நத்ரழ்வுகள்: 

னரதத்ஷ ஶரக்கற னெனணம் ஷடகபின்நற ல்ஷனில்னரல் உனவகங்கும் திக்கறநது. 

ஆணரல் உஷப்தரபி உர்ந் ஊறம் வதந ஶச ல்ஷனகஷபத் ரண்டுற்கு ஶசறம் / 

வரற / கல்ி / வரறல்தட்த அநறவு / வதரனபரரம் ணப் தல்ஶறு ஷடகள் உள்பண. 

உஷப்தரபரின் வபிரணது என ஶசத்றற்குள் குறுக்கப்தட்டுள்பது. அநறில் வரறல் 

தட்தத் துஷநகபில் சறநந்து ிபங்கும் னென்நரம் உனக ரடுகஷபச் ஶசர்ந் ஊறர்கஷபனேம், 

றனர்கஷபனேம் பர்ந் ரடுகள் இநக்குற வசய்கறந ஶதரறலும் இர்கள் ஶசங்கபின் 

வரத் க்கள்வரஷகில் எப்தபில் சறறுதரன்ஷிணஶ. ஆணரல் இணரலும் னென்நரம் 

உனக ரடுகபின் அநறவுபரணது அந்ரடுகலக்குப் தன்தடர ஷகில் கடத்ப்தடுரல் 

(brain drain) அந்ரடுகபின் வரறல்தட்த பர்ச்சறஷக் கடுஷரக தரறக்கறநது ன்தஷனேம் 

குநறப்திட ஶண்டும். வரறற்சரஷனகபின் உற்தத்றத் றநன் அறகரிக்கும் ஶதரது 

உதரிறப்தரக்கம் அறகரரல் னரதத்றன் அபஷப் தரறக்கரஶன அறகரித் உற்தத்றத் 

றநனுக்கு றகரக கூனறஷனேம் அறகப்தடுத் னடினேம். ஆணரல் னரதத்ஷனேம், னெனண 

றட்டஷனனேம் அறகரிக்கும் வதரனட்டு, கூனற குஷநக்கப்தடுகறநது. எஶ உற்தத்றத் றநஷணக் 

வகரண்ட றறுணங்கபில் ஶஷன வசய்னேம் வரறனரபர்கபின் ஊறம் பர்ந் ரடுகபில் 

அபிக்கப்தடுஷ ிட பனம் ரடுகபில் றகக் குஷநரகஶ உள்பது. சர்ஶச 

ர்த்கத்றல் னென்நரம் உனக ரடுகஷபச் ஶசர்ந் றறுணங்கள் ற்றுறஷ 
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அறகப்தடுத்துற்கரண ஶதரட்டிில் ங்கள் னரதம் குஷநரல் தரதுகரக்கக் கூனறஷ ஶலும் 

குஷநக்கவும் கரரகறநது. ஊறம் / கூனற ஶறுதரடுகபினறனந்து கரறதத்ற ரடுகள் 

கூடுல் னரதங்கஷபப் வதறுகறன்நண. பனம் ரடுகபில் கூனற குஷநரக இனப்தரல் 

இங்கறனந்து குஷநந் ிஷனில் ற்றுற வசய்னேம் சலுஷகஷ பர்ந் ரடுகள் வதற்றுள்பண. 

உனகபில் றற னெனணம் உனகரக்கப்தட்டுள்பது, கூனறரணது 

உனகரக்கப்தட்டுள்பர ன்நரல் இல்ஷன. அவ்ரறு உனகபில் கூனற 

சரக்கப்தடுரணரல் னென்நரம் உனக ரடுகபினறனந்து னறரகப் வதரனட்கஷபனேம், 

னெனப்வதரனட்கஷபனேம், ஶசஷகஷபனேம், பர்ந் ரடுகள் வதந னடிரது. னென்நரம் உனக 

ரடுகபில் உஷக்கும் க்கள் கூனறக் குஷநிணரலும், ிஷன உர்ரலும் தகீ்கத்ரலும் 

கூடுனரகப் தரறக்கப்தடுகறநரர்கள். 

 னெனணத்றன் சரசரி அங்கக றப்தினரண ற்நத்ரழ்வுகள்: பர்ந் வதரனபரரங்கபின் 

னெனணங்கபில் வரறல்தட்த ஶம்தரடு கரரக, சரசரி அங்கக றப்ன, பனம் 

வதரனபரரங்கபின் சரசரி அங்கக றப்ஷத ிட அறகம், ஆகஶ வரறல்தட்த பர்ச்சறில் 

ற்நத் ரழ்வுகலஷட ரடுகபிஷடஶ டக்கும் ர்த்கப் ஶதரட்டிில், சர்ஶச னரத 

சரசரிரக்கத்ரல் --- வரறல்தட்த சற பர்ந் ரடுகலக்குச் சரகரரல் --- பர்ச்சற  

குன்நற ரடுகபிடறனந்து வதநப்தடும் உதரி கூடுல் னரதரக -கரறதத்ற னரதரக (super 

profit / imperialist profit) பர்ந் ரடுகஷப அஷடகறநது. சர்ஶச ர்த்கத்றல் பனம் ரடுகள் 

ங்கள் வதரனட்கள் / ஶசஷகஷப உற்தத்ற ிஷனஷ ிடக் குஷநரண ிஷனக்கு 

ிற்தற்கும், பர்ந் ரடுகள் ங்கள் வதரனட்கள் / ஶசஷகஷப உற்தத்ற ிஷனஷ ிட 

அறக ிஷனக்கு ிற்தற்கும் இது  கரரரகறநது. இவ்ரறு சர்ஶச ர்த்கப் ஶதரட்டிில் 

ீடிக்கக் கூனறஷக் குஷநக்கும் ஶதரக்ஷக ஊக்குிப்தன் னெனம் கூனற ஶறுதரடுகள் 

அறகரிப்தற்கு கரரகறநது.  

 ரங்கபின் றப்தில் ற்நத்ரழ்வுகள்: ரங்கபின் றப்தில் கரப்தடும் 

ற்நத்ரழ்வுகபரல் பர்ந் கரறதத்ற ரடுகள் கிசரண னரதம் வதறுகறன்நண. ஆணரல் 

இது குநறத்து அறகம் ஆய்வுகள் ஶற்வகரள்பப்தடரஶன உள்பரல் இன் னக்கறத்தும் 

வபிஶ வரிரல் இனப்ததுடன் இந்ச் சுண்டல் ஶகள்ிக்குட்தடுத்ப்தடரல் ீடிப்தற்கும் 

கரரகறநது ன்தஷ அடிக்ஶகரடிட்டுக் கரட்ட ஶண்டினேள்பது. இன்று னென்நரம் உனக 

ரடுகபின் ரங்கள் றப்திந்ற்கரண னக்கறக் கரரக உனக ங்கற-சர்ஶசப் த 
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றறம் ஆகறற்நறன் ஷனஷில் வரடர்ந்து வசல்தடுத்ப்தடும் ரரப அஷப்ன 

ரற்நத் றட்டங்கஶப (SAP-structural adjustment programmes) உள்பண.  

கடன் வனக்கடிில் உள்ப ரடுகள் றறனேிக்கரக சர்ஶசப் த றறத்ஷ அடகும் 

ஶதரது தன றதந்ஷணகஷபச் வசல்தடுத்றணரல் ட்டுஶ அது கடன் வகரடுக்கறநது. அந் 

றதந்ஷணகபில் என்றுரன் ர றப்னக் குஷநப்ன. இஷப் தரிந்துஷ வசய்ற்கு 

கூநப்தடும் கரம் ன்ணவன்நரல், என ரட்டின் ரத்றன் றப்ஷதக் குஷநக்கச் 

வசய்ரல் ற்றுற னறரக்கப்தடுரல் உனக சந்ஷில் அன் ஶதரட்டிிடும் றநன் 

அறகரிக்கும், அந்ரட்டின் இநக்குறகலக்கரண  ிஷனனேம் இணரல் அறகரிப்தரல் இநக்குற 

கட்டுப்தடுத்ப்தடும், இவ்ரறு ர்த்கப் தற்நரக்குஷநஷக் குஷநப்தன் னெனம் றறச் 

சறஷனஷ அஷட னடினேம் ன்தஶ. இது ஶகரட்தரட்டபில் ட்டுஶ உண்ஷரகும். 

ஷடனஷநில் ர றப்ன குஷநப்ன அத்றரசறப் வதரனள்கபின் இநக்குறச் 

வசனவுகஷப அறகரிப்தரலும், ற்றுற னரஷக் குஷநப்தரலும் றறப் தற்நரக்குஷந 

அறகரிக்கஶ கரரகறநது. அறக ஆற்நல் ஶஷ உள்ப இந்றர ஶதரன்ந ரடுகள் கச்சர 

ண்வய் இநக்குற வசய்ன் னெனஶ ஆற்நல் ஶஷஷ றர்த்ற வசய் னடினேம். 

ஆணரல் ர றப்ன குஷநப்தரல்  அற்கரண இநக்குறச் வசனரணது அறகரிக்கறநது, 

பனம் ரடுகள் உள்ரட்டு உற்தத்றத் துஷநின் வரறல்தட்த ஶம்தரட்டிற்குத் ஶஷரண 

இந்ற தரகங்கஷப இநக்குற வசய்ற்கரண வசனவும் இணரல் அறகரிக்கறநது. 

இநக்குறஷக் கட்டுப்தடுத்துற்கரண ரய்ப்னகலம் றநந் ர்த்கத்றல் டுக்கப்தடுகறன்நண. 

றநந் ர்த்கத்றன் னெனம் பர்ந் ரடுகபின் ற்றுறச் சந்ஷரக பனம் ரடுகள் 

ரற்நப்தட்டுள்பண. ஷடற்ந ர்த்க எப்தந்ங்கபின் னெனம் ஶஷில்னர வபிரட்டுப் 

வதரனட்கள் பனம் ரடுகபின் ஷனில் கட்டப்தடுகறன்நண. இதுவும் இந்ரடுகபின் 

இநக்குறச் வசனவுகஷப அறகரிக்கறநது. ர்த்கப் தற்நரக்குஷந அறகரரலும் தகீ்கம் 

ற்தடும். அரது தம் றப்திக்கும். அது உண்ஷரண கூனறின் றப்ஷத, கூனறின் 

ரங்கும் றநஷணக் குஷநக்கும். வபிரட்டுக் கடன் வதற்ந ரடுகள் அற்ஷந அஷடப்தற்கும் 

இணரல் கூடுல் வசனவு ற்தடுகறநது. இவ்ரறு சர்ஶசப் த றறம் தரிந்துஷக்கும் ணீ 

ரரபத் ீர்ஶ திச்சஷணகஷப அறகப்தடுத்துகறநது. 

பனம் ரடுகள் இநக்குறஷக் கட்டுப்தடுத் ஶண்டுரணரல் அற்கரண கரப்ன ரிகள் 

ிறக்க அனுறக்க ஶண்டும். அஷ ிட்டு ிட்டு னற்நறலும் இநக்குறஷத் றநந்து 
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ிட்டுச் சறஷனஷ ற்தடுத்துற்கரக ரங்கபின் றப்ஷதக் குஷநக்கச் வசய்ரல், 

ன்ணிச்ஷசரகத் ரணரகஶ ற்றுற அறகரித்து ிடுர?  

வசன்ந இறல் ஶதங்கர் றட்டம் குஷநதரடுஷடது ணக் குநறப்திட்ஶடரம். ஶதங்கர் றட்டம் 

றறச் சறஷன ற்தடுத்துற்கு ணீ ரரபக் வகரள்ஷகஷஶ தரிந்துஷக்கறநது. 

சர்ஶசப் தரிர்த்ஷணின் ஶதரது ர்த்கப் தற்நரக்குஷந வகரண்ட ரடுகபின் ரம் 

றப்ஷதக் குஷநப்தரல், ற்றுறக்கரண ஶதரட்டித் றநன் அறகரித்து அந்ரடுகபின் ற்றுற 

ஊக்குிக்கப்தடும், இணரல் ர்த்கச் சறஷன ற்தடுத்ப்தடும் ன்று குநறப்திடுகறநது. பர்ச்சற 

குஷநந் ரடுகபில் ற்றுறஷ அறகரிக்க ஶண்டுரணரல் அந்ரடுகபில் வரறல்தட்த 

பர்ச்சறஷனேம், உற்தத்றத் றநஷணனேம் ஶம்தடுத்தும் ிரக னலீடுகஷப அறகரிக்க 

ஶண்டும். கடன் சுஷற்ந னலீடுகபின் னெனம் உற்தத்றத் துஷநஷ ஶம்தடுத்ற, 

ற்றுறஷ அறகரிக்க வசய் னடினேம். இஷவல்னரம் வசல்தடுத்ரல் ர றப்னக் 

குஷநப்ன ரணரகஶ ற்றுறஷ அறகரித்து ிடரது. பர்ச்சற குஷநந் ரடுகபில் 

ற்றுறஷ ஊக்குிக்கும் ிரக வரறல்தட்த பர்ச்சறஷ ற்தடுத்தும் ந்த் றட்டனம் 

ஶதங்கர் றட்டத்ரல் னன்ஷக்கப்தடில்ஷன ன்தஶ அன் னக்கறரண குஷநதரடு.  

ச பர்ச்சறற்ந ரடுகபிஷடஶரண ர்த்கத்றல், ர றப்ஷதக் குஷநப்தன் 

னெனம் ற்றுறஷ அறகரித்து னரஷ அறகரிக்கனரம் ன்தது னனரபித்து உஷப்னச் 

சுண்டஷன அறகப்தடுத்ரல் சரத்றறல்ஷன. என ரட்டின் ரம் றப்திக்கறநது ன்று 

ஷத்துக் வகரள்ஶரம். அந்ரட்டில் ற்றுற வசய்னேம் னனரபி ரம் றப்திந்ரல் 

லிறப்தப துசண!  

சத்ேன்குரம் ேலல்நசய இட்சைப் படுசேசயக் குற்மலரிேசரத் 
ேப்ப அசு ேப்பு சூழ்ச்சேசர பமடிப்தபம்!   

ேலல் சத்ேலசேக்கு ேன கூட்டிக்ேம் 
JAACT - TN 

தேறர் ேகு, 8939154752. 

சசயரர்: 
தேறர் ீ.ே. பண்டின், 

9080427640. 
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சக்குகஷப அன் உற்தத்ற ிஷனக்குக் கலஶரன் ிற்க னடினேம். அவ்ரறு ிற்நரல் 

னனரபிக்கு னரதக் குஷநவுரஶண ற்தட ஶண்டும்? ஆணரல் உற்தத்ற ிஷனக்குக் கலஶ 

ிற்கப்தட்ட ஶதரறலும் அறக னரய் வதந னடிகறநது ன்நரல் அன் தின்ஶண ன்ண 

டக்கறநது? னனரபி வரறனரபரிடம் ஊறம் ரல் இனசரகப் வதறும் கூடுல் உதரி 

உஷப்ஷத ஶலும் அறகப்தடுத்துன் னெனஶ இது சரத்றரகும். உஷப்னச் சுண்டஷன 

அறகப்தடுத்துன் னெனஶ இது சரத்றரகறநது ன்நரல் அங்ஶக இப்தர் ரர், 

வரறனரபிஶ. வபிில் ற்றுறக்கரண ஶதரட்டிரக ட்டுஶ வரிது உள்ஶப உஷப்னச் 

சுண்டஷன அறகப்தடுத்துறனரண ஶதரட்டிரக இனக்கறநது, உஷப்னச் சுண்டலுக்கரண 

ஶதரட்டிில் னனரபிகபின் வதரனபரரத்ஷ ஶம்தடுத்னரம், ஆணரல் 

ரடுகலக்கறஷடினரண வதரனபரர ற்நத்ரழ்வுகஷபனேம், சர்ஶச அபில் 

வரறனரபர்கலக்கறஷடினரண  வதரனபரர ற்நத்ரழ்வுகஷபனேம் குஷநக்கஶர 

சறஷனதடுத்ஶர னடிரது. ரநரக, வதரனபரர ற்நத்ரழ்வுகள் ஶலும் அறகரிக்கஶ 

வசய்னேம். 

(தி.கு.: அடக்கிஷன ன்தது வதரனட்கஷப உற்தத்ற வசய்த் ஶஷரண னெனப்வதரனட்கள், 

உஷப்னச்சக்ற ஆகறற்நறன் கூடுல். வதரனட்கள் அற்நறன் அடக்கிஷனில் (cost price) 

ிற்கப்தடுறல்ஷன. அவ்ரறு ிற்கப்தடுரணரல் னனரபிக்கு னரதம் கறஷடக்கரது. 

அடக்கிஷனனேடன் சரசரி னரதனம் ஶசர்ந் உற்தத்ற ிஷனில் (production price) வதரனட்கள் 

ிற்கப்தடுகறன்நண. ஆணரல் என றதந்ஷண: வதரனட்கபின் ங்கலும் ஶண்டலும் சரக 

இனக்கும் ஶதரஶ வதரனட்கள் அற்நறன் உற்தத்ற ிஷனில் ிற்கப்தடும், அரது சந்ஷ 

ிஷன உற்தத்ற ிஷனக்குச் சரக இனக்கும். அற்குத் ஶஷ அறகரிக்கும் ஶதரது 

வதரனட்கபின் ிஷன அறகரக்கப்தடும். அற்நறன் ஶஷ குஷநனேம் ஶதரது வதரனட்கபின் 

ிஷன குஷநனேம்.) 

பர்ந் வதரனபரரங்கபின் னெனணங்கபில், வரறல்தட்த ஶம்தரடு கரரக, 

சரசரி அங்கக றப்தரணது பனம் வதரனபரரங்கபின் சரசரி அங்கக றப்ஷத ிட 

அறகரக இனக்கறநது, ஆகஶ வரறல்தட்த பர்ச்சறில் ற்நத் ரழ்வுகலஷட 

ரடுகபிஷடஶ டக்கும் ர்த்கப் ஶதரட்டிில், சர்ஶச னரத சரசரிரக்கத்ரல் --- 

வரறல்தட்த சற பர்ந் ரடுகலக்கு சரகரரல் --- பர்ச்சற  குன்நற 

ரடுகபிடறனந்து வதநப்தடும் உதரி கூடுல் னரதரக / கரறதத்ற னரதரக (super profit / impe-
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rialist profit)  பர்ந் ரடுகஷப அஷடகறநது. சர்ஶச ர்த்கத்றல் பனம் ரடுகள் ங்கள் 

வதரனட்கள் / ஶசஷகஷப உற்தத்ற ிஷனஷ ிடக் குஷநரண ிஷனக்கு ிற்தற்கும், 

பர்ந் ரடுகள் ங்கள் வதரனட்கள் / ஶசஷகஷப உற்தத்ற ிஷனஷ ிட அறக ிஷனக்கு 

ிற்தற்கும் இது கரரரகறநது. பனம் ரடுகபில் உள்ப னனரபிகள் உஷப்னச் 

சுண்டஷன ஶலும் அறகப்தடுத்ரல் சர்ஶசச் சந்ஷில் ஶதரட்டி ஶதரடஶர ீடிக்கஶர 

னடிரது. இவ்ரறு சர்ஶச ர்த்கப் ஶதரட்டிில் ீடிக்கக் கூனறஷ குஷநக்கும் ஶதரக்ஷக 

ஊக்குிப்தன் னெனம் கூனற ஶறுதரடுகள் அறகரிப்தற்கும் சர்ஶசப் தரிர்த்ஷணகள் 

கரரகறன்நண.  

1991இல் ர்த்கப் தற்நரக்குஷந அறகரணரல் இந்றர சர்ஶசப் த றறத்றன் 

உிஷ ரடிது. சர்ஶசப் த றறம் இந்றரிற்கு அஷப்ன ரற்நத் றட்டங்கபரண 

ரன்கு றதந்ஷணகஷப வசல்தடுத்துரறு கட்டஷபிட்டது. அஷரண:  

1. னொதரஷ 20 சீம் றப்திக்க வசய் ஶண்டும். 2. இநக்குறக்கரண கரப்ன 

ரிகஷப 30 சீரகக் குஷநக்க ஶண்டும் 3. அசறன் ல்னர  வசனவுகஷபனேம் எவ்வரன 

ஆண்டும் 10 சீம் குஷநக்க ஶண்டும். 4. உற்தத்ற ரிகஷப 20 சீம் அறகரிக்க 

ஶண்டும். இந்ற அசு இந் றதந்ஷணகஷப ஷடனஷநப்தடுத்றதுடன் வதரனபரரச் 

சலர்றனத்ம் ன்ந வதரில் துரிகறில் ணிரர்த்ஷனேம், ரரபத்ஷனேம் 

வசல்தடுத்ப் னற வதரனபரரக் வகரள்ஷககஷப ஷடனஷநதடுத்றது. இன்றும் னற 

வதரனபரரக் வகரள்ஷககஶப ஷடனஷநில் உள்பண. இற்நறன் ிஷபரக 1970இல் 7.5 

னொதரரக இனந் டரனரின் றப்ன இப்ஶதரது 75 னொதரரக உர்ந்துள்பது. ணீ ரரபத்றன் 

அஷப்ன ரற்ந றட்டங்கஶப னென்நரம் உனக ரடுகபின் ரங்கள் றப்ஶதற்நம் வதநரல் 

ழீ்ச்சறஷடவும், பர்ந் ரடுகபின் லுரண ரங்கபின் ஶனரறக்கம் 

றஷனரட்டப்தடவும் னக்கறக் கரரக உள்பண. 

1 டரனனக்கு றகரண இந்ற னொதரின் றப்ன 10னொ ண ஷத்துக் வகரள்ஶரம். னொதரஷ 

சர்ஶசப் த றறம் 20% றப்திக்கச் வசய் தரிந்துஷக்கறநது. அந்ரட்டின் ரம் 20% 

றப்திந்ரல் ிஷபவுகள் ன்ணரகும்? டரனனடணரண அன் தரிரற்ந றப்ன 12 னொதரரக 

லீம். இணரல் ற்றுறின் ஶதரது 20 சீம் னரய் இப்னம், இநக்குறின் ஶதரது 

20% கூடுல் வசனவும் ற்தடும். 1000 னொதரய் ர்த்கத்றல் 200 னொதரய் இப்ன ற்தடும். 100 

டரனரின் னொதரய் றப்ன றப்னக் குஷநப்தின் னன் 1000 னொதரரக இனந்து றப்னக் 
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குஷநப்னக்குப் தின் 1200 னொதரரக லீம். றப்னக் குஷநப்னக்கு னன் 1000 னொதரரக இனந் 100 

டரனர் றப்னள்ப இநக்குற சக்கறன் ிஷன 1200 னொதரரக அறகரிக்கும். அஶ ஶதரல் 100 

டரனர் றப்னக்குச் சக்ஷக ற்றுற வசய்னேம் ஶதரது 200 னொதரய் னரய் இப்ன ற்தடும். 200 

டரனர் ற்றுற-இநக்குற ர்த்கத்றல் 400 னொதரய் இப்ன ற்தடும். சர்ஶசப் த 

றறத்றன் ஶகரட்தரட்டின் தடி ர றப்னக் குஷநப்திணரல் ற்றுற அறகரிக்கறநது ன்ஶந 

ஷத்துக் வகரண்டரலும், 100 டரனரினறனந்து 105 டரனனக்கு ற்றுற 5%  அறகரிக்குரணரல் 

அன் னெனம் 60 னொதரய் (5 டரனர் X 12 = 60 னொ)  ட்டுஶ ற்றுற னரய் அறகரிக்கும் 

ன்தரல் 140 னொதரய் இப்ன ற்தடும். இது ட்டுல்னரல் டரனரில் வதற்ந கடன் றப்னம் 20% 

அறகரிக்கும் ன்தரல் கடஷண ீர்க்க 20% கூடுனரகச் வசனரகும். 

ற்ந ரடுகலக்குப் தரிந்துஷக்கப்தடுது ஶதரல் உனகபில் றறப் தற்நரக்குஷந 

அறகரகக் கரப்தடும் அவரிக்கரிற்கு இத்ஷக ர றப்னக் குஷநப்னக் வகரள்ஷகஷ 

சர்ஶசப் த றறம் தரிந்துஷ வசய்றனக்குரணரல்  டரனர் னன்ணிஷன உனகப் தரக 

ீடித்றனக்க னடிரது. 

பர்ந் ரடுகள் ங்கள் வதரனட்கஷப னென்நரம் உனக ரடுகலக்கு அறக ிஷனக்கு  

ிற்தற்கும், னென்நரம் உனக ரடுகபினறனந்து அற்நறன் வதரனட்கஷப னறரண ிஷனக்கு 

ரங்குற்கும் ர ற்நத்ரழ்வுகலம் என னக்கறக் கரிரக உள்பது. என 

ரத்றன் றப்தடீ்டிற்கு இண்டு அபவுஶகரல்கள் உள்பண. என்று அந் ரத்றன் 

சந்ஷப் தரிர்த்ஷண றப்ன (MER), என அவரிக்க டரனனக்கு சரண னொதரின் 

தரிர்த்ஷண-றப்ன 2019ல் 73.00 னொதரய். இன்வணரன்று ரத்றன் உள்ரட்டு ரங்கும் றநன் 

றப்ன (purchasing power parity-ppp). அரது என அவரிக்க டரனனக்கு றகரண னொதரின் ரங்கும் 

றநணின் றப்ன. அவரிக்கரில் என டரனரில் ரங்கப்தடும் வதரனட்கஷப இந்றரில் 

த்ஷண னொதரில் ரங்க னடினேம் ன்தன் றப்ஷதக் குநறக்கறநது.  

2019இல் என டரனனக்கு இஷரண னொதரின் ரங்கும் றநணின் றப்ன 21.1. 

அவரிக்கரில் என டரனரில் ரங்கக் கூடி வதரனட்கஷப இந்றரில் 21.1 னொதரில் ரங்க 

னடினேம் ன்தஷக் குநறக்கறநது. ஆணரல் என டரனனக்கு இஷரண னொதரின் தரிர்த்ஷண 

றப்ன 70.4 னொதரய். னொதரின் தரிர்த்ஷண றப்திற்கும் ரங்கும் றநனுக்கும் இஷடினரண 

ிகறம் 3.3. அரது னொதரின் தரிர்த்ஷண றப்ன, அன் ரங்கும் றநஷண ிட 3.3 டங்கு 

குஷநரகவுள்பது. னொதரின் தரிர்த்ஷண றப்னம், அன் ரங்கும் றநனும் சரக 



                                              உரிஷத் றழ்த் ஶசம்| டிசம்தர் 2020|  66 

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

இல்ஷன. 

வதரதுரக அறக னரய் வதறும் பர்ந் ரடுகபின் ரங்கபின் தரிர்த்ஷண 

றப்னம், ரங்கும் றநனும் நத்ர சரகக் கரப்தடுகறன்நண. ஆணரல் பனம் ரடுகள் 

ற்றும் ஷ ரடுகபின் ரங்கபின் தரிர்த்ஷண றப்னக்கும், ரங்கும் றநனுக்கும், 

இஷடஶ அறக ஶறுதரடு கரப்தடுகறநது. பனம் ரடுகள், ஷ ரடுகள் / குஷநந் 

னரனேஷட ரடுகபில் உஷப்திற்குக் குஷநந் கூனறஶ ங்கப்தடும் றஷன உள்பரல் 

அங்ஶக தன வதரனட்கஷபனேம், ஶசஷகஷபனேம் னறரகப் வதந னடிஶ இற்கு னக்கறக் 

கரரக அஷகறநது. சர்ஶச அஷப்னகள் ரடுகலக்கு இஷடில் வரத் உள்ரட்டு 

உற்தத்றஷ எப்திடுற்கு அற்நறன் ஶசற ரங்கபின் ரங்கும் றநஷணப் 

தன்தடுத்துகறன்நண. 

சர்ஶச எப்தடீ்டு அஷப்ன னெனரக 3,000 னக்கறரண தகர்வுப் வதரனட்கள், ஶசஷகள், 

30 வரறல்கள், 200 ஷகரண உதகப் வதரனட்கள், 15 கட்டுரணத் றட்டங்கள் 

ஆகறற்ஷநக்  வகரண்டு ரங்கபின் ரங்கும் றநன் றப்ன கக்கறடப்தடுகறநது. (ிஷனக் 

குநறடீ்டின் ஷனகலறஶ ரங்கும் றநன் ஆகும்). தகர்ஶரர் குநறடீு அடிப்தஷடினரண 

தகீ்கனம் இஷவரத் னஷநிஶனஶ கக்கறடப்தடுகறநது.  

வகர்ணரட் வகரஹ்வனர் ன்ந வதரனபரர அநறஞர் உனகபரி அபில் த றப்ன 

குநறத்து ஏர் ஆய்ஷ வபிிட்டுள்பரர். தத்றன் றப்ன உனவகங்கும் எஶ ரறரிரக 

இல்ஷன (அன் தரிரற்ந ிகறங்கள் கக்கறல் டுத்துக் வகரள்பப்தட்ட தின்ணனம் கூட); (2) 

குஷநந் னரணனஷட ரடுகபின் ரங்கள் குஷநரக றப்திடப்தடுகறன்நணஶ எற 

தன வதரனபரரினரபர்கள் கூறுது ஶதரல் அறகரக றப்திடப்தடில்ஷன; (3) அறக 

னரனேஷட ரடுகள், குஷநந் னரனேஷட ரடுகபிடறனந்து றப்ஷதக் கநப்தற்கரண 

றனஷநகபில் என்ஶந தரிரற்ந ிகற னஷந ன்றும், இதுஶ ஷ ரடுகலக்கும் 

ிபிம்னறஷன ரடுகலக்கும் இஷடினரண சற்ந தரிர்த்ஷணக்குக் கிசரகப் 

தங்கபிக்கறநது ன்றும் குநறப்திட்டுள்பரர். 

உட்ஸ் தடீ்டர் வய்ச் ன்ந வதரனபரர அநறஞர் 2000ஆம் ஆண்டுக்கரண சர்ஶச 

ர்த்கத் வுகஷப ஆய்வு வசய்து சற்ந தரிர்த்ஷண குநறத்து வபிிட்ட ஆய்வுக் 

கட்டுஷில் அவரிக்கர அன் வரத் ஶசற னரில் ற்றுற வசய்ஷக் கரட்டிலும் 

15% கூடுனரக இநக்குறகஷபப் வதறுரகவும், அவரிக்கர, வஜர்ணி, ஜப்தரன் ஆகற னென்று 
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ரடுகலம் சர்ஶச ர்த்கத்றன் னெனம் அஷ ற்றுற வசய்ஷக் கரட்டிலும் கூடுனரக 

5,116 தில்னறன் டரனர் வதறுரகவும் கக்கறட்டுள்பரர். 

இந்றர 10,000 னொதரய் றப்னள்ப வதரனட்கஷப அவரிக்கரிற்கு ற்றுற வசய்கறநது 

ண ஷத்துக் வகரள்ஶரம் இந்றரின் னரய் 10,000 / 70.4= 142.04 டரனர்கள். இந்றரின் 

ற்றுற னொதரின் ரங்கும் றநன் அடிப்தஷடில் றப்திடப்தட்டரல் இந்றர வதறும் 

னரய் 10000 / 21.1 = 473.93 டரனர்கள்   (2019இல் என டரனனக்கு இஷரண னொதரின் 

ரங்கும் றநணின் றப்ன 21.1). இந் ற்றுறரல் இந்றரிற்கு ற்தட்ட னரய் இப்ன 

331.89 டரனர். அஶ ஶதரல் இந்றர 1,000 டரனர் றப்திற்கு இநக்குற வசய்னேரணரல் 70,400 

னொதரய் வசனவு ற்தடும். இநக்குற ரங்கும் றநணின் அடிப்தஷடில் வசய்ப்தடுரணரல் 

21,100 னொதரய் வசலுத்றணரல் ஶதரதும். இணரல் இந்றரவுக்கு ற்தடும் இப்ன 49,300 னொதரய். 

ரப் தரிரற்ந ற்நத்ரழ்வுகபரல் பனம் ரடுகள் பர்ந் ரடுகஷப ிட 

இநக்குறக்கு அறகக் கட்டம் வசலுத் ஶண்டினேள்பது ன்தஷனேம், ற்றுறினறனந்து 

குஷநந் னரஶ வதறுகறன்நண ன்தஷனேம் இந் உரத்றன் னெனம் அநற னடினேம். 

பனம் ரடுகள் / ஷ ரடுகள் வரறல் உற்தத்றத் றநஷண அறகரக்க 

ஶண்டுரணரல், அற்நறன் ஆற்நல் ஶஷகலம் அறகரிக்கும் ஆணரல் சற்ந 

தரிர்த்ஷணரல் இநக்குறச் வசனவுகள் அறகரரல் அற்ஷநப் னர்த்ற வசய் 

இனரல் ஶதரகறநது. இணரல் அந்ரடுகபின் பர்ச்சறனேம் டுக்கப்தடுகறநது. சர்ஶச றற 

றறுணங்கள் / அஷப்னகள் கடன்கஷபப் வதனம்தரலும் டரனரிஶனஶ அபிக்கறன்நண. இந் 

ரப் தரிரற்ந ற்நத்ரழ்வுகபரல் ரடுகள் கடணினறனந்து ீப னடிர றஷன உள்பது. 

பனம் ரடுகலக்கு றறப் தற்நரக்குஷந / ர்த்கப் தற்நரக்குஷந ற்தட்டரல் றப்தடீ்டு 

றறுணங்கள் அற்றுக்கரண  றப்தடீ்ஷடக் குஷநக்கறன்நன்நண. இணரல் அந்ரடுகலக்கு 

னறவுக் கடன் றுக்கப்தடுரல், கூடுல் ட்டிின் னெனஶ கடன் வதந னடினேம். இந்க் 

கூடுல் ட்டிச் சுஷ அந்ரடுகபின் கடன் சுஷஷ ஶலும் அறகரக்கும். அந்ற 

னலீட்டரபர்கள் பர்ந் ரடுகபின் லுரண ரங்கஷபஶ ினம்னரல் அஷ 

ஶலும் றப்ன ற்நம் வதநவும், பனம் ரடுகபின் ரங்கள் ஶலும் றப்திக்கவும் 

கரரரக உள்பது. அந்ற றற னலீடுகஷபக் கர்ற்கரக பனம் ரடுகள் அறக 

சலுஷககஷப அபிக்குரறு றர்ப்தந்றக்கப்தடுகறன்நண. இதுவும் அந்ரடுகபின் றறறஷனஷப் 

தரறக்கறநது. னென்நரம் உனக ரடுகபின் லுிந் ரங்கள் அந்ற னலீடுகஷபச் 
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சரர்ந்து ஊசனரடுகறன்நண. அந்ரடுகபின் ஷனஷ ங்கறகள் ரம் றப்ன ற்நம் 

வதறுஷத் டுக்க வபிச் சந்ஷ டடிக்ஷககபின் னெனம் டரனஷப் வதறுரறும் அற்வகண 

கூடுல் அந்றச் வசனரி இனப்னகஷபப் தரரிக்குரறும் றர்தந்றக்கப்தடுதும் என 

ஶஷில்னர றறச் சுஷஶ.  

இஷ அல்னரல் னென்நரம் உனக ரடுகபில் உற்தத்ற அனகுகள், ஶசஷத் துஷந 

றறுணங்கள் ற்றும் றற றறுணங்கஷபச் வசல்தடுத்துன் னெனம் தன்ணரட்டு 

றறுணங்கள் ற்றுற வசய்னேம் னரதங்கஷபனேம், அற்றுக்கு அபிக்கப்தடும் ரி ரடஷகச் 

சலுஷககள்,  அந்ற றற னலீடுகள் னெனம் ற்றுற வசய்ப்தடும் னரதங்கஷபனேம், றறனேி 

ன்ந ஶதரில் சுண்டப்தடும் பங்கஷபனேம் கக்கறல் வகரண்டரல் னென்நரம் உனக 

ரடுகபினறனந்து சுண்டப்தடும் கரறதத்ற னரதங்கபின் தரிரம்  இன்னும் தன்டங்கரகும்.  

கரறதத்ற எடுக்குனஷந டிங்கபில் னக்கறரணரக இந் ர எடுக்குனஷந 

உள்பது. லுரண ரங்கஷபக் வகரண்ட பர்ந் ரடுகள் னென்நரம் உனக 

ரடுகபினறனந்து சற்ந தரிர்த்ஷணின் னெனம் கிசரண அபில் வதரனள்கஷபனேம், 

வசல்ங்கஷபனேம் சுண்டுற்கரண ஆனேரக அது வசல்தடுகறநது. இற்குத் துஷ னரிஶ 

சர்ஶசப் த றறம், உனக ர்த்க அஷப்ன ஆகற ணீ ரரப அஷப்னகள் 

வசல்தடுகறன்நண. சர்ஶசப் த றறனம், உனக ர்த்க அஷப்னம் உனவகங்கும் உள்ப 

பனம் / ஷ ரடுகபில் வதரனபரரச் சலர்றனத்ம் ன்ந வதரில் ணீ ரரபக் 

வகரள்ஷககஷபச் வசல்தடுத்ற ரங்கஷப றப்திக்கச் வசய்து, கரப்ன ரிகஷபத் டுத்துத் 

ஷடற்ந ர்த்கத்ஷ ஊக்குித்து பர்ந் ரடுகலக்கு ட்டுஶ சரகரண சற்ந 

தரிர்த்ஷணகலக்ஶக தரஷ அஷத்துள்பண. ஆகஶ சற்ந தரிர்த்ஷணகஷபத் ிர்க்கும் 

ிரக இந்றர ஶதரன்ந னென்நரம் உனக ரடுகள் / பனம் ரடுகள் / ஷ ரடுகள் (ஆசற 

ஆப்திரிக்க னத்ீன் அவரிக்க ரடுகள்) டரனரினரண ற்றுற இநக்குறகஷப குஷநத்து 

ங்கலக்குள்ஶப ற்றுற இநக்குறகஷபச் வசய் ஶண்டும். அது இந்ரடுகபின் 

வதரனபரரங்கஷபனேம் ரங்கஷபனேம் னறஷப்தடுத்ற எனங்கறஷப்ததுடன் 

கரறதத்றத்ஷ னறஷிக்கச் வசய்வும் ணீ கரனணிரக்கத்றனறனந்து ிடுஷன 

வதநவும் றஶகரலும். ஆணரல் இந்ற அஶசர வட்கக்ஶகடரண னஷநில் அவரிக்கரிடம் 

அடிதிந்து கறடக்கறநது. 

(சேைபேம்) 
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சூறயல் லகுப்பு - 2 

ேயநசய ற்மம் 
சந்ே 

புலிின் ேயநசய லயறு: 
ம் சனெகனம், உிர்க்ஶகரபனம் இன்று சந்றக்கும் றகப்வதனம் சூனறல் திச்சறஷணரக 

கரனறஷன ரற்நம் உள்பது. இஷச் சூனறல் ிஞ்ஞரணிகலம், ற்நத் துஷநகஷபச் சரர்ந் 

றனர்கலம்  சுட்டிக்கரட்டினேள்ப ஶதரறலும், கரனறஷன ரற்நம் ன்தது உண்ஷல்ன 

ன்றும், அது வறும் கட்டுக்கஷ ன்றும் என சரரர் தப்னஷ வசய்கறநரர்கள். இறல் து 

உண்ஷ? கரனறஷன ரற்நம் அநறில் னர்ரண உண்ஷர, இல்ஷனர ன்தஷ ஆய்வு 

வசய்து அநற ஶண்டினேள்பது. றகழ்கரன சறக்கல்கஷபத் ீர்ப்தற்கும், னங்கரனத்றல் 

திச்சஷணகள் ரல் டுப்தற்கும் ரம் னரற்று எபிஷப் தரய்ச்சற ஆரரல் 

அப்திச்சஷணகலக்கரண சரிரண ீர்ஷப் வதந னடிரது. னரறு ன்தது னஷணப்தட்ட 

கஷகஶபர னரங்கஶபர அல்ன, னரற்று ஆய்வு அநறில் அடிப்தஷடில் வசய்ப்தட 

ஶண்டும் ன்தஷ 21ஆம் தற்நரண்டிலும் அடிக்ஶகரடிட்டுக் கரட்ட ஶண்டி சூனறல் ரம் 

இனக்கறஶநரம். ஶங்கஶப அநறில் ன்று ஏப்தடும் இன்று அநறில் ன்ண ன்தஷனேம் 

அநறவுறுத் ஶண்டினேள்பது. அநறில் ன்தது ஆய்வுகபின் அடிப்தஷடிலும், வுகபின் 

அடிப்தஷடிலும் வதநப்தட்ட உண்ஷகபரல் ஆணது. இவ்வுனகறலுள்ப ல்னர றகழ்வுகலக்கும், 

ணிர்கலக்கும், வதரனட்கலக்கும் னரறு உள்பது. அன் அடிப்தஷடில்ரன் ரம் 

எவ்வரன்ஷநனேம் னரிந்து வகரள்கறஶநரம், உனகறலுள்ப எவ்வரன்நறற்கும் என னரறு உண்டு 

ன்நரல் கரனறஷனக்கும் என னரறு உண்டுரஶண? ம் உனகம் இதுஷ கடந்து ந் 

கரனறஷனகஷபப் தின்வசன்று தரர்க்கனரர? 

ரணிஷன ன்தது பிண்டனத்றன் வப்தறஷன, ஈப்தம் ஷப்வதரறவு ஆகற 

கூறுகஷப என ரள், என ரம், என ரம் ணக் குறுகற கரனகட்டத்றல் தறவு வசய்ஷக் 

குநறக்கறநது. ீண்ட கரன அபில் அஷ தறவுவசய்ப்தடும் ஶதரது அதுஶ கரனறஷன 

ணப்தடுகறநது, இதுரன் கரனறஷனக்கும் ரணிஷனக்கும் உள்ப னக்கறரண ஶறுதரடு. 

னிின் து 4.6 தில்னறன் ஆண்டுகள் ஆகும் கறட்டத்ட்ட 5 தில்னறன் ஆண்டுகலக்கு னன் 

னி உனரகத் வரடங்கறது. னிின் ரழ்வுக் கரனம் ரன்கு ஶதனொறக் கரனங்கபரக (Eons) 
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திரிக்கப்தட்டுள்பது, என ஶதனொறக் கரனம் ன்தது 50 ஶகரடிினறனந்து 100 ஶகரடி ஆண்டுகஷபக் 

குநறக்கும். இஷ னஷநஶ 1. யரடின், 2. ஆர்கறன் 3. னஶரட்டிஶரஶசரிக் 4. 

வதவணஶரஶசரிக் ண அஷக்கப்தடுகறன்நண.  

அற்கு அடுத் ட்டத்றல் ஶதனொறக்கரனங்கள் ஊறக்கரனங்கபரகவும் (‘Era’-தன றல்னறன் 

ஆண்டுகள், ஊறக்கரனங்கள் தகுறகபரகவும் (‘periods’ என றல்னறன் ஆண்டுகள்) 

திரிக்கப்தட்டுள்பண. 

ம் னிரணது அன் ஆறக் கரனத்றனறனந்து அடுத்டுத்து தன வப்தக் கரனங்கஷபனேம் 

தணி ஊறக் கரனங்கஷபனேம் கண்டுள்பது. னிரணது னென்று டிங்கபில் கரப்தட்டினந்து. 

என வப்தரண தசுங்குடினரகஶர (green house) அல்னது குபிரண தணிக் குடினரகஶர (ice house), 

னற்நறலும் உஷநந் தணிப் தந்ரகஶர (ice ball) கரப்தட்டது. தணிக் கரனரணது வரடர்ந்து தன 

ஆிம் ஆண்டுகபரக ீடிக்கும் ஶதரது அது தணினைறக் கரனம் ண அஷக்கப்தடுகறநது. இண்டு 

தணினைறக் கரனங்கலக்கு இஷடப்தட்ட கரனம் தணினைற இஷடக்கரனம் (Interglacial period) 

ணப்தடுகறநது. அடுத்டுத்து தணினைறக் கரனத்றன் கரன அபரணது 40,000 ஆண்டுகபினறனந்து 1 

னட்சம் ஆண்டுகள் ஷ ஶறுதடுகறநது. அன் இஷடில் னம் தணினைற இஷடக்கரனம் 10,000 

ஆண்டுகள் ஷ ீடிக்கறநது. தணினைற இஷடக்கரனங்கள் வப்தக் கரனங்கபரக உள்பண. 

னிின் வப்த றஷனஷ றர்ிப்தறல் னக்கறப் தங்கு கறப்தஷ கரர்தன்-ஷட-

ஆக்ஷசடு, ீத்ஶன், ஷட்ஜன்– ஷட-ஆக்ஷசடு ஶதரன்ந னன்ஷரண தசுங்குடில் ரனேக்கள் 

(Green house gases) ஆகும். தசுங்குடில் ிஷபவு ன்தது வசற்ஷகரண றகழ்வு அல்ன. அது என 

இற்ஷக றகழ்வு ரன். இது னிில் ட்டுல்ன, பி ண்டனத்ஷக் வகரண்டுள்ப திந 

ஶகரள்கபிலும் தசுங்குடில் ிஷபவு றகழ்கறநது. பி ண்டனத்றல் தசுங்குடில் ரனேக்கள் 

இனப்தரல்ரன் னிில் உிர்கள் ரத்க்க என சூழ்றஷன றனவுகறநது. தசுங்குடில் 

ரனேக்கள் இல்ஷனவன்நரல் னிின் வப்தறஷன -18 அல்னது -19 தரஷகரகக் 

குஷநந்றனக்கும். தசுங்குடில் ிஷபிணரல்ரன் ரம் ரழ்ற்கரண சூல் னிில் 

ற்தட்டுள்பது ன்தஷக் கனத்றல் வகரள்ப ஶண்டும். இந்ப் தசுங்குடில் ரனேக்கபின் அபவு 

வவ்ஶறு கரனகட்டத்றல் தல்ஶறு றகழ்வுகபரல் ரறுதட்டுள்பது. அதுஶ  னிின் 

வப்தறஷனஷனேம், னிின் ீர்ப்தப்னகபின் அபஷனேம் (கடல் ட்டத்றன் அபவு), அன் 

றஷனஷனேம் (தணிப் தரஷநகபின் அபவு) ீர்ரணிக்கறநது. 
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புலி ேைந்துலந்ே தபபைறக்ேயங்ேள்: 

ஹடின் தபபைறக்ேயம்: 

னிின் னல் ஶதனொறக் கரனம் யரடின் ணப்தடுகறநது .யரடின் ன்தது கலலனகறன் 

கடவுள் வதஷக் குநறக்கும் கறஶக்கச் வசரல். கம் ரறரிரண என சூழ்றஷனஷஶ, 

உிர்கள் ரத் குறற்ந என சூஷனஶ யரடின் குநறக்கறநது. வணணில், வதனவடிப்னக் 

வகரள்ஷகஷ ீங்கள் அநறந்றனப்தரீ்கள், னி ஶரன்நற ஶதரது ரிஷனகலடன், வனப்னப் 

திம்தரக இனந்து. அது என னலஷரண றட டிம் வதநரல் என வனப்னக் 

ஶகரபரகத்ரன் இனந்து ந்து, அந்க் கரனகட்டஶ யரடின் ணப்தடுகறநது. 

ஆர்க்ேன் தபபைறக்ேயம்: 

யரடிஷணத் வரடர்ந்து ந் இண்டரது ஶதனொறக் கரனம் ஆர்க்கறரன் ணப்தடுகறநது. 

’ஆர்க்’ ன்தது ஆற ன்ந வதரனலஷடது. ஆர்க்கறரன் கரனகட்டத்றல்ரன் உிர்கள் 

ஶரன்றுற்கரண அடிப்தஷடச் சூல் ற்தட்டது ஆர்க்கறரன் கரனகட்டத்றல்ரன் னிின் 

வப்த றஷன குஷநந்து கண்டங்கள் உனப்வதற்நண. அடிப்தஷடரண என வசல் உிரிணங்கள் 

ஶரன்நறண. ஆணரலும் ஆக்சறஜன் குஷநந் அபிஶனஶ கரப்தட்டது. அற்கடுத் 

னஶரட்டிஶரஶசரிக் கரனகட்டத்றலும் ஆக்சறஜன் குஷநரகஶ கரப்தட்டது. வணன்நரல் 

இனம்ன ற்றும் திந ரதுக்கள் அறக ிஷணப்தடும் றநனுடன் கரப்தட்டரல் அற்நறன் 

ஆக்சறஜஶணற்நத்றற்ஶக வதனபவு ஆக்சறஜன் டுத்துக் வகரள்பப்தட்டது. ஆக்சறஜன் 

தற்நரக்குஷநரல், குஷநந் அபிஶன உிரிணங்கள் கரப்தட்டண. 

புதட்டிததசிக் தபபைறக்ேயம்:  

ஆர்க்கறரஷணத் வரடர்ந்து ந் னென்நரது ஶதனொறக் கரனம் னஶரட்டிஶரஶசரிக் 

ணப்தடுகறநது. னஶரட்டிஶரஶசரிக்கறல் உள்ப னஶரட்ஶடர ன்நரல் னந்ஷ ன்று வதரனள். 

ஶசரிக் ன்நரல் ினங்கு ன்று வதரனள். அரது னந்ஷ ினங்கறணங்கள் ஶரன்நற 

கரனம் னஶரட்டிஶரஶசரிக் கரனம் ணப்தடுகறநது. இந் னென்நரது ஶதனொறக் கரனத்றல் 

இண்டு தணினைறக் கரனங்கள் ற்தட்டுள்பண. அறல் தரக்டீரிர ஶதரன்ந ஆம்தறஷன 

உிரிணங்கபரண னஶரக்ஶகரிட்டுகள் ஶரன்நறனேள்பண. இந்க் கரனகட்டத்றலும் தல்லுிர்ப் 

வதனக்கம் ற்தடும் அபிற்கு ஆக்சறஜணின் அபவு அறகரிக்கில்ஷன. அப்வதரலது ஏஶசரன் 

ண்டனனம் ற்தடரரல் னந ஊரக் கறர்கபின் ரக்கம் இனந்து. றனப்தகுறகபில் உிர்கள் 

பர்ற்கரண சூல் உனரகில்ஷன. ஆம்த கரனத்றல் ீர்றஷனகபில்ரன் உிரிணங்கள் 
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னனறல் ஶரன்நறனேள்பண. உிர் ஶரன்றுற்கரண உிர் னெனக்கூறுகள் னன்னனறல் 

ீரில்ரன் உனரகறண. ஏஶசரன் தடனம் ற்தட்ட திநகுரன் உிரிணங்கள் றனத்றற்கு இடம் 

வதனம் சூல் ற்தட்டது. இந் னஶரட்டிஶரஶசரிக் கரனத்றல் என னக்கறரண தணினைறக் 

கரனம் ற்தட்டது. 2,500 றல்னறன் ஆண்டுகலக்கு னன் ற்தட்ட இந் னல் தணினைறக் கரனம் 

யளரணின் தணினைறக் கரனம் ணப்தடுகறநது. னஶரட்டிஶரஶசரிக் கரனகட்டம் னடினேம் 

ஶதரதும் கறஷஶரஜணின் ன்ந கரனப் தகுறில் ஸ்டுர்டின்,ரிஶணரன் ண இன 

தணினைறக்கரனங்கள் ற்தட்டண. ‘கறஷஶர’ ன்நரல் தணி ன்று வதரனள். 200 றல்னறன் 

ஆண்டுகலக்கு னன் ற்தட்ட இந்ப் தணினைறக்கரனத்றல் னிின் அஷணத்து தகுறனேம் 

தணிரய் உஷநந்து என தணிப்தந்ரக னி கரப்தட்டது. 

சபனததசிக் தபபைறக்ேயம்: 

னஶரட்டிஶரஶசரிக்ஷகத் வரடர்ந்து ந் ரன்கரது ஶதனொறக்கரனம் வதணஶரஶசரிக் 

ணப்தடுகறநது. வதணஶரஶசரிக்கறல் னம் வதணஶர ன்நரல் கண்டக்கு வபிப்தஷடரகத் 

வரிகறந ன்று வதரனள். கண்டக்கு வபிப்தஷடரகத் வரிகறன்ந உிரிணங்கள் ஶரன்நற 

கரனகட்டத்ஷக் குநறக்கறநது. வதவணஶரஶசரிக் ஶதனொறக்கரனரணது 1.ஶதனறஶரஶசரிக், 

2.ீஶசரஶசரிக், 3.வசஶணரஶசரிக் ண ஶலும் னென்று ஊறக்கரனங்கபரக(eras) 

திரிக்கப்தட்டுள்பண. ஶதனறஶர ன்தது தஷ ன்னும் வதரனஷபனேம், ீஶசர ன்தது த்ற 

னும் வதரனஷபனேம், வசஶணர ன்தது னற னும் வதரனஷபனேம் குநறக்கறநது. வதணஶரஶசரிக் 

தகுறில் கரனறஷன ரற்நத்ரல் ந்து ஶதறவுகள் ற்தட்டுள்பண. அறல் னல் னென்று 

ஶதறவுகள் ஶதனறஶரஶசரிக் ஊறக் கரனத்றலும், அடுத் இண்டு ஶதறவுகள் ீஶசரஶசரிக் 

ஊறக் கரனத்றலும் ற்தட்டுள்பண. என ிரண உிரிணங்கள் அறதும், னதுிரண 

உிரிணங்கள் ஶரன்றுதும் அது கரனத்றற்ஶகற்தத் ன்ஷணத் கஷத்துக் வகரள்தும் ண 

உிர்க்  ஶகரபத்றன் தரிர ரற்நம் என வரடர்  றகழ்ரக உள்பது   

தபயததசிக் ஊறக்ேயம்: 

ஶதனறஶரஶசரிக் னல் கரனகட்டரண ஶகம்திரின் கரனப் தகுறில்ரன் ஶகம்திரின் 

வடிப்ன ற்தட்டு தல்லுிர்ப் வதனக்கம் ற்தட்டது. வணன்நரல் அப்ஶதரது ஆக்சறஜன் அபவு 

அறகரித்ரல் தல்லுிர்கபரகப் வதனகும் சூல் ற்தட்டுள்பது. இஷ அடிப்தஷடரக  ஷத்து 

உனகறன் கரனத்ஷ ஶகம்திரினுக்கு னன், ஶகம்திரினுக்குப் தின் ண இண்டரகப் திரிக்கனரம். 

யரடின், ஆர்க்கறன். னஶரட்டிஶரஶசரிக் ஶதனொறக் கரனங்கள் திரி-ஶகம்திரின் 
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கரனகட்டங்கபரக அஷக்கப்தடுகறன்நண.  

பேல் தபறவு: 

ஶகம்திரின் வதனவடிப்னக்குப் திநகு ற்தட்ட ஆர்ஶடரடரிசறன் கரனப்தகுறில் 444 

றல்னறன் ஆண்டுகலக்கு னன்ன தணினைறக்கரனம் (ஆண்டிஸ்-சகரர) ற்தட்டு கடல் ட்டம் 

குஷநந்ரல் னல் ஶதறவு ற்தட்டது. கடனறல் ரழ்ந் உிரிணங்கள் ஶதறஷ சந்றத்ண. 

வகரஶணரவடரன்ட், கடற்தஞ்சுகள் ஆகற சறன உிரிணங்கஶப ப்திப் திஷத்ண. இஷத் 

வரடர்ந்து சறல்லுரின் கரனப்தகுற ற்தட்டது. 

இண்ைம் தபறவு: 

சறல்லுரின் கரனப்தகுறஷத் வரடர்ந்து ந் றஶரடரின் கரனப்தகுற ீன்கபின் 

கரனம் ன்நஷக்கப்தட்டது. இக்கரனத்றல் கச ீன்கள் அறகம் கரப்தட்டுள்பண ீரில் 

ஆக்சறஜன் அபவு குஷநந்ரல் 350 றல்னறன் ஆண்டுகலக்கு னன்ன இண்டரம் ஶதறவு 

ற்தட்டது. இஷத் வரடர்ந்ஶ கரர்தணிஃவதஸ் கரனப்தகுற ந்து. இந்க் கரனப்தகுறில் 

இனந் கரடுகள், உிரிணங்கள் னஷந்து தடி ரிப்வதரனட்கள் வதனபில் 

வதநப்தட்டுள்பரஶன கரர்தணிஃவதஸ் கரனப்தகுற ண அஷக்கப்தடுகறநது.  

பன்மம் தபறவு: 

வதர்றன் கரனப்தகுறில் 250 றல்னறன் ஆண்டுகலக்கு னன் ஷசதரீிரில் ரிஷனச் 

வசல்தரட்டரல் னென்நரது னஷநரக உிரிகபின் வதனம் ஶதறவு ற்தட்டது, 

னச்சறிணங்கள் அறந்ண. கரடுகள் அறந்ண. அந்க் கரனகட்டத்றல்ரன் கண்டங்கள் 

அஷணத்தும் எனங்கறஷந்து ஶதஞ்சறர ன்ந வதனங்கண்டம் ஶரன்நறது. வதர்றன் 

கரனப்தகுறில் 95% உிரிகள் அறந்ரல் அது ஶதரிநப்னக் கரனம் ணப்தடுகறநது. வதர்றன் 

கரனப்தகுறில் என தணினைறக் கரனனம் ற்தட்டது. வதர்றன் கரனப்தகுறஶ 

ஶதனறஶரஶசரிக் ஊறக்கரனத்றன் கஷடசற கரனப்தகுறரகும்.  

2. ீதசதசிக் ஊறக்ேயம்: 

நன்ேலது தபறவு: 

ஶதனறஶரஶசரிக் கரனத்ஷத் வரடர்ந்து வப்தரண ீஶசரஶசரிக் ஊறக்கரனம் 

ற்தட்டது. ீஶசரஶசரிக் ஊறக்கரனத்றல் தணினைறக்கரனம் ற்தடில்ஷன. இக்கரனப்தகுறில் 

வதனம் னஷனகள் கரப்தட்டண, ஊர்ந்து வசல்லும் ினங்குகள் அறகம் கரப்தட்டரல் அது 

ஊர்ந்து வசல்லும் ினங்குகபின் கரனரக அநறப்தடுகறநது. ீஶசரஶசரிக் ஊறக்கரனம் 
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டிஷரசறக், ஜளரசறக், கறவட்ஶடசறஸ் ஆகற னென்று கரனப்தகுறகஷபக் வகரண்டுள்பது. 

டிஷரசறக் கரனப்தகுறில் ஷ அட்னரண்டிக் தகுறில் என வதனம் ரிஷன வடிப்ன 

றகழ்ந்ரல் ரன்கரது ஶதறவு ற்தட்டது. ஊர்ந்து வசல்லும் ினங்கறணங்கள் அறந்ண 

இஷ அறந் திநகுரன் ஷடஶணரசர்கள் தல்கறப் வதனகுற்கரண சூல் உனரணது.  

ந்ேலது தபறவு: 

ஜளரசறக் கரனப்தகுறில் ஷடஶணரசர்கள் தல்கறப் வதனகறண. அஷத் வரடர்ந்து ந் 

கறவட்வடசறஸ் கரனப் தகுறில், 50 றல்னறன் ஆண்டுகலக்கு னன் வக்சறஶகரில் ிண்கல் 

ஶரறரலும், க்கரப் தகுறில் ரிஷனச் வசல்தரடுகபரலும் ந்ரது ஶதறவு 

ற்தட்டு ஷடஶணரசர்கள் அறந்ண. அற்நறன் அறவுக்குப் திநஶக தரலூட்டிகள் உனரற்கரண 

என சூல்ற்தட்டது. அந்க் கரனப்தகுறில் கண்ட கர்வும் ற்தட்டது.  

சசதனதசிக் ஊறக்ேயம்: 

ீஶசரஶசரிக் ஊறக்கரனத்ஷத் வரடர்ந்து ந் வசஶணரஶசரிக் ஊறக்கரனம் னற 

கரனம் ன்றும், தரலூட்டிகபின் கரனம் ன்றும் அஷக்கப்தடுகறநது. இன் கஷடசற கரனப்தகுற 

குரட்டர்ணரி ண அஷக்கப்தடுகறநது. இந் குரட்டர்ணரி கரனப்தகுறில் 2.5 றல்னறன் 

ஆண்டுகலக்கு னன் திவனய்ஸ்ஶடரசலன் தகுறில் தணினைறக் கரனம் ற்தட்டது. அஷடுத்து 

11,700 ஆண்டுகபரக வரடர்கறன்ந வயரஶனரசலன் ன்ந வப்தக் கரனத்றல்ரன் ரம் ரழ்ந்து 

னகறஶநரம். அரது ரம் என தணினைற இஷடக்கரனத்றல் ரழ்ந்து னகறஶநரம். 

அப்தடிவன்நரல்  ம் னிரணது அடுத்து என தணினைறக் கரனத்ஷ சந்றக்கவுள்பர?.னி 

அன் இல்தரண வசல்தரடுகஶபரடு வரடர்ந்றனக்குரணரல் கற.தி. 3500இல் என 

தணினைறக்கரனம் ற்தடும் ணக் கக்கறடப்தட்டினந்து. ஆணரல் அது ணிச் வசல்தரடுகபரல் 

தூண்டப்தட்ட தசுங்குடில் ிஷபரல் டுக்கப்தட்டுள்பது. ணிச் வசல்தரடுகபரல் 1850க்கு 

திநகு வதனகற வரறல்ரக்கம், கரக்கம், ஶதரக்குத்ரல் தசுங்குடில் ரனேக்கபின் 

அபவு வதரிதும் அறகரித்துள்பது. வரறற்னட்சறக்கு னன் என தில்னறணில் 280 தகுறரக  

இனந் கரிறன ரனேின் அபவு இப்வதரலது என தில்னறணில் 411 தகுறக்கும் ஶல் 

அறகரித்துள்பது. இணரல் அடுத்து னம் தணினைறக் கரனரணது டுக்கப்தட்டது.  

னிில் தணினைறக் கரனங்கள், வப்தக் கரனங்கள் ண ரநற ரநறக் கரனறஷன ரற்நங்கள் 

ற்தடுற்கு னன்ஷரண கரங்கள் தின்னரறு: 

 னனரரக பிண்டனத்றல் தசுங்குடில் ரனேக்கபின் அபில் ற்தடும் ரற்நத்ரல் 
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னிின் வப்தறஷன ரறுகறநது. 

 னிின் சுற்றுப் தரஷில் ற்தடும் ரற்நம்: னி சூரிஷணச் சுற்நற னம் ஶதரது என 

குநறப்திட்ட அச்சறல் சுற்நற னகறநது. அந் அச்சறன் சரய்வு 21.8 தரஷகினறனந்து 24.4 தரஷக 

ஷ ரறுதடுகறநது. இந் ரற்நம் என சுற்சறரக எவ்வரன 40,000 ஆண்டுகலக்கு என 

னஷந ற்தடுகறநது. 

 னிின் சுற்றுப் தரஷரணது என ீள்ட்டப் தரஷ ன்று ரம் தடித்றனப்ஶதரம். ஆணரல் 

அது ல்னர ஶங்கபிலும் ீள்ட்டப் தரஷரக இனப்தறல்ஷன. என னட்சம் ஆண்டுகலக்கு 

என னஷந ீள்ட்டப் தரஷரணது ட்டப் தரஷரக ரறுகறநது. ட்டப் தரஷில் சுற்நற 

னம் ஶதரது னிக்கும் சூரினுக்கும் இஷடினரண தூத்றல் ரற்நம் ற்தடரது. ஆணரல் 

ீள்ட்டப் தரஷரக இனக்கும் ஶதரது ஏரிடத்றல் னிக்கும் சூரினுக்கும் இஷடப்தட்ட  

வரஷனவு அறகரக வதனத் வரஷனரகவும், ற்ஶநரர் இடத்றல் னிக்கும் சூரினுக்கும் 

இஷடப்தட்ட  வரஷனவு குஷநரக சறறுத் வரஷனரகவும் இனக்கும். இணரல் 

சூரிணினறனந்து னிஷ ந்ஷடனேம் எபி ஆற்நனறன் அபிலும் வப்தத்றன் அபிலும் 

ரற்நம் ற்தடுகறநது.  

 னிரணது ன்ஷணத் ரஶண சுற்றும் ஶதரது அன் அச்சறல் ினகல் ற்தட்டு, கற்தஷணரண 

கூம்தச்ஷசச் சுற்நற என ட்டப் தரஷஷனேம் ஶற்வகரள்கறநது. னி ட்ட டிில் 

ஶற்வகரள்லம் இந் ள்பரட்டச் சுற்று 26,000 ஆண்டுகலக்கு என னஷந றகழ்கறநது. இந் 

னென்று சுற்றுகலம் எனங்கறஷந்து வசல்தடும் ஶதரது சூரிணிடறனந்து னிஷ ந்துஶசனம் 

வப்தத்றன் அபவு குஷநகறநது. இந் னென்று சுற்றுகஷபனேம் என்நறஷத்து றனன்ஶகரிச் 

சுற்சறகள் ன்நஷக்கப்தர். றனன்ஶகரிச் ன்ந வசர்தி ிஞ்ஞரணிஶ இஷக் 

கண்டுதிடித்ரர், றனன்ஶகரிச் சுற்சறகபரல் னி குபினொட்டப்தடுகறநது. கடந் ஜந்து னட்சம் 

ஆண்டுகபில் ந்து னஷந ற்தட்ட தணினைறக் கரனங்கலக்கரண ிபக்கரக றனன்ஶகரிச் 

ஶகரட்தரடு அநறப்தடுகறநது. 

 ரிஷனகபின் ரக்கம்: ரிஷனகபின் அறகச் வசல்தரடுகபரலும், தன னஷந ற்தட்ட 

ரிஷன வடிப்னகபரலும், ரிஷனக் கும்ன தல்னரிக் கக்கரண ஷல் தூம் தி அன் 

னெனம் அறக வப்தம் வபிஶறுகறநது. ரிஷன வடிப்தின் னெனம் வபிரண சரம்தல், 

கந்க சல்ஷதடு, பிக் கஷசல் (aerosol) ஆகறஷ என னஷக ண்டனரகற சூரிணினறனந்து 

னிக்கு னம் வப்தத்ஷத் டுக்கறநது. அணரல் னிின் வப்தம் குஷநந்து 
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குபினொட்டப்தடுகறநது. ரிஷனக் கும்னகபினறனந்து ீத்ஶன், கரர்தன்-ஷட-ஆக்ஷசடும் 

அறகபில் வபிிடப்தடுகறநது. இந் இன தசுங்குடில் ரனேக்கபின் அபவும் வதரிதும் 

அறகரித்து னிின் வப்தறஷன அறகரிக்கவும் கரரகறநது. 

 ஷனகள் உனரக்கம்: கண்டத் ட்டுக்கள் என்றுடன் என்று ஶரதுனரல் ஷனகள் 

ஶரன்றுகறன்நண. ஷன உனரக்கச் வசல்தரடரணது பிண்டனத்றல் இனந்து அறகபவு 

கரர்தன்-ஷட-ஆக்ஷசஷட டுத்துக் வகரள்கறநது. அணரல் பிண்டனத்றல் கரர்தன்-ஷட-

ஆக்ஷசடு குஷநரல் னி குபிர்ச்சறஷடகறநது. கஷடசற தணினைறக் கரனரண 

திஷனய்ஸ்ஶடரசலணில் னி அறகபவு குபிர்ச்சறஷடந்ற்குக் கரம் இஷனின் 

ஶரற்நனம், பர்ச்சறனேஶ. அண்டரர்டிகர ப்வதரலதும் தணி உஷநந்து கரப்தடில்ஷன. 14 

றல்னறன் ஆண்டுகலக்கு னன்னரன் அண்டரர்டிகர னலதும் தணிரக உஷநந்து. ட-வன் 

அவரிக்கப் தகுறின் ஷன உனரக்கஶ இற்கு னக்கறக் கரரக அஷந்துள்பது. அஶ 

ஶதரல் ஆர்க்டிக் தணினேம் 3 றல்னறன் ஆண்டுகலக்கு னன்னரன் உனரகறது. சீதத்றல் 

14ஆம் தற்நரண்டுக்கும் 19ஆம் தற்நரண்டுக்கும் இஷடப்தட்ட தகுறில் னி 

குபிர்ச்சறஷடந்துள்பது. இது சறறுப் தணிக்கரனம் ண அஷக்கப்தடுகறநது. சூரிப் னள்பிச் 

சுற்நறன் (Sun spot cycle) ிஷபரக சூரிணினறனந்து னம் கறர்சீ்சறன் அபவு குஷநந்ஶ 

இற்குக் கரம் ண ரண்டர் ன்ந ிஞ்ஞரணி ிபக்கறனேள்பரர். சூரிணில் கனஷரண 

தகுறகள் அறகரித்ரல் சூரிணின் வசல்தரடும், வப்த றஷனனேம் அறகரிக்கும். கனம்னள்பிகள் 

குஷநந்து ிட்டரல் சூரிணின் வப்த றஷனனேம் குஷநந்து ிடும். 1800கபில் சூரிணில் 

கரப்தடும் கனம்னள்பிகபின் அபவு குஷநந்றனந்ரக அர் கண்டுதிடித்ரர். அணரல்ரன் 

அந்க் கரனகட்டத்றல் னிின் வப்தறஷன குஷநந்துள்பது. இது ரண்டர் சறறும் 

ணப்தடுகறநது. குநறப்தரக 1618ஆம் ஆண்டு ஶகரஷடக்கரனம் இல்னரரக இனந்து. இந்ச் 

சறறுப் தணிக்கரனத்ஷத் வரடர்ந்து என வப்தரண கரனகட்டத்றல்ரன் ரம் ரழ்ந்து 

னகறஶநரம். 

பசுங்குடில் லிசரவு: 

என கண்ரடிப் வதட்டி அறகரக வப்தத்ஷ உள்ரங்கறக் வகரள்லம், ஆணரல் அஶ 

அபிற்கு வப்தத்ஷ வபிிடரது ணஶ குபிர்ப் தகுறகபில் ரங்கஷப பர்க்க இஷ 

தசுங்குடில்கபரக தன்தடுத்ப்தடுகறன்நண. இது ஶதரன்ஶந னிின் பிண்டனத்றல் உள்ப 

கரர்தன்-ஷட-ஆக்ஷசடு ஶதரன்ந ரனேக்கள் தசுங்குடில் ஶதரல் வப்தத்ஷ வபிிடரல் 
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க்கஷப்தரல்ரன் இது தசுங்குடில் ிஷபவு ண அஷக்கப்தடுகறநது. தசுங்குடில் ிஷபஷ 

னன்னனறல் ஶஜரசப் ஃனரிர் ன்ந ிஞ்ஞரணி கண்டுதிடித்ரர். தசுங்குடில் ிஷபவுக்கு 

கரர்தன் ஷட ஆக்ஷசடுரன் னக்கறக் கரம் ன்தஷ ஸ்ந்ஶ அர்ஶணிஸ் ன்ந 

ஸ்டீன் ரட்டு ிஞ்ஞரணி கண்டநறந்ரர். அன் திநகு 1955இல் தடி ரிவதரனள்கஷப அறகம் 

தன்தடுத்துதுரன் தசுங்குடில் ரனேக்கபின் அபவு அறகரிப்தற்கு னக்கறரண கரம்  

ன்தஷ கலனறங்க் ன்ந ிஞ்ஞரணி கண்டநறந்ரர். அற்கு திநகு 1980கபில் ணிணரல் 

தூண்டப்தட்ட தசுங்குடில் ிஷபரல் ற்தடும் கரனறஷன ரற்நம் குநறத் ிறப்னர்வு 

ற்தட்டது. .ர.ின் சூல் அஷப்னம், உனகக் கரனறஷன அஷப்னம் இஷந்து சர்ஶச 

அசுகபிக்கறஷடினரண கரனறஷன ரற்நம் குநறத் அஷப்ன (IPCC) 1988இல் ற்தடுத்ப்தட்டது. 

இவ்ஷப்ன ணித் ஆய்வுகஷப ஶற்வகரள்றல்ஷன ன்ந ஶதரதும் உனவகங்கும் கரனறஷன 

குநறத்துச் வசய்ப்தடும் ஆய்வுகஷபத் வரகுத்து அன் அடிப்தஷடில் றப்தடீுகஷப 

வபிிடுகறநரர்கள். கரனறஷன ரற்நத்ரல் சனரத்றல் ன்ண தரறப்ன ற்தடுகறநது? 

வதரனபரர தரறப்னகள் ற்தடுகறன்நணர? அற்ஷந வ்ரறு டுக்கனரம் ன்ந ஶரக்கத்றன் 

அடிப்தஷடில் இவ்ஷப்தில் னென்று ஶஷனக் குலக்கள் ற்தடுத்ப்தட்டண. னல் குல 

இற்தில் அடிப்தஷடில் கரனறஷன ரற்நம் குநறத் ஆய்வுகஷபத் வரகுத்து அன் 

அடிப்தஷடில் றப்தடீுகள் அபித்து. இண்டரம் குல கரனறஷன ரற்நம் சூனறல் 

அடிப்தஷடில் உிரிணங்கபில் ற்தடுத்தும் ரக்கம் குநறத் ஆய்வுகபின் றப்தடீுகஷப 

அபித்து. னென்நரம் குல கரனறஷன ரற்நத்ரல் ற்தடும் ரக்கத்ஷ வ்ரறு குஷநக்கனரம் 

ன்தது குநறத் ஆய்வுகபின் றப்தடீுகஷப அபித்து. 2014இல் இஷ அஷணத்தும் 

சர்ப்திக்கப்தட்டண. இன் அடிப்தஷடில்ரன் ிறப்னர்வு ற்தடுத்றற்கரக 2007இல் 

திசறசறக்கும், னன்ணரள் அவரிக்கத் துஷ அறதர் அல்ஶகரனக்கும் ஶரதல் தரிசு 

அபிக்கப்தட்டது. ணிணரல் தூண்டப்தட்ட கரனறஷன ரற்நம் அநறில் அடிப்தஷடில் 

உண்ஷ ன்தஷ இற்நறனறனந்து அநற னடினேம். 

ணிர்கள் ஶரன்றுற்கு னன் ற்தட்ட கரனறஷன ரற்நத்றணரல் உனகத்றல் இது 

ஷ 5 றகப் வதனம் ஶதறவுகள் ற்தட்டுள்பண. இஷ தன றல்னறன் ஆண்டுகபில் 

ற்தட்டஷ. 5 தில்னறன் ஆண்டுகபில் 5 றகப்வதனம் ஶதறவுகள் ற்தட்டுள்பண. ரம் ரலம் 

வசஶணரஶசரிக் ஊறக் கரனத்றல் என குறுகற கரனத்றல் வறும் 150 ஆண்டுகபிஶனஶ என 

ஶதறவு உண்டரற்கரண சூல் ணிர்கபரல் உனரக்கப்தட்டுள்பது, வதனபவு கரடுகள் 
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அறக்கப்தட்டரல் உிரிகபின் தன்ஷத்தும் குஷநந்து னகறநது. இஶ றஷன வரடர்ந்ரல் 

என ஆநரது ஶதறவு உனகம் னலதும் ற்தடும். வரடர்ந்து இக்கத்றல் உள்ப னிக்கு 

இது இப்தில்ஷன. ணிஶண அறந்து ிட்டரலும் றகவும் தண்ி சறறு உிர்கபரல் 

ீடித்றனக்க னடினேம். இல்ஷனவன்நரலும் ஶறு உிரிணங்கள் னறரக உனரகனரம். ஆணரல் 

இத்ஷண ஆண்டுக் கரனம் ணி இணம் அனம்தரடுதட்டு உனரக்கற அரி தன 

கண்டுதிடிப்னகலம், தண்தரடும், ணி னரறும் சுடில்னரல் அற ரஶ கரரக 

இனக்கக் கூடரது. ஆநநறவுஷட ணின் ஆநரது ஶதறவு ற்தடக் கரரக இனக்கனரர?. 

இந் ஆநரது ஶதறவு ற்தடரல் தரதுகரக்க ஶண்டி வதரறுப்னம் கடஷனேம் ணி 

சனெகத்றடம் உள்பது. ணஶ இஷத் டுப்தற்கரண னற்சறகஷப ஶற்வகரள்ஶரம். 

கரனறஷன ரற்நத்ஷக் கட்டுக்குள் ஷப்தற்கரண அஷணத்து னற்சறகஷபனேம் 

ஶற்வகரள்ஶரம்.  

கரனறஷன ரற்நத்றற்கு னக்கறரண கரங்கள் ன்ணவன்று இது ஷ தரர்த்ஶரம். 

இனுடன் றகவும் ஆர்ம் ற்தடுத்தும் என துஷநரண வரன்க் கரனறஷனில் குநறத்தும் 

அநறந்து வகரள்ஶரம். 

வரன்க் கரனறஷனிஷன ஆய்வு வசய்ஶரர் வரன்க் கரனறஷனரபர் ண 

அஷக்கப்தடுகறன்நணர். னிில் கரப்தடும் உிர்ப் தடிங்கஷபப் தற்நற ரம் அநறந்றனப்ஶதரம். 

ரம் தங்கரனத்றற்கு ீண்டும் வசல்ன இனரது. ஆணரல் தங்கரனம் ிட்டுச் வசன்றுள்ப 

டங்கபின், தறவுகஷப ஆய்வு வசய்து கல்கள் வதந னடினேம் ன்ந அடிப்தஷடில்  

வரன்க் கரனறஷன ஆய்வுகள் வசய்ப்தடுகறன்நண. இற்நறனறனந்து றஷந னற கல்கள் 

கண்டநறப்தட்டுள்பண. அற்கு அர்கள் தன ரறரிகஷப தன்தடுத்துகறநரர்கள். குநறப்தரக என 

வசல் உிரிகபரண ஃவதரரம்ஸ் ன்ந உிரிணம் ஏடுஷட சறறு உிரிகஷபனேம், ஷடரடம்ஸ் 

ஏடுடன் கூடி தரசறஷனேம் அறகம் தன்தடுத்துகறநரர்கள். ண்ஷீ H2O  ணக் 

குநறப்திடுகறஶநரம், அறல் ஆக்சறஜன் உள்பது. இந் உிரிகள் ிட்டுச் வசன்ந ஏட்டிலுள்ப 

ஆக்சறஜன் ஶசரஶடரப்னகபின் ன்ஷஷனேம், அபவுகஷபனேம் ஷத்து அற்நறன் கரனகட்டம் 

ன்ண ன்தஷக் கண்டநறந்துள்பரர்கள். அப்வதரலது ன்ண வப்த றஷன றனிது ன்தது, 

அறல் உள்ப ஆக்சறஜணின் கணரண ஶசரஶடரப்னகலக்கும், இஶனசரண ஶசரஶடரப்னகலக்கும் 

இஷடினரண ிகறத்றனறனந்து கண்டநறப்தடுகறநது. கணரண ஶசரஶடரப்னகபின் றஷனத் 

ன்ஷ அறகம், வப்தறஷன அறகரகும் ஶதரது இஶனசரண ஶசரஶடரப்னகள் குஷநந்து ிடும், 
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இன் அடிப்தஷடில்  வப்தறஷனஷக் கக்கறடுகறநரர்கள். 

ங்கபில் உள்ப ஆண்டு ஷபங்கஷப ஆய்வு வசய்ன் னெனம் தன னற 

கல்கள் வதறுகறன்நணர். ஆண்டு ஷபங்கலக்கறஷடஶ உள்ப தனன். அந்க் குநறப்திட்ட 

ஆண்டில் வ்பவு ஷ வதரறந்து, ன்ண வப்தறஷன றனிது ன்தஷனேம், ீரல் 

ற்தடும் டுக்கள் உள்பணர ன்தறனறனந்து அந் ஆண்டில் ீ ற்தட்டர ன்தஷனேம் 

அநறந்து வகரள்கறநரர்கள். 

கந்ம், ,தநஷின் ச்சம், ணப் தல்ஶறு தடி ரறரிகஷபப் தன்தடுத்ற ஆய்வுகள் 

வசய்கறநரர்கள். ஈல் ீஷணப் ஶதரன்று வரன்ஷில் இனந் வகரவணரவடரன்ட் ன்ந ீணின் 

தற்கள் றக னக்கறரண ரறரிகபரக இந் ஆய்வுகலக்குப் தன்தடுத்ப்தடுகறநது. 

ஆர்ட்டிக் கறரீன்னரந்து, அண்டரர்டிக் தகுறகபில் றந்ரக உஷநந்து கரப்தடும் தணி 

ஷனகபின் ஆத்றனறனந்து ‘ஸ் ஶகரர்’ ணப்தடும் ீண்ட தணிக்கம்திகஷப ரறரிகபரக 

வட்டி டுத்து அற்ஷந ஆய்வு வசய்கறன்நணர். எவ்வரன ஆண்டும் தணிப் வதரறவு ற்தடும் 

ஶதரது, என னடத்றல் வதரறனேம் தணிவல்னரம் என்று ஶசர்ந்து என அடுக்கரகறநது. அது 

ஶதரல் அடுத்டுத்து அடுக்குகள் அஷந்துள்பண. எவ்வரன அடுக்கறலும் அந்க் 

கரனக்கட்டத்றற்கரண அரி கல்கள் ஶசறக்கப்தட்டுள்பண. அஷ ஆய்வு வசய்ன் னெனம் 

அப்வதரலது ன்ண வப்தறஷன றனிது. ஶறு உிரிணங்கள் இனந்ணர ணப் தல்ஶறு 

கல்கள் வதநப்தடுகறன்நண. ’ஸ் ஶகரர்’கபில் கரப்தடும் உஷநந் ரனேக் குறறகபின் 

னெனம் கரற்நறல் இனந் ரசுக்கள் குநறத்தும் வுகள் வதந னடிகறநது. 

இந் உனகஶ என றநந் னத்கரக உள்பது. இந்ப் னத்கத்றல் தடிக்கப்தடர தன 

தக்கங்கள் உள்பண. என சறன்ண ல் துகபினறனந்து, ீர்த்துபி, தணிப்தரஷந ண அஷணத்றலும் 

இந்ப் னிின் கஷகள் எபிந்துள்பண. இன்னும் க்குத் வரிர, வசரல்னப்தடர தன 

கஷகள் உள்பண. வரன்க் கரனறஷனில் கூறும் கஷகள் வறும் கட்டுக்கஷகள் அல்ன. 

அநறில் அடிப்தஷடினரண உண்ஷகள்.  

(சேைபேம்) 

 

 

 

 

                              https://drive.google.com/file/d/1JqdBNpzmtSAC52hq9I_qGhrM7nFOrZT6/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1JqdBNpzmtSAC52hq9I_qGhrM7nFOrZT6/view?usp=sharing
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ேழ்த் தேச லிடுேசய இக்ேம் 

வதரதுச்வசனரபர்: ஶரர் ேகு 

அன்திற்குரிரீ்! 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 

சறநறவன்நரலும் இன்நறஷர என்வநன்னும் அநறந்ஶற்னப் வதற்றுள்ஶபரம்.  

 

ம் வகரள்ஷக றஷனப்தரடுகஷபனேம் கனத்துகஷபனேம்  றங்கள்ஶரறும் வபினம் உரிசத்  

ேழ்த்தேசம் றன்ணிறல் உங்கள் தரர்ஷக்குப் தஷடத்து னகறஶநரம். அமவுக்குல் 
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 ஶலும் னலஶ, தகுறஶ ஊறர்கஷபக் கபறநக்க ஶண்டும். சனெக 

ஊடகங்கஷப இன்னும் ிரிரகப் தன்தடுத்வும், வய்ந்றகர் அசறல் வசல்றஷனக் 

கஷடப்திடிக்கவும் வரடர்ச்சறரண வதரனள்பம் ஶஷப்தடுகறநது. இற்வகண ம் ஷனஷக் 

குலில் ஶதசற னடிவடுத்து இந்த் றங்கள் தங்கபிப்னத் றட்டத்ஷ அநறிக்கறஶநரம்: 

ம் இக்கப் திகபில் உங்கலக்கு 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 தேச லிடுேசய இக்ேம் 

வதரதுச்வசனரபர்: ேகு 

ேங்ேள் பங்ேரிப்புப் படிலம் 

சபர்: 

  

  

ஊர் / பேலரி: 

  

  

  

சேசயதபச / புயனம் ண்: 

  

  

ன்னஞ்சல் பேலரி: 

  

  

ேங்ேள் பங்ேரிப்பு: 

  

பை. 

ேங்ேள்தேறும் பங்ேரிப்பு நள்: 

  

  

பங்ேரிப்பு லற (தநரில்/ சலப்பேக் 

ேணக்கு/ சன லற) 

  

  

இக்ேத்ேைம் உங்ேள் ேர்பர்ப்பு: 

  

  


