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தேசத்ேின் குல்:  

கிணறு வலட்டக் கிரம்பி லரும் பூேம்!  

”ேிறகத்ேில் ஹைட்தோகோர்பன் ேிட்டங்களுக்கு  அனுேி 

லறங்கோது!” ன்று பேல்லர் ப.க. ஸ்டோயின் ேிட்டலட்டோக 

அமிலித்துள்ரோர்.   

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

உரிஹ: 4தேசம்: 1  ேிருலள்ளுலர்ஆண்டு 2052 ஆணி / ஜூன் 2021 ஆசிரிர்: ேிோகு வபோறுப்போசிரிர்: சந்ேோ 
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கடந் சூன்  13 ஆம் ரள் ட்ஶரகரர்தன் றட்டங்கள் குநறத்து றழ்ரடு பல்ர் 

இந்றத்ஷனஷஷச்சபேக்கு றேறகடித்றல்  ” ட்ஶரகரர்தன் ஆய்வுக்கும் 

ஆக்கத்துக்கும் ஶஷப்தடும் அனுறகஷபத் றழ்ரடு அசு எபே ஶதரதும் ங்கரது ”

ணத் வரிித்துள்பரர் . 

றக அசறன் இந் றஷனப்தரட்ஷடக் கறஞ்சறற்றும் றக்கரல் அடுத் இண்ஶட ரபில் 

ட்ஶரகரர்தன் ஆய்வுக்கறறுகறக்கு ண்வய் இற்ஷக ரிரப றறுணம்(எ ன்ஜறசற )

சுற்றுச்சூல் அனுற ஶகரரிிபேக்கறநது . 

 

இவ்ஷகில் அரிறர் ரட்டம் வஜங்வகரண்டம் சுற்று ட்டரத்றல்  10 கறறுகறம் ,

கடறர் ரட்டத்றல் வய்ஶனற ,கரட்டுன்ணரர்ஶகரில் உள்பிட்ட தகுறில்  5 

கறறுகறம் அஷக்கஶண்டும் ன்தது எ.ன்.ஜற.சற.ின் றட்டம். 

 

ட்ஶரகரர்தன் ஆய்வுக் கறறுகள் அஷப்தற்கரக சுற்றுச்சூல் அனுற ஶகரரி 

ஏ.ன்.ஜற.சற றறுணம் றழ்ரடு ரறன சுற்றுச்சூல் றப்தரய்வு ஆஷத்துக்குக் கடிம் 

றேறபள்பது.இது வதரதுக்கறக்கும் சுற்றுச் சூல் ஆர்னர்கறக்கும் 

அறர்ச்சறபித்துள்பது. 
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கடந்   2004ஆம் ஆண்டு வதற்ந உரித்றன் அடிப்தஷடில் ஏ.ன்.ஜற.சற. றறுணம் இந் 

பற்சறில் ஈடுதட்டுள்பது. ஆணரல் அன் திநகு, 2020ஆம் ஆண்டு திப்ரி ரம் கரிரி 

ஶபரண் தரதுகரப்பு ண்டனச் சட்டம் இற்நப்தட்டுள்பது. ஞ்ஷச, றபேரபைர், ரஷக, 

புதுக்ஶகரட்ஷட, கடறர், றபேச்சற, கபைர், அரிறர் ஆகற 8 ரட்டங்கஷபபம் பறே 

அபில் தரதுகரக்கப்தட்ட ஶபரண் ண்டனத்துக்குள் வகரண்டு  ஶண்டுவன்று 

ீத்ஶன் றர்ப்புக் கூட்டஷப்பு ரறன அசறடம் ஶகரரிக்ஷக ஷத்து பேகறநது. 

 

ஆணரல் இப்ஶதரதுள்ப தடிஶ கூட கரட்டுன்ணரர்ஶகரில் ட்டம் கரிரி ஶபரண் 

தரதுகரப்பு ண்டனத்றல் அடங்கும். இந்ப் தகுறில் எ.ன்.ஜற.சற. ஶற்வகரண்டுள்ப 

பற்சற சட்டப் புநம்தரணது. இது றழ்ரட்டின் இஷநஷஷக் ஶகள்ிக்குள்பரக்குரகும்.  

ஶறம் வசன்ந சட்டப்ஶதஷத் ஶர்னறல் ”றழ்ரட்டில் ீத்ஶன், ட்ஶர கரர்தன் 

றட்டங்கஷப அனுறக்க ரட்ஶடரம்” ன்ந ரக்குறுறஷத் ந்து வற்நற வதற்றுள்பது.  

 

றழ்ரடு சுற்றுச்சூல் துஷநின் கலழ் இங்கும் ரறன சுற்றுச்சூல் றப்தரய்வு 

ஆஷம் உடணடிரக ஏ.ன்.ஜற.சற அபித்துள்ப இந் ிண்ப்தத்ஷ ம்றுனறக்க 

ஶண்டும் ணக் ஶகரபேகறஶநரம்.  

இந்ற அஶச அனுறத்ரறம் ,றழ்ரடு அசு இந்த் றட்டத்துக்கு அனுற ங்கரது 

ன்தறல் றக உறுறரக இபேக்க ஶண்டும் ண னறபறுத்துகறஶநரம். 

 

றழ்ரட்டு க்கள் டத்ற ஶதரரட்டங்கபின் ிஷபரகஶ ீத்ஶன், ட்ஶரகரர்தன் 

றட்டங்கள் டுத்து றறுத்ப்தட்டுள்பண. கரிரி ஶபரண் தரதுகரப்பு ண்டனரக 

அநறிக்கப்தட்டதும் க்கள் ஶதரரட்டங்கபின் ிஷபஶ ஆகும்.  

 

றக க்கள் ிறப்ஶதரடிபேந்து கரிரி ஶபரண் தரதுகரப்ஷத பறேஷ வசய் 

ஶண்டும்.  

 

எ.ன்.ஜற.சற வதரில் றழ்ரட்டின் ஶனற ரண்ட ஶரற அசு வசய்பம் வகடுபற்சறகஷப 

பநறடிக்க ஶண்டும் ண அஷநகூி அஷக்கறஶநரம்! 
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ேிருக்குமள் கட்டஹக்கும் ேிழ்த் தேச அசு 

(ேிருக்குமள்- ேிழ்த் தேசி அசில் நூல் ன்ந தனறனறபேந்து) 

---ஶதரசறரிர் ருேபத்து--- 

(1) 
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ஶ-ர்க் கபேத்றஷனபம், அநறிஷனபம், அசறஷனபம் 
ண்ற்ந தல்கள் பனபம் சடங்குகள், குநறடீுகள் பனபம் 
அசரிடபம், க்கபிடபம் வகரண்டுவசல்னக் கட்டுக்ஶகரப்தரண எபே 
அநறவுச் சரறரர் எற்றுஷபடன் வதபேபற்சற வசய்து வகரண்டிபேந் 
கரனத்றல் றபேள்றர் ம் த்துப் புட்சறஷ 
டத்றணரர்.றழ்வரறஷ ம்தி, றழ் அசஷபம் க்கஷபபம் ம்தி. 
தன பஷணகபில் டத்ப்தட்ட ரக்குஷன எஶ தல்பனம் றர்வகரள்ப 
படிவடுத்து றேறரல்ரன்  றபேக்குநபின் அஷப்பும் ரப்பும் ணிச் 
சறநப்தரண ன்ஷஶரடு உள்பண ணக்கபேதுகறஶநன். 
 
அன்ஶஶனரட்டரண பிஷ கரரகவும், சுபேங்கற டிம்  
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கரரகவும் அன் பறே ஆத்துக்கும் வசல்து கடிணரணரக 
அஷகறநது. 
 
இல்ஷனஶல் தரிஶனகர் உஷரன் சறநந்து னும் கபேத்து னறஷ 
வதற்நறபேக்க ரய்ப்தில்ஷன. 
 
றபேக்குநள் தடிப்தர்க்குத் க்கரறு வதரபேள் க்கூடிது ன்ந 
நரண கபேத்து தனஷக் கர்ந்துள்பது.அறறம் தின்-ணீம் ஶதரன்ந 
ஶதரனறத் த்துப் தரர்ஷகள் ஶஶனரங்கறிட்ட இன்ஷந அகரண 
(subjectivist) சறந்ஷணச் சூனறல் றபேக்குநஷப ஷத்து எபே ‚வசரல்னரடல்‛ 
ிஷபரட்டுப் ஶதரட்டி டத்துரல் சறனபேக்கு சுகம் உண்டரகறநது. 
 
இர்கஷப ரம் வதரபேட்தடுத்ஶண்டிறல்ஷன.ஆணரல் அநறஞர் 
ச.ண்டதரி ஶசறகர் அர்கள் கூட றபேள்றர் அவ்ப்ஶதரது 
தல்ஶறு ிடங்கள் தற்நற றேறற்ஷநப் தன ண் னர்கபரகப் 
தஷடத்துத் வரகுத்ரஶர ணத் து ப்தரட்ஷட 
வபிிட்டுள்பரர்.இத்கு கபேத்துகஷபப் தரர்க்ஷகில் இன்றுஷ 
றகழ்ந்துள்பகுநள் ஆய்ின் ஶதரரஷ வபிப்தடுகறநது. 
 
ஶறுதட்ட தன துஷநகஷப ஏபவு திணநரறம், உனக அபில் 
அண்ஷக்கரன ஆய்வுகஷப எபேரறு ஶடி அநறந்ரறம், இற்றுடன் 
கூட ந்ச் சபக ஶம்தரட்டுக்கரகவும், உய்வுக்கரகவும் ள்றப் 
ஶதரசரன் ஶதரர் வசய்ரஶர அஶ றழ்ச் சபகத்றன் அடிறஷன க்கள் 
த்றில் வடுங்கரனரகத் வரண்டரற்நறப் ஶதரரடிபம் ந்ரல்ரன் 
ரன் ள்றத்றன் ஆம் தற்நற றேத் துிந்ஶன். இறல் அண்ல் 
அம்ஶதத்கஷ ணது பன்ஶணரடிரகக் வகரண்ஶடன். 
 
இணி றபேக்குநள் அஷப்ஷத ஊன்நறப் தரர்ப்ஶதரம். 
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றபேள்றரின் வய்ில் குநறத் வகரள்ஷக துநநினறன் 
இறுறப் தகுறில் அஷந்துள்பது. இது குநறத் ிபக்கத்ஷ ரன் 
பன்ணம் எபே கட்டுஷில் ந்துள்ஶபன். (பேபத்து, ‚றபேக்குநபில் 
சர?‛, கட்டுஷ, ‚ கஷரற‛ டு, ஆகஸ்ட், 1996; றுவபிடீு: 
‚ள்றம்‛, ஆய்ஶடு, ஶ-சூன்,1999) 
 
ஈத் றபேம் ஶதநறஞபேரண வதபேறப்திற்குரி ஶதரசறரிர் 
ஆ.ஶறப்திள்ஷப (சத்துஷந, அரிஶசரணர தல்கஷனக் ககம், 
அவரிக்கர) அர்கறம் இஶ கபேத்ஷ வபிிட்டுள்பரர். 
(ஆ.ஶறதிள்ஷப, ‚றழ் இனக்கறத்றல் கரனபம் கபேத்தும்‛, தரரி., 
பன்நரம் தறப்பு, 1985, தக்கங்கள்: 62,63). இபேம் இந் தற்தகுறில் 
ரன் ள்றரின் வதய்ில் ஶகரட்தரடுகள் அஷந்துள்பண 
ன்கறநரர். 
 
ஆணரல் அநறஞர் ஶறப்திள்ஷப றபேள்றரின் வய்ினறல் 
ச த்துத்ஷக் கரண்கறநரர்.இது பற்நறறம் நரகும்.ிஷண 
ீங்குஶன சத்றன் இறுறரண வய்ில் இனக்கு. புத்ரின் 
இனக்ஶகர அர அறுத்ல் ன்தது.அத்துடன் ‚ணத்துக்கண் ரசறனன் 
ஆகுல்‛ ன்ததும் புத்ரல் னறபறுத்ப் தட்ட அடிப்தஷடத் 
த்தும்.ஆணரல் சர்க்கு இவ்ரறு ணத் தூய்ஷ ட்டும் 
ஶதரஶ ஶதரரது.ிஷணத் தூய்ஷஶ ஷனரது. 
 
வசய்ஷகில் குஷநதரடுகள் பேம், வசய்தணது ஶரக்கம் ரசற்நரக 
இபேப்ததுரன் பக்கறம் ன்ந புத்ரின் றஷனப்தரடு இல்ரழ்ரர்க்கு 
ற்ந த்தும், (importance of integration). 
 
கரீர் எவ்வரபே வசய்ஷகிறம் இம்ஷச ிர்க்கப் தடஶண்டும் 
ன்று ீிரக னறபறுத்றர்.ணஶ சத்றல் துநஶரர் 
(தடிஷஶரர்) ட்டுஶ ஈடு இஷற்நர்கள்.இது இல்ரழ்ரஷ  
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வறும் தக்ற றஷனக்குத் ள்றரகும். ‚ிஷணீக்கர, அர 
அறுத்னர?‛ ன்ந ஶகள்ி பனம்ரன் சர் றர, புத்ர் றர 
ன்று வபி படிபம். 
 
றபேள்றரின் றஷனப்தரடு ன்ண? 
 
அநத்துப்தரனறல் துநநினறன் இநறறப் தகுற ரன்கு அறகரங்கஷபக் 
வகரண்டரக அஷக்கப் தட்டுள்பது: 
 
‚றஷனரஷ‛, ‚துநவு‛,‛வய்பர்ல்‛, ‚அர அறுத்ல்‛ ஆகற ரன்கும் 
உள்பரர்ந் வரடர்புகஶபரடு, வரடர்ச்சறரக எபே த்து பறேஷஷத் 
பேகறன்நண. 
 
‚ஆர இற்ஷக அரீப்தின் அந்றஷனஶ 
ஶதர இற்ஷக பேம்‛, 
 
ண இந் வய்ில் தகுற படிகறநது. (இற்கடுத் ஊழ் அறகரம் 
உனஷக இக்கும் வதரது ிற தற்நறரகத் ணி றஷனில் 
ஷக்கப்தட்டுள்பது.) 
 
ஆக தரர்ப்தணி உஷரசறரிர் தரிஶனகபேம், ஷசர்கறம், 
சர்கறம் உரிஷ வகரண்டரடுது ஶதரல் றபேள்றர் இந்ப் 
திரிிணர் பேஷட ச த்துத்ஷபம் ற்நர் அல்ன.‛சரி, 
ரபேக்கும் ஶண்டரம், வதரதுரண த்தும் தஷடத்ரர் ன்று ஷத்துக் 
வகரள்ஶரம்‛, ன்று ஶதசும் சறனபேம் ந்றரக புத்ஷ ினக்கற 
ஷத்துிட்டரல் ஶதரதும் ன்று றஷணத்ஶ அவ்ரறு ஶதசுகறநரர்கள்.ன் 
ணில் புத்ரின் ர்-சரறறுப்புக் வகரள்ஷகஷ அன்ணரர் கடுஷரக 
வறுக்கறநரர்கள்.இப்தடி வறுப்ஶதரபேள் தரர்ப்தரர் அல்னர 
ஶல்சரறிணபேம் அடங்குர். 
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ஆணரல் றபேக்குநபில் வய்ில் தகுற றக வபிப்தஷடரகவும் 
வபிரகவும் உள்பது. 
 
றஷனரஷ, துநவு, வய்பர்ல், அர அறுத்ல் ஆகற ரன்ஷகபம் 
புத்ரின் ரழ்க்ஷகின் பக்கறரண ரன்கு கட்டங்கபரகக் 
கரபடிபம். இபசன் சறத்ரர்த்ன் றஷனரஷத் துன்தத்ஷக் 
கண்டரன். அற்குக் கரம் ன்ண, ீர்க்க ற உண்டர ன்ந 
ஶகள்ிகறக்கு ிஷட கரத் துநவு பூண்டரன். ஶடிணரன். சு 
எறுத்றம், ீிரண வய் பேத்றம் தன் ில்ஷன. சர் 
றஷ எதுக்கறணரன்.அநறவுறில் ஆரய்ந்து வய்பர்வு 
ய்றணரன். கரம், வகுபி, க்கம் னும் பன்ஷநபம் ிட்டு 
ிடுஷன வதற்நரன். 
 
ன் ிடுஷனஶரடு றறுத்றக் வகரள்தன் சு னத்ஷ உண்ஷில் 
துநந்ணரக இபேக்கபடிரது  ன்று கண்டு, திநர் னம்வதந 
உஷப்தஶ கடஷ ணக் வகரண்டு, ரன் அநறந் ஶதபேண்ஷகஷப 
ஷநரக ஷநத்து ஷக்கரல் அற்ஷந அஷணத்து உிர்கறம் 
அநறந்து ன்ஷ வதந ஶண்டிக் கரன வல்னரம் தரடுதட்டரன். 
 
இதுரன் றபேக்குநள் கரட்டும் வய்ில். 
 
திட்சுக்கபிடபம் வதௌத் சங்கங்கபிடபம் ன் சறந்ஷணஷ 
எப்தஷடக்கரரண றபேள்றர் ஶடிரக புத்ரிடறபேந்ஶ இந் 
அடிப்தஷட வய்ிஷனபம் அநறிஷனபம் வதற்றுள்பரர். 
 
அக்கரனத்றல், புத்ஷப் தின்தற்நறஶரர் தல்ஶறு குறேக்கபரகத் க்குள் 
திரிந்து கறடந்ரர்கள் ன்றும், அந்க் குறேக்கறக்குள் திட்சுகறக்குக் 
வகரடுக்கஶண்டி இடம் குநறத்தும், இல்னநரழ்ின் பக்கறத்தும் 
குநறத்தும் கடுஷரண பண்தரடுகள் இபேந்ண ன்றும் னரற்று  
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ஆரங்கள் கூறுகறன்நண. றபேள்றெர் இந்க் குறேக்கபின் 
உள்பண்தரடுகபில் சறக்கறக் வகரள்ப ிபேம்தில்ஷன ன்தஷ அது 
தல் வபிப்தடுத்துகறநது. 
 
புத்ர் ஶகரரிதடி வசரந் அநறஷக்வகரண்டு அது ஶதரஷணகஷப 
ஶசரறத்து அநற பற்தட்ட றபேள்றர் ஶதரன்ந வதரிஶரர் அன்று 
ஏரிபேர் இபேந்துள்பணர். ரன் பன்ஶத குநறப்திட்டது ஶதரன ஶதசன் 
அஶசரகன் கூட அப்தடித்ரன் புத்ர் வகரள்ஷககஷப அடகறணரன். 
அணது அசறன் வதரதுர்ப் தரர்ஷ திட்சுக்கபரல் டிஷக்கப் 
தட்டல்ன. அப்தடி அர்கறக்குக் கலழ்ப் தட்டிபேந்ரல் அர்கபில் 
எபேதிரிிணர் ீி றஷன டுத்து திந ங்கஷப எடுக்குரறு அந்ப் 
ஶதசஷணத் தூண்டிிபேப்தர்— இனங்ஷக திட்சுக்கள் தனஷப்ஶதரன. 
 
ஆக, ‚ரன், ணது‛ ன்னும் வசபேக்ஷக அறுக்கும் றஷனரஷத் 
த்தும், பற்றுண்ஷ ஶட பறம் ‚ பல்ரரின்‛ துநவு, பன்று 
ய்தும் வய்நறவு றஷன,அந் அநறிணரல் உந்ப்தட்டு அர ீக்கல்--- 
இது ரன் இபசன் சறத்ரர்த்ன் புத்ணரண ரர்க்கம். இது ரன் 
றபேக்குநபின் வய்நறவுக் வகரள்ஷகபம். 
 
துநநினறல் ரம் ிபக்கும் வகரள்ஷகக்கு எபே ணி உபேம் ந்து 
து தனறன் பல் அறகரத்றல் ஷத்துள்பரர் றபேள்றர். அந் 
ணிஷணக் கடவு றஷனில் கடவுபரகவும் கரட்டிப் 
ஶதரற்றுகறநரர்.அஷண அசும் க்கறம் ஶதரற்றுஶரடு  ‚றதடவும்‛ 
ஶண்டும் ன்கறநரர்.றதடுல் ன்ததும் றப் தடுல் ன்ததும் எஶ 
வதரபேள் வகரண்டிபேப்தஷ றழ் வனக்சறகன் பனம் அநறனரம். 
 
ஆக றபேள்றர் கரட்டும் கடவுள் ஆற தகணரம் புத்ன் ன்று 
அநறகறஶநரம்.றழ்க்குடிகள், குநறப்தரகத் றக் அசர் அந் அநறணின் 
அநறவுறச் வசன்று வதரது அநத்ஷ ரட ஶண்டும் ன்தது அது  
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ஶதரஷண. 
 
ள்றர் திரணின் இந் றஷனப்தரடு அன்ஷந றகத்ஷ 
ஆம்தத்றஶனஶ தஷகர் ரடரகக் கபேற சறங்கப ஶர திட்சு 
சங்கத்ரர்க்கு பற்நறறம் றரணரகும். 
 
றபேள்றர் கரனத் றகத்றல் இனங்ஷகின் வன்புநத்றல் சறங்கப 
சறற்நசர்கள் திட்சுக்கபின் பறே ஆஶரடு புற அசு என்ஷந 
உபேரக்கற, ிரிரக்கம் வசய் கடும் பற்சறகஷப 
ஶற்வகரண்டிபேந்ணர். இஷ எபே கட்டத்றல் ஶசரன்ணர்கள் 
ன்ஷரக றர்த்து பநறடித்ணர் ன்தஷவல்னரம் சறங்கப 
வதௌத் தல் கரம்சத்றன் பனம் அநறனரகும். 
 
டஇந்றரில் சரம்ரச்சறம் உபேரகறிட்ட கரனகட்டத்றல், 
றகத்துக்குத் வன்புநம் இனங்ஷகில் அனுரபுத்ஷத் 
ஷனகரகக்வகரண்டு இன்ஷந ஈம் உள்பிட்ட வதபே ரட்ஷட 
ஶசரம்சத்றணர் ஆண்டுந்ணர்.அற்குச் சறநறதுகரனம் பன்தரக 
டரட்டினறபேந்து புறரகச் வசன்று இனங்ஷகின் சறனதகுறகபில் 
குடிஶநறிபேந் ஆரிச் சறறுதரன்ஷிணர் ஶசரர்கஷப வன்று 
ங்கள் அஷச அனுரபுத்றல் றறுப் வதபேபற்சற வசய் கரனம் 
அது. அப்தடி எபே சறங்கப அசு உபேரஷத் றழ்ரட்டில் 
ஆண்டிபேந் ஶசரர்கள், தரண்டிர்கள் இபேபேஶ வதபேம் அதரரகக் 
கித்ணர்.ஆணரல் இபேபேம் எபேணரகத் வரடர்ந்து 
வசல்தடில்ஷன.பஶந்பேம் இஷந் எஶ றக அசு ன்று 
ற்தட்டிபேந்ரல் ட்டுஶ சறங்கபர் னறஷஷக் கட்டுப்தடுத்றிபேக்க 
படிபம். 
 
இத்ஷக தஷகச் சூல் கரரக புத்ர் தற்நற றகம் ரழ் 
வதௌத்ரின் தரர்ஷக்கும் சறங்கப அஷச உபேரக்க பற்சற வசய்  
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வதௌத் சங்கத்ரர் தரர்ஷக்கும் கடும் பண்தரடு றனிது. 
றகத்றன் புத்ர்வகரள்ஷகிணர் புதுச்ஶசரிப்தகுற, பூம்புகரர், 
ரகப்தட்டிணம் ஶதரன்ந சறன துஷநபகம் சரர்ந் தகுறகபில் ட்டுஶ 
இபேந்ணர் ணனரம்.இர்கபின் த்தும் சறங்கப திட்சு சங்கத்றணரின் 
றஷனப்தரட்டுடன் பண்தட்டரக இபேந்றபேக்கறநது. 
 
சறங்கப ஶர திட்சுக்கள் இந்ற திரர் ஶதரனஶ அஷசத் 
ங்கள் இபேம்புப் திடிக்குள் ஷத்றபேக்க ஆம்தபல் 
தரடுதட்டணர்.ஶர வதௌத்ம் ன்தது ர புஶரகற ஆறக்கத்ஷ 
சபகத்றறம், அசறறம் றறுவும் ஶரக்கம் வகரண்டது. ட இந்றரில் 
புத்ரின் த்துக்குப் திநகு புத் இக்கத்றணர் த்றில் பல் 
வதபேம் திபவு ற்தட்ட ஶதரதுரன் இந் ஶரம்(ஸ்ி ரம்) 
உபேரணது. அஶசரகபேக்கு பன்ஶத இந்ப் திபவு ஶரன்நறிட்டது. புத் 
இக்கத்ரர் டத்ற ரரடு என்நறல் வதபேம்தரன்ஷரணர்கபின் 
படிவுக்கு றரக சறறுதிரிிணரண திட்சுக்கள் ங்கள் சறநப்பு 
அறகரத்ஷ றறுவும் ஶரக்கத்றல் ரர்க்கிறகஷப இறுக்கரக ரற்ந 
பஷணந்ஶதரது இல்ரழ்ரர் அறக ண்ிக்ஷகில் இடம் 
வதற்நறபேந் அன்ஷந புத் சங்கத்றல் இந் புஶரகறத் ணரண சற 
பநறடிக்கப்தட்டது. அந் ரரட்டுக்கு ந்றபேந்  ரபரண 
இல்ரழ்ிணர் துநவுகபின் ஆறக்க பற்சறஷ பஷபில் 
கறள்பிணர்.இணரல் புத் சங்கம் இண்டரக உஷடந்து. 
வதபேம்தரன்ஷிணர் ங்கள் அஷப்ஷத கரசங்கறக அஷப்பு 
( வதபேம்தரன்ஷிணர்) ன்று அநறித்ணர். ம்ஷ அடக்கறரப 
பன்ந ஶரற திட்சுக்கஷப இர்கள் ஈணரணிகள் (சறநற ரர்க்கம்) 
ண அஷக்கனரிணர். (இந் இக்கப் திபவும் வதர்கறம் ஷ்ப் 
புட்சற னரற்நறல் ஶதரல்ஷ்ிக் வன்ஷ்ிக் திபஷ 
றஷணவுதடுத்துகறன்நண.) 
 
கரசங்கக் வகரள்ஷகப்தடி புத்ர் இஷநறஷனில் ஷத்துப்  
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ஶதரற்நப்தடனரணரர். அர் வய்நறவு ய்ற எபே ணிர் ட்டுஶ 
ன்று கூநற ஶர திட்சுக்கபின் றஷனப்தரடு உண்ஷில் 
தகுத்நறவுக்கு அர்கள் வகரடுத் பக்கறத்துத்ரல் அல்ன.ரநரக 
‚புத்பேம் எபே ணிர்ரன். திட்சுக்கபரகற ங்கஷப எத்ர்ரன்; 
திட்சுக்கபரகற ரங்கறம் புத்ர் ஶதரனஶ அற உன்ண றஷனஷ 
ய்க் கூடிர்கஶப; ணஶ அசும், இல்ரழ்ஶரபேம் ற்ஶநரபேம் 
ங்கறக்கு பற்நறறம் கலழ்ப்தட்டு டக்கஶண்டும்‛. ன்று 
னறபறுத்துஶ அந்த் ஶரறகபின் அசறல் உள்ஶரக்கம். 
 
இஷ உர்ந் கரசங்கத்ர்கள் புத்ரின் கடவு றஷனஷ— ஆற 
தகன் னும் ‚ணக்குஷ இல்னரரன்‛ றஷனஷ— னறபறுத்றணர். 
 
இஷ ஶறம் உறுற வசய்து ஶர திட்சுக்கபின் ஆறக்கப் ஶதரக்ஷக 
அம்தனப்தடுத்ஶண்டி இன்வணரபே பக்கறக் ஶகரட்தரட்ஷடபம் 
கரசங்கத்ர் பன்ஷத்ணர். இன்தடி புத்ர் கரட்டி றில் 
வசன்று அர அறுத்ல் னும் இறுற றஷன ய்ற அயந்த் 
(டவரறில், ‚அர்யத்‛’ றறல் ‚அபேகர்‛>‛ஆபேகர்‛) னும் 
சறநப்புறஷன ய்ற திட்சுக்கள்கூட குஷநதரடு வகரண்டர்கபரக 
இபேத்ல் கூடும் ன்று கரசங்கத்றணர் ஷறுத்ணர். இந் 
ஷறுப்தின் தடி, ஷனசறநந் அயந் றஷன ய்றணரறம் எபே 
திட்சுரல் புத்பேக்கு இஷரக  ரந படிரது; எபே திட்சு 
எபேஶதரதும் கடவு றஷனக் கடவுள் இடத்ஷ அஷடபடிரது; ஆற 
தகணின் அடிஶசர்ந்ரர் ன்று ரன் ஆகபடிபம். இப்தடி திட்சுின் 
இடத்ஷ இஷநக்குக் கலஶ ஷப்தன் பனம், இல்ரழ்ரபேம் அசும் 
கூட இஷநன் தரர்ஷில் திட்சுவுக்கு சம் ன்ந வகரள்ஷகஷ 
கரசங்கறக இக்கத்ரர் றஷனரட்டிணர். (‚Six World Faiths‛—ed. W. Owen Cole, 
Continuum Publishers, 2004;  ‚ Buddhist Sects in India‛- by NalinakshaDutt, MotilalBanarsi-
dass, 1978; ‚ Buddhist sects and sectarianism‛-by BibhutiBaruah, Sarup&Sons, 2000; 
‚Mahasanghika‛ at Britannica.com & Wikipedia) 
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இந் கரசங்கறகக் கடவுட்வகரள்ஷகஷ சறங்கப ஶர புத் 
திட்சுக்கள் ீிரக றர்த்துப் ஶதரரடிணர். 
 
றபேள்றர் இந் கரசங்கறகக் வகரள்ஷகஷத்ரன் அசுக்கும், 
இல்னந ரழ்வுக்கும், குடிகறக்கும், எட்டுவரத் றச்சபகத்துக்கும் 
அசறரணது ன்று கபேற அஷணஶ றபேக்குநபின் கடவுள்ரழ்த்து  
அறகரத்றறம், ீத்ரர் வதபேஷிறம் ஶதரறத்துள்பரர். 
 
இவ்ரறு புத்ர் ட்டுஶ ணக்குஷில்னர ஶன் ன்று 
ஶதரறத்து சறங்கப ஶரச் வசபேக்ஷக அடக்குகறநரர் ள்றர்திரன். 
 
அடுத்து அர்கபின் ஆறக்கப் ஶதரக்ஷக அடக்கும் ஶரக்கம் அபேக்கு 
இபேந்ஷ ீத்ரர் வதபேஷ ன்ந அறகரத்றறம் கரபடிகறநது. 
இன் பனரது குநட்தரிஶனஶ இந் அறகரம் ரஷ குநறத்து 
ன்தது வபிரக்கப் தட்டுள்பது. 
 
‚எறேக்கத்து ீத்ரர் வதபேஷ ிறேப்தத்து 
ஶண்டும் தனுல் துிவு.‛ 
 
தல்சறநப்பு ஶண்டுஶரர் எறேக்கத்து ீத்ரரின் வதபேஷஷ பற்கண் 
ஶதரற்நஶண்டும் ன்தது இன் வதரபேள். 
 
திற்தரடு துநினறல் ‚ம்‛ ன்ந ஷனப்தில் வதரதுப்தஷடரக 
சறநப்திக்கப்தடும் சர்,ஆசலகர், தரர்ப்தணபணிர் ஶதரன்ந தல்ஷகத் 
துநிகள் தற்நறல்ன இந் ‚ீத்ரர் வதபேஷ‛. 
 
இந் இண்டரம் அறகரத்றன் பல் குநட்தரில் குநறப்திடப்தடும் 
எறேக்கத்து ீத்ரர் ரர் ன்தற்குரி குநறப்பு தனறன் பல் 
அறகரரகற கடவுள் ரழ்த்றஶனஶ உள்பது:-- 
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‚வதரநறரில் ந்ித்ரன் வதரய்ீர் எறேக்க 
வநறறன்நரர் ீடு ரழ்ரர்.‛ 
 
புனன் வன்று பற்நநறரபணரக, இஷநரக உள்ப தகணின் எறேக்க 
வநறில் வசல்ஶரர் ீடு ரழ்ரர். 
 
 
ணஶ கடவுள் ரழ்த்றல் ஶதரற்நப்தடும் கடவுபின் வநறஶ 
றபேள்றர் ஶதரற்றும் எறேக்கவநற. 
 
அத்ஷக வநற றற்கும் துநஶரபேள் சறநந்ஶரர் ீத்ரர் அல்னது 
அயந்ர் இது புத்ர் இக்கத்ஶரர் அஷணபேம் வதரதுரக ம்தி 
ஶகரட்தரடு ள்றர் திரனுக்கும் ற்புஷடது. 
 
ஆணரல் சறங்கப ஶர திட்சு சங்கத்ரர் வகரள்ஷகக்கு ரநரக 
றபேள்றர் வகரள்ஷக அஷந்து. அர் ம்திக்ஷகப்தடி அயர் 
ன்தரர் பேம் புத்பேக்கு றகரில்ஷன, அடுத் றஷனிறம் இல்ஷன 
அர்கபிடபம் குஷந இபேக்கும். அர்கள் இஷந றஷன அஷடந்ஶரர் 
இல்ஷன; அஷடவும் படிரது. 
 
அயஷ ஷனஷிடத்றல் ஷக்க றுக்கும் இந் கரசங்கறகக் 
ஶகரட்தரட்ஷட ள்றர்திரன் வபிரக னறபறுத்தும் குநட்தர என்று 
அரல் றட்டறட்டு இற்நப் தட்டுள்பது. அது இதுஶ: 
 
‚குவன்னும் குன்ஶநநற றன்நரர் வகுபி 
கஶபம் கரத்ல் அரிது.‛ 
 
அரது ீத்ரர் றஷன ய்ற ஶம்தட்ட துநஶரரிடபம் 
கஶரது வகுபி ஶரன்நற ஷநக்கூடும். 
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க ஶஶரணரறம் வகுபி ீஶ. 
 
இஷண அடுத் அறகரத்றஶனஶ (அநன் னறபறுத்ல்) 
னறபறுத்துகறநரர்: 
 
‚அறேக்கரறு, அர, வகுபி, இன்ணரச்வசரல் ரன்கும் இறேக்கர இன்நது 
அநம்‛ ன்நரர் வதபேரன். அவ்ரறு ீத்ரர்க்கும் சறநறது வகுபி  
 
ஶரன்றுரணரல் அத்துடன் சறநறது அரவும் திநகுஷநகறம்கூட 
ிஷபஶ வசய்பம். இது உட்கறஷட. அரது ீத்ரபேம் நறஷத்ல் 
உண்டு. 
  
இப்தடி தட்தரக எபே பக்கறக் கபேத்ஷ பனறஶனஶ 
அநறித்துள்பற்கு றபேள்றரின் அசறல் றஷனப்தரஶட கரம்:-- 
 
புத்ரின் இடத்ஷ ஶறு ர்க்கும் ஷகபிக்க படிரது. இஷநணின் 
திறறறரக ீத்ரர் கஶதரக உரிஷ வகரண்டரட படிரது. 
அர்கறம் இல்ரழ்ஶரர்  ஶதரன வதரதுரண அசுக்குக் கலடங்கற 
வதரது எறேக்க வநற றன்று ீடுரட்டும். 
 
இவ்ரறு,  ள்றரின் புத்ம் சறங்கபதிட்சுக்கறக்கு பற்நறறம் 
றரணரக உள்பது. அர்கபின் அசறல் ஶனரறக்க ஆஷசக்கு 
றரக உள்பது. 
 
புத்ஷ பற்நரக அநறந்து வபிந்து அர் றில் உனகு வசல்றரறு 
வதரபேள் கண்டு ஶதரறத்ர் றழ் ள்றஶ. புத்ஷ பற்நறறரகத் 
றரிபு வசய்து திட்சுக்கபின் அசறல் ஆறக்கக் கபேிரக ரற்நற வறும் 
வதரம்ஷரக்கறது ஶரபம் , சறநப்தரக சறங்கப திட்சுக்கறஶ. 
 
(வேோடரும்) 
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நோம் ேிறர் கட்சிக்குச் சிய லினோக்கள் (2) 

--- ேிோகு  ---  

 

உரிஷத் றழ்த் ஶசம் ப்ல் இறல் ரம் றர் கட்சறக்குச் சறன ிணரக்கள் 

வரடுத்றபேந்ஶரம். அந் ிணரக்கஶபரடு படித்துக் வகரள்பஶ ிபேம்திஶணரம். ஆணரல் ரம் 

றர் கட்சறின் புற ஆம் என்ஷந ண்தர்கள் அனுப்திபள்பரர்கள். 

  

‛கரனத்றன் ஶஷ / பறேஷரண ரறன சுரட்சறின் கலழ் / இஷநரண்ஷபள்ப ரம் 

றர் அசு ”ன்ந ஈர்ப்தரண ஷனப்தில் இந்ப் புற ஆம் வசரல்றம் வசய்றகள் 

கபேத்துக்குரிஷ. பறேஷரண சுரட்சற! இஷநரண்ஷபள்ப அசு! இது ஶற்கத்க்க 

சறந்ஷண! 
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பறேஷரண சுரட்சறின் கலழ் இஷநரண்ஷபள்ப அசஷக்க இந் ஆம் 

பன்று றகள் கரட்டுகறநது: (1) இந்ற என்நற அசறனஷப்புச் சட்டம் 370; (2) ரறன, 

என்நறப் தட்டில்; (3) இந்ற என்நற அசறனஷப்புச் சட்டம் 371. 

  

ஆக ,இந்ற அசஷப்புக்கு உட்தட்டுத் றழ்ரட்டின் இஷநஷஷ றறுது கரனத்றன் 

ஶஷ ன்று ரக ம்புகறநது. இற்கரண சட்ட றஷககஷபபம் பன்வரறகறநது. ம்ரல் 

றவரற படிபர ?தரர்ப்ஶதரம். 

  

இந்ற அசஷப்புச் சட்டத்றன் உறுப்பு  370 ன்தது ன்ண? 

இந்ற அசஷப்தின் தகுற XXIஇன் ஷனப்பு  ” றஷனல்னர ,றஷனரற்ந ,சறநப்பு றஷககள் ”

ன்தரகும். இந்ப் தகுறில் கரசுீத்துக்கரண இஷடக்கரன றஷக ன்ந வதரில் இடம் 

வதறுதுரன் உறுப்பு  370 . இந்  370 ஆம் உறுப்ஷத ம்தி இந்ற அசஷப்புக்குள் றழ்ரட்டின் 

இஷநஷஷ றஷனரட்ட படிபம் ன்று ரம் றர் கட்சற ம்புரல் ,அன் தின்ணி ,

உள்படக்கம் ,றகழ் குறஷன ஆகறற்ஷநப் தரர்க்க ஶண்டும். 

  

ஶரர் னங்கறள்பி றேறபள்ப  ” உறுப்பு  370 : கரசுீத்றன் உரிஷ பநறர ?அடிஷப் 

வதரநறர ”?ன்ந குறுதஷன ரம் றர் கட்சறத் ஶரர்கள் தடிக்கப் தரிந்துஷ வசய்கறஶநன். 

சற்ஶந ிரிரக  ” கரசுீம் ரபேக்கு ”?ன்ந ஷனப்தில் ரன் றேறபள்ப தஷனபம் 

தடிக்கனரம். 

சுபேக்கரகச் வசரல்கறஶநன்: இந்ற ிடுஷக்கு பன் இந்றரின் டக்கறல் அல்னது 

இந்றரவுக்கு டக்ஶக எபே குறுறன )சத்ரண( அசரக இபேந் சம்ப-கரசுீத்றல் 

வதபேம்தரன்ஷ க்கள் பசுலீம்கள். ன்ணர் அரிசறங் இந்து. இந்றரவும் தரகறஸ்ரனும் 

ிடுஷ வதற்ந தின் கரசுீம் ந் ரட்டுடன் இஷது ?அல்னது ணிரடரக ீடிப்தர ?

ன்ந சறக்கல் றேந்து. 

  

1947 வசப்வடம்தரில் அரிசறங்கறன் ன்ணரட்சறக்கு றரகப் வதபேம் ஶதரரட்டங்கள் 

வடித்ண. தரகறஸ்ரன் ஆஶரடு தத்ரன் தங்குடிிணர் தஷடவடுத்து ந்ணர். ன்ணர் 

அரிசறங் இந்ற அசறடம் இரட உி ஶகட்டரர். இஷப்பு எப்தந்த்றல் 

ஷகவரப்தறடுரறு ஶபே றதந்ஷண ிறத்ரர். அரிசறங்ஷக இஷப்புக்கு இங்கச் வசய் 
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ஆர்ஸ்ஸ் ஷனர் ஶகரல்ரல்கர் தூது வசன்நரர்.  1947 அக்ஶடரதர்  26 ஆம் ரள் இஷப்பு 

எப்தந்த்றல் எப்தறட்டு ிட்டு அரிசறங் கரசுீத்ஷ ிட்டு ஏடிப்ஶதரணரர். இந் இஷப்பு 

இறுறரணன்று ன்றும் ,கரசுீ க்கபின் ிபேப்தம் இல்னரல் அது இறுற வசய்ப்தடரது 

ன்றும் இந்ற அசு அநறக்ஷக ிட்டது. கரசுீர் க்கபின் ஷனர் ஶசக் அப்துல்னர 

இஷடக்கரன அடிப்தஷடில் இந் இஷப்ஷத ற்றுக் வகரண்டரர். 

 

கரசுீம் வரடர்தரக இந்றரவுக்கும் தரகறஸ்ரனுக்கும் இஷடஶ பல் ஶதரர் 

பண்டது.  1948 சணரி பல் ரள் ர தரதுகரப்பு அஷ ஷனிட்டுப் ஶதரர்றறுத்ம் வசய்து 

ஷத்து. கரசுீம் இந்றரவுக்கர ?தரகறஸ்ரனுக்கர ?ன்தஷத் ீர்வு வசய்ப் வதரது 

ரக்வகடுப்பு டத் ஶண்டும் ன்றும் ர ீர்ரணம் இற்நறது. ஆணரல் ரக்வகடுப்பு 

டத்துஷ சகர்னரல் ஶபே ஷனஷ ிபேம்தில்ஷன. ரக்வகடுப்பு டத்ரஶன 

கரசுீத்ஷ றஷனரக இந்றரவுடன் இஷத்துக் வகரள்ப கரசுீப் தண்டிர் ஶபே ல்னர 

ஷகிறம் பன்று வகரண்டிபேந்ரர். 

இந்றரவுடன் கரசுீத்ஷ இஷப்தற்கரண எப்தந்ப்தடி தரதுகரப்பு, அறநவு, வரஷனத் 

வரடர்பு ிர்த்து ஶறு வ்ஷகிறம் இந்றர கரசுீத்றல் ஷனிடனரகரது. இந் 

இஷப்பு எப்தந்த்ஷச் வசனரக்கும் சரக்கறல்ரன் இந்ற அசஷப்புச் சட்டத்றல் 1949 

அக்ஶடரதர் 17ஆம் ரள் உறுப்பு 370 ஶசர்க்கப்தட்டது. 

 ன்ண வசரல்கறநது 370? 

  

1)    சம்ப-கரசுீத்துக்கரண அசஷப்புப் ஶதஷ ற்றுக் வகரள்றம் ஷ இந்ற 

அசஷப்புச் சட்டம் அங்கு வதரபேந்ரது. 

  

2)    இந்றச் சட்டங்கள் சம்ப-கரசுீ அசஷப்புப் ஶதஷின் இஷசஷப் வதற்ந திநஶக 

அம்ரறனத்துக்குப் வதரபேந்தும். 

  

3)    இந்ற அசஷப்தின் பல் உறுப்பு (பல் ிற) சம்ப-கரசுீத்துக்குப் வதரபேந்தும். 

  

4)    இந்ற அசஷப்தின் ட்டரம் அட்டஷ குநறப்திடும் அறகரங்கபின் வதரதுப் 

தட்டினறன் கலழ் இற்நப்தடும் சட்டங்கறக்கு சம்ப-கரசுீர் அசரங்கத்றன் இஷசவு ஶஷ. 
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5)    இந்  370 இன் றஷககள் வசல்தடுதற்குக் குடிசுத் ஷனரின் வதரது அநறிப்பு 

ஶஷ. அர் இப்தடி அநறிப்புச் வசய் சம்ப-கரசுீத்து அசஷப்புப் ஶதஷின் தரிந்துஷ 

ஶஷப்தடும். 

  

     ஶற்வசரன்ண  3 ஆம் கூறுரன் ரற்நறறம் பகன்ஷரணது. ரற்நறறம் 

சூழ்ச்சறரணது. பஷநப்தடி கரசுீத்து க்கபின் ிபேப்தம் அநறரஶன ,ரில் எப்புக் 

வகரண்டதடி ரக்வகடுப்பு டத்ரஶன கரசுீத்ஷ ன்வநன்ஷநக்குரக ிறேங்கற ிடும் 

சூழ்ச்சறரன் இது. ணஶ  370 ன்தது இந்றப் ஶதசு கரசுீ க்கஷப ஞ்சறத்ன் 

அஷடரபஶ ி ஶநன்று. 

      ப்தடி ன்நரல் ,இந்ற அசஷப்தின் உறுப்பு  1 ன்தது இந்ற என்நறம் ப்தகுறகபரல் 

ஆணது ன்தஷ ஷறுக்கறநது. இந் உறுப்பு சம்ப-கரசுீத்துக்குப் வதரபேந்தும் ன்நரல் 

அந்ப் தகுறகபில் அதுவும் ஶசர்ந்து ிட்டது ,அன் இஷசின்நறஶ ஶசர்க்கப்தட்டு ிட்டது 

ன்று வதரபேள். இந் பல் உறுப்பு வதரபேந்தும் ன்நரல் அசஷப்தின் பல் 

அட்டஷில் ரறனங்கபின் தட்டினறல் சம்ப-கரசுீபம் இடம் வதற்று ிட்டது ன்று 

வதரபேள். சம்ப-கரசுீ க்கறக்கு உனகநறத் ந் உறுறவரறஷ இந்றர கரற்நறல் தநக்க 

ிட்டன் றுவதர்ரன் உறுப்பு  370.  

  

சம்ப-கரசுீத்துக்கரண அசஷப்புப் ஶதஷ கூட்டப்தடுற்கு பன்ஶத ,ர ிறத் 

ரக்வகடுப்ஷத டத்துற்கு பன்ஶத கரசுீத்து க்கபின் இஷநஷஷப் தநறக்க இந்றர 

வசய் சூழ்ச்சறரன்  370.  

இந்  370 எபேஶதரதும் கரசுீத்து க்கபின் ஶகரரிக்ஷகஶர குநறக்ஶகரஶபர அன்று. 

இந்றரில்ரன்  370 தற்நற கூச்சல் வதரிது. கரசுீத்துக்கு ட்டும் ன்  370 ணிச் சறஷக ?

இந்றர பறேற்கும் எபே சட்டம் ,கரசுீத்துக்கு எபே சட்டர ?ன்று ஆர்ஸ்ஸ் ஶகரத்றம் 

ஶகட்டுக் வகரண்டிபேந்து.  370 அப்தடிஶ ீடிக்க ஶண்டும் ன்றும் ,அஷ ீக்கறணரல் இந்ற 

எபேஷப்தரட்டுக்குக் ஶகடு ன்றும் இந்றத் ஶசறக் கரங்கறசும்  ’ தரதக் ’இடதுசரரிகறம் 

கூிக் வகரண்டிபேந்ரர்கள். கரசுீத்துக் குடினர்கபின் )தபைக் ,ஏர் ,வஹ்பூதர( கூறம் 

அதுஶ. 

கரசுீத் ஶசறர்கள் ரபேம்  370  எபே வதரபேட்டரக றத்ஶ இல்ஷன. கரசுீ க்கள் னன்  
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ன்ந ஶரக்கறல்  ,370 இபேந்ரறம் குப்ஷத ,வரஷனந்ரறம் குப்ஷத! ங்கறக்கும் எபே  370 ன்று 

இந்றச் சரப்தரட்டுக் கஷடில் இஷனிரித்துக் கரத்றபேப்தது  ’ ரறன சுரட்சற ’இனர்கபின் 

ஈணக்குல்! 

    அநறந்ஶர அநறரஶனர இந்  370 இல்ரன் கரனங்வகட்ட கரனத்றல் ரம் றர் கட்சற 

ஞ்சம் புகுந்துள்பது. கரனத்றன் ஶஷ ன்று ஶதநறிப்புச் வசய்ப்தடும்  370 இன் 

புஷஶட்டில் ஈம் கரய்ந்து ிட்டது வரிபர ?ஶரர்கஶப! 

    கரசுீத்றன் இஷநஷஷ ஞ்சகரய்ப் தநறத்  370 ப்தடித் றழ்த் ஶசத்றன் 

இஷநஷஷ ீட்கத் துஷ பேம் ?கரசுீத்துக்குத் தூக்குக் கிறு றகத்துக்குக் கரக்கும் 

கசர? 

  

‛கரனத்றன் ஶஷ பறேஷரண ரறன சுரட்சறின் கலழ் இஷநஷபள்ப ரம் றர் அசு ”

ன்ந ஷனப்தினரண ரம் றர் கட்சற ஆத்றல்  ” இந்ற என்நற அசறனஷப்புச் சட்டம் 

370 ” ன்ந ஷனப்தில் இவ்ரறு கூநப்தடுகறநது: 

  

1)    ‛பறே ரறன சுரட்சறஷ றஷனறறுத்றடவும் ,ஶசற இணங்கபின் உரிஷகஷபப் 

வதற்நறடவும் றழ்ரட்டு அசறன் இஷநஷஷக் கரத்றடும் ஷகிறம் இந்ற என்நற 

அசறனஷப்புச் சட்டத்றன் திரிவு  370 ப் ஶதரன்நவரபே சட்டத்ஷ றழ்ரட்டுக்கு உபேரக்கறட 

அஷணத்து றகபிறம் ரம் றர் அசு உறுறரண வரடர்ச்சறரண டடிக்ஷககஷப 

டுக்கும்.” 

  

2)    ‛இஷணப் வதறுன் பனம் இந்ற என்நற அசறன் சட்டங்கள் ஷபம் 

றழ்ரட்டிற்குப் வதரபேந்ரது. ஶறம் றழ்ரட்டிற்கரண அசறனஷப்புச் சட்டத்ஷ 

றழ்ரட்டு சட்டன்நஶ உபேரக்கறக் வகரள்றம் உரிஷபம் ரம் றர் அசு உபேரக்கற 

றழ்ரட்டிற்கரண வகரடிக்கும் இந்ற என்நற அசறனஷப்தின் சட்டப் பூர் அங்கலகரம் 

கறஷடக்கப்வதறும்.” 

       இந்ற அசறனஷப்புச் சட்டத்றன் ீதும் அன் உறுப்பு  370 இன் ீதும் ரம் றர் 

கட்சற ஷத்துள்ப வதபேம்திக்ஷகக்கு சட்ட ஷகிஶனர னரற்று ஷகிஶனர வ்ி 

அடிப்தஷடபம் இல்ஷன ன்தஶ உண்ஷ. சுரட்சற ,இஷநரண்ஷ ஶரக்கற சரஷனஷ  
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)roadmap) ப்தடிரம் ?பல் தடி: ரம் றர் றழ்ரடு ரறன அசு அஷத்ல் ;இந்ற 

அசஷப்புக்கு உட்தட்ட இப்தடிரணஶரர் அசு அஷத் தின் இண்டரம் தடி:  370 

ஶதரன்நவரபே சட்டத்ஷத் றழ்ரட்டுக்கு உபேரக்குல் ,அற்கரக அஷணத்து றகபிறம் 

அந் அசு உறுறரண வரடர்ச்சறரண டடிக்ஷககள் டுத்ல். இப்தடிரக பறே ரறன 

சுரட்சறஷ றஷனறறுத்துல் ,ஶசற இணங்கபின் உரிஷகஷப )றழ்த் ஶசற இணத்றன் 

உரிஷகஷப ட்டுன்று( வதறுல். 

       

      ரம் றர் கட்சற ன் அசறல் இனக்ஷக அஷடற்கு இந் உறுப்பு  370 இன் ீது 

வதபேம்திக்ஷகஶரடு ணஷணத்ஷபம் தந்ம் ஷக்கறநஶ ,அந் அபவுக்கு அறல் 

ன்ணரன் உள்பது ?கரசுீம் தற்நற சறநப்பு றஷகரகற உறுப்பு  370 ஶதரன்ந உறுப்பு 

றழ்ரட்டின் ரறன சுரட்சறக்ஶகர இஷநஷக்ஶகர வ்ரறு தன்தடும் ?கரசுீ க்கஷப 

ரற்நற ஞ்சறப்தற்கரகஶ ஷப்தட்ட  370 ஶதரல் ,றழ்ரட்டு க்கஷப ரற்நற 

ஞ்சறப்தற்கும் எபே சட்டம் ஶண்டும் ன்ததுரன் ம் றர் கட்சறின் ஶகரரிக்ஷகர? 

370ஆம் உறுப்ஷத கரசுீ க்கள் துச்சரக றக்கறன்நரர்கள். கரசுீத்றல் அல்ன ,

இந்றரில்ரன்  370 தற்நற கூச்சல் வதரிது. இந்  370 க் கரட்டி உனஷக ரற்நறக் 

வகரண்டிபேந் ஆறம் குப்பு எபே கட்டத்றல் அந்  370 பம் வசனறக்கச் வசய்து ிட்டது. 

இந்ற அசஷப்புச் சட்டத்ஷ பஷநப்தடி றபேத்ரஶன ,அல்னது வ்டிிறம் கரசுீ 

க்கபின் கபேத்நறரஶன  370  ஶரற- அறத்சர கும்தல் சரகடித்து ிட்டது.  ” கரசுீம் 

ரபேக்கு ”?ன்ந தனறல் இது தற்நற ிரிரக றேறபள்ஶபன். 

  

கரசுீத்துக்கு உர  370 ஶதரல் றழ்ரட்டுக்கும் உர எபே சட்டம் ஶண்டும் 

ன்ததுரன் ரம் றர் குநறக்ஶகரபர ?இப்தடிவரபே ஶரசடிச் சட்டம் றழ்ரட்டின் 

ன்ணரட்சறக்ஶகர இஷநஷக்ஶகர ப்தடிப் தன்தடும் ன்தஷ ரம் றர் கட்சறத் 

ஷனஷஶர அக்கட்சறக்கு இவ்ரறு அநறவுஷ ங்கற சட்ட ல்றர்கஶபரரன் ிபக்க 

ஶண்டும். 

 ரங்கள் இந்  370  அப்தடிஶ ஶகரில்ஷன ,உரி றபேத்ங்கஶபரடுரன் ஶகட்கறஶநரம் ன்று 

ரக ஶரர்கள் வசரல்னக் கூடும். அப்தடிரணரல் றழ்ரட்டுக்வகண ீங்கள் பன்வரறபம் 

370 ஶதரன்ந சறநப்பு றஷக ,அல்னது ஶறு புற றஷக இந்ற அசஷப்புச் சட்டத்றல்  
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இடம்வதநச் வசய்றட ற ன்ண ?வசரல்றங்கள். இந்ற அசஷப்தில் றழ்ரட்டுக்கு 

பறேஷரண ரறன சுரட்சறபம் இஷநஷபம் கறஷடக்கச் வசய்பம் றபேத்ச் சட்டம் 

வகரண்டுந்து றஷநஶற்ந ஶண்டும் ன்று வசரல்னனரம். றழ்ரட்டின் ல்னரத் 

வரகுறகபிறம் ரம் றர் கட்சறஶ வற்நற வதற்று ரடரறன்நம் வசன்நரறம் சரி ,சட்டப் 

ஶதஷில் ரம் றர் கட்சறஶ வதபேம்தரன்ஷ வதற்று ரறன ஆட்சறஷக் 

ஷகப்தற்நறணரறம் சரி ,அசஷப்புச் சட்டத்றல் றபேத்ம் வசய்ற்கு இவல்னரம் ஶதரஶ 

ஶதரரது ன்தஷ பேம் பிறல் புரிந்து வகரள்பனரம். 

  

ஆணரல் ரம் றர் கட்சறின் கணவுகள் இத்துடன் படிில்ஷன.  370 ஶதரன்ந 

சட்டத்ஷப் வதறுது ப்தடி ?ன்ந ிணரவுக்கு ிஷடஶ இல்னரல் ,இந்ற என்நற அசறன் 

சட்டங்கள் றழ்ரட்டுக்குப் வதரபேந்ரற்வசய்ல் ,றழ்ரட்டுக்குத் ணி அசஷப்புச் 

சட்டத்ஷத் றழ்ரட்டு சட்டன்நஶ உபேரக்குல் ,றழ்ரட்டுக் வகரடிக்கு சட்டபூர் 

அங்கலகரம் வதறுல் …இந்க் கணவுகஷபவல்னரம் ணரக்கத் றழ் க்கஷபத் றட்டிப் 

ஶதரரடுஶரம் ன்று ர..க. தஷநசரற்றுரணரல் றக்கனரம். இந்ற ல்னசறத்றன் 

அடிஷக் கங்கரி அசுக்கு அக்கட்சற ஶர்வடுக்கப்தடுதுரன் இற்வகல்னரம் பற்தடி 

ன்நரல் அந் பப்தரட்டன் பபேகஶண பனஷச்சரணரறம் படிரது. 

  

ரக ஆம் கரட்டும் இண்டரம் ற ரறன ,என்நறப் தட்டில் ன்தரகும். 

இந்ற அசஷப்தின் ரம் அட்டஷில் ப்தட்டுள்ப அறகரப் தட்டில்கஷப ன்ண 

வசய்ரது ரற்நற ரறன சுரட்சறஷபம் இஷநஷஷபம் அஷடந்து ிட படிபர ?

தரர்ப்ஶதரம். 

 ‛கரனத்றன் ஶஷ / பறேஷரண ரறன சுரட்சறின் கலழ் / இஷநரண்ஷபள்ப 

ரம் றர் அசு ”ன்ந ர..க ஆம் பறேஷரண சுரட்சறபம் இஷநஷபம் அஷட 

பன்று றகள் கரட்டுகறநது. இற்றுள் பல் ற அசஷப்புச் சட்டத்றல்  370 ஶதரன்ந உறுப்பு 

இடம் வதநச் வசய்ல் ன்நரல் ,இண்டரம் ற ரறன ,என்நறப் தட்டில் ன்தரகும். இந்த் 

ஷனப்தில் வசரல்னப்தடுரது: 

  

1)     ‛இந்ற அசறனஷப்புப் சட்டத்றன் தட்டில்  7 இல் உள்ப வதரதுப் தட்டில் பறேரக 
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ீக்கப்தடும். 

  

2)    ‚என்நறப் தட்டினறல் உள்ப வபிபநவுத் துஷந ,தரதுகரப்புத் துஷந ,இந்ற ரிசர்வ் 

ங்கற ,வரஷனத் வரடர்பு ஆகறஷ ி ற்ந ஷண ிகரங்கள் அஷணத்தும் ரறனப் 

தட்டிறக்கு பறேரக ரற்நப்தடும். இன் பனம் ரறன னன் சரர்ந் அஷணத்றற்கும் 

சட்டறற்நற படிவடுக்கும் பறே அறகரபம் ரறன அசறன் ஷஷநக்கு உட்தட்டஶ 

ன்ந றஷன உபேரக்கப்தடும். 

  

3)    ‚இற்கரண எத் கபேத்துள்ப ,ரறன உரிஷகபின் ஶல் அக்கஷந வகரண்ட ,இந் 

ரறன உரிஷகஷப ீட்கும் ண்ம் வகரண்ட ஷண ரறன அசுகறடன் ,திந சஶகர 

ஶசற இணத் ஷனர்கறடன் கனந்ரஶனரசறத்து இந்ற என்நற அசறனஷப்தில் சட்டத் 

றபேத்த்ஷ ஶற்வகரள்ப ரம் றர் அசு பறே பற்சறகள் டுக்கும்.” 

  

இந்ற அசஷப்தின்  7 ஆம் அட்டஷில் பன்று தட்டில்கள் உள்பண: என்நறப் 

தட்டில் ,ரறனப் தட்டில் ,வதரதுப் தட்டில் )அல்னது இஷசவுப் தட்டில்(. என்நறப் 

தட்டினறல்  97 இணங்கறம் ,வதரதுப் தட்டினறல்  47 இணங்கறம் ,ரறனப் தட்டினறல்  66 

இணங்கறம் இடம்வதற்றுள்பண. 

  

வதரதுப் தட்டில் பறேரக ீக்கப்தடும் ன்றும் என்நறப் தட்டினறல் ரன்கு 

அறகரங்கள் ி ஷண அஷணத்தும் ரறனப் தட்டிறக்கு ரற்நப்தடும் ன்றும் ர..க. 

ஆம் வசரல்கறநது. ரறன னன் சரர்ந் அஷணத்றற்கும் சட்டறற்நற படிவடுக்கும் பறே 

அறகரபம் ரறன அசறன் ஷஷநக்கு உட்தட்டஶ ன்ந றஷன உபேரக்கப்தடும் ன்றும் 

அது வசரல்கறநது. வபிபநவுத் துஷநபம் தஷடத் துஷநபம் என்நற அசறன் ஷகில் வரடபேம் 

ஶதரது றழ்ரட்டுக்கு த்ஷக இஷநஷ றஞ்சும் ன்ந ஶகள்ி றேகறநது. றீத்றன் ீது 

இந்றப் தஷடவடுப்பு ஶதரன்ந படிவுகஷபத் றழ்ரட்டசரல் சட்டப்தடி டுக்க படிரது 

ன்தஶ ர..க. பன்வரறின் ிஷபரக அஷபம். இது எபேபுநறபேக்க ,இது ீக்கப்தடும் ,

அது ரற்நப்தடும் ,அந்றஷன உபேரக்கதப்டும் ன்வநல்னரம் அநறித்ரல் ஶதரதுர ?ரர் 

ீக்குது ?ரர் ரற்றுது ?ரர் உபேரக்குது? 
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இற்கரக இந்ற என்நற அசறனஷப்தில் றபேத்ங்கள் ஶற்வகரள்ப ஶண்டும் 

ன்தது ரம் றர் கட்சறக்கு ன்நரகஶ ிபங்குகறநது. இவ்ரறு அசஷப்ஷதத் 

றபேத்துற்கு எத் கபேத்துள்ப ரறன அசுகறடனும் திந சஶகர ஶசற இணத் 

ஷனர்கறடனும் கனந்ரஶனரசறத்து ஆவு றட்ட ஶண்டும் ன்ததுரன் ர..க. 

றட்டரகக் கூநப்தடுகறநது. 

  

எபே ஶகள்ி றேகறநது: இஷநஷற்ந ரறன ஆட்சறஷக் ஷகப்தற்நற திநகுரன் 

இந்க் கனந்ரஶனரசஷணஷத் வரடங்க ஶண்டுர ?எபே கட்சறரகஶ இஷச் வசய்ரல் 

ன்ண ?எத் கபேத்துள்ப ரறன அசுகள் ன்நரல் ஷ ?அந்ப் திந சஶகர ஶசற இணத் 

ஷனர்கள் ன்நரல் ரர் ?இந்க் கனந்ரஶனரசஷணஷ இப்ஶதரஶ வரடங்க ிடரல் 

டுக்கும் கரி து? 

  

எபே கனந்ரஶனரசஷணஷத் வரடங்குற்ஶக கூட -- இஷநஷற்நவன்று ீங்கஶப 

ற்றுக் வகரள்றம் -- ரறன ஆட்சறஷக் ஷகில் வகரடுத்ரல் ட்டும்ரன் உண்டு ன்கறநரீ்கள்! 

இது எபே புநறபேக்க ,ரறனப் தட்டினறல் ங்கப்தடும் அறகரங்கபில் ட்டுரது 

ரறனத்துக்கு இஷநஷ உண்டர ?அந் அறகரங்கள் வரடர்தில் இற்நப்தடும் சட்ட 

பன்டிவுகறம் கூட இந்ற அசு அர்த்ற ஆபரகற ஆறரின் எப்தம் வதற்நரல்ரன் 

சட்டரகும் ன்தன் வதரபேள் ன்ண ?ந்க் கட்சற ஆட்சறினர்ந்ரறம் ரறனச் சட்டப் 

ஶதஷக்கு இஷநஷ கறஷடரது ன்தஶ! 

ரறனப் தட்டிஷன ிரிரக்குஶர ,ல்னர அறகரங்கஷபபம் ரறனப் தட்டிறக்ஶக 

வகரண்டுபேஶர கூட ரறனத்துக்கு இஷநஷ ந்து ிடும் ன்தவரபே ரஷஶ! 

  

றழ்த் ஶசற ிடுஷன அல்னது இஷநஷ ீட்பு ன்ந அடிப்தஷடக் குநறஶகரஷப 

ிட்டு ினகறப் தி அசறறக்குத் டம் அஷத்துக் வகரள்பஶ ரறன அறகர ிரிரக்கம் 

ன்ந பக்கம் தன்தடும். இது றபக டந் தரஷ ;அஶ தரஷில்ரன் ர..க.வும் 

புநப்தட்டுள்பது.                                                 

(வேோடரும்) 
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அருள்ேந்ஹே ஸ்டோன் சுலோிக்குப் 

தபோசிரிர் ருேபத்து புகறஞ்சயி! 

 கறநறஸ்த் துநி ஸ்டரன் சுரற த்ஷ ஶரக்கற ஶரடி அசறணரல் ள்பப்தட்டரர். 

இன்று ரித்துிட்டரர். 

அர் வசய் குற்நம் பி ஆறரசற க்கறக்குத் வரண்டு வசய்து. 

ஆணரல் திர் ஶரடிஷக் வகரஷன வசய் டந் சறில் அபேம் உடந்ஷ ன்று வடல்னற

 அசு குற்நம் சுத்றது. 

ரஶரிஸ்ட் தங்கரற ன்று தற சுத்றது. 

சறஷநில் ள்பிஶரடு அர் திஷில் வபி படிரல் டுத்து ஷ வசய்து. 

வகரஶரணர ஶரய் ரக்கறபம் கூட அபேக்குப் திஷ  ிடரல் அசு ஷட ஶதரட்டது. 
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இறுறில் வகரஶரணர அல்ன அஷக் வகரன்நது. 

அறனறபேந்து ஶதரரடி ீண்டரர் அந் 84 து பறர். 

ஆணரல் வரடர்ச்சறரண ஷ ரபபடிரல் அந்ப் வதபேந்ஷக இறுற பச்சு ிட்டரர்--

இன்று. 

ண்தர்கஶப, அர் றஷணஷப் ஶதரற்ந ஶண்டி ரம் ரபேம் இஷ எபே சடங்கரக ரற்நறி

டக் கூடரது. 

உபேக்கரகவும், ஆஶசரகவும் தறவுகள் இட்டுிட்டுப் திநகு க்கம் ஶதரல் ரழ்து இற

ரகும். 

இறல் ம் ஷனரக கடஷ என்றுரன். 

துநி ஸ்டரன் சுரற ம் எவ்வரபேபேக்குள்றம் உிர்த்வ ஶண்டும். 
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இணி அஷணபேம் இன்று டக்கும் வகரடுங்ஶகரல் ஆட்சற தற்நற ஆரகக் 

கற்கபற்தடஶண்டும். 

அன் வதரபேட்டுக் கடுஷரக உஷக்கஶண்டும். 

றரிகள் தற்நற ஆரண புரிஷன ரம் பர்த்துக் வகரள்பத் நறணரல் து ணித் ன்

ஷ ன்தது வறும் ஶல் பூச்சு ட்டுஶ ன்று வதரபேள். 

ரம் ரர் தக்கம்? 

க்கள் தக்கர, இல்ஷனர? 

இதுஶ அஷணத்றறம் பக்கறரண ஶகள்ி. 

இறல் டுறஷன ன்தது வதரிகுற்நரகும்.ஶதரற அக்கஷநபம், உஷப்பும் கரட்டரறபேப்ததும்

 அவ்ரஶந வதபேம் குற்நரகும் . 

க்கள் தக்கம், ீறின் தக்கம் ரம் றற்க படிவடுத்ரல் க்கள் ிஶரறகஷபப் தற்நற பறே

ஷரக அநறந்துவகரள்பஶண்டும். 

அவ்ரறு புரில் ற்தட்டரல்ரன் அன் அடிப்தஷடில் ம்பள் எற்றுஷ ற்தடும். 

இந்ப் புரிஶனரடும், எற்றுஷஶரடும் ம் றரிஷ தனணீப் தடுத்ற ம்ஷ தனப் தடுத்றக் 

வகரள்ஷ ரம் சபக ஊடங்கங்கள் பனம் ஏரல் வசய்த் வரடங்குஶரரக ! 

இந் சதத்ஶரடு ணது தறவுகஷப ரசறபங்கள். ங்கஷபத் வபிவு தடுத்றக் வகரள்றங்கள்

. வசரந்ரக இன்நஷ ஆய்வுகள் ஶற்வகரள்றங்கள். 

இற்ஷநவல்னரம் இஷடிடரல் வசய்த்வரடங்கும் க்குள் அந் உண்ஷக் கறநறஸ்ர்

 ஸ்டரன் சுரற புத்துிர்ப்பு வதற்று றேரர், ம்ஶரடு ப்ஶதரதும் இபேப்தரர். 

ரழ்க ரணிர் ஸ்டரன் சுரற! 

அநறவும், அன்பும், அநபம் துஷ 

ரனுட சஶகரத்தும் ஏங்குக! 

அன்புடன் பேபத்து 

 

வகறழ்ச்சறஶரடு எபே கூடுல் வசய்றபம் தடபம் இஷக்கறஶநன்-- 

கரனம் கரனரக ணது ீண்டகரனப் ஶதரரட்டப் தரஷில் அஷணத்ஷபம் இந்து ன்ஶணரடு

 கம் ஶகரத்து, றர்ப்தட்ட அஷணத்து துன்த, துங்கஷபபம் ரங்கற, ஷ பிஶரர், னறத் 

க்கள் த்றிவனல்னரம் வடுரள் ன்ஶணரடு ரழ்ந்றபேந்து இன்றுஷ ன் திகறக்வகல்

னரம் அடித்பரக இபேந்துபேம் ணது ஷணி ஶதரர்க்வகரடி ன்னும் ரனண்ஷடன் றர்து 
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ரி அர்கள் 1980ல் (ன்ஷணச் சந்றக்குபன்) வதங்கறெர் கரில் ரணிர் ஸ்டரன் சுரறி

ன் ஷனஷில் சபகப் திக்கரண திற்சற வதபேம் ல்ரய்ப்பு வதற்நர். அன்று ஶதரர்க்வகர

டிபம், ற்ந தன வரண்டர்கறம் ங்கள் ஆசரன் ஸ்டரன் சுரறபடன் டுத்துக் வகரண்ட பு

ஷகப்தடத்ஷக் கலஶ இஷத்துள்ஶபன். இது ங்கள் இபேரின் ிஷனறப்தில்னர வசரத்ரக

 இபேந்துபேகறநது. வய்த் துநி, க்கள் வரண்டர் ஸ்டரன் சுரற ங்கஶபரடு ரழ்ந்து பே

ரகஶ உர்கறஶநரம். 

கலஶ உள்ப ஶதரட்ஶடரில் உச்சற ரிஷசில் கண்ரடி ஶதரட்டு உரக றற்தர் ந்ஷ ஸ்

டரன். 

இண்டரம் ரிஷசில் னது ஏத்றல் புடஷ அிந்து வள்ஷப ஜரக்வகட் ஶதரட்டிபேப்தர்

ரன் ணது ஷணி ரனண்ஷடன் றர்து ரி (ஶதரர்க்வகரடி). 

ரழ்க அந் வய்ரண கறநறஸ்து ஶசர்! 
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பனோ இோதசந்ேின் போர்ஹலில் ஸ்.ன். 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

திந றழ் ஶசறர்கபினறபேந்து ரறுதட்டு ஶசறப் திச்சறஷணில் ஸ்.ன் பன்ஷத்து 

இணறத் ஶசறம் அல்ன. ரநரக வரறறத் ஶசறம். 

 

சூனறல் ரசு ன்தது இன்று உனகறன் றகப்வதறும் திச்சறஷண. இஷணத் றழ்ச் சூனறல் 

பன் பல் றேப்திர் ஸ். ன்.ரன். 

 

இன்று ரர்க்சறச் சூனறல் குநறத்து அறகம் றேதுகறந வதல்னரற ஶதரஸ்ட்டர் இற்ஷக-
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ணின் வரடர்தரண, பர்சறஷ ரற்நத்றல் ற்தட்ட பநறவு குநறத் ரர்க்சறன் 

கபேத்ரக்கத்ஷ ரம் ீள் கண்டுதிடிப்புச் வசய் ஶண்டும் ண றேதுகறநரர். 

 

ஸ் வசர்ஶணரதில் ிதத்றன் தின், இடதுசரரிகறக்கு வபிில் உனகறல் சூனறல் எபே 

ரவதபேம் இக்கரக றேந் சூனறல்ரன் வதல்னரற ஶதரஸ்ட்டரின் சூனறல் ரர்க்சற 

தல்கள் பேகறன்நண. 

 

இந்ற அபில் பன் பனரக இஷண எபே அடிப்தஷடச் சறக்கனரக பன்ஷத்ர் 

ஸ்.ன். ரகரசன்ரன். 

 

ஸ்.ன். எபே அசனரண சறந்ஷணரபர் ன்நரறம், அர் ஶறுதட்ட உஷரடல்கபில், 

ஸ், சலண அனுதங்கப ிர்ந் திந உனக ரர்க்சற அனுதங்கஷப எப்திட்டுப் 

ஶதசறறல்ஷன. 

 

குநறப்தரக னத்ீணவரிக்க, ஆப்ரிக்க, ஶசற ிடுஷன சரர் ரர்க்சற அனுதங்கள். 

இஷண ட்டுஶ அர் ீரண ிர்சணரக ஷக்க படிபம். 
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ஸ்.ன். ன் ரழ்ரவபல்னரம் ஶதசறது அகந்ஷ கஷபந், க்கஷப ஶசறக்கும் ரர்க்சற 

அநம்ரன். இறுற ஷ அஷணத் ணது வசரந் ரழ்ில் கஷடப்திடித்து ஷநந் ணின் 

ஸ். ன். ரகரசன்.. 

  

    வஜஶரகஷண ஶற்ஶகரள் கரட்டி கறரம்சறஷப் புரிந்துவகரள்து த்ஷண அதத்ஶர 

அத்ஷண அதத்ம் ஸ்.ன். ரகரசஷணப் புரிந்துவகரள்ப வஜஶரகஷண ஶற்ஶகரள் 

கரட்டுது. 

 

ஸ்.ன். அந்த்றல் இபேந்து ரரனுசர் தற்நறப் ஶதசத் துங்கில்ஷன. அர் கறநறத், 

இஸ்னரற இஷநில் தற்நற, அர்கபது கரறதத்ற றர்ப்பு தற்நறப் ஶதசறஶரடு, 

திஶஜதி,ஆர்.ஸ்.ஸ், தரர்ப்தணி ஶனரறக்கம் ன்வநல்னரம் ஶதசுன் தகுறரகத்ரன் 

ரரனுசது வசல்தரடுகள் தற்நறப் ஶதசுகறநரர். 

 

பன்று பேடங்கறக்கு பன்ணரண அது இறுற ஶர்கரனறல் இஸ்னரறர், னறத்துகள், 

வதண்கள் ண இர்கபிடம்ரன் ஸ்.ன். ிடுஷன ஆற்நஷனக் கரண்கறநரர். 

 

ம்சரர் ிங்கஷப தரிசலனஷணக்கு டுத்ரஶனஶ எபேஷ வன் இந்துத்துர் ண 

ஷறுக்க படிபரணரல், றழ் தில் ஜீர, குன்நக்குடி அடிகபரர், வர.தசறன் ண 

இர்கஶபரடு ரரனுசர் தற்நற ஶர்ஷநப் தனுல்கள் றேற இந்றர தரர்த்சரற, கஷனஞர் 

கபேரறற ஶதரன்நர்கஷப ங்கு ஷப்தது? 

 

    சுரற அக்ணிஶஷ ப்தடி றப்திடுது? 

 

ஸ்.ன்.ஷண வன் இந்துத்துர் ன்று ஶதசுதர்கள் அது தனுல்கஷபப் தடிக்கரல் 

குத்ஷகரகப் ஶதசுதர்கள் ன்று ரன் வசரல்ஶன்.. 
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வசங்கோட்டோன் குமிப்புகள்: 
(1) 

ேோய்த்ேிழ்க் கல்லிின் தலருக்கு நீரூற்மி  தேோறர் சிமிேர்! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சற்வநரப்த பப்தரண்டு கறந்து ிட்டது. அம்தத்தூரில் றழ்ரட்டின் பல் ரய்த் றழ்த் 

வரடக்கப் தள்பிஷ அஷப்தற்கரண பற்சறகபில் ஈடுதட்டிபேந்ஶரம். தள்பி 

வரடங்குத்ற்குப் தம் ஶண்டுஶ? ஆறக்கு எபே பைதரய் ரபேங்கள்! ன்று றறறட்டத் 
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றட்டறட்ஶடரம். ஏிர் (ட்ரட்ஸ்கற) பேது ஷந்து வகரடுத் ரபம் குந்ஷபம் தடம் 

அச்சறட்ட எபே பைதரய் ில்ஷனகள் அச்சறட்டு ஆறக்கு எபே பைதரய் கக்கறல் ண்டிக் 

வகரண்டிபேந்ஶரம். அந் ஷகில் கல்தரக்கம் அடறன் றஷனக் குடிிபேப்தினறபேந்து 

“ஶரில் ரபேங்கள்! ங்கறக்குக் வகரஞ்சம் ிபக்கம் ஶஷதப்டுகறநது” ன்று எபே ரள் 

அஷப்பு ந்து.  
 

அடுக்குரடிக் குடிிபேப்பு டீ்டின் ிசரனரண கூடத்றல் தரய்ிரித்து உட்கரர்ந்றபேந்ஶரம். 

ன்ஷணச் சுற்நற ரல்ர் உட்கரர்ந்றபேந்ணர். அர்கள் ங்கஷப ’திபிங்க்ஸ்’ (BLINKS) ண 

அஷத்துக் வகரண்டணர். “ரது வசய் ிபேம்புகறஶநரம், ஆணரல் ன்ண வசய்வன்று 

படிவுக்கு  படிரல் பறத்துக் வகரண்டிபேக்கறஶநரம்”  ன்று ிபக்கபம் அபித்ணர். 

அந் ரல்பேம் கல்தரக்கம் அடறன் றஷனத்றல் அநறினர்கபரகப் திரற்நறக் 

வகரண்டிபேந்ணர். டரஜன், ஶகரதரல், கனரற, சறநறர் ன்ந அந் ரல்ரில் எபேரகத்ரன் 

(அண்ஷில் ஷநந்) சறநறர் ணக்கு பனறல் அநறபகரணரர்.  
 

ிடி ிடி உஷரடல் ீண்டது. றழ்றக் கல்ி ன்ந என்ஷநச் சுற்நற அடுக்கடுக்கரண 

ிணரக்கள். ல்னர ிணரக்கறக்கும் வதரறுஷரக ிஷட வசரல்னறக் வகரண்டிபேந்ஶன். 

ஆங்கறனத்றன் ஶஷ அல்னது ஶஷின்ஷ குநறத்து? அநறிறக்கும் றழ் அல்னது 

ஆங்கறனத்துக்குரண வரடர்பு குநறத்து? சபக ீறக்கும் ரய்வரறக் கல்ிக்குரண இஷடபநவு 

குநறத்து? அசு ஆில்னரல் அனல்து வசல்ந்ர்கள் துஷில்னரல் றழ்றக் 

கல்ிக்கு ம்க்கள் ஆவு கறஷடக்குர? றழ்ரட்டில் ரறேம் வரறறச் சறறுதரன்ஷிணபேம் 

ரய்வரறில் கல்ி வதந ரய்ப்புண்டர?  

 

உஷரடனறன் படிில் அர்கள் ரய்த் றழ்க் கல்ிின் வபிந் ஆரபர்கபரக 

வன்வநடுக்கப்தட்டிபேந்ணர். கஷடசறரக எபே ஶகள்ி –ரல்ரில் எபேர் ஶகட்டரர்: 

ற்நர்கறம் ”அரஶண?” ன்று ஶசர்ந்து வகரண்டணர்: “உங்கள் தள்பிில் ந்ப் வதற்ஶநரபேம் 

ம் குந்ஷகஷபச் ஶசர்க்க பன்ர ிட்டரல்?” 

 

”ன் கஷப ரன் பல் ரிரகச் ஶசர்ப்ஶதன். கட்டறல்னரக் கல்ி வகரடுப்ஶதன். 

இனசக் கல்ி ன்தரல் ப்தடிபம் சறன குந்ஷகஷபரது ஶசர்ப்தரர்கள். ரஶண 

ஆசறரிரக ஶஷன தரர்ப்ஶதன். இவு ஶத்றல் அச்சகத்றல் தி வசய்ரல் ரம் ஆிம் 
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ஷ கறஷடக்கும். கட்டட ரடஷகக்கு அது ஶதரதும்.” 

 

”இந் ிபக்கஶ ஶதரதும்”ன்று கூட்டத்ஷ படித்து ஷத்ணர். ”ஆறக்கு எபே பைதரய்” ன்று 

வசரல்ன பற்தட்ஶடன். ”றட்டித் பேகறஶநரம், இப்ஶதரது பன்தரக இஷ ஷத்துக் 

வகரள்றங்கள்” ன்று ரல்ர் சரர்தில் தத்ரிம் ஷகில் வகரடுத்ணர். ரய்த் றழ்க் 

கல்ிப்திக்குக் கறஷடத் பற்வதபேம் ன்வகரஷட அதுஶ!  
 

ணக்குக் கல்தரக்கம் வரடர்பு அப்ஶதரதுரன் வரடங்கறது. திற்கரனத்றல் கல்தரக்கத்றஶனஶ 

எபே ரய்த் றழ்ப் தள்பி வரடங்கப் வதற்நது.  
 

டரஜன் ஶரர் அந்ரின் துஷரகற, கறபெதர, கரஸ்ட்ஶர, ஶச குஶர ன்று 

தப்தடுகறநரர். ஶரர் ஶகரதரல் ர-வன இக்கத்துக்கரக அரது உஷக்கறநரர்.  

சறநறபேம் கனரறபம் கல்தரக்கத்ஷச் சுற்நறபள்ப சறற்றூர்கபில் ஷ பி எடுக்குண்ட 

குந்ஷகபின் கல்ிக்கரக எரதுஷத்து ந்ணர். சரற றுத்து இபேபேம் ரழ்க்ஷகத் 

துஷர்கபரக இஷந் தின் அர்கள் டீு குந்ஷகபரல் ப்ஶதரதும் றஷநந்றபேக்கும்.  

ம்ததுக்கு ஶற்தட்ட குந்ஷகஷப டீ்டிஶனஶ ங்க ஷத்துப் தடிக்க ஷத்ணர்.  

ணிவுரிஷத் பத்றல் பஷணப்புடன் வசல்தட்டணர், சறநறர் இறுற ஷ திபசறல் 

அஷப்தில் ஈடுதரட்டுடன் உஷத்து ந்ரர்.  
 

இஷடிஷடஶ ணிவுரிஷ வரடர்தரண றகழ்வுகபில் சறநறஷபம் கனரறஷபம் 

சந்றப்ததுண்டு. உட்கரர்ந்து ஶதச ஶறபேக்கரது. ஏடிக் வகரண்ஶட இபேப்தரர்கள். சறநறரின் ஏட்டம் 

இப்தடித் றடுவண ஏபம் ன்று றர்தரர்க்கஶ இல்ஷன. 2021ஶ 15ஆம் ரள்சறநறர் சறறுீகச் 

வசனறப்தரல் உிர்துநந்ரர் ன்ந வசய்ற ந் ஶதரது அறர்ச்சறரக இபேந்து.  

ஶரர் சறநறர்! ீங்கள் ரய்த் றழ்க் கல்ிக்கு பல் ீர் ஊற்நறர்கபில் எபேர்! 

கல்தரக்கத்ஷ எட்டி சறற்றூர்கபில் ீங்கறம் கனரறபம் ஆற்நற கல்ிப் தி அந் 

இபந்பிர்கபின் ணத்றல் ஏர அஷனகபரக ஶரறக் வகரண்ஶட இபேக்கும். அர்ம் 

உள்பஶ ீங்கள் துில் வகரண்ட இல்னரக ிபங்கும். இன்னும் றஷநப் திகள் இபேப்தஷ 

நந்து ீபர ஏய்வு வகரண்டு ிட்டீர்கஶப, இது றரர? 

வசவ்க்கம் ஶரர் சறநறர்! 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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(2) 

ோர்க்சிப் போர்ஹலில் ேிழ்த் தேசப் புட்சிின் கருத்ேில் பன்தனோடி 

தேோறர் சத்ேிங்கயம் நோகோசன்! 

அஷதற்நரண்டுக்கு ஶனரிற்று ன்நரறம் தசுஷ ரநர றஷணவுகள்: கரிரிக் 

கஷஶரம்ஆடுதுஷந அபேஶக தசற ல் வபிகறக்கும் ரஷத் ஶரப்புகறக்கும் டுில் 

வரட்டில் கட்டிரடும் றரகரஜபும் ன்வநரபே சறற்றூர். அந் ஊரில்ரன் எபே சுற்றுக் கட்டு 

டீ்டின் டுக் கூடத்றல் சறதி (ர-வன) றக பல் ரரடு வகு கபக்கரக ஷடவதற்நது. 

ரரடு ன்நரஶன வதபேங்கூட்டங்கஷபப் தரர்த்துப் தகற ணக்கு 50க்கும் குஷநரணர்கள் 

கூடிப் ஶதசும் ரரடு ன்தஶ அறசரகத்ரன் இபேந்து. இது திறறறகள் ரரடு 

ணப்தட்டது, ரன் திறறற அல்ன ன்நரறம் சற்று பன்ணர்ரன் தடிப்பும் குடும்தபம் துநந்து 

புட்சற இக்கத்துக்கு ந்ன் ன்ந பஷநில் ன்ஷணபம் கனந்து வகரள்ப 

அனுறத்றபேந்ரர்கள்.  

 

அந் ஊர் புனர் ணப்தட்ட ஶரர் கனறவதபேரறக்கு உநிணர்கள் றஷநந் ஊர் 

ன்தரல்ரன் ரரடு அங்கு ஷடவதற்நது. புனரின் துஷிரர் அம்ர ரனரம்தரறம் 

வதரிம்ர அணந்ரகறபம் ரரட்டுக்கு ந்ர்கள் அஷணபேக்கும் உவு தஷடத்து 

ிபேம்ஶரம்திணரர்கள். ரஷ இஷனில் ரஷக் கரய், ரஷப் பூ, ரஷத் ண்டு ன்று 

ல்னரஶ ரஷ ம்!  

 

ரரட்ஷட றடத்ற இபேர் ஶரர்கள் ம்ஶக (ஶகரண்டரன்), ல் (அப்பு). ரறனக் 

குறே உறுப்திணர்கள் ஆர்ம் (ஆர். ரிக்கம்), திிஸ் (திி சலணிரசன் ஆகறஶரபேம் 

இபேந்ணர். புற ஷனபஷந ட்டில் (ணக்குப் திடித் வண்ிக் கிஷ உட்தட) வபேப்புக் 

கிஷகள் றேற புனர் ஆற அர்கஷப (இரசறண்ன்) அங்குரன் பனறல் கண்ஶடன். 

வல்னறத்துஷந க்கறல் அஷப் திடித்துப் ஶதரய் கரல்துஷந வசய் சறத்றஷகஷபச் 

வசரல்னறக் வகரண்டிபேந்ரர். ஷனஷநரக இபேந் பத் ஶரர்கள் சறனரல் ரரட்டுக்கு  
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படிில்ஷன ன்று அநறிக்கப்தட்டது.  

 

ரரட்டில் ஶரர் ம்ஶக சறன அநறக்ஷககஷப பன்ஷத்து ிபக்கபித்துக் வகரண்டிபேந்ரர். 

அற்றுள் என்று ஶரர் சத்றங்கனம் ஸ்.ன். ரகரசணின் றஷனப்தரடு தற்நறது. 

இந்றக் கட்சற கூடரது, றழ்ரட்டுக்குக் கட்சற அஷக்க ஶண்டும் ன்கறநரர், இது 

திரிிஷணரம், புட்சறக்கு றணது ன்று ஶரர் ம்ஶக கூநறஷ ரரடு ற்றுக் 

வகரண்டது. ணக்கு அவ்பரக ிபங்கர ிட்டரறம் கூர்ந்து ஶகட்டுக் வகரண்டிபேந்ஶன். 

ஶரர் ல். அப்பு அறத்வரறப்தின் ஶஷ தற்நற டுத்துஷத்ரர். ணக்கும் அதுரன் 

அசரகப் தட்டது.  

 

ஸ் ன் ன் கட்சறில் ஶசர்க்கதப்டஶ இல்ஷன, அல்னது கட்சறினறபேந்து ீக்கப்தட்டு ிட்டரர் 

ன்நரறம் ஸ்.ன்.ன் ன்ந வதர் ட்டும் ணத்றல் தறந்து ிட்டது. இஷடிஷடஶ 

ஶரர்கறக்குள்பரண உஷரடனறல் அர் வதர் இடம்வதறும். ஆணரல் அது றஷனப்தரடு 

தற்நற ிரிரக துவும் வரிந்து வகரள்ப படிில்ஷன. அர் ஶதசுது புட்சறல்ன, 

திரிிஷணரம் ணப்தட்டது அவ்பவுரன்!  
 

1973ஆம் ஆண்டு சூஷன பல் ரள் வரடங்கற றபேச்சறரப்தள்பி த்றச் சறஷநில் தூக்குக் 

வகரட்டடிகபில் எபே கபேத்துப் ஶதரரட்டம் (சறறறேக்குள் எபே புல்) வடித் ஶதரது இந்றப் 

புட்சறக்கும் சலணப்புட்சறக்குரண அடிப்தஷட ஶறுதரடுகள் தற்நற ிரம் ஷடவதற்நது. 

சலணத்றன் தரஷ து தரஷ ன்ந சரபே சூம்ரரின் பக்கம் திஷ ன்று ரன் 

ரறட்ஶடன். இந்றரின் ஶசற இணப் தன்ஷஷக் கபேத்றல் வகரள்பரல் புட்சற வற்நற 

வதநரது ன்ஶநன்.  
 

இந் ிரத்துக்கறஷடஶ றரகரஜபும் ரரட்டில் றுனறக்கப்தட்ட ஸ்ன் தரர்ஷஷ 

றஷணத்துப் தரர்க்க ஶண்டிரிற்று. ம்-ல் றஷனப்தரடுகள் அடிப்தஷடிஶனஶ 

நரணஷ ன்ந படிவுக்கு ரனும் ஶரர்கறம் ந்ஶரம். சறதிம் கட்சறில் குநறப்தரக 

ஈம் வரடர்தரகவும் வதரதுரகத் ஶசற இணச் சறக்கல் வரடர்தரகவும் ிரங்கள் ந் 

ஶதரது ீண்டும் ஸ்ன் றஷணவுக்கு ந்ரர்.  
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1985 ம்தரில் சறஷநினறபேந்து ிடுஷனரகற வபிந் தின் ஸ்ன்-ப் தரர்க்க ஆனரக 

இபேந்ஶன். சற தி ம்-இனறபேந்து வபிஶநற ஶரர்கள் வத. ிசன், கற. வங்கட்ரன் 

ஆகறஶரரிடம் ஸ்ன் தற்நறச் வசரன்ஶணன். அது அந்ப் புகழ்வதற்ந அநறக்ஷகபம்கறஷடத்து 

அர்கஶபரடு தகறர்ந்து வகரண்ஶடன். அது றழ்ரடு கம்பெணிஸ்டுக் கட்சறக்கரண அநறக்ஷக. 

சுறர் உரிஷஷ னறபறுத்துரக இபேந்து.    

 

எபேபஷந ங்கரபத்றனறபேந்து இபே ஶரர்கள் ஸ்ன்-ப் தரர்க்க ந்ரர்கபரம்! அர்கஷப 

உள்றெர் உர்கபிடம் ஶதசச் வசரல்னற அது படிரல் ஶதரண ஶதரது, இற்கரகத்ரன் ரம் 

ஶசர்ந்து புட்சற வசய் படிரது ன்கறஶநன் ன்று ஸ்ன் ிபக்கபித்ரரம்.  

 

1990ரக்கறல் கல்தரக்கத்றல்ரன் ஶரர் டரஜன் இல்னத்றல் ஸ்ன்-ஶரில் சந்றத்ஶன். 

ஏர் இவு பறேக்க அஶரடு ஶதசறக் வகரண்டிபேந்ஶன். வதபேம்தரறம் அர் ஶதச ரன் ஶகட்டுக் 

வகரண்டிபேந்ஶன் ன்தஶ உண்ஷ. இறுறில் ரன் அரிடம் ஶகட்ஶடன்: 

 

:”இந்க் கபேத்துகறக்கரக ீங்கள் ஶதரரடிிபேக்க ஶண்டுல்னர?” 

 

”ஶதரரடத்ரன் வசய்ஶன். சறதிம் கட்சறிஶனஶஶதரரடிிபேக்கறஶநன்.” 

 

”ீங்கள் தி.ஆர். உடன் ரறட்டரகஶ வசரல்ரர்க்ள். ஆணரல் ம் ல் கட்சறில் ன்ண 

ஶதரரட்டம் வசய்ீர்கள்? ங்கறக்வகல்னரம் உங்கள் றஷனப்தரடுகள் வரிரஶன ஶதரய் 

ிட்டணஶ?” 

 

”உண்ஷரன். ரன் ன்ண வசரன்ணரறம் இந்ப் தரர்ப்தரன் இப்தடித்ரன் ஶதசுரன் ன்று 

வசரல்னற ிடுரர்கள்.” 

 

”இவல்னரம் எபே கரர? ரர் ன்ண வசரன்ணரல் ன்ண?” 
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”இன்னும் பக்கறரண எபே கரம் உண்டு.” 

”வசரல்றங்க.” 

”அணன் உிஷக் வகரடுத்துப் ஶதரரடிக்கறட்டிபேக்கும் ஶதரது குஷந வசரல்னறப் ஶதசநது 

கஷ்டர இபேந்துச்சு.” 

 

”ஶதரகட்டும். இப்தரது வபிப்தஷடர ஶதசுங்க.” 

 

அஷப்தரகச் வசல்தடுது அபேக்கு றகவும் கடிணம் ன்தஷத் வரிந்து வகரண்ஶடன்றஷந 

றேதுரர். ஏர் அஞ்சனட்ஷடில் தடக்கற தடக்கற எபே கட்டுஷஶ றேறிடுரர். ஶதசறணரல் 

ஶதசறக் வகரண்ஶட இபேப்தரர். 

 

ஶரர்கள் பேதுதரண்டின், ஶகரஷ ஞரணி, வதரன் சந்றன், குநறஞ்சற, அநறன் ஶதரன்ந 

ஶரர்கள் அபேடன் வபேங்கறப் தகறர்கள். இர்கள் ணக்கும் வபேக்கரணர்கள் 

ன்தரல் அர் தற்நற வசய்றகள் ணக்கு ந்து வகரண்ஶட இபேக்கும். சறன ஆண்டு பன்பு 

ஶகரஷில் அது றேத்துகள் வரடர்தரன் எபே ஆய்ங்கறல் ரனும் ஶதசறஶணன். 

வசன்ஷணில் ஶிஇ அறனகத்றல் எபே பறே ரள் அஶரடு ஶரர்கள் கனந்துஷரட 

ற்தரடு வசய்ஶரம். கறழ்ந்து ஶதரணரர்.றஷந அரிடறபேந்து கற்க ஶண்டிிபேப்தினும் 

உஷரடி எபே படிவுக்கு பேது கடிணம், தும் கூட கரரய் இபேக்கனரம். பதுஷ 

ன்தது இண்டரம் குந்ஷஷன்று வசரல்னற அஷ ஶசறக்கத் வரிந்து வகரண்ஶடன்.  

 

பறர்வதபேம் றல் குஷட (வகரஶரணர) ஶரய்த் வரற்நரல் அர் ஷநந் ஶதரது ஶசரசனறச 

ஷத்துடன் இஷந்து றழ்த் ஶசற ிடுஷன இக்கம் சரர்தில் இஷ ற 

றஷணஶந்னறல் றழ்ரட்ஷடபம் ஶகபத்ஷபம் ஶசர்ந் பத் ஶரர்கஷப என்றுகூட்டி 

அபேக்குச் வசவ்க்கம் வசறத்றது ஆறுறம் றஷநவும் அபித்து.  

 

வசவ்க்கம் ஶரர் சத்றங்கனம் ரகரசன்! 
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 தேோறஹத் ேந்ஹே, பத்ேிரிஹகோரர்  

இோ.ஜலைர் அலர்களுக்கு வசவ்லணக்கம்... 
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தேோறர்.இோ.ஜலைர்: 

   சந்ர 

தனப் புத்கங்கள் ம்ஷ றபச் வசய்பம், தடித்ரல்  

                 பச்சு பட்டும், கண்ஷச் சுற்றும், ர ள்றம் 

   தனப் புத்கங்கள் ம்படன் ல்றக்கு றற்கும்  

   ரசறப்ஷதஶத் வரடர் ஶதரரட்டரக்கும் 

   தனப் புத்கங்கள் ம்ஷப் தரிகசறக்கும் 

   ன்ஷண ரசறக்க உணக்குத் குற உண்டர  

   ணப் தகடி வசய்பம்  

   றேத்றற்கும் பி ரசகனுக்கும் இஷடவபிஷப் 

   வதரிரக்கற அஷணத் ரச் வசய்பம் 

   இபேண்ஷஷஶ றேத்றன் உச்சவணக் வகரண்டரடும்... 

   ஜயரின் புத்கங்கஷப ீங்கள் அநறரீ்கபர அன்தர்கஶப 

  அஷ ரசகஷ கங்ஶகரர்த்து அஷத்துச் வசல்றம் 

  பி க்கபரல் ஷபம் அநற இறம் ண ஊக்கப்தடுத்தும் 

  அர் றேத்து க்கு ன்ணம்திக்ஷக ஊட்டும்.... 

  ஜயரின் புத்கங்கள் ம்படன் ஶர்தடப் ஶதசும்  

  அன்தர்கஶப அஷக் கஷ ஶதசும்... 

  ரந்றக் கஷகபர அஷ? அல்ன அல்ன 

  அள்ப அள்பக் குஷநர ரர்க்சற ஆய்வுக் கஷகள் அஷ 

  ரர்க்சறத்றன் கஷ வசரல்னற ஜயர்... 

  இடப்புநம் சரய்ந்ரடும் ஜயரின் றேத்துக்கள் ரர்க்சறம் தரடும் 

  அது வதபேஷஷப் தஷசரற்ந  

  "கம்பெணிசம் ஶற்று இன்று ரஷப" என்ஶந ஶதரதும் அன்தர்கஶப! 

  நக்கடிக்கப்தட்டற்ஷந ீண்டும் றக்கஷத்ரர் 

  ஷநக்கப்தட்ட உண்ஷகறக்கு எபி கரட்டிணரர்...  

  அந்தனறன் ரக்கத்றல் ரன் அஷத் ஷனர  

  ணத் வரண்டணிட்ஶடன்... 
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  அஶர ஶரர ணத் ஶரள் வகரடுத்ரர் 

  ன் ஶதரசரஶண ண ரன் திந்ஶன்  

  அஶர கஶப ண ஷண ரித்துக் வகரண்டரர்... 

  கபிர் றணம் உண்ஷ னரற்நறல் 

  வதண்ி ிறேறத்றன் ஶர்கஷப அர் 

  கண்கபின் பனம் ரங்கள் கண்டு வகரண்ஶடரம் 

  கஷன, இனக்கறம், தண்தரடு, ிஞ்ஞரணம் 

  ண அஷணத்துப் வதபேஷகஷபபம் அதகரித் ஆறக்கர்க்கம்  

  கபிர் றணத்ஷபம் ணரக்கற பனரபித்துப்  

  புஷகுறில் அறழ்த்றஶதரது,  

  அன் பட்வகரடிகபில் சறக்கற பர்ச்ஷசரகற,  

  அன் குப்ஷதக் கூபங்கபில் குற்றுிரணப் வதண்ித்ஷ, 

  அந்க் கற்தஷணக் கம்தக் கூபங்கபினறபேந்தும், 

  அஷக் கட்டுண்ட ண்ற்ந படிச்சுகபினறபேந்தும் 

  ிடுித்து உிர்ப்தித்து, புத்வரபி தரய்ச்சற  

  உண்ஷஷ றபிச் வசய் ம் ஜயர் 

  வதரிரரின் புல்ர் அல்னர! 

  வதற்ஶநரர் துஷரஷன, ரசரறின் அன்பு வள்பத்றல் 

  றஷபத் அனுக்கு றுஷ எபே வதரபேட்டரகுர! 

  அர்கள் அபித் ண்ப் வதன்சறல் வதட்டகத்ஷ  

  ன் வதரக்கறசரய்க் கண்ட சறன்ணஞ்சறறுன் ஜயர் 

  அன்நரிந்றபேப்தரணர ஷவுஶகரல் ரன் ன்வநன்றுக்கும்  

  ணக்கரணப் ஶதரபம் ன்தஷ, 

  ரன் எபே ரர்க்சறக் கஷ வசரல்னற ன்தஷ.... 

  பறே ஶக் கட்சற ஊறணரக இவு பறேதும் ஜயர் 

  சுரில் ஸ்வடன்சறல் அடித் ரட்கறம், சுவறேத்து  

  றேற ரட்கறம் ரபம்.... 
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  சந்ம் பேம் இணி இழ்கஷப வபிிட்டர்.... 

  வரடர் ஶதரரட்டங்கபரல் சறஷநஷத் வரட்ட அர் 

  தரங்கள் ரணரக கல்றரி ரசஷனத் வரடில்ஷன.... 

  அணரல் ரஶணர ன்ணஶர தகட்டுர்ஶர,  

  தரசரங்ஶகர அநறரது அர் றேத்து...  

  ஶதரஷணின் சரஶனர, ஶட்டுஷின் ஶஷஶர  

  அர் றேத்துக்கபில் கரக் கறஷடக்கரது... 

   பிஷரய், வபிரய் பரண உண்ஷஷ  

   இணிரய் சுபேங்கச் வசரல்னற ம் இத்ஷத் 

  வரடுஶ அர் றேத்றன் ணிச்சறநப்பு... 

  கல்றரிப் தடிப்புடன் ன் ரசறப்ஷத ம் வசய்தர்கள்  

  த்றில் ரசறப்ஷதஶ ரக ரித்துக் வகரண்டு  

  இன்றும் புத்றபம் ஆய்வு ரணரகத்  

  ன் திஷத் வரடபேம் இந் ரர்க்சற அநறஞஷ 

  வசதுக்கறப் தண்தடுத்றது தடிப்பும் தட்டநறவுஶ... 

  வரறனரபர்கபின் இன்னுிர்த் ஶரரய் 

  வரறற்சங்கத் ஷனரய் உஷத்ர் 

  ம் அபேஷத் ஶரர் ஜயர்... 

  கட்சற ஜயஷ ிடுித் ஶதரதும்,  

  டம் ரநரல் வரடர்ந்து ன்  

  ஆசரன்கபின் றில், அஷப்திற்கு 

  வபிினறபேந்தும் அக்கஷநபடன் அஷப்திற்கரக  

  வசல்தடும் அல்னர ரர்க்சறரற... 

  ரசறப்ஷதபம் றேத்துப் திஷபஶ 

   ன் பன்ஷக் வகரண்டரட்டங்கபரக்கறக் வகரண்ட  

  அர் ீண்ட வடிக் கபேம்புத் ஶரட்டங்கபரக  

  ிரிபம் ரர்க்சறத்ஷத் ன் றேரபத்ரல் 



                                              உரிஷத் றழ்த் ஶசம்| ஜழன் 2021|  45 

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

   

  சறறு சறறு துண்டரக்கற ரசகர் தபேகச் சரரய்த் பேதர்.... 

  ரன் உள்ரங்கற அபத்ஷ ிண்ரக்கற  

  ரசகர் சுஷத்துத் றண்க் வகரடுப்தர்... 

  ரர்க்சறக் கரட்டின் ஷனத் ஶணி அரின்  

  றேத்துக்கள் உஷக்கும் ர்க்கத்றன் ரல் வஜல்னற... 

  ரர்க்மறன் புல்ர்கள் தனபேள் ங்கபரகத்  

  ரனும் பர்ந்து ங்கஷபபம் பர்த்வடுக்கும் 

  ந்ஷல்னர ஜயர்.... 

  ரர்க்மளக்கு வதரபேபரரத்றன் ீது ீர கரல்... 

  ஜயபேக்ஶகர வதரபேபரரப் ஶதரசறரிஷ ீது ீர கரல்... 

  இக்கினறன் றில் தரிபூத்றல் ம்திக்ஷகற்ந அர் ரன், 

  ன் பூத்றன் ீது தரிபூ ம்திக்ஷகஶரடு கரல் வகரண்டர்...  

  அரின் ணித்துறக்கப் தஷடப்புகள் ரபம்,  

  அறல் டரர்ிஷணபம், தரறஷபம் ி 

  ற்நஷ ரவும் உஷப்தரபிகறக்ஶக வசரந்ம்...  

  அர் வதற்வநடுக்கர வசல்னக் குட்டிகள் அபேக்கு ரபம்...  

  இர் எபேபேக்கரகஶ 365 1/4 ரட்கஷபபம்  

  ந்ஷர் றணரகக் வகரண்டரடனரம் அன்தர்கஶப...  

  இற்கு ஶல் ீட்டி பக்கறணரல்  

  ம் ந்ஷ சங்கடப்தடுரர்... 

  ரர்க்சறரறரக ன்ஷணக் கடிந்து வகரள்ரர்  

  ன்தரல் இன்று இத்துடன் ிட்டு ஷக்கறஶநன் 

   ரஷபக்கு ணக் வகரஞ்சம் ீம் ஷக்கறஶநன்  

  அன்தர்கஶப... 
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துர்ேணிப்போ, துர்ேிணிப்போ? 

சந்ேோ 

ஶகரிட் இண்டரம் அஷனரல் ீண்டும் க்கபின் ரழ்ரரபம், வதரபேபரரபம் 

வபேக்கடிக்குள்பரகறபள்பண. 2021 ஜழஷன ர இறுறக்குள் 30 ஶகரடி இந்றர்கறக்குத் டுப்பூசற 

வசறத்ற படிப்ஶதரம் ன்று தரஜக அசு 2021 ஜணரிில் வரிித்து.ஆணரல் ஶ 22ஆம் 

ஶறஷ 4.1 ஶகரடி இந்றர்கறக்கு ட்டுஶ 2பஷந (dose) டுப்பூசற 

வசறத்ப்தட்டுள்பது.இந்றரில் சரசரிரக எபே ரத்றற்கு 10.8 றல்னறன் தர்கறக்கு 

ஶகரிட்-19 டுப்பூசற ஶதரடப்தடுகறநது.இஶ ஶகத்றல் பேந்து அபிக்கப்தடுரணரல் 2024 

இறுறில்ரன் 75 ிறேக்கரடு க்கறக்குத்  டுப்பு பேந்து வசறத்ற படிக்க படிபம் ன்று 

திமறணஸ் ஸ்டரண்டர்ட் வசய்றத்ரள் குநறப்திடுகறநது. ஆணரல் டிசம்தபேக்குள் அஷணபேக்கும் 

ஶகரிட் டுப்பூசற அபிக்கப்தடும் ன்று திகரஷ் ஜஶடகர் ரய்ச் சடரல் 

ிடுத்துள்பரர்.ஶகரிட் டுப்பு பேந்துகள் கறஷடப்தறல் ரவடங்கும் ட்டுப்தரடு கரப்தடுகறநது 

ன்ந ஶதரதும் தரஜக அசு தரத் தஶரவடக், சலம் இன்ஸ்டிபெட், வட்டிஸ் ஶனப் ஆகற பன்று 

ணிரர் றறுணங்கறக்ஶக  பேந்து ரரிப்தற்கு அனுற அபித்துள்பது.இந்றறுணங்கபின் 

ஆய்வுக் கட்டஷப்புக்கு ற்வகணஶ வதரது றற அபிக்கப்தட்ட ஶதரறறம், டுப்பு பேந்துகஷப 

இனசரகப் வதந படிில்ஷன. இந்றறுணங்கள் பற்றுரிஷின் பனம் ங்கள் ிபேப்தம் 

ஶதரல் டுப்பு பேந்றன் ிஷனஷ ற்நறப் வதபேனரதம் ஈட்டுற்ஶக த்ற அசு 

துஷஶதரகறநது.. இந்றரிஶனஶ ஷஸ் டுப்பு பேந்துகள் ரரிக்கும் 

கட்டஷப்புகறஷட தன வதரதுத் துஷந அஷப்புகறம் றறுணங்கறம் உள்பண. 

றழ்ரட்டில் டுப்பு பேந்துகள் ரரிக்கும்  தரஸ்டர் றறுணம் (வதரதுத்துஷந) ஊட்டிிறம், 

கறங்க்ஸ் றறுணம் வசன்ஷணிறம் உள்பண. ற்ந றறுணங்கஷபபம் ரரிப்புப் திில் 

ஈடுதடுத்றணரல் எற உரி ஶத்றற்குள் அஷணபேக்கும் ஶஷரண அபவு பேந்துகஷபத் 

ரரிக்கஶர, க்கறக்குச் வசறத்ஶர படிரது. இந்றறுணங்கபினறபேந்து வதறும் ஶகரிட் 

டுப்பு பேந்துகபின் உள்ரட்டுிஷனஷக் கரட்டிறம் ற்றுற ிஷன னறரக உள்பது. 

த்ற அசு ஶகரிட் டுப்பு பேந்துகஷப ரறனங்கறக்குஇனசரகப் வதற்றுத் வும் 

இல்ஷன, அற்கரண றறபிபம் அபிக்கில்ஷன ரநரக அற்ஷநத் ணிரர் 

றறுணங்கறடன் ஶதரட்டி ஶதரட ிட்டுள்பது தரஜக அசு. ஷதமர், ரடர்ணரறறுணங்கள் 

டுப்பு பேந்துகஷப த்ற அசுக்கு ட்டுஶ ிறஶரகறக்க படிபம் ன்று கூநறபள்பண. 
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ஆணரல் தரஜக அசு ரறனங்கஷப அந் றறுணங்கபிடம் ஶடிரகஶ டுப்பூசறகஷப 

ரங்கறக் வகரள்றரறு வதரறுப்ஷதக் ஷககறேிிட்டது.   

 

அசறம் திஶம்ஜற தல்கஷனக்ககத்றன் ீடித் ஶஷனரய்ப்பு ஷத்றன் ஆய்ரபர்கள் 

வபிிட்ட உஷக்கும் இந்றரின் றஷனஅநறக்ஷக,2021: 

2020இல் ஶகரிட்டின் பல் அஷனரல் இந்றரில் 23 ஶகரடி க்கபின் குடும்த பேரய் 

ஶசறக் குஷநந்தட்ச றணசரிக் கூனறரண பை.375க்குக் கலஶ சரிந்ரகவும், வரற்றுஶரரல் 

ஏரண்டில் கறரப்புநங்கபில் றுஷ ிகறம் 15 ிறேக்கரடும் கர்ப்புநங்கபில் கறட்டத்ட்ட 20 

ிறேக்கரடும் அறகரித்துள்பது. வதரது படக்கத்ரல் 46 ிறேக்கரட்டிற்கும் அறகரண வதண்கள் 

ஶஷன இந்ணர், அர்கள் ீண்டும் ஶஷன ரய்ப்புப் வதநில்ஷன, அஶ ஶத்றல் றே 

ிறேக்கரடு ஆண்கறம் ஶஷன இந்ணர். ஶதரக்குத்துக் கட்டுப்தரடுகபரல் வதரபேபரரச் 

வசல்தரடு குஷநந்து பேரய் இப்பு ற்தட்டுள்பது. ஶதரக்குத்து 10 ிறேக்கரடு 

தரறக்கப்தடும் ஶதரது பேரில் 7.5 ிறேக்கரடு சரிவு ற்தட்டுள்பது. ஶகரிட்-19இன் 

வதரபேபரரத் ரக்கத்ரல் பேரய் இந் க்கபின் துர் ிக்க அசு பை.8 னட்சம் ஶகரடி 

றறத் வரகுப்பு ங்க ஶண்டும் ண இந் அநறக்ஷக தரிந்துஷத்துள்பது.  

 

வசன்ந பேடம் ரர்ச்சறல் பல் ஶகரிட் அஷனின் ஶதரது ந் றற உிபம், துர்ிப்புத் 

றட்டங்கறம் இல்னரல் 4 ி ஶத்றற்குள் வதரது படக்கத்ஷக் வகரண்டுந்து 

வதபேந்று வசய்து ஶந்ற ஶரடிின் அசு, இண்டரம் ஶகரிட் அஷனின் ஶதரது 

ீண்டும் அஶ று வசய்துள்பது. இண்டரம் அஷன ஏய்ந் தின் றறத் வரகுப்பு 

அநறிக்கப்தடும் ன்று அசு ப்தில் வரிிக்கப்தட்டுள்பது. வதரதுபடக்கத்ரல் 

ஶஷனிந்து, ரழ்ரரம் இந்து, கடன்தட்டு அல்னறறுதர்கள், இண்டரம் அஷனின் 

ஶதரதும், ஶகரிட் வரற்றுக் கரற்ஷநக் குடித்துப் திஷத்றபேக்கச் வசரல்கறநர தரஜக அசு? 

யங்கர் ரட்ச் ன்ந அஷப்தின் ஆய்ில் ிபிம்புறஷன க்கபில் 

வதபேரரிரஶணரரின்பேரபம், தகர்வும் ழீ்ச்சறஷடந்துள்பண. அர்கள் உட்வகரள்றம் 

ரணிம், தபேப்பு, இ உவுப் வதரபேட்கபின் அபவும் பம் குஷநந்துள்பண. 

றுஷறஷனஅறகரித்துள்பது. 
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ஶகரிட்-19 இண்டரது அஷனிணரல் 2021 ஜழன் கரனரண்டில் வதரபேபரர பர்ச்சற தரறக்கக் 

கூடும் ன்று அநறித் றற அஷச்சகம் அஷத் டுப்தற்கரக ன் றறத் வரகுப்ஶதர 

றட்டங்கஶபர அநறிக்கில்ஷன. அஷ வறும் வதபவு டடிக்ஷககஶப ன்தரனர? 

 

ஶக்-இன்-இந்றரின் பனம் இந்றரஷ உனகறன் உற்தத்ற ஷரக ரற்றுஶரம் ன்று 

சதறட்டரர் ஶந்ற ஶரடி. ஆணரல் தரஜக அசு ஆட்சறக்கு ந்றனறபேந்துரன் 

வதரபேபரரத்றல் உற்தத்றத் துஷநின் தங்கு றகவும் குஷநந்துள்பது. வதரபேபரரத் வு 

ற்றும் தகுப்தரய்வு ஷம் (CEDA)   2020-21 ஆம் ஆண்டில் உற்தத்றத் துஷநின் பனம் வதற்ந 

ஶஷனரய்ப்புகபின் அபரணது ந்து ஆண்டுகறக்கு பன்பு இபேந்றல் தரறரகக் 

குஷநந்துள்பது ண சுட்டிக் கரட்டிபள்பது. 2016-17இல் 51 றல்னறன் ஶதபேக்கு ஶஷன ரய்ப்பு 

அபித்து ந் உற்தத்றத் துஷநரணது 2020-21இல் 27.1 றல்னறன் ஶதபேக்கு ட்டுஶ 

ஶஷனரய்ப்பு அபிக்கறநது. 2016-17ல் 16.7 ிறேக்கரடரக இபேந் உற்தத்றத் துஷநின் தங்கபிப்பு 

2020-21இல் 15.5 ிறேக்கரடரகக் குஷநந்துள்பது. க்கபின் குஷநந்து ஶதரண ரங்கும் சக்றஷ 

ீட்தற்கரண றறத் வரகுப்பு அபிப்தன் பனஶ ரட்டின் உற்தத்றத் துஷநஷ ீட்வடடுத்து 

சரிவசய் படிபம். கர்ப்புந ஷகறக்கு ஶஷனரய்ப்பு உத்ரம் / பேரய் உித் 

றட்டத்ஷத் வரடங்க ஶண்டும் ன்றும் தரிந்துஷத்துள்பது. 

 

சர்ஶச உஷப்தரபர் சம்ஶபணம் கடந் 30 ஆண்டுகபில் இல்னர அபிற்கு இந்றரில் 

ஶஷனின்ஷின் அபவு 2020இல் 7.11 ிறேக்கரடரக அறகரித்துள்பரகக் குநறப்திட்டுள்பது. 

இந்றப் வதரபேபரரக் கண்கரிப்பு ஷம் ஶ ரத்றல் ஶஷனின்ஷின் அபவு 14.7 

ிறேக்கரடரக உர்ந்துள்பரகக் குநறப்திடுகறநது. வதண்கள் த்றில் ஶஷனின்ஷ ிகறம் 

ரர்ச் ரத்றல் 12.8 ிறேக்கரடரக இபேந்து, ப்ல் ரத்றல் 17 ிறேக்கரடரக உர்ந்துள்பது. 

ரர்ச், ப்ல் ரங்கறக்கு இஷடில் ஶஷனின்ஷரல் தரறக்கப்தட்டர்கபில் 83.8 

ிறேக்கரட்டிணர் 30 றற்குக் குஷநரணர்கஶப. ப்ல் ரத்றல் ட்டும் 96 னட்சம் ஶதர் 

ஶஷன இந்துள்பணர். 

 

2021 ப்ல் ரத்றல் 2.6 ஶகரடி குடும்தங்கறம், 3.7 ஶகரடி தர்கறம் கரத்ர கரந்ற ஊக 
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ஶஷனரய்ப்புத் றட்டத்றல் ஶச பன்ந்துள்பணர். வசன்ந ஆண்டு ப்ஷன ிட ஶஷன 

ஶடி குடும்தங்கபின் ண்ிக்ஷக 91 ிறேக்கரடும், ணி தர்கபின் ண்ிக்ஷக 85 

ிறேக்கரடும் அறகரித்துள்பண. ணினும் அஷணபேக்கும் ஶஷன கறஷடக்கில்ஷன. 1.52 ஶகரடி 

குடும்தங்கறக்கும், 2.07 ஶகரடி தர்கறக்கும் ட்டுஶ  ஶஷன கறஷடத்துள்பது. 

 

2020-21இல் 11.19 ஶகரடி தர்கள் சரசரிரக 51.51 ரட்கள் இத்றட்டத்றன் கலழ் ஶஷன 

வதற்றுள்பணர். ஶ 17 ஷ, 4.88 ஶகரடி தர்கள் இந் றட்டத்றன் கலழ் ஶஷன ஶகரரிபள்பணர். 

இறல் 73 ிறேக்கரட்டிணர் ட்டுஶ ஶசர்ந்துள்பணர். தறு ரள் றட்டம் ன்தது வதரில்ரன் 

உள்பது. வதபேம்தரறம் 50 ரட்கறக்கு ட்டும் ஶஷன பேதும் , ஶஷன வசய்ஶரபேக்கு 

உடணடிரக ஊறம் அபிக்கரல் றறஷில் ஷப்ததும் இத்றட்டத்றல் 

ரடிக்ஷகரகறபள்பது . கரத்ர கரந்ற ஊக ஶஷனரய்ப்புத் றட்டம் ஶஷின் 

அடிப்தஷடில் ஶஷனகஷப உபேரக்கும் றட்டம், ஶஷன ஶகரரி பேம் அஷணபேக்குஶ 

தறு ரட்கறக்கு சரிரண ஊறத்துடன் ஶஷன ங்க ஶண்டிது என்நற அசறன் 

வதரறுப்பு. 2020-21இல் இத்றட்டத்றற்கு 1.11 னட்சம் ஶகரடி எதுக்கப்தட்டிபேந்து. ஆணரல் 2021-22 

றறரண்டில் 73,000 ஶகரடி ட்டுஶ அசு எதுக்கறபள்பது. ஶஷனரய்ப்தின்ஷ வதரிதும் 

அறகரித்துள்ப றஷனில், கர்புநத்றறம் இத்றட்டத்ஷ வசல்தடுத் ஶண்டும் ன்று 

ஶகரரிக்ஷக பன்ஷக்கப்தடும் ஶதரதும் இத்றட்டத்றற்கரகக் கூடுல் றற இன்னும் எதுக்கரல் 

இபேப்தது தரஜக அசறன் வதரறுப்தின்ஷஷபம், அனட்சறத்ஷபஶ தஷநசரற்றுகறநது. 

. 

அடுத் இண்டு ஆண்டுகபில் பை.15 னட்சம் ஶகரடி றப்தினரண சரஷனகள் அஷக்க இனக்கு 

றர்ித்றபேப்தரக த்ற அஷச்சர் றறன் கட்கரி வரிித்துள்பரர். 

இந்த் றட்டத்றன் கலழ் டப்பு றற ஆண்டில் எபே ரஷபக்கு 40 கறஶனர ீட்டர் ீம் சரஷனக் 

கட்டுரணப் திகள் றட்டறடப்தட்டுள்பண.இது ஶதரன்ந என்றுக்கும் உர சரஷனத் 

றட்டங்கபில் க்கபின் ரிப்தம் ிம் வசய்ப்தடுகறநது. இணரல் வதரபேபரரஶர, 

ரட்டின் உற்தத்றத் றநஶணர க்கபின் ரழ்ரரஶர ஶம்தடப் ஶதரறல்ஷன ன்தது 

கண்கூடு.  

வதரதுத் துஷந றறுணரண தரத் வதட்ஶரனற சுத்றகரிப்பு றறுணத்ஷத் 

ணிரர்ப்தடுத் பன்ம  தரஜக அசு இப்வதரறேது அறல் 100 ிறேக்கரடு ஶடி அந்ற 
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பலீட்ஷடத் அனுறக்க உள்பது. அஶஶதரல் அஷணத்துப் வதரதுத்துஷந சுத்றகரிப்பு 

றறுணங்கபிறம் 100 ிறேக்கரடு ஶடி அந்ற பலீட்ஷட அனுறக்க உள்பது. 

 

கடணில் தரறக்கப்தடும் சறறு குறு டுத் றறுணங்கறக்கு றறக்கடன் அபிக்க வசன்ந ஆண்டில் 

20,000 ஶகரடி றட்டம் அநறிக்கப்தட்டது. இத்றட்டத்றன் பனம் இதுஷ 38.5 ஶகரடி ட்டுஶ 

கடணரக ங்கப்தட்டுள்பது. 332 றறுணங்கள் ட்டுஶ தணஷடந்துள்பரகவும் றறன் கட்கரரி 

வரிித்துள்பரர். 2015 பல் 2020 ஷ படப்தட்ட சறறுகுறு டுத் றறுணங்கபின் 

ண்ிக்ஷக குநறத்து அசு ப்தில் ந்த் கறம் இல்ஷன ன்று வதரறுப்தற்ந தறஷன 

அபித்துள்பரர் சறறு குறு டுத் றறுணங்கறக்கரண அஷச்சர் திரப் சந்ற சரங்கற.  

 

கஶரணர தனரல் கடுஷரகும் வதரபேபரரச் சூனறல் பேத்துக் கட்டஷப்ஷத 

ஶம்தடுத் பை.50,000 ஶகரடி கடன்றற அபிக்கப்தடும் ண ஷனஷங்கற ஆறர் சக்றகரந் 

ரஸ் அநறித்துள்பரர். டுப்பூசற ரரிப்தரபர்கள், பேத்து உதக ிறஶரகர்கள், பேத்து 

ஷணகள், ஶரரபிகள் இன் பனம் தன் வதநனரம் ன்று குநறப்திட்டுள்பரர். சறறு றற 

ங்கறகள் பை.500 ஶகரடி ஷ வசரத்து ஷத்துள்ப சறநற தண் றற றறுணங்கறக்கு கடன் 

வகரடுக்க அனுறக்கப்தட்டுள்பண. இது பன்னுரிஷத் துஷநக்கரண கடணரகக் 

வகரள்பப்தடுரல் இற்கரண ட்டி ீம் குஷநபம். இங்ஶக கடன் றட்டங்கறக்கு என்றும் 

குஷநில்ஷன. ஆணரல் தணரபிகபின் ண்ிக்ஷக ட்டும் குஷநரகஶ கரப்தடுகறநது. 

இந்றரில் ிக ங்கறக் கடணின் அபவும் ப்ல் ரத்றல் பை .89,087 ஶகரடிரக 

குஷநந்துள்பது. ங்கறகள் கடன் அபிப்தஷக் கரட்டிறம், அறகஅபில்அசு தத்றங்கபில் 

பலீடு வசய்துள்பண. ஷனஷ ங்கறின் வுகபின்தடி, ங்கறகள் 2020-21ஆம் ஆண்டில் 5.8 

னட்சம்ஶகரடி பைதரய் கடணபித்துள்பண, அஷ ிட 1.4 னட்சம் ஶகரடி அறகரக 7.2 னட்சம் 

ஶகரடி அபிற்கு அசுப் தத்றங்கபில் பலீடு வசய்துள்பண. 

 

வதரபேபரர ீட்சறஷ ஆரிப்தற்கரக வசறத்ப்தடும் தப் புக்கம் றர்தரர ிஷபரக 

வசரத்து ிஷனகபில் தகீ்கத்ஷ ற்தடுத்றபள்பது, இணரல் தப்புக்க ஆவு கட்டற்று 

கரனஷின்நறத் வரடபேம் ன்று றர்தரர்க்க படிரது ன்று  ஷனஷ ங்கறின் 

அநறக்ஷகில் குநறப்திடப்தட்டுள்பது.ட்டி ீம் ந்ஶத்றறம் அறகரிக்கப்தடனரம் 
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ன்தஷத்ரன் சுற்நறஷபத்து இவ்ரறு குநறப்திடப்தட்டுள்பது. 2016 பல் 2020ஆம் ஆண்டின் 

பற்தகுற ஷ ட்டி ிகறங்கள் ற்றும் தங்கு அதர கரப்தடீு (ஈஆர்தி) ஆகறற்நறன் 

ழீ்ச்சறரல் தங்குகபின் ிஷன அறகரித்ரகவும்ஷனஷ ங்கற வரிித்துள்பது. இஷ 

என்றும் றர்தரர ிஷபவுகள் அல்ன. தக் வகரள்ஷகில் பர்வு ற்தடுத்துன் பனம் 

ட்டுஶ உரிபேக்குக் கடன் வசன்று ிடும் ன்தது ஶகரட்தரட்டில் ட்டுஶ உள்பது. 

ஷடபஷநில் இணரல் தங்குச் சந்ஷபம், ஊக பலீடுகறஶ அறகரிக்கறன்நண ன்தது 

தல்ஶறு ரடுகபில் தல்ஶறு சங்கபில் உறுறதடுத்ப்தட்ட உண்ஷ. ஆண ஶதரதும் இஷ 

றர்தரர ிஷபவு ன்தது ணீ ரரப (neo-liberal) ஶகரட்தரடுகபின் ஶதரரத் ன்ஷஷஶ 

குநறக்கறநது. 

 

ஶகரிட்-19 ரக்கத்ரல் படுக்கப்தட்ட வதரபேபரர ந்றஷனினறபேந்து ீட்சற ற்தடுத் 

ஶண்டும் ண அவரிக்க த்ற ங்கற ட்டி ீத்ஷ சுற அபிற்குக் குஷநத்து. 

இணரல் பர்ந் ரடுகறக்கும், பபேம் ரடுகறக்கும் இஷடஶ கரப்தடும் ட்டி 

ஶறுதரட்டில் னரதம் வதந பபேம் ரடுகபில் பலீடு வசய் தஷடறண்டணர் அந்ற 

பலீட்டரபர்கள். அணரல் ரன் இதுஷ இல்னர அபவு 2020-21ஆம் ஆண்டில் ஶடி அந்ற 

பலீட்டின் அபவு றகவும் அறகரண 81.72 தில்னறன் டரனர்கபரக உர்ந்துள்பது. 2019-20க் 

கரட்டிறம் ஶடி அந்ற ப லீடு 10 ிறேக்கரடு அறகரித்துள்பது. 2019-20-ம் ஆண்டில் 

வசய்ப்தட்ட ஶடி அந்ற தங்கு பலீடரண $ 49.98 தில்னறன் உடன் எப்திடும்ஶதரது, 2020-21-ம் 

றறரண்டில் ஶடி அந்ற தங்கு பலீடு 19ிறேக்கரடு அறகரித்து $ 59.64 தில்னறணரக 

உர்ந்துள்பது.2020-21-ம் றறரண்டில் இந்றரில் அறகரக பலீடு வசய் ரடுகபில் 

சறங்கப்பூர் பனறடத்றறம் (29%), அற்கடுத் இடங்கபில் அவரிக்கர (23%) ற்றும் 

வரரிறஸ் (9%) ஆகற ரடுகறம் உள்பண.இஷ எபே வதபேம் வற்நறரகக் வகரண்டரட 

என்றுஶ இல்ஷன. வணன்நரல் இத்ஷக ஶடி அந்ற பலீடுகள் இந்றரில் புற 

ஶஷனரய்ப்புஷப உபேரக்குறல்ஷன, க்கபின் ரங்கும் சக்றஷஶர, ரழ்க்ஷகத் 

த்ஷஶர உர்த்ப்ஶதரறல்ஷன, இஷ இந்றரின் வசல்த்ஷ அதகரிக்கும் ஊக 

பலீடுகள் ரன் னும் ஶதரது இற்கு இவ்பவு ஆர்ப்தரட்டம் ஶஷர? இஷ 

இந்றரின் உற்தத்றத்றநஷணபம், ஶஷனரய்ப்ஷதபம் அறகரிக்கும் ித்றல் வசய்ப்தட்ட 

ீடித் ஆக்கபூர்ரண பலீடுகள் அல்ன. கறஷடத் ஷ னரதம் வதற்று ப்வதரறேது 
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ஶண்டுரணரறம் ஏடத் ரரய் இபேக்கும். சந்ர்ப்தர பலீடுகள்.  ஶகரிட்-19ன் 

இண்டரம் அஷனரல் ஆதத்து ஶரிடும் ன்று ப்ல் ரத்றல் ட்டும் இந்ற பலீட்டுச் 

சந்ஷில் இபேந்து  9,435 ஶகரடி அந்ற பலீடுகள் வபிஶநறண. ஶ ரத்றல்1,729.4 ஶகரடி 

றக அந்ற பலீடுகள் வபிஶநறபள்பண. அவரிக்க த்ற ங்கற ட்டிீத்ஷ ற்றும் 

ஶதரது அந்ற பலீடுகபின் வரடர் ஏட்டத்ஷக் கரனரம். 

 

அறகரித்து பேம் ிஷனரசறபம், சுகரரச் வசனவுகறம் க்கபின் றக பேரய் 

றப்ஷதபம், தகர்ஷபம் ஶறம் ழீ்ச்சறஷடச் வசய்துள்பது. இந்க் வகரஶரணர கரனத்றல் 

உஷக்கும் க்கபின் பேரபம் ரங்கும்றநனுஶ ழீ்ச்சறஷடந்துள்பண. வதபேறறுணங்கள் 

தன உத்றகபின் பனம் ங்கள் பேரஷ அறகரித்துள்பண. 2020-21ஆம் ஆண்டின் ரன்கரம் 

கரனரண்டில் வதபேறறுணங்கபின் றக ிற்தஷணில் 12.5 ிறேக்கரடு பர்ச்சற ற்தட்டுள்பது. 

213 வதபேறறுணங்கபின் பேரய் 9.5 ிறேக்கரடு உர்ந்துள்பரக றற அஷச்சக அநறக்ஷக 

குநறப்திட்டுள்பது. அம்தரணி 76.5 தில்னறன் டரனர் றக வசரத்து றப்புடன் ஆசறரின் பல் 

வதபேம் தக்கரரக பர்ந்துள்பரர். அரணி இப்ஶதரது 66.5 தில்னறன் டரனர் றக வசரத்து 

றப்புடன் ஆசறரின் இண்டரது வதபேம் தக்கரரக உர்ந்துள்பரர். 

 

5 ஶகரடிக்கு ஶல் னரதம் வதறும் வதபேறறுணங்கள் ங்கள் னரதத்றல் 2 ிறேக்கரடு 

வதபேறறுணச் சபகப் வதரறுப்தரண்ஷக்கரண றட்டங்கபில் வசனிட ஶண்டும். ற்ஶதரது 

தி.ம்.ஶகர்ஸ் றறக்கரண வதபேறறுணங்கபின் ன்வகரஷடகள் அற்நறன் வதபேறறுண சபகப் 

வதரறுப்தரண்ஷக்கரண வசனவுகபரகக் கபேப்தடும் ண த்ற அசு அநறித்துள்பது. 

தி.ம்.ஶகர்ஸ் றறக்கு ரர் ன்வகரஷட ங்குகறநரர்கள் ன்தஷ அநறறல் வபிப்தஷடத் 

ன்ஷ இல்னர ஶதரது இத்ஷக அநறிப்பு வதபேறறுணங்கள் ரி ய்ப்புச் வசய்ற்குச் 

சரகரகஶ அஷபம். 

 

இந்றரில் இல்னங்கபின் ஶசறப்பு வசன்ந ஆண்டு ப்ல்-ஜழணில் வரத் உள்ரட்டு 

உற்தத்றில் 28.1 ிறேக்கரடரக இபேந்து. டிசம்தர் கரனரண்டில் 22.1 ிறேக்கரடரக்க் 

குஷநந்துள்பது. இல்னங்கபின் ஶசறப்பு குஷநந்து பேதும் பேரய் ழீ்ச்சறஷடதும் 

உள்ரட்டு தகர்வு ீது ரக்கத்ஷ ற்தடுத்தும் ன்று வதரபேபரர ல்றர்கள் 
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ச்சரிக்கறன்நணர். வரத் உள்ரட்டு உற்தத்ற றப்தில் தகர்ரணது கறட்டத்ட்ட 60 ிறேக்கரடு 

தங்கு கறக்கறநது. 

 

இந்றரில் உஷப்பு ஶத்ஷ அறகரக்கற, உஷப்புச் சுண்டஷன பம்பரக்கும் ிரக 

வரறனரபர் சட்டங்கபில் றபேத்ம் ற்தடுத்ப்தட்டுள்பது. ஆணரல் ீண்ட ஶம் தி வசய்து 

உடல் னத்றற்குக் கடுஷரண தரறப்புகஷப ற்தடுத்தும் ண உனக சுகரர அஷப்பு 

ச்சரிக்ஷக ிடுத்துள்பது. இறல் வற்கரசற ரடுகள், ஶற்கு தசறதிக் திரந்றத்றல் உள்ப 

ரடுகபின் க்கள் அறக தரறப்ஷதச் சந்றக்கறநரர்கள் ன்றும் 194 ரடுகபில் டத்ப்தட்ட 

ஆய்ின் படிில் ரத்றற்கு 55 ி ஶங்கறக்கு ஶனரகப் தி புரிதர்கள் 35% 

தக்கரத்ரல் தரறக்கப்தடவும், 17% இப் திச்சஷணரல் தரறக்கப்தடவும் ரய்ப்புள்பது 

ன்றும் குநறப்திட்டுள்பது. 

 

இந் ஆண்டில் டரனர் குநறடீு ஜணரி ரத்றல் எபே பஷந, ஶ ரத்றல் எபே பஷந ண 

இண்டு பஷந 90க்கும்கலஶ ழீ்ந்துள்பது. இணரல் டரனரின் பைதரய் றப்பும் ற்ந ஆசற 

ரங்கபின் றப்பும் ற்நம் வதற்றுள்பது. உனகபரி அந்றச் வசனரி இபேப்புக்கபில் 

அவரிக்க டரனரின் தங்கு 25 ஆண்டுகபில் இல்னர அபிற்கு 59 ிறேக்கரடரகக் 

குஷநந்துள்பது. இதுடரனரின் ழீ்ச்சறஷபம் திந ரங்கபின் றேச்சறஷபஶ 

குநறப்திடுகறநது. 

 

பணலகீ்கம்: 

வரத்ிஷனப் தகீ்கம் 8 ஆண்டுகபில் இல்னர அபிற்கு 7.39 ிறேக்கரடரக 

உர்ந்துள்பது, இது வதட்ஶரல், டீசல், உஶனரகங்கபின் ிஷனபர்ிணரஶன இந்பவு 

அறகரித்துள்பது. ப்னறல் தகர்ஶரர் குநறடீு  அடிப்தஷடினரண சறல்னஷநப் தகீ்கத்றன் 

அபவு 4.29 ிறேக்கரடு அறகரித்துள்பது, உவுப் வதரபேட்கபின் ிஷனரசற 2.02 ிறேக்கரடு 

அறகரித்துள்பது. கரய்கநறகபின் ிஷனரசற 14.18 ிறேக்கரடு குஷநந்துள்பது. தங்கபின் 

ிஷனரசற 9.81 ிறேக்கரடு உர்ந்துள்பது. தபேப்பு ஷககபின் ிஷனரசற 7.51 ிறேக்கரடு 

அறகரித்துள்பது. பட்ஷடின் ிஷன 10.55 ிறேக்கரடு உர்ந்துள்பது. ண்வய், வகரறேப்பு 

ஆகறற்நறன் ிஷனரசற 25.91 ிறேக்கரடு அறகரித்துள்பது. ீன், இஷநச்சறின் ிஷனரசற 
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16.68 ிறேக்கரடு உர்ந்துள்பது.  

 

ரர்ச்சறல் வரறல்துஷந பர்ச்சற: 

புள்பிில் அஷச்சகத்ரல் வபிிடப்தட்ட வரறல்துஷந உற்தத்றக் குநறடீ்டு 

அநறக்ஷகின்தடி ரர்ச்சறல் வரத் உற்தத்றக் குநறடீு 22.4 ிறேக்கரடு அறகரித்துள்பது. வசன்ந 

பேடம் ரர்ச் ரத்றல் வகரஶரணர ரக்கத்ஷ கட்டுப்தடுத் வதரதுபடக்கம் 

ற்தடுத்ப்தட்டரல் வதரபேபரரம் கடுஷரண சரிஷ சந்றத்து ன்தரல்அனுடன் 

எப்திடும்ஶதரது ற்ஶதரது அறக பர்ச்சற ற்தட்டுள்பது ஶதரன்ந ஶரற்நம் ற்தட்டுள்பஶ ி 

இது உண்ஷரண பர்ச்சறஷக் குநறக்கரது ன்ததும் குநறப்திடத்க்கது. பன்ஷத் 

துஷநகபில் சுங்கத் துஷநில் உற்தத்ற 6.1 ிறேக்கரடு அறகரித்துள்பது. வசய்வதரபேபரக்கத் 

துஷநில் உற்தத்ற 25.8 ிறேக்கரடு சரிஷடந்துள்பது. றன்சர உற்தத்ற 22.5 ிறேக்கரடு 

அறகரித்துள்பது.  

 

தன்தரட்டு அடிப்தஷடினரண ஷகப்தரட்டில் பன்ஷப் வதரபேட்கபின் உற்தத்ற 7.7 

ிறேக்கரடு அறகரித்துள்பது. பனணப் வதரபேட்கபின் உற்தத்ற 41.9 ிறேக்கரடும், உடணடி 

தகர்வுப் வதரபேட்கபின் உற்தத்ற 27.5 ிறேக்கரடும் ழீ்ச்சறஷடந்துள்பது. கட்டுரணப் 

வதரபேட்கபின் உற்தத்ற 31.2 ிறேக்கரடும்,  இஷடறஷனப் வதரபேட்கபின் உற்தத்ற 21.2 ிறேக்கரடு 

அறகரித்துள்பது. ீடித் தகர்வுப்வதரபேட்கபின் உற்தத்ற 54.9 ிறேக்கரடு அறகரித்துள்பது. 

 

2020-21 றறரண்டின் ஶசற பேரய் (ற்கரனறக றப்தடீு):  

ஶசறப் புள்பிில் அறனகம் 2020-21 றறரண்டின் ஶசற பேரய் குநறத்துத் ற்கரனறக 

றப்தடீுகஷபபம் ரன்கரம் கரனரண்டின் (ஜணரி-ரர்ச்) வரத் உள்ரட்டு உற்தத்ற 

றப்தடீுகஷபபம் வபிிட்டுள்பது. 

 

2020-21ல் வரத் உள்ரட்டு உற்தத்றின் றப்பு ₹135.13 னட்சம் ஶகரடி ன்று 

றப்திடப்தட்டுள்பது. 2019-20இல் 4.0 ிறேக்கரடரக அறகரித் பர்ச்சற ிகறம் 2020-21இல் 7.3 

ிறேக்கரடு குறுக்கஷடந்துள்பது. ணிதர் பேரய் 8.2 ிறேக்கரடு குறுக்கஷடந்துள்பது. 
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2020-21 றறரண்டின் ரன்கரம் கரனரண்டில் வரத் உள்ரட்டு உற்தத்ற  1.6 ிறேக்கரடு 

பர்ச்சறபடன் ₹38.96 னட்சம் ஶகரடிரக றப்திடப்தட்டுள்பது. 

 

2020-21 றறரண்டில் வரத் றப்புக் கூட்டனறன் றப்பு 6.2 ிறேக்கரடு ழீ்ச்சறஷடந்துள்பது. 

ிசரம் சரர்ந் வரறல்கபின் பர்ச்சற 3.6 ிறேக்கரடு அறகரித்துள்பது , உற்தத்றத் 

துஷநின் பர்ச்சற 7.2 ிறேக்கரடும், றன்சரம், ீர்ங்கல், திந ஶசஷகபின் பர்ச்சறரணது 

1.9 ிறேக்கரடும் அறகரித்துள்பது. சுங்கத் வரறல்துஷநின் பர்ச்சற 8.5 ிறேக்கரடு 

ழீ்ச்சறஷடந்துள்பது, ர்த்கம், ஶதரக்குத்து, ஶயரட்டல், கல் வரடர்புத் துஷநகபின் 

பர்ச்சற 18.2 ிறேக்கரடும், வதரது றர்ரகம், தரதுகரப்புத் துஷநின் பர்ச்சற 4.6 ிறேக்கரடும் 

ழீ்ச்சறஷடந்துள்பது. 

 

2020-21 றறரண்டில் வரத் றப்புக் கூட்டனறன் றப்பு 3.7 ிறேக்கரடு அறகரித்துள்பது. 

ிசரம் சரர்ந் வரறல்கபின் பர்ச்சற 3.1 ிறேக்கரடு அறகரித்துள்பது , சுங்கத் வரறல் 

5.7 ிறேக்கரடு சரிந்துள்பது. உற்தத்றத் துஷநின் பர்ச்சற 6.9 ிறேக்கரடும், றன்சரம், 

ீர்ங்கல், திந ஶசஷகபின் பர்ச்சறரணது 9.1 ிறேக்கரடும் அறகரித்துள்பது. ர்த்கம், 

ஶதரக்குத்து, ஶயரட்டல், கல் வரடர்புத் துஷநகபி ன்பர்ச்சற 2.3 ிறேக்கரடு 

ழீ்ச்சறஷடந்துள்பது. வதரது றர்ரகம், தரதுகரப்புத் துஷநின் பர்ச்சற 2.3 ிறேக்கரடு 

அறகரித்துள்பது. 

 

ப்னறல் வரறல்துஷந பர்ச்சற: 

இந்றரின் வரறல் துஷந, உள்ரட்டு ர்த்க ஶம்தரட்டுத் துஷந வபிிட்ட ட்டு 

பக்கறத் வரறல்கபின் எபேங்கறஷந் உற்தத்றக் குநறடீு ப்னறல் 15.1 ிறேக்கரடு சரிவு 

கண்டுள்பது. வசன்ந ஆண்டு ப்ல் ரத்றன் உற்தத்ற றஷனபடன் எப்திடும் ஶதரது றனக்கரி 

உற்தத்ற 46 ிறேக்கரடு குஷநந்துள்பது. கச்சர ண்வய் உற்தத்ற 4.6 ிறேக்கரடும், 

வதட்ஶரனற சுத்றகரிப்புப் வதரபேட்கள்உற்தத்ற 1.1 ிறேக்கரடும், உஉற்தத்ற5.3 ிறேக்கரடும்  

குஷநந்துள்பண. இற்ஷக ரிரப உற்தத்ற 12.3 ிறேக்கரடும், ஃகு உற்தத்ற 20.7 ிறேக்கரடும், 

சறவண்ட் உற்தத்ற 15.2 ிறேக்கரடும், றன்சர உற்தத்ற 3.3  ிறேக்கரடும்  சரிந்துள்பண.  
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இந்றர, இங்கறனரந்துடன் 1.4 தில்னறன் டரனர் ர்த்க எப்தந்த்ஷ அநறித்துள்பது. 

இணரல் இங்கறனரந்றல் கூடுல் ஶஷனரய்ப்பு ற்தடுத்ப்தடும். இங்கறனரந்துப் 

வதரபேட்கறக்கரண இநக்குற ரி குஷநக்கப்தடும் ன்று குநறப்திடப்தட்டுள்பது. ஆணரல் 

இணரல் வ்ித்றல் இந்றர தணஷடப் ஶதரகறநது ன்தது குநறத்துத் வபிரண ிஷட 

இல்ஷன. 

 

ஷ ரடுகபின் வதரபேபரரங்கள் பர ஶதரது ட்டி ிகறங்கள் அறகரிக்கும் அதரத்ஷ 

றர்வகரள்கறன்நண, ஶறம் கடஷண அஷடக்க  ஶண்டி றர்ப்தந்ம் (குநறப்தரக டரனரில் 

றப்திடப்தடும் ஶதரது) அற்நறன் கறேத்ஷ வரிப்தரகவும்,இது அந்ரடுகஷப ட்டுல்னரது 

எட்டுவரத் உனகப்வதரபேபரரத்றன் ீட்சறஷபம் தரறக்கும் ன்றும், சர்ஶச ர 

றறத்றன் ஷனர் கறநறஸ்டனறணர ஜரர்ஜீரக ஷன வரிித்துள்பரர். ஆணரல் 

ஷரடுகபின் கடஷணத் ள்றதடி வசய்ற்கரண ந்த் றட்டபம் பன்ஷக்கப்தடில்ஷன. 

அற்நறன் கடன் சுஷஷக் குஷநக்க குஷநந்து சறநப்பு ஷவு உரிஷகஷபரது 

உபேரக்க ஶண்டும் ன்ந பன்வணடுப்பும் கறடப்தில் ஶதரடப்தட்டுள்பது.  

 

2020 ப்ல் ரத்றல் ஜற-20 ரடுகபின் கடன் ஶசஷ இஷடறறுத் பற்சறின் பனம் 72 

ரடுகபின் வபிரட்டு அசு ப்புக் கடஷணத் றபேப்திச் வசறத்துஷத் ற்கரனறகரக 

றறுத்றஷக்கும் றட்டத்ஷ அநறபகப்தடுத்றது. ற்வதரறேது இத்றட்டம் டிசம்தர் 2021 ஷ 

ீட்டிக்கப்தட்டுள்பது. ஆணரல் 2020ஆம் ஆண்டில் பபேம் ரடுகள் வசறத் ஶண்டி 

கடன்வரஷகில் வறும் 1.66 ிறேக்கரட்டிற்கு ட்டுஶ இத்றட்டம் வதரபேந்தும் ன்தது 

ரஷணப் தசறக்கு ஶசரபப்வதரநற ஶதரனத்ரன். 

 

பர்ந் ரடுகறடன் எப்திடும் ஶதரது பபேம், ஷ ரடுகபின் வதரபேபரரக் குறுக்கபம், 

பேரய் ழீ்ச்சறபம் றகவும் கடுஷரக உள்பது. பர்ந் ரடுகள் டுப்பு பேந்துகபரறம் 

ங்கபது வதரபேபரரஶனரறக்கத்ரறம் ிஷரக ீண்வடறேந்து பேகறன்நண. பபேம் 

ரடுகறம், ஷ ரடுகறம் ஶறம் வதரபேபரரப் தின்ணஷடஷ அஷடந்துள்பண. ஷ 

ரடுகறக்குத் டுப்பு பேந்துகள் கறஷடக்கில்ஷன, கடன் சுஷரல் வதரபேபரரக் 

குறுக்கபம், பேரய் ழீ்ச்சறபம் ஶறம் அறகரித்துள்பண. அங்ஶக ஶஷனின்ஷபம், 
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தட்டிணிபம், றுஷபஶ பர்ந்துள்பண. பனரபித்துத்றன் ற்நத்ரழ்வுகஷபபம், 

இஷடவபிகஷபபம் வகரஶரணர வரற்று ஶறம் அறகரித்துள்பது. பனரபித்துக் 

வகரஶரணர பர்ந் ரடுகறக்ஶக சரகரகச் வசல்தட்டு, பபேம், ஷ ரடுகபில் 

பர்ச்சறின்ஷஷபம், றுஷஷபம் பர்த்துள்பது.  

 

உனகபில் இதுஷ 17 ஶகரடிக்கும் ஶனரஶணரர் ஶகரிட்-19 வரற்று ஶரரல் 

தரறக்கப்தட்டுள்பணர். அறல் 35 னட்சத்துக்கும் ஶனரஶணரர் இநந்துள்பணர். கஶரணர டுப்பு 

பேந்ஷப் வதபேரரிரகக் வதற்றுக் வகரண்ட இஸ்ஶல், அவரிக்கர, திரிட்டன் ஶரப்தி 

ரடுகபில் இல்பு ரழ்க்ஷக றபேம்தி பேகறநது. வசன்ந ஆண்டு அக்ஶடரதரில் இந்றரவும், 

ஆஃப்ரிக்கரவும் உனக ர்த்க ஷத்றல் ஶகரிட் டுப்பு பேந்துகள் ீரண கரப்புரிஷஷ, 

கரப்புரிஷப் தரதுகரப்திற்கரண எப்தந்த்றனறபேந்து ற்கரனறகரக ினக்க ஶண்டும் ன்ந 

ஶகரரிக்ஷகஷ பன்ஷத்ண. ஶகரிட் டுப்பு பேந்துகபில் வதபேபவு வதற்றுக் வகரண்ட 

பர்ந் ரடுகள் இற்குத் வரடர்ந்து றர்ப்பு வரிித்து ந்ண. இப்வதரறேது அவரிக்கர 

அந்க் ஶகரரிக்ஷகக்கு எப்புல் அபித் ஶதரதும், திரிட்டன், ஶரப்தி என்நறம், 

சுிட்சர்னரந்து, ஜப்தரன் ஆகற பர்ந் ரடுகள் றர்ப்ஷதக் ஷகிடில்ஷன. டிசம்தர் 

ரத்றற்குள் இறுற படிவு டுக்கப்தடும் ண ம்தப்தடுகறநது. ஶகரிட்-19க்கு றரண 

உனகப்ஶதரஷ அவ்பவு பிறல் படிவுக்குக் வகரண்டு ஆட்சறரபர்கறக்கு ணறல்ஷன. 

சந்ர்ப்தர பேந்து றறுணங்கள் வதபேனரதம் வதறுற்குகூடுனரக அகரசத்ஷ வதற்றுத் 

பேகறநரர்கள். அணரல்ரன் றறுத்ற றரணரகப் தத்து சுற்றுகறக்கு ஶல் ஶதச்சு 

ரர்த்ஷின் பனம் ஶதரக்கு கரட்டி பேகறநரர்கள். இன் படிவு ன்ண வன்று 

டிசம்தரில்ரன் வரி பேம். ஶகரடிக்கக்கரண க்கள் இநந்து பேம் ஶதரது வறும் எபே 

ரக் கரப்புரிஷ ினக்கு வதந எபே பேடரகப் ஶதச்சுரர்த்ஷ வசய்ஶண்டுர. இவ்பவு 

வபேக்கடிரண இக்கட்டரண றஷனிறம் வதபேறறுணங்கபின் னரதத்ஷப் தரதுகரப்தற்கரண, 

வசல்ந்ர்கள் வதரறேஷப் ஶதரக்குற்கரண அட்ஷட அங்கரகத்ரன் வசல்தடுகறநது உனக 

ர்த்க ஷம். உி வசய்து ஶதரல் ஶதரக்கு கரட்டி கறேத்ஷ அறுக்கும் சர்ஶச 

அஷப்புகள் தும் வரிிக்கறன்நண. ல்ன ஶஷப ஶந்ற ஶரடி அபிற்கு பஷனக் 

கண்ரீ் டிக்கில்ஷன.  
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உறலர் அண் அமிக்ஹக: 

கர்நோடகம் தக்தகேோட்டு அஹண கட்டுலஹேத் ேடுக்க 

அலச நடலடிக்ஹக தேஹல 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ீண்ட தன ஆண்டுகறக்குப் தின் இந் ஆண்டு ஶட்டூர் அஷ உரி ரபில் றநக்கப்தட்டது 

ன்ந து கறழ்ச்சற றஷனக்கில்ஷன. 

படிபரணரல் றழ்ரட்டுக்குக் கரிரிில் வசரட்டுீபேம் ிடரனறபேப்ததுரன் கர்ரடகத்றன் 

ஞ்சக ண்ம். இந்ற என்நற அசறன் துஷஶரடு இந் ண்த்ஷ ஈஶடற்நறக் வகரள்ப 

அன் அண்ஷ பற்சறரன் கரிரிின் குறுக்ஶக  ஶக்ஶகரட்டுில் அஷகட்டுது. 

அஷணத்றந்றப் தசுஷத் ீர்ப்தரத்றன் வன் ண்டன அர்வு க்குப்தறவு வசய்து 

ஶக்ஶகரட்டு அஷகட்டும் பற்சறக்குத் ஷட ிறத்ஶரடு, அஷகட்டும் 

பன்ஶணற்தரடுகள் டக்கறன்நணர ன்தஷக் கண்டநறந்து அநறக்ஷக அபிக்க ஆய்வுக் குறேவும் 

அஷத்றபேந்து. இந்ற அசறன் சுற்றுச்சூல் ணத்துஷந அனுற வதநரல் அஷகட்டும் 

பற்சறில் ஈடுதடனரகரது ன்றும் ஆஷிட்டிபேந்து. கர்ரடக அசும் றழ்ரடு அசும் 

பேகறந சூஷன 7ஆம் ரள் ங்கள் ப்ஷத ிபக்குற்கும் ரள் குநறத்றபேந்து. 

  

வன்ண்டன அர்ின் இந் ஆஷஷ றர்த்துக் கர்ரடக அசு அஷணத்றந்றப் தசுஷத் 

ீர்ப்தரத்றல்  பஷநடீு வசய்து. ீர்ப்தரத்றன் பன்ஷ அர்வு ீறர் ஶக ஶகரல் 
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றழ்ரட்டின் கபேத்ஷக் ஶகட்கரஶன வசன்ந சூன் 18ஆம் ரள்  கர்ரடகத்றன் ஶகரரிக்ஷகஷ 

ற்றுக்வகரண்டரர். வன்ண்டன அர்ின் ஷட இணரல் ினக்கறக் வகரள்பப்தட்டு ிட்டது. 

  

இப்ஶதரதும் கர்ரடகம் ஶக்ஶகரட்டு அஷகட்ட அனுற ங்கப்தடில்ஷன ன்நரறம், 

கர்ரடக பனஷச்சர் டிபெப்தர உடஶண அஷகட்டுஶரம் ன்று அநறித்து ிட்டரர். 

இன்னும் டுசறன் சுற்றுச்சூல் ணத்துஷந அனுற ங்கில்ஷன ன்தது தற்நற அர் 

கஷனப்தடில்ஷன. என்நற அசு இப்ஶதரதும் கர்ரடகத்றன் அடரடித்ணங்கறக்குத் 

துஷறற்கும் ன்தது அர் ம்திக்ஷக.  

 கடந் கரன னரற்நறனறபேந்து தரடம்வதற்றுத் றக அசு ச்சரிக்ஷகபடன் இபேந்றபேக்க 

ஶண்டும். இப்ஶதரரது ிறத்துக் வகரள்பத் நறணரல் றழ்ரட்டின் உிர்ரடிரண கரிரி 

தநறஶதரய் ிடும் ஆதத்து உள்பது. எபே வரடிபம் ரறரல் உரி சட்ட டடிக்ஷககள் 

ஶற்வகரள்ப ஶண்டும் ண உர் அண் னறபறுத்துகறநது. 

  

கரிரிின் குறுக்ஶக ஶக்ஶகரட்டுில் கர்ரடகம் அஷ கட்டும் பற்சறஷ பநறடித்துக் 

கரிரி உரிஷஷ ீட்கும் ஶதரரட்டத்றற்கு அிறறரறு றக உர்கஷபபம் 

றழ்ரட்டு க்கஷபபம் அஷநகூி அஷக்கறன்ஶநரம்! 

அருண் ோசியோணி 

அஷப்தரபர், உர் அண் 

ரள்: 21.06.2021 
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நக்வலய்ன் ோர்க்சிப் பள்ரிில் (19): 

ஆசிரிர்: சிஸ்ரீேோஸ்குப்ேோ 

ேஹயப்பு: தநரு ேஹயஹியோன அசின் பங்கு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இந்ற ஶசற அசறன் உபேரக்கம் ன்தது எபே ‘ணீ சபரத்ஷ’க் கட்டிவறேப்புற்கரண 

ஶபேின் தரர்ஷஷ அசறன் த்துரக ற்றுக் வகரள்றறம், அசு ஷனஷினரண 

பனரபித்துத்ஷ பர்ப்தற்கரண அன் ‘பர்ச்சற’ றகழ்றனறறம் ஶபைன்நறபள்பது. 

சுந்றத்றற்குப் திநகு பல் இண்டு தத்ரண்டுகபில் றக பக்கறரண பர்ச்சறரணது 

கரனணி கரனத்றல் ஶரன்நற றறுண ற்தரடுகபில் ஶர்ந்வடுக்கப்தட்ட ஷனடீுகள் பனம் 

இந்றரில் பனணத் றட்டனறன் ஆட்சறஷ றறுவுரகும். இந்த் ஷனடீும், 

ஷனிடரஷபம் ரன் 1960கபில் வபிரகக் கரப்தட்ட, ற்றும் 1965-66 வபேக்கடிில் 

உச்சக்கட்டத்ஷ அஷடந் இந் றறுணங்கபின் பண்தரடுகஷப ஷறுத்ண. 

 

கரங்கறஸ் ஷனஷினரண அசறன் 'ணீரக்கல்' றட்டத்றல் பனரபித்துப் தரஷின்  
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ணித்ன்ஷ சுந்றத்றற்குப் திநகு பன்று பக்கறக் வகரள்ஷக படிவுகபில் சுபேக்கரகக் 

கூநப்தட்டது –  அஷரண: 1.ணிரர் வசரத்றன் இஷநரண்ஷஷப் தரதுகரப்தற்கரண 

படிவு, 2. றட்டறடனறன் பனம் பர்ச்சறக்கரண பங்கஷப எதுக்குல், 3. 1956ஆம் ஆண்டு 

றறுணங்கள் சட்டத்றல் வபிரட்டு பனணத்றற்கு றரகப் தரகுதரடின்ஷஷக் 

வகரண்டுபேற்கு றகுத் 1949ஆம் ஆண்டு ிரங்கபில் ஶபே 'வபிரட்டு பனண 

பலீட்டுக்கு றஷனரண கபத்றற்கரண உத்ரம் அபித்ஷ. 

 

இஷ இந்றரில் கரங்கறஸ் ஷனஷரல் உறுறப்தடுத்ப்தட்ட படிவுகள், ஶறம் 

கரங்கறஸ் அஷப்திறம், பனணத்றன் திந ‘சபக அஷப்புகபிறம்உர் ட்டங்கபில் இபேந் 

பன்ணி பனரபிகபரல் அங்கலகரிக்கப்தட்டஷ.  அடிப்தஷட பர்ச்சற ன்தது வசரத்துரிஷ, 

பனணத்றற்கும் உஷப்திற்கும் இஷடினரண உநவு ஆகறற்நரல் ஷறுக்கப்தட்ட 

றறுணக் கட்டஷப்தில் உள்பரர்ந்ரகும். சுந்றத்றற்குப் திநகு இந்றரில் பனணத் 

றட்டறக்கரண ஆட்சறில் வசரத்துநவுகபின் றறுணரக்கத்ஷபம் வரறனரபர் 

உரிஷகபின் கட்டஷப்ஷதபம் ஆய்வு வசய்ஶரம். 

 

இந்ற பனரபித்துத்றன் ிகபல்ரஅடிப்தஷட: 

பல் ற்றும் இண்டரம் உனகப் ஶதரர்கறக்கு இஷடஶ, இந்றரில் பல் கட்டப் 

வதரபேபரரப் தல்ஷகப்தடுத்ல்ஷடவதற்நது. உற்தத்றில் சரத்றரண இனரதங்கறக்கரண 

உரம் றறுப்தட்டதின், ர்த்கம், றறத்துஷநகபில்தம் ஈட்டி இந்ற பனரபிகள் 

வரறல்துஷநில் பலீடு வசய்த் வரடங்கறணர். 1914க்கும் 1939க்கும் இஷடில், ணீத் 

வரறல்கபில் இந்ற பனரபிகபின் தங்கு ஶகரக பர்ந்து. துி, சர்க்கஷ,ீப்வதட்டிகள் 

ஶதரன்ந தகர்வுப் வதரபேட்கபின் உற்தத்றில் இந்றத் வரறல்துஷந ன்ணிஷநவு அஷடந்து. 

தபேத்ற ஆஷனகள், அரிசற ற்றும் ண்வய் ஆஷனகள் ற்றும் திந சறறு அனகுகள்பனரம் 

உனகப் ஶதரபேக்கு பன்ஶத உபேரக்கப்தட்டண. 

 

1939இல், தபேத்ற ஆஷட உற்தத்றில் இந்றர கறட்டத்ட்ட ன்ணிஷநவு வதற்நது. இண்டரம் 

உனகப் ஶதரரின் ஶதரது இந்றரஎபே வதபேம் ற்றுறரபரக ரநறது. சர்க்கஷஆஷனத்துஷந  
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உள்ரட்டுத் ஶஷகஷப றஷநவுவசய்பம் அபவுக்கு பர்ந்றபேந்து. இந்க் கரனகட்டத்றல் 

ஃகு,  சறவண்ட்ஆஷனகள் வதபேம் வரறல்கபரக உபேவடுத்ண. இபேப்தினும், 1939இல் 

இந்றர ந்றங்கள், இந்றக் கபேிகள் ற்றும் ஶறப்வதரபேட்கறக்கு இநக்குறஷச் 

சரர்ந்றபேந்து.திர்னர சஶகரர்கள்1941இல் ஆஷட இந்ற றறுணத்ஷற்தடுத்றஷ ணீப் 

தபேத்ற ஆஷடகறக்கரண இந்றங்கஷப உற்தத்ற வசய்பம் எபே வரறல்துஷநின் 

ஆம்தரகக்குநறப்திடபடிபம். பனணப் வதரபேட்கஷபஉற்தத்றவசய்பம்ஆஷனகள் 

பர்ச்சறஷடில்ஷன. எட்டுவரத்த் வரறல்துஷநபம் ஶரப்தித் வரறல்தட்த 

றபுத்துத்ஷபம், இநக்குற வசய்ப்தட்ட இந்றங்கஷபபம் வதரிதும் சரர்ந்றபேந்து. 

வபிரட்டு பனரபிகள் திரணத் வரறல்துஷநகபில் ர்த்கத்ஷக் கட்டுப்தடுத்றணர், 

சர்ஶச கரர்வடல்கள் இந்றத் வரறல்துஷநின் வதபேம்தகுறஷ ஷநபகரக றர்ரக 

பகஷ அஷப்புகள் பனம் கட்டுப்தடுத்றணர். ஆகஶ, சர்ஶச கஶதரக பனணத்றன் ீது 

பர்ந்து பேம் இந்ற பனணத்றன் வரறல்தட்தச் சரர்பு டித்றல் பனரபித்து 

உநவுகபின் கட்டஷப்தில் வரறல்தட்தத்ஷடறறுப்தட்டது. 

 

அசு ஷனஷினரண பனரபித்துதரஷின் ஷப் திகபில் என்று, 

திரணரகஇபேந் ிக பனணத்றன் எபே தகுறஷரது வரறல்துஷந பனணரய் 

ரற்றுரகஇபேந்து. உண்ஷில், இது சுந்றத்றற்கு திந்ஷ கரனத்றல் பற்சற 

வசய்ப்தட்ட றக பக்கறரண ரற்நரகும். சுந்றத்றன்ஶதரது இந்ற பனரபிகபின் 

இனரதங்கறக்கரண ம்புகள் இனரதத்றன் ீரண அசறன் 

கட்டுப்தரடுகபரல்ற்தடில்ஷன.ரநரக கரனணிக் வகரள்ஷககபரல் உபேரக்கப்தட்ட குஷநந் 

உற்தத்றத் றநனுக்கரண பத்றனறபேந்து ந்ண.  

 

ஶபரண்ஷ, பனணம், வரறல்தட்தம் ஆகறற்நறனரண ஶதரரஷரல் / ஷடகபரல் 

ணிரர் துஷநின் பன்வணடுப்புகள் ம்திடப்தட்டிபேந்ண. ஶசறத் றட்டறடல் குறேின் 

பனரபித்து உறுப்திணர்கஷபப் வதரறுத் ஷ, தந் அபினரண றறுண ற்தரடுகள் 

பனம் பறே அபினரண வதரபேபரர டடிக்ஷககஷப னரதகரணரக்குஷஶ 

ங்கறக்கரண றபஷநரகக் கண்டணர். ஆசறரில் 'கம்பெணிசம் ந்துிடுஶர’ ன்ந அச்சம்  
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அறகரக இபேந் ஶதரது அசுக்கும் பனணத்றற்கும் இஷடினரண உநவு பக்கறத்தும் 

ரய்ந்ரக இபேந்து. கறட்டத்ட்ட ரற்தது ஶகரடிக்கும் அறகரண க்கறம், தன்பகத் 

ன்ஷபம், ஶரனறன் னரறும் வகரண்ட இந்ப் வதபேம் ரடு, பன்ஶணரக்கறச் வசல்ன எபே 

பனரபித்து ஜணரகக் கட்டஷப்ஷதஶஶர்ந்வடுத்துன்ந உண்ஷ ற்வகணஶ 

கம்பெணிசப் தரஷஷத் ஶர்ந்வடுத் இபேரடுகஷபக் வகரண்ட கண்டத்றல் பக்கறத்தும் 

ரய்ந்ரக இபேந்து. ணஶ இந்றப் தரிஶசரஷண பனரபித்து உனகறற்கு றகவும் 

பக்கறத்தும் ரய்ந்ரக இபேந்து. றட்டறடனறல் வசரத்துகஷப எறப்தன் அசறத்ஷ 

பன்ஷக்க ஶண்டிறல்ஷன ரநரகத் றட்டறடஷனஶ பனணக் றட்டறக்குப் 

தன்தடுத்னரம் ன்தஷ றபைதிக்கும் பன்ரறரிரக இந்றர இபேந்து. 

 

இந்றர சுந்றம் அஷடந் கரனகட்டத்றல், கணகத் வரறற்சரஷன, உள்கட்டஷப்பு ஶதரன்ந 

பக்கறத் துஷநகஷப பர்ச்சறஷடச் வசய்ற்கரண வதரறுப்ஷத இந்றரில் உள்ப 

பனரபிகள் ற்றுக் வகரள்ப பன்ில்ஷன ன்தது வபிரகத் வரிந்து (FICCI, 1956). 

பனரபித்து ர்க்கம் 'அதரத்ஷ றர்வகரள்பவும் எறேங்குபஷநபடன் வசல்தடவும் 

க்கம் கரட்டிரல், பலீடுகஷபப் வதபேபவு அறகரிப்தற்கு ம்புகள் ிறக்கப்தட்டண, 

இல்ஷனவணில் வன் வகரரிரில் ற்தட்டது ஶதரல் அசு றகரட்டும் புற 

ிகபல்ர ரற்நத்றற்கு றகுத்றபேக்கக் கூடும். சுந்ற இந்றரில் ஶசத்ஷக் 

கட்டஷக்கும் குநறப்திட்ட தி, உள்கட்டஷப்ஷத உபேரக்குல், வதரபேபரரத்றன் உற்தத்றத் 

பத்ஷ ிரிவுதடுத்ற றப்தடுத்துல், புற றற றறுணங்கஷப அஷத்ல், வதரபேபரர 

டடிக்ஷககஷப எறேங்குதடுத்துல் ற்றும் எபேங்கறஷத்ல் ஆகறற்நறல் அஶச  பக்கற 

தங்கபிப்பு பேம் வதரறுப்ஷத ற்றுக் வகரண்டது. வதபேபனணம் சுந்ற இந்ற அசரல் வதற்ந 

ஆரத்ஷ, பன்ஷ பனணத் றட்டறக்கரண பரக அறுஷட வசய்ற்கரண அசறல் 

றஷனஷக் வகரண்டிபேந்து. வதபேம் பற்றுரிஷக் குறேக்கள் தரதுகரப்புக்கும், 

அதரறன்ஷக்கும், பர்ச்சறக்குரண எபே றரக அசுத் ஷனஷினரண 

பனரபித்துத்ஷ ற்றுக் வகரள்ப எபேறத் கபேத்ஷ அஷடந்ண. 

 

இந் பபேம் பனரபித்து ர்க்கத்றற்கு அசறல் அறகரம் இபேந் ஶதரறறம், இந்  
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பர்ச்சறஷ ஆரிக்கும் ணிரர் வரறல் பஷணஶரர் பபம் அறல் உள்பர்கபின் 

ண்ிக்ஷகபம் றகக் குஷநரக இபேந்ண. ‘அசு ஷனஷினரண பனரபித்து’ 

பர்ச்சறின் தந் ஶரக்கம் ன்ணவன்நரல், சுந்ற இந்ற அஷசக்வகரண்டு 

பனரபித்துப் வதரபேபரரத்றற்கு உகந் எபே வதரபேபரரக் கட்டஷப்ஷத 

உபேரக்குரகும், அறல் பனரபித்து ர்க்கத்றணரின் க்கள்வரஷக ிரிரக்கத்றற்கு 

இடபிக்க ஶண்டும். உள்றெர் ஆறக்க ர்க்கங்கள் கரனணிரறக்கத்றல் பன்ணர் 

தன்தடுத்ப்தட்ட சரற, சபகம், ம் ஆகறற்நறன் அடிப்தஷடினரண சபக உநவுகஷப 

பநறடிக்கத் க்கம் கரட்டிண.  பர்ந்து பேம் இந்ற பனரபித்து ர்க்கம் 

கரறதத்றத்ஷ அறகம் ம்திிபேந்து ட்டுல்னரல், ணீரக்கத்றற்கு 

வகுவரஷனினறபேந் திற்ஶதரக்குச் சறத்ரந்ங்கஷபபம் ஆரித்து. அர்கள் சபக ற்றும் 

 ிங்கபில் புறஷப் தின்தற்நறணர். குடும்த றறுணங்கஶப ிக அனகுகபரகச் 

வசல்தட்டண. சரற, இண-வரறில் திஷப்புடன் கூடி கூட்டுக் குடும்த அஷப்புகள் 

ிக அஷப்தரக்கத்றற்கும், ிரிரக்கத்றற்கும் இன்நறஷரஷரக இபேந்ண,  

 

எட்டுவரத்ரக இந்ற பனரபித்து ர்க்கம் கரனணிரறக்கக் கரனத்றன் திற்தகுறில் 

கரறதத்ற ஆரபரகஶ இபேந்து, ஆணரல் தம்தரய், அகரதரத்றன் ஆஷன 

உரிஷரபர்கள் தனபேம் கரந்றின் ஆரபர்கபரகவும் இபேந்ணர். ஶசற ிடுஷனப் 

ஶதரரட்டத்றன் ஶகம் அறகரித்தின், வசரத்துகபின் இஷநரண்ஷக்குக் கரங்கறஸ் ஷனஷ 

உறுறபித் ஶதரது ட்டுஶ, எபே தஷர சபகப் வதரபேபரர ஶசறரத்ஷ 

அடிப்தஷடரகக் வகரண்டு அசறன் ஷனஷில் பனரபித்துத்ஷ பர்ப்தற்கரண 

ஆரக இந் அடகுபஷந ரநறது. தரனறண எடுக்குபஷந, ீண்டரஷக்கு றரண 

றட்டங்கள் கரந்ற றகழ்ச்சற றனறன் எபே தகுறரக இபேந் ஶதரறறம் சரறக் கட்டஷப்ஷத, 

ரற்நறஷப்தற்கரண வசல்தரடுகபில் இந்ற பனரபித்தும் ஈடுதடில்ஷன ன்தறல் 

சபகப் தஷரம் திறதனறத்து. 

 

சுந்றத்றற்குப் திநகு ஆறக்கம் வசறத்ற ர்க்கங்கள் இந்ச் சபக உநவுகள் ந் 

ஷகிறம் தரறக்கப்தடுஷ ிபேம்தில்ஷன. ஆகஶ, புதுஷபம் தஷபம் கனந்  
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பண்தரடரண கபேத்றல் தண்புகறஷட சபக உநவுகஷபக் வகரண்டரக குடிஷச் சபகம் 

இபேந்து. அறல் கரங்கறஸ் ஷனஷினரண அசு ‘பர்ச்சறின் இந்றங்கஷப’ 

எபேங்கஷத்து றடத்தும் ன்று றர்தரர்க்கப்தட்டது. ணிரர் வசரத்துகபின் 

இஷநரண்ஷஷபம், பனணத் றட்டறக்கரண சபகக் கபங்கஷபபம் உறுற வசய்பம் அசு-

சபக உநவுகபின் தரிரக் கட்டஷப்திற்குள் ட்டுஶ பனணப் வதபேக்கத்ஷ ிரிரக்கம் 

வசய் படிபம்.  பல் ஶகள்ி ன்ணவன்நரல், பனரபித்துத்றற்கு பந்ஷ சபக 

உநவுகஷப தரதுகரத்துக் வகரண்ஶட இந்றரில் பனரபித்துத்ஷ ிரிரக்கம் வசய்பம். 

இந் பண்தரட்டிற்கு றகுத் றறுண அஷப்ஷத சுந்ற இந்ற அசு வ்ரறு 

றறுிது?. இண்டரரக, இந் றறுண அஷப்பு கரனணிரறக்க கடந் கரனத்றன் 

கரரக இந்ற பனரபித்தும் றர்வகரண்ட ரன்கு ஷடகபில் (ிசரம், பனணம், 

வரறல்தட்தம், றற) ஶனும் ரற்நத்ஷபம் வகரண்டு ந்ர ன்ததுரன். 

 

லிலசோ லர்க்க அடிப்பஹடில் சோேி, ஆணோேிக்கக் கட்டுப்போடு: 

இந்ற றனவுஷடஷ குப்புகள் ஶசறர இக்கத்றன் தனணீரண அங்கரக இபேந்ண. 

ஆங்கறஶனர்கள் பன்று ஷகரண றன பேரய் பஷநகஷபக் வகரண்டிபேந்ணர்: றன 

உரிஷரபர் அடிப்தஷடினரண அஷப்புகள் (ஜீன்ரரி, ரல்குசரரி ன்றும் 

அஷக்கப்தடுகறன்நண), ணி சரகுதடி அடிப்தஷடினரண அஷப்புகள் (த்ரரி) அல்னது கறர 

அடிப்தஷடினரண அஷப்புகள் (கல்ரரி). 

 

இந் அஷப்புகள் பக்கறரகக் கரனணி அசுக்கு றன ரி வசறத்துற்கரண வதரறுப்பு ரர் 

ன்தஷபம், றனத்றல் இல்தரக ‘வசரத்துரிஷ’ ஷத்றபேப்தர்கள் ரர் ன்தஷபம் 

ஷறுக்கறன்நண. திரிட்டிஷ் இந்றரின் தல்ஶறு தகுறகபில் தல்ஶறு ஷகரண றனக் 

குடிஶற்நங்கபரல் ஶறுதரடுகஷபக் வகரண்டிபேந் ஶதரறறம், இவ்ஷப்புகள் அறக பேரய், 

றன பேரய்கறக்கு தறனரக ஜீன்ரர்கள், ரத்துகறக்குச் வசரத்துரிஷகஷப 

றறுணரக்கறண. றனபஷடஶரர் றனத்றற்கரண பேரய் றறஷத் வரஷகஷச் 

வசறத்த் நறணரல், அது அசரல் ஷககப்தடுத்ப்தட்டு அறக ிஷன பேம் னரபேக்கு 

ிற்கப்தட்டது. 
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றன பேரின் சுஷபம், தப் திர் உற்தத்றஷத் றித் தக்கரர்கள், த 

ிகர்கள், ர்த்கர்கபின் திடிபம், தண்ஷகள், றனங்கஷபச் வசரத்துஷடஷ குப்திற்கு 

ரற்ந றகுத்து. அறக றனரடஷகரல் சறறு, குறு, றனற்ந ிசரிகள் தனரக 

ஶரசடி வசய்ப்தட்டணர். ஆம்தத்றல் றனத்றன் ீது ணிபரிஷக் கட்டுப்தரட்ஷட றறுவுஷ 

ஶரக்கரகக் வகரண்ட இந் றனக் குடிஶற்நங்கள் இபேதரம் தற்நரண்டின் வரடக்கத்றல் 

இந்றரில் தஷ றனக்கறரரி ஶனடுக்ஷக தனணீப்தடுத்றண.  ிகர்கள், தக்கரர்கள் 

கறரப்புந சபரத்றல் ஊடுபேி, ழீ்ச்சறஷடந் றன உரிஷரபர்கறக்கும் நற 

குத்ஷகரர்கறக்கும் கடன் ஆரங்கபரக ரநறணர். ிசரிகள், ர்த்கர்கள் ற்றும் 

ிகர்கள் ல்கபினறபேந்து வதரபேட்கஷபப் ட்டர சந்ஷப்தடுத்தும் ஷங்கறக்கு 

ரற்றும் தரிர்த்ஷணகபில் தங்ஶகற்நணர். 

 

திரிட்டிஷ் இந்றரில் றனத்ஷச் சக்கரக்குது எஶசலரண தண்தரக ங்கும் 

கரப்தடில்ஷன. ஆணரல் ல்னர இடங்கபிறம் அறக ரடஷக வதநப்தட்டது. 

வ்ரநரினும், பனரபித்துச் சபக உநவுகறக்கு அசறறல்ஷன. ிசரிகபின் வதபேம் 

தகுறிணர் சரற, ஆரறக்கம் ன்ந இட்ஷட அஷப்தின் அடிப்தஷடில் கட்டர உஷப்பு, 

அடிஷத்ணம், தம்தஷத் வரண்டூறம் ஆகறற்நரல் கட்டுண்ட குத்ஷகரபர்கபரக, 

கடன்தட்டர்கபரக இபேந்ணர். 

 

பகரனர ஆட்சறக் கரனத்றல் றனற்நறபேப்தஶ உஷப்தரபர் சந்ஷ உபேரற்கும் 

அர்கபின் வதபேபினரண இடப்வதர்வுக்கும் கரரக அஷந்து. 

 

ஜீன்ரர்கள், வதபேம் ிசரிகள் ங்கள் தண்ஷகபில் கூனறரட்கஷபக் வகரண்டு 

திரிட்டணர், அர்கறக்குக் கூனற தரகவும், ரணிரகவும் அபிக்கப்தட்டது. சறன 

தகுறகபில் அஷடிஷத்ண றஷனஷகள் கரப்தட்டண. கரனணிரறக்க அசறன் றன 

உரிஷகள், ரடஷக பஷநகள் திரித்ரணி இந்றர பறேறறம் வதபேபில் 

றுசலஷக்கப்தட்டரல் வதரபேபரரம்சரர அடக்குபஷந, றுஷ, தசற, தஞ்சத்ரல் 

வதபேபில் வபிஶற்நப்தட்ட க்கபரல் உஷடஷற்ந ர்க்கத்றன் பர்ச்சற 
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ீிஷடந்து. 

 

திினறபேந்து அகற்நப்தட்ட சறன இபசர்கள், ஜீன்ரர்கள், றனறந் வதபேம் 

றனக்கறரர்கள், சரற  றறுணங்கபின் ஷனர்கள், திரித்ரணி ஆட்சறரபர்கபரல் 

வகரண்டுப்தட்ட கரனணி ரற்நம் ங்கள் ஆட்சற அறகரம் வரடர்ற்கு அச்சுறுத்னரக 

இபேக்கக் கண்டணர். சறனர் கரனணி ஆட்சறரபர்கறடன் எத்துஷத்ரறம், அர்கபில் தனர் 

வபிரட்டிணர் ஆட்சறஷ றர்ப்தறல் சசறன்நறச் வசல்தட்டணர். இதுஶ 1857இல் டந் 

பல் சுந்றப் ஶதரபேக்கரண தின்ணிரக அஷந்து. திரித்ரணிக் கரனணிரறக்கத்றற்கு 

றரண ஶதரரட்டத்றன் இந் ஆம்தக் கட்டங்கபில் ஶதரர்க்குறக்க ஶசறரம் பகனர 

சரம்ரஜ்த்ஷ ீட்வடடுப்தன் பனம் அந்ற தகத்டிினறபேந்து ிடுஷன வதந படிபம் 

ன்ந அடிப்தஷடஷபம், ர்ரசற, சரற, ‘இந்து’ ஷதபம் வகரண்டிபேந்து. 

 

தத்வரன்தரம் தற்நரண்டின் டுப்தகுறினறபேந்து, குநறப்தரக 1857 றேச்சறின் அடிதிறக்குப் 

தின்ணர் றுனர்ச்சற ன்தது ட்டும் வதுரக ழீ்ந்து பேம் தஷ ஆறம் ர்க்கத்றற்குப் 

தரதுகரப்தரக இபேக்கில்ஷன,  தத்வரன்தரம் தற்நரண்டின் திற்தகுற ற்றும் இபேதரம் 

தற்நரண்டின் அன் ரநற டிங்கபரக பர்ந்து ந் பனரபித்து அநறவுஜீிகள் 

சரறஷபம், ஆரறக்கத்ஷபம் றரப்தடுத்றணரர். 

 

சரற, ஆரறக்க, றனக்கறரரி அடிஷத்ணம், அடிஷத்ணத்றல் ஶறுதட்ட ஷககஷபக் 

வகரண்ட ிசர உநவுகள் ற்றும் கரனணி பனரபித்து உநவுகபின் ிசறத்றரண 

கனஷஶ ர்க்க உபேரக்கத்றன் அடிப்தஷடரக அஷந்து. 

 

 1857க்குப் திநகு, திரித்ரணி அசு இபசர்கள், ஜீன்ரர்கறடணரண வரடர்புகஷபப் 

புதுப்தித்து றப்தடுத்தும் வகரள்ஷகஷப் தின்தற்நறது. தத்வரன்தரம் தற்நரண்டின் 

திற்தகுறினறபேந்து ஶசறர அசறல் றேச்சறின் ஶதரது, கரனணிரறக்கத்துடணரண ன் 

உநவுகஷப றனக்கறரரிம் புதுப்தித்துக் வகரண்டது.  

 

கரனணிரறக்கத்ஷ றர்க்கும் கறபர்ச்சறகள் ஆறக்க ர்க்கங்கபின் தரதுகரப்திற்கரக ட்டும்  
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வசய்ப்தடில்ஷன. இந்றரில் ஆங்கறஶனபேக்கு றரகக் ’கலழ் குப்பு' ிசரிகள் 

ஶற்வகரண்ட றேதத்ஶறே கறபர்ச்சறகள் ஆப்தடுத்ப்தட்டுள்பண. அஷ 'சலர்றபேத்ம்' ற்றும் 

'றுனர்ச்சற’க்கரண கூறுகஷபக் வகரண்டிபேந்ண, இக்கறபர்ச்சறகள் றன உரிஷ, பேரய் 

அஷப்புகஷபபம் கடுஷரக றர்த்ண. ஶஜரறதர புஶன ஷனஷினரண சத்ரஶசரக் 

இக்கம் ஶதரன்ந சரற றர்ப்பு இக்கங்கள் சுரிரஷ, சபக ீறக்கரண ஶதரரட்டத்துடன் 

அறக றனரடஷக, கந்துட்டி ஆகறற்நறற்கு றரண ஶதரரட்டத்ஷபம் இஷத்ண. 

கம்பெணிஸ்ட் ஷனஷினரண ிசர இக்கங்கபரண வதரகர, வனங்கரணர றேச்சறகறம், 

றனக்கறரர்கள், குத்ஷகப் தண்ஷரர்கள் அடக்குபஷநக்கு றரகவும், றனம் ற்றும் 

திர்கள் ீரண வசரத்துரிஷக்கு றரகவும் ஶதரரட்டத்றல் ஈடுதட்டண. 

 

றனம்சரர் வசரத்துரிஷகறம், அன் ஷடபஷநகறம் றகவும் ிரத்றற்குரி கபரக 

இபேந்ண. இது வரடர்தரக ற்தட்ட தன றேச்சறகறம், அற்நறன் ஶதரர்க்குபம் ஶசறத் 

றட்டறடல் குறேிறம், அசறனஷப்பு சஷதிறம் ணிச் வசரத்துரிஷகள் தற்நற ிரறக்கும் 

சூஷன உபேரக்கறண. 1950 ஷ, சுந்ற இந்ற அசு, அசறனஷப்பு ற்தரடுகள் குநறத்துத் 

வரடர்ச்சறரண பக்கற படிவுகஷப டுத் ஶதரது, ற்வகணஶ இபேக்கும் 

ணிச்வசரத்துநவுகஷப எபேஶதரதும் ீந படிர ஷகில் சபக, வதரபேபரரச் 

சலர்றபேத்ங்கஷப ஷடபஷநப்தடுத் ஷத்றற்குள்ப அறகரத்றற்கு றகக் குறுகற ம்புகள் 

றர்ிக்கப்தட்டண. 

 

ஆகஶ, 1948இல் வனங்கரணர ிசரிகள் றேச்சற ற்றும் 1946இல் ங்கரபத்றல் உள்ப 

வதரகர இக்கம் ஆகறற்நறன் அசறல் ரக்கம் இபேந்ஶதரறறம், றனக்கறரரின்திர் 

தங்குகள்ீரணஉரிஷஷகட்டுப்தடுத்தும் தர்கரரர் சட்டம் றஷநஶற்நப்தட்ட ஶதரறறம், 

'ஜீன்ரரி பஷநஷ எறப்தஷ'த் ரண்டி ிரிரண றனச்சலர்றபேத்த்ஷ ற்தடுத்ரல் 

வதபேம் தின்ணஷடவு ற்தட்டது. 1947-1956 பல் தத்ரண்டுகபில், ஶதரட்டிிடும் கூறுகபின் 

தட்தரண சபகச் சறஷனஷச் சலர்குஷனக்கும் ன்று அஞ்சற சபக உநவுகபில் அசு 

ஷனிடரக் வகரள்ஷகஷப் தின்தற்நறது. 
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எட்டுவரத்ரக பனரபி ர்க்கத்றணர், 1939இல் றரிபுரி கரங்கறசறல் அர்கறக்கு அசறல் 

ஶரல்ி ற்தட்ட தின்ணபேம், கரங்கறசுக்கு றர்ப்திணரில் வதபேம்தரனரக உள்ப 

கம்பெணிஸ்டுகள், ஶசரசனறஸ்டுகபரல் தஷ சபக எறேங்கு சலர்குஷனக்கப்தடும் ன்தறல் 

றகவும் ச்சரிக்ஷகரக இபேந்ணர். அப்ஶதரறபேந் வதரபேபரரக் கட்டஷப்புகஶப குநறப்தரக 

ிசரத்றல். சுந்றத்றற்குப் திநகு கறட்டத்ட்ட பறேஷரக ற்றுக் வகரள்பப்தட்டண. 

இந்றரின் ிசர உற்தத்ற உநவுகஷப அடிஶரடு ரற்றுறல் புற ஆட்சறரபர்கபின் 

ிபேப்தறன்ஷ, இந்றரின் வதபேம்தரனரண தகுறகபில், ஶதரர்க்குறக்க ிசரிகள், 

இடதுசரரி அசறல் இக்கங்கஷபக் வகரண்ட தகுறகஷபத் ிப் திந தகுறகபில் குத்ஷகச் 

சலர்றபேத்ம், றன உச்சம்புச் சட்டங்கள் கூட ீர்த்துப் ஶதரகச் வசய்து. ஜீன்ரரி, ஜரகறர்ரரி 

பஷநஷ எறத்ன் பனம் அசறற்கும் ிசரிகறக்கும் இஷடினரண இஷடத்கர்கபின் 

குஷநந்தட்ச எறப்ஷதத் ரண்டி ஶறு துவுஶ வசல்தடுத்ப்தடில்ஷன. 

 

இந் இண்டு பஷநகறம் ற்கணஶ க்வகரறந்றபேந்ண. இந் எறப்பு பஷந கூட 

ஜீன்ரர்கறக்கு இப்தடீ்டு டிங்கறடனும், உஷடஷரபர் திரிட்ட றனத்ஷத் 

க்கஷத்துக் வகரள்றம் உரிஷபடனும் ந்து. இது தனிரண றபஷநகபரல் 

’உஷடஷரபர் திரிட்டது’ ன்று ட்டில் கரட்டப்தட்டு திணரற பனம் வதபேம் 

றனவுஷடஷகஷபத் க்கஷத்துக் வகரள்றம் ரய்ப்ஷத ற்தடுத்றக் வகரடுத்து. 

 

ஆகஶ, சுந்றத்றற்குப் திநகு இஷடத்கர்கஷப எறப்தற்கரண குஷநந்தட்ச றனச் 

சலர்றபேத்ங்கள் றகவும் ஶதரரக்குஷநரணஷ. ஆினும் கூட, இது ஜீன்ரரி தகுறகபில் 

உள்ப இஷடப்தட்ட சரறக் குத்ஷகரர்கபில் வதபேம் தகுறிணஷ உஷடஷரபர்கபரக 

ரற்நறது. ணஶ, ஜீன்ரரி எறப்பு ன்ததும் ஜீன்ரர்கபின் வதபினரண பேரய் 

ஶசகரிக்கும் உரிஷகஷப அகற்றுரகஶ இபேந்து. றனத்றன் ீரண அர்கபின் 

உண்ஷரண கட்டுப்தரடு ீண்ட கரனத்றற்கு பன்ஶத ஷநந்து ிட்டது. ணஶ ஜீன்ரரி 

பஷந எறப்தின் பக்கறத்தும் வதபேம்தரனரண சந்ர்ப்தங்கபில் றகக் குஷநரணரகவும், 

வறும் அஷடரபரகவுஶ இபேந்து. 

 

ஶபரண் உநவுகபில் வதபேபில் ஷடற்ந சந்ஷ, ிசர உடுக்கறன் ீது ஶடி 
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ரிிறப்பு இல்னர வகரள்ஷகபடன் இஷந்து எபே றறுணக் கட்டஷப்ஷத உபேரக்கறது, 

அறல் றனம் எபே சக்கரகரநறது, திர்கள் சக்றரய்ந் இஷடத்கர்கள் பனரகவும், 

தஆற்நல்றக்கறரண உரிஷரபர்கள் ர்க்கத்றன் பனரகவும் சந்ஷக்கு 

வகரண்டுப்தட்டண. இந்றரின் வதபேம்தரனரண தகுறகபில் த ஆற்நல் றக்க உரிஷரபர் 

ர்க்கம் உபேரணது.  இந் ர்க்க இஷடறஷன, உர் சரறப் வதபேம் ிசரிகள், 

றனக்கறரர்கபின் எபேங்கறஷந் ஆவு பனரபித்துல்னர உதரி அதகரித்னறன் 

கட்டஷப்புகபிறம், சுந்ற இந்ற அசறன் ரற்நத்றற்கரண கட்டஷப்புகபிறம் 

ஶபைன்நறபள்பது. ிசர ர்க்க உநவுகள் சரற,தரனறணத்றல் வதரறந்துள்பண. எபே தபேக்கு 

றனம் வசரந்ரணர,அரல் கட்டுப்தடுத்ப்தடுகறநர ன்தது அந் தரின் சரறறஷனரல் 

றர்ிக்கப்தடுகறநது. சரறபம் ர்க்கபம் இவ்ரறு றக வபேக்கரகத் வரடர்புஷடஷரக 

இபேந்ண, என்று ற்வநரன்ஷந றப்தடுத்றபள்பது. திரிடப்தட்ட றனத்றன்  தத்றங்கள் ீது 

வதண்கறக்கு உரிஷ இல்ஷன, ணஶ வதண் வரறனரபர் சக்றின் வதபேம் தகுற 

ிசரத்றற்கரக அர்ப்திக்கப்தட்டிபேந்ரறம் அர்கள் ிசரிகபரக 

அங்கலகரிக்கப்தடில்ஷன. 

வகரள்ஷக குப்தரபர்கள் ிசர சலர்றபேத்ங்கள் ஶறம் ஶஷில்ஷன ன்று ம்தி 

ங்கஷப ஆறுல்தடுத்றக்வகரண்டணர். இவ்ரறு ிசரக் கட்டஷப்திறம், அசறன் 

கட்டஷப்புகபிறம் றனக்கறரர்கபின் ஆறக்கம் உறுற வசய்ப்தட்டது, உதரி அதகரிப்தின் 

அஷறனப்திபுத்துக் கட்டஷப்புகபில் அர்கபின் இபேப்பு ஶபைன்நறபள்பது. கூட்டரக 

அர்கள், ிசர உநவுகஷப ரற்றுஷ ஶரக்கரகக் வகரண்ட ந்வரபே 

டடிக்ஷகஷபம் றர்க்கும் / ீறும் றநன் வகரண்ட குநறப்திடத்க்க அசறல் அறகர 

ஷத்ஷ உபேரக்கறணர். இது இந்றரில் பனணத் றட்டனறன் ஆட்சறில் பல் 

பண்தரட்டிற்கரண அடிப்தஷடரக அஷந்து, வசரத்துரிஷகபின் றறுண ற்தரடு இன்ஷந 

கரனம் ஷ வகரள்ஷக ஆட்சறகபில் ிசரத் ஷடகஷப (ஶதரரஷ) வதபேக்க றகுத்து. 

இது ரன்கு தரிரங்கஷபக் வகரண்டுள்பது: பனரரக, இது வதரபேபரரத்றல் 

ஶண்டறக்கரண கட்டுப்தரட்ஷட ஷறுத்து, கரனணி கரனத்றனறபேந்து வதநப்தட்ட வதபேம் 

வரறனரபர் இபேப்புக்கஷப றஷனறறுத்றது. இண்டரரக, எபே ிசர ஶபரண் 

உதரிின் பனம் வரறல்துஷந பர்ச்சற ற்தடுத்துஷ றரகரித்ன் பனம் எபே 

க்கரண பனரபித்து ரற்நத்ஷ அது றுனறத்து. பன்நரரக, வசரத்துரிஷகபின் 
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தடிறஷனகபின் ஷஷநில் சரற, தரனறணம், வசரத்துநவுகள் ஆகறற்றுக்கு இஷடஶரண 

றரண திஷப்புகள் வரடர்ஷப் தரதுகரத்து. ரன்கரரக, வதரபேபரரல்னர 

ற்புறுத்னறன் அடிப்தஷடில் உஷப்புச் சுண்டல் றஷனத்றபேப்தஷ இது உறுற வசய்து. 

 

பயேனம்,  உஹறப்பு, அசு: 

ஊேிக் குஹமப்ஹப நிறுலனோக்குேல்: 

இந்ற பனரபித்து ர்க்கம் வதரபேபரரத்ஷப் தல்ஷகப்தடுத்தும் வசல்பஷநில் 

தின்தற்நற ‘அசு-ஷனடீ்டின்’ குநறப்திட்ட கட்டஷப்தரணது பண்தரடுகள் றஷநந் என்நரக 

இபேந்து. இது ரரகத் வரறல்ப்தடுத்ப்தட்ட ரடுகபின் குநறப்திடத்க்க தண்தரகும். 

இற்குத் றட்டறடல் வசல்பஷநஶர, இநக்குற தறலீட்டுத் வரறல்ஶர கரல்ன.  

ரநரக வரறனரபர் உடணரண பனணத்றன் உநவு, பனரபித்துத்றற்கு ிஶரரண எபே 

கபேத்றல் சூனறல் ஷறுக்கப்தட்டுள்பது. இதுஶ பனரபித்து ர்க்கத்துடணரண அசறன் 

உநஷ ஷறுத்து. 

 

உற்தத்றத் றநஷண ஶம்தடுத்துன் பனம் னரதத்ஷ அறகரிக்கும் வகரள்ஷககஷப 

வற்நறகரகச் வசல்தடுத் அசு நறரல், உஷப்பு ீரண எறேங்குபஷநின் பனஶ 

னரதத்ஷ தரரிப்தது அறக பக்கறத்துத்ஷப் வதற்நது. ணஶ, 'உற்தத்றத் றநன் அறகரிப்பு' 

ன்தஷ ிட னரதத்ஷஶ ஶரக்கரகக் வகரண்ட, றட்டறடல், இநக்குற தறலீட்டுத் 

வரறல்ம் ஆகறஷ அசறற்கும் பனணத்றற்கும் இஷடினரண உநில் பக்கறரணஷ, 

ஆணரல் பனரபி ர்க்கத்துடணரண அஷப்தரக்கப்தட்ட உஷப்தரபர்கபின் உநஶ அசு 

சரர்ந் பனரபித்து ர்க்கத்றன் உநவுக்கு அடிப்தஷடரக அஷந்து. 

 

புதுச்வசவ்ில் ரங்கள் இந்க் கரனகட்டத்றல் அசு, வரறனரபர்கறக்கு ஆரய் 

இபேந்ரகக் குநறப்திடுகறன்நண. னறஷரண இந்றத் வரறனரபர் சட்டங்கள் இந்ற 

பனணத்றன் ஶதரட்டிிடும் றநனுக்கு எபே ஷடரக இபேப்தரக ரறடப்தடுகறநது. இது எபே 

ம்திக்ஷக அடிப்தஷடினரண கூற்று ன்றும், னரற்று ஆய்வு இற்கு துஷ றற்கரது 

ன்றுஶ இங்கு ரங்கள் ரறடுஶரம், இங்கு தரிசலனறக்கப்தட்ட கரனகட்டத்றல் 

வரறற்சங்கங்கபின் அஷப்தரக்கப்தட்ட ஆற்நல்ரன் அஷப்புசரர் துஷநில் அடிப்தஷட 
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ஶஷன றஷனஷகள் குநறத்து பத்ப்தினரண ீர்ஷப் வதந ஶண்டும் ன்றும், அற்கு 

’பஷநரண' டிம் வகரடுக்க ஶண்டும் ன்றும் அஷச ற்புறுத்றது. 

இத்ஷக ற்தரடு இபேந் ஶதரறறம், இந்றரில் வரறனரபர் சட்டங்கள் வதரபேந்க் 

கூடிரகக் கபேப்தடும் அஷப்புசரர் வரறல்துஷநில், வரடர்ச்சறரண உஷப்ஷத 

னறரக்கும் வசல்பஷநஶ உதரி உபேரக்கத்றற்கும், இனரதத்ஷ உபேரக்குற்குரண 

பக்கற றரக இபேந்து. ணஶ, வரடர்ந்து உஷப்ஷத னறரக்குன் பனஶ 

இந்றரில் பனரபித்தும் வரடர்ந்து பன்ஶணநறபள்பது. என்ஶநரவடரன்று வரடர்புஷட 

ரன்கு றபஷநகள் பனம் உஷப்பு னறரக்கப்தட்டது. 

 

ர்க்கம், சரற, தரனறணம், ற்றும் ம் ஆகறற்நறன் அடிப்தஷடில் வரறனரபர் தடிறஷன 

ற்தடுத்ற, தரகுதடுத்ற, ஊறக் குஷநப்புச் வசய்ல்; ஊறற்ந உஷப்தின் சுண்டல் 

(வதபேம்தரறம் வதண்கள், ஆணரல் உற்தத்ற ற்றும் றுவுற்தத்றில் ஆண்கறம் கூட); 

ஆரறக்கம், கரனணி புரிஷரகப் வதற்ந ஶசப் தட்டரபம் ஆகறற்நறன் அடிப்தஷடில் 

றறுணரக்கப்தட்ட அஷ றனப்திபுத்து உஷப்புச் சுண்டனறன் ீடிப்பு; ர்க்கம், சரற 

ற்றும் ஆரறக்கத்றற்கு இஷடினரண றறுணரக்கப்தட்ட திஷப்ஷதச் சரர்ந்து 

இந்றரின் பனரபித்து ர்க்கத்றன் ிகபல்ரத் ன்ஷ றஷனறறுத்ப்தட்டது. 

சரற ற்றும் வசரத்துநவுகஷபக் கட்டஷப்தறல் ிசரத் ஷட றஷனறறுத்ப்தட்டது. ஶறம் 

சரற ற்றும் ஆரறக்கத்றன் கனஷஶ  இந்றரில் சரற இந்து ஆின் 

வசரத்துரிஷகறக்குச் சறஷக ங்குறல் ணிதர் ரிஷபம், வதபேறறுண ஆறஷகச் 

சட்டங்கஷபபம் எபேங்கறஷப்தஷ ஷறுக்கறநது. 

 

இந்றரில் புற வரறனரபர் ர்க்கம் 20ஆம் தற்நரண்டின் பற்தகுறில் பர்ந்து. 

இதுறகவும் சறநறஶ. 1911ஆம் ஆண்டு க்கள்வரஷகக் கக்வகடுப்தின்தடி அஷப்புசரர் 

வரறனறல் திரற்றும் வரத் க்கள்வரஷகின் தங்கு 0.69 ிறேக்கரடரகும். இபேப்தினும், 

இந்றரில் ஶிஷனத் ஶரட்டங்கபின் எப்தந்த் வரறனரபர்கறம் சுங்கங்கள், 

வரறற்சரஷனகபின் வரறனரப ர்க்கத்துடன் ஶசர்ந்து ‘ணீ’ வதரபேபரரத்றன் எபே 

தகுறரக இபேந்ணர். அர்கள் எபேங்கறஷந்து, கடந் தற்நரண்டின் வரடக்கத்றல் புற 

இந்றத் வரறனரப ர்க்கத்ஷ அஷத்ணர். சறநற பனரபித்து உஷநிடங்கபின் 
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வதபேக்கத்ஶரடு, வரறல்துஷந வரறனரப ர்க்கபம் ண்ிக்ஷகில் பர்ந்து, ஆணரல் 

க்கள்வரஷகில் வறும் 6 ிறேக்கரட்டிணர் ட்டுஶ வரறற்சரஷனகபில் திபுரிந்ணர், 

ஶறம் அர்கஷபஶ அஷப்புசரர் ஶஷனரய்ப்பு வதற்நர்கள் ன்ந றஷனில் கபே 

படிபம். இர்கபில் வதபேம்தரனரஶணரர் ஆண்கபரகஶ இபேந்ணர். வதபேம்தரன்ஷரண 

ஆண்கள், வதண்கபின் ரழ்ரரரணது அஷப்புசரரத் துஷநஷச் சரர்ந்ஶ இபேந்து. 

 

இவ்ரறு, எபே வதரி அஷப்புசரரப் வதரபேபரரம் கரனணி கரனத்றனறபேந்து இந்றப் 

வதரபேபரரத்ஷ ஷகப்தடுத்றது. கரனணி பனரபி-வரறனரபர் உநவுகள் ில்ஶ, 

வரறற்சரஷனகபில், கட்டுரணப் திகபில் ‘கூனற கும்தல்கஷப’ அடிப்தஷடரகக் வகரண்ட 

எபே கபேிரகவும், ஶிஷன, ப்தர் ற்றும் கரதித் ஶரட்டங்கபில் ‘ற்கரனறக உஷப்பு’ 

ஆகவும் அஷப்புசரர பஷநகஷபப் தன்தடுத்றது. கரனணி ஆட்சறின் கலழ் ிசர 

பர்ச்சறினரண கட்டுப்தரட்ஷடத் ீிப்தடுத்றன் ிஷபரக இந்த் வரறனரப ர்க்கம் 

ஶரற்நம் வகரண்டது. இந்த் வரறனரப ர்க்கம் அன் இபேப்திடத்றன் அடிப்தஷடில் 

றனக்கறரரி றன உநவுகபின் கட்டுண்ட ன்ஷ, அடிஷத்ணம் ற்றும் பனரபித்து 

உற்தத்ற பர்ந்து பேம் இடங்கபில் உஷப்பு றப்புகஷப உபேரக்குதர்கள் ண அன் 

இட்ஷடப் தண்புகஷபத் க்க ஷத்துக் வகரண்டது. ஆகஶ, இந்றப் தரட்டரபி ர்க்கத்றல் 

பநறவுகஷபபம், திபவுகஷபபம் உபேரக்குறல் சரறபம் ஆரறக்கபம் பக்கற தங்கு 

கறத்ண. 

 

இபேந் ஶதரதும், பனரம் உனகப் ஶதரரின் படிில் வரறனரபர்கள்ர்க்க அடிப்தஷடில் 

வரறற்சங்கரக்கப்தட்டு அசறல் ற்றும் வதரபேபரர ஶகரரிக்ஷககபின் 

பனம்எறேங்கஷந்றர்ப்ஷதவபிப்தடுத்த் வரடங்கறணர். 1918 ற்றும் 1920 க்கு இஷடில் 

ங்கம் தனரண வரறல்துஷந ஶஷனறறுத்ங்கஷபக் கண்டது இது கறனரதத் 

எத்துஷரஷ இக்கத்ஷ எறேங்கஷப்தஷ ஶறம் ிஷவுதடுத்றது. சல் ஆஷனத் 

வரறனரபர்கறடணரண வரடர்புகஷப பர்ப்தறறம், அர்கபின் ஆஷப் வதறுறறம் 

உள்ப ன்ஷகஷப அசறல் கட்சறகள் இப்ஶதரது கரத் வரடங்கறண. 

 

1930கபில், வரறற்சங்கங்கள் ங்கரபம், தம்தரய் ரகரங்கபில் ிஷரக எபே அசறல் 
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சக்றரக ரநறக்வகரண்டிபேந்ண, ஶறம் அஷப்புசரர் வரறனரப ர்க்கம் ஶதரர்க்குறக்க 

ஶஷனறறுத்ங்கள் பனம் அன் இபேப்ஷத உர்த்றது .அஷப்புசரர் துஷநில் உள்ப 

வரறனரபர்கள் இந்ற அசறனறல் ர்க்க அடிப்தஷடினரண அஷப்தின் றகவும் 

பற்ஶதரக்கரண குல்கபரக ரநறணர். 1951 ற்றும் 1961 க்கு இஷடில் வரறனரபர் 

கட்டஷப்தில் ஏபவு ரற்நம் ட்டுஶ ற்தட்டது ன்தஷ கணத்றல் வகரள்ப ஶண்டும். 

1951 ஆம் ஆண்டில், வரறற்சரஷன வரறனரபர்கள் சுரர் 10 றல்னறணரக இபேந்ணர். வரத் 

வரறனரபர்கபில் 6 ிறேக்கரடரகவும், ஶபரண் அல்னர துஷநில் 17 ிறேக்கரடரகவும் 

இபேந்ணர்.  

 

வரத் உஷப்புச்சக்றில் வரறற்சரஷன வரறனரபர்கபின் தங்கு 1951 ல் 9.49 

ிறேக்கரடரகவும், 1961 இல் 9.95 ிறேக்கரடரகவும், 1971 ல் 9.98 ிறேக்கரடரகவும் இபேந்து. 

இபேப்தினும், வரறற்சரஷன ஶஷனரய்ப்தின் கூட்டு ஆண்டு பர்ச்சற ிகறம் பல் றட்ட 

கரனத்றல் 1.7 ிறேக்கரட்டினறபேந்து பன்நரம் றட்ட கரனத்றல் 5.7 சீரக அறகரித்து.1966 

ற்றும் 1977 க்கு இஷடில் சுங்கங்கள், வரறற்சரஷனகபில் ணிரர் ற்றும் 

வதரதுத்துஷநில் வரத் ஶஷனரய்ப்பு சரசரிரக 1.7 ிறேக்கரடுட்டுஶ அறகரித்துள்பது. 

ஆகஶ, அஷப்புசரர் துஷநில் ரழ்ரரங்கபினரண அறகதட்ச பர்ச்சற பல் பன்று 

றட்டங்கபின் கரனத்துடன் எத்துப்ஶதரகறநது. 1968 ற்றும் 1984 ஷினரண கரனகட்டம் 

உஷப்புச் சக்றில்ஶஷக்ஶகற்தரற்நத்க்கரகஅறக வகறழ்வுத்ன்ஷற்தடுத்ப்தட்டது, 

இது 1990கபில் ஶறம் அறகரிக்கப்தட்டது. 

 

சுந்றத்றற்குப் திநகு, பனரபி ர்க்கம்,1920 கபில் இபேந்ஶ வரறற்சங்க அஷப்தின் 

தன்பகத்ன்ஷின் பனம் சட்டபூர்ரண ன்ஷஷபம் அறகரத்ஷபம் பர்த் 

‘வரறனரபர் ர்க்கத்ஷ எறேங்குபஷநக்குட்தடுத்’ அஷசஶ சரர்ந்றபேந்து. இது 

இந்றரவுக்கு தித்ஶகரண எபே திச்சறஷண அல்ன. சபக ரீறரக றரரண 

கரத்ரஶனவரறனரபர்கபின் கூட்டு உரிஷகள்வதநப்தட்டண. சுங்கங்கள் ற்றும் 

வரறற்சரஷனகபில் உள்ப வரத் வரறனரபர் ண்ிக்ஷகில், எபே தகுறஶ 

வரறற்சங்கப்தடுத்ப்தட்டது. இந் கரனகட்டத்றற்கரண வரறற்சங்க உறுப்திணர் குநறத் 

புள்பிிங்கள் அரிது ன்தரல் றப்திடுது கடிணம். வரறற்சங்கங்கள் ரக்கல் வசய்பம் 
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கல்கபின் அடிப்தஷடில் சறன அறல்சரர் புள்பிிங்கஷபத் வரறனரபர் 

அஷச்சகத்றன் தறவுகள் ங்குகறன்நண. இந்ப் புள்பிிங்கள் வரறற்சங்கங்கபின் 

ண்ிக்ஷகஷக் குஷநத்து றப்திடுகறன்நண, வணணில் பேரய் கக்கு ரக்கல் வசய்ர 

வரறற்சங்கங்கள் இறல் ஶசர்க்கப்தடில்ஷன. 

 

இண்டரது ஶசறத் வரறனரபர் ஆஷ அநறக்ஷக (இந்ற அசு, 2002) ஶற்ஶகரள் கரட்டி 

இந் வுகபின்தடி, வரறற்சங்கங்கபின் ண்ிக்ஷக 1951இல் 2002ஆக இபேந்து 1961இல் 

6,813ஆக உர்ந்துள்பது. உறுப்திணர் ண்ிக்ஷக 1.76 றல்னறன் 4.01 றல்னறணினறபேந்து 

அறகரித்துள்பது. வரறற்சங்க இக்கத்றன் னறஷ அன் ண்ிக்ஷகில் இல்ஷன, ரநரக 

அன் ஶதரர்க்குத்றறம் அசறல்ரக்கத்றறம் உள்பது. இந்றத் வரறற்சங்க இக்கம் 

ிடுஷன ஶரக்கற பற்ஶதரக்கரண தங்ஷகக் வகரண்டுள்பது. வதரபேபரரத்றல் 

வதபேம்தரன்ஷரண வரறனரபர்கள் வரறற்சங்க இக்கத்றன் வபிஶ இபேந் ஶதரறறம், 

கரங்கறமறன் சட்டபூர்ரண ன்ஷக்கரக அன் வரறற்சங்க திரிஷச் சரர்ந்றபேப்ததும், 

ஶதரட்டி அசறல் வரறற்சங்கங்கபின் பர்ச்சறபம் (குநறப்தரக இடதுசரரிகறஷடஷ) 

அஷப்புசரர் வரறனரபர்கறக்கு எபே புற பக்கறத்துத்ஷ அபித்து (இந்ற அசு, 2002). 

 

ணஶ, பனண-வரறனரபர் உநவுகபின் கபத்றல், பனரபிகள்,  வரறனரபர்கபின் 

அஷப்தரக்கப்தட்ட பங்கள் அசறன் எப்தடீ்டு சுரட்சறில் ரற்நத்ஷத் ீர்ரணிப்தறல் தங்கு 

கறத்ண. அக்ஶடரதர் 24, 1953 அன்று, வரறல்துஷந கரறு (றபேத்ம்) அசசட்டம் திீக்கம் 

ற்றும் திீக்க இப்தடீு ஆகறற்ஷந எறேங்குதடுத்துற்கரகக் வகரண்டுப்தட்டது. இது 

ஜவுபி ஆஷனகபில் சக்குகள் குிந்து பேரறம், அன் ிஷபரக என்று அல்னது 

அற்கு ஶற்தட்ட ஆஷனகள் படுரக அச்சுறுத்றரறம் ற்தட்ட வபேக்கடிக்கு 

தறனரகஅஷந்து. இந் வசல்பஷநில் ரபரண வரறனரபர்கஷப இஷடீக்கம் 

வசய்ல், திீக்கம் வசய்ல் ஆகறஷ அடங்கும். இந் சட்டத்ரல் பனரபிகள் அறபேப்ற 

அஷடந்ணர். அனகுகள் றநந் றஷனில் இபேக்க ஶண்டும் ன்று னறபறுத்துற்கு தறல், 

குிந்றபேக்கும் சக்குகபில் உள்ப சறக்கஷன ஶறு றகபில் ீர்க்க படிபம் ன்று அர்கள் 

உர்ந்ணர். 
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ீர்ப்தபிக்கும் வசல்தரட்டில் அசறன் தங்ஷக அர்கள் றர்த்ணர். அசு டுரகச் வசல்தட 

ஶண்டும் ன்ந வரறற்சங்கக் ஶகரரிக்ஷககறக்கு றரக 1954ஆம் ஆண்டில் அகறன இந்ற 

வரறல்துஷந பனரபிகபின் அஷப்தின் (AIOIE) ஷனர் ம்.ல் ர, வரறற்சங்க 

ஶகரரிக்ஷககறக்கு றரக, வரறனரபர் கரறுகஷப ீர்ப்தறல் அசு இந்றம் சம்தந்ப்தட்ட 

ீர்ப்பு ஷடபஷநகஷபக் கரட்டிறம் கூட்டு ஶதம், ஶதச்சுரர்த்ஷ பனரண ல்னறக்கச் 

வசல்பஷநஶ ிபேம்தத்க்கது ன்று ரறட்டரர். 1956இல், வரறற்சங்கங்கபின் அசறல் 

தனத்றனறபேந்து ீர்ப்புப் வதரநறபஷந ஶரவரபே ஷகில் அஷசபம் உள்படக்கும் ன்தது 

வபிரகறது. ணஶ, அகறன இந்றத் வரறற்சரஷன பனரபிகள் அஷப்தின் (AIOIE) 

உறுப்திணர்கள் ீர்ப்தரங்கள் உர் ீறன்நம் அல்னது உச்ச ீறன்நத்ரல் அங்கலகரிக்க 

ஶண்டுஶி, அசரங்கத்ரல் அல்ன ன்றுகுல்வகரடுத்ணர்(AIOIE, 1956). இந்ற ர்த்க, 

வரறல்துஷந அஷகபின் கூட்டஷப்தில் பனணத்றன் பன்ணி குனரண ஜற. டி. ஶசரரணி, 

ஶஷப்தட்டரல் வரறனரபர் கரறுகஷப ஷகரப ீறத்துஷநக்குள் எபே ணி அஷப்ஷத 

உபேரக்க ஶண்டும் ன்று ரறட்டரர். 

 

ீர்ப்தரங்கள் ற்றும் வரறனரபர் ீறன்நங்கள் டிில் ீர்ப்தபிக்கும் வசல்பஷநஷ 

றறுணரக்கற தின்ணர், பனரபி ர்க்கம்  ீர்ப்தபிக்கும் வசல்பஷந 

குநறத்துச்சரிக்ஷகரக இபேந்து. இந்றபனரபிகள், வபிரட்டு பனரபிகபின் 

கபேத்துக்கள் இந் திச்சறஷணில் என்நறஷந்ண. கூட்டு ஶதம் ஶதசுஷ ஊக்குிக்க 

ஶண்டும் , ீர்ப்புவசல்பஷநின் தங்கு குஷநரக இபேக்க ஶண்டும் ன்று கபேறணர் (FICCI, 

1960). ீர்ப்பு பஷநகள் ட்டும்ஆதத்றல் இல்ஷன, எபே வரறனரபி ன்தர்ரர், திிடம் 

ன்நரல் ன்ண? ன்ததுிரத்றல் பக்கறரணிசரகஇபேந்து. வரறனரபர் உரிஷகள், 

ீர்ப்புவசல்பஷந உரிஷகறக்கரண கபத்ஷ ஷறுப்தறல் இந் இண்டு ஶகள்ிகறம் 

பக்கறரணஷ. வரறல்துஷந கரறு சட்டம் 1947 எபே தரின் ஶஷன ஷக, 

பனரபிின் பங்கள். அது ிக பேரய் ஆகறற்ஷநப் வதரபேட்தடுத்ரல் எபே 

தர் ற்வநரபேரல் திர்த்ப்தட்ட அஷணத்து க்குகறக்கும் 

வதரபேந்க்கூடிரகஇபேந்து. 

 

1946க்கும் 1955க்கும் இஷடினரண ரரபத்றன் கரனகட்டத்றல், இந்றரில் உள்ப 
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அஷணத்து பனரபர்-திரபர் உநவுகஷபபம் குஷநந்தட்சம் கரகறத்றனரது பஷநப்தடுத் 

எபே சட்டம் வகரண்டுப்தட்டது. இந்ற பனரபிகள் இஷ ரற்ந ஶண்டும் ன்று 

ிபேம்திணர், வரறற்சரஷன றகவும் தித்ஶகரக ஷறுக்கப்தட ஶண்டும் ன்று 

ிபேம்திணர். வரறல்துஷந உர்ட்டத்றணரின் அஷப்தரக்கப்தட்ட திரிவுகபின் அறேத்ம் 

இபேந் ஶதரறறம், 1953 றபேத்த்றல் வரறனரபர் திிடம் குநறத் ஷஷநில் ந் 

ரற்நபம் வசய்ப்தடில்ஷன (FICCI, 1954). ரநரக, பன்ணித் வரறற்சங்கங்கபின் அறேத்ம் 

கரரக, இந்ச் சட்டம் ‘வரறனரபர்கள்’ ன்ந ஷஷநஷ ிரிவுதடுத்றது, ரத்றற்கு 

பை.500 ஷ ஈட்டுகறந ஶற்தரர்ஷப் திரபர்கறம் இறல் ஶசர்க்கப்தட்டணர். வரறற்சங்க 

உரிஷகள், ீர்ப்புச் வசல்பஷநின் கபத்ஷத் ீர்ரணிப்தறல் பக்கறப் தங்கு கறக்கும் 

திிடத்றன் ஷஷநஷ ரற்றுறல் பனரபர் ர்க்கம் அறக அக்கஷந வசறத்றது. 

ீர்ப்புச் வசல்பஷந, வரறற்சங்க உபேரக்கம் ஆகறற்ஷநக் கட்டுப்தடுத் இந்ற ர்த்க, 

வரறல்துஷந அஷகபின் கூட்டஷப்பு (FICCI ) எபே பறே அபினரண ஶதரஷத் 

வரடங்கறது. 

தல்கஷனக்ககம், பேத்துஷண, உகம், டீு, கஷட, சர்க்கஸ், றஷங்கம், எபே 

றபேகக்கரட்சற சரஷன, வரண்டு றறுணம் ற்றும் கல்ி றறுணம் கூட அன் ல்ஷனக்குள் 

ந்ண. ஷஷநக்கு  ரரபர ிபக்கம் ங்கப்தட்டரல், அறல் ஶரனம், ஶகரில், 

சூற அல்னது திந றதரட்டுத் னங்கள், ணிரர் குடிிபேப்பு டீு ஆகறஷபம் திிடம் 

குநறத் சட்டஷஷநில் அடங்கும் ண உப்தட்டது. ஆகஶ, வரறல்துஷந கரறு 

சட்டத்றன் ஆம்த வநறகள் டீ்டுப் திரபர் உட்தட இந்றரில் அஷணத்து பனரபர்-

திரபர் உநவுகஷபபம் பஷநப்தடுத்றிபேக்கும். 1953 ஷ, இது உண்ஷில் சரத்றரக 

இபேந்து, வணணில் இந்ச் சட்டம் ஶஷன வசய்பம் இடத்ஷ ஷறுக்கில்ஷன. இந்ற 

ர்த்க, வரறல் துஷந அஷகபின் கூட்டஷப்தில் (FICCI) இஷந் பனரபர்கள் (குநறப்தரக 

டுத், சறநற அனகுகள்) றர்ரகத்றற்கு ற்தடும் கடுஷரண இடர்ப்தரடுகஷப 

சுட்டிக்கரட்டிணர். 

 

அவரிக்கர, கணடர உள்பிட்ட கறட்டத்ட்ட அஷணத்து பன்ஶணநற ரடுகபிறம் வரறல்துஷநத் 

கரறு சட்டம்  ஶற்தரர்ஷரபர்கஷபப் திரபர்கபரகக் வகரள்றல்ஷன ன்று அர்கள் 

ரறட்டணர். அவரிக்கரில், ‘திரபர்’ ன்ந ஷஷநில் ஶற்தரர்ஷரபர்கள் 
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ஶசர்க்கப்தடில்ஷன. கணடரில், ஶற்தரர்ஷ அறகரங்கஷபக் வகரண்டர், வதரறுப்புறக்க 

திகபில் ஈடுதடும் ந்வரபே தஷபம் இச்சட்டம் ினக்குகறநது (FICCI, 1956).  1956ல் இந்ற 

ர்த்க, வரறல்துஷந அஷகபின் கூட்டஷப்பு (FICCI) ஶற்தரர்ஷரபர்கள் வரறனரபர் 

சங்கத்றல் ஶசரல் ரங்கஶப வசரந்ரகத் வரறற்சங்கங்கஷப அஷக்கும் உரிஷ வதந 

ஶண்டும் ன்று கபேறது. 1956இல், வரறனரபர்கபின் ஶதரர்க்கும் உச்சக்கட்டத்ஷ 

ட்டிது, ஜவுபித் துஷநில் ட்டுல்ன, தன வரறல்துஷநகபிறம். வரறற்சங்க இக்கத்றன் 

றேச்சறக்கு பகங்வகரடுத் பனரபிகள், வரறல்துஷநத் கரறு சட்டம் சர்ச்ஷசகறக்கு 

‘படிற்ந ரய்ப்புகஷப’ ங்குரக உர்ந்ணர். 

 

1956இல், வரறற்சரஷன ஶரஷனத் ீர்ப்தற்கு எபே வரறனரபர் அல்னது எபே பனரபர் 

எபே ிண்ப்தத்ஷத் ரக்கல் வசய்ற்கரண கரன ம்புகஷப றர்ிக்கத் றபேத்ங்கள் 

வகரண்டுப்தட ஶண்டும் ன்று அர்கள் னறபறுத்றணர் (AIOIE, 1956). இபேப்தினும், 

வரறற்சங்கங்கள் ீண்டும் கரன ம்பு வகரண்டுப்தடுஷ றர்த்ண. வரறல்துஷநத் 

கரறு சட்டத்றன் 1956 இறுற டிம் திிடங்கஷபக் குறுகறரக ஷறுக்க ஶண்டும் 

ன்ந பனரபர்கபின் ஶகரரிக்ஷகஷ ற்றுக் வகரண்டது. ணஶ, ீர்ப்புச்ச்வசல்பஷநின் 

ல்ஷன ட்டுல்னரது, வரறற்சங்க உபேரக்கம் உள்பிட்ட வரறனரபர்கபின் சட்ட 

உரிஷகறம் வரறற்சங்கச் சட்டத்றல் குநறப்திடப்தட்டுள்ப ‘வரறற்சரஷன’ தற்நற பஷநரண 

ஷஷநரல் ட்டுப்தடுத்ப்தட்டண. இதுஶ இந்றரில் அஷப்புசரர 

ஶஷனரய்ப்புகறக்கு அடித்பறட்டு ஊக்கம் அபித்து, வரறனரபர் சட்டங்கபின் 

வதரபேத்ப்தரட்ஷடக் குஷநத்து. வ்ரநரினும், 1932ஆம் ஆண்டின் வரறற்சங்கச் 

சட்டத்துடன் இஷந்து இந்ச் சட்டம், வரறற்சரஷனின் தல்ஶறு ஷகத் 

வரறனரபர்கறக்கும் ீர்ப்புச் வசல்பஷநில் தங்வகடுத்துத் வரறற்சங்கங்கஷப 

உபேரக்கவும் றகுத்து. 

 

1956இல், வரறற்சரஷனத் துஷநில் இறுறரண சட்டங்கஷப அசு அநறபகப்தடுத்றதுடன், 

ஶறு ந் வநறகஶபர, சட்டங்கஶபர அநறபகப்தடுத்ப்தட ரட்டரது ன்று ‘வரறல்துஷந-

ிகப் திறறறகறக்கு’ உறுறபித்து. ஆணஶதரதும், ீர்ப்தபிக்கும் வசல்பஷந 

பனரபித்துத்றற்கு ஆரகச் வசல்தடில்ஷன. ஊறம், வரறனரபர்கபின் 
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தரதுகரப்திற்கரண உரிஷகஷப ஷடபஷநப்தடுத்துது வரடர்தரண ஶகள்ிக்கு ீறன்நங்கள், 

ீர்ப்தரங்கபின் படிவுகபில் ீறத்துஷநின் எப்தபினரண சுரட்சற திறதனறத்து. 

ீர்ப்தரங்கள், உச்ச ீறன்நத்றன் படிவுகள் வரடர்ந்து வரறல்துஷநின் ீரண ‘சுஷஷ’ 

அறகரித்ண. 1952இல் அப்ஶதரஷ வரறனரபர் துஷந அஷச்சர் ஸ்ரீ ஜக்ஜீன் ரம் பேங்கரன 

ஷப்பு றற அநறபகப்தடுத்ப்தட்ட ஶதரது பனரபர்கள் திக்வகரஷட அபிக்க 

ஶண்டிறல்ஷன ண உத்ரம் அபித்றபேந்ரர் (FICCI, 1952). ஆணஶதரதும் 1960இல், 

ீறத்துஷந பேங்கரன ஷப்புத் றட்டத்றன் கலழ் வகரடுப்தணவுகறடன், திக்வகரஷடபம் 

ங்குரறு தித்து. 

ணிதர் க்குகள், இந்ற ர்த்க, வரறல்துஷந அஷகபின் கூட்டஷப்பு (FICCI) பனரக 

பனரபர்கள், பேங்கரன ஷப்பு றற திக்வகரஷடக்கு ரற்நரகக் கபேப்தட ஶண்டும் 

ன்றும் இபே றட்டங்கஷபபம் எஶஶத்றல் வசல்தடுத்க் கூடரது ன்றும் ரறட்டணர். 

இபேப்தினும், வரறற்சங்க இக்கத்றன் னறஷரணது அஷப்புசரர் வரறற்சரஷனத் 

துஷநில் ஊறத் ப்தடுத்ல் ஶரக்கற கர்வுகபில் திறதனறத்து. 1960கபில், தபேத்ற ஜவுபி, 

சறவண்ட், சர்க்கஷத் வரறற்சரஷனகறக்கரண கூனற ரரிங்கள் வதரபேத்ரண ஊறக் 

கட்டஷப்ஷத ற்தடுத் இந்த் வரறல்கபின் வசல்தரடுகள் குநறத்து ஆய்வு வசய்து 

அநறக்ஷககஷப வபிிட்டண. 1954இல் வரறல்துஷந பனரபர்கபின் அகறன இந்ற 

அஷப்தின் ஷனரண ர வரறற்சங்கங்கபின் வதபேக்கம் வரறல்துஷந உநவுகஷப 

சலர்வசய்ற்கு றகப்வதபேம் ஷடரகும் ண ரறட்டரர்:. ந்வரபே 7 தர்கறம் 

என்நறஷந்து ங்கஷப எபே வரறற்சங்கரகப் தறவு வசய் படிபம். ணஶ தன அசறல் 

கட்சறகள் இபேப்தஷப் ஶதரன தன வரறற்சங்கங்கள் உள்பண. எபே வரறற்சங்கத்துடன் எபே 

சர்ச்ஷசஷ பனரபர் ீர்த்துக் வகரண்டவுடன், ற்வநரபே வரறற்சங்கத்ஷச் ஶசர்ந் 

வரறனரபர்கள் புற ஶகரரிக்ஷககஷப பன்ஷக்கறநரர்கள், இந்க் ஶகரரிக்ஷககள் 

இல்தரகஶ ற்வகணஶ எப்புக்வகரண்டஷ ிடக் கூடுனரணஷ (AIOIE, 1954: 7) ன்நரர். 

ஆகஶ, வரறற்சங்க உபேரக்கம் வரடர்தரண உரிஷஷ றர்ப்தஷ றரப்தடுத்ற்கு 

பன்ஷக்கப்தட்ட ரங்கள் வரறற்சங்க உரிஷஷ ற்தடுத்துற்கரக பன்ஷக்கப்தட்ட 

ரங்கஷபப் ஶதரனஶ தஷரணஷ.  

 

‘வரறற்சங்கப் ஶதரட்டி, கல்ிநறின்ஷ, அசறல் வசல்ரக்கு ஆகறற்நரல் அறகரித்துள்ப 
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வரறனரபர்கபின் எறேங்கலணஶ வரறல்துஷந உநவுகள் ஶரசஷடற்குக் கரம் ண 

அகறன இந்ற பனரபர் அஷப்தின் தன அநறக்ஷககள் குநறப்திட்டண. கரங்கறஸ் 

ஷனஷினரண வரறற்சங்கத்றன் (.ன்.டி.பெ.சற) ஷனர் ங்கள் வரறற்சங்கம் அசறல் 

ரக்கங்கபினறபேந்து சுந்றரகச் வசல்தடும் ண இந்ற ர்த்க, வரறல்துஷந அஷகபின் 

கூட்டஷப்புக்கு (FICCI) உறுறபித்ரர். இத்ஷக ரக்குறுறகள் இபேந் ஶதரறறம், 1957கபில், 

வரறற்சங்கங்கள் ரக்குறஷன டுத்ண. இத்ஷக அசறல் சூனறல் அசறல் 

கட்சறகஷபஶர, வரறற்சங்கங்கஷபஶர ஷட வசய்பரறு அஷப்பு ிடுக்க பனரபர்கபரல் 

இனில்ஷன. 

 

இடதுசரரிகபின் ஶதரர்க்குறக்க வரறற்சங்கங்கஷபக் கட்டுக்குள் ஷக்க, கரங்கறஸ் 

கட்சறின் வரறற்சங்கரண .ன்.டி.ப.சறஷ பனரபர்கள் ம்திிபேந்ணர் (FICCI, 1960). 

1950க்கும் 1963க்கும் இஷடில் வரறற்சரஷன ஶஷனரய்ப்பு 59.9 ிறேக்கரடு அறகரித்து. 

றன்சர இந்றங்கள், ந்றங்கள், சரணங்கபின் உற்தத்றத் துஷநில் றகப்வதபேம் உர்வு 

ற்தட்டது. றகப் வதரி, தஷரண வரறல்துஷநரண ஜவுபித் துஷநில் ஶஷனரய்ப்பு 

றகக் குஷநந் பர்ச்சறஷக் கரட்டிது. 1956இல் ரட்டின் வரத்த் வரறனரபர் ண்ிக்ஷக 

154 றல்னறன், அறல் வரறற்சரஷனத் வரறனரபர்கபின் ண்ிக்ஷக 7 றல்னறணரக 

இபேந்து. 1957ஆம் ஆண்டில் வரறற்சரஷனகபில் வதபேம் ஶஷனறறுத்ங்கள் வசய்ப்தட்டண. 

அற்நறன் சுபேக்கம் தின்பேரறு: ஜரம்வட்பூர் (14 ரட்கள், 45,000 டன் ஃகு உற்தத்ற இப்பு), 

திரீறர் ஆட்ஶடரவரஷதல்கள் (110 ரட்கள்), அஷணத்து பக்கறத் துஷநபகங்கபிறம் 

கப்தல்துஷநத் வரறனரபர்கபின் ஶஷனறறுத்ம் (16 ரட்கள் - வதரபேபரரத்ஷ 

சலர்குஷனத்து, திரின் ஷனடீ்டின் தின்ணர் றறுத்ப்தட்டது), கல்கத்ர டிரம்ஶ (42 

ரட்கள்) ஶஷனறறுத்ம், ஶகபத் ஶரட்டங்கபில் ஶஷனறறுத்ங்கள் (தன 

வரறற்சங்கங்கபின் தங்கபிப்புடன்) (FICCI, 1957; AITUC, 1957). 

 

பன்நரம் றட்ட கரனத்றன் கஷடசற பன்று ஆண்டுகபில், வரறல்துஷந றறுணங்கள் 

ன்ணரர் அடிப்தஷடில் றர்ரக்க் கூட்டுக் குறேக்கஷப பஷநரக அஷப்தற்கு எப்புக் 

வகரண்டண. ’வரறனரபர்கள் எறேங்குபஷநஷக் கஷடப்திடிக்க ஷக்க ஶண்டும்’ ன்ந 

பனரபர் ர்க்கத்றன் ஶகரரிக்ஷகக்கு தறனபிக்கும் ிரக அசு (அந் எபே ர்க்கத்ஷ 
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ட்டுஶ எறேங்குதடுத் ஶண்டும் ன்ந கபேத்றல்!) ‘வரறனரபஷ எறேங்குதடுத்தும்’ எறேக்க 

வநறஷ உபேரக்கறது. 

 

பனணத்றற்கும் உஷப்திற்கும் இஷடினரண உநவுகபின் னரற்நறல் இந்க் கரனகட்டம் 

எபே குநறப்திடத்க்க அஷடரபரக இபேந்து, வணணில் ணிரர் துஷநில் ட்டுல்ன, 

அசுத் துஷநிறம் வரறனரபர் ஶதரர்க்குத்ஷ அடக்க ஶண்டின் அசறத்ஷ 

அநறிப்தறல் பனரபர் ர்க்கத்துடன் அசு தக்கதனரக றன்நது. இந் வநறபஷந 1958 ஜழன் 

1ஆம் ஶற பல் ஷடபஷநக்கு ந்து. ஶதரதரனறல் கணக றன்ணடப் வதரபேட்கள் 

றறுணத்றல் டந் ஶஷனறறுத்த்ஷ ‘ஶசத்றன் பதுகறல் ிட்ட குத்து’ ன்று ஶபே 

கண்டணம் வசய் ஶதரது, அர் ணிரர் துஷந பனரபர்கபின் உர்ஷஶ திறதனறத்ரர். 

பன்பஷநரக, அசும் ணிரர் பனரபித்துத் துஷநபம் ‘எறேங்குபஷநஷப் தரரிப்தது 

குநறத்து அந் வநறபஷநில் வதரறந்துள்ப எபே வதரதுரண ‘ணறஷனஷபம், 

ஶரக்கத்ஷபம்’ தகறர்ந்து வகரண்டண. இது உஷப்தரபர்கறடன் றநந் ஶதரர் ன்தஷ 

பனரபித்து ர்க்கம் அங்கலகரித்து. பனரபர்கள், வரறனரபர் பன்ணிின் றணசரி 

டடிக்ஷககள் குநறத்து ‘உன்ணிப்தரகக் கண்கரிக்க ஶண்டிது அசறம்’ (FICCI, 1962) ணக் 

கபேறணர். ங்கள் வசரந் அஷப்புகபிறம், சங்கங்கபிறம் உறுப்திணர்கஷப அறகரக்குன் 

பனபம், ‘வசல்தரட்டு ஆஷ ிரிரக்குன் பனபம்’ ங்கஷப றப்தடுத்றக் வகரள்ப 

ஶண்டும் ன்று அர்கள் அஷப்பு ிடுத்ணர். இண்டரது வதரதுத் ஶர்றக்குப் திந்ஷ 

கரனகட்டத்றல், வரறனரபர் இக்கத்றன் ரக்கம் பனண-வரறனரபர் உநவுகள் வரடர்தரண 

பத்ப்புச் வசல்பஷநகபின் ஷடபஷநில் வபிப்தட்டது. வரறனரபர் வரடர்தரண 20 

சட்டங்கள் இண்டரது ரடரறன்நத்றல் றஷநஶற்நப்தட்டண.. அற்நறல் வரறல்துஷந 

கரறுகள் குநறத் பன்று சட்டங்கறம், ஊறங்கள் குநறத் ரன்கு சட்டங்கறம், ஊறர் 

பேங்கரன ஷப்பு றறம் குநறத் இண்டு சட்டங்கறம் அடங்கும். வரறனரபர் ிபேதுகள், 

ற்றும் றர்ரக கட்டஷபகபின் அறேத்ங்கள், எபே ரள் ஶஷனச் சூழ்றஷனகள் ஆகறற்ஷநச் 

ஶசர்த்துக் வகரள்ப ஶண்டிிபேந்து. 

 

ஊறத் றஷனப்தடுத்ல், சபக னன்கள் வதறுற்கரண வரறனரபர் ஶகரரிக்ஷககஷப 

றஷநவு வசய்றல் பனரபர்கபிடறபேந்து றகப் வதரி றர்ப்பு ந்து. அகறன இந்றத் 
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வரறற்சரஷன பனரபர்கபின் அஷப்தின் ஷனரண சறங்கரணிர ஶதரன்ந வரறல்துஷநச் 

வசய்றத் வரடர்தரபர்கள், 'கடந் தத்ரண்டு கரனத் றட்டத்றல், ரங்கள் சறன 

பன்ஶணற்நங்கஷப அஷடந்துள்ஶபரம், ஆணரல் ஶம்தட்ட வரறல்ரண ரடுகபில் புரிந்து 

வகரள்பப்தட்ட, ிரிரக்கப்தட்ட சபக ன்ஷக்கரண வதரி அபினரண றட்டங்கஷபத் 

வரடங்குது ட்டும் ஶதரரது' ண ரறட்டரர் (FICCI, 1962). இண்டரது றட்டத்றன் ‘உற்தத்ற 

றஷகபெறம்’, குஷநந்தட்ச ஊறத்றற்கு ரற்நரக இபேந்வண திர்னர குநறப்திட்டிபேந்ரர் 

(FICCI, 1960). அகறன இந்றத் வரறற்சரஷன பனரபர் அஷப்தின் ஷனரண யழட்சலிங், 

‘வரறனரபி கூனறக்கு குறரணரக இபேக்க ஶண்டும்’ ன்று ரறட்டரர். அர்கபின் 

உர்றஷனப் தள்பி தடிப்பு படிந்வுடன் ரர்கறக்கரண அடிப்தஷடத் வரறல்தட்தப் திற்சற 

ங்க ஶண்டும், உற்தத்றத் றநஷண உர்த்துற்கு பக்கறத்தும் வகரடுக்க ஶண்டும் 

ன்நரர். 

 

னரற்நறன் இந்க் கட்டத்றனறபேந்து, கல்ிக்கும் உற்தத்றத் றநனுக்கும் இஷடினரண வரடர்பு 

ன்தது ஊறங்கஷபத் ப்தடுத்துற்கும் பனரபித்துத் துஷநில் உள்ப 

வரறனரபர்கறக்கு சபக னன்கஷப ங்குற்கும் றரண றரண ரரக ரநறது. 

வரறல்துஷந ீறன்நங்கள், ஊற ரரிங்கபரல் தரிந்துஷக்கப்தட்ட ஊற உர்ஷ 

றர்த்துப் ஶதரட்டிிட, உற்தத்றத் றநஷண அபிடுற்கரண ஶகரரிக்ஷககள் பனரபர்கபின் 

அஷப்புகபரல் பன்ஷக்கப்தட்டண, வணணில் பேரய்க்கும் ஶஷன உற்தத்றத் றநனுக்கும் 

இஷடஶ பண்தரடுகள் இபேப்தரக அர்கள் ரறட்டணர். எபே ஶசற உற்தத்றத் றநன் 

ஷத்ஷ அஷப்தற்கரண இந்ற அசறன் பன்வரறவுக்கு ஆபித்ணர், ஆணரல் இது 

வரறனரபரின் ஶகரரிக்ஷககஷபப் திறதனறக்கரரல் சர்ஶசத் வரறனரபர் சம்ஶபத்றன் 

வரறனரபர் ப்திணர் றர்ப்பு வரிித்ணர். 

 

பல் ந்ரண்டுத் றட்டத்றல், ஊறங்கபின் றடீர் அறகரிப்பு ரட்டின் வதரபேபரர றஷனத் 

ன்ஷக்குத் ீங்கு ிஷபிக்கும், வணணில் அது உற்தத்றச் வசனவுகஷப அறகரித்து அன் 

ிஷபரகப் வதரபேட்கபில் ிஷனபர்ஷ ற்தடுத்தும் ணக் குநறப்திடப்தட்டிபேந்து. 

இண்டரம் றட்ட கரனத்றனறபேந்து, ஊறங்கள் வரறல்துஷநத் ீர்ப்தரங்கபரல் 

ீர்ரணிக்கப்தட்டண, அன் அடகுபஷந வரறனரபர் இக்கத்றன் பர்ந்து பேம் 
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னறஷஷப் திறதனறத்து. ஆஷகரல், 1960இல், வரறல்துஷநின் பத்ர்கள் 

ரடரறன்ந, சட்டன்ந உறுப்திணர்கபிடம் ற்ஶதரஷ சட்டங்கள், எறேங்குபஷநகஷபத் 

ங்கறக்குச் சரர்தரக றுஆய்வு வசய்ற்கு அசறல் ஆற்நஷனப் தன்தடுத்துரறு 

ஶண்டுஶகரள் ிடுத்ணர் (FICCI, 1960). வரறல்துஷந றறுணங்கள் னரதத்றன் அடிப்தஷடில் 

வரறனரபர்கறக்குக் கறஷடக்கும் றஷகபெறம் அபிக்கப்தடுஷ கணிப்தற்கு றஷகபெற 

ஆஷம் 1961இல் அஷக்கப்தட்டது. வரறல்துஷநகபின் சூல்கறம், ஷடபஷநகறம் 

தல்ஶநரக இபேக்கும் ஶதரது அஷணத்துத் வரறல்கறக்கும் வதரபேந்க் கூடி எஶசலரண 

சூத்றத்ஷ ஷத்றபேப்தது நரணது ன்று தல்ஶறு பனரபித்து அஷப்புகள் ரறட்டண. 

எபேகுநறப்திட்ட றறுணம் அல்னது வரறல்துஷநில் உள்ப ஊறங்கள் ரட்டில் 

ஷடபஷநில் உள்ப ங்கபினறபேந்து வதரிதும் ினகறச் வசல்னக் கூடரது ன்றும் அர்கள் 

உர்ந்ணர். றிஸ் ரறரிின் அடிப்தஷடில் வரறல்துஷநத் வரறனரபிின் ரழ்க்ஷக 

றஷனஷகஷப ஶம்தடுத்துது ட்டுல்னரல், தண்ஷகள், சபகத்றன் திந திரிவுகபின் 

வரறனரபர் சக்றஷபம் வதரதுக் வகரள்ஷக கபேத்றல் வகரள்ப ஶண்டும் ண அர்கள் 

ரறட்டணர் (FICCI, 1961). 

 

ஆஷத்றன் எபேறத் தரிந்துஷகள் ட்டுஶ வசல்தடுத்ப்தடும் ன்று வரறனரபர் 

அஷச்சர் குல்சரினரல் ந்ர உறுறபித்ரர். இற்நறன் றக ிஷபரக, வரறனரபர்கஷப 

எறேங்குதடுத்துற்கரக ட்டுல்னரல், அஶச அஷப்புகபின் உரிஷகஷபபம், 

திறறறத்துத்ஷபம், வரறல் உநவுகஷபபம் உபேரக்கும் ஷகில் றறுணங்கபின் 

ஷஷநகபில் எபே 'ஜணரகக் கட்டஷப்ஷத' ற்தடுத்துறறம், அசறன் ீரண 

பனரபித்துச் சரர்பு றப்தடுத்ப்தட்டது. இந்றரில் பனணத்றற்கும் உஷப்புக்கும் 

இஷடினரண ஶதரரட்டம் ற்ந ரடுகபில் இபேந்ஷிட றகவும் ஶறுதட்டரக இல்ஷன. 

ஶரப்தரில் பல் பனரபித்து ரற்நத்றல் தி றஷனஷகஷப எறேங்குதடுத்துது 

ப்தடி றறுணக் கட்டஷப்தின் இன்நறஷரப் தகுறரக இபேந்து ன்தஷ பனணத்றன் 

பல் வரகுறில் ரர்க்ஸ் ிரிக்கறநரர். உஷப்தரபிகள்ீது அசு வுகரட்டிது, 

சறஷககஷப ங்கறது ன்ந கட்டுக்கஷஷ ஶஶன குநறப்திட்டுள்ப பக்கறரண 

உண்ஷகள் கர்த்துள்பண. 

(வரடபேம்) 
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வபருங்கடல்களும், பருலநிஹய ோற்மபம் 

சந்ர 

புி வப்தரனரல் தூண்டப்தட்ட கரனறஷன ரற்நத்ரல் உனவகங்கறறம் தபேறஷன 

ரறுதரடுகறம், ஶதரிடர்கறம் ீிஷடந்துள்பண. வள்பம், நட்சற, புல், கடுஷரண 

ஷப் வதரறவு, வப்த அஷன, நட்சற, கரட்டுத்ீ ஶதரன்ந தபேறஷன திச்சறஷணகள் 

அண்ஷக் கரனத்றல் ீிஷடந்துள்பண. புிில் வப்தச் சறஷன ற்தடுத்துறல் கரற்றுச் 

சுற்சறபம், ீர்சுற்சறபம் பக்கறப் தங்கு கறக்கறன்நண. புிின் பக்கரல் தகுற கடல்ீரல் 

சூப்தட்டுள்பது. அந்க் கடல்ீரில் பன்நறல் எபே தங்ஷக தசுஃதிக் வதபேங்கடல் 

வகரண்டிபேக்கறநது. வதபேங்கடல்கபில் ற்தடும் வப்தறஷன ற்நத்ரழ்வுகள் (வப்தறஷனச் 

சரசரிஷக் கரட்டிறம் அறகரகஶர, குஷநரகஶர ரறுதட்டரல்) அது உனகபில் 

தபேறஷனகபில் வதபேம்ரக்கம் ற்தடுத்துகறன்நண. 

இல்தரண சூனறல் புிின் கறக்கறனறபேந்து ஶற்கு ஶரக்கற சீும் கறக்கத்ற ர்த்கக் 

கரற்று (Easterlies/Trade winds) தசறஃதிக் வதபேங்கடனறன் கறக்குப் தகுறில் கரப்தடும் வப்தரண 

ஶற்தப்பு ீஷ ஆசறரஷ ஶரக்கற ஶற்குப் தகுறக்குக் வகரண்டுவசல்கறநது. இணரல் தசறஃதிக் 

வதபேங்கடனறன் கறக்குப் தகுறில் கடல்ட்டம் குஷநந்து ஶற்கு தசறஃதிக் தகுறில் 

கடல்ட்டம் உர்ந்து அறக வப்தறஷனபடன் கரப்தடுகறநது. இதுஶ இல்தரக ஶற்கு 

தசறஃதிக் தகுறகபரண இந்ஶரஶணசறர, ஆஸ்றஶனறர ஆகறற்நறல் ல்ன ஷப் வதரறஷ 

ற்தடுத்துற்கும், கறக்கு தசறஃதிக் தகுறகபரண சறனற, வதபே ஶதரன்ந வன் அவரிக்கக் 

கடஶனரப் தகுறகபில் நண்ட ரணிஷன கரப்தடவும் கரரகறநது. கறக்கு தசறஃதிக் 
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தகுறில் கலறபேந்து குபிர்ந் கடல்ீர் ஶவனறேகறநது. கடனறன் கலஶபள்ப ஷட்ஶட், தரஸ்ஶதட் 

ற்ந பக்கறரண சத்துப் வதரபேட்கள் ஶஶன வகரண்டுவசல்னப்தடுரல் தரசறகள், ீன்கள் 

ஶதரன்ந கடல் உிரிணங்கள் க்குத் ஶஷரண உவுப் வதரபேட்கஷபப் வதந படிகறநது. 

இது ீன்பம் வதபேக உவுகறநது. 

                        ஆணரல் சறன ஆண்டுகபில் இந் கறக்கத்ற ர்த்கக் கரற்று றிக்கறநது. ர்த்கக் 

கரற்நறன் றஷச ரநற கறக்கறனறபேந்து ஶற்கு ஶரக்கறச் வசல்ற்கு ரநரக ஶற்கறனறபேந்து 

கறக்கு றஷசஶரக்கற இடம்வதபேரல் ஶற்கத்ற, கறக்கத்ற தசறஃதிக் தகுறகபின் 

கரனறஷன பற்நறறம் ரறுகறநது.  இணரல் வப்தரண தசறஃதிக் வதபேங்கடனறன் ஶற்தப்பு ீர் 

ஶற்குத் றஷசில் அல்னரது கறக்கு ஶரக்கறக் வகரண்டுவசல்னப்தடுகறநது. இணரல் 

வன்அவரிக்கக் கடல் தகுறில் ற்தடும் குபிர்ீர் ஶவனறேம்பும் றகழ்வு டுக்கப்தடுகறநது. 

தசுஃதிக் வதபேங்கடனறல் ற்தடும் இத்ஷக தபேறஷன ரற்நஶ ல் றஶணர ண 

அஷக்கப்தடுகறநது. ல் றஶணர இல்தரண கரற்நறன் ஶதரக்ஷகபம் ீர் சுற்சறஷபம் டுக்கறநது 

. 

      கறக்கு தசறஃதிக் தகுறினறபேந்து வப்தரண கடல்ீர் ஶற்கு ஶரக்கறச் வசல்றம் 

இடப்வதர்வுல் றஶணரரல் ஷடப்தடுகறநது. இல்தரக ஷடவதறும் வப்தப் தரிரற்நம் 

டுக்கப்தடுரல் கறக்கு தசறஃதிக் கடல் தகுறின் வப்தறஷன அறகரிக்கறநது. அரது வதபே, 

ஈக்ஶடர், சறனற ஶதரன்ந வன் அவரிக்க கடற்கஷப் தகுறகபின் வப்தறஷன சரசரிரக 

இபேப்தஷக் கரட்டிறம் அறகரிக்கறநது. இணரல் அங்ஶக அறக ஷ, புல், சூநரபி 

ற்தடுகறநது.  

     ஶற்கு தசறஃதிக் கடல்தகுற க்கரக ஈப் தபம் அறக ஷப் வதரறவும் 

வகரண்டிபேக்கும். ஆணரல் ல்றஶணர ரக்கத்றன் ஶதரது வன்கறக்கு ஆசறர, இந்றர, 

வன்ஆப்திரிக்கர ஆகற ஶற்கு தசறஃதிக் கடற்கஷப் தகுறகபில் ஈப் தபம், ஷப் வதரறவும் 

குஷநரல் நட்சற ற்தடுகறநது. இஷப் ஶதரனஶ கறக்கத்ற தசறஃதிக்தகுறரணது 

க்கரக குஷநந் ஷபடன் நண்டு குபிரகக் கரப்தடும். ஆணரல் ல்றஶணர 

ரக்கத்றணரல் ஈப்தபம், வப்தபம் றகுந் அறக ஷப்வதரறவுஷட தகுறரக 

ரற்நப்தடுகறநது.  

    இவ்ரறு ல் றஶணரரல் க்கத்துக்கு ரநரக கறக்கு தசறஃதிக் தகுறில் வதபேஷ, 

வள்பத்ஷபம், ஶற்கு தசறஃதிக் தகுறில் க்கத்துக்கு ரநரக நட்சறஷபம் 
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ற்தடுத்துகறநது.  

   வன்அவரிக்கக் கடற்கஷஶரப் தகுறகள் இல்தரக ீன்திடித் வரறறக்கு துரண 

குபிர்ந் நண்ட ரணிஷனஷக் வகரண்டுள்பண. அங்கு ீன்பத்ஷ ம்தி வதரபேபரரம் 

கரப்தடுகறநது.ல் றஶணரின் ஶதரது கலஶ உள்ப குபிர்ந் ீர் ஶவனறேம்புது 

டுக்கப்தடுகறநது. இணரல் ஊட்டப் வதரபேட்கள் கறஷடக்கரறம், வப்தறஷன அறகரிப்திணரறம் 

ீன்கள் வதபேம் ண்ிக்ஷகில் வசத்து டிகறன்நண. ீன்பம் குஷநரல் ீன்திடித் 

வரறறம் அஷ ம்திபள்ப அப்தகுற க்கபின் வதரபேபரரபம் தரறக்கப்தடுகறநது. ல் 

றஶணரரல் நண்ட தகுறகபரண வதபே, சறனற, வக்மறஶகரில் வதபேஷபம், வள்பபம் 

ற்தடுகறநது. 

   அஶசத்றல் ல் றஶணர ஆண்டுகபில் அறக ஷ வதரறபம் திஶசறனறன் அஶசரன், 

அவரிக்கரின் டகறக்கு தகுறகபில் நட்சற ற்தடுகறநது. த்ற அவரிக்கரிறம் 

வப்தபம் நட்சறபம் ற்தடுகறன்நண.  

      அறக ஷப் வதரறஷக் வகரண்ட இந்ஶரஶணசறர, ஆஸ்றஶனறர ஶதரன்ந தசறதிக்கறன் 

ஶற்குப் தகுறில் ல் றஶணரிணரல் நட்சற ற்தடுகறநது.இணரல் இவ்பரண தகுறகபின் 

உவு உற்தத்றபம், வதரபேபரரபம் தரறக்கப்தடுகறநது. க்கறக்கு உடல்றஷன 

திச்சறஷணகறம் ற்தடுகறநது. 

 

    ல் றஶணரரல் வதரிதும் தரறப்புக்குள்பரகும் தகுறகபில் என்நரக இந்றர உள்பது. ல் 

றஶணரரல் இந்றரில் வதய்பம் தபே ஷின் அபவு குஷநற்கரண சூல் 

உபேரகறநது. 

   ல் றஶணரரல் இந்ஶரஶணசறரில் கரட்டுத் ீ திது. வதபேில் ீன்பம் குஷநந்து, 

இந்றரில் தபே ஷ தரறக்கப்தட்டது. வன் அவரிக்கரில் வள்பம் ற்தட்டு ீரல் 

தக் கூடி கரனர, ஶதரன்ந ஶரய்கறம் வகரசுரல் தவும் ஶரய்கறம் தவுற்குக் 

கரரக இபேந்து. வன்ணரப்திரிக்கரில் வதபேம் நட்சற ற்தட்டு க்கள் 

இடம்வதர்ற்கும் கரரக அஷந்து.  

     ல் றஶணர உபேரகும் ஶதரவல்னரம் எபே தகுறில் கடுஷரண ஷபம், ற்வநரபே 

தகுறில் ரங்க படிர நட்சறபம் ண றர்ஷநரண ட்த வப்தத்ஷப் தன தகுறகபில் 

உபேரக்குகறநது. 
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     ல் றஶணர றகழ்ஷ பன்பனரகக் கண்டநறந்து வதபேரட்டின் ீணர்கள். இல்தரகக் 

கரப்தடுஷ ிடக் கடனறன் வப்தம் ல் றஶணரின் ஶதரது அறகரகக் கரப்தடுஷ 

உரர்ந்ரர்கள். ல் றஶணர வதபே ரட்டு ீணர்கபரல் கண்டுதிடிக்கப்தட்டரறம், ஸ்தரணிக் 

குடிஶநறகள்ரன் இற்கு ல் றஶணர ணப் வதரிட்டணர். ல் றஶணர ன்நரல் சறறுன் ன்று 

வதரபேள். கறநறஸ்துஸ் பேம் டிசம்தர் ரத்றல் ற்தடுரல் குந்ஷ சு ன்ந வதரபேபிறம் 

அஷக்கப்தடுகறநது. னரற்நரசறரிர்கள், வரல்வதரபேள் ஆய்ரபர்கள் தண்ஷட அவரிக்க 

ரகரிகங்கபரண ஶரச்ஶச, இன்கர ஆகறற்நறன் சலர்குஷனில் ல் றஶணரவுக்கும் தங்கு உண்டு 

ன்று கபேதுகறன்நணர். ல் றஶணர குநறத் தறவு வசய்ப்தட்ட னரறு உண்ஷில் 1500கபில் 

வரடங்குகறநது. ஷஷபம், ீர் சுற்சறஷபம் தரறப்தரல் உவு உற்தத்ற, வதரபேபரரம், 

க்கபின் ரழ்க்ஷகச் சூல் ண அஷணத்துஶ ல் றஶணரரல் தரறக்கப்தடுகறநது. 

 

கடல் ஶற்தப்பு வப்த றஷனில் ற்தடும் ினகல்கஷப அபிட ிஞ்ஞரணிகள் வதபேங்கடல் 

றஶணர குநறடீ்ஷட (ONI) தன்தடுத்துகறன்நணர். கடல் ஶற்தப்பு வப்தறஷன ந்து 

வரடர்ச்சறரண பன்று ர தபேங்கறக்கு 0.9 டிகறரி ஃதரன்யடீ்டிற்கு ஶல் அறகரிப்தஷ 

ல் றஶணர றகழ்ரகக் குநறக்கறன்நணர், கடல் ஶற்தப்பு வப்தறஷன அறகரிப்பு (சுரர் 4–

5° ஃதரர்ன்யடீ்டிற்கு அறகரிக்கும் ஶதரது அந்ப் திரந்றத்றல் ரணிஷன, கரன றஷனகபில் 

றரண ரக்கம் ற்தடுத்துகறநது. கடல் ஶற்தப்பு வப்தறஷன அறகரிப்பு 14– 18° ஃதரன்யடீ் 

ஷ அறகரிக்கும் ஶதரது உனகபரி பஷநில் கரனறஷன ரற்நங்கஷப  ற்தடுத்துகறநது. 

தசறதிக் தடுஷக உனகறன் பன்நறல் எபே தகுறரகப் தந்றபேப்தரல், அங்ஶக கரற்நறறம், ஈப் 

தத்றறம் ற்தடும் ரற்நங்கள் உனவகங்கும் ரக்கம் வகரள்கறன்நண. 

 

1876-78, 1896-97, 1899-1900 ஆண்டுகபில் தபே ரற்நங்கபரல் வதபேம் நட்சறகறம், எபேசறன 

வள்பங்கறம் ற்தட்டரக திரிட்டிஷ் இந்ற அறகரரிகள் ஆப்தடுத்றபள்பணர். இந்றர, 

சலணர, திஶசறல் ஆகற ரடுகபில் 30 பல் 60 றல்னறன் க்கள் இநந்து ஶதரிணர்; 

தற்றுக்கக்கரண றல்னறன் க்கள் தட்டிணிரறம், சபக அசறல் ஶரல்கபரறம் 

தரறக்கப்தட்டணர். ஶரப்தி கரனணிரறக்கபம், பனரபித்துத்றன் தறம் இந்ப் 

ஶதறவுகபில் பக்கறப் தங்கு கறத்றபேந்ரறம், ல் றஶணரவும், னர றணரவும் உனகபரி 

அபில் வதபேம் நட்சற, திர் ஶசங்கஷபபம், ஶனரிர ஶரய் தவுற்கும் 
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தூண்டுஶகரனரய் இபேந்துள்பண.  

1972-73, 1982-83, 1997-98, 2015-16இல் ற்தட்ட ல் றஶணர றகழ்வுகள் கடந் அஷ தற்நரண்டின் 

வதபேம் வள்பம், நட்சற, கரட்டுத் ீ, ஆகற றகழ்வுகஷபத் தூண்டிபள்பண. தபப் தரஷநகஷப 

றநறக்கச் வசய்துள்பண. னரற்நரசறரிர் ஷக் ஶடிஸ் 19ஆம் தற்நரண்டின் திற்தகுறில் 

குஷநந்து பன்று வதரி தஞ்சங்கறக்கு ல் றஶணரவுடன் வரடர்புள்பரகக் குநறப்திட்டுள்பரர். 

1957-58இல் உபேரண ல் றஶணரரல், கனறஶதரர்ணிரின் வகல்ப் கரடுகள் கடுஷரக 

ஶசஷடந்ண. 1965-66இல் ற்தட்ட ல் றஶணர வதபேில் உத்றற்கரண சந்ஷஷ 

அறத்துடன், ினங்குகபின் ீணரக (ீன் உவுக்கு தறனரக) ஶசரரதனீ்ஸ் 

தன்தரட்ஷடபம் தூண்டிது. 1972-73ஆம் ஆண்டில், ங்கூ ீன்கள் அறவுக்குட்தட்டரல், தன 

னட்சக்கக்கரண கடல் தநஷகபின் த்றற்கும் றகுத்து. இணரல் வதபேிப் 

வதரபேபரரத்றறம், அசரட்சறிறம் சலர்குஷனக்கும் ிஷபவுகஷப ற்தடுத்றது. 

 

20ஆம் தற்நரண்டில் 1982-83, 1997-98 ஆகற ஆண்டுகபில் றகத் ீிரண ல் றஶணர 

றகழ்வுகள் ற்தட்டுள்பண. 2016இல் ற்தட்ட ல் றஶணரரல் 60 தில்னறன் க்கள் ஆசற 

தசறதிக், னத்ீன் அவரிக்கப் தகுறில் கடுஷரகப் தரறக்கப்தட்டரர்கள். அர்கறக்கு உவுப் 

தரதுகரப்பு இல்னரல் ஶதரணது ண ர வபிிட்ட அநறக்ஷகில் கூநப்தட்டுள்பது. ல் 

றஶணரவுக்கு ஶர் றரண ிஷபவுகஷப னர றணர ன்ந றகழ்வு ற்தடுத்துகறநது. சறன 

ஶங்கபில் கறக்கத்ற ர்த்கக் கரற்று க்கத்ஷ ிட றரக சீுகறநது. வதபே, 

ஈக்குஶடரர், சறனற ஶதரன்ந கறக்கு தசறஃதிக் கடற்கஷப் தகுறகள் இல்ஷத ிட 

குபிர்ச்சறரகவும், நட்சறரகவும் கரப்தடுகறநது. ஶற்கு தசறஃதிக் தகுறரணது க்கத்ஷ 

ிட அறக வப்தத்துடன் கரப்தடுகறநது. இணரல் கறக்கு தசறஃதிக் தகுறில் நட்சறஷபம், 

ஶற்கு தசறஃதிக் தகுறில் அறக ஷப் வதரறஷபம், வள்பத்ஷபம் ற்தடுத்துகறநது. 

ஆஸ்றஶனறரில் கடும் வள்பம், இந்றரில் தபே ஷின் அறகரிப்ஷதபம் 

ற்தடுத்துகறநது. வதரதுரக, ல் றஶணர, னர றணர ஆகற றகழ்வுகள் 2 - 7 பேடங்கறக்கு எபே 

பஷந சலற்ந இஷடவபிில் றகழ்கறன்நண. னர றணரஷ ிட ல் றஶணரஶ அடிக்கடி 

ற்தடுகறநது. 

 

இற்ஷகரக றகறேம் கரனறஷன றகழ்வுகபரண ல் றஶணர, னர றணரரல் தசறதிக் கடல் 
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ஶற்தப்தின் இல்தரண வப்தறஷன அவ்ப்ஶதரது தரறக்கப்தடுகறநது. 3 - 7 பேடங்கறக்கு 

எபேபஷந றகறேம் இந்ச் சுற்சறில் வப்தரண கட்டரக ல் றஶணரவும், குபிர்ச்சறரண 

கட்டரக னர றணரவும் உள்பண. ல் றஶணர, னர றணர எவ்வரன்றும் 9 - 12 ரங்கறக்கு 

ீடிக்கும், அரிரண சந்ர்ப்தங்கபில் தன ஆண்டுகள் ீடிக்கும். புி வப்தரனரல் ல் றஶணர 

றகழ்வுகறம் அன் ரக்கபம் அறகரித்துள்பண. 

 

"னர றணர வதரதுரக உனகபரி வப்தறஷனில் குபிபைட்டும் ிஷபஷக் 

வகரண்டிபேக்கறநது, ஆணரல் இந்க் குபிபைட்டும் ிஷபஷபம் ரண்டி புிரணது தசுங்குடில் 

ரபக்கபரல் அறகரக வப்தப்தடுத்ப்தடுகறநது. ஆஷகரல் னர றணர ற்தட்ட 2020 தறவு 

வசய்ப்தட்ட வப்தரண ஆண்டுகபில் என்நரக இபேந்துள்பது. இணரல் ற்வதரறேது ற்தடும் 

னர றணர ஆண்டுகள் கடந் கரனத்றன் றரண ல் றஶணர ஆண்டுகஷப ிட வப்தரக 

உள்பண. னர றணர கரனத்றல், த்ற தசறதிக் வதபேங்கடனறன் கறக்குப் புிஷக் ஶகரட்டுப் 

தகுறில் கடனறன் ஶற்தப்பு வப்தறஷன இல்ஷத ிட 3 பல் 5° C (5.4 பல் 9° F) ஷ 

குஷநரக இபேக்கும்.  

 

னர றணரில் உள்ப னர ன்தது ஸ்தரணி வரறில் வதண்தரஷனக் குநறக்கும் வசரல். னர 

றணர ன்நரல் சறறுற ன்று வதரபேள். னர றணரின் ஶதரது ஆஸ்றஶனறர, இந்ஶரஶணசறர 

தகுறில் அறக ஷ வதய்கறநது. ஈக்ஶடரர், வதபேஆகறவன்அவரிக்கக்கடற்கஷப்தகுறகபில் 

அறக நட்சற ற்தடுகறநது. 

 

இந்ஶர-தசறஃதிக் தகுறில் கரற்நறேத்த்றல் ற்தடும் ரறுதரடுகள் வற்கத்ற அஷனவு ணக் 

குநறப்திடப்தடுகறநது. க்கரக வப்தண்டன வன் கறக்கு தசறதிக் வதபேங்கடல் தகுறில் 

உர் அறேத்ம் றனவும் ஶதரது வப்தண்டனக் கறக்கு இந்றப் வதபேங்கடல் தகுற குஷநந் 

அறேத்த்துடன் கரப்தடும். ஆணரல் சறன ஆண்டுகபில், இந் பிண்டன அறேத் றஷனகபில் 

எபே ஷனகலழ் ரற்நம் ற்தடுகறநது. கறக்கு இந்றப் வதபேங்கடறடன் எப்திடுஷகில் கறக்கு 

தசறதிக் குஷநந் அறேத்த்ஷக் வகரண்டுள்பது. பிண்டன அறேத்த்றல் ற்தடும் இத்ஷக 

ரற்நஶ வற்கத்ற அஷனவு ண அஷக்கப்தடுகறநது. 
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ல் றஶணர, னர றணர, டக்கத்ற அஷனவு ஆகறற்ஷந என்நறஷத்து ன்ஶசர (ENSO) ண 

அஷக்கப்தடுகறநது. ல் றஶணர, னர றணர ஆகறஷ ன்ஶசர சுற்சறின் கடல்சரர்ந் 

றகழ்வுகஷபபம், வற்கத்ற அஷனவு அன் பிண்டன ரற்நத்ஷபம் குநறப்திடுகறன்நண. 

தசறஃதிக் வதபேங்கடல் தகுறகபில் தபேறஷன ரற்நத்ஷ ற்தடுத்தும் எபே பக்கற றகழ்ரக 

ன்ஶசர உள்பது. 

இந்ேிப் வபருங்கடல் இருபஹனவு: 

இந்றப் வதபேங்கடனறல் கறக்கு ஶற்குப் தகுறகறக்கறஷடஶ கரப்தடும் வப்தறஷன 

ற்நத்ரழ்வு தபேறஷனில் பக்கறத் ரக்கம் வசறத்துகறநது. இது இந்றப் வதபேங்கடல் 

இபேபஷணவு ன்று அஷக்கப்தடுகறநது. இது இந்ற றஶணர ன்றும் அஷக்கப்தடுகறநது.  

இந்றப் வதபேங்கடனறன் ஶற்கறல் ஆஃதிரிக்கரவும், கறக்ஶக இந்ஶரஶணசறர, ஆஸ்றஶனறரவும் 

உள்பது. 

 

இந்றப் வதபேங்கடல் இபேபஷணவு ஶர்றஷந, றர்ஷந ஆகற இபே றஷனகஷபக் 

வகரண்டுள்பது. இந்றப் வதபேங்கடனறல் ஶற்குப்தகுறில் (ஆப்திரிக்கப் தகுறில்) கடல்ீரின் 

வப்தம் அறகரகவும் கறக்குப் தகுறில் (இந்ஶரஶணசறர தகுறில்) கடல்ீரின் வப்தம் 

குஷநரகவும் கரப்தடுகறநது. இணரல் இந்றப் தகுறிறம், கறக்கு ஆஃப்ரிக்கப் தகுறிறம் 

அறக ஷ வள்பம் ற்தடுற்கும், அஶ ஶத்றல் இந்ஶரஶணசறர தகுறில் ஷ 

குஷநற்கும் கரரக உள்பது. இந்றப் வதபேங்கடல் இபேபஷணவு றர்ஷந றஷனில் 

இந்றப் வதபேங்கடனறன் ஶற்குப் தகுறில் உள்ப கடல் ீரின் வப்தறஷன குஷநரகவும், 

இந்றப் வதபேங்கடனறன் கறக்குப் தகுறில் இந்ஶரஶணசறர, ஆஸ்றஶனறர தகுறில் கடல் 

ீரின் வப்தறஷன அறகரகவும் கரப்தடுகறநது. இணரல் ஆஃதிரிக்கரில் நட்சற 

ற்தடுதுடன் இந்றரின் இல்தரண தபேஷப் வதரறஷபம் தரறக்கறநது.  

 

இந்றப் தபே ஷில் ல் றஶணரின் ரக்கத்ஷ இந்றப் வதபேங்கடல் இபே பஷணரல் 

அறகரக்கவும் படிபம், தனணீப்தடுத்வும் படிபம். ல் றஶணர ற்தடும் ஶதரது, இந்றப் 

வதபேங்கடல் இபேபஷணவு ஶர்றஷந றஷனில் இபேந்ரல், ல் றஶணர ரக்கத்ஷபம் கடந்து 

இந்றர ல்ன ஷஷப் வதறும் ரய்ப்பு ற்தடுகறநது. டுத்துக்கரட்டரக, ல் றஶணர 

ற்தட்ட1983, 1994 ற்றும் 1997 ஆம் ஆண்டுகபில் இந்றப் வதபேங்கடல் இபேபஷணவு 
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ஶர்ஷநறஷனில் இபேந்ரல் இந்றரில் இல்தரண அல்னது அறக ஷப் வதரறவு 

ற்தட றகுத்து. இஶஶதரல், 1992 ஶதரன்ந ஆண்டுகபில், இந்றப் வதபேங்கடல் 

இபேபஷணவு றர்ஷந றஷனபம், ல் றஶணரவும் என்நறஷந்து இந்றரில் குஷநந் 

ஷப்வதரறஷ ற்தடுத்றது. 

    2007ஆம் ஆண்டில் இந்றப் வதபேங்கடல் இபேபஷணவு ஶர்றஷநறஷன, னர றணரவுடன் 

இஷந்து ஶரன்நறது றகவும் அரிரண றகழ்வு ஆகும், அற்குபன் 1967இல் எபே பஷந 

ட்டுஶ அவ்ரறு றகழ்ந்துள்பது. புிவப்தரனரல் இந்றப் வதபேங்கடல் இபேபஷணரல் 

ற்தடும் ீி கரனறஷன, ரணிஷன றகழ்வுகள் றர்கரனத்றல் அடிக்கடி ற்தடும் அதரம் 

உள்பது. 

லட அட்யோண்டிக் அஹயவு: 

ஶரப்தரின் கறரீன்னரந்து, ஸ்னரந்து ஶதரன்ந ட அட்னரண்டிக் தகுறகபில் பிண்டன 

அறேத்ம் குஷநரக உள்பது அஶஶத்றல் வடன்ரர்க் ஶதரன்ந வன்தகுறகபில் இனுடன் 

எப்திடும் வதரறேது பி ண்டன அறேத்ம் அறகரக உள்பது. இந் பிண்டன அறேத் 

ற்நத்ரழ்வுகபில் ஶர்றஷந, றர்ஷந ண இபே றஷனகள் கரப்தடுகறன்நண. இந் இண்டு 

தகுறகறக்கறஷடினரண பிண்டன அறேத் ஶறுதரடு அறகரக இபேக்கும் றஷன ஶர்றஷந 

ன்றும், குஷநரக இபேக்கும் றஷன றர்ஷந ன்றும் அஷக்கப்தடுகறநது. ஶர்றஷநரக 

இபேக்கும் ஶதரது ட ஶரப்திப் தகுறகபில் அறக ஷப்வதரறவும், 

வன்ஶரப்திப்தகுறகபில்குஷநந்ஷப்வதரறவும்ற்தடுகறநது. றர்ஷநரக இபேக்கும் 

ஶதரது, வன்ஶரப்திப் தகுறகபில் ஷப் வதரறவு அறகரகவும், டஶரப்தி தகுறகபில் 

ஷப் வதரறவு குஷநரகவும் உள்பது. ன்ஶசர, இந்றப் வதபேங்கடல் இபே பஷணவு, ட 

அட்னரண்டிக் அஷனவு ஆகற இந் பன்று றகழ்வுகறம் உனகபில் ஷப் வதரறிறம் 

தபே றஷனிறம் பக்கறத் ரக்கத்ஷ ற்தடுத்துகறன்நண.  

 

புிவப்தரனரல் தபேறஷன ரற்நங்கறம், வள்பம், நட்சற ஶதரன்ந ஶதரிடர்கறம் 

அடிக்கடி ற்தடுற்கரண எபே சூல் ற்தட்டுள்பது. இணரல் உனகபில் உவு 

உற்தத்றபம், ன்ணரீ் சுற்சறபம் கடுஷரகப் தரறக்கப்தடும் அதரம் ற்தட்டுள்பது. 

புிவப்தரஷனக் கட்டுக்குள் ஷப்தன் பனஶ ஶதறவுகபினறபேந்து தரதுகரப்புப் வதந 

படிபம். 



                                              உரிஷத் றழ்த் ஶசம்| ஜழன் 2021|  92 

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

அச்சுறுத்ேப்படும் புலிக்தகோரம் 

சந்ேோ 

[ரர்க்சறப் வதரபேபினரபர் ஜரன் வதல்னரற ஃதரஸ்டர் 1999இல் வபிிட்ட VULNERABLE 

PLANET தனறன் சரம்] 

இற்ஷகஷப் புநக்கிக்கும் ிரண ணிச் சபகத்றன் வரடர் வசல்தரடுகள், புிின் 

சுற்றுச்சூனரல் ரங்கக்கூடி ல்ஷனகஷபக் கடந்து ிட்டண. இணரல் ணிர்கபின் 

திஷத்றம் திந உிரிணங்கபின் இபேத்றம், அச்சுறுத்றக்குள்பரகறபள்பண. ஆணரறம் 

புிின் சுற்றுச்சூல் திச்சறஷணகஷபத் ீர்ப்தற்கரக பன்ணிறுத்ப்தடும் தரிந்துஷகறம், 

சர்ஶச எப்தந்ங்கறம், அன் றட்டங்கறம் ஶதரதுரணஷரக இல்ஷன. 

க்கள்வரஷகஷபம், தகர்ஷபம் கட்டுப்தடுத்துன் பனபம், சூறக்குகந்ஷரக 

அநறப்தடும் வரறல்தட்தங்கஷபப் தன்தடுத்துன் பனபம் சூனறல் திச்சஷணகறக்கும், 

உிர்க்ஶகரபம் றர்வகரள்றம் அச்சுறுத்ல்கறக்கும் பற்றுப்புள்பி ஷக்கபடிபர ன்நரல் 

இனரது. 
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புிில் ரம் றர்வகரள்றம் வபேக்கடி இற்ஷகரக ற்தட்டது அல்ன, உிரில் அடிப்தஷட 

வகரண்டதுல்ன, அது னரற்று அடிப்தஷடபடன், சபக உநரல், வரறல்தட்தக் 

கட்டஷப்தரல் இந்ச் சபக அஷப்தில் ஶபைன்நறபள்பது ன்தஷ அங்கலகரிக்க ஶண்டும்.  

 

சுற்றுச்சூல் வபேக்கடிஷத் ீர்ப்தற்கரண வதபேம்தரனரண றட்டங்கபில் புநக்கிக்கப்தடுதும் 

(அல்னது குஷநத்து றப்திடுதும்) றக பக்கறரண சரனரக இபேப்ததும் ன்ணவன்நரல், 

சுற்றுச்சூல் சலறஷ ற்தடுத்தும் இந்ச் சபகக் கட்டஷப்ஷத ரற்ந ஶண்டுஶ ி 

வரறல்தட்த அடிப்தஷடில் ஶற்பூச்ஷச ரற்றுன் பனஶ ீர்வுகஷபப் வதந படிரது 

ன்தஶ. 

 

ஷடபஷநில் உள்ப சபக உநவுகள் ஶகள்ிக்குள்பரக்கப்தடும் ஷ றுசுற்சற வசய்ல், 

சூறக்குகந் தசும்வதரபேட்கஷப ரங்குல், சூனறல் வபேக்கடிகறக்கு பக்கறக் 

கரிகபரக இபேக்கும் அசறல் அஷப்தின் வகரள்ஷகரபர்கள், றறுணங்கபிடஶ 

ஶகரரிக்ஷககஷப பன்ஷத்ல் ஶதரன்ந ணிதர் வதரறுப்தரண்ஷ அடிப்தஷடினரண 

வசல்தரடுகஶப சூனறல் ீர்வுகறக்கரண ரய்ப்புகபரக ம்பன் ஞ்சறிபேக்கும். 

 

சூனறல் வபேக்கடி சபக அடிப்தஷடினரண ஶர்கஷபக் வகரண்டிபேப்தரல் இற்ஷகக்கும் 

சபகத்துக்கும் இஷடஶ எபே ீடித் உநஷ உபேரக்கும் ித்றல் னரற்று உநவுகஷப 

உனக அபில் ரற்நறஷப்தஶ ீர்ரக அஷபம். 

னரற்று அடிப்தஷடில் தரர்க்கும் ஶதரது இற்ஷகக்கும், ணினுக்குரண உநவு ப்வதரறேதும் 

எஶரறரி இபேக்கில்ஷன, றஷந ரற்நங்கறக்கு உட்தட்டுள்பது. சபகங்கள் இற்ஷகபடன் 

ீண்ட கரனரகப் ஶதரரில் ஈடுதட்டுள்பண ன்தஷஶ னரறு க்குக் கற்தித்துள்பது. 

ஶண்டி அபவு பங்கஷபக் கநப்தற்கரண பனரகவும், குப்ஷதகஷபக் வகரட்டுற்கரண 

இடரகவுஶ சுற்றுச்சூல் கபேப்தட்டுள்பது. 

 

சறன ஶங்கபில் இற்ஷகின் ீது இத்ஷக எபேஷனப்தட்சரண சுண்டல் திரந்ற 

அபில் சுற்றுச்சூல் ஶதறவுகறக்கு றகுத்து, அஷ பறே ரகரிகங்கபின் ழீ்ச்சறக்கு 
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றகுத்ண –  டுத்துக்கரட்டரக சுஶரி ரகரிகம். உனகபரி சூறடன் எப்புஶரக்கும் 

ஶதரது கடந் சறன தற்நரண்டுகறக்கு பன்பு ஷ ணி சபகம் றகச் சறநற அபிஶன 

இபேந்து, அன் ரக்கங்கறம் றகவும் குஷநரகஶ இபேந்ண. 

 

1400கபின் திற்தகுறில் ஶரப்தரில் வரடங்கற பனரபித்து உனக அஷப்தின் 

ஶரற்நத்துடன் இந் றஷன ரநத் வரடங்கறது. ந்தறு ஆண்டுகறக்கு பன்பு அட்னரண்டிக் 

பறேதும் வகரனம்தமறன் தம், பனரபித்து உனக அஷப்தின் ஶரற்நத்ரல் ற்தட்ட 

னரற்று ரற்நத்றன் வரடக்கத்ஷபம், அஶ ஶத்றல் கரனணிரறக்க ரடுகள், கரனணி 

ரடுகள், பர்ச்சறஷடந் ரடுகள், பர்ச்சற குன்நற ரடுகள் ன்ந ஷஷநபடன் கூடி 

ஶசற அசுகபின் உனகப் தடிறஷனகபின் உபேரக்கத்ஷபம் குநறக்கறநது. 

 

உனகபரி ஶரப்திக் கரனணிரறக்கம் ‚புற உனகம்‛  ணப்தடும் அவரிக்கரில் 

வரடங்கற ஆசற, ஆஃப்திரிக்கக் கண்டங்கறக்கு ிரிஷடந்து. உனவகங்கும் ிஷனறப்தற்ந 

உஶனரகங்கபரண ங்கம், வள்பி, ிசர ிஷபவதரபேட்கள், சர்க்கஷ, ரசஷணப் 

வதரபேட்கள், கரதி, ஶிஷன ஶதரன்ந ண்ற்ந பங்கஷப ம்தற்ந பஷநில் 

சுண்டுன் பனம் கரனணி ரடுகபில் சூனறல் ரற்நத்ஷ ற்தடுத்றது. புற உனகறல் 

கறஷடத் ங்கம், வள்பிஶ ஶரப்தரின் ஆற்நறக்கு ீநற ரழ்க்ஷகத் றஷனக்கும்,  

ஶசறப்ஷதக் கரட்டிறம் அறகம் பலீடு வசய்ற்கும் றகுத்ரக ஃதிவஞ்சு 

னரற்நநறஞர் ஃவதர்ணரண்ட் திரவடல் றேறபள்பரர். 

தறணரநரம் தற்நரண்டு பல் தறவணட்டரம் தற்நரண்டு ஷ ஶரப்திச் சபகத்றன் 

வரறல்ிகப் புட்சறின் எபே பக்கற ஆற்நனரகக்  கரனணிரறக்கத்றன் ஶரற்நம் 

இபேந்து. க்கரச் ஶசரபம், உபேஷபக் கறங்கு, தன ஷகரண தனீ்ஸ் ஶதரன்ந கூடுல் உவு 

ஆரங்கள் -- இஷ அஷணத்தும் அவரிக்கரில் ஶரன்நறஷ -- ஶரப்தரிற்குக் வகரண்டு 

வசல்னப்தட்டு ஶரப்தி ிசரத்றறம் தின்ணர் உனகபினரண ிசரத்றறம் ரற்நம் 

ற்தட்டது. இஷ அஷணத்தும் பனரபித்து பர்ச்சறில் அடுத் வதபேங் கட்டரண 

வரறற்புட்சறக்கு றகுக்க உிது. தறவணட்டரம் தற்நரண்டின் திற்தகுறிறம், 

தத்வரன்தரம் தற்நரண்டின் பற்தகுறிறம் ஶரப்தரில் றகழ்ந் வரறற்புட்சறின் பனம் 

உற்தத்றின் அபவும், ீிபம் அறகரிப்தற்கும் ிஷரண பர்ச்சறக்கும் றகுத்துடன் 
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இன்ஷந ணீ உனகத்றன் திரிிஷணகஷபபம் ற்தடுத்றது. வதரபேபரரத்றற்கும் 

இற்ஷகக்கும் இஷடஶரண திரிிஷணஷபம், பனணத்றற்கும் உஷப்புக்கும் 

இஷடஶரண திரிிஷணஷபம், ஷ ரடுகள், ிபிம்பு ரடுகள் ன்ந திரிிஷணஷபம் 

ற்தடுத்றது.  

 

இத்ஷக பர்ச்சற புிக்ஶகரபத்றன் சுற்றுச்சூனறல் ற்தடுத்ற ரக்கத்ஷக் கடந் ரன்கு 

தற்நரண்டுகபின் க்கள்வரஷக, ரிஆற்நல், வரறல்ரக்கம், கரக்கம் ஆகற 

ரன்கு பக்கறத் துஷநகஷப ஆய்ன் பனம் வரிந்து வகரள்ப படிபம். 

 

க்கள்வேோஹக: 

1492இல் வகரனம்தமறன் பல் தத்றன் ஶதரது அவரிக்கர 10 ஶகரடி  பூர்குடி க்கபின் 

ரகரக இபேந்து- 1500இல் ஶரப்தரின் க்கள்வரஷக 70 றல்னறணரக இபேந்து. 

அறனறபேந்து எபே தற்நரண்டிற்குள் அவரிக்கப் பூர்க் குடிகபில் 90 ிறேக்கரட்டிணர் 

ஶரப்திர்கபின் ஆக்கறறப்புப் ஶதரரிணரறம், வகரள்ஷப ஶரிணரறம் அறந்து ஶதரிணர். 

 

ஶரப்திர்கள் உனகறன் வதபேம் தகுறஷ ஆக்கறறப்புச் வசய்து. ஶரப்தி இண 

க்கள்வரஷக கிசரக அறகரிக்க துரணது. ஶரப்தரில் தஞ்சம், வரற்றுஶரய்த் ரக்கம் 

ஆகறஷ குஷநந்து, ஶரப்திர்கள் ஶம்தட்ட சுகரர சறஷபம், உஷபம் வதந 

படிந்ரல் அங்ஶக இநப்பு ிகறம் குஷநந்து. 

1650இல் உனக க்கள்வரஷகில் ஶரப்தி இணத்ரின் ிகறம் 18 ிறேக்கரடரக இபேந்து 

1900இல் 30 ிறேக்கரடரக அறகரித்து. 

 

வதரதுரகத் வரறல்த்றற்கு பந்ஷ ிசரம்சரர்ந் சபகங்கபில் திநப்புீம், 

இநப்புீம் இண்டுஶ அறகரகக் கரப்தடுகறநது. வரறல்த்ரல் வதரபேபரர 

பர்ச்சறஷடந் சபகங்கபில் திநப்புிகறபம், இநப்புிகறபம் குஷநகறநது. 

 

ஶரப்தரில், வதரபேபரர பர்ச்சற ஶம்தட்டு வசல்ச்வசறப்பு அறகரித் ஶதரது திநப்பு 

ிகறம் குஷநந்து. வரறல்த்றற்கு பந்ஷ ஶரப்திச் சபகத்றல் அறகரக இபேந் 
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இநப்பு ீம், திநப்பு ீம் இண்டுஶ தடிப்தடிரகக் குஷநந்து க்கள்வரஷக பர்ச்சறில் 

ரற்நம் (demographic transition) ற்தட்டு குஷநந் திநப்புிகறத்ஷபம், குஷநந் 

இநப்புிகறத்ஷபம் வகரண்ட சபகறஷனஷ அஷடந்து. 

 

வரறல்ரக்கத்றன் வரடக்கத்றல், இந் ரற்நத்றன் பல் கட்டரக, இநப்பு ிகறத்றல் 

சரிவு ற்தட்டது ன்ந ஶதரதும் திநப்பு ிகறம் குஷநரல் அறகரகஶ இபேந்ரல் 

க்கள்வரஷக றகவும் அறகரித்து. இண்டரம் கட்டத்றல்,வதரபேபரர பர்ச்சற திநப்பு 

ிகறத்றன் ழீ்ச்சறக்கு றகுத்ரல் க்கள்வரஷகின் பர்ச்சறிகறம் குஷநந்து. 

இவ்ரறு பர்ந் ரடுகபின் க்கள்வரஷகத றவணட்டரம் தற்நரண்டிறம், தத்வரன்தரம் 

தற்நரண்டிறம் ஶகரக ிரிஷடந்து இபேதரம் தற்நரண்டில் குஷநந்துஶதரணது. 

வசல்வசறப்தரல் க்கள்வரஷக பர்ச்சறில் ழீ்ச்சற ற்தட்டது, அன் பனம் வசல்வசறப்பு 

ஶறம் றப்தடுத்ப்தட்டது. 

 

இற்கு ஶர்ரநரக, உனகப் வதரபேபரரத்றல் ிபிம்பு றஷனில் உள்ப ரடுகள் (பன்நரம் 

உனகரடுகள்) வரறல்த்றன் பனம் க்கள்வரஷக பர்ச்சறில் ரற்நத்ஷ ற்தடுத்தும் 

ிரக பர்ந் ரடுகள் கஷடதிடித் அஶ தரஷஷப் தின்தற்ந படிில்ஷன. அற்குப் 

தறனரகக் கரனணிரறக்கபம், அன் கட்டஷபக்குட்தட்டு ஶம்தட்ட பனரபித்துப் 

வதரபேபரரங்கறடன் ஶதரட்டிிட ஶண்டி அசறபம் அந்ரடுகபின் பர்ச்சறக்குப் 

வதரிதும் இஷடபெநரக அஷந்து. ிபிம்பு ரடுகபினறபேந்து ஷ ரடுகறக்குத் வரடர்ந்து 

வதரபேபரர உதரிகள் கடத்ப்தடுரல் பரஷின் பர்ச்சறஶ ற்தட்டது. இன் 

ிஷபரக ஷ ரடுகறக்கும், ிபிம்பு ரடுகறக்கும் இஷடினரண ணிதர் பேரணத்றல் 

எபே வதபேத் இஷடவபி ற்தட்டது, இண்டு தற்நரண்டுகறக்குள் இந் இஷடவபி றே 

டங்கு அறகரித்து. 

 

இநப்பு ீத்றன் ழீ்ச்சறக்கும், திநப்பு ீத்றன் ழீ்ச்சறக்கும் இஷடினரண தின்ணஷடவு 

ிபிம்புறஷன ரடுகபில் ீட்டிக்கப்தட்டது. ிபிம்புறஷன ரடுகள் வதரபேபரர பர்ச்சறபடன் 

க்கள்வரஷக பர்ச்சறில் ரற்நம் ற்தடுத் இனர றஷனக்குத் ள்பப்தட்டரல் அற்நறன் 

க்கள்வரஷக அறகரிப்பு சூனறல் திச்சஷணகள் அறகரிப்தற்குக் கரரணது. 
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இணரல் பன்நரம் உனகரடுகள் "வரறல்த்றன்" குஷநந் இநப்பு ிகறத்றற்கும் 

"ிசரத்றன்" உர்ந் திநப்பு ிகறத்றற்கும் இஷடினரண க்கள்வரஷக ஷனில் 

சறக்கறண. அரது அந்ரடுகபில் இநப்பு ிகறம் குஷநந் ஶதரதும், திநப்பு ிகறம் 

குஷநரரல் க்கள்வரஷக வதரிதும் அறகரித்து. அற்நறன் க்கள்வரஷக பர்ந் அஶ 

ஶத்றல், அற்நறன் ணிதர் பேரய் ிகறம் ஶக்கஷடந்து குஷநந்து. இஷ இண்டும் 

என்ஷநஎன்று ஶறம் றப்தடுத்றண.  

 

சூனறனரபர் தரரி கரணர் கபேத்றன்தடி, எபேஷகரண ‚க்கள்வரஷக எட்டுண்ித்ணம்‛ 

உபேரகறது, இறல் பனரபித்து ஷரடுகபில் ‚க்கள்வரஷக ரற்நத்றன் இண்டரது, 

சறஷனக் கட்டம்‛ நற ிபிம்பு ரடுகபில் அஶ கட்டத்ஷத் டுப்தன் பனஶ 

ற்தடுத்ப்தட்டது.‛ "கரனணிரறக்கம் உனகறன் வசல்ம், க்கள்வரஷக இண்டும் 

தகறப்தடுஷ றர்ித்து. புிஷக் ஶகரட்டிற்கு டக்ஶக வசல்த்ஷபம், அற்குக் கலஶ 

வதபேம்தரனரண க்கஷபபம் குித்து" ன்றுகரணர் குநறப்திட்டுள்பரர். 

 

ஶரப்தரில் சபக ரற்நத்ரல் / வரறற்புட்சறரல் ரழ்ரரம், ஶஷன இந் க்கள் 

புற உனகம் ண அஷக்கப்தடும் தகுறகபரண ட அவரிக்கர, வன் அவரிகரிற்கும், 

ஆஸ்றஶனறரிற்கும் இடம் வதர்ந்ணர். கரனணிரடுகபரண இந்றர, சலணர, னத்ீன் 

அவரிக்க ரடுகபில் ண்ற்ந க்கள் ஶஷனகஷபபம், ரழ்ரரங்கஷபபம் இந்து 

கடுஷரகப் தரறக்கப்தட்டுள்பணர். ஆணரல் அர்கள் இடம்வதர்ந்து வசல்ற்குப் புற 

உனகம் துவும் இல்ஷன. இதுஶ பன்நரம் உனக ரடுகபில் க்கள்வரஷகப் வதபேக்கம், 

க்கள்வரஷக அடர்த்ற பர்ந் ரடுகஷப ிட றகவும் அறகரித்ற்கரண பக்கற 

னரற்றுக் கரரக உள்பது. பன்நரம் உனக ரடுகபில் ஶஷனின்ஷபம், ஶசப் 

தட்டரபபம் அறகரித்ற்கும், க்கள்வரஷக பர்ச்சறில் ரற்நம் ற்தடரல் 

டுக்கப்தட்டற்கும், வதரபேபரர பர்ச்சற டுக்கப்தட்டற்கும் பனகரரக இந்க் 

கரனணிரறக்க அஷப்ஶத இபேந்துள்பது. 

 

அசறல் வதரபேபரரத்றல் க்கள்வரஷக, றுஷ, சுற்றுச்சூல் சலறவு ஆகறற்றுக்கு 
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இஷடினரண உநவுகள் குநறத் ிரத்றல் இண்டு றஷனப்தரடுகள் பன்ஷக்கப்தட்டண, 

என்று ரஸ் ரல்தூமழஷடது. ற்வநரன்று கரர்ல் ரர்க்மளஷடது. 

 

ரல்துஸ் அறக க்கள் வரஷக, றுஷ, சுற்றுச்சூனறன் சலறவு தற்நற ணது தகுப்தரய்ிற்கு 

உவு உற்தத்ற, ணி இணத்றன் கபேவுறுறக்கரண "இற்ஷக வநறகஷப" அடிப்தஷடரகக் 

வகரண்டிபேந்ரர். கரர்ல் ரர்க்ஸ் இத்ஷக திச்சஷணகறக்கு சபக அடிப்தஷடஶ கரம் 

ண ிபக்கறணரர். ரர்க்ஸ் "எவ்வரபே குநறப்திட்ட னரற்று உற்தத்ற பஷநபம் அற்ஶக 

உரித்ரண க்கள்வரஷக வநறகஷபக் வகரண்டுள்பது. அஷ அந்க் குநறப்திட்ட உற்தத்ற 

அஷப்புக்கு ட்டுஶ னரற்று றில் வசல்றதடிரகும். இணத்வரஷக தற்நற எபே 

உபேினறச் சட்டம் ரங்கறக்கும் ினங்குகறக்கும் ட்டுஶ இபேக்கும், அதுவும் கூட 

ணிணின் னரற்றுத் ஷனடீு இல்னர றஷனில் ட்டுஶ இபேக்கும்‛ ன்று ரறட்டரர். 

"க்கள்வரஷகப் வதபேக்கம் ன்தது னரற்று ரீறரக றர்ிக்கப்தட்ட உநவு, அது ந் 

ஷகிறம் ரழ்க்ஷகின் அசறத் ஶஷகபின் உற்தத்றத் றநணின் பறேஷரண 

ம்தரல் ீர்ரணிக்கப்தடுறல்ஷன, ஆணரல் குநறப்திட்ட உற்தத்ற றஷனஷகபரறம், 

அனுடன் ணிர்கபின் இணப்வதபேக்க றஷனஷகபின் ம்புகபரறம் றர்ிக்கப்தடுகறநது‛ 

ன்கறநரர் ரர்க்ஸ். 

 

இந்ற பனரபித்துத்றன் கலழ் க்கள்வரஷகஷ றர்கறக்கும் றக பக்கற வநறரக, 

எப்தடீ்டு றஷக க்கள்வரஷக அல்னது ஶஷனற்ஶநரரின் ஶசப்தட்டரபம் உள்பது ன்று 

ரர்க்ஸ் ரறட்டரர். கூனறகள் (அல்னது னரற்று ரீறரக ஷறுக்கப்தட்ட ரழ்ரர 

றஷனகள்) க்கள்வரஷகக்கும், உவுக்கும் இஷடினரண உநரல் ீர்ரணிக்கப்தடுறல்ஷன,  

க்கள்வரஷகக்கும் ஶஷனரய்ப்புக்கும் இஷடஶரண உநஶ கூனறஷத் ீர்ரணிக்கறநது. 

ஶஷனற்ந தட்டரபத்றன் இபேப்ஷதஶ பனரபித்தும் உஷப்புச் சக்றஷ (எபே தரின் 

ஶஷன வசய்பம் றநன்) எபே சக்கறன் றஷனக்கு ரழ்த்துற்கரண வம்புஶகரனரகப் 

தன்தடுத்துகறநது. ஆணரல் எப்தடீ்டபவு உதரி க்கள்வரஷகின் இந் வநற 

பனரபித்துத்றன் அஷணத்து றஷனகறக்கும் வதரபேந்ரது: இது இந்ற உற்தத்றபஷநின் 

ஆறக்கத்றல்ட்டுஶ ஷடபஷநில்உள்பது. 
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ஆற்மல்: 

ணி சபகம் தன வரறல்தட்தப் புட்சறகஷபக் கண்டுள்பது. வரறல்தட்தப் தன்தரட்டின் 

அடிப்தஷடில் சபகத்றல் ற்தட்ட ரற்நங்கள் வவ்ஶறு கரனகட்டங்கபரக 

ஷகப்தடுத்ப்தட்டுள்பண. ணி சபகத்றல் பனறல் ஆற்நல் தன்தரட்டிற்கு ப்வதரபேட்கள், 

கரற்று, ீர் ஆகறஷஶ தன்தடுத்ப்தட்டண. இக்கரனகட்டம் ‚சூல் வரறல்தட்த 

கட்டம்‛ (ecotechnic phase) ணப்தடுகறநது. இற்கடுத்தடிரக றனக்கரிபம் இபேம்பும் தன்தரட்டிற்கு 

ந்ண. இக்கரனகட்டம் ‚தஷ வரறல்தட்தக் கட்டம்‛ (paleotechnic phase) ணப்தடுகறநது. அன் 

திநகு றன்சரபம் வதட்ஶரனறபம் தன்தரட்டிற்கு ந் கரனகட்டம் புற வரறல்தட்தக் 

கட்டம் (neotechnic phase) ணப்தடுகறநது. உனகபில் ஆற்நல் தகர்ிறம் ஷ ரடுகறக்கும் 

ிபிம்பு ரடுகறக்கும் இஷடஶ வதபேம் ற்நத்ரழ்வு கரப்தடுகறநது. எபே சரசரி அவரிக்கர் 

பன்நரம் உனக ரடுகபில் சரசரிரக எபே தர் தன்தடுத்துஷப் ஶதரல் 40 டங்கு அறக 

ஆற்நஷனப் தன்தடுத்துகறநரர். பர்ந் பனரபித்து ரடுகபில் ஆஃப்ரிக்கரின் சயரர 

தகுறகஷபப் ஶதரல் 80 டங்கு அறக ஆற்நல் தன்தடுத்ப்தடுகறநது. 

 

ரிசக்றப் தன்தரட்டிறம், உற்தத்ற அஷப்திறம் ற்தட்ட ரற்நத்ரல் வரறல்ரக்கம் 

ற்தட்டு, பனரபித்தும் பர்ச்சற அஷடந்து. வரறற்புட்சறின் ஆம்தக் கட்டத்றல் (1760-

1840) திரிட்டணில் அறக ண்ிக்ஷகில் தபேத்ற ஆஷனகள் உபேவடுத்ண. அன் இண்டரம் 

கட்டத்றறம் (1840-1875) ீரி இந்றத்றன் தன்தரட்டிறம், ில்ஶ துஷநிறம் பர்ச்சற 

ற்தட்டது. அடுத் கட்டத்றல்1800கபின் திற்தகுறில் ற்தட்ட அநறில்-வரறல்தட்ப்ப் 

புட்சறரல் ஃகு, ஶறில், றன்சரத் வரறல்தட்தம் பர்ச்சற வதற்நது. அஷத் வரடர்ந்து 

இபேதரம் தற்நரண்டில் ரணிங்கற ந்றங்கபின் ஶரற்நத்ரறம், இபேதரம் தற்நரண்டின் 

இண்டரம் தரறில் வதட்ஶர ஶறப் வதரபேட்கள், வஜட் ிரணங்கள், கிணிகபின் 

ஶரற்நத்ரறம் பர்ச்சற வதற்நது. உற்தத்ற அஷப்தில் ற்தட்ட இத்ஷக ரற்நங்கபரல் 

உற்தத்றப் வதரபேட்கபின் அபிறம் வதபேம் ரற்நம் ற்தட்டது. 1750க்கும் 1980க்கும் 

இஷடினரண கரனக்கட்டத்றல் உற்தத்றப் வதரபேட்கபின் அபவு 80 டங்கறற்கு ஶனரக 

அறகரித்து.1970கபில் இபேந்து, உனகப் வதரபேபரர பர்ச்சறின் அபவு குஷநந் ஶதரதும் 

உற்தத்றரணது வரடர்ந்து வதபேக்குிகறத்றல் ிரிஷடகறநது. உனகத் வரறல்துஷந 

உற்தத்றின் பர்ச்சற ிகறம் 3.3 ிறேக்கரடரக இபேந் ஶதரது உற்தத்றப் வதரபேட்கபின் அபவு 
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இபே டங்கரற்கு 1970 பல் 1990 ஷ ண இண்டு தத்ரண்டுகள் ட்டுஶ ஆிண.  

 

இத்ஷக அறஶக பர்ச்சறபடன் ஷ ரடுகறக்கும், ிபிம்பு ரடுகறக்கும் இஷடினரண 

ிறஶரகத்றனரண ற்நத்ரழ்வுகறம் அறகரித்ண. 

 

1750இல், ணிதர் பேரணம் பர்ந் ஷ ரடுகபிறம், பர்ச்சற குஷநந் ிபிம்பு 

ரடுகபிறம் கறட்டத்ட்ட சரகஶ கரப்தட்டது. பர்ந் ரடுகபில் ணிதர் பேரணம் 180 

டரனரகவும், பர்ச்சற குஷநந் ரடுகபில் 180 பல் 190 டரனர் ஷிறம் கரப்தட்டது. 

ஆணரல் 1930கபில், பர்ந் ரடுகபில் ணிதர் பேரய்780டரனரக உர்ந்து, பர்ச்சற 

குன்நற ரடுகபில் ணிதர் பேரணம் 190 டரனரக 1750 அபிஶனஶ இபேந்து. ணஶ, 

பனரபித்துத்றன் பறே பர்ச்சறக் கரனத்றறம், ஷ ரடுகறக்கும் ிபிம்பு ரடுகறக்கும் 

இஷடினரண இஷடவபி 1750இல் 1:1 ஆக இபேந்து 1930இல் 4:1 ஆகவும் 1980இல் 7: 1 ஆகவும் 

பர்ந்து. உனக உற்தத்றில் 75 ிறேக்கரடு உனக க்கள்வரஷகில் 25 ிறேக்கரட்டிணரல் 

தகப்தடுகறநது. 

 

நகோக்கம்: 

1800க்கு பன் உனகறன் றகப் வதபேம்தரனரண தகுறகள் கறரப்புநங்கபரகத்ரன் இபேந்துள்பண, 

க்கள்வரஷகில் 2.5 ிறேக்கரட்டிற்கு ஶல் ரபேம் கங்கபில் சறக்கில்ஷன. தறணரநரம் 

தற்நரண்டின் வரடக்கத்றல் 10 ிறேக்கரட்டிற்கு ஶல் கரண பல் ரடு வர்னரந்து. 

அடுத்து திரிட்டன். 1800இல் னண்டன் ஶரப்தரின் றகப் வதரி கரக 850,000க்கும் 

அறகரண க்கள்வரஷகஷக் வகரண்டிபேந்து. 1985ல் உனக க்கள் வரஷகில் 43 

ிறேக்கரடு கரக்கப்தட்டிபேந்த்து.  

 

கரக்கம் பன்று றஷனகபில் உள்றெர் அபிறம், திரந்ற அபிறம், உனக 

அபிறம் சுற்றுச்சூல் தரறப்புகஷப ற்தடுத்துகறநது. உள்றெர் அபில், அறக வசங்கல், 

கரன்கறரீட், கண்ரடி, உஶனரகத்றன் தன்தரட்டிணரல் றனங்கபின் இட அஷப்தில் ரற்நம் 

ற்தடுகறநது. ட்டர அபில் "கவப்தத் ீவு ிஷபவு" தூண்டப்தடுகறநது. சுற்நறபள்ப 

கறரப்புநங்கஷப ிட கர்ப்புநங்கள் குஷநந்தட்சம் 4° F – ிட அறக வப்தறஷனஷக் 
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வகரண்டுள்பது. உனகபில், கர்ப்புநங்கபரல் கந்க உறழ்வு, கரர்தன்-ஷட-ஆக்ஷசடு-உறழ்வு 

அறகரிப்தரல் பிண்டன சலர்ஶகட்டிறம், புி வப்தரனறறம் தங்கு கறக்கறன்நண. 

 

சுற்றுச்சூறல் சீறிலின் கோணிகள்: 

சுற்றுச்சூனறரபர்கள், சுற்றுச்சூல் சலறவுக்கு றக பக்கறக் கரிகஷபக் வகரண்டு 

சூனறல் ரக்கத்ஷ அபிடுற்கரண எபே சூத்றத்ஷ உபேரக்கறபள்பணர். இது ‘ஶதட்’ 

சூத்றம் (PAT) ன்றும் அஷக்கப்தடுகறநது. 

I = P X A X T 

இறல் I - Impact சுற்றுச்சூல் ரக்கத்ஷக் குநறக்கும். 

P - Population - க்கள்வரஷக 

A - Affluence - வசல்ச் வசறப்திற்கரண உற்தத்றப் வதரபேட்கபின் அபவு. இஷத் ணிதரின் 

பனணப் தங்கு ன்று ஷறுக்க படிபம். 

T – Technology – வரறல்தட்தம் - உற்தத்றச் வசல்தரட்டிற்குப் தன்தடுத்ப்தடும் எபே 

அனகுஆற்நனரல் ற்தடும் சுற்றுச்சூல் தரறப்பு. 

சூத்றத்ஷ இன்னும் துல்னறரகப் தின்பேரறு குநறப்திடனரம். 

சுற்றுச்சூல் ரக்கம் = க்கள்வரஷக x (எபே தபேக்கரண பனணப் தங்கு x உற்தத்றப் 

வதரபேட்கபின் அபவு / பனணப் தங்கு) x (ஆற்நல் / உற்தத்றப்வதரபேட்கபின் அபவு x 

சுற்றுச்சூல் ரக்கம் / ஆற்நல்) 

இந் பன்று ரநறகபிறம் ஶம்தரட்ஷட ற்தடுத்துன் பனம் ஶர்றஷநரண சூனறல் 

ரக்கத்ஷ ற்தடுத் படிபம். வதரதுரக க்கள்வரஷகஶ சுற்றுச்சூல் ரக்கத்றற்கரண 

பக்கறக் கரிரகக் கபேப்தடுகறநது. ஆணரல் இச்சூத்றத்றல் குநறப்திடப்தட்டுள்ப ற்ந 

இண்டு கரிகபரண ‘AT’ என்றுஶசர்ந்து சபகப் வதரபேபரர றஷனஷக் குநறக்கும் ‘AT’ 

ற்தடுத்தும் ரக்கம், க்கள்வரஷகரல் ற்தடும் ரக்கத்ஷக் கரட்டிறம் அறகரகஶ 

இபேக்கும். 

ஆணரல் இந்ச் சூத்றம் சுற்றுச்சூல் ரக்கத்றற்கரண உடணடிக் கரிகஷபக் குநறப்திடுகறநஶ 

எற, அற்கு அடிப்தஷடரண பன கரிஷச் சுட்டிக்கரட்டில்ஷன. அஷ அநற உனகப் 

வதரபேபரர அஷப்தின் ஷத்றல் ஷடவதறும் பனணத் றட்டறக்குத் றபேம்புது 

அசறம். 
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எப்தடீ்டு றஷக க்கள்வரஷகின் வநறஷ பறேஷரண பனரபித்துத் றட்டனறன் 

வதரதுவநறரகக் குநறப்திட்டரர் ரர்க்ஸ். வணணில் இது எபே துபேத்றல்  வசல்த்ஷபம் று 

துபேத்றல் றுஷஷபம் குிப்தற்கரண "வம்புஶகரல்" ஆகும். வரறல்துஷநப் புட்சறரல் 

உபேரண புற றஷனஷகபின் ிஷபரக உஷப்பு ட்டுல்ன, இற்ஷகபம் வதபேபில் 

பனணத்றற்கு அடிஷப்தடுத்ப்தடுரக ரர்க்ஸ் குநறப்திட்டரர். கம், கறரம் ன்ந 

திரிிஷணின் பனபம், கறரப்புநத்றறம் வரறல்துஷந தட்தங்கஷபப் தன்தடுத்துன் 

பனபம், பனரபித்தும் ணி இபேப்புக்கரண சுற்றுச்சூல் அடிப்தஷடஷச் சலர்குஷனத்ரக 

ரர்க்ஸ் குநறப்திடுகறநரர். 

 

பனரபித்துத்றற்கு பந்ஷ கரனக்கட்டத்ஷ இற்ஷகஶரடு இஷந்து ரழ்ந் 

வதரற்கரனரகக் கபே படிபர? சுஶரின், சறந்து சவபி, கறஶக்கம், ஃதணீசீறன், ஶரன், 

ரன் ரகரிகங்கள் அஷணத்தும் சுற்றுச்சூல் கரிகபரல் ழீ்ச்சறஷடந்த்ரக னரற்று 

ற்றும் வரல்வதரபேள் ஆரங்கள் வரிிக்கறன்நண. வரறற்புட்சறக்கு பன்ணர் உனக 

க்கள்வரஷகில் வதபேம்தரன்ஷரக இபேந் ிசரிகபின் ரழ்றஷன, அறக குந்ஷ 

இநப்புீம், குஷநந் ஆபட்கரனம், கடுஷரண ஊட்டச்சத்துக் குஷநதரடு, தஞ்சம், 

வரற்றுஶரய்கபின் அச்சுறுத்ல் ஆகறற்நரல் தரறக்கப்தட்டிபேந்து. தறவணட்டரம் 

தற்நரண்டில் சுற்றுச்சூல் அடிப்தஷடில் பனரபித்துத்ஷ அற்கு பன்திபேந் 

கரனத்றனறபேந்து ஶறுதடுத்துது சுற்றுச்சூல் சலறஶர அல்னது சுற்றுச்சூல் வபேக்கடிக்கரண 

அச்சுறுத்ஶனர அல்ன - இஷ இண்டும் இற்கு பன்ணர் குஷநந்தட்சம் எபே திரந்ற 

அபினரது இபேந்ண - ஆணரல் குநறப்திட்ட இபே தண்புகள் பனரபித்துத்றற்ஶக 

தித்றஶகரணஷ. பனரரக, பனரபித்தும் புிஷஶ ஷகப்தற்நறரல் அன் 

அறவுகச் வசல்தரடுகள் திரந்ற அபினறபேந்து புிக்ஶகரப அபிற்கு ிரிஷடந்ண. 

இண்டரரக, இற்ஷகின் ீரண சுண்டல் ஶறம் ஶறம் உனகரக்கப்தட்டுள்பது, 

வணன்நரல் இற்ஷகின் அஷணத்துக் கூறுகறம், ணி சபக ரழ்றஷன ண அஷணத்துஶ 

னரதத்றற்கரண சுற்ஶநரட்ட ல்ஷனக்குள் வகரண்டுப்தட்டண. 

 

திரன்மறல் ட்டுஶ ரடு பறேதும் தறணரறு தஞ்சங்கள் ற்தட்டண. அவரிக்கர 

கண்டுதிடிக்கப்தட்டுப் தறணரநரம் பல் தறவணட்டரம் தற்நரண்டு ஷ ற்தட்ட ர்த்கப் 
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புட்சறின் ஶதரது ஶரப்தரஷ ந்ஷடந் புற உனகறன் ிசர ிஷபவதரபேட்கஶப 

ஶரப்தரஷப் தடிப்தடிரகப் தஞ்சத்றனறபேந்து ிடுித்ண. 

 

சுற்றுச்சூறல் கோேிபத்ேிம்: 

ஶரப்தி ரில் வப்தண்டன ிசரத்ஷச் சுண்டும் ஷகில் 

கட்டஷக்கப்தட்டது ன்தறனறபேந்து ிபிம்பு ரடுகபின் சூனறல் ந் அபிற்கு 

ரற்நப்தட்டது ன்தஷ அநறந்து வகரள்பனரம். கரனணிரறக்கத்றன் வரடக்கத்றனறபேந்து 

ஶரப்திர்கள் சர்க்கஷ, கரதி, ஶீர், தின்ணர் தபேத்ற, ஆஃப்ரிக்கரின் சயரர தகுறகஷபக் 

கரட்டிறம் குிஷணன், ப்தர் ஶதரன்ந வப்த ண்டனப் வதரபேட்கஷபப் ரங்குறஶனஶ 

ரட்டம் வகரண்டிபேந்ணர். ிபிம்பு ரடுகபில் றனப் தன்தரடு ரற்நப்தட்டு ற்சரர்பு 

ிசரம் அறக்கப்தட்டுப் வதபேபில் ஷ ரடுகறக்குத் ஶஷரண தப் திர்கஷப 

ிசரம் வசய்பம் பஷந ற்தடுத்ப்தட்டது. ிபிம்பு ரடுகபில் சுற்றுச்சூஷன ரற்றும் 

ிரக அநறபகம் வசய்ப்தட்ட பல் தப்திர் கபேம்பு ஆகும். கபேம்பு ிசரத்றற்கு 

அடிஷகஶப தன்தடுத்ப்தட்டணர். ஆப்திரிக்கர்கள் கப்தல்கபில் அஷடக்கப்தட்டு அட்னரண்டிக் 

கடனறன் றரக அவரிக்கரிற்கு அஷத்துச் வசல்னப்தட்டு அங்கு அடிஷகபரக 

ிற்கப்தட்டணர். அணரல் அட்னரண்டிக் கடல் ஆஃதிரிக்கரின் ஷ பகரம் ன்றும் 

அஷக்கப்தடுகறநது. 

 

ற்றுறக்கரண ிசரத்றல் றனபம் அடிஷரக்கப்தட்டது. தப்திர் பஷநக்கரக ங்கள் 

வதபேபில் வட்டப்தட்டரல் ண்ரிப்பும், நட்சறபம் ற்தட்டண. கபேம்பு திஶசறனறன் 

டகறக்குப் தகுறஷ அறத்து, வப்தண்டனக் கரடுகள் சரணரரக ரற்நப்தட்டரக 

உபேகுஶின் றேத்ரபர் ட்ர்ஶடர கஶனஶணர றேறபள்பரர். அவ்ரஶந கரீதிப் தகுற 

பறேதும் அறக்கப்தட்டது. கபேம்பு ன்ந எற்ஷநப் திர் சரகுதரடி தல்றிர்கஷபபம் ர 

இணங்கஷபபம் அறக்கும் தனறதடீரக்கப்தட்டது. கபேம்புச் சரகுதடிரல், னத்ீன் அவரிக்க 

ரடுகபிறம், கறபெதரிறம் ிசரபம், சுற்றுச்சூறம் சலறந்ண. உவு உற்தத்றில் 

ன்ணிஷநவு அஷடந்றபேந் ஷயட்டி கரறதத்ற எடுக்குபஷநரல் உவுக்கு 

இநக்குறஷச் சரர்ந்றபேக்க ஶண்டி றஷனக்குத் ள்பப்தட்டது. 

ற்றுற சரர்ந் ிசர பஷநகறம், எற்ஷநப் திர் பஷநபம் தன்ஷத்துத்ஷ 
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அறத்துள்பண. ணிர்கள் னரற்று ரீறரக 3,000க்கு ஶற்தட்ட ர ஷககஷப 

உவுக்கரகப் திரிட்டுள்பணர். ஆணரல் ணிர்கறக்குத் ஶஷரண ஆற்நல் 85-90 ிறேக்கரடு 

இன்று தறஷணந்து ஷகத் ரங்கபினறபேந்ஶ வதநப்தடுகறநது. இற்நறல் அரிசற, ஶசரபம், 

ஶகரதுஷ பன்நறனறபேந்து ட்டுஶ 66 ிறேக்கரடு ஆற்நல் வதநப்தடுகறன்நது ன்தன் பனம் 

ந் அபவுக்குப் தன்ஷத்துத்ஷ இந்துள்ஶபரம் ன்தஷ அநற படிபம். 

 

பர்ந் பனரபித்து ரடுகபில் வரறல் உற்தத்றஷபம்,ிபிம்பு ரடுகபில் 

ற்றுறக்கரண ஶபரண் உற்தத்றஷபம், பனப் வதரபேட்கஷபப் திரித்வடுக்கும் 

வரறல்கஷபபம் குநறத் சர்ஶச உஷப்புப் திரிிஷண பன்நரம் உனக ரடுகபின் 

சுற்றுச்சூல் ிஷரகச் சலறற்கு றகுத்து. திஶசறல், கறப்து, கரம்திர, ஶகரல்ட் 

ஶகரஸ்ட், வசணகல் ஆகற ரடுகபில் ற்றுற ிசரத்ரல் ண்பம் கடுஷரகப் 

தரறக்கப்தட்டது, அப்தகுறகபில் கரப்தட்ட ற்சரர்பு ிசரம் பற்நறறரக 

அறக்கப்தட்டரல் தஞ்சம், தட்டிணிரறம், ஊட்டச்சத்துக் குஷநதரட்டரறம், கடுஷரக 

தரறக்கப்தட்டண. ற்றுற சரர்ந் ிசரம், பன்நரம் உனக ரடுகபில் வதரபேபரரத் 

ற்சரர்ஷதபம், சுற்றுச்சூல் சலறஷபம் ற்தடுத்றது. 

 

உனகபில் சுற்றுச்சூல் சலறஷ ற்தடுத்ற உிர்க் ஶகரபத்ஷஶ அச்சுறுத்றபள்ப 

பனரபித்துத்ஷச் சலஷக்க படிபர? சுற்றுச்சூனறர்கபின் ஶகரரிக்ஷககறக்கறங்கற 

பங்குன்நர பர்ச்சறஷ ற்தடுத்தும் ிரக பனரபித்துத்ஷ றுசலஷக்க படிபர?. 

படிரது ன்நரல் ப்தடித்ரன் ீர்ஷப் வதந படிபம்? இற்ஷகஷபம், ணி 

ரழ்றஷனகஷபபம் ஶறம் ஶறம் ணிரர்ரக்குன் பனம் சூனறல் ீர்ஷ 

எபேஶதரதும் வதந படிரது. பேங்கரன சந்றிணரின் ீதும், தல்றிர்கள் ீதும் 

அக்கஷநஶரடு இற்ஷக பங்கஷபபம், உற்தத்றஷபம் வதரதுரக்கற, 

ஜணரகப்தடுத்துன் பனஶ சரிரண ீர்ஷப் வதந படிபம். 

 

உனக அபில் உற்தத்ற, ிறஶரகம், வரறல்தட்தம், பர்ச்சற ஆகறற்நறறள்ப பனப் 

திச்சஷணகஷப பன்வணடுப்தன் பனஶ புிின், சுற்றுச்சூனறன் ிஷரண அறிற்குத் 

ீர்வு கரடம் றநனுள்ப சுற்றுச்சூல் இக்கத்ஷக் கட்டஷக்க படிபம். 


