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தேசத்ேின் குல் 

சூப்பாலின் பகற்ககாள்ளர! பமிதபாகும் அண்ணா பல்களய!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தநழழ்ளட்டின் ஸனநழத அ னளங்கில் என்று அண்ணள 

ஸளழனினல்  ல்கக்கமகம். நழகச் சழந்த அழயினல் 

ஸதளமழல்தட் யல்லுர்க உகழற்கித்து, சனெக ீதழனின் 

சழப் ஸநய்ப்ித்துக் களட்டின கல்யி ழறுயம். தநழழ்யமழப் 

ஸளழனினல் கற்றுத் தப னடினேநள ன் அகூய ற்று 

தோறர் ேிாகுலின் அமிவுக் குல் தகட்க https://www.youtube.com/watch?v=NaMbPqrXqPo&feature=youtu.be 

உரிள: 4தேசம்: 1  ேியலள்ளுலர்ஆண்டு 2051 ப்பசி / அக்த ாபர் 2020 ஆசிரிர்: ேிாகு கபாறுப்பாசிரிர்: சந்ோ 
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அதற்கள ஆக்கப் ணிக னன்ஸடுத்தயர்கள் இப்ல்கக் கமகத்தழன் ஹபளசழரினர்கள். 

தநழழ்ளட்டு நக்கலக்குச் ஸசளந்தநள அண்ணள ல்கக்கமகம் இந்தழனப் ஹபபசழன் கண்க 

ஸடுளளகஹய உறுத்தழக் ஸகளண்டினந்தது, அண்ணள ல்கக் கமகத்தக் கப்ற் 

தழல்ழக்களபர்கள் யகுத்த சூழ்ச்சழத் தழட் ம்தளன் அத ’உனபளய்வு ழறுயம்’ ஆக்குயதன் 

ஹபளல் டுயண் கல்யி அநச்சகம் டுத்துக் ஸகளள்யது. இந்தத் தழட் த்த ழஹயற்ழ 

னடிக்க யப்ட்  கனயிதளன் துணஹயந்தர் சூபப்ள. 

 

இந்த சூபப்ள தநழமக அபசழ ம் இசவு ஸளநஹ அண்ணள ல்கக் கமகத்த எப் க்க 

இந்தழன அபசழன் கல்யித் துக்கு உறுதழப் த்தழபம் ழுதழ அனுப்னகழளர். க த் ஹதங்களன 

டுத்து யமழப் ிள்னளனக்கு உ த்த கததளன்! சூபப்ள உ க்கும் சூபத் ஹதங்களய்! 

அண்ணள ல்கக் கமகத்த உனபளய்வு ழறுயநளக நளற் இந்தழன அபசுக்குத் தநழமக அபசு 

1,570 ஹகளடி ஸசலுத்த ஹயண்டுநளம்! அதழல் 1,000 ஹகளடி உ ஹ தப ஹயண்டுநளம்! அந்தத் 

ஸதளகனத் தநழமக அபசழ ம் ஹகட்க ஹயண் ளம், ளஹ ஸகளடுக்கழஹன், தயண னனில் 

ஆண்டுக்கு 314 ஹகளடிஸன ந்தளண்டுகில் ஸகளடுத்து யிடுகழஹன் ன்கழளர் சூபப்ள! ப்டிக் 

ஸகளடுப்ளபளம்? அண்ணள ல்கக்கமகத்துக்கு உறுப்னக் கல்லூரிகிழனந்து கழ க்கும் 

இணப்னக் கட் ணம், நளணயர்கி நழனந்து தண்டும் கல்யிக் கட் ணம், ஹதர்வுக் கட் ணம் 

ஆகழனயற்க் ஸகளண்டு தழல்ழக்குக் கப்ம் கட்டுயதுதளன் சூபப்ளயின் தழட் ம்! இது 

தன்னு ன சு ர்நழகு கண்டுிடிப்ன ன்று றீ்ழக் ஸகளண்டு, தநழழ்ளட்டுக்குத் தது ஸகள  

ன்றும் அழயித்துக் ஸகளள்கழளர். 

 

ல்ளஹந னயஞ்சக ள கம் ன்தத் தநழமர்கள் அழயளர்கள். நளழ அபசக் ஹகட்களநஹ 

கர்ள கத்தச் ஹசர்ந்த சூபப்ளய இந்தப் தயிக்குக் ஸகளண்டுயந்தயர் தழல்ழனின் ‘யஸ்பளய்’ 

ன்யளரிளல் னஹபளகழத். குடினளட்சழனத்துக்குப் னம்ளகத் தநழழ்ளட் ச் சழதக்கவும் 

தநழமர்கப் மழயளங்கவும் இந்தப் னஹபளகழதப அனுப்ின ஹநளதழ-அநழத்ரள கும்ழன் சூதுப் 

க தளன் சூபப்ள!  

 

தளடித்த னெப்ளக சூபப்ள ஸசனளக்க னற்ட்டுள் இத்தழட் த்தத் தநழமக அபசு 

ற்கயில். ஆளல் ஸயறும் சழடங்களல் நட்டும் சூழ்ச்சழ யனறுக்க னடினளது. 
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சூபப்ளயனேம் அயப யின ஆலபனேம் ஆலரின் ஆலர்கனேம் கடுநனளக 

தழர்த்தழ  ஹயண்டும். அண்ணள ல்கக் கமகம் ’உனபளய்வு ழறுயம்’ ஆக 

அழயிக்கப்டுயதளல் 69 யிழுக்களடு இ எதுக்கவடுயமழச் சனெக ீதழ ழஹளய் யிடும் ன்த 

நட்டும் இந்த தழர்ப்னக்குக் களபணநளகக் களட்டுயது ஹளதளது. கல்யித் துனில் நழச்சனள் 

தநழழ்ளட்டுத் தன்ளட்சழனேம் ழஹளகழது ன்ஹத அடிப் க் களபணம்.  

 

அண்ணள ல்கக் கமகச் சழக்கல் ஸதள ர்ளக ஆபளன அநச்சர் குழு அநத்தழனப்தளகச் 

ஸசளல்கழளர்  ப்டினளர்! ஸினேம் னழுவுக்குள் நரினளத கூ  இந்தக் குழுவுக்கு இனக்கப் 

ஹளயதழல். அண்ணள ல்கக் கமகத்த க்களபணத்த னன்ிட்டும் யிட்டுத்தப 

நளட்ஹ ளம் ன்று தநழமக அபசு தழட் யட் நளக அழயிக்க ஹயண்டும். சூபப்ளயனேம் னபட்டுப் 

னஹபளகழதபனேம் ஸயிப் னளகக் கண்டிக்க ஹயண்டும். அநச்சபயனிலும் சட் ப் 

ஹபயனிலும் அத்துக் கட்சழக் கூட் ம் கூட்டினேம் கண் த் தீர்நளம் இனற் ஹயண்டும். 

சூபப்ளயின் ஸசனல் அபசநப்னச் சட் த்துக்குப் னம்ளது ன் கனத்தழன் அடிப் னில் 

அத ீக்கம் ஸசய்னேநளறு உனர் ீதழநன்த்த ளடுயது ற்ழனேம் கனதழப் ளர்க்களம். 

 

தநழழ்ளட்டில் ளர்ப்ின ஆற்ல்கள் தயிப கழட் த்தட்  அயனஹந சூபப்ளயின் அ ளயடி 

சூபத்தத்தக் கண்டித்துள்ர். ஆளல், இந்த ஆலனம் இயனக்குப் ின்ளலுள் இந்தழனப் 

ளசழச ஆட்சழனளர்கலம் ஸசய்து யனம் ி கர்வுகனேம் இணத்துப் ளர்க்கும் ஹளது 

அண்ணள  ல்கக் கமகத்த அவ்யவு ிதழல் ளதுகளத்து யி  னடினளது ன்தப் 

னரிந்து ஸகளள்ளம். தநழமர் இந நீட்ன ன்து கல்யித் துனில் நட்டுஸநன்ளலும் 

தநழழ்நக்கின் என்றுட்  உறுதழனள ஹளபளட் த்தளல் நட்டுஹந ஸநய்ப்டும். இதற்கு நளற்று 

அடிநத்தனம் அமழவுஹந தயிப ஹயழல் ன்தத் தநழழ் நக்கி ம் ஸதியளக டுத்துச் 

ஸசளல்ஹயளம்! 
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கசவ்லணக்கம் தோறர் தேதலந்ேின்! 

ஸனந்ஸதளற்றுக் களத்தழல் இனக்கனம் ளனும் சந்தழத்த இமப்னகில் ஆகப் ஸரினது 

ஹதளமர் ஹதஹயந்தழபின் நவு! சற்றும் தழர்ளபளதது! ஹகளயிட்-19 ஸதளற்ழனதனேம் அதற்களகச் 

சழ ளள் இஸ் நனத்துயநனில் இனந்து யடீு தழனம்ினதனேம் அயபளக க்குச் 

ஸசளல்ஹய இல். க ளயிழனந்து ஹதளமர் ஹகளளல் ஸசளல்ழத்தளன் ஸதரிந்து ஸகளண்ஹ ன். 

ிகு அமத்து யிசளரித்த ஹளது அயனக்ஹக உரின சழரிப்ன ன் ‚அது என்றும் ஸசய்தழஹன 

இல் ஹதளமர்‛ ன்று ஸசளல்ழ னடித்து யிட் ளர். ிகு 2020 ஸசப்ஸ ம்ர் 26ஆம் ளள் 

னத்தழல் அயர் அனுப்ின ஸசய்தழ:  

”உண்ளகளரத் கேரிந்து ககாள்ளுங்கள்! 

நல்யலர்களர னோப் பாாட்டுங்கள்! 
 

தகாளல  ESI அசு யத்துலளனில் 7  நாட்கள் ககாகானாவுக்காக சிகிச்ளச 

கபற்று லடீு ேியம்பிதனன்.  உள் அனுேித்ேவு ன் 5 நாட்களுக்கு தலண்டி யந்துகளரத் 
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ேந்து படுக்ளகக்கு அனுப்புகின்மனர். றுநாள்  சி.டி ஸ்தகன், இ.சி.ஜி., த்ேப் 

பரிதசாேளனகளர டுத்து சரிான சிகிச்ளசகளரத் ேயகின்மனர். காளய 5.30   சூ ாக 

பால், 8.30 ோன உணவு, 9,00 கபசுக் குடிநீர்,10.00 கூழ் 11.30 பறம்+ ஜூஸ், 12.00 சூப் (சம்) 1.30 

முட்ள யு ன் உணவு, 3.30 சுண் ல், 4.00 சூ ாக பானம், 8.30 உணவு. பயமுளம தேடிலந்து 

உ ல் பரிதசாேளனகள். யத்துலரின் கனிலான நம்பிக்ளக ேயம் தபச்சு! கசலியிர்கரின் 

ஏாே உளறப்பு, அன்பான உபசரிப்பு! துப்புவுச் சதகாேர்கரின் ேிாகமும் 

தநர்ளயும்.  2ஆலது ேரத்ேில் ேங்கி சிகிச்ளச கபற்தமன். கறிலளம முேல் அளனத்து 

இ ங்களரயும் ிக சுத்ோக ளலத்து உள்ரனர். சுார் 400 க்கும் தற்பட்  தநாாரிகளர 

ளலத்து இந்ே அரவு சிமப்பாகச் கசல்படுத்ேி லயம்  (Deen) ேளயள யத்துலள 

உரா  லாழ்த்துதலாம். ேனது உிளப் கபரிகேனக் கயோல் பிமர் லாற 

தசளலாற்றும் யத்துலளன ஊறிர்களும் குடும்பத்ேினயம்  அளனத்து நயன்களும் 

கபற்று லாற னார்ந்ே லாழ்த்துக்கள். 
 

க. தேதலந்ேின், ேந்ளே கபரிார் படிப்பகம். தகாளல-2 
 

குமிப்பு: லடீ்டில் இயந்து இயசக்க லாகனத்ேில் புமப்பட்டுச் கசன்று 

ீண்டும் லடீு லந்து தசயம் லள னக்கான கசயவு ன்பது 

  ய. 200 ட்டுத!!! 

 

இதன் ிகு ஸசப் ம்ர் 27ஆம் ளள் ஸகளஹபளள ஹகள்யி தழல்கள் ன் தப்ில் 

சழயகங்க நனத்துயர் .ி. ஃனொக் அப்துல்ளயின் யிக்கங்கப் கழர்ந்தழனந்தளர். ஏரின ளள் 

கமழத்துத் ஸதளஹசழனில் அமத்து ‚ீங்கள் ச்சரிக்கனளக இனக்க ஹயண்டும் ஹதளமர்‛ 

ன்ளர். ‚சரி, ஊர் சுற்ளநல் சழ ளளயது யடீ்டிஹஹன ஏய்ஸயடுங்கள்‛ ன்ஹன். என 

சழரிப்னதளன் யி னளக யந்தது.  

அக்ஹ ளர் 15ஆம் ளள் கள ஹளத்தனூர் ளயளணர் ந்தநழழ்ப் ளசத் ஹதளமர்கள் 

அமத்து அந்தக் ஸகளடுஞ்ஸசய்தழனச் ஸசளன்ளர்கள். ஆடிப் ஹளஹன். நற் ஹகளயத் 

ஹதளமர்க அமத்துத் துனபச் ஸசய்தழன உறுதழ ஸசய்து ஸகளண்ஹ ன். ஹதளமரின் நகன் குன 

ஹசழளர். ‚அப்ள சழ ளள்தளன் யடீ்டில் தங்கழளர். ிகு ஊர் சுற்க் கழம்ி யிட் ளர், 

ஹற்றுக்கூ  தழனயளனொர் ஹளய் யந்தளர்‛ ன்ளர். இறுதழ ழகழ்யில் இனக்கம் சளர்ில் ஹதளமர் 
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ளபதழ கந்து ஸகளண் ளர்.  

ங்கள் ஸனக்கத்த ன்கழந்த நனத்துயர் நணிகண் ன் ன் அமத்து ஆறுதல் 

ஸசளன்ஹதளடு ஹகளயனில் க சழனளக ளன் கந்து ஸகளண்  ழகழ்ச்சழனின்  ங்க 

அனுப்ினினந்தளர். ஆம், ஸகளஹபளள ஸதள ங்குனன் ஹகளயனில் க சழனளக ளன் கந்து 

ஸகளண் து ஹதளமர் ஹதஹயந்தழபன் ஸரினளர் டிப்கத்தழல்  த்தழன ழகழ்ச்சழனில்தளன்! 2019 

அக்ஹ ளர் 13ஆம் ளள் கள ஹயளண்டிப்ளனம் குழஞ்சழ நகிர் சழந்தக் கத்தழல் 

‛கவமடிக்குக் கவஹம‛ னும் தப்ில் ஹசழன ின் நளனில் ஹதளமர் ஹதஹயந்தழபன் ணித்தயளறு 

தந்த ஸரினளர் டிப்கத்தழல் தழனயள்லயர்  ம் தழந்து யத்துப் ஹசழஹன். அதுதளன் 

இனயனம் ஹசர்ந்து கந்து ஸகளண்  க சழப் ஸளது ழகழ்ச்சழ!  

ஹதளமர் ஹதஹயந்தழபன் ற்ழச் ஸசளல்யதற்கு ழன உண்டு. 1993ஆம் ஆண்டு தழலீன் 

நன்ம், யிடுதக் குனில்கள் இணந்து தநழழ் தநழமர் இனக்கம் கண்  ஹளது ஹகளயனில் 

ஸரினளனக்கன்ளனத்தழல் அயர் இல்த்தழல் ஹகளயத் ஹதளமர்கல ள சந்தழப்ன 

ழகழ்ந்தது னதல் ங்கள் ட்ன ஸதள ங்கழனது. நறுப்னகனேம் தழபப்னகனேம் னந்தள்ி 

இணப்னக்கு உறுதழனளகத் துணழன்ளர் ஹதளமர் ஹதஹயந்தழபன். தநழழ் தநழமர் இனக்கத்தழன் 

நளயட் ச் ஸசனளபளகவும், தநக் குழு உறுப்ிபளகவும், ஸளனளபளகவும் அயர் 

ஆற்ழன ணிகள் அப்ரினய. 

* இனக்கத்தழன் இபண் ளம் நளளட் க் ஹகளய (ஆர் ஸ் னபம் சழன்சளநழ கல்னளண 

நண் த்தழல்) அயர் னன்ின்று சழப்ளக  த்தழளர்.  

* தழனனெர்த்தழ அண அனஹக என களட்டுக் ஹகளனிழல் என்றுட்  இனக்கத்தழன் னதல் 

அபசழனல் யகுப் அயர்தளன் எழுங்கு ஸசய்தளர். ‛அப்ள இந்தக் ஹகளனிலுக்களக யமக்கு  த்தழக் 

ஸகளடுத்தயர்‛ ன்ளர். ஹதளமர் ஹதஹயந்தழபின் தந்தனளர் யமக்கழஞனம் ஹகளய நளயட்  

தழபளயி ர் கமகத் தயபளக இனந்தயனநள கஸ்தூரி னள! தந்த ஸரினளர் தங்கள் யடீ்டில் 

தங்கழனதப் ஸனநனே ன் குழப்ிடுயளர் ஹதஹயந்தழபன்.  

* ”தன்னுரிநனள? ஹதசழன யிடுதனள?‛ ன் யியளதம் னதழல் உட்கட்சழ அயிலும், 

ிகு ஸளது அயிலும்  ந்து ஸகளண்டினந்த ஹளது அயர் அத்தனேம் கூர்நனளகக் 

கயித்து யந்தளர். ஆளல் தன் அயர் ஸயிப்டுத்தழக் ஸகளண் தழல். ’இனக்கம் 

இபண் ளகப் ிவுட்டு யிடுஹநள’ ன்துதளன் அயனக்குப் ஸனங்கயனளக இனந்தது. 

இறுதழனளக தழனச்சழபளப்ள்ி சழப்னப் ஹபயனில் யளக்ஸகடுப்ன  த்துனன் ‚இதத் 
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தள்ிப்ஹள  னடினளதள?‛ ன்று ன்ி ம் ஹகட் ளர். அதற்கு னன் அம்த்தூர் ஹபயனில் 

யளக்ஸகடுப்ன  த்தப்ட்டு ’ஹதசழன யிடுத’ ஹதளற்றுத் ’தன்னுரிந’ என யளக்கு 

ஹயறுளட்டில் னடியள ஹளது, இனக்கத் தழங்கஹட்டில் ஸளது யியளதம்  த்த ஹயண்டும் 

ன் ன் யழனேறுத்தல் ற்கப்ட்டு அவ்யளஹ யியளதனம்  ஸற்து. இறுதழனில் என 

னடிஸயடுக்கத்தளன் தழனச்சழனில் சழப்னப் ஹபய கூட் ப்ட் து. ‛இி ப்டி ஹதஹயந்தழபன் 

தள்ியக்க னடினேம்?‛ ன்று ஹகட்ஹ ன். யளக்குப் ஸட்டி யமழ கனக்க யளக்ஸகடுப்ன 

 த்துயதற்கள னெயர் குழுயில் ஹதளமர் ஹதஹயந்தழபனும் எனயர். என யளக்கு 

ஹயறுளட்டில் ’ஹதசழன யிடுத’ ஸயன்று, அடுத்த சழ ளில் ஹதளமர் சுய ீ ிரிந்து 

ஸசன்ளர். ஹதளமர் ஹதஹயந்தழபன் ன் ஸசய்னப் ஹளகழளஹபள? ன் கய  

ஹதளமர்கலக்கு இனந்தது. க்கழல். அயபது ஹதர்ந்த ஸதிவு க்குத் ஸதரினேம்.    

* ஹகளயனில் னத்தநழழ்க் கயிமளவுக்களக என தழங்கலக்கு ஹநல் அயஹபளடு 

இனசக்கப யண்டினில் ஹகளய னழுக்க அந்த ஹளது ங்கலக்கழ ஹன ஆழ்ந்த 

னரிதலும் யலுயள ஸனக்கனம் யர்ந்த. அந்தக் கயிமள ஹகளயனில் னழுளள் 

ழகழ்ச்சழனளகச் சவனம் சழப்னநளய்  ந்து னடிந்தது. ஆளல் ‚ஆஹபசன் சக்சஸ், ஹரண்ட் 

அவுட்‛ ன்று ஹதளமர் ஹதஹயந்தழபன் ஹசளகச் சழரிப்ன ன் கூழனதன் ஸளனள் க்குத்தளன் 

ஸதரினேம், இனக்கம் ஸனங்க ன் ட்டினந்தது, கயிமளவுக்களகப் ஸளனள் ஹசர்த்து ஸசவு 

ஹளக நழஞ்சழனதழல் க  க்களம் ன்று தழட் ம். னடியில் கணக்குப் ளர்த்த ஹளது 

கயிமளவுக்களகப் னதழன க ன் ட்டினந்ததத்தளன் ஹதஹயந்தழபன் அப்டிச் ஸசளன்ளர்.  

* இனக்கத் ஹதளமர்கள் அயஹபளடும் ஹதளமர் ஹதஹயந்தழபின் குடும் உயக் 

குழப்ிட்டுச் ஸசளல் ஹயண்டும். சுதளவுக்கும் தழலீளவுக்கும் ’ஹதஹயந்தழபன் நளநள’ 

இல்ளநல் துவும்  க்களது. தழலீள ஹகளய அபசழர் ஸளழனினல் கல்லூரினில் டித்த 

ளளண்டுக் களனம் அயலக்கு அயர்தளன் ல்ள யகனிலும் களப்ளபளக இனந்தளர். 

அயின் களதனேம் தழனநணத்தனேம் இனயனம் ஹசர்ந்ஹத யளழ்த்தழஹளம். அயபக் 

க சழனளகப் ளர்த்த்து கூ  தழலீள நத்துர் தழனநண யபஹயற்னக்களக ஸசன் ஆண்டு 

யம்ரில் ஹகளய ஸசன்ழனந்த ஹளதுதளன்!   

* 2008-09 ஈமத் தநழமழ அமழப்னப் ஹளர் ம்நழல் பனேம் ஹளஹய ஹதளமர் 

ஹதஹயந்தழபனேம் நழகக் கடுநனளகப் ளதழத்தது. இந்தழன சழங்கக் ஸகளடிஸனரிப்னப் 

ஹளபளட் ம்  த்தத் தநழழ்த் ஹதசழன யிடுத இனக்கனம் தநழழ்த் ஹதசப் ஸளதுவு நக் 
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கட்சழனேம் தீர்நளித்த ஹளது ஹதளமர் ஹதஹயந்தழபன் அதழல் ஹபளகப் ங்ஹகற்றுத் தப்  

ஹயண் ளம் ன்று அழவுறுத்தழஹளம். ஆளல் ஸகளடிஸனரிப்ன ழகழ்யின் ஹளது அனஹக ழன்று 

ஸகளண்டினந்த அயபனேம் ிடித்துப் ஹளய் ஹதளமர்கள் ளபதழ, குணள, தநழமபசன், சங்கர், 

தழனயள்லயன் உள்ிட்ஹ ளன ன் ஹகளயச் சழனி த்து யிட் ர். அத்தநள ிண 

ழந்தக ற்று ஸயிஹன யனயதழல் ன் னடியில் உறுதழனளகத் த.ஹத.யி.இ. 

சளர்ில் ஹதளமர் ளபதழனேம் த.ஹத.ஸள.க. சளர்ில் தநழமபசனும் உள்ஹ இனப்து, நற்யர்கள் 

ஸயிஹன யனயது ன் னடியின் டி ஹதளமர் ஹதஹயந்தழபனும் நற்யர்கலம் ஸயிஹன 

யந்தர்.  

* ஹதளமர் ஹதஹயந்தழபன் தன் ஈமப்ற்ழளல் எவ்ஸயளன ஈமத் தநழமரி னம் அன்னம் 

அக்கனேம் ஸகளண் யபளக யிங்கழளர். இந்த ஆண்டு சயரி-ிப்பயரினில் க ளயிழனந்து 

யந்தழனந்த ஹதளமர் ஹகளளல் சழ ளள் ஹகளயனில் தங்க ஹயண்டினினந்த ஹளது ளன் 

அயபத் ஹதளமர் ஹதஹயந்தழபி ம்தளன் அனுப்ி யத்ஹதன். ‚உங்கலக்ஹகள 

குடும்த்தழனக்ஹகள தும் இ ர்ப்ள ள?‛ ன்று ஹகட்  ஹளது, ‚ஈமத்தநழமர் எனயனக்கு 

ங்களல் னடிந்ததச் ஸசய்யதப் ஸனநனளக ழக்கழஹன் ஹதளமர்‛ ன்ளர்.  

* அயர் இறுதழ யப ஸசனளபளகப் ணனளற்ழன தந்த ஸரினளர் டிப்கம் தழனக 

சளர்ன அநப்ளக இனந்து, ிகு நதழனக சளர்ன அநப்ளக நளழ, ிகு நீண்டும் தழனக சளர்ன 

அநப்ள ஹளதழலும், ஹதளமர் ஹதஹயந்தழபன்தளன் ஸதள ர்ந்து ஸசனளபளக இனந்து யந்தளர். 

இயமழப்னப் ஹளர்க் களத்தழல் தக்கு ற்ட்  நத்துன்த்த ன்ி ம் கழர்ந்து 

ஸகளண் ளர். ‛டிப்கத்தழல் நற்யர்கள் ன் ழக்கழளர்கள்?‛ ன்று ளன் ஹகட்  ஹளது 

‚அயர்கலக்கும் இஹத துன்ம்தளன்‛ ன்ளர். டிப்கம் குத்தழவு, தநழழ்ப் ணி, குனதழக்ஸகள  

ஆகழனயற்று ன் ழன்று ஸகளண் தளல் அபசழனல் நளறுடுக நீழ எற்றுநனளகச் ஸசனல்  

னடிந்தது. அந்த எற்றுநனின் அ னளஹந ஸசனளர் ஹதளமர் ஹதஹயந்தழபன்தளன்.    

* அபசழனல் யகனிஹள அநப்ன யகனிஹள ற்டும் நளறுளடுகலக்களக யரி னம் 

கசப்ன ளபளட் ளத அனங்குணம் ஹதளமர் ஹதஹயந்தழபனுக்ஹக உரின திச் சழப்ன. என கட் த்தழல் 

ஸகளச்சனள இயளத ஹளக்கழல் அயபத் திநப்டுத்தும் னனற்சழனில் ஈடுட்டு அது 

ற்கப் ளத ஹளது அநப் யிட்டு ஸயிஹனழன ஹதளமர்கி ம் கூ  இறுதழ யப ட்ன ன் 

மகழ யந்தளர். 

“அன்பின் லறிது உிர்நிளய” ன் குள்ஸழனின் ஆலனயம் -- நந்தஹனத்தழன் 
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ஸகளடுனடி -- ஹதளமநனன்ின் தூன அ னளம் -- ஹதளமர் ஹதஹயந்தழபனுக்குத் தநழழ்த் ஹதசழன 

யிடுத இனக்கத்தழன் ஸசவ்யணக்கம்! 

________________________________________________________________________________________ 

தோறர் சந்ோலின் சூறயில் கோ ர் லகுப்பு: 

 

உரிளத் ேிழ்த் தேசம் கபாறுப்பாசிரியம் சூறல் அண் முன்கனடுப்பாரயாகி தோறர் 

சந்ோ சூறயில் அமிவும் உணர்வும் ஊட்டும் லளகில் இளண லறிில் சூறயில் 

லகுப்பு ந த்துகிமார். கசன்ம 23/10/2020 கலள்ரிக் கிறள இவு 4 ணிக்கு ’சூம்’ 

கசயிளப் பன்படுத்ேி அலர் ந த்ேி முேல் லகுப்பு அேில் கயந்து ககாண்ட் 

அளனலயக்கும் கபயம் பணரித்ேது. நிகர்நிளய சந்ேிப்புக்கு ல இயாே நூற்றுக் 

கணக்காதனார் முகநூல் தநளய லறிாகக் கண்டு பனள ந்ேனர். கலள்ரிக் கிறள 

தோறும் கோ ர் லகுப்பாக இேளன முன்கனடுக்க அலர் இளசந்துள்ரார். இண் ாம் லகுப்பு 

30/10 கலள்ரி இவு நள கபறுகிமது. எவ்கலாய கலள்ரிக்கிறளயும் அதே தநம் கோ ர் 

லகுப்பு இ ம்கபறும். (Zoom id: 838 5733 8543. Passcode: 12345.) பங்தகற்றுப் பன்கபம லாயங்கள்!                            

-- ேிாகு 
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லம்பின்மித் கோ யம் லளே: 

சந்ோ 

ஹகளயிட்- 19 தளக்கத்தளல் ஹநளசநளக்கப்ட்  ஸளனளதளபத் ஹதக்க ழனளல் இந்தழனப் 

ஸளனளதளபம் இந்த ழதழனளண்டின் னதல் களளண்டில் 22.8 சதயதீத்தழற்கு யழீ்ந்த ஹளதும் 

அபஹசள தந யங்கழஹனள நத்தழன அபசழன் ழதழப் ற்ளக்குனப் ணநளக்குயதற்கள 

ந்த அடினேம் னன்யக்கயில், அதற்குரின ஹபம் யந்தளல் ஸசய்ஹயளம் ன்றும், க சழ 

யளய்ப்ளகத்தளன் அதப் னன்டுத்த ஹயண்டும் ன்றும் நத்தழன யங்கழனின் ஆலனம் 

அதத் தள்ிப் ஹளடுகழளர். தற்களகக் களத்தழனக்கழளர்கள்? ஸளனளதளபம் ஹநலும் 50 

சதயதீத்தழற்கும் ஹநல் யமீஹயண்டும் ன்தற்கள? யனனன் களக்கத்தளன் னடினயில், யந்த 

ின்ளயது உ டி  யடிக்ககள் ஹநற்ஸகளள்ளதது ஸளறுப்ின்நனின் உச்சக்கட் ஹந 

ஆகும். ழதழனநச்சனக்கு நட்டும் அபசழன் சரினள  யடிக்ககளல் ஸளனளதளபம் யடிய 

நீட்சழ அ யதளகத் ஸதரிகழதளம். ிபதநஹபள தப் ற்ழனேம் கயப் ளநல் நன்– கழ-

ளத்தழல் சழக்களநல் கதனந்து யனகழளர்.  

 

இந்த ழதழனளண்டில் நத்தழன அபசழன் ழதழப் ற்ளக்கு 8-9 சதயதீம் அதழகரிக்கும்  தபப்ன 

ழறுயங்களலும் கணக்கழ ப்ட்டுள்து. நத்தழன அபசழன் யரியனயளய் 30 சதயதீத்தழற்கு ஹநல் 

குந்துள்து. ழதழப் ற்ளக்கு அதழகநளகழது ன்று அபசு ஸசயிங்க ஹநலும் 

குத்தளல் ஸளனளதளப நீட்சழ த ப்டுயது ன் அபசழன் யனயளய் ஹநலும் குனேம், ழதழப் 

ற்ளக்கு ஹநலும் அதழகரிக்கும். அது அடுத்தடுத்து யனயளனக் குத்து ழதழப் 

ற்ளக்குன அதழகநளக்கும் சூின சுமற்சழக்ஹக இட்டுச்ஸசல்லும். 

 

நத்தழன அபசு 2018-19ஆம் ஆண்டிற்கள 40% ஸசஸ் யரி யனயளன உரின னனில் எதுக்கவடு 

ஸசய்னளநல் இன்னும் இந்தழனளயின் எனங்கழணந்த ஸதளகுப்ன ழதழனிஹ யத்தழனப்து 

ஜழ.ஸ்.டி சட்  ஸழகலக்கு னம்ளது த் தநக் கணக்களனரின் அழக்க 

ஸதரியிக்கழது. ஆளல் ழதழ அநச்சகம் அத நறுத்துள்து. நளழங்கலக்குக் ஸகளடுக்க 

ஹயண்டின 1.51 ட்சம் ஹகளடி ஜழ.ஸ்.டி. ’ழயளபண’த் ஸதளகனத் தந யங்கழனி ம் க ன் 

ஸற்று அிக்க ஹயண்டின ஸளறுப்ன நத்தழன அபசுக்கு உள்து. ஆளல் நத்தழன அபசு 

நளழங்கின் க ன் சுநன ஹநலும் அதழகரிக்கும் டி இன யளய்ப்னகஹன தழணித்தது. 
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இப்கபாழுது க ன் கபறுலேற்கான ந்ே லாய்ப்ளபயும் தேர்வு கசய்ாே ாநியங்களுக்கு 

2022 ஜூன் லள ஜி.ஸ்.டி நிலாணம் லறங்கப்ப ாது ன லஞ்சித்து கபரவுக்தக உள்ர 

இந்ேிக் கூட் ாட்சி அளப்ளப காத்ோகத் ேகர்த்துள்ரது.  ிபதநர் ஹபந்தழப ஹநளடி 

அயர்கஹள இந்தழனளயில் ன்நத்துயத்த அமழத்து யிட்டு, ஜளனக னகனெடினே ன் ள 

அயனில் ன்நத்துயச் சவர்தழனத்தம் ஹயண்டும் க் ஹகளனகழளர். 

 

உகயில் ஸகளஹபளள ஹளய்க்கள நனந்துகின் ஸநளத்த உற்த்தழனில் சரிளதழனப் 

ஸறுயதற்கள எப்ந்தங்க அஸநரிக்கள, ிரிட் ன், ஆஸ்தழஹபழனள, லளங்களங், ஜப்ளன், 

ஸ்யிட்சர்ளந்து, இஸ்ஹபல் உள்ிட்  யர்ந்த ளடுகள் ஸற்று யிட்  .அய யளங்கழனது 

ஹளக ஞ்சழனேள்தத்தளன் நற் ளடுகள் கழர்ந்து ஸகளள் ஹயண்டும். உகம் னழுயதும் 

பயினினக்கும் என ஸகளள் ஹளய்க்கள தடுப்ன நனந்தளது, அத்து ளட்டு 

நக்கலக்கும் கழ க்க ஹயண்டும். குழப்ிட்  சழ ளடுகலக்கு நட்டும் ணத்துக்களக 

நனந்துக யமங்குயது நித உரிநகலக்கு தழபளதளகும்.  ஆக்ஸ்ஃளர்ம் 

ஆய்யழக்க ஸதரியித்துள்து. ஹகளயிட்-19ஆல் உஹக கடுநனளகப் ளதழக்கப்ட்டினக்கும் 

ழனில் கூ  உக சுகளதளப அநப்னக்கு ழலுயத் ஸதளகனில் 62 நழல்ழனன்  ளனக்கு 

ஹநல் தப னடினளது ன்று ஹபம் ஹசுகழளர் ட்பம்ப். 

 

இந்தழனளயின் சுகளதளபத் து அநச்சர் லர்ரயர்தன் நளழங்கள் சுகளதளபத்தழற்கள 

எதுக்கவடுக 8 சதயதீம் உனர்த்த ஹயண்டும் ன்றும் அதன் னெம் 2025க்குள் 

சுகளதளபத்தழற்கள எதுக்கவட்  ஸநளத்த ஜழடிினில் 2.5 சதயதீநளக உனர்த்த னடினேம் ன்றும் 

கூழனேள்ளர். ஹகளயிட்-19 யந்த ிகு நனத்துயச் ஸசவுகலக்களக ஸயறும் 7,000 ஹகளடின 

நட்டுஹந எதுக்கழனது நத்தழன அபசு. நளழங்கலக்கு உரின ழயளபணத் ஸதளக யமங்களநல், 

நளழங்கின் யரி ஸறும் உரிநகனேம் ழத்து யிட்டு, சுகளதளபத்தழற்கள எதுக்கவடுக 

8 சதயதீம் உனர்த்த ஹயண்டும்  நளழங்கக் ஹகட்து அீதழனின் உச்சம் அல்யள?. 

 

நத்தழன அபசு, 11,269 ஹகளடி ஜழ.ஸ்.டி ழயளபணத் ஸதளக உட்  23,763.36 ஹகளடி னொளனத் 

தநழழ்ளட்டிற்கு யமங்களநல் உள்து.  னன்னுரிநப் ிரிவுகலக்கு யமங்கப்டும் க ன் நளர்ச் 

31, 2024 னதல் 75 சதயதீநளக அதழகரிக்கப்டும் ன்று தந யங்கழ அழயித்தது. ஹகளயிட்-19 

தளக்கத்தளல் ழந்த ிரியினக்கும், ளதழக்கப்ட்  யியசளனிகலக்கும் உ டிக் க ன் 
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ழயளபணம் அிக்களநல் 4 யன ம் களத்தழனக்கச் ஸசளல்லுகழது தந யங்கழனின் இந்தப் 

னதழன யிதழ. யங்கழச் சவர்தழனத்தத்த உ டினளக ஸசனல்டுத்தளநல் தள்ிப் ஹளடுயதற்கள 

யளய்ப்ளகஹய இதப் ளர்க்க ஹயண்டும். ளன்கு யன ங்கலக்கழ னில் அ ன ஹயண்டின 

இ க்கள இக்குகத் தந யங்கழ அழயிக்களதது ன்?  ளஜக அபசு 

ஜளனகத்துக்கு னற்ழலும் னம்ள னனிஹஹன ஹதசழன அயில் எவ்ஸயளன்னேம் 

 னப்டுத்துகழது. ஜழ,ஸ்.டி யரி ந்த னன்ஹற்ளடும் இல்ளநல் தழடீர் னனில் 

அநளக்கப்ட் து, ண நதழப்ிமப்னம் ந்த னன்ழயிப்னநழன்ழ தழடீஸபன்று அழயிக்கப்ட் து, 

ஸளது ன க்கனம் னன்ழயிப்ின்ழ ளன்கு நணி ஹபத்துக்குள் ிப்ிக்கப்ட் து, ஹதசழன 

அயில் தழடீர் நளற்ங்கஹ தழணிக்கப்டும் ஹளது யங்கழத் துனில் என ஸழனன 

 னப்டுத்த 4 யன ங்கள் ஹதயனள? அது யப ளதழக்கப்ட் யர்கலக்கு உதயி 

ஸசய்ன ன் நளற்றுத் தழட் ங்கள் உள்? 

  

னன்னுரிநக் க ன் ிரியில் னதழன தழனத்தங்கள் ஸதள ர்ளக, ஸசப் ம்ர் 4ஆம் ஹததழ ரிசர்வ் 

யங்கழ ஸயினிட்  அழக்கனின் சழ ிரிவுகள் தநழமக நளயட் ங்கலக்குக் க ன் யமங்கும் 

அயக் குக்கும் யிதநளய்ப் ளபட்சநளக அநந்துள். அதழல் 1- உறுப்ின் டி 

2022ஆம் ஆண்டு னதல் னன்னுரிநக் க ன் ிரியில் குந்த க ன் ஸறும் (என னக்கு 

6,000 னொளய்க்குக் குயளகக் க ன் ஸறும்) நளயட் ங்கலக்கு (184) க  125 சதயதீநளக 

அதழகரிக்க ஹயண்டும் ன்றும், ற்ஸகஹய க வு அதழகரித்து யமங்கப்டும் (என னக்கு 

25,000 னொளய்க்குக் குயளகக் க ன் ஸறும்) நளயட் ங்கலக்கு (205) க ன் 90 சதயதீநளகக் 

குக்கப்டும் ன்றும் குழப்ி ப்ட்டுள்து. தநழமகத்தழல் உள் 32 நளயட் ங்கலம் (38 

நளயட் ங்களக ிரிக்கப்டுயதற்கு னன்ன) னன்னுரிநக் க ன் அதழகம் யமங்கப்டும் 

நளயட் ங்களக யகப்டுத்தப்ட்டினப்தளல் அத்து நளயட் ங்கலக்கும் க ன் 

யமங்குயது குக்கப்டும் சூமல் ற்ட்டுள்து. இந்த யகனில் இதப நளழங்கல ன் 

எப்ிடும் ஹளது தநழமகம் திநப்டுத்தப்ட்டுள்து. இந்தழனளயில் எப்டீ் யில் 

ஸளனளதளப யர்ச்சழ ஹநம்ட்டு களணப்டும் நளழநளக தநழழ்ளடு உள்து. இந்தழன 

அநப்ில்  ீடிப்தற்கு தநழழ்ளடு நழகப்ஸனம் யி ஸகளடுத்து யனகழது. ஹகளயிட் 

தளக்கத்தழல் ளதழக்கப்ட்டுப் ஸளனளதளபம் சரிய ந்த ழனில் க யக் குப்து 

ஸளனளதளப நீட்சழன ளதழக்கும் ன்தளல் க யக் குறுக்கும்  யடிக்கக நத்தழன 



                                              உரிநத் தநழழ்த் ஹதசம்| அக்ஹ ளர் 2020|  13 

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

யங்கழ கயி  ஹயண்டும். 
 

நத்தழன அபசு ல்ிஜழ நளினத்த ழறுத்தழனேள்து. இதன் னெம்  ப்ன ழதழனளண்டில் 

க்குன னொ. 20 ஆனிபம் ஹகளடி நழச்சநளகும். கச்சள ண்ஸணய் யிச் சரியச் சளதகநளக்கழ 

னொ. 5,000 ஹகளடினச் ஹசநழத்ஹதளம்  தர்ஹநந்தழப ிபதளன் ஸனநழதம் ஸகளள்கழளர். இயற் 

ஸகளஹபளள ஹளய்த் தடுப்னக்குத்தளன் னன்டுத்துயளர்கள் ன்தற்கு ன் உத்தபயளதம்?. 

ி.ம் ஹகர்றஷக்கு ழதழனித்தயர்கலக்கு யரியிக்கு அிக்கப்டும் த் ஸதரியித்துள்து 

நத்தழன அபசு. ி.ம் ஹகர்றஷக்கு னளர் ழதழ யமங்கழளர்கள் ன்தழல் ஸயிப் த்தன்ந 

இல்ளத ஹளது, ழதழனித்தயர்கள்தளன் யரியிக்கு ஸறுகழளர்கள ன்த வ்யளறு 

உறுதழப்டுத்த னடினேம்?  

 

ஸட்ஹபளல் டீசல் யி உனர்ய ழர்ணனிக்கும் ஸளறுப்ன ண்ஸணய் ழறுயங்கலக்கு 

யமங்கப்ட் தன் னெம் தழனம் ஸட்ஹபளல், டீசல் யி நளற்ப்ட்டு யனகழது. 

நண்ஸணண்ஸணனேம் யிட்டு யக்கப் யில், அக்ஹ ளர் னதல் ழனளனயிக் க கில், 

நண்ஸணண்ஸணய் என ழட் னக்கு 1.50 னொளய் உனர்த்தப்ட்டு 16.50 னொளய்க்கு 

யிற்கப் வுள்து. ஸளனட்கின் யியளசழனேம் ழ ழச் ஸசல்கழது.. ஆளல் 500 னொளனில் 

ஸளனளதளப நீட்சழ ஸச் ஸசளல்கழது ளஜக அபசு. ஹகளயிட்-19 ஸளனளதளப ஸனக்கடினிலும் 

இந்தழனளயின் ஸசல்யந்தர்கின் ஸசளத்து அதழகரித்துத்தளன் யனகழது. ..ஃப்.ல் லஶனன் 

ஸனஞ்ஸசல்யந்தர்கள் ட்டினழல் 161 னதுனகங்கள் ஹசர்ந்ததளல் ஸனம் ஹகளடீஸ்யபர்கின் 

ண்ணிக்க இனந ங்களகழனேள்து. னஹகஷ் அம்ளினின் ஸசளத்து நதழப்ன 73% 

அதழகரித்துள்து. ஸளதுன க்கத்தழற்குப் ிகு எவ்ஸயளன நணி ஹபத்தழலும் அயர் 90 ஹகளடி 

சம்ளதழத்துள்ளர். 

 

நழவு யி ஸளதுப் ஹளக்குயபத்துக்கு, இபனில்கஹன  நக்கள் ம்ினேள் ழனில், 

அதழழனந்து ின நக்க யிக்கும் யிதநளக யிநளக் கட் ணங்கில் யசூழக்கப்டுயது 

ஹளல் இபனில்ஹய கட் ணங்கிலும் னன்ளட்டுக் கட் ணம் யசூழக்க இனப்தும், இபனில்ஹய 

த த்தழல் தினளர் இபனில்க அனுநதழக்க இனப்தும் கடும் கண் த்தழற்ரினது. இபனில்ஹய 

ழனங்கில் நறுயர்ச்சழத் தழட் ங்கில் அனல் ளட்டு னதலீடுக யபஹயற்றுள்து 

நத்தழன அபசு. தினளர்நன யிற்ன ஊக்குயிக்க ர் இந்தழனளயின் ஸனநவுக் 
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க ன்க யளங்க அபசு தனளபளக உள்தளம், அப்டிஸனன்ளல் ர் இந்தழனளய அபஹச ற்று 

 த்த து த னளக உள்து? ளஜக அபசழன் தயள ஸளனளதளப அடகுனதளன்!  

 

ளஜக அபசு இந்த ழதழ ஆண்டில் 2.1 ட்சம் ஹகளடி அபசுப் ங்குக தினளர்நனப்டுத்த 

இக்கு ழர்ணனித்தது, ல்..சழ, டிி யங்கழகின் ங்குகனேம் ளபத் ஸட்ஹபளழன 

ழறுயத்தழல் அபசழன் 52.98 சதயதீப் ங்குகள் அத்தனேம் யிற் ஸசய்ன ளஜக அபசு 

னடிவு ஸசய்துள்து. ல்..சழனின் 25% அபசுப் ங்குகத் தினளர்நனப்டுத்தழ ட்ஸஜட் 

ற்ளக்குனக் குக்க நத்தழன அபசு தழட் நழட்டுள்தளம். ஈப யிற்றுச் சளபளனம் 

யளங்கும் கதனளகத்தளன் ளஜக அபசழன் தினளர்நனத் தழட் ங்கலம்  யடிக்ககலம் 

உள். பகுபளம் பளஜனும், யிபல் ஆச்சர்னளவும் யங்கழகச் சவபநக்க அயற்ழன் அபசுப் 

ங்குக 50 சதயதீத்தழற்கும் கவழ் குக்க ஹயண்டும் ப் ரிந்துபப்தன் னெம் 

களர்ப்ஹபட்டுகலக்கள  தங்கள் ஆதபயஹன ஸயிப்டுத்துகழளர்கள்.  
 

நக்கயனில் ழஹயற்ப்ட்  யியசளனம் சளர்ந்த நஹசளதளக்கள் யியசளனிக 

இ த்தபகர்கி ம் இனந்து யிடுயித்து, அயர்கின் யனநளத்த அதழகரிக்கும் ன்கழளர் 

ஹநளடி. உண்நனில் இ த் தபகர் ஹயன ஹநளடி அபசுதளன் ஸசய்து யனகழது. 

நக்கலக்கும் ஸனனதளிகலக்கு இ னிள தபகு எப்ந்தங்கஹன ஸனநயில் 

ள ளலநன்த்தழல் இனற்ழ யனகழது. யியசளனம் நளழப் ட்டினழல் இனந்த ஹளதும் 

நளழங்கின் இசயில்ளநல், தழர்க்கட்சழகின் தழர்ப்னேம் ஸளனட்டுத்தளநல் 

யியசளனிகனேம், தகர்ஹயளர்கனேம் ஸரிதும் ளதழக்கும் சட் ங்கள் இனற்ழ  

ஹதச்சதழகளபத்தழல் நன்பளட்சழனனேம் யிஞ்சழனேள்து ளஜக அபசு. 

 

யியசளனிகள் யிஸளனள் யிற் நற்றும் யணிக (ஹநம்ளடு நற்றும் யசதழ) நஹசளதள 

அபசு ஸகளள்னதல் ஸசய்யதற்கள ந்த உத்தபயளதனம் அிக்களநல் யியசளன சந்தன 

னற்ழலும் தினளர்நனப்டுத்த யமழயகுக்கழது. இதளல் அபசு சளர்ில் ஸசனல்ட்  நண்டிகள் 

னெ ப்டும். ஹயளண் யிஸளனட்கலக்குக் குந்தட்ச யின உறுதழ ஸசய்னேம் 

ஸளறுப்ிழனந்தும், தகர்ஹயளனக்குக் குந்த யினில் அத்தழனளயசழனப் ஸளனட்கள் 

கழ ப்த உறுதழ ஸசய்னேம் ஸளறுப்ிழனந்தும் னற்ழலும் தன் யிடுயித்துக் ஸகளண் து 

ளஜக அபசு. இதளல் சுதந்தழபம் ஸற்து யியசளனிகள் அல், தினளர் சந்தகஹ. இதன் 
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னெம் யின ழர்ணனிக்கும் உரிந அபசழ நழனந்து யியசளனிகலக்குச் ஸசல்யில், 

அபசழன் கனிழனந்து னற்ழலும் தினளர் கக்ஹக ஸசன்றுள்து. அபசழன் உதயினே ன் 

யிழர்ணனம் ஸசய்னேம் அநப்னன யியசளன யிஸளனட்கலக்குக் குந்தட்ச 

ஆதளப யி அிப்தன் னெம் தினளர் சந்தகின் யியழீ்ச்சழனிழனந்து 

யியசளனிகப் ளதுகளத்து யந்தது. இத ீக்கும் யிதநளகத் தற்ஸளழுது யியசளன 

சந்தகள் னற்ழலுநளகத் தினளர் நனநளக்கப்டுயதளல் யிழர்ணனம் ஸசய்னேம் னற்றுரிந 

தினளர் ஸனழறுயங்கி ம் ஸசன்று யிடும். இதளல் ற்டும் யியழீ்ச்சழ 

யியசளனிக ஹநலும் கடுநனளகப் ளதழக்கும். ஆளல் இது ஸயறும் யியசளனச் சந்தப் 

ிபச் நட்டுநன்று, யியசளனச் சந்தகள் னற்ழலும் தினளர் நனநளக்கப்டுயதளல் ஸளது 

யிழஹனளக னனேம் னடிவுக்கு யந்து யிடும். உணவு களர்ப்ஹபசன் யியசளனிகி ம் 

குந்தட்ச ஆதளப யி தந்து யியசளன யிஸளனட்கக் ஸகளள்னதல் ஸசய்யதன் 

னெஹந ஸளது யிழஹனளக ன ஸசனல்ட்டு யந்தது. குடும் அட் கின் னெம் 

நளதம்ஹதளறும் நழவு யினில் உணவுப் ஸளனட்கப் ஸற்று யளழும் ஹகளடிக்கணக்கள 

ம ின நக்கின் யனிற்ழல் நண் யளர்க்கவுள்து இச்சட் ம். 

 

யியசளனிகள் (அதழகளபப்டுத்தல் நற்றும் ளதுகளப்ன) யி உறுதழ நற்றும் ஹயளண் 

ஹசயகின் எப்ந்த நஹசளதள, 2020  யியசளனிகள் யிற்னளர்கல ன் ஸசய்து ஸகளள்லம் 

எப்ந்த அடிப் னில் சளகுடி ஸசய்னேநளறு யியசளனிக ழர்ப்ந்தழனக்கழது. இதளல் 

ழத்தழல் ன் உற்த்தழ ஸசய்ன ஹயண்டும், வ்யவு உற்த்தழ ஸசய்ன ஹயண்டும் 

ன்தத்தனேம் தீர்நளிக்கும் அதழகளபம் யியசளனிகி நழனந்து யிற்னளர்கி ம் 

ஸசல்கழது. இதளல் ணப்னிர்க சளகுடி ஸசய்யஹத ஊக்குயிக்கப்டும் ன்தளல், இந்தழனள 

உணவு உற்த்தழனில் தன்ிவு ஸற் ழ அமழயதற்கும் களபணநளகளம். 

 

அத்தழனளயசழனப் ஸளனட்கள் தழனத்த நஹசளதளயில், சட் த் தழனத்தத்தழன் னெம் அத்தழனளயசழனப் 

ஸளனட்கள் ட்டினழழனந்து ஸயங்களனம், உனக் கழமங்கு, தளினங்கள், ண்ஸணய் 

யித்துக்கள், னப்ன யககள் ஆகழனயற் உற்த்தழ ஸசய்யதற்கும், அயற்த் தினளர் 

துக்கழ யப்தற்கும் ந்தயிதநள கட்டுப்ளடும் இிஹநல் யிதழக்கப் ளது. ஹய 

ஸனனதளிகலம், இ த் தபகர்கலம் துக்கழ யினேனர்ய ற்டுத்தவும் ஊக 

யணிகத்தழன் னெம் இ த்தபகர், ஸனயணிகர்கின் இளத்த அதழகப்டுத்தவுஹந 
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யமழயகுக்கும். இந்தழனளயில் 70 சதயதீத்தழற்கும் ஹநற்ட்ஹ ளர் யியசளனத் துனஹன 

சளர்ந்துள்ர். ழஹயற்ப்ட்  இம்னென்று நஹசளதளக்களலும் ளதழக்கப் ப் ஹளயது 

யியசளனிகள் நட்டும் அல், யியளசழ உனர்யளல் தகர்ஹயளனம் கடுநனளக 

ளதழக்கப் வுள்ர். இதளல் ஸளது யிழஹனளக ன னெ ப்ட்டு, இந்தழனளயின் உணவுத் 

தன்ிவும், உணவுப் ளதுகளப்னம் அமழக்கப்ட்டு நக்கள் ஹநலும் யறுந ழக்கு 

தள்ப்டும் ழஹன ற்டும்.  

 

நளர்ச்சழழனந்து ஜஷன் யப என ஹகளடிக்கும் ஹநள னம்ஸனர் ஸதளமழளர்கள் 

களல் னளக யடீுகலக்குச் ஸசன்தளக சளப் ஹளக்குயபத்துத் து அநச்சர் யி.ஹக. சழங் 

ஸசளல்கழளர். ஆளல் த்தப் ஹர் இந்தர் ன்து குழத்த தபவுகள் அபசழ ம் 

இல்னளம். னம்ஸனர் ஸதளமழளர்கலக்குத் ஹதயனள உணவு, குடிீர், நனத்துய 

யசதழகள், களணிகள் யமங்கப்ட் தளகவும், அயர்கள் ஏய்வு டுப்தற்களகத் தி இ ங்கள் 

அநத்துத் தபப்ட் தளகவும். அயர்கள் ஸசளந்த நளழம் ஸசல்யதற்குப் ஹனந்துப் 

ஹளக்குயபத்து, இபனில் ஹளக்குயபத்து யசதழனேம் ஸசய்து ஸகளடுக்கப்ட் தளகவும் ஸனம் 

ஸளய்க அடுக்கழக் கடுநனளகத் துன்னற்று 900க்கும் ஹநள னம்ஸனர் ஸதளமழளர்கள் 

இந்த உண்நன  நத்துள்ளர்.  

 

தறு ளள் ஹயக்கள ஹயண் ல் னம்ஸனர் ஸதளமழளர்களின் இ ப்ஸனர்யளல் 38.8% 

அதழகரித்துள்து. ஆளல் இந்தக் குந்தட்ச ஹய உத்தபயளதத்தக் கூ  

யிரிவுடுத்துயதழல் அக்க களட் யில் நத்தழன அபசு ஊபக ஹயயளய்ப்னத் 

தழட் த்தழற்கள ஹய ளட்க அதழகரிக்க யளய்ப்ில் க் கயிரித்து யிட் ளர் 

கழபளநப்ன ஹநம்ளட்டுத் து அநச்சர் ஹபந்தர்சழங் ஹதளநர். உமப்னச் சக்தழனின் ங்ஹகற்ன 

குந்து ஹயச் சந்த குறுகழனதளல் ஹயனின்ந குந்துள்ஹத தயிப னதழன 

ஹயயளய்ப்னகள் அதழகரித்ததளல் அல் ன்தனேம் இங்கு குழப்ி  ஹயண்டும். 

 

னதளிகள் ஸசய்னேம் குற்ம் குற்நளகக் கனதப் ளது ஆளல் ஸதளமழளிகஹள ஸசய்னளத 

குற்த்துக்குத் தண்டிக்கப்டுயளர்கள் னும் யிதத்தழல்தளன் ழறுயச் சட் த் தழனத்தனம், 

ஸதளமழளர் சளர்ந்த னென்று சட்  நஹசளதளக்கலம் ழஹயற்ப்ட்டுள். ஸதளமழளர் 

சளர்ந்த ளன்கு நஹசளதளக்கனேம் எஹப ஹபத்தழல் டிசம்ரில்  னப்டுத்த உள்தளக 
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அநச்சர் சந்ஹதளஷ் கங்க்யளர் ஸதரியித்துள்ளர்.  

 

ஸதளமழளர் சளர்ந்த னென்று நஹசளதளக்கள்: 1. ஸதளமழக உவுகள் குழத்த ஸழகள் நஹசளதள, 2. 

சனெகப் ளதுகளப்ன ஸழகள் நஹசளதள, 3. ஸதளமழல் ளதுகளப்ன, உ ல் ம், ஹய 

ழநகள், ஸழகள் குழத்த நஹசளதள.  

 

ஸதளமழக உவுகள் குழத்த ஸழகள் நஹசளதளயின் டி, 300க்கு குந்த ண்ணிக்கனில் 

ணினளர்கக் ஸகளண்  ஸதளமழகங்கள் ஸதளமழளர் ஹய ழகள் குழத்த ந்த 

ஸழனனனேம் க ிடிக்கத் ஹதயனில். இதளல் அத்ஸதளமழளர்கின் அடிப்  

உரிநகள் நறுக்கப்ட்டு, ளதுகளப்ற் சூமழல் ஹய ஸசய்னேநளறு ழர்ந்தழக்கப்ட்டு, 

உமப்னச் சுபண்  தீயிபப்டுத்தும் ழ ற்டும். 300க்கும் குந்த ண்ணிக்கனில் 

ணினளர்க ஸகளண்  ஸதளமழகங்கள் ஹயக்கள எப்ந்த உத்தபயளதத்த அிக்க 

ஹயண்டின அயசழனநழல். ணினளர்க ஹயீக்கம் ஸசய்னஹயள, ழறுயத்த 

னெ ஹயள அபசழ ம் அனுநதழ ஸத் ஹதயனில். ஸதளமழளர்கள் ஹயழறுத்தம் 

ஸசய்யதற்கள உரிநனேம் ழக்கப்ட்டுள்து.  
 

ஸதளமழல் ளதுகளப்ன, உ ல் ம், ஹய ழநகள் குழத்த ஸழ நஹசளதளயில் னம்ஸனர் 

ஸதளமழளர்கலக்குத் தங்கும் யசதழ ற்டுத்துயது கட் ளனம் ன் உத்தபயளதம் 

ீக்கப்ட்டுள்து, அயர்கின் இ ப்ஸனர்வுக்கள டித்ஸதளகனேம் ீக்கப்ட்டுள்து. 

 

ழறுயச் சட் த்தழலும் னதளிகள் ஸதளமழல் ஸசய்யத ிநப்டுத்தும் யிதநளகத் 

தழனத்தங்கள் ற்டுத்தப்ட்டுள். இச்சட் த் தழனத்தத்தழன் டி, சழ சட்  ஸழக நீறுயது 

குற்ச் ஸசனளகக் கனதப் ளது. உதளபணநளக சட் த்தழற்கு னம்ள னனில் ங்குதளபரின் 

உரிநகள் நளற்ப்ட் ளல் அது குற்நளகக் கனதப் ளது. சட் ஸழ நீலுக்கு னன்ர் 

அித்து யந்த சழத் தண்  ீக்கப்ட் து ன் அதற்கள அபளதத் ஸதளகனேம் 

குக்கப்ட்டுள்து. இந்தழனப் ஸனழறுயங்கள் ஸயிளட்டு ங்குச் சந்தகில் 

ஹபடினளகப் ட்டினழ ப்  அனுநதழ, ஸனழறுய சனெக ஸளறுப்ன  னகின் 

எழுங்குனகள் தர்த்தப்ட்டுள். 
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பணலகீ்கம்:  

ஆகஸ்டு நளத்த்தழல் தகர்ஹயளர் குழனடீு அடிப் னிள சழல் ணயகீ்கத்தழன் அவு 

6.73 சதயதீத்தழலும், உணவுப் ஸளனட்கின் யியளசழ உனர்வு 9.27 சதயதீத்தழலும் உள்து. 

னப்ன யககின் யியளசழ 14.44 சதயதீனம், களய்கழகின் யியளசழ உனர்வு 11.41 

சதயதீனம் அதழகரித்துள்து. தநழழ்ளட்டில் ணயகீ்கம்  7.06 சதயதீத்தழல் உள்து. 

 

ஆகஸ்டில் உற்பத்ேி நிளய: 

ஸதளமழல் நற்றும் உள்ளட்டு யர்த்தக ஹநம்ளட்டு அநச்சகத்தளல் ஸயினி ப்ட்  

அழக்கனின் டி, னதன்நத் ஸதளமழல்துகின் உற்த்தழ ஆகஸ்டில் 8.5 சதயதீம் 

யழீ்ச்சழன ந்துள்து; ப்பல் னதல் ஆகஸ்டு யபனிள களத்தழல் 17.8 சதயதீம் சரியக் 

கண்டுள்து. ழக்கரி நற்றும் உபம் தயிப நற் அத்துத் துகின் உற்த்தழ யர்ச்சழ 

தழர்நனளக உள்து. ழக்கரி உற்த்தழ 3.6 சதயதீனம், உபவுற்த்தழ 7.3 சதயதீனம்  

ஹர்ழ யர்ச்சழ ஸற்றுள்து.சுத்தழகரிப்ன ஸளனட்கின் உற்த்தழ 19.1 சதயதீம் யழீ்ந்துள்து, 

அதற்கு அடுத்தடினளக சழஸநண்ட் உற்த்தழ 14.6 சதயதீனம், இனற்க ரியளனே உற்த்தழ 9.5 

சதயதீனம், கச்சள ண்ஸணய் உற்த்தழ  சதயதீனம்  6.3, ஃகு உற்த்தழ 6.3 சதயதீனம், 

நழன்சளபத்து 2.7 சதயதீனம் யழீ்ச்சழ அ ந்துள். 

 

ஜூளயில் உற்பத்ேி நிளய: 

னள்ினினல் அநச்சகத்தளல் ஸயினி ப்ட்  ஸதளமழல்து உற்த்தழக் குழனடீ்டு 

அழக்கனின் டி னதன்நத் துகின் உற்த்தழ 10.4 சதயதீம் யழீ்ச்சழன ந்துள்து. 

அதழல் சுபங்கத் துனில் 13.0 சதயதீனம், ஸசய்ஸளனளக்கத் துனில் 11.1 சதயதீனம், 

நழன்சளபத் துனில் 2.5 சதயதீனம் யழீ்ச்சழ தழவு ஸசய்னப்ட்டுள்து. நனந்துப் ஸளனட்கள், 

னகனி தயிப நற் அத்துப் ஸளனட்கின் உற்த்தழனேம் தழர்நனளகப் 

தழயளகழனேள்து. 

 

னன்ளட்டு அடிப் னிள யகப்ளட்டில் உ டி தகர்வுப் ஸளனட்கின் உற்த்தழ 6.7 

சதயதீம் உனர்ந்துள்து. உ டி தகர்வுப் ஸளனட்கத் தயிப நற் அத்துப் 

ஸளனட்கின் உற்த்தழனேம் தழர்நனளக உள்து. னெதப் ஸளனட்கள் (22.8 %), னதன்ந 

ஸளனட்கள் (10.9%), இ ழப் ஸளனட்கள் (12.5%), கட்டுநளப் ஸளனட்கள் (10.6%), ீடித்த 
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தகர்வுப் ஸளனட்கள் (23.6%) ஆகழனயற்ழன் உற்த்தழனேம் யழீ்ச்சழ அ ந்துள்து.  

 

ஹநக் இன் இந்தழனள தழட் த்தழன் னெம் இந்தழனளயிஹஹன அத்தனேம் உற்த்தழ ஸசய்னேம் 

யிதநளகத் ஸதளமழல்தட்த்த ஹநம்டுத்தழனேள்ஹளம், தற்சளர்னப் ஸளனளதளபத்த 

ற்டுத்தழனேள்ஹளம் க் கூயி யனகழது. ஆளல் தபவுகள் அதப் ஸளய்னளக்கழனேள். என 

ளட்டின் தற்சளர்னேம், ஸளனளதளப யர்ச்சழனனேம் ழர்ணனிப்தளக ஸசய்ஸளனளக்கத்து 

உள்து. இந்தழனப் ஸளனளதளபத்தழல் இந்த உற்த்தழத் துனின் ங்கு 2007இல் அதழகட்சநளக 

24.30 சதயதீம் இனந்தது 2019ல் 13.72 சதயதீத்தழற்குச் சரிந்து குந்தட்சநளக ப்பல் 2020ல் 66.6 

சதயதீ யழீ்ச்சழனக் கண்டுள்து. இதன் னெம் ளஜக அபசு ஆட்சழக்கு யந்த ிகு 

ஸசய்ஸளனள் உற்த்தழத் து கடுநனளக யழீ்ச்சழன ந்தழனப்த அழன னடினேம். இது 

ஹகளயிட்-19 தளக்கத்தழன் யிவு நட்டுநல், ஹகளயிட்-19க்கு னன்ஹ 2019இல் ஸசய்ஸளனள் 

உற்த்தழத் துனில் ஸனம் யழீ்ச்சழ ற்ட்டுள்து. ஸசய்ஸளனள் உற்த்தழத் துனி 

ஹநம்டுத்தஹயள அல்து உள் ழனிளயது களக்கஹயள ந்தச் சழப்ன தழட் ங்கலம் ளஜக 

அபசழ ம் இல். அந்ழன னதலீடுகலம், தினளர்நனனஹந அத்துப் ஸளனளதளபப் 

ிபச்சகலக்குநள சர்யஹபளக ழயளபணி  ளஜக அபசு கண்னெடித்தநளக ம்னகழது. 

னதுநகப் னகுத்தும் னத்தளக்க   யடிக்ககின் னெம் ஸதளமழல் தட்த்த ஹநம்டுத்தழ 

ளட்டின் உற்த்தழத் தழ அதழகரிக்கும்  னக அத்து துகிலும், குழப்ளக 

னதன்நனள உற்த்தழத் துகில் ஹநற்ஸகளண் ளல் சழப்ளக இனக்கும். ஆளல் 

ளதுகளப்னத் துனில் நட்டுஹந னத்தளக்கத்தனேம், ‘தற்சளர்னேம்’  ஊக்குயிக்கும் ளஜக 

அபசழன் அடகுனகலம்,  யடிக்ககலம், இந்தழனள இஸ்ஹபழன் ளதனில் 

னணிக்கழஹதள ன் னப்ளட்  உறுதழஸசய்கழது. தற்ஹளது பளஷ்ட்ரின பளகளஷ் இபளடயப் 

ல்கக்கமகத்த ற்டுத்துயதற்கள நஹசளதள தளக்கல் ஸசய்னப்ட்டுள்து. இந்தழனளயின் 

அனலுவுக் ஸகளள்ககில் ற்ட்  தகவழ் தழனப்த்தழன் ஸயிப்ள ளக இபளடயத் 

தயள  உற்த்தழனில் இந்தழனள-இஸ்ஹபல் எத்துமப்ன  யடிக்ககள் அநந்துள். ளஜக 

அபசு ளதுகளப்னத் துனில் அபசழன் அனுநதழ ஸளநல் ஸசய்னக் கூடின ஹபடி அந்ழன 

னதலீடுகலக்கள உச்ச யபம் 74 சதயதீநளகத் தர்த்தழனேள்து. 74 சதயதீத்தழற்கு ஹநல் 

னதலீடு ஸசய்னஹய  அபசழன் அனுநதழ  ஹதய ன்று  ஸழக தர்த்தழ அதத் 

தற்சளர்ஸன்று ஸகளண் ளடுயதழல் துிஹனனும் தர்க்கப் ஸளனத்தம் உள்தள?.  
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கசங்காட் ான் குமிப்புகள்  

தலல் தலல்! 

”தநழமகத்தழல் தளநப நர்ந்தழ  ஸயற்ழஹயல் னளத்தழப‛  த்தப் ஹளகழதளம் ளபதழன 

சதள கட்சழ. யம்ர் 6ஆம் ளள் தழனத்தணி னனகன் ஹகளனிழழனந்து னளத்தழப 

னப்டுகழதளம். பத னளத்தழப ஸதள ங்கழ ளசக  த்தும் னளத்தழப எவ்ஸயளன்றும் 

யகுப்னயளத யன்னனத் தூண்டும் யகனிஹஹன அநந்தழனப்தக் 

களபணங்களட்டி ஹயல் னளத்தழபக்குத் த  யிதழக்க ஹயண்டும் ன் ஹகளரிக்கன 

யிசழக சழிம் உள்ிட்  கட்சழகள் ழுப்ினேள். அபசழனல், குடினினல் உரிநகள் 

ன் ஹளக்கழல் இந்தத் த க் ஹகளரிக்கன ஆதரிக்க இனளது ன்ஹ 

ழக்கழஹன். நளளக ளசக ளசழச நத ஸயழ அபசழனலுக்கு தழபளக நக்கத் 

தழபட்டுயதழல்தளன் கயம் ஸசலுத்த ஹயண்டும். ஹர் தழபள கயர்கக் கூ  

அபசு ந்தழபத்தப் னன்டுத்தழ எடுக்குயதழல் நக்கு உ ன்ளடில். அபசழன 

அபசழனளல் சந்தழப்துதளன் ஸடுங்கள ஹளக்கழல் னனுள்தளக இனக்கும்.  

 

ழற்க, ஹயல் னளத்தழப ஸசல்ஹயளர் யமழஸனல்ளம் ஹயய ஹயண்டிப் ளடுயதற்கு 

என ள ப் ரிந்துபக்களம்  ழக்கழஹன். இது ட்டுக்ஹகளட்  

கல்னளணசுந்தபம் ழுதழன ள ல். 30-12-80ல் தழனச்சழ யளஸளழ ழன எழபப்ில் 

இசநணி சவர்களமழ ஹகளயிந்தபளசன் இதப் ளடிளர்.  

”தலயய்ா –  லடி  

தலயய்ா –  உன்ளன  

தலண்டி லந்தேன் –  எய  

தலளயா(ய்) 

 

தகாயத் ேிளணப்புனத்ேில் 

ஆதயாயம் பாடி  

தகாளே லள்ரிக் காேயா  
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சாேித் ேள  க ந்ே (தலயய்ா)  

 

ஆறுமுகத்தோடும்  

ஈாறு கத்தோடும்  

ஆடும் ிதயாடும்  

அணி கலல்லும் தலதயாடும்  

 

ாமாதுளண லந்து  

லணங்கும் னிேர் –  கசாந்ே  

லாழ்லில் ட்டும் சாேி க்கம்  

லந்ேதேளனா?” 

சரிோனா முயகா? (இந்ே முயகன் தலறு முயகன்!)  

 

கசம்ளக்கு கலற்மி! கபண்ளக்கு கலற்மி!  

அண்நனில் உஸகங்கும் னற்ஹளக்களர்கலக்கு 

உயகனேம் ஊக்கனம் தந்தழனப்து ஸளழயினத் 

ஹதர்தழல் குனகழனர்கள் (ஹசளசழஸ்டுகள்) அ ந்துள் 

யபளற்றுச் சழப்ன நழக்க ஸயற்ழ. குனகழனம் ஹளக்கழன 

இனக்கம் (Movement Towards Socialism) 52.4 யிழுக்களடு 

யளக்குகள் ஸற்று யதுசளரி இ க்கள ஆட்சழனத் ஹதளற்கடித்தது. ஸயற்ழ ஸற் 

ஹயட்ளர் லூனி ஆர்ஸ். அஸநரிக்க ஆதபஹயளடு ஆட்சழக் கயிழ்ப்ன ஸசய்னப்ட்  ஈயள 

ஸநளஹபல்ஸ் இப்ஹளது ளடு தழனம்னகழளர். 

னதழனம் னயிக்கு அமழவு தனம், குனகழனம் 

யளழ்வு தனம் ன்று அயர் னமங்கழனேள்ளர். 

அஸநரிக்க சழ   ஏளனி ம் ச்சரிக்கனளக 

இனங்கள் ஸளழயினர்கஹ!  
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ஸளழயின ஸயற்ழனில் குழப்ி த்தக்க என ஸசய்தழ: ள ளலநன்த்துக்கு ஸயற்ழ 

ஸற்ழனப்யர்கில் ளதழக்கு ஹநற்ட் யர்கள் ஸண்கள்! ஸண்ந ஸயல்ஸகன்று 

கூத்தழடுயளனள ளபதழ?    

 

னுநீேிள ளலத்துத் தோலுரிப்தபாம்! 

க ந்த ஸசப் ம்ர் 27ஆம் ளள் ஸரினளர் குழத்த யனபங்கு என்ழல் உபனளற்ழன 

யிடுதச் சழறுத்தகள் கட்சழத் தயர் ஹதளமர் ஸதளல். 

தழனநளயயன் நனுீதழ தழல் ஸண்கள் அயபனேம் 

ிப்ன அடிப் னில் இமழவுடுத்தழன என குதழன 

டித்துக் களட்டினேள்ளர். இந்தக் களஸணளழன டுத்துப் 

ஹளட்டு, தழனநளயயன் ஸண்க இமழவுடுத்தழ 

யிட் தளக ளர்ப்ின நண்டூகங்கள் கூச்சழட்டு 

யனகழன். நனுஸ்நழனத்தழ குழத்து யியளதழப்த 

யபஹயற்களம். தழனநளயயின் குற்ளய்வு சரினளது ன்ஹ கனதுகழஹளம். 

கனத்தக் கனத்தளல் சந்தழக்க யர் ஹயண்டுநளளலும் னன்யபட்டும். அஹத ஹளது 

யமக்குப் னச்சளண்டி களட்டுயஸதல்ளம் டு ளது. ச். பளஜள யிபல் ீட்டின 

க்க்ஸநல்ளம் களயல் துன வுயது தநழமக அபசுக்கு ல்தழல். நறுனம் 

நனுஸ்நழனத்தழனத் த  ஸசய்! ன்த எனயக தழர்ப்ின் அ னளநளக் 

ஸகளள்ளஹந தயிப, குடினளட்சழன ஹளக்கழலும் அழயினல் ஹளக்கழலும் ஸளனள் 

ஸளதழந்த ஹகளரிக்கனளக்க் கனத னடினளது. இதத் த  ஸசய்! அதத் த  ஸசய்! 

இயபக் கது ஸசய்! அயபக் கது ஸசய்! ன்று ட்டிக்குப் ஹளட்டினளகக் 

ஹகளரிக்க ழுப்னயதப் மக்கநளக்குயது ம்சூழ் அபசழனலுக்குக் ஹகடுதளன்!  
 

இந்ேிள ேிர்ப்பது ன்? ப்படி? 

ேிாகு 
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னஹந ஹயண் ளம், இந்தழத் தழணிப் தழர்ப்தத்தளன் இந்தழன தழர்ப்து ன்று 

ஸசளல்கழஹளம். ம் தனில் ழ உட்களர்ந்து ம்ந ஆ ழக்களத ந்த ஸநளமழனனேம் 

தழர்க்க ஹயண்டின ஹதய நக்கழல் அல்யள?  

சரி, இந்தழன தழர்ப்து இந்தழ தழர்ப்ளர்களகத் தம்நக் களட்டிக் ஸகளள்கழயர்களல் 

ப்டிப் னரிந்து ஸகளள்ப்டுகழது? இந்தழன அபசழன் ஹதசழனக் கல்யிக் ஸகளள்க-2020 ன்தத் 

தநழழ்ளட் பசு தழர்ப்தளக னதநச்சர் ஸசளல்கழளர். ஸன்ளல் னம்ஸநளமழக் ஸகளள்கன 

எனஹளதும் ற்க நளட்ஹ ளம் ன்கழளர். அதளயது கல்யி ழனங்கில் தநழழ், ஆங்கழம் 

ஆகழன இன ஸநளமழகஹளடு னென்ளயது ஸநளமழனளக இந்தழனேம் கற்றுத் தபப்டுயதத்தளன் 

இந்தழத் தழணிப்ன ன்று னதல்யர் னரிந்து ஸகளள்கழளர். அயர் நட்டுநல், தநழழ்ளட்டில் இந்தழத் 

தழணிப் தழர்ப்து ன்ளல் இந்தழ டிப்த தழர்ப்து ன்றுதளன் னம் னரிந்து 

ஸகளண்டுள்ர்.  

நறுனம், இந்தழக்கு ஆதபயளயர்கலம் இந்தழனப் டித்தளல் ன்? ன்றுதளன் 

னநளகக் ஹகட்கழளர்கள். ஆக இந்தழ தழர்ப்ன ன்தும் இந்தழ ஆதபவு ன்தும் இந்தழ 

ஸநளமழனக் கற்து ற்ழன யியளதநளகச் சுனங்கழக் கழ க்கழது.  

உண்நனில் தநழழ்ளட்டில் இந்தழத் தழணிப்னம் அதற்கு தழபள ஹளபளட் னம் யபளற்று 

யமழனில் ஸதள ங்கழனது இந்தழ கற்து ஸதள ர்ள சழக்க நனப்டுத்தழதளன். 1938ஆம் 

ஆண்டு இபளஜஹகளளளச்சளரி தநனிள ஸசன் நளகளண அபசளங்கம் இந்தழக் 

கல்யின தமத்த ஹளது அதற்கு தழபளகத் தநழமழஞர்கலம் தந்த ஸரினளர் 

தநனிள சுன நரினளத இனக்கத்தளனம்  த்தழன ஹளபளட் ம்தளன் னதல் ஸநளமழப் 

ஹளர் ன்று ஹளற்ப்டுகழது.  

இந்த ஸநளமழப் ஹளபளட் த்தழன் உச்சத்தழல்தளன் 1939 ஸசப்ஸ ம்ர் 11ஆம் ளள் தந்த 

ஸரினளனம் நநனடிகள், ஹசளநசுந்தப ளபதழனளர் உள்ிட்  தநழழ் அழஞர்கலம் 

‚தநழழ்ளடு தநழமனக்ஹக!‛ ன்று னமக்கம் தந்தர். இதன் ஸளனள் ன்? ஸநளமழப் ஹளபளட் ம் 

ன்து ஸயறும் னில்ஸநளமழ (ள  ஸநளமழ) ஸதள ர்ளது நட்டுநல், அது ஸநளத்தத்தழல் 

ஸநளமழ ஸதள ர்ளது நட்டுநல். இறுதழ ஹளக்கழல் அது இம் ஸதள ர்ளது, தநழழ்க் களப்ன 

ன்தன் சளம் தநழமழ நீட்ன ன்தப் னரிந்து ஸகளள் ஹயண்டும். ிநனளகச் 

ஸசளன்ளல் இந்தழத் தழணிப் தழர்த்துத் தநழழ்த் ஹதசழன இத்தக் களக்க ஹயண்டுநளளல் 

தநழழ்த் ஹதசழன இநன நீட்க ஹயண்டும்.  

இபண் ளம் ஸநளமழப் ஹளர் ன்று ஹளற்ப்டும் 1965ஆம் ஆண்டின் நளணயர்-நக்கள் 
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ழுச்சழ இந்தழ ஆட்சழஸநளமழ ஆயது ஸதள ர்ளஹத தயிப இந்தழ டிப்து ஸதள ர்ளதன்று. 

இந்தழன அபசநப்னச் சட் த்தழன் 17ஆம் குதழனில் உறுப்ன 343 இந்தழன இந்தழனளயின் அலுயல் 

ஸநளமழ ஆக்குகழது. அலுயல் ஸநளமழ ஆயதளஹஹன இந்தழ ஆட்சழ ஸநளமழனேம் ஆகழ யிடுகழது. 

இந்தச் சட் ிரிய ரிக்கும் ஹளபளட் த்த தழனக  த்தழனது, நளணயர் தயர்கலம் 

அவ்யளஹ ஸசய்தர். ஹளபளட் ம்  ஸற் ம்து ளலம் அபசழன் ஸகளடின 

அ க்குனக்குப் ழனளகழ தற்றுக்கணக்களஹளர் நண்ணில் சளய்ந்த ஸளழுதுகில் இந்தழ 

எமழக! தநழழ் யளழ்க! ன்றுதளன் நளணயர்கலம் நக்கலம் னமங்கழளர்கள்.  

ஸநளமழனின் அதழகளபம் ன்து ஸயறும் ஸநளமழனின் அதழகளபம் நட்டுநன்று. ஸநளமழ 

எடுக்குன ன்து ஸயறும் ஸநளமழ எடுக்குன நட்டுநன்று, அது ஏர் இத்தழன் நீதள 

ஹதசழன எடுக்குன ஆகும். இந்தழன அரினண ற்றுயதற்கு தழபள ஹளபளட் ம் ன்து 

இந்தழனப் ஹபபசழன் ஹதசழன எடுக்குனக்கு தழபள ஹளபளட் னம், னழனில் தநழழ்த் 

ஹதசழன இந நீட்னக்கள ஹளபளட் னம் ஆகும்.  

இந்தழன ன் தழர்க்க ஹயண்டும்? ன்தற்கு தநழழ்ளட்டின் னதல் இன ஸநளமழப் 

ஹளர்கலம் தந்த இந்த யபளற்றுப் ள த்தக் கற்றுக் ஸகளண்ஹ ளநள? ழயிளயது 

ஸகளண்ஹ ளநள? ஸநளமழப் ஹளபளட் த்தழன் அயிிம்ில் ழ 1967 ஸளதுத் ஹதர்தழல் 

களங்கழபசனேம் களநபளசபனேம் ஹதளற்கடித்து ஆட்சழப் ஸளறுப்ஹற் தழனக தயர் அழஞர் 

அண்ணள கல்யிக் கூ ங்கில் இந்தழப் னில்ஸநளமழன ீக்கழளர், அதத் தன் ஆட்சழனின் 

ஸயற்ழன வுகில் என்ளகவும் கனதழக் ஸகளண் ளர். ஆளல் இந்தழன அபசநப்ின் 17ஆயது 

குதழன ீக்கஹயள தழனத்தஹயள அயபளல் என்றும் ஸசய்ன னடினயில். இந்தழனஹன 

ஆட்சழஸநளமழனளக உறுதழ ஸசய்து ஆங்கழம் துண ஆட்சழஸநளமழ ன் தூண்டில் னழுய யசீழன 

சயகர்ளல் ஹனயின் ஹநளசடினள உறுதழஸநளமழன யழனேறுத்துயஹதளடு அண்ணள ழன்று 

ஸகளண் ளர்.  

1967 ஸதள ங்கழ இது யப தநழழ்ளட்  ’ஆள்யது’ தழபளயி க் கட்சழகஹ! இந்தழன 

டுயணபசழலும் அய நளழ நளழப் ங்கு யகழத்துள். ஆளல் அபசநப்னச் சட் த்தழன் 

இந்தழத் தழணிப்ன யிதழக நளற்ஹயள தர்த்தஹயள தணிக்கஹயள அய துனம்னேம் 

கழள்ிப்ஹள யில். இந்தழத் தழணிப்ன ன் அடிப் ச் சழக்க ஸயறும் இந்தழப் டிப்னச் 

சழக்களகச் சுனக்கழ னம்ஸநளமழ இனஸநளமழ ன்று சப்ித் தநழமழத்தழன் அடிநழன 

நக்கத்தளன் இந்தக் கட்சழகள் ளடுடுகழன்.  

தழர்க் ஹகளணத்தழழனந்து அடகழப் ளர்த்தளல், இந்தழனளய ஆள்ஹயளர் னம்ஸநளமழக் 
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ஸகளள்க ன்கழளர்கஹ, அது ன்? இி இந்தழனளயின் ஆட்சழஸநளமழகளக னென்று ஸநளமழகள் 

இ ம்ஸறுநள? அதற்ஹகற் அபசநப்னச் சட் ம் தழனத்தப்டுநள? இந்தழ நட்டுஹந ஆட்சழஸநளமழ 

ன்து எற் ஸநளமழக் ஸகளள்க அல்யள? ஆங்கழத்தத் துணக்கு யத்துக் 

ஸகளண் ளல் கூ  இனஸநளமழக் ஸகளள்கதளஹ?  

உச்ச ீதழநன்த்தழலும் உனர் ீதழநன்ங்கிலும் ஆங்கழம் நட்டும்தளன் ஆட்சழஸநளமழ 

ன்று இந்தழன அபசநப்னச் சட் ம் ஸசளல்கழது. இி ஆங்கழத்ஹதளடு இன்னும் இன 

ஸநளமழகச் ஹசர்த்து உனர் ீதழத்துனில் னம்ஸநளமழக் ஸகளள்க க ப்ிடிக்கப்டுநள? 

கல்யி ஸநளமழனஹன டுத்துக் ஸகளண் ளல், இந்தழனத் ஸதளமழல்தட்க் கமகம் (டி), இந்தழன 

ஹநளண்நக் கமகம் (ம்). அத்தழந்தழன நனத்துய அழயினல் கமகம் (ய்ம்ஸ்) ஹளன் 

கல்யிக் கமகங்கில் ஆங்கழம் நட்டுஹந னிற்று ஸநளமழ ன் ழ எமழக்கப்ட்டு னென்று 

னிற்றுஸநளமழகள் அழனகம் ஸசய்னப்டுநள? ஸதள க்கக் கல்யினில் தளய்ஸநளமழக் கல்யி, 

அதுவும் இனன்யி த்ஹத ன்துதளன் ஹதசழனக் கல்யிக் ஸகளள்க –  2020.  

ப்டிப் ளர்த்தளலும் னம்ஸநளமழக் ஸகளள்க ன்து என ஹநளசடிஹன. ற்ஸகஹய 

கல்யித் துனில் ஹகளஹளச்சழக் ஸகளண்டினக்கும் ஆங்கழத் தழணிப் உறுதழ ஸசய்து, 

இந்தழனனேம் யனணதர்நப் ண்ளட்டின் கனயினள சநற்கழனதத்தனேம் தழணிப்துதளன் 

னம்ஸநளமழக் ஸகளள்கனின் ஹளக்கம். தளய்ஸநளமழன ஏபங்கட்டுயதன் னெம் அத 

நட்டுஹந ம்ினினக்கும் உமக்கும் நக்க, எடுக்குண்  நக்க ஏபங்கட்டுயதுதளன் 

னம்ஸநளமழக் ஸகளள்கனின் ழகப யியளக இனக்கும். இனஸநளமழக் ஸகளள்க ற்ஸகஹய 

இதத்தளன் ஸசய்து ஸகளண்டினக்கழது, னம்ஸநளமழக் ஸகளள்க இன்னும் கூ  னப்ளக 

இதஹன ஸசய்னேம்.  

என ஹபம் ஹசப்டுகழது. தநழமர்கள் இந்தழ டித்தளல் ய யர்கள் தநழழ் அல்து 

ஹயஸளன ஸநளமழ டிப்ளர்களம். தநழமர்கி ஹன இந்தழ டிக்கும் ஆர்யம் மக் களபணம் 

உண்டு. ஸன்ளல் இந்தழ இந்ளட்டின் ஆட்சழஸநளமழ. ஆளல் இந்தழக்களபர்கள் தநழழ் கற்க 

இப்டிஸனளன தூண்டுதல் இல். ஸன்ளல் தநழழ் இந்தழனளயின் ஆட்சழஸநளமழனன்று. 

தநழழ்ளட்டிஹ கூ  னழுநனள ஆட்சழஸநளமழனன்று. இந்தழஹனள ஆங்கழஹநள டிக்க ற்டும் 

தூண்டுதல் தநழழ் டிக்க ற் ளது. சளஸ்தழரி யில் நட்டுநல், னித ஜளர்ஜ் 

ஹகளட் னிலும் கூ  தநழழ் ஸதரினளநஹ குப் ஸகளட்  னடினேம் ன்னும் ஹளது 

தநழமபல்ளதயர் தநழழ் டிக்க ஹயண்டின ஹதய மளது. தநழமர்கலக்ஹக கூ  அந்தத் ஹதய 

ஹதய்ந்து ஹளய்க் ஸகளண்டினக்கழது ன்ஹத உண்ந. 
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கல்யித் துனில் ஸதள க்க ழனில் தநழம என னில்ஸநளமழனளகக் ஸகளண் ளஹ 

ஹளதும் ன்கழ அயழக்கு ளம் தள்ி யி ப்ட்டுள்ஹளம். தநழஹம தநழழ்ளட்டின் கல்யி 

ஸநளமழனளக இனக்க ஹயண்டும், அதுஹய அத்து ழகிலும் அத்து யகப் 

டிப்னகலக்கும் னிற்றுஸநளமழனளகவும் னதல் னில்ஸநளமழனளகவும் இனக்க ஹயண்டும் ன் 

குழக்ஹகளள் ஸநய்ப் ப் ஸனந்த னளக இனப்து தநழமர்கள் நீதள ஹதசழன எடுக்குனஹன.  

இது வ்யளறு சனெகீதழக்கு ஹயட்டு யக்கழது ன்த யிங்கழக் ஸகளள் அண்நன 

சளன்று என்க் களண்ஹளம். நனத்துயக் கல்யினில் அத்தழந்தழனப் ங்கவடு (All India Quota) 

என் உச்ச ீதழநன்ம் ற்டுத்தழனது; அதழல் ட்டினழ நக்கலக்கும் ிற்டுத்தப்ட்  

நக்கலக்கும் இ  எதுக்கவடு யமங்கப் ளதது ஸதரினயந்து, உனர் ீதழநன்த்தழல் 

யமக்களடிஹளம். தநழழ்ளட்டில் தநழழ்யமழனில் நட்டுஹந நனத்துயக் கல்யி ஸ னடினேம் ன் 

ழ இனந்தழனக்குநளளல் அத்தழந்தழனப் ங்கவடு ன் என்ஹ யந்தழனக்களது அல்யள? 

ஆங்கழயமழக் கல்யினளல் ழஹளது தநழழ் ன் நட்டுநன்று, சனெக ீதழனேம்தளன்.  

இந்தழ தநழழ்ளட்டிலும் கூ  ள ப்டுயதற்கு அடிப்  அது ஆலம் ஸநளமழனளக 

இனப்ஹத. தநழழ் தநழழ்ளட்டிஹஹன கூ  ள ப் ளநக்கு அடிப்  அது ஆலம் ஸநளமழனளக 

இல் ன்துதளன். ங்கும் தநழழ் தழலும் தநழழ் ன் னமக்கம் ஸநய்ப்  ஹயண்டுநளளல் 

தநழழ்ளட்டில் தநழழ்ளட் பசு நட்டுநல், இந்தழன அபசும் தநழமழல் இனங்கும் ழ ஹயண்டும். 

கவமந, ஹநந ீதழநன்ங்கில் நட்டுநல், உச்ச ீதழநன்ம் யப ல்ள ழகிலும் 

தநழழ் ீதழஸநளமழனளக ஹயண்டும், கல்யினில் ஆங்கழஹநள இந்தழஹனள ஆட்சழ ஸசய்னளநல் தநழஹம 

ஆட்சழ ஸசய்ன ஹயண்டும். ம் ஹதயக்கு ற் அனல்ஸநளமழன இபண் ளம் னில்ஸநளமழனளகக் 

கற்களம்.  

ன் ஸநளமழஹன ன் ஆட்டும் ன்து னளனக்ஹகனும் கக்கம் தனநளளல் அயர்கள் 

க்ஹக ஸதரினளநல் ன் தனில் ழ அநர்ந்தழனப்யர்களகத்தளன் இனக்க ஹயண்டும். 

அயர்க இங்கச் ஸசளல்ஹயளம், இங்க நறுத்தளல் இக்கழ யிட்டு நறு ஹய ளர்ப்ஹளம்.  

இந்தழன தழர்ப்து, இந்தழத் தழணிப் தழர்ப்து என ஸநளமழனப் டிப்தற்கள 

தழர்ப்ன்று. அது ம் ஹதசழன இத்த அ க்கழனளலம் யல்ளலநன தழர்ப்தளகும். 

ழஹள ம் ஹதசழன இநன நீட்கப் ஹளபளடுயதளகும். ன்ழ: அண் கசய்                                  

இந்ேிாலில் காயப் பன்பாடு கலரிப்படுத்தும் பாயினப் பாகுபாடு: 

சநந்தள 
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னள்ினினல் அநச்சகத்தளல் இந்தழனளயில் களப் னன்ளடு குழத்த அழக்க 

ஸயினி ப்ட் து. இதற்கள கணக்ஸகடுப்ன ஜயரி-டிசம்ர் 2019ல் ஹநற்ஸகளள்ப்ட் து. 

1,38,799 யடீுகில் (கழபளநங்கில்: 82,897, கபங்கில்: 55,902) 4,47,250 ர்கி ம் (கழபளநங்கில்: 

2,73,195 கபங்கில்:1,74,055) ஸப்ட்  தபவுகின் அடிப் னில் இந்த ஆய்வு 

ஹநற்ஸகளள்ப்ட் து. இந்த ஆய்யின் னெம் இந்தழனர்கள் என ள வ்யளறு கமழக்கழன்ர், 

சபளசரினளக த்த சதயதீத்தழர் ஹயகில் ஈடுடுகழன்ர், வ்யவு ஹபம் 

ஈடுடுகழன்ர் ன் னடிவுகள் ஸப்ட்டுள். ஆய்யின் னெம் ஸப்ட்  னடிவுகள் 

ின்யனநளறு: ஊதழனநற் யடீ்டு ஹயகில் ஸண்கில் 81.2 சதயதீத்தழனம், ஆண்கில் 

26.1 சதயதீத்தழனம் ஈடுடுகழன்ர். யடீுகில் ிபப் பளநரிக்கும் ஹயகில் 

ஸண்கில் 27.6 சதயதீத்தழனம், ஆண்கில் 14.0 சதயதீத்தழனம் ஈடுடுகழன்ர். ஊதழனநற் 

யடீ்டு ஹயகில் சபளசரினளகப் ஸண்கள் 299 ழநழ ங்கலம், ஆண்கள் 97 ழநழ ங்கலம் 

ஈடுடுகழன்ர். யடீுகில் ிபப் பளநரிக்கும் ஹயகில் சபளசரினளக ஸண்கள் 134 

ழநழ ங்கலம், ஆண்கள் 76 ழநழ ங்கலம் ஈடுடுகழன்ர். ஊதழனநற் தன்ளர்யர், னிற்சழ 

நற்றும் ி ஹயகில் 2.0 சதயதீ ஸண்கலம், 2.7 சதயதீ ஆண்கலம் ஈடுடுகழன்ர். 

ஊதழனநற் தன்ளர்யர், னிற்சழ நற்றும் ி ஹயகில் சபளசரினளக ஸண்கள் 99 

ழநழ ங்கலம், ஸண்கலம் 102 ழநழ ங்கலம் ஆண்கலம் ஈடுடுகழன்ர். ஊதழனனள் 

ஹயகில் சபளசரினளக 57.3 சதயதீ ஆண்கலம், 18.4 சதயதீப் ஸண்கலம் ஈடுட்டு 

யனகழன்ர். ஊதழனனள் ஹயகில் ஆண்கள் 459 ழநழ ங்கலம் ( 7 நணி ஹபத்தழற்கு 

ஹநல்), ஸண்கள் 333 ழநழ ங்கலம் ஈடுடுகழன்ர். 21ஆம் தற்ளண்டிலும் கூ  இந்தழனளயில் 

ஸண்கில் 81.2 சதயதீத்தழர் ஊதழனநற் யடீ்டு ஹயகச் ஸசய்னேம் ஹளக்கு 

களணப்டுகழது. ஸண்கின் நீது சனெகம் யடீ்டுப் ணி, அலுயல் ணி ன் இபட் ச் 

சுநனச் சுநத்துகழது. எட்டுஸநளத்த இந்தழனளயனேம் ஆய்வுக்குட்டுத்தழளல் ளழப் 

ளகுளடு இன்னும் அதழகநளகக் கூ  இனக்களம். ளழச் சநத்துயம் ஹளக்கழன னணத்தழல் 

இந்தழனள இன்னும் ஸயகுதூபம் ஸசல்ஹயண்டினேள்து ன் ஹளதழலும், அது உங்கள் 

யடீ்டிழனந்துதளன் ஸதள ங்குகழது ன்த என ஹளதும் நந்து யி க் கூ ளது. யடீ்டு 

ஹயக அத்துப் ளழனம் சரிழகபளகப் ங்கழட்டுக் ஸகளள்லம் ழன ற்டுத்தழ 

ஸண்க இபட் ச் சுநனிழனந்து யிடுயிப்ஹளம். ஸண்கின் னன்ஹற்த்தழற்குத் 

த னளக இனக்க நளட்ஹ ளம்  உறுதழ ற்று அதன் டி ஸசனல்டுஹயளம். 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
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அர்யாந்துக் குடிசி சின் கபின் அளப்பின் ேளயலர்  

தே  ால் ன் ழுதுகிமார்:  

பாபி சாண்ட்ஸ் குமித்தும் 1981 பட்டினிப் தபாாட் ம் குமித்தும் சிய கசாற்கள். 

பட்டினிப் தபாாட் ம் பற்மி முேயில் தகள்லிப்பட்  தபாது னக்கு 9 லது. இண் ாம் 

பட்டினிப் தபாாட் த்ேில் பாபி சாண்ட்ஸ் இமந்ே தபாது 

னக்குப் பத்து லது. அந்ே நிகழ்ச்சி ன் ீது ஆழ்ந்ே 

ோக்கம் ககாண் து. னக்கு அந்ேச் சிறு லேில் ந ந்ே 

எய நிகழ்ச்சி கூ  நிளனலில் உள்ரது: அர்யாந்ேி 

நாட்டுப் பண்ணுக்கு நாங்கள் அளனலயம் நின்ம தபாது 

பள்ரி முேல்லர் ங்களுக்ககல்யாம் எய கசய்ேிள 

அமிலித்ோர்: அந்ே தநத்ேில் கலறும் நூறு ளல் 

கோளயலில் இரம் அர்யாந்ேிர்கள் பிரித்ோனிச் சிளம 

என்மில் பட்டினிப் தபாாட் ம் ந த்ேி டிந்து 

ககாண்டியக்கின்மார்கள் ன்ம கசய்ேி! நாட்டுப் பண்ணுக்காக நின்று ககாண்டியந்ே தபாதே 

அந்ே நிளனவுகள் ேளயக்குள் நுளறந்து அளயதாேின. அந்ே உணர்வு, அந்ே னக் 

ககாேிப்பு இப்தபாதும் நிளனவுள்ரது. அந்த ழகழ்வுகள் ல்ளம், குழப்ளக ளி சளண்ட்சும் 

அயன ன என்து ஹதளமர்கலம் இந்து ஹளது ன் நீது ஆழ்ந்த தளக்கம் ஸகளண் ஹதளடு, 

ன் அபசழனல் சழந்தனிலும் அளயல் ஸகளண் து. ளஹ ஸரிதும் குடினபசழனக் ஸகளள்க 

ஸகளண்  குடும்த்தழல் ிந்து அனர்ளந்தழன யபளற்ழல் ஆழ்ந்த அக்கன யர்த்துக் 

ஸகளண் யன் ன்ளலும், இந்த ழகழ்ச்சழ க்கும் ன் யர்ச்சழக்கும் யித்தளனிற்று.  

 

அப்டித் ஸதள ங்கழன ன் அபசழனல் ஆர்யம் ன் தழன்ந யனதுகள் ழச் ஸசன் ஹளது 

ஸதள ர்ந்து யர்ந்து ஸசமழத்தது. அனர்ளந்தழன யபளற்ழலும் ன்ச் சுற்ழ  ப்யற்ழலும் 

ஸநன்ஹநலும் னெழ்களஹன், இறுதழனில் குடினபசழனர்கல ன் இணந்து, ளஹ குடினபசழனச் 
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ஸசனற்ளட் ளன் ஆகழ யிட்ஹ ன். ஆம், 1981ஆம் ஆண்டுப் 

ட்டிிப் ஹளபளட் ம் அனர்ளந்தழல் ஸனம் யிவு 

ஸகளண் து. அது ஸடுந்தளக்கம் உண்டுண்ணின 

ழகழ்ச்சழகில் என்ளனிற்று. 

 

இது அபசழனல் ஹளபளட் ம் அன்று, ஹதசழன 

யிடுதப் ஹளர் அன்று, ஸயறும் குற்த் 

ஸதளமழற்ளடுதளன் ன் ிரித்தளினரின் யளதத்த 

நறுப்ஹத ளி சளண்ட்சும் அயர்தம் ஹதளமர்கலம்  த்தழன 

ஹளபளட் த்தழன் இறுதழ ஹளக்கம் க் ஸகளள்கழஹன். 

குடினபசழனச் சழக் கதழகின் அபசழனல் தகுழன 

அகற்ழ, அயர்கள் அபசழனல் கதழகள் ன்த நறுத்து,  

அயர்கக் குற்யளிகளகக் கனதுயது ிரித்தளின அபசழன் ஹளக்கங்கில் என்று. இப்டிச் 

ஸசய்யதன் னெம் யிரியள ஹளபளட் த்தக் குற்ச் ஸசனளகக் கனதச் ஸசய்யது அதன் 

ஹளக்கம். ளி சளண்ட்சும் அயர் ஹதளமர்கலம் இத ற்க நளட் ளர்கள் ன்தழல் னநழல். 

அனர்ளந்தழல் னன்ஹ 1917ஆம் ஆண்டு ஸதள ங்கழப் ட்டிிப் ஹளபளட் ங்கள்  ந்துள். 

அனர்ளந்தழனக் குடினபசழனர்கள் ர் இஹத அபசழனல் தகுழ உரிநக்கள ட்டிிப் 

ஹளபளட் த்தழல் உனிர் ஸகளடுத்தர்.  

 

ஆகஹய 1981ஆம் ஆண்டு ளி சளண்ட்சும் அயர் ஹதளமர்கலம் ட்டிிப் ஹளபளட் ம் 

ஸதள ங்கழன ஹளது, இது தங்கள் சளவு யப ஸசல்க் கூடும் ன்த ன்கழந்ஹத 

ஸதள ங்கழளர்கள். யனந்தத்தக்க னனில் அயர்கில் 10 ஹதளமர்கள் இந்ஹத ஹளனிர். ளி 

சளண்ட்ஸ் ஸளதுநக்கின் ிபதழழதழனளகத் ஹதர்ந்ஸதடுக்கப்ட் தளல் ஹளபளட் த்தழன் அபசழனல் 

தன்ந ஹநலும் அழுத்தம் ஸற்து. 1981 ப்பல் நளதம்  ஸற் அந்தப் னகமளர்ந்த இ த் 

ஹதர்தழல் 30,000த்துக்கு ஹநல் யளக்குகள் ஸற்று அயர் ஸயற்ழ ஸற்ளர். சளண்ட்ஸ் இப்ஹளது 
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ள ளலநன்ப் ிபதழழதழ ஆகழ யிட் ளர், இது ஏர் அபசழனல் ஹளபளட் ம் ன் உண்நஹன 

நீண்டும் அழுத்தம் ஸற்து ன்த ளன் யழனேறுத்தழச் ஸசளல் யினம்னகழஹன்.  

 

அயர்கள் அடிப் னிஹஹன அபசழனல் கதழகள்; இவ்யவு களனம் அயர்கள் 

ஸசளல்ழக்ஸகளண்டினந்ததஹன இது உறுதழ ஸசய்தது. ளி சளண்ட்சும் கவபன் ஹதளகர்த்தழனேம் 

ள ளலநன்ப் ிபதழழதழகளகத் ஹதர்ந்ஸதடுக்கப்ட்  ஹளதழலும் ட்டிிப் ஹளபளட் த்தழல் சளக 

யி ப்ட் ளர்கள், இது ளரின குற்ங்கில் என்று, நது ளட்டில் ஸளதுநக்கின் 

ிபதழழதழகக் கூ  சளக யிடுயளர்கள் ன்து ிரித்தளின அபசு ஸசய்த  குற்ங்கில் 

என்று. இறுதழனில் ிரித்தளின அபசு அயர்கள் உண்நனில் அபசழனல் கதழகஹ ன்த 

ற்றுக் ஸகளண்டு ’ச்’ சழக் ஸகளட் டிகலக்கு அபசழனல் தகுழன நீட் ிக்க 

ஹயண்டினதளனிற்று.   

 

ஆக, இக்களபணத்தளல், 1981 ன்து னகன்நனளது, அனர்ளந்தழன யபளற்ழல் ஏர் 

உச்சப் னள்ினளகத் தழகழ்யது. அது அனர்ளந்தழன நக்கின் என னழுத் தனனனேம் 

அபசழனளக்கழ, அந்த ளட்டின் என குதழன ிரித்தளினர் யன்கயர்வு ஸசய்து யதழனப்து 

யனத்தத்துக்குரின யபளறு நட்டுநன்று, ளது யப ஸதள னம் ஸநய்ந் ப்ின் குதழனேம் 

ஆகும் ன்த அயர்கலக்கு ழவூட் வும் ஸசய்தது. இன்வும் அனர்ளந்தழல் அபசழனல் 

கதழகள் உள்ர்.  

 

ஹநலும், ளன் தநழழ் நக்கலக்குத் ஹதளமந ஸதரியிக்க யிமகழஹன். ஆண்டுக் 

கணக்கழலும் த்தளண்டுக் கணக்கழலும் அனர்ளந்தழனக் குடினபசழனர்கள் தநழழ்நக்கின் 

ஹளபளட் த்த உற்றுக் கயித்து யனகழன்ளர்கள். இந்ளள் யபக்கும் இதுஹய ஸதள ர்கழது. 

உறுதழனளகத் தநழழ் நக்கலக்கு இன்றும் துண ழற்ஹளம்! ஹதசழன இநக்கும், 

யிடுநக்கும் தன்ளட்சழக்குநள உரிநக்குத் துணழற்ஹளம்!  

 

சந்ோ 

கியூபாலின் புட்சிப் கபண்கள் (8): 

பாஸ்க ாரி ா நியுகனஸ் தகான்சயஸ்: 
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1921 ப்பல் 27ஆம் ளள் லயளளயில் உள் நரினளஹளயின் ஸளசழஹ ளறழல் ளஸ்ஸ ளரி ள 

ழனேஸஸ் ஹகளன்சஸ் ிந்தளர். ந்து யனதழஹஹன தன் தளன இமந்து யிட் ளர். 1933 

ஆகஸ்டில் ழனேஸஸ், தன் ன்ிபண் ளயது யனதழல், அதழர் ஸஜபளர்ஹ ள நச்சளஹ ளயின் 

சர்யளதழகளபத்தழற்கு தழபள 

ஆர்ப்ளட் த்தழல் தது தந்தனே ன் 

ங்ஹகற்ளர். இபண்டு ஆண்டுகலக்குப் 

ிகு அயர் கழனை நக்கள் கட்சழனின் 

(ஆர்த்த ளக்ஸ்) தயபள 

ட்யர்ஹ ள சழற சந்தழத்துள்ளர்.  
 

ழனேஸஸ் ஆர்த்த ளக்ஸ் கட்சழனில்  

இணந்து 1940கில் தீயிபநளக 

ஸசனல்ட் ளர். ின்ர் ஜஷ 26 

இனக்கத்தழல் இணந்தளர். 

நளர்த்தழனின் ஸகளள்ககில் ற்றுறுதழ நழக்கயபள ழனேஸஸ், நளர்த்தழ ஸண்கள் 

னன்ணின ழறுயிளர். ஜஷ 26 இனக்கத்தழன் ஆத்தள தநவு  ஹயக 

ழனேஸஸ் ஹநற்ஸகளண் ளர். ப்பல் 1958ல்  ஸற் ஹயழறுத்தப் ஹளபளட் த்த 

எனங்கழணத்தளர். ஹயழறுத்தம் ஹதளல்யின ந்த ஹளது, ள ிளட் ளயில் உள் 

ஸகரில்ளப் ஹளபளிகின் தநனகத்தழற்கு அயர் ளதுகளப்னக்களக நளற்ப்ட் ளர். அதன் 

ிகு சழனபள ஹநஸ்ட்பளயில் கழர்ச்சழப்  னில் ஹசர்ந்தளர். னகளம் சுத்தம் ஸசய்தல், 

சவன கள் தத்தல் ஹளன் அத்துப் ணிகலம் ஸசய்தளர். ஹளர்ச் ஸசவுகலக்கள யரி 

தழபட்டும் ணினேம் அயனக்கு அிக்கப்ட் து. அயர் இபசவதுகல ன்  ஆயணப்டுத்தழ 4 

நழல்ழனன் கழனை ஸஹசளக்கள் தழபட்டிளர். 
 

னபட்சழனின் ஸயற்ழக்குப் ிகு 1959 ிப்பயரினில் உனயளக்கப்ட்  ஹதசழன ஹசநழப்ன நற்றும் 

யடீ்டுயசதழ அநப்ின் இனக்குபளக ழனேஸஸ் ழனநழக்கப்ட் ளர். அதன் னெம் ளடு 

னழுயதும் குடிநக்கலக்கு யடீுகள்  கட்டித் தனம் ணினில் ஸனம்ங்களற்ழளர். 

 

யிடுதப் ஹளபளட் த்தழல் னபட்சழனின் ஸயற்ழக்களக ஆத்து ழந்த அசளதளபணப் 
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ணிகத் தழம்  ழஹயற்ழனதன் களபணநளக, இபளடயத்தழல் அயர் னதல் ஸப்டின்ட் 

தயி யகழத்தளர். தன் இநக் களத்தழல் ஸகளண்டினந்த அஹத உறுதழனே ன் ஏய்வு ஸறும் 

யப நற் னக்கழனப் ணிகத் ஸதள ர்ந்தளர். 2000ஆம் ஆண்டில், அயனக்குத் ஹதசழன 

ஸதளமழளர் தயர் யினது யமங்கப்ட் து. 
 

2010 டிசம்ர் 26ஆம் ளள், னெ இபத்தக்கசழயளல் ளதழக்கப்ட்டு உனிரிமந்தளர். அயபது உ ல் 

தகம் ஸசய்னப்ட்டு இறுதழச் சளம்ல் கழமக்கு லயளளயில் உள் களநழஹள சழஸனன்ஃனஹகளஸ் 

ஸபளர்ஹ ள தமயளனிழல் உள் ஹதசழன தயர் ஸலளஹச நளர்த்தழனின் சழன சுற்ழலும் 

தூயப்ட் து. 

 

அகசயா கே யாஸ் சந்தோஸ் ேதா: 

1929 ஸசப் ம்ர் 10ஆம் ளில் ிந்தளர் அஸசள ஸத 

ளஸ் சந்ஹதளஸ் தநஹனள. அயர் யில்நள ஸ்ளன் 

நற்றும் ஃிபளங்க் னஸ் ஆகழஹனளரின் ஸனங்கழன 

ண்பளகவும் இனந்தளர்.  

 

சந்ஹதளஸ் தநஹனள, கழமக்குப் ல்கக்கமகத்தழல் 

நளணயர் ஹளபளட் ங்கில் கந்து ஸகளண் ளர், 1952 

நளர்ச் 10ஆம் ளள் ஆட்சழக் கயிழ்ப்னக்கு தழபள 

ஹளபளட் ங்கில் தீயிபநளக ங்ஹகற்று சக 

ஹளபளிகல ன் கது ஸசய்னப்ட் ளர். அயர் ஃிபளங்க் னறஶ ன் இணந்து 

ஸசனல்ட் ளர். ஃிபளங்க் னஸ் தநனில் ஜஷ 26 இனக்கத்தழல் இணந்த குழுயில் 

அயனம் இனந்தளர். நன்க ள தளக்குதழல் இனந்து தப்ினயர்கலக்கு அத்து சளத்தழனநள 

யமழகிலும் உதவுயதற்கள னபட்சழக் குழுவு ன் இணந்து ஸசனல்ட் ளர். சந்ஹதளஸ் தநஹனள 

1954ஆம் ஆண்டு கல்யினினழல் னயர் ட் ம் ஸற்ளர். 
 

 

சந்ஹதளஸ் தநஹனள 1956 யம்ர் 30ஆம் ளள் சளண்டினளஹகளயில்  ந்த ழுச்சழனில் 

ங்ஹகற்ளர். ிகு சழனபள ஹநஸ்ட்பளயில் ஸகரில்ளப் ஹளபளிகல ன் இணந்து 
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ஹளபளட் த்தழல் ஈடுட் ளர். 1958 ஆகஸ்டில் ததழ பவுல் களஸ்ட்ஹபள தநனிள ிபளங்க் 

னஸ் இபண் ளம் கழமக்கு னன்ணிப் னில் ஹசர்ந்தளர். னதல் கழமக்கு னன்ணிப் 

 க்குத் ஹதயனள ஆனேதங்கள், சவன கள் நற்றும் நனந்துக யமங்கழளர். 1958ஆம் 

ஆண்டில் (ஜயரி-ஆகஸ்ட்), னபட்சழகபப் ஸண்கள் குழுவு ன் ஹசர்ந்து, நழனளநழக்கும் 

கழனைளயிற்கும் இ னில் ஸதள ர்ச்சழனள னணங்க ஹநற்ஸகளண்டு ஆ கில் நத்து 

ஆனேதங்கள் க த்தழளர். 

 

கல்லிப் பணி:  

இபண் ளம் கழமக்கு னன்ணினில் கல்யித் துன இனக்கும் ஸளறுப்னம் சந்ஹதளஸ் 

தநஹனளவுக்கு யமங்கப்ட் து. ளத்தழஸ் ளயின் ஸகளடுங்ஹகளன்நனளல் னெ ப்ட்  ள்ிக 

நீண்டும் தழப்தழலும் னதல் ஹதசழன ழுத்தழவுப் ிபசளபத்தழலும் சந்ஹதளஸ் தநஹனள னக்கழனப் 

ங்களற்ழனேள்ளர். அயபது தநனில் குமந்தகலக்களக 400க்கும் ஹநற்ட்  ள்ிகள்  

உனயளக்கப்ட்  ல்ஹயறு னகளம்கில் உள் ஹளபளிகின் ழுத்தழவுக்களகவும் குழுக்கள் 

உனயளக்கப்ட் . னபட்சழ ஸயற்ழ ஸறும் யப அயர் கழமக்கு நளகளணக் கல்யிக் 

கண்களணிப்ளபளகச் ஸசனல்ட் ளர். 

 

னபட்சழனின் ஸயற்ழக்குப் ிகு அயர் னக்கழனநள ழர்யளக ஸளறுப்னகில் ஈடுட் ளர். கழனை 

கம்னைிஸ்ட் கட்சழனின் ழறுயபளகவும், நத்தழனக் குழு உறுப்ிபளகவும் ஸசனல்ட் ளர். 

1960ஆம் ஆண்டில் கழனை நகிர் கூட் நப்னேம் அதன் ஹதசழனச் ஸசனகத்தனேம் 

உனயளக்குயதழல் யில்நளவு ன் இணந்து ணினளற்ழளர்,  அதன் அநப்ளபளகவும் ின்ர் 

1966ஆம் ஆண்டு யப ஸளதுச் ஸசனளபளகவும் ணினளற்ழளர். அதன் ிகு னபட்சழகப 

ஆனேதப் கின் அநச்சகத்தழன் களநழஹள சவன்ஃனஹகளஸ் இபளடயப் ள்ினின் 
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தயபளகவும், கல்யி இனக்குபகத்தழன் தயபளகவும் ஸளறுப்ன யகழத்தளர். சந்ஹதளஸ் 

தநஹனள ததழனளகப் தயி உனர்வும் ஸற்ளர்.  

1970ஆம் ஆண்டில் சந்ஹதளஸ் தநஹனள கல்யி அநச்சகத்தழன் அநச்சபளகவும், ஆசழரினர் 

னிற்சழத் துனின் ஸளது இனக்குபளகவும் ழனநழக்கப்ட் ளர். அயர் னபட்சழகப இபளடயப் 

 னின் யபளற்று அலுயகத்தழன் ஆய்யளபளகவும் ணினளற்ழளர். கழனைப் னபட்சழப் 

ஹளபளிகள் அநப்ின் ஹதசழனத் தநனகத்தழன் உறுப்ிபளகவும் ஸசனல்ட் ளர். 

கழனைளயின் னபட்சழகபக் கல்யினநப்ின் ழறுயபளக னக்கழனப் ங்களற்ழனேள்ளர். 2018 ஜயரி 

15ஆம் ளள் கழனைளயின் கல்யினளர் கூட் நப்ன சந்ஹதளஸ் தநஹனளவுக்கு ஹதசழனக் 

கல்யினினல் யினது அித்து சழப்ித்தது. கழனைளயின் ளனகழனளக ஹளற்ப்டும் அயர் அள 

ஸ ன் ஹகளர்ட் யினது, நரினளள கழபளஜஸ் யினது உட்  ல்ஹயறு யினதுகளல்  

சழப்ிக்கப்ட் ளர். 

 

கழனைளயின் சழந்த கல்யினளபளகவும் னபட்சழனளபளகவும், ஸசனல்ட்  அயர் 2020 ஜயரி 

23ஆம் ளள் தது 90ஆம் யனதழல் லயளளயில் களநளளர். அயபது யினப்த்தழற்கு 

இணங்க, அயபது உ ல் தகம் ஸசய்னப்ட்டு சளண்டினளஹகளயில் உள் ஃிபளங்க் னஸ் 

இபண் ளம் னன்ணிக்கள கல்னில் அ க்கம் ஸசய்னப்ட் து. 

 

கழனைப் னபட்சழக்களக அனபளது ளடுட்டுத் தங்கள் யளழ்ய அர்ப்ணித்த யபீளங்ககள 

ழனேஸஸ் ஹகளன்சறனேம், சந்ஹதளஸ் தநஹனளயனேம் ன்ஸன்றும் ஹளற்ழடுஹயளம். 

(ஸதள னம்) 

 

எய கூர்லாரின் நிறயில் 
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ேிறினி அக்கா! 

தோறர் அன்: 

இங்கனின் ய க்ஹக கழிஸளச்சழ 

நளயட் த்தழலுள் பந்தில் தளய் சழன்ம்நள, தந்த 

சுப்ிபநணினம் தம்தழகலக்கு னெத்த நகளகப் ிந்தயர் 

தநழமழி (சழயகளநழ ஸஜனக்குநபன்). 1991இல் இந்துநகள 

யித்தழனளனத்தழல் டித்துக் ஸகளண்டினந்த ஸளழுது 

தநீமீம யிடுதப் னழகள் இனக்கத்தழல் இணந்து ஹளபளினளளர். இம் யனதழஹஹன  

ஹளர்க்கங்கில் சநபளடின அனுயங்கஹளடு, ின்ளில் யிடுதப் னழகின் அபசழனல் 

து நகிர் ிரிவுப் ஸளறுப்ளபளகச் ஸசனல்ட் யர். யிடுதப் னழகின் தயர் 

ிபளகபன், அன்பன் ளசழங்கம், அஹ ல் ளசழங்கம் உட் ப் னழகள் இனக்கத்தழன் உனர்நட் த் 

தயர்கி த்தழலும், நக்கி த்தழலும் அிநளம் ஸற் தயபளக யிங்கழனயர்.  
 

அந்தக் களகட் த்தழல்  ஸற் ல்ஹயறு உனர்நட்; ச் சந்தழப்னகிலும் இனக்க 

அபசழனல் ழகழ்வுகிலும் ங்ஹகற்யர். சர்யஹதச நற்றும் உள்ளட்டுத் தயர்கி னம் 

ிபதழழதழகி னம் ன்கு ரிச்சனநளயர். னழகின் ஹளர்த் ஹதளல்யின அடுத்துப் 

ல்ளனிபக்கணக்கள ஹளபளிகல ன் இங்க அபசழன் சழச்சளகிலும் னர்யளழ்வு 

னகளநழலும் ளன்களண்டுகள் அ ட்டினந்து 2013இல் யிடுயிக்கப்ட் தும் தழனநணம் ஸசய்து 

ஸகளண் ளர். னற்றுஹளனளல் அயதழனேற் தநழமழி 2015இல் நபணந யதற்கு சழ நளதங்கலக்கு 

னன்ன ‛ஆனிபக்கணக்கள ஹளபளிகின் தீபம் நழகுந்த உனிர் அர்ப்ணிப்னகின் னெனம், 

இட்ஹசளட்சம் நக்கது ஹபளதபவு னும் கட்டிஸனழுப்ப்ட்  என ஹளபளட்  இனக்கம் ன் 

ஹதளற்கடிக்கப்ட் து ன்தற்கள உண்நனள களபணங்கள் ஸயிக்ஸகளணபப்  ஹயண்டும் 

ன்தற்களக‛ னழகின் ஹதளல்யினிழனந்து தளன் கற்றுக்ஸகளண்  ஹளபளட்  

அனுயங்கனேம் னதழன சழந்தகனேம் தன் சளட்சழனளக ’என கூர்யளின் ழமழல்’ 

ன்னும் தப்ில் என தளகப்  த்தித்துள்ளர். தநழமழி இயற்ழனூஹ  தன் இனக்க 

அனுயங்கனேம் யிநர்சத்துக்கு உள்ளக்குகழன்ளர். யிடுதப் னழகள் அநப்ச் 

ஹசர்ந்த னக்கழனநள தயர்கள் ஹயறு யனம் தம் இனக்கத்தப் ற்ழ இவ்யவு 

ஹர்த்தழனளக சுனயிநர்சம் ஸசய்னளதழனக்கும் ழனில், தநழமீம யிடுதப் னழகள் 



                                              உரிநத் தநழழ்த் ஹதசம்| அக்ஹ ளர் 2020|  36 

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

அநப்ச் ஹசர்ந்த ஸண் ஹளபளிஸனளனயரின் னதல் சுனசரித ன்தளல் தநழமழினின் 

இந்தல் யளசழப்ின் யமழ னக்கழனத்துயம் ஸறுகழன்து. சழர் ழுதழனினப்ினும், 

அயஸனல்ளம் இனக்கத்தழன் யபீ யபளற்னேம், ஸயற்ழனனேம் னன்ிப்டுத்தும் 

 ப்னகளகஹய அநந்துள். 
 

தநழமழினின் ‘என கூர்யளின் ழமழல்’ ன்னும் சுனசரித தல் த்த 

யளதப்ிபதழயளதங்கக் கழப்ிளலும், தநழமழக்கழன உகழல் னக்கழனநளஸதளன தளகத் 

தன் ழழறுத்தழக்ஸகளண்டுள்து. ஹநஹளட் நளகப் ளர்த்தளல், இனக்கம் ற்ழன 

தநழமழினின் யிநர்சங்கள் களபசளபநளக இல்ளதழனப்து ஹளல் ஹதளன்ழளலும், சற்று ஆழ்ந்து 

ஹளக்கழளல் நழகவும் கடுநனள யிநர்சங்கள் ஸளதழந்தழனப்து ஸதரினயனம். யிடுதப் 

னழகின் தயப நதழப்ன ன் குரிப்ிடுகழன்ளர், அயபத் திப்ட்  னனில் 

யிநர்சழக்கயில் ினும், தநழமழி அயர்கள் ஸகளள்கனயில் யிடுதப் னழகின் 

அநப்னேம், அது க ப்ிடித்த யமழகனேம் யிநர்சழத்தழனக்கழன்ளர்.  

அந்த அநப்ில் ஹளபளடி, இறுதழனில் ழபளதபயளகக் கயி ப்ட்டு, இபளடயத்தழ ம் 

சபண ந்து, சழ யளழ்க்க, தடுப்ன னகளம் யளழ்க்க, னர்யளழ்வு ப் ல்ஹயறு 

ரிநளணங்கின் யமழச்ஸசன்று நீண்டும் சனெகத்தழற்குள் தமந்த இயபச் சனெகம் தழர்ஸகளண்  

யிதம் அதழர்ச்சழனைட்டுகழன்து. இந்ழனில் அயபது யளழ்க்க அனுயங்கின் அடிப் னில் 

தநழமழி ன்னும் ஸண் ஹளபளி எனயர் நந்தழந்த ழனில் தன் யளழ்யில்  ந்தயற் 

ஆபளய்ந்து னடிவுக்கு யனயதற்கும் தன் சழந்தனில் ழத்தயளறு கூறுயதற்கும் னழு 

உரிநனேள்து. அயபது கனத்துக யளசழப்ன ஸயினில் யறீ்ழனப்யர்கள் ற்களம் அல்து 

ற்களநலும் இனக்களம். 

தநழமழி தன் சுனசரிதனில் தளன் ன் யிடுதப்னழகின் தயர் ஹயலுப்ிள் 

ிபளகபின் தநனின் கவழ் ஆனேதம் தளங்கழப் ஹளபள ப் னப்ட்ஹ ன் ன்தழழனந்து, 

2009இல் னள்ியளய்க்களழல் னேத்தம் னடிவுக்கு யந்ததனேம், அதன் ின்பள தடுப்னனகளம், 

னர்யளழ்வு னகளம் ஹளன் அனுயங்கனேம், சழ யளழ்யின் ின்ர் தன் க ந்த கள 

யளழ்க்கனி நீளய்வு ஸசய்தது யப தன்ிகப்  ரிநளணங்கில் 

யியரித்தழனக்கழன்ளர். இந்தழல் தநழமழி தன் குடும்ம், ள்ி யளழ்க்க, தளன் ிந்த கபம் 

வ்யளறு ஹளர்க்கநளக நளறுகழன்து, தளன் இணந்த இனக்க யளழ்க்கனின் னரிதல், 

இனக்கத்தழழனந்த அபசழனல் நற்றும் ஆனேதப் ஹளபளிகின் ழகள், யிடுதப் னழகின் 
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ஸயற்ழகபநள ஹளர்கில் ஈடுட்  தது யளழ்யனுங்கள், னேத்தத்தழன் இறுதழக்கள 

இனக்கத்தழன் ழ, நக்கின் ழ ப் ல்ஹயறு யிதநள அனுயங்கினூஹ  னேத்தத்தழன் 

ின்பள தன் யளழ்யின் னக்கழன ழகழ்வுகள் அத்தனேம் ஸனநவு இந்தழல் 

யியரித்தழனக்கழன்ளர். நழகுதழனள க்கங்க உ ன ஸரின அயிள தல் ன்ழல்ள 

யிட் ளலும், அத்தழனளனம் எவ்ஸயளன்றுஹந யிரியள தகயல்க உள் க்கழனதளக 

அநந்துள்து.  
 

அந்த யகனில் கட்டுக்ஹகளப்ளஸதளன சுனசரிதனளக இனற்ப்ட்டினக்கும் இந்தல், 

உகளயின ஸண் சுனசரிதப்  ப்னகினூஹ  னக்கழனத்துயம் யளய்ந்ததளகக் 

கனதப்டுயஹதளடு, தநழமழினின் ழுத்தளற்ல் இக்கழனச் சழப்னநழக்கஸதளன இ த்தழல் அயப 

இந்தழன் யமழனளக ழழறுத்தழனேள்து. 

தநழமழி தன் அழவுக்கும், ஆலநக்கும் உட்ட்டு தளன் அழந்த தகயல்கள் நற்றும் 

தபவுக அடிப் னளக யத்து தளன் இனற்ழன தழ ‘என கூர்யளின் ழமழல்’ 

ன்னும் தப்ில் என ஹளபளினளக ஹர்நனளகப் தழவு ஸசய்தழனக்கழன்ளர். தளன் சளர்ந்த 

ஸசனற்ளடுகில் ற்ட்  தயறுகக் கூ  தநனின் தனில் ற்ழத் தன்க் 

களப்ளற்ழக் ஸகளள் எனஹளதும் அயர் ழத்ததழல்.  
 

“ஹளபளட் த்த னழுயதுநளகத் தன்கப்டுத்தழக் ஸகளண்  யிடுதப்னழகள் 

இனக்கத்தழல் ளனும் ஏர் உறுப்ிபளக இனந்ஹதன். ஹளபளட் த்தழன் இறுதழ இனது யன ங்கள் 

ளனும் என சளட்சழனளகப் ஹளனக்குள்ஹ யளழ்ந்தழனக்கழஹன். தபாாரிகரான நாங்கள் து 

க்களுக்கு லறங்கி லாக்குறுேிகளரக் காப்பாற்மத் ேலமி லிட்த ாம். ளகிகயடுத்ே 

ஆயுேங்களரக் பாதுகாத்துக் ககாள்லேற்காக து அசில் இயட்சித்ளேத் தோற்கடித்து 

லிட்த ாம்" க் கூறுயதழழனந்து  ந்தயற்றுக்கள அத்தழலும் தக்கும் ங்கழனப்த 

என ஸளறுப்னணர்யஹயளடு ஆபம்த்தழஹஹன ற்றுக்ஸகளண்டுதளன் தன் சுனசரிதனத் 

ஸதள ர்கழன்ளர். அதற்களக யனத்தனம் அ கழன்ளர். 
 

  ஹய, தநழமழி என ஹளபளினளகத் தது தழல் அத்தனேம் ஹர்நனளகப் தழவு 

ஸசய்தழனக்கழன்ளர் ன்தழல் ந்தச் சந்ஹதகனம் இல். 
 

அஹத ஹபத்தழல் இனக்கத்தழன் ழுச்சழக் களங்கில் யனம் இனக்க  யடிக்கக 
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தழர்த்துக் ஹகட்கும் னபண சுதந்தழபம் ஸற்ழனந்ததளகத் தளன் அழனயில் த் தநழமழி 

தன்தழல் ஆங்களங்ஹக குழப்ிட்டினக்கழன்ளர். சழ சநனங்கில் தன்ளல் இனக்கத் 

தநனின் னடிவுக ற்க னடினள யிட் ளலும், இனக்கக் ஸகளள்கன தளன் 

ற்றுக்ஸகளண் தளல் ந்ழநனிலும் இனக்கத்தழற்களக அநதழனளகச் ஸசனற்ட் தனேம் 

சுட்டிக்களட்டுகழளர். ஹநலும், தநழமழி தது தழல் யிடுதப் னழகள் இனக்கத்தழற்கும் 

நக்கலக்குநழ ஹன அதழக னபண்ளடுக ற்டுத்தழன கட் ளன ஆட்ஹசர்ப்ன ழ ற்ழக் 

குழப்ிடும் ஸளழுது தது தழபள கனத்துகள் களபணநளகத் தன் ஹயறு துக்கு 

நளற்ழனதளகக் குழப்ிடுகழன்ளர்.  

சநளதளக் களகட் த்தழல் யிடுதப்னழகின் ஆட்ற்ளக்குனத் தீர்ப்தற்களகச் 

ஸசனற்டுத்தப்ட்  ‘கட் ளன ஆட்ஹசர்ப்ன’ ஹளபளிகலக்கழ னில் யிநர்சங்கனேம் 

னபண்ளடுகனேம்‛ ற்டுத்தழனதளகக் கூறுகழன்ளர். 
 

  அத்து ன் ‛தயர் டுத்த நழகத் தயள னடிவுகில் னக்கழனநளது கட் ளன ஆட்ஹசர்ப்ன 

ன்து ன் ழப்ளடு, இந்தக் களரினத்தழல் சூழ்ழக் கதழகளகப்  ஹளபளிகலம், 

ஸளறுப்ளர்கலம் ந யினப்ின்ழஹன ஸசனற்ட்டுக் ஸகளண்டினந்தர்‛ ன்றும் தநழமழி 

கூறுகழளர். இந்தச் ஸசனல்ளடுகில் நட்டும் இயபது னபண்ட்  கனத்துழ களபணநளக 

அபசழனல்து நகிர் ஸளறுப்ளபளக நற்ஸளன ஸண் ஹளபளி தன் இ த்தழல் 

ழனநழக்கப்ட் தளகவும் தநழமழி குழப்ிடுகழன்ளர். 
 

தநழமழி தன்  ப்ின் யமழ கூப்ட்டுள்யற்ழல் யஸனய உண்ந ன்த 

ளம் ஸரிதளக ஆபளனத் ஹதயனில். அஹதஹபத்தழல், அயர் கூளத யிசனங்கச் 

சுட்டிக்களட்டி அயற்றுக்கு தழபளக உண்நனள ஆதளபங்கள் இனப்ின் தநழமழி ன் 

ழுதயில் ன்று ஹகட்தழல் ந்த அர்த்தனநழல். ஸில் தன் யளழ்க்கனஹன 

நக்கலக்களக எப் த்துக் ஸகளண்  என ஸண் ஹளபளினின் ஹர்நனள உணர்வுக அது 

ஸகளச்சப்டுத்துயதளக அநந்து யிடும். 
  

தன் யளழ்யில் ல்ஹயறு அயநளங்க, துனபங்க, ஹதளல்யிக அ ந்தழனந்த 

ழனிலும் தளன் னளனக்களகப் ஹளபளடிளஹபள அம்நக்கள்நீது ஸகளண்டினந்த ற்ழளல் 

உ ல்ழ எத்துமக்களத குறுகழன களச் சூழ்ழனிலும் தது யளழ்யில் தன் அதழகம் 
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ளதழத்த உணர்வுக அடுத்த தனனினக்கு ழுத்தழன் யமழ அழனத் தந்தழனக்கழளர் 

ன்ளல் அயபது ஹளக்கத்தழற்கு னதழல் தயணங்க ஹயண்டும். 
 

தநழமழி தன் ழுத்தழனூஹ  என தநனின் அடிப் னில் கட்டிஸனழுப்ட்  

அநப்ினேம், அவ்யநப்ின் அபசழனழனேம் ழனளனநளக 

ஹகள்யிக்குட்டுத்தழனினக்கழன்ளர். னற்ஹளக்குத் ஹதசழனத் தத்துயம் ன்னும் அடிப் னிலும் 

அயற் யியரித்து அதன் ண்னகனேம் அயர் குழப்ிடுகழன்ளர். அதளயது, 
 

னற்ஹளக்குத் ஹதசழனநளது களதழத்தழன தழர்ப்ிக் ஸகளண் தளக இனக்க ஹயண்டும். 
 

அந்ழன ஆதழக்க சக்தழகின் (சவள இந்தழனள ஹளன்) ன்கலக்குச் ஹசய ஸசய்யதளக 

எனஹளதும் இனக்கக் கூ ளது. 
 

சனெக னபண்ளடுகள் யிசனத்தழல் ஹளதழன ஸதிவு இனக்கும் அஹத சநனத்தழல் 

எடுக்கப்டும் நக்கலக்குச் சளர்ளகவும் அது யிங்க ஹயண்டும். 
 

ன ஹதசழனங்கலக்கு ஈ ள சந உரிநன ஹயண்டும் அஹத ஹபம் ன 

ஹதசழனங்க அ க்குயத, ஸயறுப்த நனநளகக் ஸகளண்டு ஸசனற் க் கூ ளது. 
 

சனெகத்தழல் இனக்கும் ற்த்தளழ்வு யிசனத்தழல் ல்ஹயறு யகனள தப்ஸண்ணங்கள் 

இனக்கும். இயற்க் க ந்து ஸசனற்டும் யகனில் ஸதிவு ஸகளண்டினக்க ஹயண்டும். 
 

னற்ஹளக்குத் ஹதசழனத்துக்குரின உனர்ந்த நளனு  யிழுநழனங்கப் ஹளபளட் த்தழனூடு 

உனயளக்க ஹயண்டும். அதளயது யிரியள கனத்துப் ரிநளல்க அனுநதழக்க ஹயண்டும். 

ஜளனகம் ழய ஹயண்டும். யன்ன நற்றும் சழத்தழபயதக ழனளனப்டுத்தஹயள 

அனுநதழக்கஹயள கூ ளது ன்ளர். 
 

இவ்யிதநள னற்ஹளக்குத் ஹதசழனத்தழற்குரின ண்னகின் அடிப் னில் தழல் 

கூப்ட்டுள் தந நற்றும் அபசழனல் சளர்ந்த னக்கழனக் குற்ச்சளட்டுக தப் ற்ழக் 

குழப்ி ளநல் தழல் இ ம்ஸற் ஸசய்தழகக் ஸகளண்டு அடகுயஹத அழயளர்ந்த 

ஸசனளகும். 
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என ளட்டின் சனெக, அபசழனல், ஸளனினல் சூமல் களபணநளக என ஹளபளி ன் 

உனயளகழன்ளர் ன்தற்கள உயினல் களபணங்க யியரிப்தளல் இந்தல் உக 

இக்கழனத்தழனூஹ  னக்கழனத்துயம் யளய்ந்ததளகக் கனதப்டுகழன்து. ஆபம்த்தழல் கல்யி கற்றுக் 

கல்யினளல் ஹதனும் சளதழக்க ஹயண்டுஸநன் ண்ணத்து ன் இனந்த தநழமழின 

இபளடயத்தழரின் ழகணத் தளக்குதல்கள், இந்தழனப்  னிரின் தளக்குதல்கள், ஹளரில் 

சளயத் தழுயிக் ஸகளண்  ஆண், ஸண் ஹளபளிகின் ழ… இயஸனல்ளம் அயபது 

நத்தப் டிப்டினளக நளற்றுயத இந்தல் யியரிக்கழன்து. 
  

ள சளனில் டிக்கும் ஹளது னழகின் நளணயர் அநப்ில் இணந்து ஸசனற்ட்  

தநழமழி, என கட் த்தழல் ‚ஆண், ஸண் ஹயறுளடில்ளநல் தழசரி தற்றுக்கணக்கள 

இஞர்கலம், னேயதழகலம் தநதுனிபக் ஸகளடுத்துக் ஸகளண்டினந்த சூழ்ழனில் ஸயறும் 

ளர்யனளபளக இனப்து து நதழல் ஸனம் குற் உணர்ச்சழன ற்டுத்தழனது.‛ அதளல் 

ஸதள ர்ந்து டிக்கக் கூடின சூழ்ழனேம் உனயளகுஸந தளன் ழக்கயில். என 

குடும்த்தழல் எனயபளயது ஹளபள ச் ஸசன்ளல்தளன் அடுத்த சஹகளதபர்களயது ழம்நதழனளக யளம 

னடினேஸந தளன் ம்ினதளகக் குழப்ிடுகழளர்.  இவ்யளறு ள்ிக்குச் ஸசன் நளணயிஸனளனத்தழ 

வ்யிதம் ஆனேதம் தளங்கழன ஹளபளினளகப் ரிணளநம் அ கழன்ளர் ன்த என 

யளக்குனெநளகஹய தது தழல் குழப்ிடுகழன்ளர். 

இனக்கம் னழுயதும் தநன நனநளக யத்துக் கட் நக்கப்ட்டினந்தத அயர் 

ஹகள்யிக்குட்டுத்துகழன்ளர். 
 

  ஆபம்த்தழல் ன இனக்கப் ஹளபளிகப் ஹளல் அயனம் என தந ன்னும் 

அடிப் னில்தளன் இனங்குகழன்ளர். ஆளல் அதுஹய ின்ர் ஹபமழவுகலக்குக் களபணநளக 

யிங்கும் ஹளது அயபளல் அத ற்றுக் ஸகளள் னடினயில். 
  

“த்தஹனள ஸனக்கடிகலக்கு னகம் ஸகளடுத்து என ஹளபளட் த்த னப்து 

யன த்தழற்கும் ஹநளகப் ஸனம்  த்து ன் கட்டி யர்த்தயர் ன் ிபநழப்ஹளடுதளன் 

ன்ப் ஹளன் ல்ளனிபக்கணக்கள ஹளபளிகலம், நக்கலம் தயபப் ளர்த்ஹதளம். 

தயர் டுத்த னடிவுகள்  சந்தர்ப்ங்கில் யிநர்சத்துக்குள்ளகும் ஹளதும், அயர் 

நக்கின் னுக்களகவும், ளட்டின் யிடுதக்களகவும்தளன் இப்டினள னடிவுக 
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டுக்கழன்ளர் வும், தயர் என னடிவு டுத்தளல் அதழல் ழச்சனநளக என ழனளனம் 

இனக்கும் வும் எவ்ஸயளன ஹளபளினேம் வ்யித னப்ளடுநழன்ழ ம்ிஹளம். தயர் 

டுக்கும் னடிவுக யிநர்சழப்ஹதள, ஹகள்யி ஹகட்ஹதள ஸதய்யக்குற்ம் இமப்தற்குச் 

சநநளதளக இனக்கத்தழனுள்ஹ கனதப்ட் து.‛ 
 

  இந்தப் ஹளக்கழன் யர்ச்சழஹன இனக்கத்தழன் உள்ஹனள யியளதத்தனேம் யிநர்சத்தனேம் 

இல்ளஸதளமழத்து நழக அயநள னடிவுக்கு யமழயகுத்தது. ல்ளம் அயர்தளன் க் 

ஸகளண் ளடினது நட்டுநழல்ளநல் இறுதழத் ஹதளல்யிக்கும் அயஹப களபணம் ன் குற்த்தனேம் 

யபளறு அயர் நீது சுநத்தழ ழற்க ஹயண்டினதளனிற்று ன்ளர் தநழமழி (க்கம் 164).   
 

இதப் ற்ழ ஹநலும் கூறும் ஸளழுது, ‚த்தஹனள இட்சம் ஹன ன இபத்தனம் 

கண்ணனீம் இனக்கத்தழனு ன யர்ச்சழக்கு ீர் ளய்ச்சழனினக்கழது. அப்டினினக்கனில் 

யிடுதப் னழகள் இனக்கனம், தநழழ் நக்கலக்கள ஆனேதப் ஹளபளட் னம் திஸனளன 

நிதனு ன யினப்ன ஸயறுப்னகலக்கு நட்டுஹந கட்டுப்ட்டு ழன்தும், அயன ன 

யினப்னஸயறுப்னகலக்ஹகற் தீர்நளங்கின் டிஹன யமழ த்தப்ட் தும் த்தகன ஹநளசநள 

இ அமழய ற்டுத்தழனினந்தது‛ த் தன் சுனசரிதனின் யமழ கடுநனளகச் சளடினினக்கழளர் 

தநழமழி.  
 

இவ்யளள அயபது ண்ணங்கள் திப்ட்  நிதர் நீதள ஸயறுப்ன்று வும், தளன் 

சளர்ந்தழனந்த இனக்கத்தழனூ ள அதன் கட் நப்ன நீதள சள ல்கஹ ஆகும் வும் 

ஸதியளகழது. ஸில், ‚க னனில் ழன்று ந்தக் ஹகள்யிகலம் ஹகட்களது நது சக 

ஹளபளிகள் தநதுனிப அர்ப்ணித்துக் ஸகளண்டினந்தளர்கள். அத்தழனளகங்கலக்கு னன்ளல் 

ஹயறு துவுஹந ழுந்து ழற்க னடினளதழனந்தது. யபீ நபணம் அ னேம் யப யிடுதப்னழகள் 

இனக்கத்தழன் யிசுயளசநழக்க ஹளபளினளகக் க நனளற் ஹயண்டும் ன்தத் தயிப து 

சழந்தகில் ஹயறு துவுஹந ஸதன் யில்‛ த் தநழமழி கூறுயது ஹளரின் உச்சக் 

களக்கட்  தளர்த்தத்தழ ஸயிப்டுத்தும் யிதநளக அநந்துள்து. 
 

இனக்கம் ற்ழன சுனயிநர்சங்கில் னக்கழனநளது சழ னிற்சழ னகளம்கில் 

 ஸற் அத்துநீல்கள் ன்ளர் தநழமழி. ஸில், தது ஸனங்கழன ஹதளமழனள சளம்யி 

தது னிற்சழ னகளம் அனுயங்கத் தன்ி ம் கூறும் ஸளழுது, ‚குறுகழன நப்ளங்கும், 
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யக்கழப குணம் ஸகளண் யர்கின் கபங்கில் ஆனேதங்கலம் அதழகளபனம் ஹளய்ச்ஹசனம் ஹளது 

த்தகன அத்துநீல்கள்  ஸறும் ன்தற்கு அந்தப் னிற்சழ னகளநழன் எனசழ 

ஆசழரினர்கள் உதளபணநளக இனந்தர். அபசழனல் ஹளபளிகளகப் ணினளற்ழன ின்ர் ஆனேதப் 

னிற்சழ ஸறுயதற்களக யந்தளர்கள் ன் களபணத்துக்களக யனது யித்தழனளசநழன்ழ னிற்சழ 

ஸறுஹயளர் அங்ஹக ஸகளடூபநள னனில்  த்தப்ட் ர். 
 

  இபத்தக் களனங்கள் ற்டுநவுக்கு அடினேதகலம், நத ஹளகடிக்கும் குனொபநள 

யளர்த்தகலம், திப்ட்  மழயளங்கல்கலம்  அந்த நகிர் னிற்சழ னகளநழல் அபங்ஹகழன 

சம்யங்கள் எட்டுஸநளத்தநள ஸண் ஹளபளிகலக்கும் நழகத் தயள னன்னுதளபணங்களக 

இனந்த ன்ளர்.  ஆளல், இய குழத்து தநழமழி தன் தழல் இதற்கு ஹநல் 

யிரியளக்கயில். ஹநலும், னஸ்லீம் நக்கக் கட் ளனநளக ஸயிஹனற்ழனது ற்ழத் 

தநழமழி கூறும் ஸளழுது, ‚நழகவும் சபளசரினள யளழ்க்கத் தபத்தக் ஸகளண்டினந்த அந்த 

நக்கச் சந்தழத்த ஸளழுது ன் நதழல் நழகுந்த குற்வுணர்ச்சழ ற்ட் து. அ க்குனக்கு 

தழபளகப் ஹளபளடுயதளகக் கூழக்ஸகளண்  நது இனக்கம் இந்த அப்ளயி நக்கின் 

யளழ்வுரிநன அ க்குனக்கு உள்ளக்கழனதன் ழனளனத்த து இதனத்தளல் ற்றுக் 

ஸகளள் னடினளநழனந்தது‛ ன்ளர். 
 

1996 இல் இபளடயத்தழர் ய நபளட்சழனக் கப்ற்ழ யழகளநத்த னழுநனளகக் 

கப்ற்றும்  யடிக்கன ஹநற்ஸகளண்  ஹளது இனக்கத்தழன் கட் க்ஹகற் அத்து 

நக்கலம் யன்ி ஹளக்கழ இ ம்ஸனர்ந்தர். ‚சழ நணி ஹபத்தழற்குள் க்குன ந்து 

இட்சம் நக்கள் ளயற்குமழ ளத்தக் க ந்த ழகழ்ய ப்டிப் தழவு ஸசய்தளலும் னரின 

யக்க னடினளத நித அயம் ன்ஹ கூ ஹயண்டும்‛ ன்ளர். கழமக்கு நளகளணத் 

ததழனள கனணள அம்நளின் ிரியித் ஸதள ர்ந்து இனக்கத்தழற்குள்  ந்த சஹகளதப 

னேத்தத்தப் ற்ழக் குழப்ிடுகனில் தநழமழி ‚கழமக்கு நளகளணப் ஹளபளிக நீட்ஸ டுக்கும் 

 யடிக்ககள் ன் ஸனரில் இனக்கத்தழற்குள் அயனம் ஸயறுக்கத்தக்க என ஸகளடூபநள 

சஹகளதப னேத்தம் னன்ஸடுக்கப்ட் து.  யன  களநளக ன்னு ன் மகழன  ஹளபளிகள் 

இன தபப்ிலும் உனிரிமந்து ஹளனினந்தர்.‛ ன்று கூறுயளர். 
 

யிடுதப் னழகள் அநப்ன ஸற் ஸயற்ழகின் களபணநளக ‚ஏர் அபச இனந்தழபம் 
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ஹளல் தன் யிசளழத்துக் ஸகளண் தளல் இனக்கத்தழன் கூடுதள னெப் ம் ழர்யளகச் 

சழக்கழல் யஹீண சழதடிக்கப்ட் து.  தழநனள ஹளபளிகள் ஸளறுப்ளர்களக 

ழனநழக்கப்ட்டு ழர்யளகச் சழக்கல்கில் தநது ஹபத்தனேம் தழநனனேம் யணீடித்துக் 

ஸகளண்டினந்தர்‛ ன்ளர். 
  

இது இனக்கத்தழன் யர்ச்சழனத் த ஸசய்ததளகத் தநழமழி கூறுகழளர். ஹநலும், 

இபளடயரீதழனில் சளதகப்  த்த இனக்கத்தளல் சநளதளக் களகட் த்தழல் அபசழனல் 

ரீதழனள ஸயற்ழகக் குயிக்க னடினயில் ன்தும் தநழமழினின் ழப்ளடு. இத, 

‚னேத்தக் கத்தழல்  ஸயற்ழகக் குயித்த தயர் சநளதளச் சூழ்ழனில் அபசழனல் 

பளஜதந்தழப தடக்கங்கத் துணிச்சலு ன் னன்டுத்தழத் தநழமர்கலக்கு உறுதழனள என 

அபசழனல் தீர்ய ஸற்றுக் ஸகளள்லம் ழன ஹளக்கழ னன்ஹ னடினளநல் தழணழளர்‛ 

க் கூறுயளர்.  
 

  அஹத ஹபத்தழல், ‚னழகின் ஹளரினல் ஸயற்ழகில் நக்கலக்கழனந்த ிபநழப்ள ம்ிக்கனேம், 

தழர்ளர்ப்னம் தூப ஹளக்கு ள னழகின் அபசழனல் ஸசனற்ளடுகில் ப்ஹளதுஹந 

இனந்ததழல்‛ ன்து தநழமழினின் கூற்று.  
 

  ஸில், ‚ஆனிபநளனிபம் உனிர்கின் அர்ப்ணிப்ன யணீ் ஹளகளதடி கிந்து யந்த அபசழனல் 

சூழ்ழகத் தயர் னன்டுத்தழ நக்கலக்கு என ழபந்தபநள சநளதளத்த 

ற்டுத்துயளர்  அத்துப் ஹளபளிகனேம் ஹளல் ளனும் உறுதழனளக ம்ிஹன். இறுதழப் 

ஹளனக்கள னடியத் தந டுத்த ஹளது, து சழழதள அழவுக்ஸகட்டின யகனில் 

அது என சரினள னடியளகப்  ஹயனில்‛ ன்ளர்.  
 

தது தழல் தநழமழி ஸண் யிடுத ற்ழக் குழப்ிடும் ஸளழுது, ‚து ள சளக் 

களத்தழல் யிடுதப் னழகள் இனக்கம் திப்ஸனம் யிடுத இனக்கநளகப் ஸனம் யர்ச்சழ 

அ ந்தழனந்தது. நகிர்  னணிகள் க னகில் யபீ தீபச் சளதகனேம், உனிர் 

அர்ப்ணிப்னகனேம் ழகழ்த்தழக் ஸகளண்டினந்தளர்கள். ளன் இனக்கத்தழல் இணந்து 

ஸகளண் நக்குப் ஸளதுயள ஹளபளட் ச் சூழ்ழகஹ களபணநளக இனந்த ஹளதழலும், என 

ஸண் ன் ழனில் து குடும்த்தழதும், ன்ச் சூழ்ந்தழனந்த சனெகத்தழதும், ஸண் 

சளர்ந்த கனத்துழன உ த்து என னபட்சழ ஸசய்னக் கூடின சந்தர்ப்நளகவும் அதக் 
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கனதழஹன். ளன் இனக்கத்தழல் இணந்த ள்ிப் னயத்தழல் என ஹயகனம் துடிப்னம் ன்ி ம் 

இனந்தஹத தயிப, அக்களகட் த்தழல் இனந்த அபசழனல் ழநகள் நற்றும் சனெகம் ற்ழன 

வ்யிதநள னரிதலும் க்கழனக்கயில்‛ ன்ளர்.  
 

ஹநலும், ‚ஸண்கள் ஆனேதப் னிற்சழ ஸற் ஹளது, அயர்களல் தநது உ ல் யழநன 

ழனொிக்கக் கூடினதளக இனந்த ஹளதழலும், அயர்கல ன அடிப் ச் சழந்தகில் 

ந்தவுக்கு நளற்ம் ற்ட்டினந்தது ன்து ஹகள்யிக்குரினதளனினந்தது. குடும்ம் ன் 

அநப்னக்குள்ினந்து ஸயிஹன யந்து, இனக்கம் ன் அநப்ிற்குள் னகுந்து ஸகளண்  னழப் 

ஸண்கள் அயனஹந னபட்சழகபநள னதழன சழந்த நளற்த்தழற்கு உட்ட் யர்கள் ன்று கூழ 

யி  னடினளது. வ்யளறு என கட்டுக்ஹகளப்ள குடும்ப் ஸண்ணளக யடீ்டில் 

யர்க்கப்ட்ஹ ளஹநள, அஹதஹளக் கடிநள இபளடயப் னிற்சழகப் ஸற், 

கட்டுக்ஹகளப்ள நகிர்  னணிப் ஹளபளிகளகஹய இனக்கத்தழலும் யர்க்கப்ட்ஹ ளம்‛ 

க் கூறுயளர். 
  

“ஸண்கி ஹன சுதந்தழபநள என நஹளளயத்த யர்ப்தற்குரின தீர்க்கநள 

ஸகளள்கத் தழட் ங்கள் யனேம் ங்கி நழனக்கயில். ஸண்கள் யடீ்டுக்கு ஸயிஹன யந்து 

ஆனேதஹநந்துயதன் னெம், சனெகத்தஹன ளம் நளற்ழ யி ளம் க் கவு கண்ஹ ளம். 

ஆளல் உண்நனில்  ந்தது ன்ஸயன்ளல், ஸண் ஹளபளிகள் ஆனேதஹநந்தழப் 

ஹளபளடினதளல், ஹளர்க்கத்தழன்  ஸயற்ழகலக்குக் களபணகர்த்தளக்களக இனக்க னடிந்தஹத 

தயிப, சனெகத்தழல் ஸண்கள் சளர்ந்த கனத்தநயில் வ்யிதநள நளற்ங்கனேம் ங்களல் 

ற்டுத்தழ யி  னடினயில். தநழழ்ச் சனெகத்தழல் ஸண்கின் யிடுதக்கள ளய்ச்சல் 

யர்ச்சழனளது ஆனேதப் ஸண்கின் ிம்நளகஹய ஸதள ங்கழ ஆனேதப் ஹளபளட் த்தழன் 

ஹதளல்யினே ஹ அது னடிந்தும் ஹளது."  
  

  “ஸண்கள் ஆனேதப் ஹளபளட் த்தழல் ங்ஸகடுப்தன் னெஹந சனெக நளற்த்த ற்டுத்த 

னடினேஸநன் கனத்துக ளன் கூழனினக்கழஹன். ஆளலும், ஆனேதப் ஹளபளட் த்ஹதளடு 

சநளந்தபநள ழனில் சனெக நளற்த்தழற்கள ஹயத் தழட் ங்கலம் னன்ஸடுக்கப்ட்  

ன்று கூறுயதற்கழல்‛ ன்ளர் 
 

“அபசழனல்து நகிர் ிரியினு ன ணிகளக சனெகத்தழல் ஸண்டரிந ற்ழன 
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யிமழப்னணர்ய ற்டுத்துயதும், ஸண்கின் யளழ்கத் தபத்த ஹநம்டுத்துயதும், சனெகத்தழல் 

ளதழக்கப்ட்  ஸண்க இங்கண்டு அயர்கலக்கள னர்யளழ்யிப்தும், இன்னும் 

பந்துட்  ரீதழனில் சனெக நளற்த்துக்களக உமப்தும் ன்யளகஹய இனந்த. இதன் 

அடிப் னில்தளன் அபசழனல் நகிர் ிரியின் ஹயத்தழட்  அகுகலம் ிரிக்கப்ட்டினந்த. 

ஆளலும்  னனில் சளத்தழனநளது ன்ஹயள இனக்கத்தழற்கு னதழன ஹளபளிக 

இணப்தும், ஸண்கலக்ஸக குழப்ிட்  சழ ஹயக நளத்தழபம் ஸசய்ன 

னடிந்ததுஹநனளகும். ஸில் இனக்கத்தழன் னழுக் கயனம், ஸநளத்த யங்கலம் னேத்தத்தழல் 

ஈட் ப்  ஹயண்டின ஸயற்ழன ஹளக்கழஹன தழனப்ட்டினந்த.‛  
 

  அந்த அர்ப்ணிப்ின் அனுகூங்க அனுயிக்கச் சழத்தநளனினக்கும் சனெகம் அயின் 

ஹளபளட் த்தழற்குப் ின்பள யளழ்ய ஸகளச்சப்டுத்தழஹன ளர்க்கழது. ளழனல் 

யன்னக்கு உள்ளக்கப்ட்  ஸண்கின் உ ல்க யிம்பப்டுத்தழ, அபசழனல் ிமப்ன 

 த்துகழது. ஹளபளட் த்தழல் ங்குஸற்று உனிர் நீண்  ஸண்கள் அயனஹந நளநழமந்து 

ஹளய்த்தளன் யந்தழனக்கழளர்கள் ன் கனத்துகப் பப்னயது த்த ஹநளசநள இமழஸசனல் 

வும் கடிந்துபக்கழளர். ஹய, தது தழல் ஸண்கள் ற்ழன சனெகம் நீதள 

யிநர்சத்தனேம்கூ  நழகவும் ஹரி னளக ஸயிப்டுத்தழனினக்கழளர் தநழமழி. 
 

யிடுதப் னழகின் அபசழனல், ஹளர்ச் ஸசனற்ளடுகனேம், னழகின் யன்ிப் ஹளர், 

னகரிச் சநபள தயப் ளய்ச்சல், னள்ியளய்க்களழல் ஹளரின் இறுதழக் களத்து 

அனுயங்கள், ஹளரின் ின்பள தடுப்ன னகளம், ஸயழக்க ச் சழ யளழ்வு நற்றும் 

னந்ஹதளட் த்துப் னர்யளழ்வு ஹளன் ல்ஹயறு ழகழ்வுக தநழமழி இந்தழல் யிரியளகஹய 

ஆயணப்டுத்தழனினக்கழன்ளர். ஹநலும், தநழமழி இனக்கத்தழல் ஹசர்ந்த ஸளழுது, ஆனேதப்னிற்சழ 

டுப்தற்கு னன்ர் தளன் ஆற்ழன அபசழனற் ஸசனற்ளடுகனேம், அயபது அச்ஸசனற்ளடுகள் 

ற்ழன சழந்தகனேம், னழகின் நக்கல ள அபசழனல்  யடிக்ககனேம் தது 

தழல் சுனயிநர்சம் ஸசய்துள்ளர். 
 

னழகின் னளய்வுத்துப் ஸளறுப்ளர் ஸளட்டு அம்நளின் ஹநற்ளர்யனில் 

னிற்சழ ஸகளடுக்கப்ட்டு னழகின் தளக்குதல் யபளற்ழஹஹன னதல் த யனளக என 

இபளடய –  க ற் க் கூட்டுப்  த்தம் நீது  த்தப்ட்  தளக்குதல் ‘எப்ஹபசன் தய’ 
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ப்டும் தயப் ளய்ச்சளகும். தயனளது ீரிலும் ழத்தழலும் யளழும் யல்ந 

நழக்கது. ஹநற்டி தளக்குதல் ீரிலும் ழத்தழலுனள்  கள் நீது  த்தப்ட்  தளக்குதல். 

யிடுதப் னழகள் ீரிலும் ழத்தழலும் எஹப ஹபத்தழல் தளக்குதல்  த்தும் யல்ந 

நழக்கயர்கள் ன்த உணர்த்துயதற்களக இ ப்ட்  ஸனர்தளன் ‘தயப் ளய்ச்சல்.’ இப்ஹளரில் 

ஈடுட்  ஹளபளிகின் உண்நனள உணர்வுக தநழமழி தது தழல் தழவு 

ஸசய்தழனக்கழளர். 
 

“ ஹளபளிகள் தநது குடும்த்தயர்கலக்கு தநது இறுதழ ந ல்க ழுதழக் 

ஸகளண்டினந்தர். து ஸனங்கழன  ண்ிகலம் இத்தளக்குதழல் ங்ஸகடுத்தர். 

எவ்ஸயளனயனக்கும் எவ்ஸயளன யிதநள கவுகள், ம்ிக்ககள், அயம்ிக்ககள், உனிர் 

நீதள உத்தபயளதநழன்ந, ஸயிப்டுத்தனடினளத யிபக்தழ  ழச்சனிக்கப்ட்  னேத்தஸநளன்ழல் 

ங்குஸறும் ஹளபளிகின் இறுதழக் கணங்கில் அயர்கல ன கண்கில் ஹதங்கழனினக்கும் 

உணர்ச்சழகப் னரிந்து ஸகளள் னடிந்த யபளலும் நீண்டுஸநளனன னேத்தத்தப் ற்ழப் 

ஹசஹயள அல்து ழத்துப் ளர்க்கஹயள னடினளது ன்ளர். 
 

இந்த னேத்தத்தழல் ஸரின ஸயற்ழக அ ந்த யிடுதப் னழகள் இனக்க யபளற்ழல் 

னதல் த யனளக இபளடயத்தழரின் ‘னேத்த  ளங்கழ’ என்று கப்ற்ப்டுகழன்து ன்த 

டுத்துபக்கும் தநழமழி, இச்சநரில் இமந்த தது ஹதளமழகள் ற்ழனேம் யியரித்தழனக்கழன்ளர். 

அதழல், அயர்கது களதல் அந்தபங்க உணர்வுகச் ஸசளல்ழ ஸஞ்சழத் ஸதளடும் யகனில் 

அயர்கது உனிரிமப்னேம் டுத்துபக்கழன்ளர். குழப்ளக சளம்யி ற்ழன அயபது கூற்று 

னக்கழனத்துயம் ஸறுகழது. ஸில், ‚யனல் ஸயிகலக்கூ ளக ளனும் சளம்யினேம் 

தயழ்ந்தடி னன்ஹழக் ஸகளண்டினந்ஹதளம். நம ஸதள ர்ந்து ஸய்து ஸகளண்ஹ னினந்ததளல் 

ஸயள்ம் ஹதங்கழக் கழ ந்தது. தூபத்ஹத உனபநள ழ என்ழழனந்து ஸதள ர்ந்து தளக்குதல் 

 த்தழக் ஸகளண்டினந்த இபளடயத்தழன் குழளர்த்துச் சுடுயின் இக்குத் தயளத பயகள் 

அந்த யனல்ஸயினில்  ஹளபளிகின் உனிர்கக் குடித்துக் ஸகளண்டினந்த. சழழதளகக் 

கூ த் தன ழநழர்த்தழப் ளர்க்க னடினளத ழனில் ஹசற்று யனல்கலக்கூ ளக ளங்கள் 

தயழ்ந்து ஸகளண்டினந்ஹதளம். து க்கயளட்டில் ஊர்ந்து ஸகளண்டினந்த சளம்யினி நழனந்து 

தழடீஸப ‘லக்’  யிஹளதநள சத்தம் ஹகட் து. தழனம்ிப் ளர்த்ஹதன். அயது னகம் 

ஹசற்றுக்குள் னதந்து ஹளய்க் கழ ந்தது. ளன் அயது தன ழநழர்த்தழப் ளர்த்த ஹளது 
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க யளனில் இபத்தம் கசழந்துஸகளண்டினந்தது‛ ன்ளர்.  
 

இது ஹளஹய, இச்சநரில் ழனள தன் ஸனங்கழன ஹதளமழ தளநப ற்ழனேம் தநழமழி 

குழப்ிடுகழளர். ‚ீ னளப ழப்ளய் தளநப, அயின் யமநனள ஹசளக யிமழகள் என 

த ய நழன்ினது. களய்ந்து ஹளனினந்த உதடுகில் ஸநல்ழன னன்க ஸிந்தது. ளன் 

யினம்ினினந்தயபத்தளன் ழப்ஹன் ன்ளல், அயலக்குள் ஆமப்னதந்து கழ ந்த களதழன் 

இபகசழனக் களனத்த அப்ஹளதுதளன் க்குத் தழந்து களட்டினினந்தளள். ஆளல், னன்ஸளன 

னேத்தத்தழல் அயல ன ஹளபளிக் களதன் ற்கஹய உனிரிமந்தழனந்தளன் வும் 

குழப்ிடுயளர்.‛ ஹநலும், ‚ஹளர்க் கத்தழல் கண்  இன்ஸளன நக்க னடினளத களட்சழனேம் து 

ஆழ்நதழல் தழந்து ஹள சழத்தழபநளகழ யிட்டினந்தது. இபளடயத்தழரிதும், யிடுதப் 

னழகிதும் உனிபற் உ ல்கள் நமத் தண்ணரீில் ஊழப்ஹளய், ஆங்களங்ஹக யித்துக் 

கழ ந்த. அயர்கள் உ ல்கிழனந்து யடிந்தழனந்த சழயப்னக் குனதழ நம ீரில் கபந்து 

தண்ணஹீபளடு கந்து ஏடிக்ஸகளண்டினந்தது. சற்று ஹபத்தழற்கு னன்னயப தீபளப் 

கனேணர்ச்சழஹனளடு தழனம் னதழனநளக ழன்று ஹளரிட் யர்கள் ழத்தழல் ச ங்களகச் சழதழக் 

கழ ந்த களட்சழ என தளனின் நடினில் உக்கத்தழல் னபண்டு கழ க்கும் குமந்தகஹன 

ழவுடுத்தழனது. ல்ள ஹயறுளடுகலம், னபண்ளடுகலம், கநகலம் அர்த்தநழமந்து 

ஹளகும் இ ம் ஹளர்க்கம்தளன் ன்த னழுநனளக உணபக் கூடின அழவு உண்நனளகஹய 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

இவ்யிதநள தநழமழினின் யியரிப்ன, ஹளரில் ஹபடினளகப் ங்குஸற் அயபது 

அனுயத்தச் சழப்ளக ஆயணப்டுத்தழ இனப்தளகச் ஸசளல்ளம். ஹநலும், தநழமழினின் 

தன்னுணர்வுகனேம், தன் யளழ்யின் சம்யங்கனேம் கயித்துயநள ஸநளமழச்சழப்ளல் 

ஸயிப்டுத்தழனினக்கும் யிதம் உண்நனில் ளபளட் த்தகும். ஸில், ிபச்சளபநற், 

அனுயத்தழன் ஸயிப்ள ளக, நளனு  ஹனம் நழக்க அயபது ழுத்து ஹளர்க்கக் களட்சழக 

யியரித்தழனந்த யிதம் ஸஞ்சத் ஸதளடுயதளகவும், னேத்தம் ற்ழன னரிதல்கள் இக்கழனச் சழப்ன 

நழக்கதளகவும் அநந்து சழக்கழன்து. 
 

ஹநலும், ‚ந்த ஏர் உனிரினம் ஹளபளடிளல்தளன் யளழ்க்க. இது இனற்கனின் ழனதழ. 

அந்த யகனில் நது நக்கள் தநது அபசழனல் உரிநகலக்களகப் ஹளபள  

ஹயண்டினயர்களகஹய இனக்கழளர்கள். ஆளல் இினேம் ஆனேதப் ஹளபளட் ம் ன் 

யமழனனில் நது அடுத்த சந்ததழ சழந்தழக்கக் கூ ளது ன்த து ஆத்நளயிழனந்து 

கூறுகழஹன். இந்த ளட்டில் இினேம் இபத்த ஆறு ளனக் கூ ளது. ந்த அன்னர்கலம் தது 

ிள்னச் சுநக்கும் ிஹபதப் ஸட்டிகில் அடித்துக் ஸகளண்டு அமக்கூ ளது. நது தழர்களச் 

சந்ததழ தநது அழயளற்ளல் உகத்த ஸயன்ஸடுக்க ஹயண்டும். நங்கள் என்றுட்  யீ 

உகத்தழன் தரிசங்க அயர்கள் ஹபடினளக அனுயிக்க ஹயண்டும். ஹளர்க் கங்கில் 

உனிபக் ஸகளடுத்த யபீர்கள் எவ்ஸயளனயனம் இந்த னேத்தம் ங்கஹளடு னடிந்து ஹளக 

ஹயண்டும் ன்றுதளன் ண்ணிளர்கஹ தயிப அடுத்த சந்ததழக்கும் அது ஸதள ப ஹயண்டும்  

அயர்கள் ழத்ததழல்‛ க் கூறுயளர் 
 

னதல் னனளக யிடுதப் னழகின் னக்கழனத் தயர்கில் எனயர் தன், 

தளன் சளர்ந்தழனந்த இனக்கத்த சுன யிநர்சத்துக்குள்ளக்கழனது யபஹயற்கத்தகுந்த ஸசனளகும். 

ஸில், சுனயிநர்சங்கள் ப்ஸளழுதுஹந ஆஹபளக்கழனநளய. இத ழத்தயஸபல்ளம் 

ழுதழயி  னடினளது. அய தழர்களத்தழல் அயபனேம் சரினள ளதனில்  ப்தற்கு 

யமழஹகளலுயனளக அநன ஹயண்டும். அப்ஹளதுதளன் சுனசரித ன்தும் னக்கழனத்துயம் 

ஸறும். அந்த யகனில், ‘என கூர்யளின் ழமழல்’ ன்னும் தது சுனசரித தழல் தநழமழி 

ஸண் யிடுத ற்ழத் ஸதரியித்தழனந்த கனத்துகள்; ஆனேதஸநடுத்துப் ஹளபளடின அநப்ின் 
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ஸண் ஹளபளி ன் யகனில் அத்தும் னக்கழனநளயஹன. ஹநலும், தளன் இணந்து 

இனங்கழன நழகவும் கடுநனள கட்டுப்ளடுகல ன் கூடின இனக்கஸநளன்ழ யிநர்சழத்ததளல் 

‘என கூர்யளின் ழமழல்’ ன்னும் ஸனரி தன் சுனசரிதக்குத் தரித்து அர்த்தம்தப 

னனன்ழனப்தளகவும் ஹதளன்றுகழது. 
 

இந்தச் சுன யிநர்சத்தளல் தநழமழி ன்னும் ஸண் ஹளபளிஸனளனயர் யந்த னேம் 

னடிவு ‘ஸதள ர்ந்து ஹளபளடுஹயன்’ ப்ஹத.  ஹளனக்கள ளதனயி க் கடிநளது 

உண்நனள சநளதளத்தழன் யமழ ன்தனேம் ளழஹயன் க் கூறுயஹதளடு, ‚து 

நளணயப் னயத்தழல் ளன் சளர்ந்த சனெகத்தழற்கு தளயது ன்நனள ஸசன ஆற் 

ஹயண்டுஸநன் ஸன யினப்ஹளடுதளன் என ஹளபளினளக நளழஹன். து யளழ்யின் இறுதழ 

னெச்சு யப என ஹளபளினளகஹய இனந்து நக்கலக்கு உதய யினம்னகழன்ஹன். ஆனேதம் 

ந்துயதன் னெஹநள அல்து மழக்குப் மழ யளங்குதழன் னெநளகஹயள து சனெகத்தழற்கும் 

ளட்டிற்கும் உகத்தழற்கும் ந்த ன்நகனேம் ளம் ஸசய்து யி  னடினளது ன்த 

அனுயத்தழன் ள ங்கள் கற்றுத் தந்து யிட் . அநதழனேம் சநளதளனஹந ந்தஸயளன 

சனெகத்தழதும் யர்ச்சழக்கள இனல்ள சளத்தழனப்ளட்  உனயளக்கும். அந்த யகனில் 

து இறுதழக் களம் யப து சனெகத்தழலும் ளட்டிலும் நட்டுநல், உகத்தழன் 

அநதழக்களகவும் சநளதளத்தழற்களகவும் து ஹளபளட் ம் ஸதள னம்.‛ க் கூழன தநழமழி 

இறுதழயப ஹளபளடிஹன நந்தழனக்கழன்ளர். 

யிநர்சங்கள் களபசளபநளக இல்ளதழனப்துஹளல் ஹதளன்ழளலும், சற்று ஆழ்ந்து ஹளக்கழளல் 

நழகவும் கடுநனள யிநர்சங்கள் ஸளதழந்தழனப்தும் ஸதரினயனம். யிடுதப்னழகின் 

தயபத் திப்ட்  னனில் யிநர்சழக்கயில்ஸனினும், தநழமழி அயர்கள் 

ஹகளட்ளட்டு யகனில் யிடுதப்னழகின் அநப் அது  ின்ற்ழன ஸகளள்கக 

அடிப் னளகக் ஸகளண்டு யிநர்சழத்தழனக்கழன்ளர். அந்த அநப்ில் ஹளபளடி, இறுதழனில் 

ழபளதபயளகக் கயி ப்ட்டு, இபளடயத்தழ ம் சபண ந்து, சழயளழ்க்க, தடுப்னனகளம் 

யளழ்க்க, னர்யளழ்வு ப் ல்ஹயறு ரிநளணங்கில் ஸசன்று நீண்டும் சனெகத்தழற்குள் 

தமந்த இயபச் சனெகம் தழர்ஸகளண்  யிதம் அதழர்ச்சழனைட்டுகழன்து. இந்ழனில் அயபது 

யளழ்க்க அனுயங்கின் அடிப் னில் தநழமழி ன்னும் ஸண் ஹளபளிஸனளனயர் நம் 

தழந்த ழனில் தன் யளழ்யில்  ந்தயற் ஆபளய்ந்து னடிவுக்கு யனயதற்கும் தன் 

சழந்தனில் ழத்தயளறு ஹசுயதற்கும் னழு உரிநனேள்து. அயபது கனத்துக யளசழப்ன 
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ஸயினில் யறீ்ழனப்யர்கள் ற்களம் அல்து ற்களநலும் இனக்களம். 
 

தநழமழி தன் சுனசரிதனில் தளன் ன் யிடுதப்னழகின் தயர் ஹயலுப்ிள் 

ிபளகபின் தநனின் கவழ் ஆனேதம் தளங்கழப் ஹளபள ப் னப்ட்ஹ ன் ன்தழழனந்து, 

2009இல் னள்ியளய்க்களழல் னேத்தம் னடிவுக்கு யந்ததனேம், அதன் ின்பள தடுப்னனகளம் 

நற்றும் னர்யளழ்வு னகளம் ஹளன் அனுயங்கனேம், சழ யளழ்யின் ின்ர் தன் க ந்த 

கள யளழ்க்கனி நீளய்வு ஸசய்தது யப தன்ிக  ரிநளணங்கில் தநழமழி 

யியரித்தழனக்கழன்ளர். இந்தழல் தநழமழி தன் குடும்ம், ள்ி யளழ்க்க, தளன் ிந்த கபம் 

வ்யளறு ஹளர்க்கநளக நளறுகழன்து, தளன் இணந்த இனக்க யளழ்க்கனின் னரிதல், 

இனக்கத்தழழனந்த அபசழனல் நற்றும் ஆனேதப் ஹளபளிகின் ழகள், யிடுதப் னழகின் 

ஸயற்ழகபநள ஹளர்கில் ஈடுட்  தது யளழ்யனுங்கள், னேத்தத்தழன் இறுதழக் களத்தழல் 

இனக்கத்தழன் ழ, நக்கின் ழ ப் ல்ஹயறு யிதநள அனுயங்கினூஹ  னேத்தத்தழன் 

ின்பள தன் யளழ்யின் னக்கழன ழகழ்வுகள் அத்தனேம் ஸனநவு இந்தழல் 

யியரித்தழனக்கழன்ளர். நழகுதழனள க்கங்க உ ன ஸரின அயிள தல் ன்ழல்ள 

யிட் ளலும், அத்தழனளனம் எவ்ஸயளன்றுஹந யிரியள தகயல்க உள் க்கழதளக 

அநந்துள்து.  
 

அந்த யகனில் கட்டுக்ஹகளப்ளஸதளன சுனசரிதனளக இனற்ப்ட்டினக்கும் இந்தல், 

உகளயின ஸண் சுனசரிதப்  ப்னகினூஹ  னக்கழனத்துயம் யளய்ந்ததளக 

கனதப்டுயஹதளடு, தநழமழினின் ழுத்தளற்ல் இக்கழனச் சழப்னநழக்கஸதளன இ த்தழல் அயப 

இந்தழன் யமழனளக ழழறுத்தழனேள்து. 

தநழமழி தன் அழவுக்கும், ஆலநக்கும் உட்ட்டு தளன் அழந்த தகயல்கள் நற்றும் தபவுக 

அடிப் னளக யத்து சழந்தஸதளன அத்தழனளனங்கில் தளன் இனற்ழன தழ ‘என 

கூர்யளின் ழமழல்’ ன்னும் தப்ில் என ஹளபளினளக ஹர்நனளகப் தழவு 

ஸசய்தழனக்கழன்ளர். தளன் சளர்ந்த ஸசனற்ளடுகில் ற்ட்  தயறுகக் கூ  தநனின் 

தனில் ற்ழத் தன்க் களப்ளற்ழக்ஸகளள் எனஹளதும் அயர் ழத்ததழல். 

ஸில், ‚ஹளபளட் த்த னழுயதுநளக தன்கப்டுத்தழக்ஸகளண்  யிடுதப் னழகள் 

இனக்கத்தழல் ளனும் என உறுப்ிபளக இனந்ஹதன். ஹளபளட் த்தழன் இறுதழ இனது யன ங்கள் 

ளனும் என சளட்சழனளகப் ஹளனக்குள்ஹ யளழ்ந்தழனக்கழஹன். ஹளபளிகள ளங்கள் நது 
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நக்கலக்கு யமங்கழன யளக்குறுதழகக் களப்ளற்த் தயழ யிட்ஹ ளம். கனிஸடுத்த 

ஆனேதங்கக் ளதுகளத்துக் ஸகளள்யதற்களக நது அபசழனல் இட்சழனத்தத் ஹதளற்கடித்து 

யிட்ஹ ளம்" க் கூறுயதழழனந்து  ந்தய அத்தழலும் தக்கும் ங்கழனப்த என 

ஸளறுப்னணர்யஹயளடு ஆபம்த்தழஹஹன ற்றுக்ஸகளண்டுதளன் தன் சுனசரிதனத் 

ஸதள ர்கழன்ளர். அதற்களக யனத்தனம் அ கழன்ளர். 
 

ஹய, தநழமழி என ஹளபளினளகத் தது தழல் தனேம் ஹர்நனளகப் தழவு 

ஸசய்தழனக்கழன்ளர் ன்தழல் ந்தச் சந்ஹதகனம் இல். 
 

அஹத ஹபத்தழல் இனக்கத்தழன் ழுச்சழக் களங்கில் யனம் இனக்க  யடிக்கக 

தழர்த்துக் ஹகட்கும் னபண சுதந்தழபம் ஸற்ழனந்ததளகத் தளன் அழனயில்  தநழமழி 

தன்தழல் ஆங்களங்ஹக குழப்ிட்டினக்கழன்ளர். சழ சநனங்கில் தன்ளல் இனக்கத் 

தநனின் னடிவுக ற்க னடினள யிட் ளலும், இனக்கக் ஸகளள்கன தளன் ற்றுக் 

ஸகளண் தளல் ந்ழநனிலும் இனக்கத்தழற்களக அயர் அநதழனளகச் ஸசனற்ட் தனேம் 

சுட்டிக்களட்டுகழளர். ஹநலும், தநழமழி தது தழல் யிடுதப் னழகள் இனக்கத்தழற்கும் 

நக்கலக்குநழ ஹன அதழக னபண்ளடுக ற்டுத்தழன கட் ளன ஆட்ஹசர்ப்ன ழ ற்ழக் 

குழப்ிடும் ஸளழுது தது தழபள கனத்துகள் களபணநளகத் தன் ஹயறு துக்கு 

நளற்ழனதளகக் குழப்ிடுகழன்ளர். ‚சநளதளக் களகட் த்தழல் யிடுதப்னழகின் 

ஆட்ற்ளக்குனத் தீர்ப்தற்களகச் ஸசனற்டுத்தப்ட்  ‘கட் ளன ஆட்ஹசர்ப்ன’ 

ஹளபளிகலக்கழ னில் யிநர்சங்கனேம் னபண்ளடுகனேம் ற்டுத்தழனதளகக் 

கூறுகழன்ளர். 
 

  அத்து ன் ‛தயர் ிபளகபன் டுத்த நழகத்தயள னடிவுகில் னக்கழனநளது கட் ளன 

ஆட்ஹசர்ப்ன ன்து ன் ழப்ளடு, இந்தக் களரினத்தழல் சூழ்ழக் கதழகளகப்  

ஹளபளிகலம், ஸளறுப்ளர்கலம் ந யினப்ின்ழஹன ஸசனற்ட்டுக் ஸகளண்டினந்தர்‛ ன்றும் 

தநழமழி கூறுகழளர்.‛ இந்தச் ஸசனல்ளடுகில் நட்டும் இயபது னபண்ட்  கனத்து ழ 

களபணநளக அபசழனல் து நகிர் ஸளறுப்ளபளக நற்ஸளன ஸண் ஹளபளி தன் இ த்தழல் 

ழனநழக்கப்ட் தளகவும் தது தழல் தநழமழி குழப்ிடுகழன்ளர். 
 

தநழமழி தன்  ப்ின் யமழ கூப்ட்டுள்யற்ழல் யஸனய உண்ந ன்த 
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ளம் ஸரிதளக ஆபளனத் ஹதயனில். அஹத ஹபத்தழல், அயர் கூளத யிசனங்கச் 

சுட்டிக்களட்டி அயற்றுக்கு தழபளக உண்நனள ஆதளபங்கள் இனப்ின் தநழமழி ன் 

ழுதயில் ன்று ஹகட்தழல் ந்த அர்த்தனநழல். ஸில் தன் யளழ்க்கனஹன 

நக்கலக்களக அர்ப்ணித்துக் ஸகளண்  என ஸண் ஹளபளினின் ஹர்நனள உணர்வுக 

அது ஸகளச்சப்டுத்துயதளக அநந்து யிடும். தன் யளழ்யின் ல்ஹயறு அயநளங்க, 

துனபங்க, ஹதளல்யிக அ ந்தழனந்த ழனிலும் தளன் னளனக்களகப் ஹளபளடிளஹபள 

அம்நக்கள்நீது ஸகளண்டினந்த ற்ழளல் உ ல்ழ எத்துமக்களத குறுகழன களச் 

சூழ்ழனிலும் தது யளழ்யில் தன் அதழகம் ளதழத்த உணர்வுக அடுத்த 

தனனினக்கு ழுத்தழன் யமழ அழனத் தந்தழனக்கழளர் ன்ளல் அயபது ஹளக்கத்தழற்கு 

னதழல் தயணங்க ஹயண்டும். 
 

தநழமழி தன் ழுத்தழனூஹ  என தநனின் அடிப் னில் கட்டிஸனழுப்ட்  

அநப்ினேம், அவ்யநப்ின் அபசழனழனேம் ழனளனநளகக் 

ஹகள்யிக்குட்டுத்தழனினக்கழன்ளர். னற்ஹளக்குத் ஹதசழனத் தத்துயம் ன்னும் அடிப் னிலும் 

அயற் யியரித்து அதன் ண்னகனேம் அயர் குழப்ிடுகழன்ளர். அதளயது, 
 

னற்ஹளக்குத் ஹதசழனநளது களதழத்தழன தழர்ப்ிக் ஸகளண் தளக இனக்க ஹயண்டும். 
 

அந்ழன ஆதழக்க சக்தழகின் (சவள இந்தழனள ஹளன்) ன்கலக்குச் ஹசய ஸசய்யதளக 

எனஹளதும் இனக்கக் கூ ளது. 
 

சனெக னபண்ளடுகள் யிசனத்தழல் ஹளதழன ஸதிவு இனக்கும் அஹத சநனத்தழல் 

எடுக்கப்டும் நக்கலக்குச் சளர்ளகவும் அது யிங்க ஹயண்டும். 
 

னத் ஹதசழனங்கலக்கு ஈ ள சந உரிந ஹயண்டும் அஹத ஹபம் னத் 

ஹதசழனங்க அ க்குயத, ஸயறுப்த நனநளகக்ஸகளண்டு ஸசனற் க் கூ ளது. 
 

சனெகத்தழல் இனக்கும் ற்த்தளழ்வு யிசனத்தழல் ல்ஹயறு யகனள தப்ஸண்ணங்கள் 

இனக்கும். இயற்க்க ந்து ஸசனற்டும் யகனில் ஸதிவு ஸகளண்டினக்க ஹயண்டும். 
 

னற்ஹளக்குத் ஹதசழனத்துக்குரின உனர்ந்த நளனு  யிழுநழனங்கப் ஹளபளட் த்தழனூஹ  
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உனயளக்க ஹயண்டும். அதளயது யிரியள கனத்துப் ரிநளல்க அனுநதழக்க ஹயண்டும். 

ஜளனகம் ழய ஹயண்டும். யன்ன நற்றும் சழத்தழபயதக ழனளனப்டுத்தஹயள 

அல்து அனுநதழக்கஹயள கூ ளது ன்ளர். 
 

இவ்யிதநள னற்ஹளக்குத் ஹதசழனத்தழன் ண்னகின் அடிப் னில் தழல் 

கூப்ட்டுள் தந நற்றும் அபசழனல் சளர்ந்த னக்கழனநள குற்ச்சளட்டுக தப் 

ற்ழக் குழப்ி ளநல் தழல் இ ம்ஸற் ஸசய்தழகக் ஸகளண்டு அடகுயஹத அழயளர்ந்த 

ஸசனளகும். 
 

என ளட்டின் சனெக, அபசழனல் நற்றும் ஸளனினல் சூமல் களபணநளக என ஹளபளி ன் 

உனயளகழன்ளர் ன்தற்கள உயினல் களபணங்க யியரிப்தளல் இந்தல் உக 

இக்கழனத்தழனூஹ  னக்கழனத்துயம் யளய்ந்ததளகக் கனதப்டுகழன்து. ஆபம்த்தழல் கல்யி கற்று 

கல்யினளல் தனேம் சளதழக்க ஹயண்டுஸநன் ண்ணத்து ன் இனந்த தநழமழின 

இபளடயத்தழரின் ழகணத்தளக்குதல்கள், இந்தழனப் னிரின் தளக்குதல்கள், ஹளரில் 

நபணத்தத் தழுயிக்ஸகளண்  ஆண், ஸண் ஹளபளிகின் ழ, இயஸனல்ளம் அயபது 

நதப்டிப்டினளக நளற்றுயத இந்தல் யியரிக்கழன்து. 
 

  ள சளனில் டிக்கும்ஹளது னழகின் நளணயர் அநப்ில் இணந்து ஸசனற்ட்  தநழமழி, 

என கட் த்தழல் ‚ஆண், ஸண் ஹயறுளடில்ளநல் தழசரி தற்றுக்கணக்கள இஞர்கலம், 

னேயதழகலம் தநதுனிபக் ஸகளடுத்துக்ஸகளண்டினந்த சூழ்ழனில் ஸயறும் ளர்யனளபளக 

இனப்து து நதழல் ஸனம் குற் உணர்ச்சழன ற்டுத்தழகழது. அதளல் ஸதள ர்ந்து 

டிக்கக் கூடின சூழ்ழனேம் உனயளகுஸந தளன் ழக்கயில். என குடும்த்தழல் 

எனயபளயது ஹளபள ச்ஸசன்ளல்தளன் அடுத்த சஹகளதபர்களயது ழம்நதழனளக யளம னடினேஸந 

தளன் ம்ினதளகக் குழப்ிடுகழளர்‛  இவ்யளறு ள்ிக்குச்ஸசன் நளணயிஸனளனத்தழ வ்யிதம் 

ஆனேதம் தளங்கழன ஹளபளினளகப் ரிணளநம் அ கழன்ளர் ன்த என யளக்குனெநளகஹய 

தது தழல் குழப்ிடுகழன்ளர். 

இனக்கம் னழுயதும் தநன நனநளக யத்துக் கட் நக்கப்ட்டுள்த அயர் 

ஹகள்யிக்குட்டுத்துகழன்ளர். 
 

  ஆபம்த்தழல் இனக்கத்தழன் னப் ஹளபளிகப் ஹளல் அயனம் என தந ன்னும் 
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அடிப் னில்தளன் இனங்குகழன்ளர். ஆளல் அதுஹய ின்ர் ஹபமழவுகலக்குக் களபணநளக 

யிங்கும் ஹளது அயபளல் அத ற்றுக்ஸகளள் னடினயில். ‚த்தஹனள 

ஸனக்கடிகலக்கு னகம் ஸகளடுத்து என ஹளபளட் த்த னப்து யன த்தழற்கும் ஹநளக ஸனம் 

 த்து ன் கட்டி யர்த்தயர் ன் ிபநழப்ஹளடுதளன் ன்ப்ஹளன் 

ல்ளனிபக்கணக்கள ஹளபளிகலம், நக்கலம் தயபப் ளர்த்ஹதளம். தயர் டுத்த 

னடிவுகள்  சந்தர்ப்ங்கில் யிநர்சத்துக்குள்ளகும் ஹளதும், அயர் நக்கின் 

னுக்களகவும், ளட்டின் யிடுதக்களகவும்தளன் இப்டினள னடிவுக டுக்கழன்ளர் 

வும், தயர் என னடிவு டுத்தளல் அதழல் ழச்சனநளக என ழனளனம் இனக்கும் வும் 

எவ்ஸயளன ஹளபளினேம் வ்யித னப்ளடுநழன்ழ ம்ிஹளம். தயர் டுக்கும் னடிவுக 

யிநர்சழப்ஹதள, ஹகள்யி ஹகட்ஹதள ஸதய்யக் குற்ம் இமப்தற்குச் சநநளதளக 

இனக்கத்தழனுள்ஹ கனதப்ட் து. 
 

  இந்தப் ஹளக்கழன் யர்ச்சழஹன இனக்கத்தழன் உள்ஹனள யியளதத்தனேம் யிநர்சத்தனேம் 

இல்ளஸதளமழத்து அதன் நழக அயகபநள னடிவுக்கும் யமழ யகுத்தது. ல்ளம் அயர்தளன் 

க்ஸகளண் ளடினது நட்டுநழல்ளநல் இறுதழத்ஹதளல்யிக்கும் அயஹப களபணம் ன் 

குற்த்தனேம் யபளறு அயர் நீது சுநத்தழ ழற்க ஹயண்டினதளனிற்று ன்ளர் தநழமழி.‛ (க்கம் 

164) இதப்ற்ழ ஹநலும் கூறும் ஸளழுது ‚த்தஹனள இட்சம் ஹன ன இபத்தனம் 

கண்ணனீம் இனக்கத்தழனு ன யர்ச்சழக்கு ீர் ளய்ச்சழனினக்கழது. அப்டினினக்கனில் 

யிடுதப்னழகள் இனக்கனம், தநழழ் நக்கலக்கள ஆனேதப்ஹளபளட் னம் திஸனளன 

நிதனு ன யினப்ன ஸயறுப்னகலக்கு நட்டுஹந கட்டுப்ட்டு ழன்தும், அயன ன யினப்ன 

ஸயறுப்னகலக்ஹகற் தீர்நளங்கின்டிஹன யமழ த்தப்ட் தும் த்தகன ஹநளசநள இ 

அமழய ற்டுத்தழனினந்தது த் தன் சுனசரிதனின் யமழ கடுநனளகச் சளடினினக்கழளர் 

தநழமழி.  
 

இவ்யளள அயபது ந ண்ணங்கள் திப்ட்  நிதர் நீதள ஸயறுப்ல். தளன் 

சளர்ந்தழனந்த இனக்கத்தழனூ ள அதன் கட் நப்ன நீதள சள ல்கஹ ஆகும். ஸில், ‚க 

னனில் ழன்று ந்தக் ஹகள்யிகலம் ஹகட்களது நது சக ஹளபளிகள் தநதுனிப 

அர்ப்ணித்துக்ஸகளண்டினந்தளர்கள். அத்தழனளகங்கலக்கு னன்ளல் ஹயறு துவுஹந ழுந்து ழற்க 

னடினளதழனந்தது. யபீநபணம் அ னேம் யப யிடுதப்னழகள் இனக்கத்தழன் யிசுயளசநழக்க 
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ஹளபளினளகக் க நனளற் ஹயண்டும் ன்தத் தயிப து சழந்தகில் ஹயறு துவுஹந 

ஸதன் யில்‛த் தநழமழி கூறுயது ஹளரின் உச்சகளகட்  தளர்த்தழ ஸயிப்டுத்தும் 

யிதநளக அநந்துள்து. 
 

இனக்கம் ற்ழன சுனயிநர்சங்கில் னக்கழனநளது சழ னிற்சழ னகளம்கில் 

 ஸற் அத்துநீல்கள் ன்ளர் தநழமழி. ஸில், தது ஸனங்கழன ஹதளமழனள சளம்யி 

தது னிற்சழ னகளம் அனுயங்கத் தன்ி ம் கூறும்ஸளழுது, ‚குறுகழன நப்ளங்கும், 

யக்கழப குணம் ஸகளண் யர்கின் கபங்கில் ஆனேதங்கலம், அதழகளபனம் ஹளய்ச்ஹசனம் ஹளது 

த்தகன அத்துநீல்கள்  ஸறும் ன்தற்கு அந்தப்னிற்சழ னகளநழன் என சழ 

ஆசழரினர்கள் உதளபணநளக இனந்தர். அபசழனல் ஹளபளிகளகப் ணினளற்ழன ின்ர் ஆனேதப் 

னிற்சழ ஸறுயதற்களக யந்தளர்கள் ன் களபணத்துக்களக யனது யித்தழனளசநழன்ழ அங்ஹக 

ஸகளடூபநள னனில் னிற்சழ ஸறுஹயளர்  த்தப்ட் ர். 
 

  இபத்தக் களனங்கள் ற்டுநவுக்கு அடினேதகலம், நத ஹளகடிக்கும் குனொபநள 

யளர்த்தகலம், திப்ட்  மழயளங்கல்கலம்  அந்த நகிர் னிற்சழ னகளநழல் அபங்ஹகழன 

சம்யங்கள் எட்டுஸநளத்தநள ஸண் ஹளபளிகலக்கும் நழகத்தயள னன்னுதளபணங்களக 

இனந்த ன்ளர்.‛  ஆளல், இய வ்யகனள சழத்தழபயதகள் ன்த நட்டும் தநழமழி 

தன் தழல் யிரியளக டுத்துபக்கயில். ஹநலும், னஸ்லீம் நக்கக் கட் ளனநளக 

ஸயிஹனற்ழனது ற்ழத் தநழமழி கூறும்ஸளழுது, ‚நழகவும் சபளசரினள யளழ்க்கத் தபத்தக் 

ஸகளண்டினந்த அந்த நக்கச் சந்தழத்த ஸளழுது ன் நதழல் நழகுந்த குற்வுணர்ச்சழ ற்ட் து. 

அ க்குனக்கு தழபளகப் ஹளபளடுயதளகக் கூழக்ஸகளண்  நது இனக்கம் இந்த அப்ளயி 

நக்கின் யளழ்வுரிநன அ க்குனக்கு உள்ளக்கழனதன் ழனளனத்த து இதனத்தளல் 

ற்றுக்ஸகளள் னடினளநழனந்தது ன்ளர். 
 

1996இல் இபளடயத்தழர் ய நபளட்சழனக் கப்ற்ழ யழகளநத்த னழுநனளகக் 

கப்ற்றும்  யடிக்கன ஹநற்ஸகளண் ஹளது இனக்கத்தழன் கட் க்ஹகற் அத்து 

நக்கலம் யன்ி ஹளக்கழ இ ம்ஸனர்ந்தர். ‚சழ நணி ஹபத்தழற்குள் க்குன ந்து 

இட்சம் நக்கள் ளயற்குமழ ளத்தக் க ந்த ழகழ்ய ப்டிப் தழவு ஸசய்தளலும் னரின 

யக்க னடினளத நித அயம் ன்ஹ கூஹயண்டும் ன்ளர்.‛ கழமக்கு நளகளணத்ததழனள 
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கனணள அம்நளின் ிரியித் ஸதள ர்ந்து இனக்கத்தழற்குள்  ந்த சஹகளதப னேத்தத்தப் 

ற்ழக் குழப்ிடுகனில் தநழமழி ‚கழமக்கு நளகளணப்ஹளபளிக நீட்ஸ டுக்கும் 

 யடிக்ககள் ன் ஸனரில் இனக்கத்தழற்குள் அயனம் ஸயறுக்கத்தக்க என ஸகளடூபநள 

சஹகளதப னேத்தம் னன்ஸடுக்கப்ட் து.  யன  களநளக ன்னு ன் மகழன  ஹளபளிகள் 

இன தபப்ிலும் உனிரிமந்து ஹளனினந்தர்.‛ ன்று கூறுயளர். 
 

யிடுதப்னழகள் அநப்ன ஸற் ஸயற்ழகின் களபணநளக ‚ஏர் அபச இனந்தழபம் ஹளல் 

தன் யிசளழத்துக் ஸகளண் தளல் இனக்கத்தழன் கூடுதள னெப்ம் ழர்யளகச்சழக்கழல் 

யஹீண சழதடிக்கப்ட் து.  தழநனள ஹளபளிகள் ஸளறுப்ளர்களக ழனநழக்கப்ட்டு 

ழர்யளகச் சழக்கல்கில் தநது ஹபத்தனேம் தழநனனேம் யணீடித்துக் ஸகளண்டினந்தர்‛ 

ன்ளர். 
  

இது இனக்கத்தழன் யர்ச்சழனத் த ஸசய்ததளக தநழமழி தன் தழன் யளனிளகக் 

கூறுகழளர். ஹநலும், இபளடயரீதழனில் சளதகப்  த்த இனக்கத்தளல் சநளதளக் 

களகட் த்தழல் அபசழனல் ரீதழனள ஸயற்ழகக் குயிக்க னடினயில் ன்தும் 

தநழமழினின் ழப்ளடு. இத, ‚னேத்தகத்தழல்  ஸயற்ழகக் குயித்த தயர் 

சநளதளச் சூழ்ழனில் அபசழனல் பளஜதந்தழப தடக்கங்கத் துணிச்சலு ன் னன்டுத்தழத் 

தநழமர்கலக்கு உறுதழனள என அபசழனல் தீர்ய ஸற்றுக்ஸகளள்லம் ழன ஹளக்கழ 

னன்ஹ னடினளநல் தழ ணழளர் க்கூறுயளர்.‛  
 

  அஹதஹபத்தழல், ‚னழகின் ஹளரினல் ஸயற்ழகில் நக்கலக்கழனந்த ிபநழப்ள ம்ிக்கனேம், 

தழர்ளர்ப்னம் தூப ஹளக்கு ள னழகின் அபசழனல் ஸசனற்ளடுகில் ப்ஹளதுஹந 

இனந்ததழல்‛ ன்து தநழமழினின் கூற்று.  
 

  ஸில், ‚ஆனிபநளனிபம் உனிர்கின் அர்ப்ணிப்ன யணீ்ஹளகளதடி கிந்து யந்த அபசழனல் 

சூழ்ழகத் தயர் னன்டுத்தழ நக்கலக்கு என ழபந்தபநள சநளதளத்த 

ற்டுத்துயளர்  அத்துப் ஹளபளிகனேம் ஹளல் ளனும் உறுதழனளக ம்ிஹன். இறுதழப் 

ஹளனக்கள னடியத் தந டுத்த ஹளது, து சழழதள அழவுக்ஸகட்டின யகனில் 

அது என சரினள னடியளகப் ஹயனில் ன்ளர்.‛  
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தது தழல் தநழமழி ஸண் யிடுத ற்ழ குழப்ிடும் ஸளழுது, ‚து ள சளக் 

களத்தழல் யிடுதப்னழகள் இனக்கம் திப்ஸனம் யிடுத இனக்கநளகப் ஸனம் 

யர்ச்சழன அ ந்தழனந்தது. நகிர்  னணிகள் க னகில் யபீ, தீபச் 

சளதகனேம், உனிர் அர்ப்ணிப்னகனேம் ழகழ்த்தழக்ஸகளண்டினந்தளர்கள். ளன் இனக்கத்தழல் 

இணந்து ஸகளண் நக்குப் ஸளதுயள ஹளபளட் ச் சூழ்ழகஹ களபணநளக இனந்த 

ஹளதழலும், என ஸண் ன் ழனில் து குடும்த்தழதும், ன்ச்சூழ்ந்தழனந்த 

சனெகத்தழதும், ஸண் சளர்ந்த கனத்து ழன உ த்து என னபட்சழ ஸசய்னக்கூடின 

சந்தர்ப்நளகவும் அதக் கனதழஹன். ளன் இனக்கத்தழல் இணந்த ள்ிப்னயத்தழல் என 

ஹயகனம், துடிப்னம் ன்ி ம் இனந்தஹத தயிப, அக்களகட் த்தழல் இனந்த அபசழனல் 

ழநகள் நற்றும் சனெகம் ற்ழன வ்யிதநள னரிதலும் க்கழனக்கயில் ன்ளர்.‛  
 

  ஹநலும், ‚ஸண்கள் ஆனேதப்னிற்சழ ஸற்ஹளது, அயர்களல் தநது உ ல் யழநன 

ழனொிக்கக்கூடினதளக இனந்த ஹளதழலும், அயர்கல ன அடிப் ச் சழந்தகில் 

ந்தவுக்கு நளற்ம் ற்ட்டினந்தது ன்து ஹகள்யிக்குரினதளனினந்தது. குடும்ம் ன் 

அநப்னக்குள்ினந்து ஸயிஹன யந்து, இனக்கம் ன் அநப்ிற்குள் னகுந்து ஸகளண்  

னழப்ஸண்கள் அயனஹந னபட்சழகபநள னதழன சழந்த நளற்த்தழற்கு உட்ட் யர்கள் ன்று 

கூழயி  னடினளது. வ்யளறு என கட்டுக்ஹகளப்ள குடும்ப்ஸண்ணளக யடீ்டில் 

யர்க்கப்ட்ஹ ளஹநள, அஹதஹளக் கடிநள இபளடயப்னிற்சழகப்ஸற், கட்டுக்ஹகளப்ள 

நகிர்  னணிப் ஹளபளிகளகஹய இனக்கத்தழலும் யர்க்கப்ட்ஹ ளம் க்கூறுயளர்.‛ 
  

“ஸண்கி ஹன சுதந்தழபநள என நஹளளயத்த யர்ப்தற்குரின தீர்க்கநள 

ஸகளள்கத்தழட் ங்கள் யனேம் ங்கி நழனக்கயில். ஸண்கள் யடீ்டுக்கு ஸயிஹன யந்து 

ஆனேதஹநந்துயதன் னெம், சனெகத்தஹன ளம் நளற்ழ யி ளம் க்கவு கண்ஹ ளம். ஆளல் 

உண்நனில்  ந்தது ன்ஸயன்ளல், ஸண் ஹளபளிகள் ஆனேதஹநந்தழப் ஹளபளடினதளல், 

ஹளர்க்கத்தழன்  ஸயற்ழகலக்குக் களபணகர்த்தளக்களக இனக்க னடிந்தஹத தயிப, சனெகத்தழல் 

ஸண்கள் சளர்ந்த கனத்தநயில் வ்யிதநள நளற்ங்கனேம் ங்களல் ற்டுத்தழயி  

னடினயில். தநழழ்ச் சனெகத்தழல் ஸண்கின் யிடுதக்கள ளய்ச்சல் யர்ச்சழனளது 

ஆனேதப் ஸண்கின் ிம்நளகஹய ஸதள ங்கழ ஆனேதப் ஹளபளட் த்தழன் ஹதளல்யினே ஹ அது 

னடிந்தும் ஹளது."  
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  “ஸண்கள் ஆனேதப் ஹளபளட் த்தழல் ங்ஸகடுப்தன் னெஹந சனெக நளற்த்த ற்டுத்த 

னடினேஸநன்று கனத்துக ளன் கூழனினக்கழஹன். ஆளலும், ஆனேதப்ஹளபளட் த்ஹதளடு 

சநளந்தபநள ழனில் சனெக நளற்த்தழற்கள ஹயத்தழட் ங்கலம் னன்ஸடுக்கப்ட்  

ன்று கூறுயதற்கழல் ன்ளர் 

 

“அபசழனல்து நகிர் ிரியினு ன ணிகளக சனெகத்தழல் ஸண்டரிந ற்ழன 

யிமழப்னணர்ய ற்டுத்துயதும், ஸண்கின் யளழ்கத்தபத்த ஹநம்டுத்துயதும், சனெகத்தழல் 

ளதழக்கப்ட்  ஸண்க இங்கண்டு அயர்கலக்கள னர்யளழ்யிப்தும், இன்னும் 

பந்துட்  ரீதழனில் சனெக நளற்த்துக்களக உமப்தும் ன்யளகஹய இனந்த. இதன் 

அடிப் னில்தளன் அபசழனல் நகிர் ிரியின் ஹயத்தழட்  அகுகலம் ிரிக்கப்ட்டினந்த. 

ஆளலும்  னனில் சளத்தழனநளது ன்ஹயள இனக்கத்தழற்கு னதழன ஹளபளிக 

இணப்தும், ஸண்கலக்ஸக குழப்ிட்  சழ ஹயக நளத்தழபம் ஸசய்ன 

னடிந்ததுஹநனளகும். ஸில் இனக்கத்தழன் னழுக்கயனம், ஸநளத்த யங்கலம் னேத்தத்தழல் 

ஈட் ப்  ஹயண்டின ஸயற்ழன ஹளக்கழஹன தழனப்ட்டினந்த.‛  

 

  அந்த அர்ப்ணிப்ின் அனுகூங்க அனுயிக்கச் சழத்தநளனினக்கும் சனெகம் அயின் 

ஹளபளட் த்தழற்குப் ின்பள யளழ்ய ஸகளச்சப்டுத்தழஹன ளர்க்கழது. ளழனல் 

யன்னக்கு உள்ளக்கப்ட்  ஸண்கின் உ ல்க யிம்பப்டுத்தழ, அபசழனல் ிமப்ன 

 த்துகழது. ஹளபளட் த்தழல் ங்குஸற்று உனிர் நீண்  ஸண்கள் அயனஹந நளநழமந்து 

ஹளய்த்தளன் யந்தழனக்கழளர்கள் ன் கனத்துகப் பப்னயது த்த ஹநளசநள இமழஸசனல் 

வும் கடிந்துபக்கழளர். ஹய, தது தழல் ஸண்கள் ற்ழன சனெகம் நீதள 

யிநர்சத்தனேம்கூ  நழகவும் ஹரி னளக ஸயிப்டுத்தழனினக்கழளர் தநழமழி;. 

 

யிடுதப்னழகின் அபசழனல், ஹளர்ச்ஸசனற்ளடுகனேம், னழகின் யன்ிப்ஹளர், 

னகரிச்சநபள தயப்ளய்ச்சல், னள்ியளய்க்களழல் ஹளரின் இறுதழக்களத்து அனுயங்கள், 



                                              உரிநத் தநழழ்த் ஹதசம்| அக்ஹ ளர் 2020|  59 

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

ஹளரின் ின்பள தடுப்ன னகளம், ஸயழக்க ச்சழ யளழ்வு நற்றும் னந்ஹதளட் த்துப் 

னர்யளழ்வு ஹளன் ல்ஹயறு ழகழ்வுக தநழமழி இந்தழல் யிரியளகஹய 

ஆயணப்டுத்தழனினக்கழன்ளர். ஹநலும், தநழமழி இனக்கத்தழல் ஹசர்ந்தஸளழுது, ஆனேதப்னிற்சழ 

டுப்தற்கு னன்ர் தளன் ஆற்ழன அபசழனற் ஸசனற்ளடுகனேம், அயபது அச்ஸசனற்ளடுகள் 

ற்ழன சழந்தகனேம், னழகின் நக்கல ள அபசழனல்  யடிக்ககனேம் தது 

தழல் சுனயிநர்சம் ஸசய்துள்ளர். 

 

னழகின் னளய்வுத்துப் ஸளறுப்ளர் ஸளட்டு அம்நளின் ஹநற்ளர்யனில் 

னிற்சழ ஸகளடுக்கப்ட்டு னழகின் தளக்குதல் யபளற்ழஹஹன னதல் த யனளக என 

இபளடய - க ற் க்கூட்டுப்  த்தம் நீது  த்தப்ட்  தளக்குதல் ‘எப்ஹபசன் தய’ 

ப்டும் தயப்ளய்ச்சளகும். தயனளது ீரிலும், ழத்தழலும் யளழும் யல்ந 

நழக்கது. ஹநற்டி தளக்குதலும் ீரிலும், ழத்தழலுனள்  கள் நீது  த்தப்ட்  தளக்குதல். 

யிடுதப்னழகள் ீரிலும், ழத்தழலும் எஹப ஹபத்தழல் தளக்குதல்  த்தும் யல்ந 

நழக்கயர்கள் ன்த உணர்த்துயதற்களக இ ப்ட்  ஸனர்தளன் ‘தயப்ளய்ச்சல்.’ இப்ஹளரில் 

ஈடுட்  ஹளபளிகின் உண்நனள உணர்வுக தநழமழி தது தழல் தழவு 

ஸசய்தழனக்கழளர். 
 

  “ ஹளபளிகள் தநது குடும்த்தயர்கலக்கு தநது இறுதழ ந ல்க ழுதழக் 

ஸகளண்டினந்தர். து ஸனங்கழன  ண்ிகலம் இத்தளக்குதழல் ங்ஸகடுத்தர். 

எவ்ஸயளனயனக்கும் எவ்ஸயளன யிதநள கவுகள், ம்ிக்ககள், அயம்ிக்ககள், உனிர் 

நீதள உத்தபயளதநழன்ந, ஸயிப்டுத்தனடினளத யிபக்தழ  ழச்சனிக்கப்ட்  னேத்தஸநளன்ழல் 

ங்குஸறும் ஹளபளிகின் இறுதழக் கணங்கில் அயர்கல ன கண்கில் ஹதங்கழனினக்கும் 

உணர்ச்சழகப் னரிந்து ஸகளள் னடிந்த யபளலும் நீண்டுஸநளன ன னேத்தத்தப்ற்ழ 

ஹசஹயள அல்து ழத்துப் ளர்க்கஹயள னடினளது ன்ளர். 
 

இந்த னேத்தத்தழல் ஸரின ஸயற்ழக அ ந்த யிடுதப் னழகள் இனக்க யபளற்ழல் 

னதல் த யனளக இபளடயத்தழரின் ‘னேத்த  ளங்கழ’ என்று கப்ற்ப்டுகழன்து ன்த 

டுத்துபக்கும் தநழமழி, இச்சநரில் இமந்த தது ஹதளமழகள் ற்ழனேம் யியரித்தழனக்கழன்ளர். 
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அதழல், அயர்கது களதல் அந்தபங்க உணர்வுகச் ஸசளல்ழ ஸஞ்சழத் ஸதளடும் யகனில் 

அயர்கது உனிரிமப்னேம் டுத்துபக்கழன்ளர். குழப்ளக சளம்யி ற்ழன அயபது கூற்று 

னக்கழனத்துயம் ஸறுகழது. ஸில், ‚யனல் ஸயிகலக்கூ ளக ளனும் சளம்யினேம் 

தயழ்ந்தடி னன்ஹழக்ஸகளண்டினந்ஹதளம். நம ஸதள ர்ந்து ஸய்து ஸகளண்ஹ னினந்ததளல் 

ஸயள்ம் ஹதங்கழக் கழ ந்தது. தூபத்ஹத உனபநள ழ என்ழழனந்து ஸதள ர்ந்து தளக்குதல் 

 த்தழக்ஸகளண்டினந்த இபளடயத்தழன் குழளர்த்துச் சுடுயின் இக்குத் தயளதயகள் அந்த 

யனல்ஸயினில்  ஹளபளிகின் உனிர்கக் குடித்துக்ஸகளண்டினந்த. சழழதளகக் 

கூ த்தன ழநழர்த்தழப் ளர்க்க னடினளத ழனில் ஹசற்று யனல்கலக்கூ ளக ளங்கள் 

தயழ்ந்து ஸகளண்டினந்ஹதளம். து க்கயளட்டில் ஊர்ந்து ஸகளண்டினந்த சளம்யினி நழனந்து 

தழடீஸப ‘லக்’  யிஹளதநள சத்தம் ஹகட் து. தழனம்ிப் ளர்த்ஹதன். அயது னகம் 

ஹசற்றுக்குள் னதந்துஹளய்க் கழ ந்தது. ளன் அயது தன ழநழர்த்தழப் ளர்த்தஹளது 

க யளனில் இபத்தம் கசழந்து ஸகளண்டினந்தது ன்ளர்.‛  
 

இதுஹளஹய, இச்சநரில் ழனள தன் ஸனங்கழன ஹதளமழ தளநப ற்ழனேம் தநழமழி 

குழப்ிடுகழளர். ‚ீ னளப ழப்ளய் தளநப, அயின் யநனள ஹசளக யிமழகள் என 

த ய நழன்ினது. களய்ந்து ஹளனினந்த உதடுகில் ஸநல்ழன னன்க ஸிந்தது. ளன் 

யினம்ினினந்தயபத்தளன் ழப்ஹன் ன்ளல், அயலக்குள் ஆமப்னதந்து கழ ந்த களதழன் 

இபகசழனக் களனத்த அப்ஹளதுதளன் க்குத் தழந்து களட்டினினந்தளள். ஆளல், னன்ஸளன 

னேத்தத்தழல் அயல ன ஹளபளிக் களதன் ற்கஹய உனிரிமந்தழனந்தளன் வும் 

குழப்ிடுயளர்.‛ ஹநலும், ‚ஹளர்க்கத்தழல் கண்  இன்ஸளன நக்க னடினளத களட்சழனேம் து 

ஆழ்நதழல் தழந்து ஹள சழத்தழபநளகழ யிட்டினந்தது. இபளடயத்தழரிதும், யிடுதப் 

னழகிதும் உனிபற் உ ல்கள் நமத் தண்ணரீில் ஊழப்ஹளய், ஆங்களங்ஹக 

யித்துக்கழ ந்த. அயர்கள் உ ல்கிழனந்து யடிந்தழனந்த சழயப்னக் குனதழ நம ீரில் 

கபந்து தண்ணஹீபளடு கந்து ஏடிக்ஸகளண்டினந்தது. சற்று ஹபத்தழற்கு னன்னயப தீபளப் 

கனேணர்ச்சழஹனளடு தழனம் னதழனநளக ழன்று ஹளரிட் யர்கள் ழத்தழல் ச ங்களக 

சழதழக்கழ ந்த களட்சழ என தளனின் நடினில் உக்கத்தழல் னபண்டு கழ க்கும் குமந்தகஹன 

ழவுடுத்தழனது. ல்ள ஹயறுளடுகலம், னபண்ளடுகலம், கநகலம் அர்த்தநழமந்து 

ஹளகும் இ ம் ஹளர்க் கம்தளன் ன்த னழுநனளக உணபக் கூடின அழவு 

உண்நனளகஹய அப்ஹளது க்கழனக்கயில் ன்ளர். 
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இவ்யிதநள தநழமழினின் யியரிப்ன, ஹளரில் ஹபடினளகப் ங்கு ஸற் அயபது 

அனுயத்தச் சழப்ளக ஆயணப்டுத்தழனினப்தளகச் ஸசளல்ளம். ஹநலும், தநழமழினின் 

தன்னுணர்வுகனேம், தன் யளழ்யின் சம்யங்கனேம் கயித்துயநள ஸநளமழச் சழப்ளல் 

ஸயிப்டுத்தழனினக்கும் யிதம் உண்நனில் ளபளட் த்தகும். ஸில், ிபச்சளபநற், 

அனுயத்தழன் ஸயிப்ள ளக, நளனு  ஹனம் நழக்க அயபது ழுத்து ஹளர்க்கக்களட்சழக 

யியரித்தழனந்த யிதம் ஸஞ்சத்ஸதளடுயதளகவும், னேத்தம் ற்ழன னரிதல்கள் இக்கழனச்சழப்ன 

நழக்கதளகவும் அநந்து சழக்கழன்து. 
 

ஹநலும், ‚ந்த ஏர் உனிரினம் ஹளபளடிளல்தளன் யளழ்க்க. இது இனற்கனின் ழனதழ. 

அந்த யகனில் நது நக்கள் தநது அபசழனல் உரிநகலக்களகப் ஹளபள  

ஹயண்டினயர்களகஹய இனக்கழளர்கள். ஆளல் இினேம் ஆனேதப் ஹளபளட் ம் ன் 

யமழனனில் நது அடுத்த சந்ததழ சழந்தழக்கக் கூ ளது ன்த து ஆத்நளயிழனந்து 

கூறுகழஹன். இந்த ளட்டில் இினேம் இபத்த ஆறு ளனக்கூ ளது. ந்த அன்னர்கலம் தது 

ிள்னச் சுநக்கும் ிஹபதப் ஸட்டிகில் அடித்துக்ஸகளண்டு அமக்கூ ளது. நது தழர்களச் 

சந்ததழ தநது அழயளற்ளல் உகத்த ஸயன்ஸடுக்க ஹயண்டும். நங்கள் என்றுட்  யீ 

உகத்தழன் தரிசங்க அயர்கள் ஹபடினளக அனுயிக்க ஹயண்டும். ஹளர்க்கங்கில் 

உனிபக் ஸகளடுத்த யபீர்கள் எவ்ஸயளனயனம் இந்த னேத்தம் ங்கஹளடு னடிந்துஹளக ஹயண்டும் 

ன்றுதளன் ண்ணிளர்கஹ தயிப அடுத்த சந்ததழக்கும் அது ஸதள பஹயண்டும்  அயர்கள் 

ழத்ததழல் க்கூறுயளர் 
 

னதல் னனளக யிடுதப் னழகின் னக்கழன தயர்கில் எனயர் தன், தளன் 

சளர்ந்தழனந்த இனக்கத்த சுன யிநர்சத்துக்குள்ளக்கழனது யபஹயற்கத்தகுந்த ஸசனளகும். 

ஸில், சுனயிநர்சங்கள் ப்ஸளழுதுஹந ஆஹபளக்கழனநளய. இத ழத்தயஸபல்ளம் 

ழுதழயி  னடினளது. அய தழர்களத்தழல் அயபனேம் சரினள ளதனில்  ப்தற்கு 

யமழஹகளலுயனளக அநனஹயண்டும். அப்ஹளதுதளன் சுனசரித ன்தும் னக்கழனத்துயம் 

ஸறும். ‘என கூர்யளின் ழமழல்’ ன்னும் தது சுனசரித தழல் ஆனேதஸநடுத்துப் ஹளபளடின 

அநப்ின் ஸண் ஹளபளி ன் யகனில் தநழமழி ஸண் யிடுத ற்ழத் ஸதரியித்தழனந்த 

கனத்துகள் அத்தும் னக்கழனநளயஹன. ஹநலும், தளன் இணந்து இனங்கழன நழகவும் 
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கடுநனள கட்டுப்ளடுகல ன் கூடின இனக்கஸநளன்ழ யிநர்சழத்ததளல் ‘என கூர்யளின் 

ழமழல்’ ன்னும் ஸனரி தன் சுனசரிதக்கு தரித்து அர்த்தம் தப னனன்ழனப்தளகவும் 

ஹதளன்றுகழது. 
 

இந்தச் சுன யிநர்சத்தளல் தநழமழி ன்னும் ஸண் ஹளபளிஸனளனயர் யந்த னேம் 

னடிவு ‘ஸதள ர்ந்து ஹளபளடுஹயன்’ ஹளனக்கள ளதனயி க் கடிநளது உண்நனள 

சநளதளத்தழன் யமழ ன்தனேம் ளழஹயன் க் கூறுயஹதளடு, ‚து நளணயப் னயத்தழல் 

ளன் சளர்ந்த சனெகத்தழற்கு தளயது ன்நனள ஸசன ஆற் ஹயண்டுஸநன் ஸன 

யினப்ஹளடுதளன் என ஹளபளினளக நளழஹன். து யளழ்யின் இறுதழ னெச்சு யப என 

ஹளபளினளகஹய இனந்து நக்கலக்கு உதய யினம்னகழன்ஹன். ஆனேதம் ந்துயதன் னெஹநள 

அல்து மழக்குப் மழ யளங்குதழன் னெஹநள து சனெகத்தழற்கும் ளட்டிற்கும் உகத்தழற்கும் 

ந்த ன்நகனேம் ளம் ஸசய்து யி  னடினளது ன்த அனுயத்தழன் ள ங்கள் கற்றுத் 

தந்து யிட் . அநதழனேம் சநளதளனஹந ந்தஸயளன சனெகத்தழதும் யர்ச்சழக்கள 

இனல்ள சளத்தழனப்ளட்  உனயளக்கும். அந்த யகனில் து இறுதழக் களம் யப து 

சனெகத்தழலும் ளட்டிலும் நட்டுநல் உகத்தழன் அநதழக்களகவும் சநளதளத்தழற்களகவும் து 

ஹளபளட் ம் ஸதள னம்.‛ க் கூழன தநழமழி இறுதழயப ஹளபளடிஹன நந்தழனக்கழன்ளர். 

சந்ோ 

நக்கலய்ன் ார்க்சிப் பள்ரிில் (12) 

லிறிப்தப துளண!  

சாத்ோன்குரம் காலல்நிளய இட்ள ப் படுககாளயக் குற்மலாரிகளரத் 
ேப்ப அசு ேப்பு சூழ்ச்சிகளர முமிடிப்தபாம்!   

காலல் சித்ேிலளேக்கு ேிான கூட்டிக்கம் 
JAACT - TN 

தோறர் ேிாகு, 8939154752. 

கசயாரர்: 
தோறர் ீ.ே. பாண்டின், 

9080427640. 
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முேயாரித்துல கநயக்கடி குமித்ே ார்க்ஸின் பகுப்பாய்வு: 

ஆசிரிர்: கலங்கத ஷ் ஆத்ேதா 

ஸளனளதளப ஸனக்கடிகள், னதளித்துய உற்த்தழ னக்கு நட்டும் ிபத்ஹனகநளய 

அல், ஆளல் னதளித்துய உற்த்தழ னனில் ற்டும் ஸளனளதளப ஸனக்கடிகள் 

னபண்ள ள தன்நக ஸகளண்டுள். னதளித்துயத்தழல் ஸனக்கடி ன்து 

ற்ளக்கு ன்தக் களட்டிலும் அதீத உற்த்தழனளஹ ற்டும் ஹளக்கக் ஸகளண்டுள்து. 

னதளித்துயத்தழற்கு னந்தன சனெக அநப்னகில், ஸளனளதளப ஸனக்கடி ன்து 

ற்ளக்குனிளல் ற்டும். யட்சழ, ஸயள்ம், னகம்ங்கள் ஹளன் இனற்கச் சவற்ங்களல் 

அத்தழனளயசழனப் ஸளனட்கள் நற்றும் ஹசயகில் ற்டும் கடுநனள ற்ளக்குனளல் 

உனயளகும். அச்சனெக அநப்னகில் உற்த்தழ சக்தழகின் யர்ச்சழ எப்டீ் யில் குந்த 

அயில் இனந்தது. அதற்கு னற்ழலும் நளளக, னதளித்துயத்தழன் கவழ் ஸளனளதளப 

ஸனக்கடிகள் நழக உற்த்தழனளல் ற்டுகழன். எனனம், குந்த யினிலும் யிற்க 

னடினளதடி ஸளனட்கள் க கில் குயிந்து கழ க்கழன். நறுனம், ஹகளடிக் கணக்கள 

ஸதளமழளர்கள் 

ஹயனில்ளநல் இனப்தளல் 

அத்தழனளயசழனப் ஸளனட்கக் 

கூ  யளங்க இனளத ழனில் 

உள்ர்.  

 

னதளித்துய ஸனக்கடினிளல் 

ஸளனளதளப யளழ்வு 

சழதவுறுகழது, னதளித்துய 

நறுவுற்த்தழ  ன த டுகழது. ஸளனளதளப ஸனக்கடினிளல் சனெக னெதத்தழன் 

நறுவுற்த்தழ- இது திப்ட்  னெத நறுவுற்த்தழ ஸசனல்னகின் கூடுதல் - ஸசனல்ன 

ளதழக்கப்டுகழது.  

னதளித்துயத்தழன் எவ்ஸயளன ஸளனளதளப ஸனக்கடினேம்  னபண்ளடுகின் 

எனங்கழணந்த ஸசனல்ளட்டின் யியளக ற்டுகழது.னதளித்துயத்தழல் ஸளனளதளப 

ஸனக்கடி ற்டுயதற்கள னதன்நனள னென்று னெ களபணிகளய; 
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  1.னதளித்துயத்தழன் தளன்ஹதளன்ழத்தநள உற்த்தழ னனளல் ற்டும் யிகழதப் 

ஸளனத்தநழன்ந, 

  2. கு-தகர்வு (தகர்வுப் ற்ளக்கு),  

  3. ள யதீத்தழன் யழீ்ச்சழப் ஹளக்கு 

லிகிேப் கபாயத்ேின்ள கநயக்கடிகள்:  

சனெகத்தழன் எட்டுஸநளத்த உற்த்தழனனேம் இபண்டு ஸரின உற்த்தழத் துகளக ிரிக்களம். i) 

து I உற்த்தழச் சளதங்க உற்த்தழ ஸசய்னேம் து, ii) து II தகர்வு ஸளனட்க 

உற்த்தழ ஸசய்னேம் து. 

சனெக நறுவுற்த்தழ அஹத அயிஹள அல்து யிரிந்த அயிஹள  ஸ ஹயண்டும் 

ன்ளல், எவ்ஸயளன துனிலும் உற்த்தழ ஸசய்னப்டும் ஸளனட்கலக்கழ ஹன சநழ 

ற்டும் யிதநளக என குழப்ிட்  யிகழதளசளபத்தழல் இனக்குநளறு சரினள அயில் உற்த்தழ 

ஸசய்ன ஹயண்டும். ஆளல் னன்ஹப தீர்நளிக்கப்ட்  சனெகத் தழட் ங்கின் டி 

னதளித்துய உற்த்தழ  ஸறுயதழல். நளளக, உற்த்தழ நற்றும் னதலீடு ஸதள ர்ள 

னடிவுகள் சனெகத் ஹதயனின் அடிப் னில் ஸசய்னப் ளநல், எவ்ஸயளன னதளினின் 

னடிவுகலம் தன்ிச்சனளக நற் னதளிகின் னடிவுகச் சளபளநல் ஸசய்னப்டுகழது. 

ஆகனளல், ல்ஹயறு கழகில் உற்த்தழ ஸசய்னப்டும் ஸளனள்கலக்கழ ஹனனள ‘சரினள’ 

யிகழதளசளபங்கள் - குழப்ளக உற்த்தழ சளதங்கலக்கும் தகர்வு ஸளனட்கலக்கும் இ னில் –  

உறுதழ ஸசய்னப்டும் ன்தற்கு ந்த உத்தபயளதனம் இல். இத்தகன யிகழதப் 

ஸளனத்தநழன்நஹன ஸனக்கடி உனயளயதற்கள னக்கழனக் களபணநளக அநகழது. தகர்வுப் 

ஸளனட்கள் நற்றும் உற்த்தழ சளதங்கள் ஆகழனய சரினள யிகழதளசளபத்தழல் உற்த்தழ 

ஸசய்னப் ளததளல், நறுவுற்த்தழன உறுதழஸசய்னேம் யிதநளக உற்த்தழப் ஸளனட்க 

தழர்ளர்த்த யிகில் யிற்து சளத்தழனநழல்ளநல் ஹளகழது. னதளித்துயத்தழன் 

தளன்ஹதளன்ழத்தநள உற்த்தழ னனளல் யிகழதப் ஸளனத்தநழன்நனேம் அதன் யியளகப் 

ஸளனளதளப ஸனக்கடினேம் ற்டுகழன். 

 

எவ்ஸயளன சபக்கனேம் ஹளஹய னதளித்துய ஸளனளதளபத்தழன் ஸநளத்த உற்த்தழ நதழப்னம் 

னென்று குதழகக் ஸகளண்டுள்து. னதளயதளக, ஸநளத்த உற்த்தழக்குத் ஹதயனள 

நளளனெதம் உள்து. இபண் ளயதளக உற்த்தழ ஹயனில் ஈடுடுத்தத் ஹதயனள 
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நளறுனெதனம், இறுதழனளக, ஸதளமழளி யர்க்கத்தளல் உற்த்தழ ஸசய்னப்டும் உரி நதழப்னம் 

உள்து. உரி நதழப்ன னதளி யர்க்கத்தளல் னழுநனளக தகபப்டும் ஹளது ின 

நறுவுற்த்தழ  ஸறுகழது. னதளர்கள் உரி நதழப்ின் என குதழன னெதநளக 

நளற்றும் ஹளது யிரியளக்கப்ட்  நறுவுற்த்தழ  ஸறுகழது. அப்ஹளது, உற்த்தழன 

யிரிவுடுத்தும் ஹளக்கழல் உரி நதழப்ிழனந்து உற்த்தழ னெதத்தழன் கூறுகள , உமப்ன 

சக்தழ நற்றும் உற்த்தழ சளதங்கள் யளங்கப்டுகழன் 

. 

ஸளனளதளபத்த சனெக உற்த்தழனின் இபண்டு ஸரின துகளகப் ிரிக்களம். து I 

உற்த்தழ சளதங்க உற்த்தழ ஸசய்கழது. அதன் தனளரிப்னகள் ல்ஹயறு உற்த்தழச் 

ஸசனல்னகில் ஈடுடுத்தப்ட்  ஹளதழலும், திர் தகர்வுக்கு ஹபடினளகப் 

னன்டுத்தப்டுயதழல். து II தகர்வுப் ஸளனட்க உற்த்தழ ஸசய்கழது. அதன் 

தனளரிப்னகள் ஹபடினளகத் திபளல் தகபப்டுகழன். எவ்ஸயளன துனிலும் உற்த்தழ 

ஸசய்னப்டும் நதழப்னகக் கவழ்யனநளறு ிரிக்களம். 

 து I:  

ஸநளத்த நதழப்ன (VI)  

VI = cI+vI+sI 

து II:  

ஸநளத்த நதழப்ன (VII)  

VII = cII +vII +sII 

இங்ஹக cI, cII ஆகழனய னஹன து I, து IIஇல் ஈடுடுத்தப்டும் நளளனெதங்கள் 

ஆகும். vI, vII ஆகழனய னஹன து I, து IIஇல் ஈடுடுத்தப்டும் நளறுனெதங்கள் 

ஆகும். sI, sII ஆகழனய னஹன து I, து IIஇல் ஈடுடுத்தப்டும் உரி நதழப்னகள் ஆகும். 

 

னதழல், ின நறுவுற்த்தழனக் கனத்தழல் ஸகளள்ஹயளநளளல் து-I உற்த்தழச் 

சளதங்கத் தனளரிப்தளல், அயற் ஹபடினளகத் திப்ட்  னனில் தகப னடினளது. 

ஆகஹய, து Iச் ஹசர்ந்த னதளிகலம், ஸதளமழளர்கலம் தங்கலக்கள தகர்வுப் 

ஸளனட்கப் ஸறுயதற்கு, து Iக்கும் து IIக்கும் இ னில் ரிநளற்ம்  ஸ 

ஹயண்டும். அஹதஹளல், து IIஇல் உற்த்தழ மன அயில் ஸதள ப ஹயண்டுநளளல், அதன் 
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னதளிகள் து Iஇழனந்து தகபப்ட் த தழலீடு ஸசய்னத் ஹதயனள 

நளளனெதத்தப் ஸ ஹயண்டும். இய சுனகநளக  ஸ vIக்கும் vIIக்கும் இ ஹன 

தழட் யட் நள யிகழதளசளப உவு கவழ்கண் யளறு இனக்க ஹயண்டும். (i) உற்த்தழ ஸசய்னப்டும் 

ஸநளத்த உற்த்தழச் சளதங்கின் நதழப்ன, து I நற்றும் து IIஇல் 

னன்டுத்தப்ட் யற்றுக்குச் சநநளக இனக்க ஹயண்டும்.  

அதளயது,  

VI = cI+vI+sI=cI+cII 

அல்து  

  (ii)  cII = vI+sI 

(ii) தகர்வுப் ஸளனட்கின் ஸநளத்த உற்த்தழ நதழப்ன இன துகின் னதளிகள் 

நற்றும் ஸதளமழளர்களல் னழுநனளக தகபப்  ஹயண்டும். அதளயது,  

VII = cII+vII+sII = vI+vII+sI+sII 

அல்து  

cII = vI+sII 

நறுவுற்த்தழன உறுதழ ஸசய்ன, துகள் I நற்றும் IIக்கு இ னில் ஹநற்குழப்ிட் யளறு என 

தழட் யட் நள யிகழத உய (நதழப்ன அடிப் னில்) பளநரிக்க ஹயண்டினது அயசழனம். 

 

னக்கழனநளக து IIஇல் தகபப்ட் யற் நளற்டீு ஸசய்னத் ஹதயப்டும் 

நளளனெதத்தழன் அவு து Iஇன் னதளிகள் நற்றும் ஸதளமழளர்கலக்குத் 

ஹதயப்டும் தகர்வு ஸளனட்கின் நதழப்னக்குச் சநநளக இனக்க ஹயண்டும். ிதளகச் 

ஸசளன்ளல், து  என்று, து இபண்டி ம் யளங்கழனயற்ழன் நதழப்ன, து இபண்டு, து 

என்ழ ம் யளங்கழனயற்ழன் நதழப்னக்குச் சநநளக இனக்க ஹயண்டும். என னதளித்துயப் 

ஸளனளதளபத்தழல், உற்த்தழ நற்றும் னதலீடு ற்ழன னடிவுகள்  ட்சக் கணக்கள 

னதளிகள் நற்றும் ழறுயங்களல் தன்ிச்சனளக டுக்கப்டுயதளல், ிநனள 

நறுவுற்த்தழஹன  ஸறுயதளக ஸகளண் ளலும் கூ , இந்த யிகழதளசளபச் சநழ தளளகஹய 

ழறுயப்டும் ன்று தழர்ளர்க்க யளய்ப்ன இல். யிரியளக்கப்ட்  நறுவுற்த்தழ சவபளகத் ஸதள ப 

ஹயண்டுநளளல் இதஸனளத்த ஹநலும் சழக்கள ழநகள் ழவு ஸசய்னப்  ஹயண்டும். 

ஹய, இந்ழநகள் னர்த்தழ ஸசய்னப்டும் ன்று தழர்ளர்க்கவும் யளய்ப்ன இல். 
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உற்த்தழனின் ல்ஹயறு னக்கழனக் கழகின் யிஸளனட்கலக்கழ ஹன சரினள யிகழதளசளப 

உவுக - தகர்வுப் ஸளனட்கள் நற்றும் னெதப் ஸளனட்கலக்கு இ னில் - ஸத் 

தயறும் ஹளது யிகழதப் ஸளனத்தநழன்ந ஸனக்கடிகள் ற்டுகழன். 

 

குளம நுகர்வு: 

னதளித்துயத்தழல் களணப்டும் என னக்கழனநள ற்த்தளழ்வு னதளித்துயத்தழன் 

உற்த்தழச் சக்தழக்கும், அதன் தகர்வுச் சக்தழக்கும் இ னிள னபண்ளட்  அடிப் னளகக் 

ஸகளண் து. இது உற்த்தழச் சளதங்கள், தகர்வுப் ஸளனட்கின் உற்த்தழக்கு இ னிள 

யிகழதச் சநநழன்நனளல் உனயளகழது.  

‘தகர்வு’ ன்து இபண்டு யகப்டும்: 1. ஸதளமழளர்கள், னதளிகள் ஆகழஹனளரின் திர் 

தகர்வு (உணவு, உ ) 2. உற்த்தழச் சளதங்கனேம், உமப்னச் சக்தழனனேம் ல்ஹயறு 

உற்த்தழச் ஸசனல்னகில் ஈடுடுத்தும் உற்த்தழத் தழனுள் தகர்வு.  

 

னதளித்துயத்தழல் உரி நதழப்ப் ஸறுயஹத உற்த்தழனின் ஹளக்கம் ஆகும். 

னதளிகி ஹன ற்டும் ஹளட்டி ஹநலும் ஹநலும் உரி நதழப்ப் ஸறும் ஸளனட்டு 

னெதத்த குயிக்க அயர்க ழர்ப்ந்தழக்கழது. னெதக் குயிப்ன ன்து உற்த்தழத் 

தழனுள் தகர்ய ஹநலும் ஹநலும் அதழகரிப்தற்களகஹய ஸசய்னப்டுகழது. னதளித்துயப் 

ஸளனளதளபத்தழல் ‘தகர்வுச் சக்தழனின்’ என அங்கநளக உற்த்தழத் தழனுள் தகர்யின் இந்த 

யர்ச்சழ உள்து. னதளித்துயத்தழல் ஹளட்டினளல் ற்டும் ழர்ப்ந்தங்கஹ திர் தகர்வு 

யர்ச்சழன எப்டீ் யில் சளபளநல் உற்த்தழத் தழனுள் தகர்வு யபக் களபணநளகழது.  

 

னதளித்துய உற்த்தழனில் அறுதழ உரி நதழப்ன, எப்டீ்டு உரி நதழப்ன ஆகழனயற் 

அதழகரிப்த்தற்களக னெதம் தழபட் ப்டுகழது. உமப்னச் சக்தழனின் நதழப்க் குக்கும் 

யிதநளகச் ஹசந உமப்னப் ட் ளத்த ஸனக்குயது னதளித்துயத்தழன் ஸளது யிதழகில் 

என்று. ஆளல் னதளிகலக்கு உரி நதழப் உற்த்தழ ஸசய்தளல் நட்டும் ஹளதளது, 

ஸதளமழளர் யர்க்கத்தழன் உரி உமப்ன ஸளதழந்துள் சபக்குக உகந்த யினில் யிற்றுப் 

ணநளக ஈஹ ற்ம் ஸசய்னவும் ஹயண்டும். உரி நதழப்ன ஈஹ ற்ம் ஸறுயது சனெகத்தழன் 

தகர்வுச் சக்தழன ஸளறுத்துள்து. ஆகஹய உரி நதழப் உற்த்தழ ஸசய்யதற்கள 
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ழந்தகலம், தகர்யத் தீர்நளிக்கும் ழந்தகலம் –  உரி நதழப்ின் ஈஹ ற்ம் - 

எத்தய அல். இய இபண்டுஹந னபண்ள ள ஸதள ர்ன னய. ஹபடிச் சுபண் லுக்கள 

ழந்தகலம் அத ஈஹ ற்ம் ஸசய்யதற்கள ழந்தகலம் எத்தய அல். அய 

இ த்தளல், களத்தளல் நட்டுநல்ளது, தர்க்கரீதழனளகவும் ஹயறுடுகழன். சுபண் ளது 

சனெகத்தழன் உற்த்தழச் சக்தழனளல் நட்டுஹந யபம்ி ப்டுகழது, சுபண் ழன் ஈஹ ற்த்தப் 

ல்ஹயறு யகனள உற்த்தழகலக்கழ ஹனனள யிகழதளசளப உவுகலம், சனெகத்தழன் தகர்வு 

சக்தழனேம் ழர்ணனிக்கழது. சனெகத்தழன் தகர்வு சக்தழனளது  உற்த்தழ சக்தழ அல்து தகர்வு 

சக்தழனளல் நட்டுஹந தீர்நளிக்கப்டுயதழல். னபண்ள ள யிழஹனளக ழநகின் கவழ் 

அநனேம் தகர்வு சக்தழனளல் தீர்நளிக்கப்டுகழது, இதுஹய சனதளனத்தழன் ஸனம்குதழனிரின் 

தகர்யக் குக்கக் களபணநளகழது.  

 

னதளித்துய உற்த்தழ னனளல் உற்த்தழ சக்தழகில் நழகப்ஸரின யர்ச்சழ ற்டுகழது. 

னதளிகி னிள ஹளட்டினேம், உரி நதழப்னக்கள ஹயட்கனேம், னெதத்தத் 

தழபட் வும், குழப்ளக உமப்ின் உற்த்தழத்தழ உனர்த்துயதற்கும் கட் ளனப்டுத்துகழது. 

இனந்தழபங்கள் நற்றும் யீ ஸதளமழற்துனின் யர்ச்சழனளல் உற்த்தழ ஸசய்னப்டும்  எப்டீ்டு 

உரி நதழப்ன, எஹப ஹபத்தழல் சனெகத்தழன் உற்த்தழ சக்தழனனேம் ஹசநப் ட் ளத்தனேம் 

ஸரிதும் அதழகரிக்கழது. ஹசநப் ட் ளத்தழன் யர்ச்சழனேம், அதளல் யபம்ி ப்டும் கூழ 

உனர்வும், இய இபண்டுஹந தகர்வுக்கள தத்த குறுகச் ஸசய்கழன். இவ்யளறு உற்த்தழ 

சக்தழகின் யர்ச்சழக்கும், னதளித்துய உற்த்தழ உவுகலக்கும் இ னிள னபண்ளடு 

சனெகத்தழன் உற்த்தழ நற்றும் தகர்வு சக்தழகலக்கு இ னிள னபண்ள ளக ஸயிப்டுகழது.  

 

னதளித்துயத்தழல் உற்த்தழக்கும் தகர்வுக்கும் இ னில் உள் அடிப்  னபண்ளட்  

நளர்க்சழன ஸளனளதளபம் அழந்ஹதற்கழது. னதளித்துயம் உற்த்தழ சக்தழக யர்க்கழது, 

ஹய சனெகத்தழன் உற்த்தழ ஆற் யிபயளக அதழகரிக்கழது. ஆளல் அதன் உற்த்தழ 

உவுகலம் (யிழஹனளகனம்) சனெகத்தழன் தகர்வு சக்தழனின் யர்ச்சழன கட்டுப்டுத்துகழன். 

இந்த னபண்ள ளது னதளித்துயத்தழன் சளத்தழனநற் தன்நனஹனள அல்து 

னதளித்துயம் தளஹ யழீும் ன்து ஹளன் ந்த குறுகழன ஸளனளதளப 

கண்ஹணளட் த்தஹனள குழப்ி யில், நளளக, இந்த னபண்ளடு கு தகர்வு ஹளக்கஹன 
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குழக்கழது. ‘கு தகர்வு ’ ன் ஸசளல் ழச்சனநளக என எப்டீ் யிள ஸளனிஹ 

கூப்டுகழது, அதளயது சனெகத்தழல் உள் உற்த்தழ சக்தழகின் யர்ச்சழனே ன் எப்ிடும் ஹளது 

தகர்வு சக்தழ குயளக உள்து ன்தஹன குழக்கழஹத தயிப கு-தகர்வுயளதழகள் 

குழப்ிடுயது ஹளல் அறுதழனள ஸளனில் கூப் யில். 

னதளித்துயத்தழல் தகர்வுப் ற்ளக்குனின் களபணநளக ஸயிப்ன சந்தகள் இல்ளநல் 

உரி நதழப் ஈஹ ற்ம் ஸசய்ன னடினளது, ஆகனளல் யிரியள நறுவுற்த்தழக்கு யளய்ப்ன 

இல் ன்ஹத ஹபளசள க்சம்ர்க் னன்யக்கும் யளதம். உரி நதழப் கூடுதல் உற்த்தழ 

னெதநளக நளற்றுயதன் னெனம், னதளி யர்க்கத்தழன் தகர்ய ஹநலும் அதழகரிப்தன் 

னெனம் ஈஹ ற்ம் ஸசய்து யிரியள நறுவுற்த்தழன சளத்தழனப்டுத்த னடினேம் ன்தளல் 

ஹபளசள க்றம்ர்கழன் யளதம் ிமனே னது, 

 

 யாபலேீ லழீ்ச்சிப் தபாக்கு லிேி : 

னதளித்துய ஸனக்கடிகில் என னக்கழன அங்கநளக கு- தகர்ய நளர்க்ஸ் 

அங்கவகரித்தளர். இந்த ஹளக்கழளல் உற்த்தழனள உரி நதழப் ஈஹ ற்ம் ஸசய்யதழல் 

அவ்யப்ஹளது  ஹரிடும் சழபநங்கிளல்- னதளிகள் தங்கது சபக்குக அதன் உற்த்தழ 

யினில் யிற்க னடியதழல்-  ஸளனளதளப ஸனக்கடி ற்டுகழது. ஆளல் உற்த்தழனின் 

கழகலக்கழ ஹன களணப்டும் யிகழதஸளறுத்தநழன்ந, கு-தகர்வு ஆகழனய நட்டுஹந 

னதளித்துய ஸளனளதளப ஸனக்கடிகலக்கள னெ களபணங்களக நளர்க்ஸ் கனதயில். 

னதளித்துயத்தழன் என அடிப் னள ஹளக்க ஆபளய்யதழல் அயர் கணிசநள கயம் 

ஸசலுத்தழளர், அத ளயதீ யழீ்ச்சழ ஹளக்கழன ஹளக்கு குழத்த யிதழனளக யியரித்தளர். 

னதளித்துய னெதத்தழபட் ல் ஸசனல்னனிழனந்து இந்த யிதழன ிதளக 

யனயிக்களம்.  

 

சனெகத்தழன் உரி நதழப்ன னழுயதும் னதளி யர்க்கத்தளல் ததளக்கப்டுகழது. சனெக 

உற்த்தழனில் னன்டுத்தப்டும் ஸநளத்த சனெக னெதத்த நளள னெதம்(c) நற்றும் நளறு 

னெதம் (v)  இபண்டு குதழகளகப் ிரிக்களம். சனெக உரி நதழப் (s) ஸநளத்த நளறும் 

னெதத்தளல்(v) யகுப்தன் னெம் (sI = s/v) சுபண் ல் யதீத்த (உரிநதழப்ன யதீத்த) 

ஸளம். ஆளல் னதளித்துயம் யினம்னயது  உரி நதழப்ன யதீத்த அப்டிஹன அல், 
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அயர்கின் அக்க ல்ளம் இள யதீத்தழல் தளன் உள்து. 

இள யிகழதம் என சனெக சபளசரினளக யனயிக்கப்டுகழது.  

p= s/c+v 

p = இள யதீம், s = சனெகத்தழன் ஸநளத்த உரி நதழப்ன, v = சனெக உற்த்தழனில் 

னன்டுத்தப்டும் ஸநளத்த நளறு னெதம், c = சனெக உற்த்தழனில் னன்டுத்தப்டும் ஸநளத்த 

நளள னெதம்.  

 

ஸதளமழளி யர்க்கத்தழற்கும், னதளி யர்க்கத்துக்கும் இ னிள யர்க்கப் ஹளபளட் ம் 

நற்றும் ஹளட்டி ஆகழனயற்ழன் யியளக நளளனெதத்தழன் னன்ளட்  அதழகரிப்து 

னதளித்துய உற்த்தழ னனின் அடிப் னள ஹளக்களக உள்து. ஹய 

னதளித்துயத்தழல் னெதத் தழபட் ல் ஸதள னம் ஹளது, னெதத்தழன் அங்கக நதழப்ன (c/v) 

ஸதள ர்ந்து அதழகரிக்கும். அஹத ஹபத்தழல், உற்த்தழச் சக்தழகின் யர்ச்சழனளல் எப்டீ்டு உரி 

நதழப்ின் உற்த்தழனேம் அதழகரிக்கும். ஆகனளல் சுபண் ல் யதீனம் (s/v) ஹநலும் அதழகரிக்கும்,  

அதுஹய c/v அதழகரிப்னக்கும் யமழயகுக்கும். 

 

இள யதீத்தழல் என்றுக்ஸகளன்று தழபள சக்தழகள் ஸசனல்டுகழன். நளறுனெதத்த யி  

நளளனெதத்த எப்டீ் யில் அதழகநளகப் னன்டுத்துயது ளயதீத்தக் குக்கும். 

ஆளல் உற்த்தழத்தழில் ற்டும் அதழகரிப்னம் அதளல் உனனம் சுபண் ல் யதீனம் (s/v) 

ளயதீத்த அதழகரிக்கும். னெதத் தழபட் ல் ஸதள னம் ஹளது ள யதீம் யழீ்ச்சழன னேம் 

ஹளக்கு ற்டும் ன்று நளர்க்ஸ் குழப்ிடுகழளர். 

 

னதளித்துய உற்த்தழ னனில், ஸதளமழல்தட் யர்ச்சழனளல், அதழக இந்த உமப் 

னன்டுத்தும் ஹளக்கு உனயளகழது. நளளனெதத்து ன் எப்ிடும் ஹளது நளறுனெதத்தழன் 

அவு எப்டீ் யில் குக்கப்டுகழது. இதன் யியளக ஸநளத்த னெதத்தழன் அங்கக 

நதழப்ன ஸதள ர்ச்சழனளக அதழகரிப்தளல் ஸளது இள யதீம் யழீும் ஹளக்கு ற்டுகழது.  

 

ஸளது இள யதீத்தழன் யழீும் ஹளக்கு குழத்த யிதழனின் னெம் நளர்கஸ் னதளித்துயத்தழன் 

அடிப்  னபண்ளட்  ஸயிப்டுத்தழர். இள யதீம் யழீ்ச்சழன னேம் ஹளக்க தழர்க்கும் 
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சக்தழகலம் ஸசனல்டுயதளக நளர்க்ஸ் குழப்ிடுகழளர். ள யதீ யழீ்ச்சழன தழர்ஸகளள்லம் 

ஹளது, னதளிகள் உமப்னச் சுபண் த் தீயிபப்டுத்த னனற்சழக்கழன்ர். உமப்னச் 

சக்தழனின் நதழப்ிற்குக் குயளக கூழ அிக்கழன்ர். (இதழல் ஹசந உமப்னப் ட் ளத்தழன் 

இனப்ன அயர்கலக்கு உதவுகழது). னெதத்  தழபட் ழன் னெம் உமப்ின் உற்த்தழத் தழன் 

அதழகரிக்கப்டுயதளல் ஹயனற்ஹளரின் ண்ணிக்க (ஹசந உமப்னப் ட் ளம்) 

அதழகரிக்கழது. இதளல் அதழக நளறுனெதத்தனேம், குந்த நளளனெதத்தனேம் 

ஸகளண்டு உற்த்தழ ஸசய்னேம் னகள் னன்டுத்தப்ட்டு அங்கக நதழப்ின் உனர்வும், ள 

யதீத்தழன் யழீ்ச்சழனேம் தடுக்கப்டுகழது. கூடுதளக இபண்டு தழர்ச் சக்தழகள் ஸசனல்டுகழன். 

னதளித்துய னெதத் தழபட் ழன் உள்ளர்ந்த இனந்தழபநனம் நளள னெதத்தழன் 

அதழகரிப்க் குழக்கழது. ஆளல் உற்த்தழ சளதங்கின் உற்த்தழனிலும் உமப்ின் 

உற்த்தழத்தழன் அதழகரிப்தளல், நளளனெதத்தழன் நதழப்ன நழயளக்கப்டுகழது. ஹய 

ஏபகு நளறுனெதத்துக்கு அதழக அயில் நளள னெதம் னன்டுத்தப்ட் ளலும், அங்கக 

நதழப்ன அதழகரிக்களநல் தடுக்கப்டுகழது. ஸயிளட்டு யர்த்தகத்தழன் னெம் ஸப்டும் 

நழயள னெப் ஸளனட்களலும், இனந்தழபங்களலும் அங்கக நதழப்ின் அதழகரிப்னம் ள 

யழீ்ச்சழனேம் தடுக்கப்டுகழன். 

 

னதளித்துயத்தழல் ஸனக்கடி ஸதள ங்கழனவு ன், ல்ஹயறு ழகழ்னகின் னெம் 

இனல்னழ  நீட்ஸ டுக்கப்டுகழது.   ழறுயங்கள் னெ ப்டுகழன், இதளல் சனெக 

னெதத்தழல் என குழப்ிட்  குதழ ஸசனல் ளநல் தடுக்கப்டுகழது. ஸசனழன்நனளலும், 

ஹதய்நளத்தளலும் னெதம் அதன் நதழப் இமக்கழது. இள யதீம் யழீ்கழது. சபக்குகின் 

யிகள் யழீ்ச்சழன கழன். சபக்குகின் யிகள் குயதளல், நளளனெதம் நற்றும் 

சுற்ஹளட்  னெதத்தழன் நதழப்ில் யழீ்ச்சழ ற்டுகழது. ஸனக்கடினளல் ற்ட்  

யியழீ்ச்சழனளல் னெத நறுவுற்த்தழ ளதழக்கப்டுகழது. னெதத்த நீட்ஸ டுக்க 

னடினளத னதளிகளல், நறுவுற்த்தழன அஹத அயில் ஸதள ப னடினளநல் ஹளகழது. 

க ன்கத் தழனப்ிச் ஸசலுத்த னடினளததளல் ர் க ன் ஸனக்கடினளல் ளதழக்கப்டுகழன்ர். 

னெத நதழப்ிமப்னம், க ன் ஸனக்கடினேம் ஆனிபக்கணக்கள ஸதளமழளர்கப் ணிீக்கம் 

ஸசய்யதற்கும் கூழன ஹநலும் குக்கவும் யமழயகுக்கும். இய அத்தழன் எட்டுஸநளத்த 

யியளக னெதம் நழயளக்கப்டுயதளல் உற்த்தழசளதங்கள் நளற்டீு ஸசய்னப்டுயதளலும், 
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குந்த கூழனில் உமப்னச் சக்தழ யளங்கப்டுயதளலும், இள யதீம் உனர்ந்து ஸளனளதளபம் 

ஸனக்கடினிழனந்து நீட்கப்டும். இள யிகழதம் யழீ்ச்சழன னேம் ஹளக்ஹக னதளித்துயப் 

ஸளனளதளப ஸனக்கடிகலக்கள னெ களபணம் ன்தனேம், ஸனக்கடிகின் னெஹந இள 

யதீம் நீட்கப்ட்டு னதளித்துய யிரியளக்கம் னதுப்ிக்கப்டுகழது ன்தனேம் நளர்க்ஸ் 

கண் ழந்தளர். 

கநயக்கடியும் சுறற்சியும்: 

அவ்யப்ஹளது ஸளனளதளப ஸனக்கடிகள் ற்டுயது னதளித்துயத்தழன் ண்னகில் என்ளக 

உள்து. னதளிகள் தழர்ளர்த்த அயிற்கு ளத்த ஈட்  இனளநல் இமப்ஹள அல்து 

ளக் குஹயள ற்டுகழது. ஸளனட்க யிற்க இனளத சூமல் ற்டுகழது. அதழக 

ண்ணிக்கனிள ஸதளமழளர்கள் ணிீக்கம் ஸசய்னப்டுகழளர்கள். ஸனக்கடிகள் 

னதளித்துயத்தழன் சழ அடிப்  உள் னபண்ளடுகின் யியளக ற்டுகழன். அதன் 

தழட் நழ ப் ளத தன்ந (யிகழதப் ஸளனத்தநழன்ந); உற்த்தழச் சக்தழகின் யர்ச்சழ 

ழகழ்னனின் உள்ளர்ந்த னபண்ளடுகள் (இள யிகழதம் யழீ்ச்சழன னேம் ஹளக்கு); நற்றும் 

னதளித்துய சனெக உற்த்தழச் சக்தழகின் யிபயள யர்ச்சழக்கும், சனெக தகர்வுச் சக்தழனின் 

நட்டுப்டுத்தப்ட்  யர்ச்சழக்கும் இ னிள னபண்ளடு (கு-தகர்வுப் ஹளக்கு) ஆகழன 

களபணங்களல். ஸனக்கடிகின் னெம்தளன் னதளித்துய யிரியளக்கம் நீண்டும் ழகமக் 

கூடின ழநகள் நீட்ஸ டுக்கப்டுகழன். ஸனக்கடிகஹ (i) ஹதய்நளத்தளலும், 

ஸசனழன்நனளலும் நளளனெதம் நற்றும் சுற்ஹளட்  னெதத்தழன் கூறுகள் யிபயளக 

நதழப்ிமக்க அனுநதழப்தன் னெநளகவும், உற்த்தழச் சளதங்கின் யிச் சரியிளலும், (ii) 

ஹசந உமப்னப் ட் ளத்தழன் அய அதழகரித்து கூழனக் குத்தும் இந்த ணினச் 

ஸசய்கழன். ஸளனளதளப ஸனக்கடிகள், னதளித்துய உற்த்தழ னனின் அடிப்  

ஸளனளதளப னபண்ளடுகின் ஸயிப்ள ளகவும், அதற்கள னதளித்துய ‘தீர்வு’ ஆகவும் 

உள். இந்தத் தீர்வு, னதளித்துய ஹகளட்ளடுகள் கூறுயது ஹளல் ழச்சனநளக, 

னதளித்துய யர்க்கத்தழன் ிபதழழதழகளல் யிமழப்னணர்வு ன் தீர்நளிக்கப்டுகழ என்ல். 

திர்கின் யினப்த்தழற்கு நளளக னயனநள ஸழகளல் இய னதளித்துயப் 

ஸளனளதளபத்தழன் நீது தழணிக்கப்டுகழன்.  

 

னதளித்துயப் ஸளனளதளபத்தழன் யர்ச்சழப் ளதனில் அடுத்தடுத்து யனம் னதளித்துய 
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யிரியளக்கனம், ஸளனளதளப ஸனக்கடிகலம் இ ம்ஸறுதனேம், அத்தகன யடியஹந 

னதளித்துயத்தழன் இனக்கத்தழன் அடிப்  ழனதழனளக இனப்தனேம் நளர்க்சழனப் குப்ளய்வு 

அழந்ஹதற்கழது. இது னதளித்துயப் ஸளனளதளபத்தழல் சநழனனேம் எத்தழசயனேம் 

களண்தளகப் ளசளங்கு ஸசய்னேம் சநகள னதளித்துயப் ஸளனளதளபக் ஹகளட்ளட்டிற்கும், 

னதளித்துயப் ஸளனளதளபத்தழன் னபண்ள ள தன்நனிழனந்து அதன் சளத்தழனநற் 

தன்நன ஊகழக்கும் குட்டி-னதளித்துய கற்ளயளதப் ஹளக்குகலக்கும் னற்ழலும் 

நளறுட் து. 

(ஸதள னம்) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 ாயயக்கு லந்ே லாழ்வு (7): 

 ாயள நீக்கிப் பன்முளனத்துலத்ளே தநாக்கி: 

சந்ோ 

      அஸநரிக்க  ளர்கில் ஸசய்னப்டும் ந்தஸயளன ரியர்த்தனேம், அஸநரிக்க சட்  

அதழகளப ல்க்குள் ஸகளண்டுயபப்டுகழது. இதஹன கனயினளகப் னன்டுத்தழ அஸநரிக்கள 

ஸளய்க் குற்ச்சளட்டுகளல் ி ளடுகப் ஸளனளதளபத் த கலக்குட்டுத்தழ அந்ளடுகின் 

னக்கழன அலுயர்கள், திர்கின் ஸளனளதளப  யடிக்கக ன க்கழ யனகழது. 

பஷ்னள, ஈபளன், ஸயிசுள, கழனைள, சூ ளன், ஜழம்ளப்ஹய, நழனளன்நர், களங்ஹகள, ய  ஸகளரினள 

சவள, ளகழஸ்தளன் நற்றும் துனக்கழ ப்  ளடுகின் நீது அஸநரிக்கள ஸளனளதளபத் 

த கள் யிதழத்துள்து. இதளல் அந்த ளடுகள் நட்டுநல்ளது அந்ளடுகல ன் ரியர்த்த 

ஸசய்து யந்த ி ளடுகலம், ழறுயங்கலம் கூ  ளதழக்கப்டுகழன். இதளல் 

அஸநரிக்களயின் க ளடுகள் நட்டுநல்ளது, ட்ன ளடுகலம் கூ   ளர் பளஜ்னத்த யிட்டு 

ஸயிஹனழ என நளற்றுக் கட் நப் உனயளக்க ஹயண்டினதன் அயசழனத்த உணர்ந்துள். 

அதுஹய ல்னத்துய ளணன னன ற்தற்கள களபணநளகவும் உள்து. தகயல் 

ஸதளமழல் தட் யர்ச்சழனேம், கழரிப்ஹ ள ளணனங்கின் யர்ச்சழனேம்,  ளரின் 

ஹநளதழக்கத்தழழனந்து யிடு  என நளற்று யளய்ப் அித்துள். 
 

 ளர் நீதள ம்ிக்கனின்நனளல் ஸதர்ளந்து, ஸஜர்நி, பஷ்னள, சவள, ஸல்ஜழனம், 

ஆஸ்தழரினள, துனக்கழ, அஸறர்ஜன் ஆகழன ளடுகள் அஸநரிக்களயில் உள் தங்கது தங்கச் 
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ஹசநழப்னக தழனம்ப் ஸற்றுள். அஸநரிக்களவுக்குக் க ித்த ளடுகள சவள, பஷ்னள, 

ஜப்ளன், க்கழன னடினபசு, அனர்ளந்து, சுயிட்சர்ளந்து, க்றம்ர்க், க ள, ஸநக்சழஹகள, 

துனக்கழ ஆகழனய அஸநரிக்க த்தழபங்கிள னதலீடுகக் குத்து  ளர் நதழப்ிள 

ஸசளத்துக்கிழனந்து ஸயிஹனழனேள். யனம் ளடுகள், ண்ஸணய் உற்த்தழ ளடுகள் 

அத்துஹந  ளரின் ஹநளதழக்கத்தளல் ளதழக்கப்ட்டுள். 
 

ிஹபசழல், பஷ்னள, இந்தழனள, சவள ஆகழன ளடுக என்ழணத்து 2009இல் உனயளக்கப்ட்  

ிரிக் (BRIC) கூட் நப்ன சர்யஹதச அபங்கழல் யனம் ளடுகின் அபசழனல் ஸசல்யளக்க 

ஹநம்டுத்த ஹயண்டும் ன் இக்கு ன் உனயளக்கப்ட் து. 2009 ஜஷன் 16இல் பஷ்னளயின் 

ஸனகளஸ ரின்ர்க் கரில்  ஸற் னதல் உச்சழ நளளட்டில் உக ழதழ அநப்ில் 

சவர்தழனத்தத்த ற்டுத்த ஹயண்டும் ன்றும், க்கழன ளடுகள் ச ஹளன் சர்யஹதச 

அநப்னகில் யனம் ளடுகின் ிபதழழதழத்துயத்தனேம், அதழகளபத்தனேம் அதழகரிக்க 

ஹயண்டும்.  ளரின் ஹநளதழக்கத்த குத்து, ன்னகப்டுத்தப்ட்  சர்யஹதச ளணன 

அநப் உனயளக்க ஹயண்டும் ன்றும் அழக்கனி ப்ட் து. 2010இல் ஸதன் 

ஆப்ிரிக்களயனேம் இணத்து ந்து ளடுகின் கூட் நப்ளக யிரிய ந்த ’ிரிக்ஸ்’ உக 

நக்கள்ஸதளகனில் 40 சதயதீத்தழபக் ஸகளண்டுள்து.   

 

2020 ஜஷில் பஷ்ன யர்த்தக அநச்சர் ஸ ிஸ் நந்துஹபளவ், யர்த்தகப் ரியர்த்தகில் 

அஸநரிக்க  ளரின் னன்ளட் க் கயி  ிரிக்ஸ் ளடுகலக்கு அமப்ன யிடுத்தளர். ஹதசழன 

ளணனங்கில் ஸசய்னப்டும் ரியர்த்தகின் அய அதழகரித்து யளரழங் ின் 

ஸகளள்ககிழனந்து யிடுட்டுத் தற்சளர்க் க ிடிக்குநளறும், அதன் னெம் தநது 

ளடுகின் ஸளனளதளபங்கின்  ழத் தன்நன அதழகரித்து, அஸநரிக்களயின் 

ஸகளள்ககள் நீதள சளர்க் குக்க ஹயண்டும் ன்றும் யழனேறுத்தழளர்.  இதற்களகஹய 

உனயளக்கப்ட்  ிரிக்ஸ் னதழன யர்ச்சழ யங்கழன (ன்.டி.ி) நழகவும் னப்ன ன் 

னன்டுத்துநளறும் நந்துஸபளவ் சக அநச்சர்கலக்கு அமப்ன யிடுத்துள்ளர்.  
 

ஹதசழன ளணனங்கில் யர்த்தகம் ஸசய்ன ஹயண்டும் ன்து ிரிக்ஸ் எத்துமப்ின் னக்கழன 

அம்சநளகும். அத இக்களகக் ஸகளண்ஹ  2014 ஜஷ 15ஆம் ளள் னதழன யர்ச்சழ யங்கழ 

உனயளக்கப்ட் து. உக யங்கழ, ஆசழன யர்ச்சழ யங்கழ நற்றும் சர்யஹதச ளணன ழதழனம் 
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ஹளன் சர்யஹதச ழதழ ழறுயங்கலக்கு சயளளகவும், நளற்ளகவும் இந்த யங்கழ ஆசழனளயில் 

ழறுயப்ட் து. ிரிக்றழன் னதழன யர்ச்சழ யங்கழ, 2015ஆம் ஆண்டிழனந்து ழதழகத் ஹதசழன 

ளணனங்கில் அிக்கழது. 2020 ப்பழல் ிரிக்ஸ் ழதழ அநச்சர்கல ள ஆலர் குழுயின்  

சந்தழப்ின் ஹளது, அவ்யங்கழனின் தயர் ஹக.யி. களநத் 2019 ஆம் ஆண்டில், 15 ில்ழனன் 

அஸநரிக்க  ளர் அயிள ழதழ உதயி ஹதசழன ளணனங்கில் யமங்கப்ட் தளகவும், 

இவ்யங்கழ தன்  ழதழத் தழட் ங்கில் 50 சதயதீ ழதழனேதயினத் ஹதசழன ளணனங்கிஹஹன 

அிக்க உள்தளகவும், தற்ஹளதுள் சர்யஹதச யர்ச்சழ யங்கழகளல் ஹகளபப்டும் 

யினம்த்தகளத ழந்தக யி க்  குயளகஹய இவ்யங்கழ யிதழக்கும் ன்றும் 

குழப்ிட்டுள்ளர். க ளது உறுப்ன ளடுகின் ளணனத்தழஹ யமங்கப்டும். ஸளதுயளக்க் 

க ன் ஸறும் ஹளது யட்டி யிகழதம் னக்கழனநளதளகக் கனதப்டுகழது. ஆளல் யனம் 

ளடுகள் யலுயள சர்யஹதச ளணனங்கில் ழதழக் க ன் ஸறும் ஹளது தழர்ஸகளள்லம் என 

ஸரின ஆத்து ளணனத்தழன் ரிநளற் யிகழதத்தழல் ற்டும் ற் இக்கநளகும். இதளல் 

அந்ளடுகின் க யளது அதன் உண்நனள நதழப்க் களட்டிலும் 15-20% 

அதழகரித்தழனப்தளகவும் அதற்குப் தழளக அந்த ளடுகின் ஹதசழன ளணனத்தழஹ க ன் 

ஸற்ளல் க ன் சுந கணிசநளகக் குனேம் ன்றும் கூறுகழளர் களநத். 
 

ிரிக்ஸ் உறுப்ன ளடுகின் ளணனங்கத் ஹதயப்டும் ஹளது ரிநளற்ழக் ஸகளள் என  

ளணனப் ரிநளற் எப்ந்தனம், குறுகழன களப் ணப் னமக்க அழுத்தங்கத் தடுக்கவும், ழதழச் 

சநழன ற்டுத்தவும் 100 ில்ழனன் அஸநரிக்க  ளர் ஆபம்த் ஸதளகனில் அயசபகள 

இனப்ன ற்ளட்டிற்கள (சழஆர்) எப்ந்தனம் ிரிக்ஸ் கூட் நப்ில் ஹநற்ஸகளள்ப்ட்டுள்.  

 

ிரிக்ஸ் கூட் நப்ில் உள் ிஹபசழல் நற்றும் இந்தழனள இன ளடுகின் தயர்கள 

ஸளல்றளஹபளவும், ஹபந்தழப ஹநளடினேம் அஸநரிக்களயின் ஸனங்கழன ண்ர்களக உள்ர் 

ன்தளல் ிரிக்ஸ் ஸகளள்ககலக்கு எத்துமனளது ின் ய ற்டுத்துகழன்ர். ஆளல் 

பஷ்னள ஆபம்த்தழழனந்ஹத  ளர் ஆதழக்கத்த குப்தழல் உறுதழனளய் இனந்தது. சவள 

அஸநரிக்களயிற்குப் ஸனநயில் ற்றுநதழ ஸசய்ததளலும், ஸனம் னதலீடுக அஸநரிக்களயில் 

ஸகளண்டினந்ததளலும், ஆபம்த்தழல் ஸயிப் னளக  ளப தழர்க்கயில். அஸநரிக்களஹய 

சவளயின் நீது ஸளனளதளபப் ஹளப ஆபம்ித்த ிகுதளன் பஷ்னளவு ன் இணந்து சவள 

 ளப யிக்கும்  யடிக்ககில் னப்ளகச் ஸசனல்டுகழது. பஷ்னளவும் சவளவும் 
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க ந்த  ஆண்டுகளக இனதபப்ன யர்த்தகத்தழல்  ளரின் னன்ளட்  ஸயகுயளகக் 

குத்துள். சவள-பஷ்னள இனதபப்ன யர்த்தகத்தழல் அஸநரிக்க  ளரின் னன்ளடு 2015ஆம் 

ஆண்டில் 90%ஆக இனந்தது தற்ஹளது 46%ஆகக் குந்துள்து. சவளவுக்கும் பஷ்னளயிற்கும் 

இ னிள யர்த்தகத்தழல் அஸநரிக்க  ளர் னன்ளடு எவ்ஸயளன ஆண்டும் 10% குந்து 

யனகழது ன்து குழப்ி த்தக்கது. 2019 ஜஷில் நளஸ்ஹகளவும் ஸய்ஜழங்கும்  ளனக்குப் 

தழளக னொிள் நற்றும் ஸபன்நழன்ினில் தங்கலக்கு இ னிள சர்யஹதசப் ரியர்த்த 

ஸசய்யதளக எப்ந்தம் ஹநற்ஸகளண் . 
 

2001இஹஹன, சவளவுக்கும் பஷ்னக் கூட் நப்ிற்கும் இ னில் ல் அண்  ளட்டு 

ட்னக்கள எத்துமப்ன எப்ந்தம் ற்டுத்தப்ட் து. 2010இல் பஷ்ன ழதழ ஸனக்கடினின் ஹளது 

சவள  ழதழனேதயி அித்தது. 2015ஆம் ஆண்டில் பஷ்னளவுக்கும் சவளவுக்கும் இ ஹன யர்த்தகம் 

ஸதள ர்ள ளற்து எப்ந்தங்கள் கஸனழுத்தழ ப்ட் . இந்த யர்த்தக எப்ந்தங்கள் அடுத்த 

30 ஆண்டுகலக்கு பஷ்ன ரியளனேய 400 ில்ழனன்  ளனக்கும் அதழகநளக யளங்கவும், கழமக்கு 

ஹபளப்ள, ஸதன்கழமக்கு ஆசழனள நற்றும் ஆப்ிரிக்களயிற்கு பஷ்னப் ஸளனட்கக் ஸகளண்டு 

ஸசல்யதற்கும் சவள உதய னன்யந்தது ன்தும் குழப்ி த்தக்கது. 

 

2018இல் பஷ்னள யளங்க ஹயண்டின ஆனேதங்கலக்கள 20% ரியர்த்தக அஸநரிக்கள 

தடுத்தது. அஸநரிக்களயளல் பஷ்னளயின் சர்யஹதச ரியர்த்தகள் தடுக்கப்டுயதளல் ஸ்யிஃப்டு 

னக்கு நளளக ஸ்.ஃப்.ி.ஸ் ழதழச் ஸசய்தழக அனுப்னம் அநப் உனயளக்கழ அதன் 

னெம் 18% ணப் ரியர்த்தகச் ஸசய்துள்து. இவ்யளறு பஷ்னளவும் சவளவும் 

ஸ்யிஃப்ட்டுக்கு இணனள ல் தளண்டின யங்கழக் கட் ண னகப் 

னன்டுத்துகழன். யம்ர் 2016இல் பஷ்னள ஸசனிண்ட் டீ் ர்ஸ்ர்க் சர்யஹதசப் ங்குச் 

சந்தனில் உபளல் கச்சள ண்ஸணய் யனங்கள எப்ந்தங்க னொிில் அழனகம் ஸசய்தது. 

அஸநரிக்கப் ஸளனளதளபத் த கிழனந்து யிடு  னதழன ஸதளமழல்தட்த் தீர்வுகலம் 

ஆஹளசழக்கப்ட்டு ிரிக்ஸ் 2018 உச்சழ நளளட்டில்  ிரிக்ஸ்  ளடுகலக்கள நழன்ந(கழரிப்ஹ ள) 

ளணனம் உனயளயதற்கள தழட் னம் யியளதழக்கப்ட்டுள்து. பஷ்ன நத்தழன யங்கழ 

"கழரிப்ஹ ளனொிள்" ன்று அமக்கப்டும் என ஹதசழன கழரிப்ஹ ள ளணனத்த உனயளக்கப் 
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ரிசவழத்து யனகழது. ஸயிசுள கழரிப்ஹ ளகபன்சழனள "ஸட்ஹபள"ய அழனகப்டுத்த பஷ்னள 

உதயினது. ஹபளப்ின ளடுகள் இன்ஸ்ஸ க்ஸ் ன் கழரிப்ஹ ள ளணனத்தழன் னெம் ஈபளனு ன் 

யர்த்தகம் ஸசய்கழது. சவ நத்தழன யங்கழ நழன்ந ளணனத்தழன் யர்ச்சழன யிபவுடுத்தழ அத 

ளட்டின் ி ழதழ ழறுயங்கல ன் எனங்கழணக்கத் தழட் நழட்டுள்து.  

 

2020 நளர்ச்சழல் சவள, பஷ்னள, நத்தழன ஆசழன ளடுகள், இந்தழனள, ளகழஸ்தளன் ஆகழனயற் 

உள் க்கழன ரளங்களய் எத்துமப்ன அநப்ின் ழதழனநச்சர்கின் நளளட்டில் இனதபப்ன 

யர்த்தகம், னதலீடுகள், ரியர்த்தகள், க ன் த்தழபங்க ஹதசழன ளணனங்கில் 

ஸசய்யதற்கள என தழட் த்த இறுதழ ஸசய்யதற்கள ரிந்துபக அனுப் எப்னதல் 

ஸப்ட்டுள்து குழப்ி த்தக்கது.  

 

துனக்கழக்கும் அஸநரிக்களவுக்கும் இ னிள ழதழ ஹநளதல் ஸயடித்த ின், யர்த்தகத்தழல் 

 ளப யிக்குயதளக துனக்கழ அழயித்தது. பஷ்னள துனக்கழன  ளர் தழர்ப்ன னகளநழல் 

ஹசர்க்க ஆதபயித்தது. ஹஜளகன்ஸ்ர்க்கழல்  ந்த ிரிக்ஸ் உச்சழ நளளட்டில் துனக்கழ, 

ஜநக்கள, இந்ஹதளஹசழனள, அர்ஸஜண்டிள நற்றும் கழப்து ஹளன் ளடுக  ளர் 

ஹநளதழக்கத்தழற்கு தழபளக ிரிக்ஸ் ிறழல் இணனேநளறு அமப்ன யிடுக்கப்ட்டுள்து.  

 

சர்யஹதச ளணன ழதழனம் (.ம்.ஃப்) ட்டு உக இனப்ன ளணனங்க அங்கவகரிக்கழது: 

அய அஸநரிக்க  ளர், னைஹபள, சவ ஸபன்நழன்ி (சவளவுக்குள் னேயளன் ன்மக்கப்டுகழது), 

ஜப்ளின ஸனன், ிரிட்டிஷ் வுண்டு, ஆஸ்தழஹபழன  ளர், கடின  ளர் நற்றும் சுயிஸ் 

ிபளங்க். சவ ளணனம் ஸபன்நழன்ி 2016இல் சர்யஹதச இனப்ன ளணனநளக அங்கவகரிக்கப்ட்ட்து. 

பஷ்னள தன் அந்ழன ஸசளயணி இனப்னக்கில் ஸபன்நழன்ினின் ங்க அதழகரித்து யனகழது. 

2019ஆம் ஆண்டின் னற்குதழனில், பஷ்னளயின் நத்தழன யங்கழ அதன்  ளர் ங்குகப் 

ளதழக்கும் ஹநளக (101 ில்ழனன்  ளர்) குத்துள்து. பஷ்ன நத்தழன யங்கழ சவ 

ஸபன்நழன்ினில் 44 ில்ழனன்  ளர் அவுக்கு னதலீடு ஸசய்த ின்  பஷ்னளயின் அந்ழன 
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ஸசளயணி இனப்னகில் ஸபன்நழன்ினின் ங்கு 5 சதயதீத்தழழனந்து 15 சதயதீநளக உனர்ந்தது, 

உகழன் ஸபன்நழன்ி இனப்னக்கில் களல்யளசழன பஷ்னள யத்துள்து. ஸபன்நழன்ினின் 

சர்யஹதசப் னன்ளட்  யிரிவுடுத்துயதற்களக யடியநக்கப்ட்  உள்கட் நப்னத் 

தழட் ங்கள் நற்றும் ஸளனளதளப நண் ங்கின் பந்த யனநப் சவள உனயளக்கழ 

யனகழது. தற்ஹளது 1900க்கும் ஹநற்ட்  ழதழ ழறுயங்கள் சவ னேயளப் னன்ளட்டிற்குக் 

ஸகளண்டுயந்துள். னேயளன் த்தழபங்கிள அந்ழன னதலீடுகள் அதழகரித்துள். ஹகளயிட்-19 

தளக்கத்தளல் சவளயிழனந்து னதலீடுகள் ஸயிஹனழன ஹளதும் அந்ளடு எப்டீ் யில் 

ஸளனளதளப ழத் தன்நனே ன் உள்து. 

 

2009 ஜஷ 10இல் பஷ்ன அதழர் ஸநத்யஸதவ் ண் ில்  ஸற் ஜழ-8 நள ளட்டில் 

 ளனக்கு நளற்ளக என னதழன உக ளணனத்த உனயளக்க ஹயண்டும் ன்று 

னன்ஸநளமழந்தளர். .ள யர்த்தகம் நற்றும் யர்ச்சழக்கள ஹபய 2010இல் ஸயினிட்  என 

அழக்கனில் அஸநரிக்க  ளர் எஹப இனப்ன ளணனநளக, உகப் ணநளக இனக்கும் 

ழனக் கயி  ஹயண்டும் ன்றும், என னதழன இனப்ன ளணனத்த உனயளக்க ஹயண்டும், 

ஆளல் அது என ளட்டினு ன ளணனம் அல்து  ளடுகல ன ளணனங்கின் 

அடிப் னில் அநனளநல் சர்யஹதசப் ணப் னமக்கத்த அனுநதழத்து உக அயில் ழதழச் 

சநழன ற்டுத்துநளறு அநன ஹயண்டும் ன்றும் ஹகளபப்ட் து. ஜழ-20 ளடுகலக்கள 

சந்தழப்ிலும் இது குழத்த யியளதங்கள்  ஸற். 

 

1997இல் ற்ட்  ஆசழன ழதழ ஸனக்கடிக்குப் ிகு தளய்ளந்து, இந்ஹதளஹசழனள, ஸகளரினள ஆகழன 

ளடுகள் ழதழனேதயிக்களக சர்யஹதச ளணன ழதழனத்த ளடி. அதன் ழந்தகின் டி 

ஹநற்ஸகளள்ப்ட்  அபசு சழக்க  யடிக்ககள் அந்ளடுகில் கூழக் குப்னேம், 

ஹயனின்நனனேம் அதழகப்டுத்தழ அந்ளட்டு நக்க ஹநலும் யறுநக்கு தள்ி. 

சர்யஹதச ளணன ழதழனத்தழன் கடுநனள ழந்தகள் அந்ளடுகி ஹன கடும் 

அதழனப்தழன ற்டுத்தழ. ழதழனேதயி ஸறுயதற்கள நளற்று அநப்னக ற்டுத்த 
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ஹயண்டினதன் அயசழனம் யியளதழக்கப்ட் து. 

 

1997 ஸசப் ம்ர் 20-25ல் லளங்களங்கழல்  ந்த ஜழ7-சர்யஹதச ண ழதழனத்தழன் சந்தழப்ில் ஹளது 

ஜப்ளின அபசு அப்ஹளதன நற்றும் தழர்களப் ஸளனளதளப ஸனக்கடினச் சநளிக்க 

ஆசழன ளடுகளல் ழதழனிக்கப்ட்  ிபளந்தழன யனநப் அநப்தற்கு என ஆசழனப் 

ண ழதழனம் உனயளக்க ஹயண்டும் ன் னன்ஸநளமழயக் ஸகளண்டுயந்தது. ஆளல் 

அஸநரிக்களயின் கடும் தழர்ப்ின் களபணநளக அத்தழட் த்த  னப்டுத்தயில். ங்ஹக 

இதன் னெம் ஜப்ளின் ஆதழக்கம் ஏங்கழ யிடுஹநள ன்று ஜப்ள ஹளட்டினளகக் கனதழன 

ஆஸ்தழஹபழனளவும், சவளவும் அத்தழட் த்த ஆதரிக்கயில். 

 

ஆசழன ழதழ ஸனக்கடிக்குப் ின்ர், ஆசழன யர்ச்சழ யங்கழனின் ழர்யளகழகலக்கள யன ளந்தழப 

சந்தழப்ில் ஸதன்கழமக்கு ஆசழன ளடுகின் கூட் நப்ள ஆசழனின் த்து உறுப்ன ளடுகள், 

சவள, ஜப்ளன் நற்றும் ஸதன் ஸகளரினள (ஆசழனளன் ிஸ் னென்று ளடுகள்) ிபளந்தழனத்தழல் 

குறுகழன களப் ணப்னமக்க சழக்கல்க ழர்யகழப்தற்கு ஏர் அநப் ற்டுத்த 2000 ஹந 6  

அன்று தளய்ளந்தழன் சழனளங்நளனில் ஆஹளச  த்தழ. அதன் யியளக ஆசழனளன் ிஸ் 

னென்று ளடுகலக்கழ ஹன தபப்ன ளணன ரிநளற் எப்ந்தங்கலக்கள யனநப் 

ற்டுத்த சழனளங்நளய் னன்னனற்சழ உனப்ஸற்து. 

 

2009இல், உகளயின ழதழ ஸனக்கடினளல் ஆசழனள நீண்டும் என ன தளக்குற்  ின்ர், 

அயசப களங்கில் அந்ழன ஸசளயணிப் ரிநளற்த்தழற்கள இனப் உனயளக்கழ சழனளங்நளய் 

னன்னனற்சழ ன்னகப்டுத்தப்ட் து (சழம்ம்). 2014இல், அதன் அந்ழனச் ஸசயளணி 

இனப்னகின் அவு 240 ில்ழனன்  ளபளக இபட்டிப்ளது. சர்யஹதச ளணன ழதழனத்தழன் 

"சளபளத" குதழ, (சர்யஹதச ளணன ழதழனத்தழன் இண ழதழ நற்றும் ழந்த இல்ளநல் 

உறுப்ிர்கள் ஸக் கூடின அதழகட்சத் ஸதளக) 30 சதயதீநளக உனர்த்தப்ட்டுள்து.  
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 யீ தளபளநனத்தளலும், சர்யஹதச ழதழ ழறுயங்களலும் கடுநனளக சுபண் ப்ட்டு நீளத் 

துனரில் உள் ஆப்ிரிக்களவுக்குப் ஸளனளதளப தற்சளர்ஹ நீட்சழ அிக்கும். அங்கும் ஹதசழன 

ளணனங்கில் சர்யஹதசப் ரியர்த்தகள் ஊக்குயிக்கப்ட் ளல் சுபண் ழன் கடுந 

குனேம். த்தளண்டுகலக்கும் ஹநளக ஆப்ிரிக்க ண ழதழனம் உனயளக்குயதற்கள 

னனற்சழகள் ஹநற்ஸகளள்ப்ட்டு யனகழது. ஆப்ிரிக்கத் தயர்கள் 2014இல் ஆப்ிரிக்கப் ண 

ழதழனம் உனயளக்குயதற்கள எப்ந்தத்தழல் கஸனழுத்தழட் ர். ஆளல் இன்னும் இத்தழட் ம் 

கழ ப்ில் உள்து. இது யப இந்த எப்ந்தத்தழல் தழஸளன்று ஆப்ிரிக்க என்ழன உறுப்ன 

ளடுகள் கஸனழுத்தழட்டுள், ஆளல் எப்னதல் அிக்கயில். ஆப்ிரிக்க ண ழதழனம் 

ஸசனல்டுயதற்கு தழந்து உறுப்ன ளடுகள் கஸனழுத்தழட்டுச் சட் ங்க அங்கவகரித்து 

எப்னதல் அித்து உறுதழ ஸசய்ன ஹயண்டும். ஆப்ிரிக்கப் ண ழதழனம் ஸசனல்ளட்டுக்கு யந்தளல் 

உறுப்ன ளடுகின் 22.64 ில்ழனன் அஸநரிக்க  ளர் அயிள னெதப் ங்கிப்ன ன் 

அதற்கு இபண்டு ந ங்குக்குச் சநநள க ன்க யமங்க னடினேம்.  

. 

உக அயில் ளடுகி ஹன  ஸறும் இனதபப்ன ளணன நளற்று எப்ந்தங்கின் அவு 

ஸதள ர்ந்து அதழகரித்து யனகழது.  ளரின் னன்ளடு குந்து யனகழது.  ளனக்கு தழளக 

அந்தந்தப் ிபளந்தழனத்தழல் யழநனள  ளணனங்கில் ஸசய்னப்டும் ரியர்த்தகின் 

அவு அதழகரித்து யனகழது.  ளனக்கு நளற்று எற் ளணனம் ன்ழல்ளநல் ஹபளப்ினப் 

குதழனில் னைஹபள, ஆசழனப் குதழனில் ஸபன்நழன்ி  னப்னத் தன்நனே ன என 

ளணன அநப்ன தற்ஹளது உனயளகழ யனயது கண்கூடு. 

 

(ஸதள னம்) 

 

 



                                              உரிநத் தநழழ்த் ஹதசம்| அக்ஹ ளர் 2020|  81 

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

ேிழ்த் தேசி லிடுேளய இக்கம் 

ஸளதுச்ஸசனளர்: ஹதளமர் ேிாகு 

அன்ிற்குரினரீ்! யணக்கம்.  

தநழழ்த் ஹதசழன யிடுத இனக்கத்தழன் அபசழனல்-கனத்தழனல் ழப்ளடுகனேம்  னச் 

ஸசனல்ளடுகனேம் ஸதள ர்ந்து கயித்து யனயரீ்கள்  ம்னகழஹன். தநழழ்த் ஹதசழன 

யிடுதக்கும் சனெக ீதழக்குநள ஸகளள்கயமழனத் ஸதள ர்ந்து ற்ழ ழற்கழஹளம். தயி 

அபசழனப் னந்தள்ிப் ஹளபளட்  அபசழன உறுதழனளகக் க ப்ிடிக்கழஹளம். நக்கள் ன் 

கனதழ என்றுட்  இனக்கங்கில் ஸதள ர்ந்து ங்களல் இனன் ங்கிப்ச் ஸசய்து 

யனகழஹளம். உணர்வு அபசழனழல் நனங்களநல் அழயளர்ந்த அபசழனல் கத்தழல் ஊன்ழ 
ழற்கழஹளம். தநழமீமம் உள்ிட்  தநழழ் நக்கின் உரிநப் ஹளபளட்  அபசழனழல் நது இ ம் 

சழழஸதன்ளலும் இன்ழனநனளத என்ஸன்னும் அழந்ஹதற்னப் ஸற்றுள்ஹளம்.  

 

ம் ஸகளள்க ழப்ளடுகனேம் கனத்துகனேம்  தழங்கள்ஹதளறும் ஸயியனம் உரிளத்  

ேிழ்த்தேசம் நழன்ிதமழல் உங்கள் ளர்யக்குப்  த்து யனகழஹளம். அமிவுக்குல் 
யளனிளகவும் னபட்சழனச் சழந்தக யிரின யிதத்து யனகழஹளம். ம் யி ளனனற்சழனின் 

னளக இனக்கம் சவபளகவும் உறுதழனளகவும் யர்ந்து யனகழது. அழயினல் ஹளக்கும் 

ஈகவுணர்வும் உமப்ளர்யனம் ஸகளண்  னதழன ஆற்ல்க இனக்கத்தழன் ளல் ஈர்த்துள்ஹளம். 

 

ஆளல், இன்ன அபசழனல் சூமழன் ஹதயக ழவு ஸசய்ன நது யழநனேம் 

யர்ச்சழனேம் ஹளத நளட் ள ன்த உணர்ந்துள்ஹளம். இனக்கத்தழன் பயள யர்ச்சழக்கும் 

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

ஊ கங்க இன்னும் யிரியளகப் னன்டுத்தவும், ஸநய்ந்ழகர் அபசழனல் ஸசனல்ழபக் 

க ப்ிடிக்கவும் ஸதள ர்ச்சழனள ஸளனள்யம் ஹதயப்டுகழது. இதற்ஸக ம் தநக் 

குழுயில் ஹசழ னடிஸயடுத்து இந்தத் தழங்கள் ங்கிப்னத் தழட் த்த அழயிக்கழஹளம்: 

ம் இனக்கப் ணிகில் உங்கலக்கு ம்ிக்கனேம் அக்கனேம் இனக்குநளளல் ஸதள ர்ந்து 

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

இதற்கள டியம் ழபப்ித் தந்து இத்தழட் த்தழல் இணந்து ஸகளள் ஹயண்டுகழஹன். சழறுதுி 

ஸனஸயள்ம்! 

தநழமர் யிடுதப் ஹளர்னமக்கம்! சனெகீதழத் தநழழ்த்ஹதசம்! 

 ன்ழ!                                            
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ஹதளமநனே ன்  

தழனளகு / ஸசன் /04/05/2020       

ேிழ்த் தேசி லிடுேளய இக்கம் 

ஸளதுச்ஸசனளர்: ேிாகு 

ேிங்கள் பங்கரிப்புப் படிலம் 

கபர்: 

  

  

ஊர் / முகலரி: 

  

  

  

கோளயதபசி / புயனம் ண்: 

  

  

ின்னஞ்சல் முகலரி: 

  

  

ேிங்கள் பங்கரிப்பு: 

  

ய. 

ேிங்கள்தோறும் பங்கரிப்பு நாள்: 

  

  

பங்கரிப்பு லறி (தநரில்/ ளலப்பகக் 

கணக்கு/ ளன லறி) 

  

  

இக்கத்ேி ம் உங்கள் ேிர்பார்ப்பு: 

  

  


