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ஶசத்றன் குல் 

க ொரபொொவய கயல்ரயொம்! 

னதுிக் வ ரஶரணர ன்னும் வ ரிட்-19 ஶரய் உனவ ங்கும் 

ஶ ரத்ரண்டரடிக் வ ரண்டினக் றநது. வசன்ந ஆண்டு 

றசம்தர்  ஷடசறில் சலணத்றல் வரடங் ற ஶரய்த் ரக்கு வன் 

வ ரரிர, இத்ரனற, ஈரன், திரன்ஸ், திரிட்டன், ட அவரிக் ர 

ன்று ரடுரடர ப் தடர்ந்து இந்றரவுக்கும் றழ்ரட்டுக்கும் 

கூட ந்து ிட்டது.  

    உனவ ங்கும் வ ரஶரணர  றனறத்வரற்றுக்கு ஆபரணர் ள் 

வரஷ  இண்டு இனட்சத்ஷத் ரண்டி ிட்டது. 

ரித்துக்கு ஶற்தட்ஶடரர் இநந்து ிட்டணர். ரலக்கு ரள், 

ிக்கு ி இந்த் வரஷ  வதன றச் வசன்று 

ரதொமர் தினொகுயின் அிவுக் குபல் ர ட்  https://www.youtube.com/watch?v=NaMbPqrXqPo&feature=youtu.be 
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வ ரண்டினக் றநது.  

வரற்று ஶரய் ள், வ ரள்ஷப ஶரய் ள் உன றற்குப் னறஷ அல்ன ன்நரலும் இது ஷ 

ந் ஶரனேம் இந் அபவுக்கு ிரிர வும் ிஷர வும் திறல்ஷன ன்று ல்லுர் ள் 

வரிிக் றநரர் ள். வ ரஶரணரஷ னனன் டுக் த் டுப்ன னந்தும் இல்ஷன, ந் தின் 

ிட்ட ஶரய்ீக்  னந்தும் இல்ஷன, இது ஷ இல்ஷன ன்தஶ உண்ஷ. வ ரஶரணர 

ஶரய்க்  றனற வரடக் த்றல் என ினங் றடறனந்து ரந்ர்க்குப் திவன்று 

கூநப்தட்டரலும், திநகு ரந்ரிடறனந்து ரந்ர்க்குப் தி, திநகு குன ரத்றற்குள் 

தன்டங் ர ப் திச் வசல் றநது. 

 

    இந்றரவும் றழ்ரடும் இப்ஶதரது இந்க்  ட்டத்றல் இனப்தர , அல்னது இந்க் 

 ட்டத்ஷ வனங் ற ிட்டர  ம்தப்தடு றநது. உனப்தடிரண னன்வணச்சரிக்ஷ  

டடிக்ஷ  ள் இல்ஷனஶல் வடித்துப் தவும் றஷன னெள்து உறுற ன்ததுரன் ல்லுர் 

 னத்து. சலணத்துக்குப் திநகு வ ரஶரணர தி ரடு பின் தட்டநறவும் இப்தடித்ரன் உள்பது.  

னன்வணச்சரிக்ஷ  ன்தறல் னல் ஷடதடி  றனறத் வரற்நறர் ஷபக்  ண்டநறந்து 

ணிஷப்தடுத்தும் ஶரய் ரண் ஆய்வு ள் ஆகும். வன் வ ரரிர என  ட்டத்றல் சுரரித்துக் 

வ ரண்டு ஆய்வு சற ஷபப் தனரக் றரல் ஶரய்ப் தஷன ஏபவு  ட்டுப்தடுத்ற 

ிட்டது. ஶரய்ப்தஷன ஷதடர க்  ரட்டும் ஷபஶ ரட்ஷட ஶல்ஶரக் றச் வசல்ன 

ிடரல் ட்ஷடரக் ற ிட்டது (flattened the curve) ன் றன்நணர். ஈரன் அல்னது இத்ரனறரல் 

இப்தடிச் வசய் னடிரரல் வ ரஶரணரின் ஆட்டத்ஷக்  ட்டுப்தடுத் னடிில்ஷன.  

திரிட்டன், வெர்ணி ஶதரன்ந னன்ஶணநற ஶரப்தி ரடு லம் றநறக் வ ரண்டினக் றன்நண. 

திரன்ஸ் ரடு னலதும் இலத்துப் னட்டப்தட்டு ிட்டது. ரம் இங்ஶ  ன்ண லறணரலும் 

தடிக் ப்தடுற்குள் ல்னரம் தஷ வசய்ற பர ற ிடும் ன்னுபவுக்கு றஷனஷ ிஷந்து 

ஶரசர றக் வ ரண்டினக் றநது.  

 

   வ ரஶரணரின் ிஷபவு ஷப உடல்னத் ரக் ம், சனெ த் ரக் ம் ன்று இன பங் பில் 

ஶரக் றப் னரிந்து வ ரள்பவும் றுிஷணரற்நவும் ஶண்டும். உடல்னத்ரக் ம் தற்நற 

ஊட ங் ள் வரடர்ந்து ஶதசறனேம் லறனேம்  ரட்டினேம் ன றன்நண. உடல்னத் ரக் ம் ன்ந 

பத்றல் சலண அசும் உன  னரழ்வு அஷப்னம் (WHO) இது ஷ சறநப்தர ப் 
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திரற்நறனேள்பண. ஶடிர  ஶரய்த் ரக்குநரஶன  றனைதர வதனஷக்குரி 

தங் ரற்நறனேள்பது.  

 

வ ரஶரணரவும் அற்கு றரண ஷடதடி லம் வதரனபில், அசறல், தண்தரடு ன்ந 

னெஷ ிலும் ற்தடுத்றனேள்ப சனெ த் ரக் ம் இது ஷ சறறு அபிஶனஶ 

வபிப்தட்டுள்பது. அது னல அபில் வபிப்தடும் ஶதரது னிக்ஶ ரபஶ குலுங்கும் அபில் 

இனக்கும் ண அஞ்சு றஶநரம்.  

 

இந்றரில் வ ரஶரணரின் உடல்னத் ரக் ம் ஶதரற அபவு வபிப்தடுனன்ஶத 

சனெ த்ரக் ம் வபிப்தடத் வரடங் ற ிட்டது. ஶ பம், ற ம் உட்தட ரவடங்கும் 

 ல்ிக்கூடங் லக்கு ிடுனஷந அநறிக் ப்தட்டுள்பது.  

 

இந்றரவுக்குள் வ ரஶரணர தஷந் வசய்ற னனன்ஶத தங்குச் சந்ஷில் சரிவு வரடங் ற 

ிட்டது. றறஷச்சனக்கு ட்டும் வரிரல் ற்வ ணஶ வனக் டிில் சறக் றச் சுக் த்றல் 

உள்ப இந்றப் வதரனபிஷன வ ரஶரணர ப்தடிவல்னரம் குநப் ஶதர றநஶர? றஷணத்ரஶன 

டுக் ரய் உள்பது. ணிர் ள் என்றுகூடுது ஷடப்தடுரணரல், வதனம் வரறற்கூடங் ள் 

னெடப்தட்டு, வதரதுப் ஶதரக்குத்து அற்றுப் ஶதரய் வதரனபரக் த் துஷநில் இதுஷ இல்னர 

ஶக் ம் ற்தடும். ற்வ ணஶ வதரனபில் சுக் த்ரல் ற்தட்டுள்ப வனக் டிஷ இது 

ஶலும் னற்நச் வசய்னேம். என ணினும் குடும்தனம் ரடும் வ்பவு  ரனத்துக்குப் னற 

ஆக் ஶ இல்னரல் வசனறக்  னடினேம்?  

 

வனக் டிக்கு ஶல் வனக் டி ன்நரலும் சுஷ னலக்  உஷக்கும் க் ள் ீதுரன் 

சுத்ப்தடும் ன்தறல் றல்ஷன. ஶரய் ஷ தக் ரன் தரர்க் ரதுரன். ஆணரல் ஶரஷ 

றர்த்து றற்கும் சற ல்னரர்க்கும் என்நறல்ஷனஶ! இல்தரண வனக் டிின் சுஷஶரடு 

வ ரஶரணர டடிக்ஷ  லக் ரண வசனவுச் சுஷனேம் ஶசர்ந்து வ ரள்லம்.  

வ ரஶரணர தல் டுப்னக் ர க்  ல்ிக்கூடங் லம் றஷங்கு லம் வரறற்கூடங் லம் 

னெடப்தட்டு ிட்டண. வதரதுப் ஶதரக்குத்தும் இஷபத்துப் ஶதரய்ிட்டது. ரனூர்ற ள் 

ஷிட்டுக்  றடக் றன்நண. இந் ஷடதடி லக் ரண னரழ்வுத் ஶஷஷ றுக்  னடிரது. 
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அஶ ஶதரது இணரல் ற்தடும் ஶஷனிப்ன லக்கும், னற ஶஷனரய்ப்ன ஶப 

இல்னரற்ஶதரற்கும் ரர் ஈடுவசய்து? 

 

டீ்டினறனந்தடி ஶஷன ன்தது ற ச் சறன துஷந லக்கும் ற ச் சறன தி லக்கும் ட்டுஶ 

வதரனந்தும். அதுவும் கூட சறநறது  ரனத்துக்கு ட்டுஶ. ஆஷன ள் இல்னரல் அலுன ங் ள் 

ட்டும் இங்  னடிரல்னர?  ல் வரறல்தட்த றறுணங் ள் ஆட்குஷநப்ன வசய்த் 

வரடங் ற ஶதரது வ ரஶரணர தற்நற ஶதச்ஶச  றஷடரஶ! சண்டிக் குறஷக்கு சறுக் றது 

சரக்வ ணப் வதனங்குலங் ள் ஊறர் குஷநப்னக்கு வ ரஶரணர வனக் டிஷனேம் தன்தடுத்றக் 

வ ரண்டரல் ிப்தில்ஷன. அசும் அர் லஷடதுரஶண! 

வரறனரபர் லக்கும் உர் லக்கும் உஷப்தரபர் லக்கும் எடுக்குண்ட க் லக்கும் ங் ள் 

ீரண சுஷஷக் குஷநத்துக் வ ரள்பஶ ஶதரரடுல் ி ஶறு றில்ஷன. ஆணரல் 

வ ரஶரணர ஆதத்றணரல் என்றுகூட னடிரது. என்றுகூடரல் ஶதரரட னடிரது. னதுி 

வ ரஶரணரிணரல் ற்தட்டுள்ப இந்ப் னதுி வனக் டி க்கு ட்டுல்ன, 

உன த்துக்ஶ ரன்!  

 

திரன்சு ரட்டின் அறதர் இரனுஶல் க்ஶரன் வ ரஶரணர தவுஷக் 

 ட்டுப்தடுத்துற் ர  னனறல் இவு ிடுற ஷபனேம் அனங் ரட்சற ங் ஷபனேம், 

றஷங்கு ஷபனேம்  ஷனக்கூடங் ஷபனேம் ிஷபரட்டங்கு ஷபனேம் னெட ஆஷிட்டரர். 

அப்ஶதரதும் க் ள் னங் ரக் பில் கூடுஷப் தரர்த் தின் ரட்ஷடஶ இலத்துப் னட்டி 

ிட்டரர். இது ஶதரர் ன்று அநறித்ரர். ரனம் உரி  ரறன்நற டீ்ஷட ிட்டு வபிஶ 

 னடிரது. இந் அநறிப்ஷத வபிிடும் ஶதரஶ க் லக்குச் சறனதன சலுஷ  ஷபனேம் 

அநறித்ரர். இன்னும்கூட னக் றர , அசறடம் வரறனரபர் ள் லப்திப் ஶதரரடி ந் சறன 

ஶ ரரிக்ஷ  ஷப ற்றுக் வ ரள்ர வும் அநறித்ரர். இறல் ல்னர ரடு லக்கும் என தரடம் 

உள்பது ணக்  னது றஶநரம்.  

 

வ ரஶரணரவுக்கு றரண ஶதரட்டம் ன்தது அசும் க் லம் ஶசர்ந்து டத் ஶண்டி என்று. 

னசல் பரல் திபவுற்ந குன த்ரல் இந்ப் ஶதரரட்டத்ஷ வற்நறர  டத் னடிரது. 
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இல்திஶனஶ உட்தஷ ஷனேம் தரகுதரடு லம் றஷநந் இந்றக் குன ம் அசறனறலும் னட்டி 

ஶரறக் வ ரண்டினப்தது வ ரஶரணரின் உிர்ஶய்ச்சலுக்கு ரய்ப்தர ற ிடும். இந்ற அசு 

இந் உண்ஷஷ உடஶண உர்ந்து க் ஷப இக் ப்தடுத் உனப்தடிரண ஷடதடி ள் 

டுக்  ஶண்டும். 

 

சலணத்றன் யழஶதய்-வூ ரனும் இத்ரனறின் னம்தரர்டினேம் திரன்சு னலதும் இலத்து 

னட்டப்தட்டது ஶதரல் இந்றரிலும் ரட்டிம்-னம்ஷதஷ இலத்துப் னட்ட 

ஶண்டிினக் னரம் ன்ந குல் ஶ ட் றநது. அப்தடி ரது வசய்ரல்ரன் வ ரஶரணரஷக் 

 ட்டுப்தடுத் னடினேம் ன்நரல் வசய்னேங் ள். ஆணரல் அற்கு னன்ணர  ஷ றங் ள் 

னன்ன அறரர  இலத்துப் னட்டிணரீ் ஶப  ரசுீத்ஷ, வதனஞ்சறஷந றநந்து அந் க் ஷப 

னனறல் ிடுினேங் ள். வ ரஶரணர றர்ப்னப் ஶதரரில் குடிரட்சறம் ஶதரல் உக் கூடிது 

ஶநறல்ஷன.  

 

இண்டரர , குடினேரிஷத் றனத்ச் சட்டம் உள்பிட்ட சூனரய்த்ரல் இசுனரற க் ஷபப் 

திரித்துத் ணிஷப்தடுத்தும் உங் ள் னற்சற ஶரற்று ிட்டது ன்தஷ இப்ஶதரரது 

உர்ந்து அந்ப் தரசறச னஷணவு ஷபக் ஷ ிடுங் ள். அநஶ ஷ ிட னடிரவன்நரல் 

வ ரஶரணர எறனேம் ஷ அற்ஷநப் திற்ஶதரடுங் ள். அணரல் என்றும் குஷநந்து ஶதரய் ிட 

ரட்டீர் ள். வ ரஶரணர ஆதத்ஷ அஷணத்துப் திரிவு க் லக்கும் அலத்ர  உர்த் அது 

உவும். வனில் அர்ந்து ஶதரரடிக் வ ரண்டினப்தர் லம் வ ரஶரணர ஆதத்து  னற அந் 

டித்ஷ  ரனம்தின்நற ீடித்துச் வசல்ன இனரது ன்தஷ பிறல் ிபங் றக் 

வ ரள்ரர் ள். இஷடக் ரனத்றல் ஶதசறத்ீர்வு  ரவும் னனனரம். 

றுனநம் வ ரஶரணர வனக் டி னற்ந னற்ந க் ள் னன்  னறப் னற ஶ ரரிக்ஷ  ள் 

லப்தவும் னற ஶதரரட்ட டிங் ள்  ரவும் ஶண்டி ஶஷ லம் ன்தஷ ணத்றல் 

வ ரள்ஶரம்.  

 

தன்ணரட்டங் றல் அவரிக் ப் ஶதசு ப்தடி டந்து வ ரள் றநது தரர்த்ீர் பர?  

ஈரணின் 31 ர ரங் பில் எவ்வரன்றும் வ ரஶரணரின் ரக்குலுக்கு உள்பர றத் ிக் றந 

இந் ஶத்றல் அவரிக்  ல்னசு ன் வதரனபில் ஷட ஷபக்  டுஷரக் ற ஈரணின் 



                                              உரிஷத் றழ்த் ஶசம்| ரர்ச் 2020| 6 

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

துன்தத்ஷ ஶரசரக் றினப்தர  அந்ரட்டின் அலுநவுத் துஷந அஷச்சர் ன து ெரத் 

ெரீஃப்  குற்நஞ்சரட்டு றநரர். எவ்வரன ரட்டிலும் வ ரஶரணரவுக்கு றரண ஶதரரட்டம் 

ன்தது ணிகுனத்ஷக்  ரப்தற் ரண ஶதரரட்டம் ஆகும் ன்று அர் டிம்ப்னக்குச் 

சுட்டிக் ரட்டினேள்பரர். ஶ ரிட்-19  ரய்ச்சலுக்கு ஶல் டிம்ப்தின் ல்னசறக்  ரய்ச்சலும் 

ஈரஷண ரட்டு றநது.  

 

வ ரஶரணர சலணர் லக்கு றர ப் தன ரடு பில் இணரம்  க்குற்குப் தன்தட்டஷ 

அநறஶரம். வ ரஶரணர  றனறஶ சலணக்  றனற ணப்தட்டது. ப்ஶதரஶர அது உன க்  றனற ஆ ற 

ிட்டது. ஆணரல் இப்ஶதரதும் வடரணல்டு டிம்ப் அஷச் சலணக்  றனற ன்று வசரல்னற 

ம்திலக் றநரர். அவரிக் ரில் வ ரஶரணர ற்தடுத்றக் வ ரண்டினக்கும் ஶதறஷ 

உரர ஶ இனக் றநரர்.  

 

இற்கு ஶர் ரநர , அன றனறனக்கும் சறன்ணஞ்சறறு  றனைதரின் குன ற அசும் க் லம் 

ப்ஶதரதும் ஶதரனஶ இப்ஶதரதும் உன றன் தும் துஷடக்  இன்நஷணத்தும் வசய்து னது 

வதனஷக்குரிது. துரண சூனறலும் கூட ஈரஷண அவரிக் ர வனக் ற னறுக் ற 

இடர்ப்தடுத்துதும், இன்நபவும் அவரிக் ரின் வதரனபில் னற்றுஷ க்குள் சறக் ற உலும் 

 றனைதர  ரதிரிட்டனுக்ஶ  உி னதும் உர்த்துது ன்ண?  

எவ்வரன ரடும் ன்ஷணக்  ரத்துக் வ ரள்ப உனஷ க்  ரக்  ஶண்டும். உனஷ க்  ரக்  

ல்னர ரடு லம் எவ்வரன ரட்ஷடனேம்  ரக்  ஶண்டும். இதுரன் உண்ஷரண 

தன்ணரட்டுன றம் (சர்ஶசறம்)! 

 

எனர் ல்னரனக் ர வும்!                                         

ல்னரனம் எனனக் ர !  

எவ்வரனனம் அஷணனக் ர வும்!   

அஷணனம் எவ்வரனனக் ர வும்! 

 

இதுரன் வதரதுஷப் தண்ன! வ ரஶரணரஷ வல்ற் ரண ஶதரரட்டத்றல் இந்ப் வதரதுஷப் 

தண்ன பட்டும்! 

https://www.hindutamil.in/search/%E0%AE%88%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%8D+%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AE%B5%E0%AF%81+%E0%AE%85%E0%AE%AE%E0%AF%88%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%B0%E0%AF%8D+%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%
https://www.hindutamil.in/search/%E0%AE%88%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%8D+%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AE%B5%E0%AF%81+%E0%AE%85%E0%AE%AE%E0%AF%88%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%B0%E0%AF%8D+%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%
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வசங் ரட்டரன் குநறப்ன ள் 

1. க ொரபொொ,  ரபொொ துயொொலும்…  

வ ரஶரணர ன்தஷ எனசறன டு ள்  ஶரணர ன்று லது றன்நண. இனிர வும்லனரம் 

ணத் ஶரன்று றநது. ஶதர ட்டும். வ ரஶரணர குநறத்து ம் ஶரர் ள், ண்தர் ள் அனட்சறர  

இனந்து ிடக் கூடரது ன்தஶ ன் னல்  ஷன. ரம்  ணர  இனப்தது ட்டுல்ன, 

ற்நர் ஷபனேம்  ணர  இனக் ச் வசய்ல் ஶண்டும். ஷனனேம் ீனம் வ ரண்டு 

ஷ  லவுல், குன த் வரஷனவு ஶதல், கூட்டம் ிர்த்ல், ஶரநறகுநற ஷப றத்து 

உடஶண னத்து ஆய்வும் அநறவுஷனேம் வதறுல் உள்பிட்ட ல்னர ஷடதடி லம் 

ஊட ங் பில் ிரிர ச் வசரல்னப்தட்டு ிட்டண. அநறிஷன ம்திச் வசல்தடுங் ள். 

அஞ்சுது அஞ்சரஷ ஶதஷஷ. 

2. திொொம்  ட்டவ: 

வ ரஶரணர  றனறத் வரற்று தரல் டுக்  இந்ற அசு 15  ட்டஷப ள் திநப்தித்துள்பது. 

ல்னரம் சரி. ஆணரல் 16ஆம்  ட்டஷப என்று ஶஷப்தடு றநது. உண்ஷ ஶதசுங் ள் ன்தஶ 

அது. இது ஆட்சறரபர் லக் ரண  ட்டஷப. இந்றரில்  றனறத் வரற்று ந் அபவுக்குப் 

தினேள்பது ன்தது தற்நற வபிப்தஷடத்ன்ஷ ஶஷ. சலணம், இத்ரனற, ஈரன் ஶதரன்ந 

ரடு பில் ஶதரல் இந்றரிலும் வ ரிட்-19 சறறு த்வரடங் ற வதரிர  வடித்துப் திணரல் 

அற்கு அசும் க் லம் அிர  ஶண்டும். இது ஷ ஶரய் ரண் ஆய்வு ள் ஶதரதுரண 

அபவு ிரிர ச் வசய்ப்தடில்ஷன ன்று ல்லுர் ள் வசரல்ற்கு அசு றுவரறஶ 

இல்ஷன. ஆய்வு ள் ஷடவதறுஶரடு ஆய்வுனடிவு லம் வதரதுவபிில் அநறிக் ப்தட 

ஶண்டும். எபிவுஷநின்நற ல்னரத் வு லம்  ிப்ன லம் க் லக்குத் வரி 

ஶண்டும். அசு  டுஷரண டடிக்ஷ  ள் டுக்கும் ஶதரது அற்றுக் ரண ஶஷஷ 



                                              உரிஷத் றழ்த் ஶசம்| ரர்ச் 2020| 8 

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

உர்ந்து க் ள் எத்துஷப்னத் வும் இந் வபிப்தஷடத்ன்ஷ இன்நறஷரது. 

உண்ஷ ஶதசு ன்ந இந்ப் தறணரநரம்  ட்டஷப இந்ற அசுக்கு ட்டுல்ன, ற  

அசுக்கும்ரன்! 

3. உநி க ொண்டுயந்த ரநொதி உவப: 

வசன்ந 19ஆம் ரள் இவு ஷனஷஷச்சர் ஶந்ற ஶரற ரட்டு க் லக்கு ஆற்நற 

உஷஷக் ஶ ட்டினப்தரீ் ள் அல்னது தடித்றனப்தரீ் ள். ல்னரம் வ ரஶரணர தற்நறத்ரன்! 

க் லக்கு றஷந அநறவுஷ ள் ங் றணரஶ ி, அசு டுத்துள்ப, டுக் ப் ஶதர றந 

னற்சற ள் தற்நற என்றும் வசரல்னில்ஷன. ன றந 22 என ரள் ரர  ஊடங்கு வசய் 

ஶண்டுரம்! ஷ த்ட்ட ஶண்டுரம். னத்துர் ள் உள்பிட்ட திரபர் ஷபப் 

தரரட்டுற் ரம்! ஶ னறக்கூத்து! வ ரஶரணர உன ப் ஶதரர் ஷப ிடக் வ ரடிது ன் றநரர். 

வதரனபில் வனக் டி தற்நற ச்சரிக் றநரர். அற்கு றர்னர சலரரன் ஷனஷில் குல 

அஷத்துள்பரர் பரம். வனக் டிின் சுஷ ள் வன்ஶலும் ம் ஷனில்  ட்டப்தடும், 

வதனங்குலங் பின்  ரட்டில் வன்ஶலும் சலுஷ  ஷ வதரறனேம் ன்று றர்தரர்க் னரம். 

ரம் அரிசற வ ரண்டுந்ரல் ஶரற உற வ ரண்டு னரர், ஊற ஊறத் றன்ணனரம். ஶதரரட்ட 

ற ள் அஷடக் ப்தடும் ஶதரஶ ஶதரரடுற் ரண ஶஷ ள் குஷநில்ஷன, கூடிஶ 

வசல் றன்நண.  

4. க ொரபொொ திர்ப்புக்குக் குமு த்வத அணினநொக் ல்: 

 ண்ணுக்குத் வரிர தஷ ,  ட்டுக் டங் ர  பம், வ ரஶரணர ீது உன ப் ஶதரர் ன்று 

வரடக் த்றல் ரன் லற ஶதரஶ, ‛அசு உடணடிர ச் வசய் ஶண்டிது சனெ  ரழ்ில் 

றனவும் னசல் ஷபத் ீர்த்து இக் ரண சூஷன ற்தடுத் ஶண்டும். திபவுற்றுக்  றடக்கும் 

சனெ த்ரல் வ ரஶரணரஷ றர்த் ஶதரனக் ர  என்றுதட னடிரற்ஶதரகும். அசுக்கு இந் 
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ச்சரிக்ஷ  உர்வு உடணடித் ஶஷ!‛ ன்று லறஶணன். வசன்ந ரர்ச்சு 12ஆம் ரள் 

குடந்ஷிலும் கூத்ரல்லூரிலும் குடினேரிஷத் றனத்ச் சட்ட றர்ப்னப் ஶதரரட்ட 

அர்வு பில் ஶதசற ஶதரது றழ்த்ஶசற ிடுஷன இக் த்றன் சரர்தில் அசுக்குக் 

ஶ ரரிக்ஷ  ஷத்ஶன்: என்று,  ரசுீத்ஷத் றநந்து ிடுங் ள்! இண்டு, குடினேரிஷத் றனத் 

சட்டம் உள்பிட்ட னசலுக்குரி சட்டறட்டங் ஷபக் ஷ ிடுங் ள்! அடிஶரடு ஷ ிட னடிரது 

ன்நரல் ஆறு ரம் றறுத்ற ஷனேங் ள்! அற்ஶ ற்த ஶதரரட்டங் ஷபனேம் றறுத்ற 

ஷக் னரம் ன்ஶநன். ஆணரல் வ ரஶரணர வரடர்தரண அசு அநறிப்ன பில் இது ஶதரன்ந 

ந்க் குநறப்னம் இல்ஷன. ணஶ ஶதரரட்ட டிம் ஶறு றின்நற ரநற ிட்டவன்நரலும் 

இனக்கு ரநில்ஷன ன்தது வபிர ற ிட்டது. 

 

5. புதின ரொபொட்ட யடியங் ள் ரதடு ! 

ன்றும் உள்ப ஶ ரரிக்ஷ  லக் ர  இன்றும் ஶதரரட ஶண்டி ஶஷ இனக்கும் ஶதரஶ 

வ ரஶரணர வரடர்தரண க் ள் ஶ ரரிக்ஷ  ஷபனேம் இணங் ண்டு தட்டினறட ஶண்டும். 

அற்றுக் ர வும் ஶதரரடத்ரன் ஶண்டும். ணிரர் னத்துஷஷண உள்பிட்ட ல்னர 

னத்துஷண பிலும்  ட்டறல்னர திிரய்வும் திித்ிப்ன னத்துனம் 

ஶஷனிப்னக்கு இப்தடீு ஶதரன்ந தன ஶ ரரிக்ஷ  லம் உள்பண. இற்றுக் ர ப் ஶதரரடுது 

ி அசு க்கு ஶறு ற ிட்டு ஷக்கும் ஶதரல் வரிில்ஷன. வ ரிட்-19 

உண்டரக் ற  றனற னதுிக் வ ரஶரணர ணப்தடு றநது. க்கும் னதுிப் ஶதரரட்ட 

டிங் ள் ஶஷப்தடு றன்நண. ரம் அற்ஷநக்  ண்டுதஷடக்  ஶண்டும். இப்ஶதரஷக்கு 

என்ஷநச் வசரல்னனரம். லுரண வதரதுக் னத்து ன்தஶ கூட குடிரட்சறத்றல் என 

ஶதரரட்ட னஷநரன் ன்தது றஷணினக் ட்டும்.   
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ந ிமன் 

 ம்  ொம்:  

தியச்சிபொப்ள்ினில் ”அஞ்சொரத, ரொபொடு!” நொொடு 

குடினேரிஷ றனத்ச் சட்டத்ஷ றர்த்து றனச்சறரப்தள்பிில் வசன்ந திப்ரி 23ஆம் ரள் 

க் பற ரம் சரர்தில் ஷடவதற்ந  "அஞ்சரஶ ஶதரரடு" ரரட்டில், ஏய்வுவதற்ந உச்ச 

ீறன்ந ீறதற ஶ ரதரன வ ௌடர, ஶரர் ள் வதங் லர் தரனன், ெ ர்னரல் ஶன 

தல் ஷன ரர் தரனரெற, இக்குர் வனணின்  தரற,  ரபிப்தன், சற. ரெள 

ஆ றஶரனடன்  ஶ ி இ சரர்தில் ஶரர் றரகு  னந்து வ ரண்டு ஶதசறணரர். ர றர் 

சதுக் த்றன் அன சந்ம் ஶதரல், ெல்னறக் ட்டுக்கு வரிணர சந்ம் ஶதரல், இந்றர 

னலதும் ரயறன் தரக்கு ள் ண ர்ித்ரர். . .இ. . ஶ ரன்  ஷனக்குலிணரின் 

 ஷனற ழ்ச்சறனேம் சறநப்தர  ஷடவதற்நது. றழ்ரட்டின் தல்ஶறு தகுற பினறனந்தும் 

வதனந்றபரண க் ள்  னந்து வ ரண்டரர் ள்.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

தநிழ்க் குடியுரிவநப் பப்புவப: 

குடினேரிஷத் றனத்ச் சட்டத்றற்கு றர  ‛ஶண்டும் றழ்க் குடினேரிஷ!‛ ன்ந 

ஶ ரரிக்ஷ  னக் த்துடன் இண்டரம்  ட்டப் தப்னஷ 01.03. 2020 ஞரிற்றுக்  றஷன்று 

வசன்ஷண ஷசரப்ஶதட்ஷடில் வசட்டித் ஶரட்டம் தகுறில் ஷடவதற்நது. ரஷன 5 

ிக்கு ஶரர் றரகு ஷனஷில் ஶரர் ள் றழ்க்  றர், றனவரபி, றலீதன், 

வதரறனன்,  றன் ஆ றஶரர்  னந்து வ ரண்டணர். இசுனரறர் ள்  ிசர  உள்ப தகுற 

ன்தரல் றகுந் ஆர்த்ஶரடு ம்ஷ ஶற்று அர் ஶப க்கு ற ரட்டி ம்ஶரடு 

இஷந்து தப்னஷ வசய்ணர். ம்ஷ ினந்ஶரம்தினேம் ஆவு வரிித்ணர். 

றழ்ரட்டுக் குடினேரிஷ வதறும் ஷ து தப்னஷப் தம் வரடனம்.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

கதொமிொர் ரொபொட்டம்  

 ம்னைணிஸ்ட்  ட்சற சரர்தில் குடினேரிஷத் றனத்ச் சட்ட்த்துக்கு றர  வசன்ஷண 

அணரத்றல் ந்து வரறனரபர் ள் 26.02.2020இல் வரடங் ற   ரன ஷற்ந தட்டிணிப் 

ஶதரரட்டத்ஷத் ஶரர் றரகு ரழ்த்றப் ஶதசறணரர். குடினேரிஷக் ரண ஶதரரட்டத்றல் 
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வரறனரபர் ள் னன்னுக்கு றற்  ஶண்டி ஶஷஷ அர் னறனேறுத்றணரர். 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

தில்ினில் இசுொநினயக்கு திபொ  யபம்! இந்து ொசிச னங் பம்!  

இந்த் ஷனப்தில் வசன்ஷண ள்லர் ஶ ரட்டம் அனஶ  வசன்ந ரர்ச்சு 3ஆம் ரள் ரஷன 

தல்ஶறு இக் ங் பின் சரர்தில் ஷடவதற்ந  ண்டண ஆர்ப்தரட்டத்றல் ஶரர் றரகு 

உஷரற்நறணரர். ரழ்த்ப்தட்ஶடரர் ஶதரரடுஷப் வதரதுர  சரற இந்து ணறஷன 

எத்துக்வ ரள்றல்ஷன. அல்னர, அஶ ஶதரல் னஸ்னறம் ள் ஶதரரடுஷ இந்துத்து 

ஆற்நல் பரல் ச றத்துக் வ ரள்ப னடிறல்ஷன. இது னறஷ  னுீற ன்நரர். 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

’ரொ ின் ொக்’ ரொபொட்ட அநர்வு ில் நது குபல்  

துஷ  னப்தரஷபத்றல் வரடர்ந்து ஷடவதற்று ந் ர றன் தரக் ஶதரரட்ட அர்ின் 

21ஆம் ரபில் ரர்ச்சு 5ஆம் ரள் இவு ஶரர் றரகு ரழ்த்றப் ஶதசறணரர். ல ரர ச் 

சறஷந ஷக் ப்தட்டுள்ப  ரசுீத்து க் ஷப ஆலம்  ட்சறனேம் றர்க் ட்சற லம் நந்து 

ிட்டண. உிஷ உனக் ற ஆசரற னக் றடும் அம்க் ஷப இந்ப் ஶதரரட்டக் 

 பத்றனறனந்து ங்குஶரம் ன்நரர்.  

 

ரர்ச்சு 7ஆம் ரள் ரஷன ஈஶரட்டில் ர றன் தரக் ஶதரரட்ட அர்ில் ஶரர் றரகு 

உஷரற்நறணரர். றழ்க் குடினேரிஷ ஶண்டும் ன்ந ஶிஇ றஷனதரட்ஷட 

ிபக் றஶரடு, றழ்ரட்டுக்கு சட்டறற்ந ீ ரர்? ன்ந ந்ஷ வதரிரரின் ஶ ள்ிஷ 

ீட்டுிர்க்  ஶண்டி ஶஷ லந்றனப்தர வும் வசரன்ணரர். 

 

ரர்ச்சு 12ஆம் ரள் ரஷன குடந்ஷ  ரிலும் இவு கூத்ரல்லூரிலும் ர றன் தரக் 

அர்வு பில் ஶரர் றரகு ஶதசுஷ ில் வ ரஶரணர  றனறத்வரற்று தி னஷ 

னன்னனர  டுத்துக் ரட்டிணரர். இந்றத் ஷனஷ அஷச்சர் வ ரஶரணர குநறத்து 

ிடுத்றனக்கும் அநறவுஷ ஷப டுத்துக் ரட்டி, அசுக்கு க் பின் னல எத்துஷப்ன 

ஶஷப்தடுஷக்  னத்றல் வ ரண்டு குடினேரிஷத் றனத்ச் சட்டம் , ஶசறக் குடிக் ள் 

தறஶடு, ஶசற க் ள்வரஷ ப் தறஶடு ஆ றற்ஷநக் ஷ ிடும்தடி அல்னது ஆறு ரம் 

திற்ஶதரடுரறு ஶ ரரிக்ஷ  ிடுத்ரர். இந்க் ஶ ரரிக்ஷ ஷ அசு ற்றுக் வ ரண்டரல் 
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ஶதரரட்டத்ஷனேம் எத்ற ஷக் னரம் ன்நரர்.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

சொதியும் ீதியும்  

தரணி அனஶ  குனப்தரக் ம்தரஷபத்ஷச் ஶசர்ந் இபற,  வுந்ப்தரடி தகுறஷச் 

ஶசர்ந் வசல்ன் ஆ ற இனனம் 09/03/2020  ரஷன ஶசனம் ரட்டம் வ ரபத்தூர் அனஶ  

 ரனரண்டினைர் வதரிரர் தடிப்த த்றல் றரிடர் ிடுஷனக்  த் ஶரர் ஈசுன் 

ஷனஷில் சரறறுப்னத் றனம் வசய்து வ ரண்டணர். இபறின் ந்ஷனேம் ன்ணி 

சரற வநறர் லம் சரறறுப்னத் றனத்துக்குப் தஷ ரண அஷப்திணனம் (தர  ற்றும் 

வ ரங்கு ஶபரபர்  ட்சறிணர்) வ ரடி ட்டி ண்டிில் ந்து ள்பிில் வ ரஷனவநறத் 

ரக்குல் டத்றனேள்பணர். இறல் ஈசுனும் வசல்னும்  டுங் ரனற்நணர். வசல்ிஷ 

சரற வநறர் ள்  டத்றப் ஶதரய் ிட்டணர். ன்னஷந வநறரட்டம் ஆடி சரறவநறக் 

கும்தஷன ஸ்சற ஸ்டி ன்வ ரடுஷத் டுப்னச் சட்டத்றல் ஷபப்தடுத்றச் சறஷநினஷடக் க் 

ஶ ரரினேம்,  ஷப ீட்டு க் லக்குப் தரது ரப்ன ங் க் ஶ ரரினேம் சரறரக் 

குற்நங் லக்கு றர த் ணிச் சட்டம் ஶ ரரினேம் ரர்ச்சு 11ஆம் ரள் ரஷன வசன்ஷணில் 

வதரிரர் சறஷனனஶ  றரிடர் ிடுஷனக்   ம் ஶரர் ிடுஷன இரஶசந்றன் 

ஷனஷில் எனங் றஷத் ஆர்ப்தரட்டத்றல் ஶிஇ-னேம்  னந்து வ ரண்டது. ஶரர் 

றரகு  ண்டண உஷ ஆற்நறணரர். (தின்குநறப்ன: வசல்ிஷக்  டத்ற கும்தல் அஷக் 

வ ரண்ஶட வ ரபத்துர் ி, ஈசுன் உள்பிட்ட ஶரர் ள் ீது  டத்ல் னஷநடீு வசய்து 

 ரல்துஷந க்கும் தறந்து ிட்டது,)  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

உடுநவ சங் ர் ிவரயந்தல் 

சரற றுத்துக்  ரல் ம் னரிந்து வ ரண்டரல் ட்டடுத் வனில் தட்டப்த னறல் வட்டிக் 

வ ரல்னப்தட்ட உடுஷன சங் ரின் ரன் ரம் ஆண்டு றஷணஶந்ல் வசன்ஷண அம்ஶதத் ர் 

ிண்டதத்றல் ஷடவதற்நது, ஶிஇ சரர்தில் ஶரர் ள் சுர  ரந்றனேம் றழ்க் றனம் 

றஷணவுஷ ங் றணர். ஆக் குற்நங் லக்கு றர த் ணிச் சட்டம், சரற ீநற ந்து 

வ ரண்டர் லக்குப் தரது ரப்ன, அர் பின் றத் ஶரன்நல் லக்குத் ணி இட எதுக் லடு 

ஆ ற ஶ ரரிக்ஷ  னக் ங் ள் லப்ப்ப்தட்டண. இறுறில் அஷணனம் றஷணவுச் 

சுடஶந்றணர். சங் ர், இபசன் தடங் லக்கு னர்தூி அஞ்சனற வசலுத்றணர்.  
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

சநந்தொ  

சரின சரினக் க ொக் ரிக்கும் ொஜ  அபசு: 

சலணரில் ற்தட்டுள்ப  ஶரணர ஷஸ் ரக்குல் ற்ந ரடு லக்கும் தவும் அதரம் 

உள்பரல் தங்குச்சந்ஷ னலீட்டரபர் பின் ம்திக்ஷ  குஷநந்துள்பது. இணரல் இந்றப் 

தங்குச் சந்ஷ  டும் சரிவு  ண்டுள்பது. னொதரய் றப்னம் ழீ்ந்து வரடர் ற்ந இநக் ங் பரல் 

அச்சுறுத்ப்தட்டுள்பது. இப்தடிப்தட்ட றஷனில்ரன் இந்ற அசு  டனுக்கு னலக்  னலக்  

அந்ற னலீட்டரபர் ஷப ம்தினேள்பது. அந்ற றற னலீடு லக்கு 100 சீம் 

ரிினக்கு அபிக் ப்தட்டுள்பது. இந்றரின் இஷநரண்ஷஷ ிற்கும் ிர  அசும் 

ரிசர்வ் ங் றனேம் அந்ற னலீடு ஷப அற ரிப்தற் ர  உன  ர்த் ச் சந்ஷில் அசுக் 

 டன் தத்றங் ள் வபிிடத் ீி னற்சறில் இநங் றனேள்பண. 

 

அவரிக் ரவுடன் கூட்டிஷ லுப்தடுத்ற ஶரடி அசறன் ஆர்வல்னரம் ஆனே 

உற்தத்றஷ அற ப்தடுத்துறல்ரன் உள்பது. இந்றரின் ஆனே ற்றுறஷ 5 தில்னறன் 

அபிற்கு உர்த் ஶண்டும் ன்றும் உத் திஶசத்ஷ வதரி ஆனே உற்தத்றக் 

ஶ ந்றர  உனரக்  உள்பர வும் ஶரடி வரிித்துள்பரர். 

 

ரிசர்வ் ங் றின் அநறக்ஷ ில்  ண்டுள்ப தடி வசன்ந ஆண்டு 13.5% ஆ  இனந் ங் ற ள் 

அபிக்கும்  டன் சீம் இந் ஆண்டில் 8.5% ஆ க் குஷநந்துள்பது. ிசரக்  டன் 7.6% 

னறனந்து 6.5%ஆ க் குஷநந்துள்பது. வரறல்துஷந லக் ரண  டன் சற 5.2% இனறனந்து 2.5% 
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ஆ க் குஷநந்துள்பது. இணரல்  டன் உி  றஷடக் ரல் உற்தத்றத் துஷநஶ 

னடங் றனேள்பது. 

 

ிசரி லக்கு அடுத் றற ஆண்டுக்குள் னொ.15 னட்சம் ஶ ரடி அபில்  டன் ங்  

இனக்கு றர்ித்றனப்தர  வற்று ரக்குறுறஷ ட்டுஶ ந்துள்பரர் றறஷச்சர்.  

உத் திஶசத்றல் ஶரடி 10,000 ிசர உற்தத்றரபர் அஷப்ன ஷப உனரக்கும் 

றட்டத்ஷத் வரடங் ற ஷத்துள்பரர். இத்றட்டத்றற்கு 5 ஆண்டு பில் 5,000 ஶ ரடி னலீடு 

வசய்ப் ஶதரர  ரக்குறுற ட்டும் அபித்துள்பரர்.  ல் உரிஷச் சட்டத்றன் னெனம் 

வதற்ந  னறன் தடி தி ந்றரி  றமரன் றட்டத்றன் னெனம் ிசரி லக்கு இண்டரம் 

ஷர ச் வசலுத் ஶண்டி இண்டரிம் னொதரய் இன்னும் 50 றல்னறன் 

ிசரி லக்குக் வ ரடுக் ப்தடில்ஷன, னென்நரம் ஷ இண்டரிம் னொதரய் இன்னும் 

51.6 றல்னறன் ிசரி லக்குக் வ ரடுக் ப்தடரல் உள்பது. 

 

த ர்ஶரர் குநறடீு அடிப்தஷடினரண சறல்னஷந தகீ் ம் ெணரிில் 7.59% உர்ந்துள்பது. 

2020 ெணரிில் உவுப் வதரனட் பின் ிஷனரசற 13.63 சீர  உள்பது.  ரய் நற 

ிஷனரசற 50.19% உர்ந்துள்பது. தனப்ன ஷ  பின் ிஷன 16.71% உர்ந்துள்பது. ீன், 

இஷநச்சறின் ிஷன 10.5%, னட்ஷடின் ிஷன 10.41% உர்ந்துள்பது. வரத்ப் தகீ் ம் 

டிசம்தரில் 2.59% ஆ  இனந்து ெணரிில் 3.1%ஆ  உர்ந்து.  றரப்னநங் பில் கூனறீம் 

2.1% குஷநந்துள்பது.  

 

வதரனபரரச் சரிரல் ிசரி பின் னரனேம் த ர்வும்  டுஷர ப் 

தரறக் ப்தட்டுள்பண. ஆணரல் ிசரி ள் னரஷ இட்டிப்தரக்கும்  றட்டிின் ஷனர் 

அஶசரக் ரல்ரய் இனக்ஷ  அஷடற் ரண சரிரண றத்டத்றல் உள்ஶபரம் ன்று 

வசரல்னறக் வ ரண்டினக் றநரர். 1991 வதரனபரரச் சலர்றனத்த்றன் தன்தரடு ிசரத் 

துஷநஷ அஷடில்ஷன ன்தரல் ிசரி பின் ற்சரர்ஷத அறக்கும் ரரபத்றன் 

னெனர  என னன்னுரரண ரற்நத்ஷக் வ ரண்டு ஶண்டும் ன்று 

வரிித்துள்பரர். 

 



                                              உரிஷத் றழ்த் ஶசம்| ரர்ச் 2020| 15 

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

வரறல்துஷந உற்தத்றக் குநறடீ்டு அநறக்ஷ ின் (தி) தடி 2019 டிசம்தர் ரத் 

வரறல்துஷந உற்தத்றரணது வசன்ந ஆண்ஷடக்  ரட்டிலும் 0.3% குஷநந்துள்பது. 

உற்தத்றத்துஷநின் இனதத்ற னென்று வரறல் ஷ  பில் தறணரறு வரறற்குலக் பின் 

உற்தத்ற பர்ச்சற றர்ஷநர  உள்பது. ‘ ிணி உற்தத்றத் வரறற்குலில் றன்ணணு 

ற்றும் எபிில் ரரிப்ன பின் உற்தத்ற றர்ஷநர  ’(-) 24.9% குஷநந்துள்பது. 

இந்றங் ள் ற்றும் உத ங் பின் உற்தத்ற (-20.3% ) அச்சறடுல், தறவு வசய்ப்தட்ட 

ஊட ங் பின் று உற்தத்ற (-15.5% ) குஷநந்துள்பது. னன்ஷப் வதரனட் ள் (-2.2%) னெனணப் 

வதரனட் ள் (-18.2%) , ீடித் த ர்வுப் வதரனட் ள் (-6.7%) ற்றும் உடணடி த ர்வு வதரனட் ள் (-

3.7%) ஆ றற்நறன் உற்தத்றனேம் குஷநந்துள்பது. 

 

ி ம் ற்றும் வரறல்துஷந அஷச்ச த்ரல் வபிிடப்தட்ட ெணரி ரத்றற் ரண 

அநறக்ஷ ின் தடி ஆ ஸ்ட் 2019 னல் ம்தர் 2019 ஷ றர்ஷநரண பர்ச்சறஷக் 

வ ரண்டினந் ட்டு னன்ஷத் துஷந பின் உற்தத்ற டிசம்தரில் 2.1% ஆ  உர்ந்து 2020 

ெணரிில் 2.2% ஆ  உள்பர க் குநறப்திடப்தட்டுள்பது. இனப்தினும் வசன்ந ஆண்டில் ப்ல்-

ெணரி  ரன ட்டத்றல் 4.4% ஆ  இனந் னன்ஷத் வரறல்துஷந பின் பர்ச்சற இந் 

ஆண்டில் 0.6 சீர க் குஷநந்துள்பது குநறப்திடத்க் து. இற்நறல் றனக் ரி (8%), 

சுத்ற ரிப்னப் வதரனட் ள் (1.9%), சறவண்ட் (5%), றன்சரம் (2.8%) ஆ றற்நறன் உற்தத்ற 

அற ரித்துள்பது.  ச்சர ண்வய் (-5.3%), இற்ஷ  ரிரனே (-9.1), உம் (-0.1%) ஆ றற்நறன் 

உற்தத்ற குஷநந்துள்பது. 

 

2018-19ஆம் றறரண்டின் னென்நரது  ரனரண்டில் (அக்ஶடரதர்-டிசம்தர்) 5.6 சீர  இனந் 

இந்றரின் வதரனபரர பர்ச்சற  டந் 7 ஆண்டு பில் இல்னர அபவுக்கு டப்ன 

றறரண்டின் னென்நரது  ரனரண்டில் (அக்ஶடரதர்-டிசம்தர்) 4.7 சீர க் குஷநந்ர  

ஶசறப் னள்பிில் அலுன த்றன் அநறக்ஷ  வரிிக் றநது. வரத் னெனண 

உனரக் த்றன் றப்ன வசன்ந ஆண்டின் னென்நரம்  ரனரண்டில் 32.3% ஆ  இனந்து. டப்ன 

ஆண்டின் னென்நரம்  ரனரண்டில் 29.2%ஆ க் குஷநந்துள்பது. ற்றுற 21.4% ஆ  இனந்து 2019

-20ல் 19.3% ஆ க் குஷநந்துள்பது. வரத் றப்தரக் ம் (ெறி) அடிப்தஷடில் உற்தத்றத் 

துஷநின் பர்ச்சற  டந் றறரண்டின் னென்நரம்  ரனரண்டில் 5.2% ஆ  இனந்து டப்ன 
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றறரண்டின் னென்நரம்  ரனரண்டில் ஆண்டில் 0.2%  ஆ க் குஷநந்துள்பது . ட்டுரணத் 

துஷநின் பர்ச்சற 0.3 சீம் குஷநந்து 6.6 சீர  உள்பது. சுங் த் துஷந பர்ச்சற 

 டந் ஆண்டின் னென்நரம்  ரனரண்டில் 4.4 சீர  இனந் றஷனில் டப்ன ஆண்டின் 

னென்நரம்  ரனரண்டில் 3.2 %ஆ க் குஷநந்துள்பது. 

 

ர்த் ம், ஶயரட்டல், ஶதரக்குத்து,  ல் வரடர்ன, ஶசஷ, எபிதப்ன ஆ றற்நறன் 

பர்ச்சற  டந் றறரண்டின் னென்நரது  ரனரண்டில் 7.8 சீர  இனந் றஷனில் இந் 

றறரண்டின் னென்நரது  ரனரண்டில் 5.9 சீர க் குஷநந்துள்பது. 

2017-18ல் 5 சீர  இனந் ஶபரண் துஷந உற்தத்ற வசன்ந றறரண்டின் னென்நரம் 

 ரனரண்டில் 2 சீர க் குஷநந்து டப்ன றறரண்டின் னென்நரம்  ரனரண்டில் 3.5 

சீர  உள்பர த் வரி றநது. 

 

இந்றரின்  ச்சர ஃகு உற்தத்ற இந் ரம் 3.26% குஷநந்துள்பர  உன  ஃகு அஷப்ன 

வரிித்துள்பது இனப்தினும் ப்ஶதரதும் எஶ தல்னிஷப் தரடுஶ றறஷச்சனக்கு 

க் ர ற ிட்டது:  ரட்டின் வதரனபரரம் சறக் னறல் இல்ஷனரம். பர்ச்சறக் ரண 

அநறகுநற ள் வரி றன்நணரம். வசய்ற ள் ரசறப்தது: த்ற றற அஷச்சர் றர்னர 

சலரரன். 5 டிரில்னறன் டரனர் வதரனபரரத்ஷ ஶரக் ற ரட்டின் வதரனபரரம் 

திப்தர வும் கூறு றநரர். அற்கும் ஶனர  இஷ றறஷச்சர் அணுரக் ரக்கூர் 2025ல் 

இந்றரஷ உன றன் னென்று வதரி வதரனபரரங் லள் என்நர  ரற்நப் ஶதரர க் 

வ ரக் ரிக் றநரர். இது ன்ண  ண் ட்டி ித்ஷர? க் ஷப னத்றரல் அடக்குது ஶதரல் 

வதரனபரரத்ஷ ரம் றஷணத் தடி  ட்டுப்தடுத் னடினேர? வதரனபரர ிற ஷப 

க்ஶ ற்நரற்ஶதரல் ரற்ந னடினேர? அடிப்தஷடப் வதரனபரர அநறவு கூட இல்னரர் ள் 

ஆட்சற வசய்ரல் ரட்டின் வதரனபரரனம், க் பின் ரழ்வும் 

சறன்ணரதின்ணரக் ப்தட்டுள்பண. 

 

வதரனபரரத்றன் இக் ட்டரண றஷனிலும் த ர்வு / ஶஷ அற ரிப்தற் ரண துஷந பில் 

றற எதுக் லடு ஷப அசு அற ரிக் ில்ஷன, ரநர  தறு ரள் ஶஷன றட்டம், வதரது 

ிறஶர  னஷந, குந்ஷ ள் ஶம்தரட்டுக் ரண றற ஆ றற்ஷநக் குஷநத்துள்பது, 

இற்நறல் அசு ஆக்  னற்சற ள் டுக் ில்ஷன, னலீடு லம் றற எதுக் லடும் 
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வசய்ில்ஷன. அது ங் ல் துஷநில்  ணம் வசலுத்து றநது. அசு வதரனபரரத்ஷ 

சரிவசய்னேம் வதரறுப்ஷதத் ட்டிக் றக் றநது. ணிரர்துஷநரல் ட்டுஶ, குநறப்தர ப் 

வதனனனரபி பரல் ட்டுஶ வதரனபரரத்ஷ சரிினறனந்து ீட்  னடினேம் ன்று ம்னம் 

தரெ  அசு வதனனனரபி லக்குப் வதனஞ்சலுஷ  ள் அபித்து, க் பின் ரங்கும் சக்ற 

குஷநந்து ிட்டது. த ர்வுக் ரண ஶஷ இல்னர ஶதரது, வதனனரதத்றற்கு ரய்ப்ன ள் 

இல்னர ஶதரது வதனனனரபி பரண ங் லக்கு சலுஷ பிப்தரல் வதரனபரர சரிஷ சரி 

வசய் இனரது ன்தரல் சலுஷ  ஷப க் லக்கு வ ரடுங் ள் ங் லக்கு ஶண்டரம் ன்று 

வசரல்ன அர் ள் ன்ண ரதர்ட் ஏன் பர! அர் ள் அசு னஷவல்னரம் ரங் றக் 

வ ரண்டு னலீடு வசய் ரட்ஶடரம் ணக் ஷ ஷ ிரித்துிட்டணர். வரத்த்றல் க் ஷப 

அல்னல் தட ிட்டுிட்டணர். 

 

தநிழ் ொட்டில்: 

றழ்ரட்டிற்கு த்ற அசு வசலுத் ஶண்டி எனங் றஷந் ெறஸ்டி னரில் னொ.4,073 

ஶ ரடி இன்னும் வசலுத்ப்தடில்ஷன. தட்டினறண ரர் பின் உர் ல்ிக் ரண 

உித்வரஷ ஷனேம் த்ற அசு இன்னும் ிடுிக் ில்ஷன.  

 

ஃதிப்ரி 14ஆம் ஶற றழ்ரட்டில் அறன  அசு 2020-21ஆம் ஆண்டிற் ரண றறறஷன 

அநறக்ஷ ஷத் ரக் ல் வசய்து. இன் வரத் றப்ன னொதரய் 2 னட்சத்து 40 ஆித்து 992 

ஶ ரடி. ற த்றன் வதரனபரர பர்ச்சற 7.27% இனக்கும் ண அீர  றப்திடப்தட்டுள்பது.  

குடிரத்துத் றட்டத்துக்கு ற க்குஷநர  னொ.300 ஶ ரடிஶ எதுக் ப்தட்டுள்பது. ிசரக் 

 டன் ள்லதடி வசய்ப்தடில்ஷன. ஶபரண் ிஷபவதரனலக்கு ிஷன றர்ம் குநறத்து 

ந் அநறிப்னம் இல்ஷன.  னம்ன உற்தத்றக் ரண ஊக் த்வரஷ  வசன்ந ஆண்டு னொ.200 ஶ ரடி 

எதுக் லடு வசய்ப்தட்டினந் றஷனில் இந் ஆண்டில் அஷிடக் குஷநர  னொ.165 ஶ ரடி 

னொதரய் எதுக் ப்தட்டுள்பது.  னம்ன ிசரி லக்கு சர்க் ஷ ஆஷன ள் ங்  ஶண்டி 

றலுஷத் வரஷ னேம் இன்னும் ங் ப்தடில்ஷன.  

 

உவு ரணித்றற்கு னொ.6,500 ஶ ரடி எதுக் ப்தட்டுள்பது.ிசரி லக்கு னொ.11,000 ஶ ரடி 

 டன் ங்  இனக்கு றர்ிக் ப்தட்டினப்தர வும் அநறிக் ப்தட்டுள்பது. அடுத் ஆண்டு 

சட்டன்நத் ஶர்ல்  இனப்தரல் ஶர்ல் திசரத்றன் என தகுறர க்  ண் ர் 
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றட்டங் ள் அநறிக் ப்தட்டுள்பண.  

 

 ங்ஷ வ ரண்டரணில் 77.94 ஶ ரடி னொதரய் வசனில் வ ர உவுப் னங் ர அஷக் ப்தடும் 

ன்றும், திரன் ந்றரி  றரன் சம்தர ஶரெணர றட்டத்றன் னெனம் 218 ஶ ரடி னொதரய் 

வசனில் ஶணி, றண்டுக் ல்,  றனஷ் றரி, றனண்ரஷன, ஶசனம்,  டலூர், ிலப்னம், 

துஷ ஆ ற ரட்டங் பில் ஶபரண் தப்தடுத்தும் ண்டனங் ள் அஷக் ப்தட 

உள்பர வும் அநறிக் ப்தட்டுள்பது. 

 

னனரி, அரிலூர், வதம்தலூர்,  னொர், ர ப்தட்டிணம், ரரனம், வன் ரசற ஆ ற 

ரட்டங் பில் உவுப் னங் ரக் ள் அஷக் ப்தட உள்பர  அநறிக் ப்தட்டுள்பது. இற் ர  

னொ.70 ஶ ரடி எதுக் ப்தட்டுள்பது.  னற ஶஷனரய்ப்ன ள் உனரக்குற் ரண ந்த் 

றட்டங் லம் இல்ஷன. தறு ரள் ஶஷனத் றட்டத்ஷ தரெ ஷப் ஶதரல் அறன  அசும் 

ஷ ிட்டுிட்டது. 

 

றழ்ரட்டின் றறப்தற்நரக்குஷந 4 னட்சத்து 56 ஆித்து 660 ஶ ரடிர  அற ரித்துள்பது.. 

இற் ரண றற னரஷ ங் றனந்துப் வதநவுள்பது ன்தது வரிில்ஷன. 

இத்றட்டங் வபல்னரம் வற்று ரக்குறுற பர இல்ஷன உண்ஷில் ந் அபிற்கு 

றஷநஶற்நப் ஶதர றநரர் ள் ன்தற்குக்  ரனம்ரன் தறல் வசரல்னஶண்டும். 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

ஆரினப் புப்கனர்வு யியொதத்வத நபணுயினல் ப்டி முடித்து வயக் ிது? 

                               --- ரடொி ரஜொசஃப் ---- 

                               தநிமொக் ம்: ங் ிள்ி 

       (வசன்ந இழ்த் வரடர்ச்சற) 

                                                       2. திரிபு ளும் உண்வந ளும் 

இந் ஆரய்ச்சறஷ ஊட ங் ள் ப்தடிச் வசய்றரக் றண? "ஆரி றரிடப் திபவு என ரஷ: 

ஆய்வு னடிவு" – இப்தடி 2009 வசப்டம்தர் 25ஆம் ரபன்று என ரபிறன் ஷனப்னச் வசய்ற  

ஆர்ப்தரித்து. இந் ஆய்ின் துஷ ஆசறரினம் ரதரத் வசல்னறல் ற்றும் னெனக்கூறு 

உிரிலுக் ரண ஷத்றன் னன்ணரள் இக்குணனரண னரல்ெற சறங் றன் ஶற்ஶ ரள் என்று 
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அந்ரபிறன்  ட்டுஷில் இடம்வதற்நறனந்து: "இந் ஆய்வுத்ரள் னரற்ஷநத் றனத்ற 

லது றநது . . . டக்கு-வற்குப் திபவு ன்தர  என்றும் இல்ஷன." இந் ஆய்நறக்ஷ ில் 

இப்தடி என  னத்தும் இடம்வதற்நறனந்து: "வரடக் க் குடிஶற்நங் ள் அந்ரன் ீவு பில் 

65,000 ஆண்டு னன்னம், வரன்ஷ வன்ணிந்றரில்  றட்டத்ட்ட அஶ ரனக் ட்டத்றலும் 

ஷடவதற்நண. இணரல் இப்தகுறில் க் ள் வரஷ  வதன றது. திற்தரடு 40,000 ஆண்டு 

னன்ன வரன்ஷ ட இந்றர் ள் ஶரன்நறது ஆங்கு க் ள்வரஷ  ஶலும் வதன க் 

 ரரிற்று. ஆணரல் ஶர என  ரனக்  ட்டத்றல் வரன்ஷ டர் லம் வரன்ஷ 

வன்ணர் லம் என்று னந்து ஶறு என க் பிணம் உனரணது. அந் க் பிணந்ரன் 

இன்றும் உள்பது. இந்றரவுக்குள் இனந் க் பிணத்துக்கு இஷடஶ தணு உநவு உள்பது." 

ஆணரல் உண்ஷ ன்ணவன்நரல், அந் ஆய்வு அப்தடிப்தட்ட  னத்து ள் ஷனேம் 

வரிிக் ஶ இல்ஷன – வசரல்னப் ஶதரணரல், 65,000, 40,000 ன்ந ண் ஶப கூட அறல் 

இடம்வதநில்ஷன! 
 

அந் ஆய்வு வசரன்ணற்கும், ஊட  அநறக்ஷ  ள் வசரன்ணற்குகும் இந் அப்தட்டரண னண் 

 ணிக் ப்தடரஷல் ஶதரய் ிடில்ஷன. டிஸ் ர் ஶ சறன் ன்ந இலக்கு லற 

 ட்டுஷில் தணுினர் சறப்  ரன் இந் ஆய்வு குநறத்து ஊட ங் ள் வசய்ற வபிிட்டது 

தற்நற இப்தடிச் வசரன்ணரர்: "ஆணரல் ஊட ங் பில் வபிந் ஶற்ஶ ரள் பில் (ஷக் ிர்த்) 

ற்ந ஆசறரிர் ள் இந் ஆய்ினறனந்து னற்நறலும் ஶறுதட்ட னடிவு லக்கு இட்டுச் 

வசல்ர ப் தடு றநது. ட இந்ற னெரஷர் னென-இந்ஶர-ஶரப்திர் ஆர் ன்ந 

 னத்றன் தக் ம் சரய்ற்குப் தறனர , அர் ள் அஷ றுத்ணர்." 
 

இனக் ட்டும், இப்ஶதரது வதனபவுக்குத் வு ள்  றஷடக் த் வரடங் றனேள்பணஶ, இப்ஶதரது 

இது தற்நற ஶ ட்டரல் ஷக் ன்ண வசரல்ரர்? வசன்ந ஆண்டு (2016) ட்ஜ் ன்ந இலக்கு ஷக் 

ஶர் ரல் அபித்ரர். ஶர் ரனறல் ஏரிடத்றல் இந்ஶர-ஶரப்தி வரற ள் ஸ்வடப்தி 

வபி பில் ஶரன்நற ஶரப்தர, வற் ரசறர இண்டுக்குஶ திது தற்நறப் ஶதசுஷ ில் 

இப்தடிக் கூநறணரர்: "ஸ்வடப்தி  னதுஶ ரஷப தணுில் ஆரிக்கும் ஶதரக்கு வரி றநது. 

வணன்நரல் ரம்  டந் ஆண்டில் ற  லுரண தரங்கு என்ஷந அஷடரபம்  ண்டுள்ஶபரம். 

அன்தடி, ரம் இன்று ஶரப்தரில்  ரணும் வரன்ஷரண ட னேஶசற னெரஷர் 

ஶரப்தரவுக்குள் ப்ஶதரது ந்து ஶசர்ந்ரர் ள் ன்தது இப்ஶதரது க்குத் வரினேம். அர் ள் 
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4,500 ஆண்டு னன்ன  றக் றல் அஷந் ஸ்வடப்திக்கு ந்து ஶசர்ந்ரர் ள் . . ." இந்றர குநறத்து 

அர் கூநறணரர்: " ரட்டர , இந்றரில் இந் ஆரண க் பிணக்  னப்ன ற ழ்ச்சறரணது 

2,000 ஆண்டுக்கு னன்ஷணக்கும் 4,000 ஆண்டு னன்ஷணக்கும் இஷடப்தட்டக்  ரனத்றல் 

ஷடவதறு றநது. இந் ற ழ்வு ரிக் ஶம் இற்நப்தட்ட  ரனக்  ட்டத்துடன் எத்துச் 

வசல் றநது. ற ப் தஷரண இந்துச் ச தனர வும் உன றன் ற ப் தஷரண இனக் றப் 

தஷடப்ன பில் என்நர வும் ற ழ் றந இந் ரிக் ஶம்  னப்னச் சனரம் தற்நற ர்ிக் றநது." 

தந் ஶரக் றல் அந் எஶ  ரனக் ட்டத்ஷக்  னத்றல் வ ரள்ஷ ில், ஷக் சரர ச் 

வசரல்து ன்ணவன்நரல், ஶரப்தர, வற் ரசறர ஆ ற இண்டுக்கும் திச் வசன்ந 

இந்ஶர-ஶரப்தி வரற ஶதசுஶரர் க் ள்வரஷ  ரறுரநர ப் வதனத்ற்குக் 

 ரரிணர்.   
 

2013இல் அவரிக்  ரந் தணுில் (American Journal of Human Genetics) ன்னும் இறல்  

வபிரண ஆய்வுத் ரள் என்நறல் ஷக் ஆழ்ந் க் பிணக்  னப்ன ற ழ்ச்சற ஷடவதற்ந 

 ரனம் தற்நற குநறப்ஷத ந்ஷடந்ரர். இந்த் ரபின் னன்ஷ ஆசறரிர் யரர்ர்டு 

னத்துக்  ல்லூரிின் திரிர னெர்ெணி ஆரர். துஷ ஆசறரிர் பர  தனரில் ஷக், னரல்ெற 

சறங் ஆ ற இனனம் இனந்ணர். இந் ஆய்வுத்ரலங்கூட வபிினறனது இந்றரவுக்குள் 

ஷடவதற்ந இந்ஶர-ஶரப்தி வரற ஶதசுஶரரின் னனப்வதர்வு லக்கு றரண 

ரதுஷக்குப் திரற்றுற்வ ணத் ள்பி ிடப்தட்டது. ஆணரல் அந்த் ரஶப அப்தடி 

துவும் வசரல்னில்ஷன. இங்கும் அஶ  ஷரன்! 
 

இந் ஆய்வுத்ரள் ஏரிடத்றல் வசரல் றநது: "ரங் ள் னன்ஷக்கும்  ரனக் குநறப்ன லக்கு 

இந்ற ரனரற்நறல் குநறப்திடத்குந் ிஷபவு ள் உள்பண. அரது அஷ 

க் ள்வரஷ ிலும் தண்தரட்டிலும் ரற்நம் ற்தட்ட என  ரனக் ட்டத்ஷ 

ஆப்தடுத்து றன்நண. அந்க்  ரனக் ட்டத்றல்ரன் வதனம் ஶறுதரடு ள் வ ரண்ட 

க் பிணங் லக்கு இஷடினரண  னப்ன வரடக் த்றல் அற ர வும் இறுறில் அரிர வும் 

ஆிற்று. இன்நறனறனந்து சுரர் 1,900 ஆண்டு ள் னன்ஷணக்கும் 4,200 ஆண்டு ள் னன்ஷணக்கும் 

இஷடப்தட்ட  ரனந்ரன் இந்றரில் ஆழ்ந் ரற்நம் ஷடவதற்ந  ரனம் ஆகும். அந்க் 

 ரனந்ரன் சறந்துசவபி ர ரி த்றன்  ர்ின ல் ன்தர  ர்ிக் ப்தடு றநது. அந்க் 

 ரனத்றல்ரன்  ங்ஷ ச் சவபிின் ஷப் தகுறிலும்  லழ்ீஶரட்டப் தகுற பிலும் 
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க் ள்வரஷ  அடர்த்ற அற ரித்து. இநந்ஶரஷப் னஷக்கும் க் ங் பில் ரற்நங் ள் 

ற்தட்டண. அதுஶ இந்றத் துஷக் ண்டத்றல் இந்ஶர-ஶரப்தி வரற லம் ஶச் 

சனம் னன் னனறல் ஶரன்நற  ரனர  இனக்  ஶண்டும்." 
 

அந் ஆய்வு இந்ஶர-ஶரப்தி வரற ஶதசுஶரரின் னனப்வதர்வுக்கு"வய்ப்தித்ல்" 

ஆ ில்ஷன. வணன்நரல் அன்  ணம் ரறுதட்டர  இனந்து. அரது அது க் பிணக் 

 னப்ன ஷடவதற்ந  ரனத்ஷக்  ண்டநறறல்  ணம் வசலுத்றது. ஆணரலும் அன் 

 ண்வடடுப்ன ள் னனப்வதர்னக்  ரனங் ள் குநறத் னசரர் ிபக் ங் லடன் ன்கு 

வதரனந்துர  ஆசறரிர் ள்  னது றநரர் ள் ன்தது வபிவு. தரர்க் ப் ஶதரணரல், அந் 

ஆய்வுத்ரள் க் பிணக்  னப்ன னடிந்து ஶதரஷப் தம் உஷ பில்  ரப்தடும் இணக் 

 னப்ன ஶரக் ற திநழ்வுப் ஶதரக்கு லடன் எப்னஷப்தடுத்து றநது. ஆய்வுத்ரள் வசரல் றநது: 

"ரம் ஆப்தடுத்துன்தடி, தந்துதட்ட  னப்திணத்றனறனந்து  டுஷரண அ னஷந 

ஶரக் ற அந்ப் திநழ்வு தஷரண இந்ற உஷ பிலும் அப்தடிஶ வபிப்தடு றநது."   
 

திரிர னெர்ெணினேம் அது குலிணனம் 2013 ஆய்வுத்ரஷப ந்ப் தன்தரட்டுக் ர  

னன்ஷத்ணர் ன்தஷ ல்னரம் ரண்டி என்று ட்டும் வபிர றநது. அந்த் ரள் இந்ஶர-

ஶரப்தி வரற ஶதசுஶரரின் வண் ன ஊறப் னனப்வதர்வுக்  னத்துடன் னலக்  இஷசந்து 

வசல்ர வும், ன், அக் னத்ஷஶ லுர  உர்த்துர வும் அத்ரபின்  ஆசறரிர் ஶப 

ற்றுக் வ ரள் றநரர் ள். இத்ரபின் ஆசறரினக்கு லற றன் அஞ்சனறல் னெர்ெணி 

இஷத்ரன் குநறப்திட்டரர். சுரர் 4,000 ஆண்டு னன்ன த்ற ஆசறரினறனந்து ஆண் ள் 

னெனம் லுரண தணுப் தரய்வு ள் ஷடவதற்நர ப் ஶதரசறரிர் ரிச்சர்ட்ஸ் ற்றும் அது 

குலிணரின் அண்ஷ ஆய்வுத் ரள் ந்ஷடந் னடிவு ள் தற்நற என ிணரவுக்கு 

னெர்ெணி தறனபிக்ஷ ில், "அர் பின் னடிவு ள் தந்பில் ங் பின் ரறரிஷப்னடன் 

எத்துப் ஶதரிண" ன்நரர். அர் இன்னும் கூநறணரர், னது ஆய்ிஷணச் வசய்துள்ப 

ஆசறரிர் லக்கு 2013இல் ஆய்வுத்ரள் வபிிட்ட ஶதரது ங் பிடம் இல்னர வரன்ஷரண 

ஶற்கு ஶரப்திப் தங் ள் (samples)  றஷடத்ண.  இந்ப் தங் ள் அர் லக்குத் 

வற் ரசறரில் ட இந்ற னெரஷரின் னெனங் ள் தற்நற கூடுல்  ல்அபித்ண.  
 

ஆ , என்ஷந அடுத்து என்று ண, இந்ஶர-ஶரப்தி வரற ஶதசுஶரரின் வண் ன ஊறப் 
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னனப்வதர்வுக்கு றர  னன்ன னன்ஷக் ப்தட்ட தணுில் ரதுஷ ள் எவ்வரன்நர ப் 

வதரய்ப்திக் ப்தட்டு ிட்டண. எவ்வரன்ஷநனேம் ீண்டும் றஷணவூட்டிக் வ ரள்ஶரம்:       
 

1. னல் ரதுஷ ன்ணவன்நரல்,  டந் சுரர் 12,500 ஆண்டு பில் இந்றரவுக்குள் 

னநத்றனந்து தணுப் தரய்வு ள் தும் வதரிர  ஷடவதநில்ஷன. வணன்நரல் இற் ரண 

அநறகுநற ஷனேம் ஷட்ஶடர ரண்ட்ரி-டின் வு ள் வரிிக் ில்ஷன. இந் ரதுஷ 

வநணக்  ண்டநறப்தட்டது. வணன்நரல்  டந் 4,000 னல் 5,000 ஆண்டு பில் 

இந்றரவுக்குள் னநத்றனறனந்து தணுப் தரய்வு ள், குநறப்தர , இன்ஷந இந்ற ஆண் 

னறில் சுரர் 17.5 ிலக் ரட்டிணஷக் வ ரண்ட R1a தரய்வு ள் வதனபவுக்கு டக் ஶ 

வசய்ஷ எய்-டின்  ரட்டிது. ஷட்ஶடர ரண்ட்ரி-டின் ரறுதட்டு டந்து வ ரண்டற்கு 

வண் ன ஊறப் னனப்வதர்வு ள் ீிப் தரனறணச் சரர்னஷடர  இனந்ஶ  ரம்.       
 

2. இண்டரது ரதுஷ ன்ணவன்நரல், R1a னற ள் ஶவநந்ப் தகுறஷக்  ரட்டிலும் 

இந்றரில் இன்னுற  ஶற்றுஷஷக்  ரட்டி  ரத்ரல், அது இந்றரில் ஶரன்நற 

னநத்ஶ திச் வசன்நறனக்  ஶண்டும். இது வநண வய்ப்திக் ட்டு ிட்டது. வணன்நரல் 

R1a எற்ஷநக்குல தற்நற உன பில் ற ப் வதரிர  ஆய்வு டத்ப்தட்டு, வபிிடப்தட்ட 

ஆய்வுத்ரள்  ரட்டிதடி, இந்றரில் R1a னற ள் அஷணத்தும் R1a-Z93 –இன் வறும் 

னென்று துஷக்  றஷப லக்குள்ஶபஶ அடங் ற ிடு றன்நண; ஶலும் அற்நறன் அ ஷ 

வறும் 4,000 னல் 4,5000 ஆண்டு ட்டுஶ.  
 

3. னென்நரது ரதுஷ ன்ணவன்நரல், இந்றரில் ரழ்ந் ட இந்ற னெரஷர், 

வன்ணிந்ற னெரஷர் ஆ ற இன வரன்ஷக் குலிணனஶ வபிினறனந்து 

இந்றரவுக்குள் னனம்வதர்ந்ர க்  னப்தடும் இந்ஶர-ஶரப்தி வரற ஶதசுஶரனக்கு 

வகு னன்தர , அரது தன தத்ரிம் ஆண்டு னன்தர க் குடிஶநறர் ள் ஆர். டுத் 

டுப்திஶனஶ இது நரண ரதுஷர  இனந்து. வணன்நரல்   இந்க் ஶ ரட்தரட்டு 

உனரக் த்ஷ னன்ஷத் அந் னென ஆய்வுத்ரஶப ந் ச்சரிக்ஷ ின்தடி, ட இந்ற 

னெரஷர் ணப்தடுஶரர் தற்தன னனப்வதர்வு பின்  னப்ன ஆர், இற்நறல் இந்ஶர-

ஶரப்தி வரற ஶதசுஶரரின் னனப்வதர்வும் அடங் க் கூடும்.  

        (அடுத் இறல் றஷநவுறும்) 
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சுதொ  ொந்தி 

இநதி  ற்றுத் தயம் ொடம் 

இண்டு ணங் ள் என்று னந் திநகு அர் ள் ரழ்ில் என்று ஶசப் வதனம் ஷடர  

இனப்தது வதனம்தரலும் சரற! சரற ன்த்ஶரடு குறுக் றடும் ஶதரது அந்க்  ரனர் ள் ணித்து 

ிடப்தடு றன்நணர். அர் பரல் ட்டுஶ அல்னது அர் பின் ண்தர் பரல் ட்டுஶ அஷண 

றர்வ ரள்ப னடிறல்ஷன. சரற எறப்ன ஶ ரட்தரட்டபில் அர் ஷபக் வ ரஞ்சனம் ஶதரய்ச் 

ஶசில்ஷன ன்தரல் சரறஷ றர்வ ரள்லம் னறஷற்றுப் ஶதர றன்நணர். இந்றஷனில் 

ன்ண வசய்து ன்ந ஷ று றஷனில் உள்ப  ரனர் ள் இப்ஶதரவல்னரம் சரற எறப்ன, 

னற்ஶதரக்கு இக் ங் ஷப ரடி னது எப்தபில் வதன றனேள்பது. ஶரர் ள், இக் ங் ள் 

இஶர ரங் ள் உள்ஶபரம் ன்று ங் ள் சக்ற ீநறச் வசல்தடுன் வற்நற ன்று இஷணக் 

குநறப்திட்டரல் நறல்ஷன. ம் உஷப்தரல், வதரறுப்தரல் ற்தட்டுள்ப ல்ிஷபவு! 
 

இன் ற்றுவரன ிஷபஷ, அரது றர்ிஷபஷ ரம்  ணிக் த் நற ிடக் 

கூடரது. அந் ிஷபஷத்ரன் இப்ஶதரஷ இபற – வசல்ம் ற ழ்ில்  ண்டினக் றஶநரம். 

சரறவநறர் ள் அல்னது சரறக் ட்சற ள் அிறண்டு வதண்ின் (இஷடறஷனச் சரற ணத் 

ணிஶ குநறப்திட ஶண்டி ஶஷஶ இல்ஷன) டீ்ஷடஶ து  ட்டுப்தரட்டுக்குள் 

வ ரண்டு ந்து ிடு றநரர் ள். சறன டீு பில் வதற்ஶநரர் இல்தர ஶ அஶ சரற ன்த்றல் 

வதண்ின் உர்ஷக் வ ரல்னவும், உச்சத்றல் வதண்ஷஶ வ ரல்னவும் 

வசனரற்று றநரர் ள். இப்தடி உள்பர் லக்கு அந்ச் சரற வநறர் ள் தக் தனர க் 

 பத்றலும் றன்று... சட்டத் பத்றலும் துஷ றற்தர  உறுற வ ரடுத்துத் துிவு 

வ ரடுக் றநரர் ள். அஷத் ங் ள்  டஷர ஶ இறுறஷ உடணினந்து வசய்தும் 

னடிக் றநரர் ள். ஶசரர்றல்ஷன... தின்ரங்குறல்ஷன!  எனஶஷப வதற்ந தரசம் சரற 

ரண்டி சறன வதற்ஶநரரிடம் ஶஷன வசய்தும் உண்டு. அங்வ ல்னரம் இந்ச் சரறக் 

கூட்டங் ள் உட்னகுந்து அந்ப் வதற்ஶநரஷ அச்சுறுத்றப் தனறிலும் திச் வசய் றந 

ஶதரக்கும் இன்று பர்ந்து றற் றநது. இஷ ரம்  ணிக் த் நறிடக் கூடரது. 
 

இந் ிஷபஷ ரம் இபசன் றவ்ர ற ழ்ில் தரர்த்ஶரம். றவ்ர இபசன் ஶதரன்று 

சரற றுப்ன றனங் ள் வச ய்  தன இஷர் ள் அஶ  னக்குள் ரழ்ந்து வ ரண்டுரன் 

இனக் றநரர் ள். ஆணரல் சரறவநறக் கூட்டம் றவ்ர குடும்தத்ஷத் ம்  ட்டுதரட்டுக்குள் 
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வசல்தட ஷக் த் வரடங் றதுரன் இபசஷண ரம் இக் க்  ரரணது. இங்ஶ  

என்ஷநக் குநறப்திட ஶண்டும். றவ்ரஷ இபறஶரடு எப்திடு றஶநன் ஶதர்ற ன்று 

றவ்ரஷத் நர  றப்திடுஷக்  ர னடிந்து. றவ்ர இபசன் றஷணில்ரன் 

உள்பரர். (ரன் ஶரில் சந்றத்ஶன். அரிடம் வதரய் இல்ஷன) ஆணரல் ன்ணரல் அப்தரஷ 

இந்து றற்கும் ரய், னரணம் இன்நறத் ிக்கும் குடும்தம், ம்திின் தடிப்ன ஶஷன இஷ 

றவ்ரஷ அலத்றக் வ ரண்டுள்பண. என்ஷந நந்து ிடரீர் ள்... அர் அப்தரவும் 

றனம் ஆண ஷ ஶரடு அரிரஷப டுத்துக் வ ரண்டு இர் ஷபத் துத்ில்ஷன. 

சரறவநறக் கூட்டம்ரன்... தர ஶரன் ரம் றஷணத்தடி அரின் வ ௌம் ஶதரய்ிட்டது 

ன்று அஷ ம்தஷத்து. அஷ அது ற்வ ரஷன வச ய் து வ ரள்பத் தூண்டிது. 

அடுத்டுத்து இந்த் ற்வ ரஷனஶ ல்னர அீற லக்கும் றரரக் ப்தட்டது. அந்பில் 

சரற வநறர் ள் வற்நற வதற்று ிட்டரர் ள். 
 

றவ்ர வசரன்ண என ரர்த்ஷ ‚ன்ஷணக்  ஷடசறர  இஷபர (இபசன்) ன த்ஷக் கூட 

தரர்க்  னடிரல் வசய்து ிட்டரர் ள்‛ ன்தது! வசய்ர் ள் ரர் ணதது க்குத் வரினேம். 

இது அரின் ரழ்ரள் னற! சரற அஷப்ஶதரடு என வதண்ின் றஷனஷப் வதரறுத்றப் 

தரர்க் த் றுது ற்குநறத்ணஶ! வதரதுரணர் ள் அப்தடிக்  னறணரல் னரிந்து 

வ ரள்பனரம். சரற எறப்ன இனட்சறம் உள்பர் ள் இப்தடிக்  னதுது ற்னஷடல்ன.   
 

றவ்ர இன்று ப்தடிஶனும் தடித்ர  ஶண்டும். ம்திஷ ஶஷனில் அர்த் ஶண்டும் 

ன்று தடர தரடு தட்டுக் வ ரண்டினக் றநரர். 
 

அண்ஷில்  ரல் அண் வசனற ற ங் ள் ணிப்தட்ட அனுதம் என்று! டீ்டுச் சறஷந 

ஷக் ப்தட்ட வதண்ஷ ீட் ச் வசன்ஶநரம். அந்ப் வதண்ஶ அனுப்தி குறுஞ்வசய்ற ள், 

குல் தறவு ள் ஶதரன்ந ஆரங் ள் ங் பிடம் இனந்ண. அவ்பவு வபிரண, துிரண 

வதண்! ணக்கு ன் டீ்டில் றனம் வச ய் து ஷத்ரல் கூட ரன் அங் றனந்து உன்ணிடம் 

ந்து ஶசர்ந்து ிடுஶன் ன்று வசரன்ண உறுறறக்  வதண்! ரங் ள் வசய் னற்சற பரல் 

அந்ப் வதண்ஷ ஶரில்  ரல்றஷனம் வ ரண்டு னம் றஷன ற்தட்டது. க் ம் ஶதரல் 

 ரல்றஷனம்  ட்டப் தஞ்சரத்துச் வசய்து. இறுற ஷ வதண்ஷ அஷத்து ில்ஷன 

வதண்ின் வதற்ஶநரர். இறுறில் ரம் ஶறு என  ரல்றஷனத்றல் சனெ  னத்துஷந 
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அற ரரி ள் னன்ணிஷனில் வதண்ஷ அஷத்து னரர் ள் ன்று  ரல்துஷநக் 

 ண் ரிப்தரபஶ வ ரடுத் உறுறின் அடிப்தஷடில்  ரத்றனந்ஶரம். ஶ இல்ஷன. 

அடுத் ரள் வதண் றஶ ந் வசய்ற : ன் வதற்ஶநரர் ன்ஷண அஷடத்து ஷக் ில்ஷன; 

அஷண ினம்தவுறல்ஷன ண லறக் வ ரடுத்து ிட்டரரம். திநகுரன்  ரம் 

அநறந்ஶரம், சரறக்  ட்சறஷச் ஶசர்ந் தற்றுக் க் ரண சரறவநறக் கூட்டம் வதண் டீு ந்து 

குடும்தத்ஷஶ அச்சுறுத்ற (குடும்தனம் ஶசர்ந்து ரட ம் டத்ற இனக் னரம்) தனஷ ில் 

றட்டிரல் அர் அந்  ட்டரத்றற்குத் ள்பப்தட்டுள்பரர். 
 

இஶ றஷனில்ரன் ஶற்ஷந னன்றணம் து இபறனேம் இனந்ரர். இஷ ரனம் 

ரனக்கும் ிபக்  ஶண்டிஶ இல்ஷன. இந்ப் தடிப்திஷண ள் வ ரண்டு ரம் இணி 

வசனரற்ந ஶண்டும். ரம் ஶ ர  ஏடு றஶநரம்... அஷிட ஶ ர  அர் ள் ஷத் 

துத்து றநரர் ள். இஶர ம்ஷத் ரண்டினேம் ங்ஶ ர வரஷனர  ஏடினேம் ிட்டரர் ள். ம் 

 ண்ணுக்கு அர் ள் ட்டஶ இல்ஷன. சரற எறப்ன ஆற்நல் பின் வசல் ள் வதன ப் வதன  

சரறவநற ஆற்நல் ள் ம்ஷ ிஞ்சும் றட்டும் வசல் லக்குத் ரிிட்டரர் ள்.  
 

இப்ஶதரது ரம் அடுத்க்  ட்ட  ர்வு குநறத்து ஶரசறக்  ஶண்டி றஷனில் உள்ஶபரம். 

வதண்ின் உறுறரன் க்கு இறுறிலும் இறுறர  வற்நற ஈட்டித் னம். அந்ப் வதண் ள் 

 ரட்டும்  ரல் உறுற திறக்  ஷக் றநது. சரற ன்ம் னன்ணரல் ட்டுஶ ஶரற்றுப் 

ஶதர றநரர் ள். றட்டலுக்கு அஞ்சற உிர் ரஶ ிட ரட்டரர் ள் ன்று னடிவடுப்தது 

எனஷ . வதற்ஶநரரின் தரசப் தசப்தல் லக்கு இக் ப்தட்டு ரந்து எப்னக் வ ரள்து 

இன்வணரன ஷ . இண்டும்  னந்தும் ஷடவதறுதுண்டு. வதண் சரற எறப்ன குநறத்ஶர வதண் 

ிடுஷன குநறத்ஶர வ ரஞ்சஶனும் தின்நறனந்ரல் இது டக்குர? டக் ஶ டக் ரது. 

இன்னும் ஶ ர க்  ரனர் பிஷடஶ இஷபஞர் பிஷடஶ இந்க்  னத்றல் ஷபக் 

வ ரண்டுஶதரய் ஶசர்க்  ஶண்டும். ந்ஷ வதரிரஷத் ரண்டிப் வதண் ிடுஷன 

ஶதசறர் ள் ரனம் இல்ஷன. ரண்டி ன்நரல் அரின் ல்ஷனஷ ரனம் 

ரண்டில்ஷன... இன்று ஷ! இபற ஶதரன்நர் ள் வதண் ிடுஷனச் சறந்ஷணில் 

ஊன்நற பர்க் ப்தட்டினந்ரல் ன்ண ஶர்ந்ரலும் ம்றடம் ந்து ஶசர்ந்து ிடுரர் ள். வதண் 

ிடுஷனக்கும் சரற எறப்னக்குரண உநஷ ஆர ப் னரிந்து வ ரள்ப ஶண்டும்.  ரல் 

இஷர் பிடம், இஷபஞர் பிடம் சரற எறப்ன, வதண் ிடுஷனச் சறந்ஷண ஷபக் வ ரண்டு 
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ஶதரய்ச் ஶசர்க்  ஶண்டும். இன்னும் ஶ ர  அர் ஷப ரம் வசன்நஷட ஶண்டும். 

அற்கு உடஶண ற  ர ஶண்டும். 
 

வதற்ஶநரர் அந் ஶத்றல்  ரட்டும் தரசம் வதற்ந தரசம் அல்ன சரறப் தரசம், சரறக் வ ௌம் 

ன்தஷ வதண் லக்கு ிபங் ச் வசய் ஶண்டும். சரற றுப்னத் றனம் வசய்னேம் 

எவ்வரன இஷனேம் அறல்  ரணும் ஶதரரட்டம், வற்நற  ன்தது வறும் ன் ணிப்தட்ட 

ரழ்ிற் ரணது அல்ன... அது அர் ள் சத்தும் தஷடக் ச் வசய்னேம் வதனம் தங்கு ன்தஷ 

உச் வசய் ஶண்டும். சரறற்ந சனெ ம் தஷடக்கும் ஶரக் த்ஷ அர் லக்கு 

ிஷத்ரனன்நற சரற ன்த்ஷ றர்வ ரள்லம் ஆற்நல்  றட்டரது. 
 

இ ணி இது ஶதரன்ந இஷர் லக்கு இஷஶற்ன வசய்து  ஷப்தது ட்டும் ம் 

ஶஷனல்ன. ரம் அர் லக்வ ன்று தினங் ங் ஷப டத்ற இந் அடிப்தஷட ஷப 

டுத்துஷக்  ஶண்டும். வதரிரஷ அநறன ம் வசய் ஶண்டும். வதரிரஷப் தடிக் ச் வசய் 

ஶண்டும். இந்த் பத்றல் வதரிரஷ ிட்டரல் ரம் ஶரற்றுப் ஶதரஶரம். அஶஶதரல் 

அண்ல் அம்ஶதத் ஷ அநறன ம் வசய் ஶண்டும். அஷ ஆர க்  நக் ச் வசய் 

ஶண்டும். சரற எறப்ன, வதண் ிடுஷனக்  னத்து ஷப தனஷ க்  ஷன டிங் பில் 

ரட ம், குறும்தடம், குப்ன ள் றக் வ ரண்டுவசல்ன ஶண்டும். டீ்டில் வனக் டி ற்தட்ட 

திநஶ  ம்ஷ அணுகு றநரர் ள். அற்கு னன்ஶத அர் ஷப ரம் வசன்றுஶச ற  ர 

ஶண்டும். அர் ஷப என்றுகூடச் வசய் ஶண்டும். வரடர்ச்சறர  இஷச் வசய் 

ஶண்டும். அஷ  அக் ஷநனேள்ஶபரர் கூடிப் ஶதசனரம். றட்டம் குக் னரம். 
 

க்கு றரணஷ சரறச் சங் ங் ள், சரறக்  ட்சற ள், சரறப் வதற்ஶநரர் ள், சரறச் 

வசரந்ங் ள் ட்டும் அல்ன... அற ரர்க் ம்,  ரல்துஷந, ரம் ம்திக் வ ரண்டினக்கும் 

ஆஷங் ள் கூட க்குச் சரர்தர  இல்ஷன, இனக்  ிடுறல்ஷன, இனக் வும் னடிரது. 

சனெ   ட்டஷப்ஶத அத்ஷ துரஶண! 
 

இபற ரம் வசய் ஶண்டி ஷனபவுப் தி ஷப றஷணவு தடுத்து றநரர். 
 

னன்ஶணறுஶரம்!  ற்திப்ஶதரம்! அ ி றட்டுஶரம்! வசல்தடுஶரம்! 

ன்நற! 
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சநந்தொ  

உ ின் நி ப் கரின க ொள்வ ரொய் 

வ ரணர ஷமரல் தினேள்ப வ ரிட்-19 ற வும் சீதத்றல் ந் என வ ரள்ஷப 

ஶரய்ரன், சரிரண னத்து ஷடனஷந ஷபக்  ஷடதிடித்ரல் என சறன ரங் பில் 

இஷக்  ட்டுக்குள் வ ரண்டு னடினேம். ஆணரல் வ ரணர ஷமறன் வ ரிட்-19 ிட 

ஶரசரண என வ ரள்ஷப ஶரரல் 400 ஆண்டு லக்கும் ஶனர  உன  க் ள் 

தரறக் ப்தட்டினப்தினும் அந் ஶரரல் ரக்குண்டது குநறத்து வதனம்தரன்ஷரண க் ள் ந் 

ிறப்னம் இல்னரல் இனக் றநரர் ள் ன்தது றகுந் னத்த்றற்குரிது. னந்துஶரடு 

றன்று ிட்டரல் அணரல் ற்தடும் ஶதறில் அறந்து ிடுஶரம் இல்ஷனர, ணஶ ஶரய் 

தவும் ஶ த்ஷக்  ரட்டிலும் அறஶ த்றல் சற றச்ஷச னஷந ஷப ரம் தப்த ஶண்டும். 

க் பிடம் னந்ஷக் வ ரண்டுஶசர்க்  ஶண்டும். உன றன் வதனபவு க் ள் அடிப்தஷட 

உரிஷ ள் இல்னரல் றுஷ, தட்டிணி, ற்நத்ரழ்வு பரல் தரறக் ப்தடுறனறனந்து, 

 ரனறஷன வனக் டி ஷ அஷணத்றற்கும்  ரரண னனரபித்தும் ன்ந அந் 

ஶரய்ரன் இங்ஶ  அநறில் தரர்ஷ இல்னரல் குனட்டுத்ணர ப் ஶதரற்நற 

ங் ப்தடு றநது.  

 

 ண்ணுக்குத் வரிர ஷமறனறனந்து கூட ம்ஷக்  ரத்துக் வ ரள்ப னடினேம் ஶதரது, 

 ண்ஷ உறுத்தும் அபிற்கு திம்ரண்டரய் பர்ந்துள்ப னனரபித்துத்றடறனந்து ன் 

ம்ஷப் தரது ரத்துக் வ ரள்பத் நற ிட்ஶடரம்? வரிந் வ ரள்ஷபஷண ிட ர்க் 

வ ரள்ஷபணரல் அற  ஆதத்து ன்தஷ ிபங் ச் வசய் வதரி உரம் ஶஷில்ஷன. 

சறன னத்துர் லம், னந்து றறுணங் லம் ங் ள் வரறஷனனேம் னரணத்ஷனேம் 

ற் ரத்துக் வ ரள்ப ப்தடி ஶரஷ னற்நறலும் குரக் ரல் ஶரஷ ீடிக்  ஷக் ஶ 

வசல்தடு றநரர் ஶபர அது ஶதரனத்ரன் னனரபித்துனம் ன் இனப்ஷத 

றஷனஶதறுஷடரக் றக் வ ரள்பத் ஶஷரண அஷணத்து னற்சற பிலும் ஈடுதடு றநது. என 

வதரய்ரண ண்தன் றரிஷ ிடவும் ஆதத்ரணன்ரஶண..அப்தடித்ரன் னனரபித்துனம் 

றரிர  இனந்தும் 24/7 ட்திற்குரி சரணரய் ஶடம் ரிக் றநது. க் ள் அநறர ண்ம் 

அர் பின் உஷப்ஷத உநறஞ்சு றநது. ரன் என வ ரள்ஷப ஶரய் தப்னம் எட்டுண்ி ன்று 

க் ள் அநறரண்ம் தரர்த்துக்வ ரள் றநது. சத்து ஶடத்ரல் ற்நத்ரழ்வு ஷப 
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ஷநக் றநது. ன்ணரல் ட்டுஶ இம்க் ஷபனேம், இவ்வுன த்ஷனேம் வதனந்ன்ஷனேடன் 

 ட்டிக்  ரக்  னடினேம் ன்தது ஶதரல்  ரட்டிக் வ ரள் றநது. 

 

உிரி பின் இத்த்ஷ அட்ஷட ப்தடி னறில்னரல் உநறஞ்சு றநஶர அப்தடித்ரன் 

எட்டுண்ிரண னனரபித்துனம் னறில்னரல் க் பின் உஷப்ஷத அர் லக்குத் 

வரிரல் உநறஞ்ச றஷணக் றநது, ஆணரல் ல்னர ஶத்றலும் அது னடிறல்ஷன, 

வதரனபரர ரழ்ில் வனக் டி பரல் உஷக்கும் க் ள் என  ட்டத்றற்கு ஶல் தும் 

ரங் ரல் குற்றுிர றப் ஶதர றநரர் ள். வதரறுக் னடிரல் றர்த்துக் குல் வ ரடுக் றநரர் ள். 

னனரபித்தும் ன் ட்ன ன னெடிஷக்  றறத்வநறந்து ன் தரசறச ன த்ஷக்  ரட்டு றநது. 

இன்ன ம் வ ரடுன ர றநது.  னம்னக்  ம், இனம்னக்  ர ற தரசறசச் சரட்ஷடஷச் 

வசரடுக்கு றநது. வதரனபரர வனக் டி பரஶன இனம்னக்  ம் ஏங்கு றநது. வதரனபரர 

வனக் டிின் ஶதரது றர்ப்ஷத எடுக் ற க் ஷப அறத்து னனரபித்து அசறனஷப்ஷதக் 

 ரத்துக் வ ரள்லம் ற் ரப்னக் ஷனரன் தரசறசர றநது. 

 

இந்ஶரஷப் தனர்  ண்டு வ ரண்ட ஶதரறலும் அன் வதரநறஷஷ, அன் 

இங்குனஷநஷப் தற்நற னலஷர த் வபிந்நறந்து அற்குத் ீர்வு னம் 

சற றச்ஷசனஷநஷக்  ண்டநறது சறக் னர ஶ இனந்து, ரர்க்ஸ் ன்னும் ரனத்துஶ 

அந்ஶரஷ னலஷர ப் தகுத்ரய்ந்ரர். அற்கு சரிரண சற றச்ஷச னஷநஷனேம், 

னந்ஷனேம் தரிந்துஷத்ரர்.அஷக்  ண்டநறந்து 150 ஆண்டு லக்கு ஶல் ஆண ஶதரதும் அது 

வதனம்தரன்ஷரஶணரர் அநறந்றர ண்ம் ஷநக் ப்தட்டுள்பது. ஶரரபி ஶரின் 

ரக் த்ஷ உரிட்டரல் சற றச்ஷசக்கு எத்துக் வ ரள்ப ரட்டரர். ஶரின் ரக் த்ஷ 

உர்ந்ரலும் அது ன்ண ஶரய் ண சரிர க்  ண்டநறரிட்டரல் நரண சற றச்ஷச 

னஷநரல் தரறப்ன ற்தடுதுடன். ஶரின் ீினம் அற ரிக்கும். அப்தடித் ரன் இங்கு 

வதனம்தரனரஶணரர் இந் னனரபித்து எட்டுண்ிரல் ரன் ரங் ள் ஶரனேற்றுள்ஶபரம் 

ன்தஷ உில்ஷன.அப்தடிஶ உர்ந்றனந்ரலும் அற் ரண சற றச்ஷச னஷநனேம், 

னந்தும் ர்ரக் ப்தட்டரல் அர் பின் தரறப்ன வரடர் ஷர றனேள்பது. 

உஷக்கும் க் லக் ர ப் தரிந்துஷக் ப்தட்ட அம்னந்து அர் லக்குக்  றஷடக் ர ண்ம் 

டுக் ப்தடுரல் ரன் வ ரள்ஷப ஶரின் ரக் னம், ீினம் அற ரிக் றநஶ எறக் 

வ ரள்ஷப ஶரய் குஷநந்தரடில்ஷன.  
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இந்றரில் அந் னனரபித்து எட்டுண்ி திரி எட்டுண்ினேடன் இண்டநக் 

 னந்து  னப்திணர  அரம் டுத்து. இண்டின் வ ரடுந்ன்ஷனேம் என்ஶநரடு என்று 

ஶசர்ந்ரல்  னப்திண எட்டுண்ிின் வ ரடுந்ன்ஷ அறீிரணது. இந்க்  னப்திண 

எட்டுண்ிஷ னநறடிப்தற்கும் அன் தரசறசக் வ ரள்ஷப ஶரிடறனந்து றந்ர  

வற்நற வதறுற்கும் ரர்க்ஸ் தரிந்துஷக்கும் அனனந்ஶ ீர்ரகும். ஷட ஷபக் 

 டப்ஶதரம். அம்னந்ஷ க் பிடம் ஶசர்ப்ஶதரம். 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

சநந்தொ  

டிபம்ப் யயவ னின் சூக்குநம்:  

க் பின் அடிப்தஷடத் ஶஷ லக் ரண எதுக் லடு ஷப வட்டிக் குஷநத் தரெ  அசு, 

டிம்தின் இன ரள் னஷ க்கு ட்டும் 100 ஶ ரடிக்கு ஶல் வசனறத்துள்பது. பி 

க் ஷப அரணப்தடுத்தும் ிர க்  ட்டப்தட்ட  ரரஷச் சுரில்ரன் பர்ச்சறின் 

ரறரி, குெரத் ரறரி ன்று கூி ஶரடி அசறன் உண்ஷரண குெரத் ரறரி ன ம் 

உன  அங் றற்ஶ   ரக்  றஷடத்து. டிம்தின் இந்ற னஷ ஷப் னநக் ித்து ரவடங்கும் 

உள்ப ெணர  அஷப்ன லம், க் லம்  ண்டணப் ஶதரரட்டத்றல் ஈடுதட்டணர். 

ஃதிப்ரி 25ஆம் ரள் சுிட்சர்னரந்றன் வெணிரில் க் ற ரடு பின் ணி உரிஷ ள் 

ஶதஷின் 43ஆது அர்ில் உன  ரடு ள் னலஷர  அணு ஆனேங் ஷபக் ஷ ிட 

ஶண்டும், ஆனேப் தன்தரட்ஷடக் குஷநக்  ஶண்டும் ன்தற் ரண ஶதச்சுரர்த்ஷ டந்து 

வ ரண்டினந் ஶஷபில்; இந்ற திர் ஶரடி அவரிக்  அறதர் டிம்னடன் 3 தில்னறன் 

டரனர் றப்திற்கு அவரிக் ரிடறனந்து ணீ ஆனேங் ள் ரங்குற் ரண ஆனே 

எப்தந்த்ஷ ஶற்வ ரண்டுள்பரர். இந்ற-அவரிக்  உநஷ இதுஷ இல்னர அபிற்கு 

லுப்தடுத்தும் ஷ ில் இன ரடு லக் றஷடினரண இரணு எத்துஷப்ஷத ஶம்தடுத்தும் 

ஷ ில் வசய்ப்தட்ட இந் எப்தந்ம் க் ஷப ஷர  ஷத்ஶ ட்டப்தட்டர  ஶரடி 

குநறப்திடுது வதரய்ல்ன! வணன்நரல் அஶ ரபில் தரெ  அசு ற்றும்  ரல்துஷநின் 

னல எத்துஷப்னடன் இந்து அடிப்தஷடரற ள் சூறஷக் வ ரலத்ற அனுன் வ ரடிஷ 

ற்நற, இஸ்னரற க் ள் ீரண இணப்தடுவ ரஷன ஷபப் தற்நஷத்துள்பணர். இதுஷ 

சற்வநரப்த 50 இன்னுிர் ஷப இந்துள்ஶபரம். னது ீிரற டிம்னம், இந்துத் ீிரற 

ஶரடினேம் ‚இஸ்னரறத் ீிரத்ஷ‛ ஶறுக்  உறுறவடுத்துள்பரர் பரம்.  
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இந்றர, ெப்தரன், ஆஸ்றஶனறர ரடு லடணரண அவரிக் ரின் ரற்  இரணுக் 

கூட்டிஷ லுப்தடுத்துற் ரண ஶதச்சு ரர்த்ஷஷ டிம்னம் ஶரடினேம் இந்ச் சந்றப்தில் 

னதுப்தித்துள்பணர். அிஶசர இக் த்றன் உறுப்ன ரடர  இனந் இந்றர, ஆசறரின் 

அஷறஷனேம் ல்னறக் த்ஷனேம் குஷனக்கும் ிர வும், சலணரஷத் ணிஷப்தடுத்றக் 

 ட்டுதடுத்தும் ஶரக்குடனும் ற்தடுத்ப்தட்ட இந் ரணுக் கூட்டஷப்தில் இஷந்றனப்தது 

வதனத் வட் க் ஶ டு. அவரிக் ரவுக்கு னலதுர  அடிதிந்து ிட்டது ஶரடி அசு. 

ரட்டின் வதரனபரரம் வனக் டி றஷனில் உள்ப ஶதரதும் ிசரம், வரறல்துஷந 

உற்தத்றஷக் ஷ ிட்டு, ஆனேத் பரடங் ள் உற்தத்றஷப் வதனக்குறலும், ரடு 

னலதும் ஆனேக் ஶ ந்றங் ஷப உனரக்குறலுஶ ஶதரர்த்துடன் வசல்தட்டு, தரெ  

அசு இந்றரஷ இண்டரது இஸ்ஶனர , இந்துத்து இஸ்ஶனர  ரற்நறனேள்பது.  

`இந்றரவுடணரண ர்த்  எப்தந்ம்அவரிக் த் ஶர்லுக்கு னன்ணஶர, அல்னது திநஶ ர 

ஶற்வ ரள்பப்தடும் ன்று டிம்ப் வரிித்துள்பரர். 

 

அவரிக் ரின் 9ஆது வதரி சக்கு ர்த் ப் தங் ரபர  இந்றர உள்பது. சலணரவுக்கு 

அடுத்தடிர  இந்றரின் இண்டரது வதரி ர்த் ப் தங் ரபர  அவரிக் ர உள்பது.. 

இந்ற-அவரிக்  சக்கு ள் ற்றும் ஶசஷ ள் ர்த் ம் 2018இல் 142.6 தில்னறன் டரனர் ள் 

ன்ந அற தட்ச றஷனஷ ட்டிது. அவரிக் ரிற்கு இந்றரவுடன் 2019ல் 24 தில்னறன் 

டரனர் ள் அபவுக்கு ர்த் ப் தற்நரக்குஷந ற்தட்டரல் அவரிக்  அசு, இந்றரஷ 

பனம் ரடு பின் தட்டினறனறனந்து ீக் றது. பனம் ரடு லக்குப் வதரதுர  

அபிக் ப்தடும் வதரதுஷப்தடுத்ற னன்னுரிஷ னஷநஷினறனந்து (ெற.ஸ்.தி.- Generalized Sys-

tem of Preferences) இந்றரஷ 2019 ெழணில் ினக் றது. இணரல் சுரர் 5.6 தில்னறன் டரனர் 

அபினரண இந்ற ர்த் ப் வதரனட் ள் ீரண இநக்குற ரி உர்ந்து. 

இந்றரினறனந்து னம் ஃகுப் வதரனட் லக்கு இநக்குற ரிஷ 25 சீர வும் 

அலுறணிப் வதரனட் லக்கு 10 சீர வும் உர்த்றது. இணரல் இந்றரின் ர்த் ம் 

வதனம் தரறப்னக்குள்பரணது. 12 ரங் பில் இந்றரினறனந்து ற்றுறரகும் ஃ றன் அபவு 

46% குஷநந்து. டீ்டு உத ங் ள், றன் இந்றங் ள், ரணிங் ற உறரி தர ங் ள்,, இனம்ன 

ஆ றற்நறன் ர்த் னம் வதரிதும் தரறக் ப்தட்டது. இணரல் அவரிக் ச் சந்ஷில் 

ஶதரட்டிிடுது இந்ற ற்றுறரபர் லக்குக்  டிணரணது.  

இற்கு தறல் டடிக்ஷ ர  அவரிக் ரினறனந்து ற்றுற வசய்ப்தடும் 28 ஷ ரண 
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வதரனட் லக்கு இந்றர 2019 ெழன் 16ஆம் ஶறினறனந்து கூடுல் ரி ிறத்து இஷக் 

 ண்டித்து உன  ர்த்  அஷப்திடம் னஷநிட்டது அவரிக் ர. 

இந்றரிற்குத் ஶஷர, இல்ஷனர ணக்  னரல் ஷரது இந்றரின் ஷனில் 

 ட்டி, இந்றரவுடணரண அவரிக் ரின் ர்த் ப் தற்நரக்குஷநஷ சன் வசய் ஶண்டும் 

ன்தறல் அவரிக்  அசு குநறரய் உள்பது. அன்தடி இந்றரிற்குப் வதனபவு 

ஆனேங் ஷப ிற்ஶந இஷ சன் வசய் அவரிக் ர றட்டறட்டுள்பது. 

 

அவரிக் ரின் தல்ஶறு ர்த்  றதந்ஷண ஷபச் வசல்தடுத்றணரல் ட்டுஶ இந்றர 

ீண்டும் வதரதுஷப்தடுத்ற னன்னுரிஷ னஷநஷஷப் (ெற.ஸ்.தி.) வதநனடினேம் ண 

அவரிக்  அசு தனக்  ட்டுப்தரடு ஷப ிறத்துள்பது.  

 

அவரிக் ரின் ர்த்  றதந்ஷண ள்: இந்றர ற்ஶதரது ஶற்வ ரள்லம் ர்த்  அபஷக் 

 ரட்டிலும் கூடுனர  5 னல் 6 தில்னறன் டரனர் றப்தினரண வதரனட் ஷப 

அவரிக் ரினறனந்து இநக்குற வசய் ஶண்டும்  அவரிக் ரினறனந்து தரல் வதரனட் ள் 

ற்றும் ஶ ரறப்தண்ஷப் வதரனட் ஷபனேம், தப்தடுத்ப்தட்ட ஶ ரற இஷநச்சறஷனேம் 

அற பில் இந்றர இநக்குற வசய்ஶண்டும்.  

அவரிக்  ஶபரண் ர்த்  றறுணங் லக்கு இனரதம் வதறும் ிர  அங் றனந்து 

இந்றரிற்கு இநக்குற வசய்ப்தடும் தரரம், னந்றரி,ஆப்திள், ஶ ரதுஷ, ஶசரர தனீ்ஸ், 

வ ரண்ஷடக்  டஷன, ஶசரபம்,  டஷன ஆ றற்நறன் ீரண இநக்குற ரிஷ ீக்  

ஶண்டும். 

 

இந்ற அசு ிஷன றர்க் வ ரள்ஷ ஷக் ஷ ிட ஶண்டும், னத்து உத ங் பின் 

ிஷனஷ றறுணங் ஶப றர்ிக்  ஶண்டும். அவரிக்  னத்துக்  னி ள் ீரண 

ரிஷக் குஷநக்  ஶண்டும், யரர்ஶன ஶடிட்சன் ஶரட்டரர் ஷசக் றள் ள், றன்ணணு 

சரணங் ள் ீரண ரிஷக் குஷநக்  ஶண்டும். 

 

இத்துக் ரண ஸ்டண்டு ள் ற்றும் ரற்று னெட்டு ள் ீரண ிஷனக்  ட்டுப்தரடு ஷப ீக்  

ஶண்டும். அவரிக்  னந்து றறுணங் லக்குப் வதனனரதம்  றஷடக்கும் ிர  

இந்றரில் னறவு ிஷனில் வதரதுரண னந்து ள் உற்தத்றஷக்  ட்டுப்தடுத் ஶண்டும். 
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ஊட ம், தல் ர்த் த்றல் அந்ற னலீட்டு ஷதத் பர்த் ஶண்டும். அவரிக் ரின் 

இஷ ர்த்  றறுணங் ள் வதனனரதம் ஈட்டுரறு  அற்நறன் ீரண  ட்டுப்தரடு ஷப 

ீக்  ஶண்டும்.  

ஶற்கூநற றதந்ஷண ள் அஷணத்துஶ இந்றப் வதரனபரரத்றன் ற்சரர்ஷதக்  ரவு 

வ ரடுப்தஷ. ற்வ ணஶ வதரனபரரம் வனக் டி றஷனில் உள்ப ஶதரது இற்ஷநச் 

வசல்தடுத்றணரல் அது இந்ற ிசரி ஷபனேம், வரறல்துஷநஷனேம், க் லக்குக் 

 றஷடக்கும் னத்து ஶசஷஷனேம்  டுஷர  தரறக்கும், ஶஷனின்ஷஷஶ 

அற ரிக்கும். ிசரி பின் னரணத்ஷ 2022ஆம் ஆண்டுக்குள் இட்டிப்தரக் ப் ஶதரர  

வதரய் வசரல்னறக் வ ரண்ஶட ஶரடி அசு அற்கு னற்நறலும் னரண றதந்ஷண ஷப 

ிறக்கும் அவரிக் ரவுடன் கூட்டிஷ லுப்தடுத்றினப்தது க் ஷபப் வதரிதும் 

அச்சுறுத்துர  உள்பது. 

 

இந்றர ன் ட்ன ரடு ணக் கூநறக் வ ரள்லம் அவரிக் ர உன  ர்த்  அஷப்தில் 

இந்றரின் ீது வரடர்ந்து குற்நச்சரட்டு ஷப னன்ஷக் றநது. இந்ற அசு ிசரப் 

வதரனட் லக்கு ங்கும் குஷநந்தட்ச ஆர ிஷன, ஶசற உவுப் தரது ரப்னச் சட்டத்றன் 

தடி பி க் லக்கு உவுப் வதரனட் ஷப ங்கும் வதரது ிறஶர  னஷந, 

ிசரி லக்குத் ப்தடும் ரணிம் இஷ ரவும் ஷடற்ந ர்த் த்ஷப் தரறக் றநது 

ன்று அற்ஷந றர்த்துக்  ண்டணம் வரிித்து ன றநது.  

 

டிம்ப் இந்ற க் லக்கு ட்டும் றரணர் அல்ன. உனவ ங் றலும் இணவநற, வநறஷத் 

தூண்டி.வறுப்ஷத ிஷக்கும் னது ீிரத்றன் ஶ ர ன ர ஶ டிம்ப் 

 ரப்தடு றநரர். வணிசுனர, வதரனறி ரடு பில் ஆட்சறக்  ிழ்ப்ன டடிக்ஷ  பின் 

னெனர ப் தன வதரனபரர வனக் டி ஷப ற்தடுத்றனேள்பரர். இணரல் வணிசுனரில் 

ட்டும் 2017-2018 ஷ 40,000 ஶதர் இநந்துள்பணர். எதரர ஆட்சறின் ஶதரது ினக் ப்தட்ட 

 றனைதரின் ீரண வயல்ம்ஸ் னர்டன் சட்டம் டிம்ப் றர்ர த்றல்  டுஷர ச் 

வசல்தடுத்ப்தட்டுள்பது. ஈரணின் அணு ஆனே எப்தந்த்றனறனந்து வபிஶநற டிம்ப் 

ஈரன் ீது ிறத் வதரனபரரத் ஷடரல் அந்ரட்டின் ஶஷன ரய்ப்னம், வதரனபரர 

பர்ச்சறனேம்  டுஷர  தரறக் ப்தட்டுள்பது. டிம்ப் அசு ஈரணின் ரணுத் பதற  ரசறம் 

சுஷனரணிஷக் வ ரன்று, ஶற் ரசறரில் ஶதரர் அதர றஷனஷ ற்தடுத்றனேள்பது, வசௌற 
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அஶதிரிற்குப் ஶதரர்க்  னி ள் ங் ற ணில் ணி ஶற்ந னஷநில் அம்க் ஷப 

இணப்தடுவ ரஷன வசய்த் துஷ ஶதர றநது. தரனஸ்ீண றனத்றல் சட்டிஶர இஸ்ஶனற 

ஆக் றறப்திற்கு ல்னர ித்றலும் டிம்தின் அசு உறுதுஷர  உள்பது. க் ற ரடு ள் 

அஷில் தரனஸ்ீண க் லக் ரண உித் வரஷ ஷ றறுத்ற டிம்ப் றர்ர த்றன் 

இஸ்ஶனற ஆவுச் வசல்தரடு பரல் தரனஸ்ீண க் ள்  டும் இன்ணலுக்குள்பர றனேள்பணர். 

டிம்ப் ஷனஷினரண அவரிக்  அசு தரனஸ்ீணம், வதரனறிர, வணிசுனர,  றனைதர, ஈரன் 

ஆ ற ரடு பின் ீரண ஶதரஷத் ீிப்தடுத்றரல் அந்ரடு பின் வதரனபரரனம், 

க் பின் ரழ் றஷனனேம்  டும்தரறப்னக்குள்பர றனேள்பண. 

 

 ரனறஷன வனக் டிஷத் ீிப்தடுத்தும் ிர  தசுஷக்குடில் ரனேக் ஷப அற ம் 

வபிிடும் அவரிக்  ரட்ஷடப் வதரறுப்தற்ந னஷநில் தரரிஸ் எப்தந்த்றல் இனந்து 

ினக் றக்வ ரண்ட டிம்தின் அசு உன  ரடு பின் க் லக்கு ட்டுல்ன, சூலுக்கும் 

றரணது. ஆஷ ரல் டிம்தின் அவரிக்  ஶனரறக் த்ஷப் னநக் ிப்ஶதரம். இவ்ரண்டின் 

ம்தர் ரம் ினக்கும் அவரிக் த் ஶர்லுக் ரண ரக்கு ங் றஷக் ஷ ப்தற்றும் 

ஷ ில் ஶர்லுக்கு னன்ஶணர தின்ஶணர ஶற்வ ரள்பினக்கும் இந்றரவுடணரண ர்த்  

எப்தந்த்ஷத் டுத்து றறுத் ஶண்டிது ம் அஷணரின்  டஷ. இந் ர்த் ச் 

சூஷநரடனறனறனந்து இந்றப் வதரனபரரத்றன் ற்சரர்ஷதனேம், க் பின் 

ரழ்ரரத்ஷனேம் னனன்  ரப்ஶதரம். 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

சநந்தொ  

ொசிசத்தின் கொயொதொப அடிப்வட  

னனரபித்தும் எவ்வரன வதரனபரர வனக் டிின் ஶதரதும் தரசறசத்ரல் 

தரது ரக் ப்தடு றநது. தரசறசம் னனரபித்துத்ஷ அறினறனந்து தரது ரக்கும் ஆனேர றநது. 

இஷ அஷணனம் னரிந்து வ ரண்டரல் க் ள் ஆனேத்ஷ னனரபித்துத்றற்கு றர த் 

றனப்தி அஷ னநறடிக்  னடினேம். னனரபித்தும் அன் பர்ச்சற றஷனில் இன்று ணீ 

ரரபக் வ ரள்ஷ  ஷப வசல்தடுத்ற ன றநது. 

 

ணீ ரரபத்றல் தில்னறணர் ள் ணப்தடும் வதனம்தக் ரர் லக்கு சர ரண 
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னஷநில் உன றன் வதரனபரரனம், அசறன் அற ரங் லம் சர்ஶச றற றறுணங் பின் 

ஆலஷ ில் ழீ்ந்துள்பண. றற னெனணங் ள் ரடு பின் ல்ஷன ஷபக்  டந்து என்நர ற 

சர்ஶச றற னெனணர ற னல னற்றுரிஷஷப் வதற்றுள்பண. இணரல் ஶசங் பின் 

இஷநரண்ஷ  ரவு வ ரடுக் ப்தடு றநது. அசு ள் அற ரற்ந ஷ ப்தரஷ பர றன்நண.  

ஶசங் பின் இஷநரண்ஷஶ னற்நறலும் தநறக் ப்தடும் ஶதரது ரறனங் பின் றஷனஷஷ 

வசரல்னஶ ஶண்டரம்.. கூட்டரட்சறத் த்தும் வ ரஷன வசய்ப்தட்டு ரறனங் ள் னற்நறலும் 

அடிஷ றஷனக்குத் ள்பப்தடு றன்நண. 

 

சர்ஶச றற றறுணங் ள் ஶச அசு பின் ீது தல்ஶறு  ட்டுப்தரடு ஷப ிறக் றன்நண. 

அன்தடி அசு ஶடிர  னலீடு வசய்க் கூடரது, சனெ னத் றட்டங் லக் ரண றற 

எதுக் லடு ஷபக் குஷநக்  ஶண்டும், ிசரி லக்கு, சறறு உற்தத்றரபர் லக்குத் ப்தடும் 

ரணிங் ஷபக் குஷநக்  ஶண்டும். அசறன் ிஷன றர்க் வ ரள்ஷ ஷ 

றறுத்ஶண்டும். அஷணத்துப் வதரனபரர டடிக்ஷ  ஷபனேம் ணிரரிடம் எப்தஷடக்  

ஶண்டும் தக் ரர் லக் ரண னரண ரி,  ரர்ப்தஶட் ரி ஶதரன்நற்ஷந அற ப்தடுத்க் 

கூடரது. அசு வரத் ெறடிதிில் 3% க்கு ஶல்  டன் ரங் க் கூடரது ணப் தல்ஶறு 

 ட்டுப்தரடு ஷப ிறக் றநது. இற்ஷந ீநறணரல் அந்ரட்டின் ீது வதரனபரரத் ஷட ள் 

ிறக் ப்தட்டு ஆட்சற  ிழ்க் ப்தடு றநது. இப்தடித் ரன் வணிசுனரிலும், வதரனறிரிலும் 

ஆட்சற  ிழ்க் ப்தட்டது. ஆலம் அசு ள் சர்ஶச றற றறுணங் ள் ிறக்கும் 

 ட்டுப்தரடு ஷப வசல்தடுத்துரல் க் லக் ரண அடிப்தஷட வசனணிணங் ஷபக் 

குஷநக் றன்நண. னனரபித்து அசு ள் பி க் ஷபஶ வதனபில் தரறக்கும் 

ஷநன  ரிஷஶ அற ப்தடுத்து றன்நண.இணரல் அன்நரடத் ஶஷ ள் றஷநஶநரல், 

அடிப்தஷட சற ள் கூடக்  றஷடக் ப் வதநரல் க் ள்  டுஷர  தரறக் ப்தடு றநரர் ள். 

 

அசு 3%க்கும் ஶல்  டன் ரங் றணரல் அது ணிரர்  டன் வதறுற் ரண ரய்ப்ன ஷபப் 

தநறத்து ிடுரம், இவ்ரறு ணீ ரரபத்றன் வ ரள்ஷ  ள் அசரங் த்றற் ரண 

னறவுக் டஷணத் டுத்து வதனனனரபி ள் ட்டுஶ னறவுக் டன் வதறுரறு தரர்த்துக் 

வ ரள்பப்தடு றநது. வதனனனரபி ள் ங் ள் வசரந்ப் தத்ஷ ஷத்து ட்டும் வரறல் 

வசய்றல்ஷன, அர் ள் க் பிடறனந்து றறத் றட்டும் ங் ற பிடனந்து வதனபில்  டன் 

வதற்ஶந ந்த் வரறஷனனேம் ஶற்வ ரள் றன்நணர். அசரங் ங் ள்  டன் இல்னரல் 
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னரஷப் வதறுற் ர  அசறன் வதரதுத்துஷந றறுணங் ஷபத் ணிரனக்கு ிற்கும் 

றஷனக்குத் ள்பப்தடு றன்நண. என ஶசஅசறன்  டன் அற ரணரல் தன்ணரட்டுத்  

றறுணங் ள், அந்ரட்டின் சந்ஷக் ரண  றப்தடீ்ஷடக் குஷநத்து ிடும்.  றப்தடீு 

குஷநந்ரல் அந்ரட்டின் தங்குச்சந்ஷில் னலீடு வசய்துள்ப அந்ற னலீட்டரபர் ள் 

ங் ள் தங்கு ஷப ிற்று அந்ரட்டின் சந்ஷினறனந்து வபிஶநற ிடுரர் ள். இணரல் 

அந்ரட்டின் வதரனபரரம் வனக் டிக்கு உள்பரக் ப்தடும். 

 

ணீ ரரபம் தக் வ ரள்ஷ ில் ரற்நம் வ ரண்டுனன் னெனஶ அஷணத்து 

வதரனபில் வனக் டி ஷபனேம் சரிவசய் னடினேம் ன் றநது. ஆணரல் எவ்வரன 

வதரனபில் வனக் டினேம் அது வதரய் ன்தஷஶ வய்ப்திக் றநது. 

இந் ணீ ரரபக் வ ரள்ஷ  ஷபக்  ஷடதிடிப்தரல் ஷடற்ந ர்த் ம் ன்ந 

வதரில் ஶசங் பின் வதரனபரரத் ற்சரர்ன அற றநது. ரட்டின் உள்ரட்டுத் வரறல் லம், 

ிசரனம் சறஷட றன்நண, ஶஷனரய்ப்தின்ஷ அன் உச்ச றஷனஷ அஷட றநது. 

ரட்டில் வதரனபரரச் சறன்ஷ அீர றநது. னெனணத்றன் இனரத ீத்றற்கும், கூனற 

ீத்றற்கும் இஷடினரண ற்நத்ரழ்வு ற வும் அற ரரல் வதரனபரர வனக் டி 

ற்தடு றநது. கூனற குஷநரலும், ஶஷனின்ஷரலும் க் பின் த ர்வும் குஷநந்து 

ிடு றநது. இணரல் றஷ ர  உற்தத்ற வசய்ப்தட்ட வதரனட் ள் ிற் ப்தடரல் 

ஶங்கு றன்நண.இஷத் ற் ரனற ர  சரிவசய் கூனற உர்த்ப்தடனரம். ஆணரல் னரதத்றன் 

தங்கு அணுபவு குஷநஷனேம் னனரபித்தும் ினம்தரரஷ ரல் க் ஶப ீண்டும் 

வனக் டிக்கு உட்தடுத்ப்தடுர். 

 

வதரனபரர வனக் டிரல் க் பின் துனம், றுஷனேம், ஶஷனில்னரத் 

றண்டரட்டனம் அற ரிக் றன்நண. வதரனபரர வனக் டிின் ஶதரது அசறன் ஆலம் ர்க் ம் 

ெணர  னஷநில் ங் ள் அற ரங் ஷபத் க் ஷக்  இனரரஷ ரல், ங் ள் 

அசறல் அற ரத்ஷ ீடிக்  ஷக்  அந்ந் ரடு பில் உள்ப திற்ஶதரக்குச் சக்ற லடன் 

ஷ ஶ ரர்க் றன்நணர். இந்றரில் ணீ ரரபம் இந்துத்தும் ணப்தடும் 

திரித்துடன் ஷ ஶ ரர்த்துள்பது. னனரபித்து அசு பின் ஆலம் ர்க் ம் 

ரங் ள்ரன் க் பின் உண்ஷரண றரி ன்தஷ ஷநத்து, , இண, வரற 

ஶறுதரடு பின் அடிப்தஷடில் தரகுதரடு ஷபத் தூண்டி ிட்டு ஶற்று த்ஷ, இணத்ஷ, 
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வரறஷச் சரர்ந் பி க் ஷப றரி பரக்கு றன்நணர். அர் லக்வ றரண வறுப்ஷத, 

ன்னஷநஷ ிஷக் றன்நணர். அற ரத்ஷ ஷத்றல் குித்து வதரனபரர 

வனக் டிக்வ றரண, அசறற்வ றரண க் ள் ஶதரரட்டங் ஷப அடக்குனஷநின் னெனம் 

எடுக்கு றன்நணர். இவ்ரறு னனரபித்துத்றன் வ ரடுன ர றநது தரசறசம். ற்வதரலது 

இந்றரில் ற்தட்டுள்ப வதரனபரர வனக் டிினறனந்து ஆலம் ர்க் ரண இந்துத்தும்,  

ன்ஷணக்  ரத்துக் வ ரள்பவும் ன் ஶனரறக் த்ஷ ஶலும் லுப்தடுத்ற ீடிக்  ஷக் வும் 

இஸ்னரறஷ, சறறுதரன்ஷிணஷ இண அறப்ன வசய்ற் ரண தரசறச ஆனேர  ‘சற..' 

ணப்தடும் குடினேரிஷத் றனத்ச் சட்டத்ஷ றஷநஶற்நற இத்க்  பரிஷ ற்தடுத்றனேள்பது. 

இந் திரி-னனரபித்து எட்டுண்ிஷ னநறடிக் வும் அன் தரமறமக் வ ரள்ஷப 

ஶரிடறனந்து றந்ர  வற்நற வதறுற்கும் ரர்க்ஸ் தரிந்துஷக்கும் அனனந்ஶ 

ீர்ரகும். ஷட ஷபக்  டப்ஶதரம். அஷ க் பிடம் ஶசர்ப்ஶதரம். 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

சநந்தொ 

யபீ யணக் ம்- புபட்சித்தவயர் அப்துல்  ரீம்  ொசிம்  

(வசன்ந இழ்த் வரடர்ச்சற)  

ஆட்சிக்  யிழ்ப்பு: 

1958ஆம் ஆண்டில் இரக் றல் ற்தட்ட ஶசறப் னட்சறக்கு ஆம்தத்றல் தரத்  ட்சற உள்பிட்ட 

தல்ஶறு ஶசறக் குலக் பின் க் ற னன்ணி ஆவு அபித்து. இந் என்றுதட்ட 

னன்ணி  ரனப்ஶதரக் றல் திபவுற்நது.  ரசறம் திக்  ரனத்றல்,  ரல் அப்வல் ரசர் 

ஷனஷினரண க் ற அனக் குடிசறல் இரக் ஶச ஶண்டுர ன்தது குநறத்துப் வதரி 

ிரம் னெண்டது. ரசரின்  ஶததிக் வ ரள்ஷ  ஷப ஆரித்து க் ற அனக் குடிசுடன் 

இரக்ஷ  இஷக்  ினம்திணரர் ஆரிஃப். அற்கு ரநர   ரசறஶர ஶததித்ஷ 

ஆரிக் ரல் இரக்ஷ ஶ னன்ணிஷனப்தடுத்தும் ரணிக் வ ரள்ஷ ில் உறுற வ ரண்டு, 

சச் சரர்தின்ஷஷஶ  உர்த்றப் திடித்ரர். இரக் றன்  ம்னைணிஸ்டு ள், சனெ  

ெணர ரற ள் அனக்கு தக் தனர  இனந்ணர். 

 

இரணு அற ரரி பில் வதனம்தகுறிணர் டஶற்கு  ங் பினறனந்து சன்ணி  தில் 

ந்ர் ள். ஶததிம் ீரண அர் பது ஆர்த்ஷ  ரசறம் த றர்ந்து வ ரள்பில்ஷன: அர் 

வன் றக்கு இரக் றல்  சன்ணி-றர வதற்ஶநரரின்   னப்ன தில் ந்ர். ஆ ஶ, அரல் 
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அற ரத்றல் ீடிக்  னடினேர ன்தது  ம்னைணிஸ்டு லக்கும் ஶததிர் லக்கும் இஷடஶ 

இக் ம் ற்தடுத் னடினேர ன்தஷப் வதரறுத்ரிற்று. ணது திக்  ரனத்றல்  ரசறம் 

இரணுத்றல் பர்ந்து ந் ஶததிப் ஶதரக்ஷ  ட்டுப்தடுத் னன்நரர். அரல் இறுற 

ஷ இரணுத்றன் ம்திக்ஷ ஷத் க்  ஷத்துக் வ ரள்ப னடிந்து. குர்ற இண 

க் லடன் இக் ரண உநஷப் ஶதஶ  ரசறம் இறுற ஷ ஶதரரடிணரர். 

 

 றப்ற-சறரி என்நறத்றல் ஶசனது குநறத்து  ரசறம், ஆரிஃதிற் றஷடஶ எனஷ  அற ரப் 

ஶதரரட்டம் உனரணது. ஆரிஃப்தின் ரசரி, ஶததிச் சரர்ஷத தரத்  ட்சற ஆரித்து, அஶ 

ஶத்றல்  ரசறறன் வ ரள்ஷ  லக்கும் க் ற றர்ப்ன றஷனக்கும் இரக்  ம்னைணிஸ்ட்  ட்சற 

ஆவு ந்து. க் ற னன்ணிினறனந்து  தரத்  ட்சற  உள்பிட்ட ஶததி ஆரபர் ள் 

வபிஶநறணர். 

 

தன னெத் அற ரரி ள் துஷப் திரிடறனந்ஶ ஶடிர  அற ரத்ஷப் வதற்நணர். 

வதரதுச் வசரற்வதரறவு பில் தங்ஶ ற்தன் னெனம் ஆரிஃப்  னறவரன  வசல்ரக்ஷ ப் 

வதற்நரர். க் ற அஶதிக் குடிசுடன் இஷஷ ற்னறுத்றணரர்.  ரசறஷக்  டுஷர  

ிர்சணம் வசய்ரர். ஆரிஃதின் சலர்குஷனக்கும் றர்ப்ன டடிக்ஷ  ஷப ட்டுப்தடுத்  ரசறம், 

ஆரிஃஷத துஷத் பதற திினறனந்து ீக் றணரர். ம்தர் 5ஆம் ஶற ஆரிஃப்,   ரசறஷ 

தடுவ ரஷன வசய்து ஆட்சறஷ அ ற்ந னற்சறத்ற் ர க் குற்நம் சரட்டப்தட்டரர். ஆரிஃப் 

ஶசத் துஶர த்றற் ர  ிசரஷ வசய்ப்தட்டு 1959 ெணரிில் அனக்கு  ண்டஷண 

ங் ப்தட்டது. தின்ணர் 1962 டிசம்தரில் அனக்கு வதரதுன்ணிப்ன ங் ப்தட்டது. ஆரிஃப்தின் 

அச்சுறுத்ல் ீங் ற தின்  1941இல் இரக் றனறனந்து ப்தி ஏடி னன்ணரள் தி ந்றரி ரெற 

ஆரபர் ீத் அனற டித்றல் ற்வநரன அச்சுறுத்ல் ந்து. அர்  ரசறறற்கு றர  

ஶற்வ ரண்ட சற னற்சற லம் இறுறில் னநறடிக் ப்தட்டண.  

 

 ரசறறன் அஷச்சஷின் 16 உறுப்திணர் பில் 12 ஶதர் ஶததித்றல் ம்திக்ஷ  வ ரண்ட 

தரத்  ட்சற உறுப்திணர் ள்.  ரல் அப்வல் ரசரின் க் ற அனக் குடிசறல் ஶச  ரசறம் 

றுத்ரல் தரத்  ட்சற அனக்கு றர த் றனம்திது. அசு இந்றத்றல் 

ணது  றஷனப்தரட்ஷட லுப்தடுத்றக் வ ரள்ப,  ரசறம் இரக் ற  ம்னைணிஸ்ட்  ட்சறனேடன் 

(.சற.தி.) என கூட்டிஷ உனரக் றணரர், இந்க் கூட்டி ஶததித்றன் ந்வரன 
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 னத்ஷனேம் ற் ில்ஷன. அந் ஆண்டின் திற்தகுறில், தரத்  ட்சறின் ஷனஷ  ரசறஷப் 

தடுவ ரஷன வசய்ற் ரண றட்டங் ஷப குத்து. இந் டடிக்ஷ ில் சரம் உஶசன் என 

னன்ணி உறுப்திணர  இனந்ரர்.  

1959 அக்ஶடரதர் 7ஆம் ரள் அல்-ீத் வனில்   ரசறம் ீது றடீர்த் ரக்குல் 

டத்த்  றட்டறட்டணர்: என தர்  ரரின் தின்னநத்றல் அர்ந்றனந்ர் ஷபக் வ ரல்ன 

ஶண்டும், ீனள்பர் ள் னன்ணரல் இனப்தர் ஷபக் வ ரல்னத் றட்டறடப்தட்டது. 

ததுங் றினந் ஶதரது சரம் னன்கூட்டிஶ சுடத் வரடங் றரல் றட்டம் ஶரல்ிஷடந்து.. 

 ரசறறன் ஏட்டுர் வ ரல்னப்தட்டரர்,  ரசறம் ஷ ிலும் ஶரபிலும்  ரய்னற்நரர். 

வ ரஷனரபி ள் அஷக் வ ரன்று ிட்டர  ம்தி ிஷில் ங் ள் ஷனஷ த்றற்குத் 

ப்திச்வசன்நணர், ஆணரல்  ரசறம் உிர் ப்திணரர்.  

 

 ம்னைணிஸ்டு லடணரண  ரசறறன் வனக் த்றன்  ரர  டக்கு இரக்  ரண 

வரசூனறல் இரணுப் திரிவு லக்குப் வதரறுப்தரண அன ஶசறரற ள் ஷனஷில் என 

றர்க்  றபர்ச்சற ற்தட்டது. அன்  சறத் றட்டத்ஷத் ிக்கும் னற்சறர ,  ரசறம் 

 ம்னைணிஸ்ட்டு பின் ஆவுடன் 1959 ரர்ச் 6ஆம் ரள் வரசூனறல் ஏர் அஷறப் 

ஶதி  டத் ஊக்குித்ரர்.. சுரர் 250,000  ம்னைணிஸ்டு லம், அஷறப் ஶதரரபி லம் 

அன்ஷந றணம் வரசூனறன் வனக் பில் அிறண்டணர், அன்ஷந 

றணம்  அஷறரய்ப்  ஶதி டந்றனந்ரலும் அடுத் ரள்  ம்னைணிஸ்டு லக்கும் அனத் 

ஶசறரற லக்கும் இஷடஶ ஶரல் ள் வடித்ண. பர்ந்து னம்  ம்னைணிச அஷனஷத் 

டுத்து றறுத் எஶ ற  ரசறஷப் தடுவ ரஷன வசய்துரன் ன்ந னடிவுக்கு தரத் 

 ட்சறிணர் ந்ணர். 

 

 ம்னைணிசத்றன் பர்ந்து னம் வசல்ரக்கு ரடு னலதும் உப்தட்டது. வரசூல் 

 றபர்ச்சறஷ அடுத்து  ம்னைணிஸ்டு பின் ஆஶரடு ஆனேப்தஷட பில்  ஷபவடுப்ன 

ஶற்வ ரள்பப்தட்டது. தன  ம்னைணிச ஆரபர் ள் அஷச்சஷில் தி ஷபப் 

வதற்நரல் இரக் அஷச்சஷ  இடது சரர்ன வதற்நது.  ம்னைணிஸ்டு பரல்  றர்குக் றல் ெழஷன 

14ஆம் ரள் என ஶதிக்கு ற்தரடு வசய்றனந்ணர்.. அறல் குர்து லக்கும் (அந் ஶத்றல் 

.சற.தி உடன் வரடர்னஷடர் ள்), இரக்-துர்க்வன் ஆ றஶரனக்கும் இஷடில் தனரண 

இத்க் பரி ற்தட்டது, இணரல் 31 னல் 79 ஶதர் ஷ இநந்ணர். இது வதனம்தரலும் 
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னன்ஶத றனி இணப் தட்டங் பின் ிஷபர  இனந்ஶதரறலும்,  றர்குக் "தடுவ ரஷன" 

இரக் ற  ம்னைணிஸ்டு லக்கு றர ப், தன்தடுத்ப்தட்டரல்   ரசறறற்கும் 

 ம்னைணிஸ்டு லக்கும்  இஷடஶ இக் றன்ஷ ற்தட்டது. இரக் ற  ம்னைணிஸ்ட் 

 ட்சறனேடணரண   ரசறம் ஆட்சறின் உநவு ப்ஶதரதும் பிரணர  இனக் ில்ஷன.  ரசறறன் 

ஆட்சற ரற்நத்றன் இரணுத் ன்ஷ, அன ஶசறரற ஷப அது அஷச்சஷில் 

ஶசர்ப்தது, ஶர்னறல் ஶதரட்டிிடுறல் ினப்தறன்ஷ ஆ றற்ஷந  ம்னைணிஸ்டுக்  ட்சற 

னலஷர  ஆரிக் ில்ஷன. ெழஷன னட்சறக்குப் தின்ணர்  ரசறம் ஷனஷினரண னட்சற  

ஆட்சறஷக்  ரக்   ம்னைணிட்  ட்சற  ட்டஷத் க் ள் இக் ம் னக் றப் தங் ரற்நறது. 

இனப்தினும், தன குநறக்ஶ ரள் ஷபப் த றர்ந்து வ ரண்டரலும்,  ரசறம் .சற.திின் வசல்ரக்ஷ க் 

 ட்டுப்தடுத் னன்நரர். ஶலும் அஷக்  ஷனக் வும் உத்வு திநப்தித்ரர். ஷடஷ ீநற, 

 ட்சற தரக்ரத்றல் வதனம் வசல்ரக்ஷ ப் வதற்நது. அணரல்  ரசறம்  ம்னைணிஸ்டு  ட்சறஷ 

" க் றற் வ ரள்ப ஶண்டி சக்ற" ன்று றுதரிசலனஷண வசய்னேம் றஷன ற்தட்டது.  

 

இரக் ற அனத் ஶசறரற ஷப றனப்றப்தடுத்  ரசறம் ஶற்வ ரண்ட னற்சற ள் அனக்கு 

றர த் றனம்தி, இறுறில் அஷ அறப்தற்ஶ  தங் பிப்னச் வசய்ண. உரர ,  ரசறம், 

டுப்னக்  ரனறல் இனந் சரனறஹ் ஹ்ற அம்ரஷ ிடுித்து அஷ இரக் 

இரணுத்றல் ீண்டும் திில் அர்த்றணரர். இணரல் தரத்  ட்சறின் ஆட்சறக்  ிழ்ப்ன 

னற்சற லக்கு இரணுத் வரடர்தரபர  அம்ரஷ் வசல்தட றஷந்து.  

 

ஶலும், குர்து ள் ீரண வபிப்னந ட்ன றஷனப்தரடு இனந் ஶதரறலும்,  ரசறரல் 

இரக் றற்குள் குர்றஸ்ரணின் ன்ணரட்சற அற ரத்ஷ ங்  னடிில்ஷன. இது 1961 னல் 

இரக்-குர்றஷ் ஶதரர் வடித்ற்கும் குர்றஷ் ெணர க்  ட்சறக்கும்  (ஶ டிதி)  ரசறறன் 

தரத்றஸ்டுக்கும் இஷடினரண இ சறத் வரடர்ன லக்கும் றகுத்து. 1962, 1963ஆம் 

ஆண்டு பில் . தரத்  ட்சறிணர் ஆட்சறக்  ிழ்ப்ன வசய்ரல்  ரசறனக்கு உ ரட்ஶடரம் ன்று 

ஶததி சறத்ரந்த்றன் ீரண ீண்ட ரன ிஶரப் ஶதரக்ஷ  னநக் ித்து குர்றஸ் 

ெணர க்  ட்சற உறுறபித்து,.  ரசறம், இரக் ற  ம்னைணிஸ்ட்  ட்சற, குர்றஸ் ெணர க் 

 ட்சற ஆ றற்றுக் றஷடினரண  னத்து ஶறுதரடு பரல் ற்தட்ட வற்நறடத்ஷ 1963 தரத் 

 ட்சறின் என "சறநற" குல தன்தடுத்றக் வ ரண்டது. 
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இரக் றல் னட்சறின் வற்நறஷ ஶற் த்ற ரடு ள் றகுந் தீறனேடன் தரர்த்ண. தணிப்ஶதரர்க் 

 ரனத்ற த்ற  றக்கு ஶசரித் றர்ப்ன இரணுக் கூட்டஷப்தின் ஷரண தரக்ரத் 

எப்தந்ம் இரக் இல்னரல் அர்த்ற்நர  இனந்து. க் ற அவரிக்  அசு ற்றும் 

திரிட்டிஷ் அஷசப் வதரறுத் ஷ, னடிரட்சறக்  ிழ்ப்ன என வதனந்துன்தர  இனந்து, 

ஆங் றஶனர் ள் றஷ த்துப்ஶதரணரலும், ங் ள் இப்ஷதக் குஷநத்து,  ரசறனடன் என னற 

உநஷ உனரக்குறல் உறுறர  இனந்ணர். இரக் வதட்ஶரனற றறுணத்துடணரண 

அர் பின் வதரனபரர னன் ள் தரரிக் ப்தடும் ஷ, அனஷட ஆட்சறஷ 

ற்றுக்வ ரள்ப அர் ள் ரர  இனந்ணர்.  

 

இரணுப் தின ர் அஹ்த் யசன் அல்-தக்ர்,  ரசறறன் "இரக்ஷ  னன்ஷப்தடுத்தும்" 

தரிினரண ஆட்சறஷக்  ண்டு ஶசரர்ஷடந்து அறனப்ற அஷடந் சன்ணி தங்குடிிண 

ஶக்கு ள், டுத் ர்க்  இரக் றர் ள் ற்றும் ஶததிர் லடன் கூட்டி அஷத்ரர். 

திப்ரி 1963 "னரன் னட்சற" ன்ந வதரில் ஶற்வ ரள்பப்தட்ட சறரல்  ரசறறன் ஆட்சற 

னடிவுக்குக் வ ரண்டுப்தட்டது.  ரசறறற்கு  ம்னைணிஸ்டு பின் ஆவு இனந் 

ஶதரறலும்,உள்ரட்டுப் ஶதரஷத் ிர்ப்தற் ர க்  ம்னைணிஸ்டு ஷப ஆனேம் ந் ஶண்டரம் 

ன்று அர் னடிவு வசய்ரல், இன ப்ன பிக் றஷடஶ றனி சற்ந ஆனே 

னறஷரல்   ரசறம் ரவணரனற றஷனத்றல் டுக் ப்தட்டுச் சறஷநதிடிக் ப்தட்டரர், ெழஷன 14 

னட்சற உண்ஷில்   ர்ணல் அப்துல் சனரம் ஆரிப்தின் றட்டம்ரன் ன்று எப்னக்வ ரள்ப 

 ரசறனக்கு உத்ிடப்தட்டது.  ரசறம் அற்கு றுத்துிட்டரர், தரத்  ட்சறிணர் அஷ 

ரடு டத்துற்கும் றுத்ணர். ஷனர்  ரசறஷத்  தூக் றனறட்டு, அஷடரபம் இல்னரக் 

 ல்னஷநில் அடக் ம் வசய்ணர். இந் சற  ிசரண சற ஆவுடஶண 

ஶற்வ ரள்பப்தட்டது. தரத்  ட்சற உறுப்திணர  இனந் சரம் யளஷசன் சறத்றட்டத்றல் 

வனக் ர  ஈடுதட்டரர்  

 

இற்கு னன்ணஶ  ரசறஷக் வ ரஷன வசய் சற ீிரண சற ஶஷன பில் ஈடுதட்டது., 

என னஷந  ரசறஷக் வ ரல்ன,ிசங்வ ரண்ட ஷ க்குட்ஷடஷ அனுப்திது, ஆணரல் 

அம்னற்சற ஶரல்ிஷடந்து. இரக்  ம்னைணிஸ்ட்  ட்சறஷ இரக் அசறனறனறனந்து 

அ ற்றுற் ரண ிரிரண றட்டத்ஷ வசல்தடுத் அவரிக் ர னன்ஶத ரரய் இனந்து. 
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அன் தடி  ரசறம் ஆட்சறின் ஆரபர் ள்,  ம்னைணிஸ்டு ள் ண 5,000 ஶதர் 

ஶட்ஷடரடப்தட்டுக் வ ரஷன வசய்ப்தட்டணர். அர் பில் னெத் இரணு அற ரரி ள் 

ற்றும் க் நறஞர் ள், ஶதரசறரிர் ள், ஆசறரிர் ள் ற்றும் னத்துர் ள் அடங்குர். 

அர் பில்  ர்ப்திிப் வதண் லம் ரண ஆண் லம் இனந்ணர், அர் பில் தனர் ங் ள் 

குந்ஷ லக்கு னன்ணரல் சறத்றஷ வசய்ப்தட்டணர். தரக்ரத் ற்றும் இனண்டணில் 

திரிட்டிஷ் அற ரரி ள் இப்தடுவ ரஷன ஷப அநறந்றனந்ணர்  னட்சறின் னல் இண்டு 

ரட் பில் இரக் ற ரவணரனற அநறக்ஷ  ஷபக்  ண் ரித்து ந்ணர். னற ஆட்சறின் 

அநறிப்ன ள், ‘ ம்னைணிஸ்ட் இக் த்ஷச் ஶசர்ந் அஷணஷனேம் அறத்வரறத்துத் 

துஷடத்வநற க் ஷப அஷத்ண. ‘குற்நரபி ஷப அறக் வும்’, ‘அர் ள் அஷணஷனேம் 

வ ரல்னவும், குற்நரபி ள் அஷணஷனேம் வ ரல்னவும்’ ண க் பிடம்  னறனேறுத்றண. 

இஷ ரவும் தன னஷந ீண்டும் ீண்டும் அநறிக் ப்தட்டது. 

 

இரக் றன் ண்வய் பத்ஷ ரட்டுஷடஷரக்   ரசறம்  ஶற்வ ரண்ட னற்சற ஶப 

அஷ அறப்தற்கு னக் றக்  ரர  அஷந்ண.1961ஆம் ஆண்டில்  ரசறம் இரக் றனறனந் 

திரிட்டிஷ் அவரிக்  ண்வய் ற்றுறினறனந்து இரக் அசறற்கு 50 சீம் தங்கு 

ஶ ரரிணரர். அற்கு அர் ள் உடன்தடில்ஷன. றறுணங் ள் ங் லக்கு சர ர  ிஷன 

றர்ிப்தர வும் ன ரர் வரிித்ரர். அந் றறுணத்றன்  99.5 சீப் தங்கு ஷப 

ரட்டுஷடஷரக் வும் என னற இரக் ற ஶசற ண்வய்க்   த்ஷ அஷப்தற் ரண 

ஷவுச் சட்டம் அக்ஶடரதர் 1962 இல் வபிிட்டரர்., ஆணரல் திப்ரி 1963இல்  ரசறம் வ ரஷன 

வசய்ப்தட்டரல்  அஷ ஷடனஷநப்தடுத் இனில்ஷன.  

 

 ரசறஷக் வ ரஷன வசய் தரத்  ட்சறின் ஆட்சற  அந் ம்தர் ஷ ீடித்து, அஷ சறரல் 

ழீ்த்ற ரசரி சரர்ன இரணு அற ரரி பின்  குல  ஆட்சறக்கு ந்து. 

இன்வணரன  ஆட்சறக் ஷனப்னச் சறரல் தரத்  ட்சறஶ ீண்டும் ஆட்சறக்கு ந்து. 2003இல் 

அவரிக் ரின் சறரல் சரம் யளஷசன் வ ரல்னப்தடும் ஷ தரத்  ட்சறஶ ஆட்சறில் 

ீடித்து. அன்று ஆம்தரண அவரிக்  ஆக் றறப்ன இன்றும் ீடிக் றநது. இன்ஷந  இரக் றன் 

சூனறலும்  அவரிக் த் ஷனடீு, அவரிக் ரஷ றர்த்து ஈரணின் ஷனடீு,  றஷனற்ந 

சனெ ப் வதரனபரர றஷன, ஶதரரதத்து ண இரக் ற ஶசறத்றன் இஷநரண்ஷ வரடர்ந்து 
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அச்சுறுத்ப்தட்டு ன றநது. இரக்ஷ  னன்ணிஷனப்தடுத்தும் னட்சறத் ஷனர் அப்துல்  ரிம் 

 ரசறறன் றில் ீண்டும் என ஶசற ிடுஷனக் ரண ஶதரரட்டத்ஷ டத் ஶண்டி 

ஶஷ உள்பது.  ரசறறன் ஆட்சற ரன்கு ஆண்டு ள், ஆறு ரங் ள் ட்டுஶ ீடித் ஶதரறலும் 

அது ஆட்சற சனெ  சலர்றனத் ஷடனஷந பரல், சனெ  ீறக் ரண என னன்னுர 

ஆட்சறர த் ற ழ்ந்து ஶதரற்றுலுக்குரிது. 

 

இரக்ஷ  ரசரி ஆறக் த்றனறனந்தும் அவரிக்  ஆறக் த்றனறனந்தும் ிடுித்  ரசறம் 

இரக் றல் ரட்டுப்தற்நறன் ஶச அஷடரபர  ஶதரற்நப்தடு றநரர். ச்சரர்தற்ந இடதுசரரி 

இரக் றர் பிஷடஶ  ரசறறன் ீடித் ன ழ், ன்வநன்றும்  வரடர் றநது.  

 

இரக் றன்  டந்  ரன னரறு சரம் ற்றும் இரக் தரத்றஸ்டு பின் ீண்ட ரன ஆட்சறரல் 

னெழ் டிக் ப்தட்டினந்ரலும், ணீ இரக் றல்  ரசறறன் னரற்ஷந இன்ஷந 

ஷனனஷநிணனக்கு றஷணவூட்டும் ஷ ில், ஃதிர்டஸ் சதுக் த்றல், இரக்  ம்னைணிஸ்ட் 

 ட்சற ஆண்டுஶரறும் ஶதி ள் டத்து றநது, அங்கு ெழஷன 14 னட்சறின் ஆண்டு றஷநஷக் 

வ ரண்டரடுற் ர  ஆரபர் ள்  ரசறம் ஆட்சறின் வ ரடிஷனேம் ஆட்சறரபரின் வதரி 

உனப் தடங் ஷபனேம் ஷ ிஶனந்றச் வசல் றன்நணர்.   ரசறம் ரர், அது னட்சற இரக்ஷ  

வ்ரறு ரற்நறது? இன்ஷந சூனறல் ெழஷன 14 னட்சறினறனந்து ன்ண தடிப்திஷண ஷப 

டுக்  னடினேம்? ன்தஷ இன்ஷநத் ஷனஷிணனக்குக் வ ரண்டுஶசர்க்கும் ஷ ில் 

ற ழ்வு ஷப எனங் ஷக் றநது. 

  

 ரசறறன்  ல்னஷந 2005இல்  ண்டுதிடிக் ப்தட்ட ஶதரது, ீண்ட ரனர  நக் டிக் ப்தட்ட 

றஷணவு ள் னன்னுக்கு ந்ண.  இரக் ற சறற்தி  லீத் யரல் டிஷத்  ரசறறன் சறஷன, 

இப்ஶதரது தரக்ரத்றல் அல்-ீத் வனில். றஷணவுச் சறன்ணர  உர்ந்து றற் றநது. அந் 

றஷணவுச் சறன்ணத்ஷ அர்ப்தித் ரபில் ஃதஶல் ன து அல்-தரட்டி அஷ ‚ன ழ்வதற்ந 

ெழஷன14 னட்சறின் றஷணவுச்சறன்ணம்‛ ணப் ஶதரற்நறணரர்.. 

“இது அறர ெழஷன 14 

 வதனறறக்  சறப்தரின் 

 உர்ந், றஷ ப்னட்டும் தரய்ச்சல், 
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      ீட்தரின் னறஷர  உனவடுத்து 

      க் லக் ர க்  றபர்ந்வலந் னட்சறத் ஷனர்  

      னறுக்ஶ நற ஷச லடன் அது, ஷ னட்டி 

 ல்னர றஷச பிலுனள்ப சறஷநச்சரஷனக் 

        ம்தி ஷபனேம் உஷடத்வநற றநது... 

 என வடிப்தர  க் பிடறனந்து 

       வடித்து ந்து அது உடல் 

  துப்தரக் றஷப் திடிக்கும் ஷ  

       க் பின் ஷ  பரல் லுப்வதற்நது. 

 னட்சறின் ிடில் ஆண்டரண்டு 

 துன்தங் லக்கு னற்றுப்னள்பி ஷத்து 

 இரக் க் பின் சக்றஷ 

 ஆக்  ஆற்நனர ப் வதர்த்து 

 இனலக்குப் திநகு எபிர  ஶஶன என ட்டர  சூரின்,. 

 இது இரக் றன் தஞ் சறன்ணங் பில் என்று. 

 அங்ஶ  [தண்ஷட வவசரப்வதரத்ஶறரில்] 

 உனஷ  எபிச் வசய் சூரின் னனறல் உறத்து 

 இங்ஶ  னட்சறின் சூரின் னனறல் உறத்து, 

 அன் அச்சற்ந சறப்தரின் [அப்துல்  ரீம்  ரசறம்] 

 ஷனஷில். 

 சறப்தரய் அது  ரனரல்  

ீஷஷக் குநறக்கும்  சத்ஷ றறத்ரர்.  

அந்க் ஶ டத்றன் தின்ரன் 

 வ ரடுங்ஶ ரன்ஷ, ஊனறன் அஷணத்து ஆட்சற லம் 

 அஷடக் னம் வதற்நறனந்ண….‛ 

  சறன னட்சறரபர் ள் குஷநந்  ரனஶ ரழ்ந்ரலும் னரற்நறன் ற ப்வதனம் 

உந்துசக்றர  ீக் ந  றஷநந்து வதனந்ரக் ம் ற்தடுத்து றநரர் ள். 

தன னற்ஶதரக் ரண னட்சறரபர் ஷப ீண்ட  ரனம் ர றரி ள் ிட்டுஷப்தறல்ஷன. 
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அர் பின் ரழ்க்ஷ  னல னர்ச்சற அஷடற்குள் உிர் தநறக் ப்தடு றநது, அர் பின் 

ஶதரிப்தரல் ற்தடும் ஶ ரதக்  ணல், றரி ள் ற்கு அஞ்சற அர் ஷப அறக்  

றஷணத்ரர் ஶபர அஷ இன்னும் னம்னத்துடன் றஷநஶற்றுற் ரண ஆனேர றநது. 

அர் பின் னட்சற  சரஷண ள்   லச்சற னம் னரற்றுச் சறன்ணங் பர  னல  னர்ச்சற 

வதற்று  ம் றஷணிலும் வசல்தரட்டிலும் ீங் ரது றஷநந்துள்பண. னரற்நறலும் க் ள் 

ணறலும் அர் ஶப ன்வநன்றும் ரழ் றநரர் ள்.  

இரக் ற க் பின் றஷணில் ரலம் னட்சறரபர் அப்துல்  ரிம்  ரசறறற்கு  ன ஞ்சனற 

வசலுத்ற ம் ீக் ம் உரித்ரக்குஶரம். 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

சநந்தொ 

 ியூொயின் புபட்சிப் கண் ள் 

 றனைதப் னட்சற ன்நரஶன ம்  ண்னன் ஶரன்றுது 

அர்ப்திப்தின் ஆலனர வும், உன  இஷபஞர் பின் லச்சறச் 

சறன்ணர வும் ற லம் ஶச குவரவும், அவரிக்  

 ரறதத்றத்றற்கு இறுற ஷ சறம் வசரப்தணர  

இனந் ஃதிடல்  ரஸ்ட்ஶரவும்ரன். னட்சறப் தரஷில் 

ன்ஷணப் னற ணிணர ச் வசதுக் றக் வ ரண்ட ஶச 

குவரஷ அநறந்து ஶதரல்  றனைதரின் னற ணிற ள் 

 றனைதரவுக்கு வபிஶ வதனம்தரலும் அநறப்தடரஶன 

உள்பணர்.  றனைதப் னட்சறில் னக் றப் தங்ஶ ற்ந அந்ப் 

னட்சறப் வதண் ஷப, னட்சறில் ங் ள் ரழ்ஷ இஷத்துக் 

வ ரண்ட  றனைதரின் ீரங் ஷண ஷப அநறந்து வ ரள்ஶரம். 

லச்சறறக்  அர் பின் ரழ்ினறனந்தும் 

ஶதரரட்டத்றனறனந்தும் னது உத்ஶ ம் வதறுஶரம், ரனங் ள். 

 

னட்சறரபர் சறனறர சஞ்வசஸ்: 

 றனைதப் னட்சறின் னல் வதண் வ ரில்னர ன்று அநறப்தட்ட சறனறர சஞ்வசஸ் னட்சறின் 

வற்நறக்கும், னட்சற அசறன் றர்ர த்றலும் வதனம் தங் ரற்நறர். சறனறர ஶரர் ஶசின் 
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ற ச் சறநந் ண்தர். ஶச ன் இறுறப் தத்துக் ர ப் னநப்தட்ட ஶதரது ணது வரப்திஷ 

சறனறரிடஶ றஷணர  ிட்டுச் வசன்நரர். 

 
புபட்சிக்கு முன் சிினொ: 
சறனறர சஞ்வசஸ் 1920 ஶ 9ஆம் ரள் ஏரிண்வட ணப்தடும்  றனைதரின்  றக்குப் தகுறில் 

உள்ப வடிர லுணர னும்  றரத்றல் திநந்ரர் . ரரர் அ ரசறரஷத் ணது குந்ஷப் 

தனத்றஶனஶ இந் அர் ஆநரது றஶன றனைஶரசறஸ் ஶரரல் அறப்தடத் 

வரடங் றணரர். ட்டு குந்ஷ பில் எனரண சறனறரவுக்கு ரன்கு சஶ ரரி ள். ந்ஷ 

ரனுல் சஞ்வசஸ் சறல்ீர ஶசப்தற்றும் சனெ  அக் ஷநனேம் றக்  னத்துர். ற ச் சறநந் 

தண்தரபர். அர் யரணரில் அற ப் தம் சம்தரறப்தஷ ிட  றரப்னநங் பில் ஶசஷ 

வசய்ஷஶ ினம்திணரர். ணது டீ்டுக்கு ந் னக்கும் தம் ரங் ரல் னத்து 

உி  வசய்ற் ர ச் சனெ த்றல் ன்கு அநறப்தட்டு ஶசறக் ப்தட்டர்.  ரனணிச் சனெ த்றன் 

ற்நத்ரழ்வு ஷப ஶடிர க்  ண்டர். சனெ  ீறக் ர ப் ஶதரரட ஶண்டின் 

அசறத்ஷத் ன் னல்ி லக்கு உத்றர். அரிடறனந்ஶ சறனறர ணது ஆம்த 

அசறல்  ல்ிஷனேம், சனெ  ஶசஷில் ஈடுதடும் ஆர்த்ஷனேம் வதற்நரர். சர்ரற ரம் 

ற்றும் அீற ீரண வறுப்னம், க் பிடம் ரிரஷ வசலுத்தும் தண்னம் ந்ஷிடறனந்து 

ப்வதற்நரர். 

 

சறனறரின் தறன் றல் ந்ஷ அஷ சறஶர ஶஸ்ட்ஶரில்  றனைதரின் உர்ந் 

ஷனரண திவ ரடர் றஶணரிற்கு அஷத்துச் வசன்நரர், அன் சற த்றல்  றனைதரின் னட்சறக் 

 ிஞர் வயரஶச ரர்த்றின் சறஷனஷ றறுிணர். சறனறர ந்ஷின் அந உர்ஷனேம், 

ஶசற உர்ஷனேம் ணரக் றக்வ ரண்டரர். சனெ ச் சலர்றனத்த்ஷனேம், ஊனற்ந 

றர்ர த்ஷனேம் னன்ணிறுத்ற 1947ஆம் ஆண்டு உனரண  றனைத க் ள் தரம்தரிக்  ட்சறஷ 

அது குடும்தம் ஆரித்து. 

சறனறர ணது ஆம்த ரன ரழ்க்ஷ ின் வதனம்தகுறஷத் ந்ஷின் னத்து ஶசஷக்கு 

உி வசய்றஶனஶ  றத்ரர். 12 றனறனந்ஶ ன் ந்ஷக் ர  ஶஷன வசய்த் 

வரடங் றர் தல் ஷனக்  த்றல் ஶசில்ஷன. உர்றஷனப் தள்பிக்  ல்ிக்குப் திநகு, திடல் 

 ரஸ்ட்ஶரவுடன்  றனைதப் னட்சறில் னலஷர  ஈடுதடும் ஷ சறனறர ணது ந்ஷின் 

னத்து ஶசஷக்குத் வரடர்ந்து உிணரர். ஶரரபி ள் வ ரடி றுஷரல் துன்னறுஷ 
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உர்ந்ரர்..1940இல் சறனறர ந்ஷனேடன் தினனுக்குக் குடிவதர்ந்ரர். 

 

னன்தறவு இல்னரல் சற றச்ஷச ம் னம் ஶரரபி ஷப அர் பின் உடல்றஷனநறந்து 

உடணடி சற றச்ஷச வதந ஶண்டிர் லக்கு னன்னுரிஷ அபித்து ற்நர் ஷப அர் பின் 

னஷநக்குக்  ரக்  ஷப்தது ன்று அஷணத்ஷனேம் வதரறுஷனேடன் னஷநப்தடுத்றணரர். 

சறனறர.ஶரரபி பின் ணிப்தட்ட ிங் பின் இ சறத்ஷனேம், இஷநஷஷனேம் 

தரது ரத்ரர். இப்தண்ன ள் னட்சற ஶஷனில் பி க் பிடம் வரடர்ஶதற்தடுத்வும், 

னட்சறின் இ சறத்ஷ றரி பிடறனந்து தரது ரக் வும் அனக்குப் வதரிதும் உிரய் 

இனந்ண. 

ந்ஷனேம்  லம் அந்ப் தகுற க் பின் திரித்றற்குரிர் பர  இனந்ணர். சறனறர 

எவ்ஶரரண்டும்’னென்று அசர் ள்’ றனிரிற்கு ஷ, வரறனரப ர்க் க் குந்ஷ லக்கு 

வதரம்ஷ ள் அபித்ரர். அற் ர  ஶரிின் ஶச ர் ள் ன்ந  த்ஶரனறக் த் வரண்டு 

றறுணத்றற்கு றற றட்டிணரர். இது அனக்கு ம்திக்ஷ ின் அடிப்தஷடில் என னலச் 

சனெ  ஷனப்தின்ணஷனக்  ட்டஷத்து. அப்தகுற க் லக்கு உி ள் வசய்ப் தன 

னன்னற்சற ள் ஶற்வ ரண்டரர். ணது ஶசஷரல் அர் வதற்ந தந்துதட்ட வரடர்ன பின், 

ஷனஷப்ன தின்ணர் னட்சறக்கு ஆவும் றறனேம் றட்டுற்கும், னட்சறப் தஷட ள் வற்நற 

வதறுற் ரண ற்தரட்டு டடிக்ஷ  ள் டுப்தற்கும் வதரிதும் உறுதுஷர  அஷந்து. 

புபட்சினில் சிினொ: 

1952 ரர்ச்சறல் ஆட்சறக்  ிழ்ப்தின் னெனம் அவரிக் ரின் 

ஷ ப்தரஷரண சர்ரற ரரி ஃனல்வ ன்சறஶர தரத்றஸ்டர 

இண்டரம் னஷந ஆட்சறக்கு ந் ஶதரது சறனறரவும் 

இனட்சக் க் ரண  றனைதர் ஷபப் ஶதரல் சலற்நங்வ ரண்டரர். 

ம்தற்ந அற ரத்ரல் தரத்றஸ்டர அந்த் ீஷஶ 

ஊனறலும், ன்னஷநிலும் உனச் வசய்ரர்.  றனைதரின் 

வதனம் ிடுற பிலும், சூரட்ட அங்கு பிலும் அவரிக் ப் 

வதனம் வசல்ந்ர் ள் ிசரி பின் குந்ஷ ஷபப் 

தரனறல் அடிஷ பரக் றத் துன்னறுத்றணர். ரிர ஏச்ஶசரர 

ன்ந 10 துக் குந்ஷ தரனறல் அடிஷரக் றக் வ ரல்னப்தட்டறல் சறனறர வதனங்ஶ ரதம் 
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வ ரண்டரர். ஆனேப் ஶதரரட்டத்றன் னெனஶ இந்ச் சர்ரற ரத்ஷத் தூக் றவநற னடினேம் 

ன்றுர்ந்ரய் வ ரில்னரர ற சர்ரற ரத்றற்கு றரண ஶதரரட்டத்றல் ன்ஷண 

இஷத்துக் வ ரண்டரர்.  

னட்சறின் ஆம்த ஆண்டு பில் ஃதிரங்க்ஷதமளடன் இஷந்து திரற்நறணரர்  

சறனறர. ஃதிரங்க்ஷதமளடன் இஷந்து னட்சறின் ஶதரர்ப் தஷடஷ உனரக் றணரர். 

(ஃதிரங்க்ஷதஸ் ஷ து வசய்ப்தட்ட ஶதரது அரின் ஶஷன ஷபனேம் சறனறர ற்றுக்வ ரண்டரர். 

ன்சரணிஶனரிலும், ஏரிண்வட ர ரத்றலும் ெழஷன 26 இக் த்றன் றறுணர  சறனறர 

ஷனஷப் வதரறுப்ஶதற்நரர். ெழஷன 26 இக் த்றன் ஷனஷநவுப் திரிின் ஷனர வும் 

வசல்தட்டரர். ஶதரரட்டக் குலில் ன்ணரர்னர் ஷபனேம் னறர் ஷபனேம் ஶசர்ப்தற்கும், 

திற்சறபிப்தற்கும், ங்  ஷப்தற்குரண ஊக்குிப்ன ஷத்ஷ சறனறர றறுிணரர். 

வ ரில்னரக் குலின் னக் றத் தூர வும் திரற்நறணரர். ன்ணரர்னர் ஷப னட்சறில் 

இஷத்ரர். னட்சறின் னக் றத் வரடர்தரபர  இனந்ரர். 

 

1953 ெழஷன 26  ரஸ்ட்ஶரின் ஷனஷினரண வ ரில்னரப் தஷட தரத்றஸ்டரஷக்  ிழ்க்  

ஶற்வ ரண்ட னல் னற்சறின் ஶதரது சரண்டிஶ ரில் ன் டர தஷட ள் ீது ரக்குல் 

ஶற்வ ரள்பப்தட்டது. தரத்றஸ்டர தஷட பரல் ஶரற் டிக் ப்தட்டு ஶதரரபி ள் 

சறஷநஷக் ப்தட்டணர் 1955ல் ிடுிக் ப்தட்ட ஃதிடல் வக்சறஶ ர வசன்று ஃதரத்றஸ்டரஷ 

ழீ்த்துற் ரண ஶதரரட்டக் குலஷக்  ட்டஷத்ரர். ஶச குவரஷச் சந்றத்து அஷனேம் 

இஷத்துக் வ ரண்டரர். 1956  25 அன்று வக்மறஶ ரினறனந்து 82 வ ரரில்னரப் 

ஶதரரபி லம் வனக் றடித்துக் வ ரண்டு  றரன்ர ன்ந சறறு தட றல்  றனைதரிற்குப் 

தரிணர்.  றரன்ர தடகு  றனைதரின் வன்ஶற்குக்  டற் ஷப் தகுறின் ந் இடத்றல் 

 ஷஶந ஶண்டும் ன்தஷத். ஶர்ந்வடுக்கும் வதரறுப்ஷத சறனறர ற்நரர். ஶதரரபி ள் 

 ஷஶநற தின் அர் ஷபப் தரது ரப்தர  சறர ஶஸ்ட்ர ஷன லக்கு வ ரண்டுவசல்லும் 

வதரறுப்னம் சறனறரவுக்குத் ப்தட்டது. அற்குத் ஶஷரண அஷணத்து ற்தரடு ஷபனேம் 

சறனறர ஶற்வ ரண்டரர், அர் ணது குலிற்குக்  டஶனர ட்டரத்றன் ஷதடங் ஷப 

ங் றினந்ரர். உவுக்கும் திந ஶஷ லக்கும் ஆண வசய்ரர்., ஶலும் வ ரில்னரப் 

ஶதரரபி லக்கு உள்லர் ிசரி பின் ஆவும் உினேம்  றஷடக்கும் ஷ ில் என 

வரடர்ன ஷனஷப்ஷத றறுிணரர். அர் பில் வதனம்தரஶனரர் தரத்றஸ்டரவுக்கு 
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றரணர் ள். ஆணரல் தரத்றஸ்டர தஷடின் வயனற ரப்டர் வக்மறஶ ரினறனந்து 

வ ரில்னரக் ள் னஷக்  ண்டுதிடித்து ிட்ட்து. அந் வரிசனரண தடகு னெழ் றரல், னரரி, 

ெபீ்னடன் சறனறரவும், அர் ஷபப் தரது ரக் க்கூடி வ ரில்னரக் குலவும்  ரத்றனந் 

இடத்றனறனந்து தறஷணந்து ஷல் தூத்றல் சதுப்ன றனத்றல் அர் ள் இநங்  ஶரிட்டது. 

தரத்றஸ்டர இரணும் அர் ள் ீது றடீர்த் ரக்குல் வரடுத்து. அர் லடன் தன ரட் ள் 

ஶதரரடி 12 வ ரில்னரக் ள் ட்டுஶ சறர ஶஸ்ட்ர ஷன ஷப அஷடந்ணர். ற்ந 

வ ரில்னரக் ள் தத்றலும், ஶதரரட்டத்றலும் உிரிந்ணர். 

சறனறர ன் குடும்த உறுப்திணர் ள், ண்தர் ள் ற்றும் ஶதரரபி லடன் என சறக் னரண  ல் 

வரடர்ன ஷனஷப்  தின்ணிினந்ரல்  ங் பினறனந்தும் தரத்றஸ்டரின் சறனந் 

தகுற பினறனந்தும் ஷன பில் இனந் வ ரில்னரக் லக்குத் வரடர்ந்து றநம்தடத்   ல் 

அனுப்த னடிந்து.  

 

சறர ஶஸ்ட்ர ஷன பில் இரணுத் பம் அஷப்தற்கு சறனறர வதரிதும் உிணரர். 

சறர ஶஸ்ட்ர ஷன பில் ஆனேஶந்ற னல் வதண் வ ரில்னரர  சறனறர 

ஶதரற்நப்தடு றநரர்.  றனைத ிசரி ள் ற்றும் றனக் ரர் பின் ஶதரர்ப் தஷடஷ சறனறர 

உனரக் றணரர், வ ரில்னரப் தஷட லக்கு ஆனேங் லம் உவும் னத்துப் வதரனட் லம் 

ங் றணரர். 
 

.சறனறர. ன் அசறல் அநறரல், னட்சற  னறஷரல் அஷப்தரக் த் றநணரல், றர த்ரல், 

அர்ப்திப்ன உர்ரல் திடனறன் னல ம்திக்ஷ க்குரிரணரர்.னட்சற  இரணுத்றற்கு 

ஆள் ஶசர்க்கும் ஶதரது சறனறர வதனம் ஆதத்து ஷபச் சந்றத்ரர். ஶதரரட்டப் தஷடில் 

சறனறரின் னக் றத்துத்ஷத் வரிந்து வ ரண்ட தரத்றஸ்டர அசு அஷப் திடித்ரல் 

இக் த்ஷ தனணீப்தடுத்னரம் ன்று ம்திது. அஷக் ஷ து வசய்ப் திடிரஷ 

திநப்தித்து. 1957இல் தரத்றஸ்டர அசரல் ீிர த் ஶடப்தடும் வதண்ர  சறனறர 

அநறிக் ப்தட்டரர். சவபிில் ஶஷன வசய்து ற வும் அதர ம் ஆண ஶதரது சறர 

ஶஸ்ட்ர ஷன பில் ற்ந வ ரில்னரக் லடன் இஷந்து வசல்தட்டரர். 

 

னர திபரடரில் ஷனஷப் வதரறுப்தில் இனந் ஶதரதும் ஶதரரபி லக்குத் ஶஷரண, 

உவு, உஷட, ஆனேங் ஷப எனங் ஷத்துக்  ண் ரித்ரர், ஶதரரிலும் தங்ஶ ற்நரர். 1957 ஶ 
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ரம் உவவரில்ரன் சறனறர னன் னனர  தரத்றஸ்டர தஷட லடன் ஶடிர ப் 

ஶதரரிட்டரர். சறரில் தரத்றஸ்டரின் தஷட ள் றஷந ிசரி ஷபக் குண்டு ஶதரட்டுக் 

வ ரன்நணர்.  றரங் பில் டீு ஷப ரித்ணர். சறனறரின்  ட்டுப்தரட்டில் இனந் தகுற பில் 

குடும்தங் ஷபப் தரது ரப்ததும் அரற்நற தி பில் என்நர  இனந்து.  றக்கு  றனைதர 

ற்றும் சறர ஶஸ்ட்ரின் ஞரணத்ரர  சறனறர அஷக் ப்தட்டரர். 

 

சறனறரின் சட்ஷடப் ஷத லம், ஷ  டிப்ன லம் ப்வதரலதுஶ னக் றரண ஆங் பரல் 

றஷநந்றனந்ண. சறனறர சறரஶர ஶஸ்ட்ரில் இனந்  ரனத்றல், னட்சறின் ஶதரது 

தன்தடுத்ப்தட்ட அஷணத்து ஆங் ஷபனேம் தரது ரத்ரர். ஆங் பின் னரற்று 

னக் றத்துத்ஷ உர்ந்ரய் சறனறர, ல்னரக்  ர றங் ஷபனேம், அஷ ரதரம் 

குண்டு பரல் ஶசப்தட்டினந்ரலும் கூட ஶசறத்ரர். எவ்வரன துண்டுச் சலட்ஷடனேம் 

தரது ரத்ரர், தட்டரம்னச்சற னக் பிலும் கூட சறநற ந்ற ஷப இ சறர ப் தரது ரத்றனந்ரர்.  

னட்சறின் னக் ற ஆங் ஷபப் தரது ரத்து னரற்றுக்  பஞ்சறர ச் ஶசறத்ரர். 

ஶதரரபிிடனம், ிசரிிடனம் வதறும் எவ்வரன துண்டுத் ரலம் அறனக் றரணது 

ன்று  னறணரர் சறனறர. இவ்ரறு எவ்வரன ற ழ்வுக்குரண னரற்று ஆங் ஷபச் 

ஶசறத்றனந்ரர். இந்ப் திஷ உபரர்ந் ினப்தத்துடன் வசய்ரர். இஷச் வசய்ற்கு 

அசரரத் துிச்சலும், றநஷனேம் ஶண்டும், சற்று  ணக்குஷநர  இனந்றனந்ரல் கூட 

அது தரத்றஸ்டர சர்ரற ரச் சக்ற பிடம் சறக் ற, னட்சறக்கு னடிவு  ட்டி, வ ரில்னரக் லக்கு 

 ண்டஷண ரங் றக் வ ரடுத்றனக்கும்.  

 

னட்சறின் ஷ ற ள் (தரத்றஸ்டரின் ஆட் ள்) டீ்டிற்குக்  டிம் லற ஶதரது, சறனறர ரன் 

சறன வதஶசரக் ஷபச் ஶசர்த்து அனுப்திணரர். வ ரில்னரக் ள் என ிசரிின் டீ்டில் 

சரப்திட்டுப் னநப்தடும் ஶதரது சறனறர அந்க் குடும்தத்றற்கு எனசறன வதஶசரக் ஷபக் அஷறர  

ிட்டு வசல்ரர். சறனறரின் அநறவுக்கூர்ஷனேம், ஷடனஷநச் வசல்தரடு பில் 

றனத்துனம் னட்சறக்கு னறஷ ஶசர்த்ண. 

 

1958ஆம் ஆண்டில், சறர ஶஸ்ட்ரில், சறனறரவும், ஃதிடல்  ரஸ்ட்ஶரவும் னற்நறலும் 

வதண் ஷப ட்டுஶ வ ரண்ட ரிரணர  றரெல்ஸ் ன்ந தஷடப்திரிஷ உனரக் றணர். 
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ரிரணர  றரெல்ஸ் ஶதரர்ப்தஷட ஆனேஶந்ற தரத்றஸ்டர தஷடிணஷ றர்த்து ீத்துடன் 

ஶதரரடிது,  

 

1958 டிசம்தர் 28இல் ஶச குவரின் தஷட ள் சரண்ட றபரரஷக் ஷ ப்தற்நறண. 

1959 ெணரி னல் ரள் னட்சற வற்நற வதற்நது. 

தரத்றஸ்டர சறன ி ஶத்துக்கு னன்ஶத ப்தி ஏடிிட்டரர்.  ரஸ்ட்ஶரவும் அது  றபர்ச்சறப் 

தஷடனேம் வற்நற ர  யரணரவுக்குள் தஷந்ண.  

 

புபட்சிக்குப் ின்: 

சறனறர  றனைதப் னட்சறின் வற்நறக்குப் திநகு ஃதிடல்  ரஸ்ட்ஶர ஆட்சறக்கு ந்றனறனந்து ன் 

இறுறக்  ரனம் ஷ னட்சற அசறன் றர்ர த்றல் னக் றப் தங் ரற்நறணரர். 1959 னல் 1980 

ஷ அறதனக்கு வசனரபர வும்,  றனைத  ம்னைணிஸ்ட்  ட்சறின் (சறதிசற) த்றக் குல 

உறுப்திணர வும் வதரறுப்ன  றத்ரர். . சறனறர இநக்கும் ஷ ஶனஷின் ஶசஷத் 

துஷநில் திரற்நற சறனறர ஶசற சட்டன்நத்றலும் இடம் வதற்நரர். 

 

சறனறர  றனைதரின் னற அசரங் த்ஷ உனரக்குறல் னலக்  ணம் வசலுத்றணரர்.  றனைதப் 

வதரனபரரத்ஷனேம் ஶம்தடுத்வும் றட்டங் ள் குத்ரர். சறனறரின் வசல்தரடு ள் 

ம்திட னடிர தடி ிரிந்ண.  றனைதர் பின் ரழ்ஷ ஶம்தடுத்தும் தல்ஶறு றட்டங் பில் 

னஷணப்னடன் வசல்தட்டரர்.  ரஸ்ட்ஶர றர்ப்ன ஊடுனல் ரர் பின் குடும்தங் லக்கு 

று ல்ி அபிப்தற் ரண லத்நறவு இக் த்ஷ ற்தடுத்றணரர்(1963),  ல்ிநறவுத் 

றட்டங் ள், அசுப் னங் ரக் ள் அஷத்ல், ஶ ரயறதர சுனட்டு ர்த் த்ஷ ஶம்தடுத்ல், 

 றனைதர் லக்கு ஸ் றரிம்  றஷடக் ச் வசய்றனறனந்து அஷணத்ஷனேம் ன் வதரறுப்தில் 

ஷடனஷநப்தடுத்றணரர், என னற, ஶசரசனறச சனரத்ஷ உனரக்  சறனறர ன்ஷண 

னலஷர  எப்னக்வ ரடுத்ரர்.  
 

 றனைதப் னட்சறின் அற ரப்னர்க்  ரப்த ங் ஷப சறனறர  ட்டஷத்ரர். ஶதரர் லக்கு 

னன்னும் தின்னும் ஷ ரல் லப்தட்ட வசய்ற ள் உட்தட, னட்சறின் தல்ஶறு ஆங் ள், 

 டிங் ள் ற்றும் குநறப்ன ஷப  னங் ரன சந்றிணனக் ர ப் தரது ரத்து ஷத்ரர். 

இற்ஷந 1964ஆம் ஆண்டில் னரற்று ஆங் ஷபப் தரது ரப்தற் ரண ஏர் 
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அஷப்தரக் றணரர். வ ரில்னர ீர் பின் ஶர் ரல் ள்,  டிங் ள், லத்து ள், னஷ ப்தடங் ள் 

ஆ ற அஷணத்தும் அறல் இடம்வதற்றுள்பண. னன்ஷரண ஆரங் பின் இந்த் வரகுப்ன 

 றனைதப் னட்சற தற்நற ரட்டின் அற ரப்னர்க்  ரப்த ர  வசல்தடு றநது..  றனைத க் பரல், 

இந்க்  ரப்த ம் ல் ஃஶதரண்ஶடர டி சறனறர ன்று அஷக் ப்தடு றநது.  
 

சறனறர னந ர் யரணரில் ிரிரண வனணின் னங் ர பர த்ஷ டிஷக்  

உிதுடன், அனங் ரட்சற ங் ஷபனேம் னரற்று ஆர்னள்ப இடங் ஷபனேம் 

எலங் ஷக்  உிணரர். னட்சற னரற்நறன் வதனம்தகுற க் ர  லப்தடும் தல் பில் 

இல்ஷன ன்தஷ உர்ந்து அர், ஶதரரட்டத்றன் றஷணவு ஷபப் தரது ரக்  என ிரிரண 

ரய்ற னரற்று றட்டத்ஷ எலங்கு வசய்ரர். னட்சறக்குப் திந்ஷ  றனைதரின் 

னரற்ஷந அநறில் ஶரக்குடன் தறவுவசய்றல் னன்ஶணரடிர  ிபங் றணரர். 

 

1980இல் இநக்கும் ஷ அர் வரடர்ந்து னட்சறக் ர ப் திரற்நறணரர். வதண் லக்கு 

ஶஷனரய்ப்ன ள் ங்கும் ஶ-றட்டங் லக்கும், யரணரில் வ ரப்வதனறர ஸ் றரீம் 

தரர்னனக்கும் வசனறர ன்கு தரிச்சரணர். ஷப் வதண் பின் திச்சறஷண ஷபக் ஶ ட்  

அர் ப்ஶதரதும் ஶம் எதுக்குரர். னட்சறஷ ஆரித் இனட்சக் க் ரண  றனைதர் லக்குப் 

னட்சறின் ணிஶ ன ர  சறனறர ற ழ்ந்ரர். குநறப்தர  அர் லக்கு அபிக் ப்தட்ட 

ரக்குறுற ஷப றஷநஶற்றுறல் ரம் ற்தட்டரஶனர, ஶனும் குஷந ஶர்ந்ரஶனர, 

அல்னது அீற ீர்க் ப்தடரல் இனந்ரஶனர அர் ஷப, அஷத்து ஆர ச் 

வசல்தட்டரர். ண்ற்ந னங் பில், என ணிதனக்ஶ ர, என குடும்தத்துக்ஶ ர, அல்னது 

என  றரத்துக்ஶ ர ற்தட்ட திச்சறஷணஷ உடணடிர  சரிவசய்ற்கு சறப்ன ரடர 

ஷடனஷந ஷப வட்ட அரல் னடிந்து.  ரனங் ள் வசன்ந ஶதரதும், னட்சற றர்ர த்ஷ 

இறு றப்ஶதர ரல் ன் ஶதன்திணரல் வ றழ்வுடன் ஷக்  சறனறரரல் னடிந்து. சறர 

ஶஸ்ட்ர ஷன பில் ஶதரரிட்ட ஶதரது வ ரண்ட அஶ இனட்சறங் ஶபரடும் வ ரள்ஷ  

உறுறஶரடும் அர் இறுற ஷ வசல்தட்டரர். 

 

சறனறர ந்ப் திிலும் உர்வு ரழ்வு  னில்ஷன. இல்திஶன கூச்ச சுதரம் 

உள்பரண சறனறர ன்ஷண னன்ணிறுத்றக் வ ரள்லம் ன்ஷற்நர  இனந்ரர். 

உினள்ப ஷ ணிப்தட்ட  ணத்துக்கு உள்பர ரரறு தரர்த்துக் வ ரண்டரர். ன்ஷண 
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வச்சறப் ஶதரற்நப் தப்தப்தடும் னஷணவு ஷபக் குஷநக்  றணந்ஶரறும் ரன் னற்சறப்தர வும், 

தரரட்டுது ன்ஷண சங் டப்தடுத்துர வும், ஷயடி, வடவட ஆ றஶரஶ ம் ர ற ள் 

ன்றும் ஶரற வரர தடீ்டர்மளக்கு லற  டித்றல் குநறப்திடு றநரர்.  இனப்தினும்  றனைத 

க் பரல் ன்வநன்றும் அர் னட்சறின் ர றர ப் ஶதரற்நப்தடு றநரர். அஷணஷனேம் 

சர க்  னற சறனறரிற்கு ன் ச  ஶரர் பின் தி ஷபக்  ரட்டிலும் ன் தி ள் 

ந் ித்றலும் ணிச்சறநப்திற்கும், தரரட்டுக்கும் உரிர த் வரிில்ஷன. சறர 

ஶஸ்டிஶரில் ரன் ஶதரரடி ரட் ஷபஶ ன் ரழ்ின் ற வும்  றழ்ச்சறரண ரட் பர  

சறனறர தின்ணர் றஷணவுகூர் றநரர். 

 

1978இல் சறனறர தஷீல் னற்றுஶரரல் தரறக் ப்தட்டது வரிந்து. அன் திநகு வரர 

தடீ்டர்மளக்கு லற  டித்றல் ரன் னற்றுஶரய் குநறத்துக்  ஷனப்தடில்ஷன ன்றும் 

ன்ணரல் னடிந்ஷணத்ஷனேம்  றனைதரவுக்குச் வசய்ரல்,  றனைதரில் ரன் ற்தடுத்ற 

ரக் த்ரல் அஷறஷடந்றனப்தர வும் லறனேள்பரர். 

1980 ெணரி 11இல் தஷீல் னற்றுஶரிணரல் சறனறர 59 றல் இநந் ஶதரது  றனைத க் ள் 

துத்றல் ஆழ்ந்ணர். சறனறர சஞ்வசஸ் ித் திநகு, திடல்  ரஸ்ட்ஶர என 

னத்துஷணஷ வசனறர சஞ்வசமளக்கு அர்ப்தித்ரர், 
 

“என  ம் கூட ஏய்வடுக் ரல், என ித்ஷக் கூட நக் ரல்  டஷக் ர த் ன்ஷண 

அர்ப்தித் எனனக்குச் வசலுத் ஶண்டி சறநந் அஞ்சனற இது ன்று ரன் 

உண்ஷிஶனஶ ம்ன றஶநன்; னட்சறக் ர த் ன்னுிர் ந் என ஶரனக்குக் 

வ ரடுக் க்கூடி ணம்றஷநந், ஆழ்ந், னட்சற  ரிரஷ இது ன்று ரன் உண்ஷர  

ம்ன றஶநன்.‛ இது ஃதிடல்  ரஸ்ட்ஶரின் ன ஞ்சனற. 

 

 றனைதப் னட்சறின் றஷணவுச் சறன்ணர ப் ஶதரற்நப்தடும்.சறனறர சஞ்வசமறன் றஷணவுக் 

 ல்னஷந வனணின் னங் ர பர த்றல் உள்பது. ரன்சரனறஶனரிலும் சறனறரின் 

றஷணங் ம் உள்பது. இன்று ண்ற்ந னத்துஷண லம் தள்பி லம் அது வதரில் 

வசல்தடு றன்நண. 1985, 1990இல், அது றஷணர  5 வசன்டரஶர தரல் ஷன ள் 

வபிிடப்தட்டண. 1990இல் அஷ றஷணவுகூனம் ிர  1 வதஶசர ற்றும் 5 வதஶசர 

றஷணவு ரங் லம் வபிிடப்தட்டண .சறனறரின் ன ம்  றனைத வதஶசர தத் 
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ரள் பிலும் அச்சறடப்தட்டுள்பது.  
 

சறநந் அஷப்தரக்கும் றநஶணரடும், னரற்றுப் தரர்ஷஶரடும் ப்வதரலதும் துடிப்னடன் 

னன்ரிஷசில் வசல்தட அிரினந் சறனறரின் ஶதரரட்ட ரழ்வும், அசறல் 

வசல்தரடு லம் ன்வநன்றும் ம்ஷ உத்ஶ ப்தடுத்ற, னது ம்திக்ஷ னைட்டி ற ரட்டட்டும். 

அர்ப்திப்னம், சரஞ்சரத் துிவும், சனெ  ரற்நத்றல் ீர ினப்தனம் வ ரண்ட 

னட்சறரபர் சறனறரஷ ம் வசரல்னறலும், வசனறலும் ன்வநன்றும் ஶதரற்நறடுஶரம். 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

சநந்தொ 
க்கயய்ன் நொர்க்சினப் ள்ினில் (5) 
ஆசிரினர்: உத்சொ ட்ொனக் 
(ெயர்னரல் ஶன தல் ஷனக்  த்றல் தினரிந்து ஏய்வு வதற்ந வதரனபில் ஶதரசறரிரண 

உத்சர தட்ரக் இந்றரின் ஷனசறநந் ரர்க்சறப் வதரனபில் அநறஞர்.) 

 

தவப்பு: அ ரிக் ப்ட்ட கசல்யம் 

 ரனணிரறக் த்துக்கு னன் இந்றர இற்ஷ  பனம், 

வசல்னம் வசநறந் ரடர , வதரனபரக் த்றல் ஷனசறநந் 

ரடர  இனந்து. ஆணரல் இந்றரின் இற்ஷ  பஶர 

வசல் பஶர இந்ற க் பின் ரழ்க்ஷ த் த்ஷ 

ஶம்தடுத்ஶர, இந்றரின் வரறல்துஷநஷ, 

ிசரத்ஷ ணீத் வரறல்தட்தங் ள் னெனம் 

னன்ஶணற்நஶர தன்தடுத்ப்தடில்ஷன. ரநர  அஷ 

 ரனணிரக் த்ரல் திரிட்டனுக்குக்  டத்ப்தட்டு அங்ஶ  வரறற்னட்சறக் ரண உந்து 

ிஷசரக் ப்தட்டு, அஷ பர்ச்சறஷடந் ரடர  ஶம்தடுத்வும்… திரிட்டிஷ் க் பின் 

ரழ்க்ஷ த் த்ஷ உர்த்வும் தன்தடுத்ப்தட்டண. இந்றரிஶனர உள்ரட்டுத் வரறல் ள் 

அறக் ப்தட்டண. வதனம்தரனரண க் ள் வ ரடி றுஷக்குள் ள்பப்தட்டு, இந்றர 

வதரனபில் பர்ச்சறில் தின்ங் ற ரடர  தின்ள்பப்தட்டது. திரிட்டன் இந்றரிடறனந்து 

வ்பவு வசல் பங் ஷப அத ரித்து? அன் வதரநறஷவு ன்ண? ன்தது குநறத்துத் ன் 

ஆய்வு பின் னெனம் வதநப்தட்ட வு பின் அடிப்தஷடில் வசநறவும் றநனும் ரய்ந் என 
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ிரிவுஷஷப் ஶதரசறரிர் உத்சர தட்ரக் ங் றணரர் 

200 ஆண்டு பர  இந்றரஷக்  ரனணிரறக் ம் வசய் திரிட்டன் ற்தடுத்ற  ரங் ள் 

இன்னும் டுக் பர  ீடிக் றன்நண. இந்றரில்  ரனணிரறக் ச் சுண்டனரல் ற்தட்ட வசல் 

இப்ன சரிர க்  க் லடு வசய்ப்தடரஶன இனந்துந்து இந்றரினறனந்து திரிட்டன் 

அடித் வ ரள்ஷப குநறத்து ரரதரய் வௌஶரெற, ஆர்.சற. த் ஆ றஶரர் ஶற்வ ரண்ட ஆய்வு 

அஷ வபிச்சப்தடுத்ற ஶதரதும், னலஷர வும் வபிர வும் ிரிக் ில்ஷன. 

திரிட்டிஷ்  ரனணிரறக் த்ரல் இந்றரிற்கு ற்தட்ட இப்ன அர் பரல் குஷநத்ஶ றப்தடீு 

வசய்ப்தட்டது. இது ீண்ட  ரனத்றற்கு ீபரய்வுக்கு உட்தடுத்ப்தடரஶன இனந்து. 

உத்சர தட் ரக் அஷ ீபரய்வுக்கு உட்தடுத்ற, ீண்ட வடி ஆய்ின் னெனம் அஷ 

னஷநர க்  க் றட்டு, அன் சரிரண அபஷனேம், வதரநறஷஷனேம் 

வபிவுதடுத்றனேள்பரர். இநக்குற, ற்றுற குநறத் ரின் இஷத் வு பினறனந்து 1900, 

1928,1929 ஆ ற ஆண்டு பில் இந்றரினறனந்து ற ப் வதரி அபில் ற்றுற றஷ றப்ன 

திரிட்டணரல் அத ரிக் ப்தட்டது வரிந்து. 

 

1765க்கும் 1938க்கும் இஷடப்தட்ட  ரன ட்டத்றல் திரிட்டன் இந்றரிடறனந்து 9.2 டிரில்னறன் 

தவுண்டு (45 டிரில்னறன் டரனர், இன்ஷந னொதரய் றப்தில் இது 3,301 இனட்சம் ஶ ரடி 

னொதரய்க்குச் சம்) அத ரித்துள்பது. இது இந்றரின் ற்றுற உதரி னரய் றப்தில் 5% 

கூட்டு ட்டி ஶசர்த்துக்  க் றடப்தட்டது. 

 

ஶற்குன ரல் ரம் ீண்டும் ீண்டும் றநணற்நர் ள் ன்று வசரல்னப்தடு றஶநரம். ஆணரல் 

ஶபரண்ஷஷப் வதரறுத் ஷ  ரனறஷனஶ னக் றப் தங்கு  றக் றநது. வதனம்தரனரண 

பர்ந் ரடு ள் குபிர்ப் திஶசங் ள் அங்ஶ  ஶ-வசப்வடம்தர் குறு ற  ரனத்றற்குள்ரன் திர் 

வசய்னடினேம்,  ரல்ஷடத் ீணங் ள் பர்க்  னடினேம். அங்கு ஶபரண் உற்தத்றத் றநனும் 

குஷநவு. ஶரப்தரின் த்ற  ரனம் குநறத் ற்ஶதரஷ ஆங் பினறனந்து, 

குபிர் ரனத்றல் அங்கு உவுப் தற்நரக்குஷநரல்  ரறசம் உண்ணும் க் ம் இனந்ஷ 

அநறனரம். 

 

இந்றரின்  ரனறஷனப் தடி இங்கு குஷநந் தட்சம் இனஶதர ம் னல் னப்ஶதர ம் ஷ 
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திர் வசய்னேம் னஷந இனந்து. இங்கு குபிர் ரனத்றல் ஶற்கு ரடு பின் ஶ ரஷடப் திர் ஷப 

பர்க்  னடிந்து. உன றன் வப்த ண்டன, றவப்த ண்டன திஶசங் பில்ரன் 

ஶபரண்ஷ அற  உற்தத்றத் றநன் வ ரண்டர  இனக் றநது. 

இந்றரிடறனந்து திரிட்டன் ர்த் ம் வசய்ற்கு ரசஷணப் வதரனட் ள் உந்துசக்றர  

இனந்ண. ர்த் ம் சரத்றறல்னர ஶதரது இரணுப் தஷடவடுப்ன னெனம் இந்றர 

ஆலஷ க்கு உட்தடுத்ப்தட்டது. 1600இல் திரிட்டிஷ்  றக் றந்ற றறுணம் இந்றரவுடன் 

ர்த் ம் வசய்ற்கு னற்றுரிஷ வதற்நது. 

 

1765இல் திரிட்டிஷ்  றக் றந்ற றறுணம் ங் ரபத்றன் பரண தகுற பில் னன்னனர  

ரி னரய் வதறும் றரணி உரிஷ வதற்நது. அற்கு னன்ணர் ங் ரபத்றல் ரப் 

ஆட்சறரல் ஶதரதுரண அபவுக்கு அற  ரி ள் சூனறக் ப்தட்ட ஶதரதும் கூட திரிட்டிரர் 

ஶலும் ரிஷக்  டுஷர  உர்த்ற ஷ ிசரி பிடம் தனந்ர  ரி சூல் 

வசய்ணர். ங் ரபத்றனறனந்து வதற்ந ரினரய் 1765க்கும் 1770க்கும் இஷடப்ப்தட்ட  ரனத்றல் 

ட்டும் னென்று டங் ர  உர்ந்து.. இணரல் க் ள் தட்டிணி றஷனக்குத் ள்பப்தட்டணர். 

1770இல் ங் ரபத்றல் திரிட்டிரரல் உனரக் ப்தட்ட தஞ்சத்றல் ட்டும் னென்நறல் என தங்கு 

க் ள், 30 றல்னறன் க் ள் வரஷ ில் 10 றல்னறன், இநந்ர  ஆங் றஶனஶ 

றப்திட்டுள்பணர். 

 

ஆம்தத்றல்  றக் றந்ற  ம்வதணி ரினரஷ வள்பீில் வதற்நது. திநகு வள்பி 

அல்னரல் அந்ப் தகுறில்  றஷடக்கும் உற்தத்றப் வதரனட் ள் னெனம் ரி னரஷப் 

வதற்நது.1770-1790 ஷ றஷனரண ரி னரய் றட்டத்றன் (permanent settlement) னெனம் ரி 

றர்ிக் ப்தட்டது. இந்றரினறனந்து வதற்ந னரய் திரிட்டணின் னரஷ ிட டங்கு 

அற ரய் இனந்து. 

 

தின்ணர் த்துரரி ரி னஷநின் தடி ிசரி பிடம் ஶடிர  ரி சூல் 

வசய்ப்தட்டது.இம்னஷநில் குடிரணனக்கும் அசரங் த்றற்கும் இஷடஶ ெீன்ரர் ஶதரன 

ந்வரன இஷடத் னம் இல்ஷன. த்ரரி னஷநிலும் திரிட்டரசரரின் வதனம் 

ஶ ரரிக்ஷ  பரல் ிசரி ள் தரறக் ப்தட்டணர். திரிட்டிரஷ றர்த்து ெீந்ரர், ரலுக்ரர் 
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 றபர்ச்சறில் ஈடுதட்டணர்.இந்ப் வதனம்  றபர்ச்சற ர்த் த்ஷ னென்று னடங் ள்  டுஷர  

தரறத்து.  

 

 ரனணி ர்த் த்றன் இண்டரம்  ட்டர  1857ல்  றக் றந்ற  ம்வதணி இந்றரில் 

ர்த் ம் வசய்ற் ரண னற்றுரிஷஷ இந்து.ர்த்  னற்றுரிஷ ீக் ப்தட்ட தின் 

திரிட்டன் இநக்குற ஷப தறலீடு வசய்து.இந்றர, ற்றும் வதர்சறரிடறனந்து னம் 

இநக்குற னெடப்தட்டது. 1861ல் ரி னரய் 7 டங்கு உர்ந்து.1860-1890 ஷ 70 தில்னறன் 

ஸ்வடர்னறங் னரர ப் வதநப்தட்டது. 

 

1770-1774 இந்றரில் வசவு வசய்ப்தட்டத் துி லம், ஷ த்நற ஆஷட லம் திரிட்டனுக்கு 

ற்றுற வசய்ப்தடில்ஷன ஆணரல் 1775-1813ஷ இந்றரிடறனந்து தனத்ற த ர்வுக்கு 

ட்டும் திரிட்டன் ஷட ிறக் ில்ஷன.இந்றப் வதரனட் லக்கு 60-75% ண அற  சுங் ரி 

ிறக் ப்தட்டது.திரிட்டிஷ் சந்ஷ இந்றப் வதரனள் லக்கு னெடப்தட்டினந்து. ஆணரல் இந்ற 

சந்ஷ திரிட்டிஷ் வதரனட் லக்கு னற்நறலும் றநக் ப்தட்டது. வய்னேம் ந்றம் வரறல்தட்த 

பர்ச்சறஷடனேம் ஷ 74 னடங் பர  தரது ரப்னர டடிக்ஷ  பின் னெனம் இந்றத் 

துி ஷப திரிட்டனுக்கு ற்றுற வசய்ரல் திரிட்டணின் வதரனபரரம் தரது ரக் ப்தட்டது. 

1774ல் அந்த் ஷட ீக் ப்தட்டது.இந்றரின், துிச் சந்ஷில் இந்றத் துிி ஷப 

திரிட்டிஷ் துி ள் தறலீடு வசய்ண.இணரல் தயீரரில் வரறற்துஷந னற்நறலும் 

சறஷடந்து. வ ரடிறுஷரல் க் ள் தரறக் ப்தட்டணர். வதனம் ண்ிக்ஷ ில் 

ஶசப்தட்டரபம் உனரணது. 

 

இந்றரிடறனந்து திரிட்டன் அற  அபில் சக்கு ஷப இநக்குற வசய்து.அற்நறல் 

வதனம்தகுறஷ ஶரப்தர, அவரிக் ர ஆ ற ரடு லக்கு திரிட்டன் று ற்றுற 

வசய்து. றக் றந்ற றறுணம் சக்கு ஷப இந்றரிடறனந்து இனசர ஶ வதற்நது. 

அரது அற்கு ஈடரணத் வரஷ ஷ இந்றரிற்கு வசலுத்ில்ஷன. இந்றரினறனந்து 

வதரனட் ள்,  டத்ப்தட்டஶ எற அது என றரரண ர்த் ம் அல்ன.இந்றப் 

வதரனட் லக் ரண தத்ஷ வசலுத்துஷப் ஶதரல் என ஶரற்நத்ஷ ற்தடுத்ற 

ரற்நறணரர் ள் ஆணரல் உண்ஷில் அது என ஶதரதும் வசலுத்ப்தடில்ஷன. 
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திரிட்டனுக்கு ஶறு ந் ரட்டுடனும் தம் வசலுத் ஶண்டிக்  டப்தரடு இனக் ில்ஷன 

ல்னரற்ஷநனேம் ரி னரணத்றனறனந்ஶ வசலுத்ற ந்து.இந்ற உற்தத்றரபர் வசலுத் 

ஶண்டி ரிரணது அற  அபில் உற்தத்றப் வதரனட் பர ஶப் வதநப்தட்டது.இவ்ரறு 

வதரனட் ஷப அற  அபில் வதறுன் னெனம் னரஷ னம்டங் ர ப் வதனக் றது. 

 ரனணிரறக் ஶர அறனறனந்து சுண்டப்தட்ட வசல்ஶர இல்னரல் ணீ னனரபித்தும் 

பர்ந்றனக்  னடிரது. திரிட்டணில் 1770 னல் 1820 ஷ வரறற்துஷநில் ரற்நம் ற்தட்ட 

ஶதரது, ஆம்த றப்தடீு பின் தடி  ரிதீத் ீவு ள் உட்தட  ரனணி பிடறனந்து திரிட்டன் 

இனசர ப் வதற்ந னரய் திரிட்டணின் வரத் ெறடிதிில் 6% இனந்து.திரிட்டணில் 

உள்ரட்டு ஶசறப்ன ள் ற வும் குஷநந்றனந் ஶதரதும் அந்ரட்டின் னெனண உனரக் த்ஷ 

இனடங் ரக்  னடிந்து. திரிட்டணின் உள் ரட்டு ற்றுறனேம் குஷநந்றனந்து. 

னெனணத்ஷ ற்றுற வசய் ரட்டின் டப்ன  க்கு றஷ  றப்ஷதக் 

வ ரண்டினக் ஶண்டும். 19ஆம் தற்நரண்டின் திற்தகுறில் ஶரப்தரிடனம், 

அவரிக் ரிடம் அந்ற வசனரிப் தற்நரக்குஷநஷக் வ ரண்டினந்து.அஶ ஶத்றல் 

அந்ப் தகுற பிவனல்னரம் வதனபவு னலீடு ஷபனேம் திரிட்டணரல் வசய் னடிந்து. இது 

ப்தடி சரத்றரணது.திரிட்டிஷ்  ரனணி ரடு பிடறனந்து அத ரிக் ப்தட்ட அந்ற வசனரி 

ற்றும் ங் த்றன் னெனம் ற்ந ரடு லடணரண ர்த் ப் தற்நரக்குஷநஷ திரிட்டன் றர்த்ற 

வசய்துவ ரண்டது. ந் இஷநரண்ஷ உஷட ரட்டின் னரினறனந்து இப்தடிப்தட்ட 

 டத்ஷன வசய் இனரது.இந்றரில் உற்தத்றரண உதரி றப்தஷணத்தும் திரிட்டணரல் 

சுண்டப்தட்டது.ஈஶடற்நம் அற்ந எனஷனப்தட்ச தரிரற்நஶ அஷ வசய்ப்தட்டது. 

 

ரம் அநறஷனேம் ஶற் த்ற தல் ஷனக்  ங் பினறனந்ஶ வதறும் றஷன உள்பது.ரம் 

அசறல் சுந்றம் அஷடந்றனப்தினும் , அநறபில் இன்னும்  ரனணிரறக் த்ரல் 

தடீிக் ப்தட்ஶட உள்ஶபரம். ஆறக் த்றல் உள்ப உள்ப னரற்றுப் ஶதரக் றன் தடி னரறு ஆணது 

என ஷன தட்சர ஶ தரர்க் ப்தடு றநது.திரிட்டரணி ரர்க்சறஸ்டு பரண ரிக்ஸ் யரப்சன் 

வசல் அத ரிப்ஷத தற்நற என்றுஶ குநறப்திடில்ஷன.னன்ணிில் உள்ப வதரனபரர 

றனர் ள் கூட உன  ர்த் த் வு பில் திரிட்டரணி ர்த் ம் குநறத் நரண 

றப்தடீு ஷபஶ தன்தடுத்து றன்நணர். 
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திரிட்டிஷ் னரற்நரசறரிர் ள் ங் ள் ரட்டின் வசரந் ர்த் த்ஷப் தற்நற நரண 

றப்தடீு ஷபஶ வசய்துள்பரர் ள். ஃதினறஸ் டீன் ற்றும் டதிள்னை.. ஶ ரல் ஆ றஶரரல் 1688 

னல் 1959 ஷரண திரிட்டணின் வதரனபரர பர்ச்சற குநறத்து லப்தட்ட தஷன1967 இல் 

வபிிட்டணர், இது திரிட்டிஷ் வதரனபரர னரற்ஷநப் தற்நறக் கூறும் றக்  தனர க் 

 னப்தடு றநது ஆினும்கூட அர் ள் ர்த் த்றன் நரண ஷஷநஷப் 

தன்தடுத்து றன்நணர், இது ந்வரன வதரி வதரனபரர தரடதனறலும் இல்னர என 

ஷஷநரகும். டீன் ற்றும் ஶ ரல் று ற்றுறஷ னற்நறலுர  ிட்டுிட்டு, 

திரிட்டணின் னல ர்த் த்ஷனேம்  க் றடரல், என தகுறஷ ட்டுஶ  க் றடு றநரர் ள். 

அர் ள் ங் ள் ரட்டிற்குள் தன்தடுத்ப்தடும் இநக்குற ள் ற்றும் ங் ள் ரட்டுப் 

வதரனட் பின் ற்றுறஷ ட்டுஶ அறல் ஶசர்த்துள்பணர். ஆணரல் சரிரண ஷஷந 

ன்தது வரத் இநக்குற ள், வரத் ற்றுற ள் ற்றும் று ற்றுற வசய்ப்தடும் 

இநக்குற ள் ஆ றற்ஷநஶ உள்படக்கும். 18 ற்றும் 19 ஆம் தற்நரண்டு லக் ரண டீன் 

ற்றும் ஶ ரனறன் வு ஷப உத்சர தட்ரக் று ஆய்வு வசய்ரர். அன் தடி 1800 ஆம் 

ஆண்டபில் உண்ஷரண ர்த் ம் 82 றல்னறணர  இனந்து, ஆணரல் டீன் ற்றும் ஶ ரல் 

அர் பின்  க் றன் தடி அது 51 றல்னறன் ட்டுஶ. அப்ஶதரது திரிட்டணின் வரத் 

உள்ரட்டு உற்தத்றில் ‘ெறடிதி’-ில் ர்த் த்றன் தங்கு அர் ள் குநறப்திடுது ஶதரல் 34 

சீர  இல்ஷன. 56 சீர  இனந்து. திரிட்டன் று ற்றுற னெனம் ற்ந 

ரடு பிடறனந்துப் வதற்ந ங் ம் ற்றும் வள்பிஷனேம் வதற்நஷ அர் ள்  க் றல் 

வ ரள்பில்ஷன. இவ்ரறு  ரனணி ர்த் த்றன் னக் றத்துத்ஷக் குஷநத்து 

றப்திட்டரர் ள். 

 

ய அ ரிப்ின் கொினவநவு: 

இந்றரிடறனந்து பங் ஷப அத ரிப்தற் ரண என றநன்றக்  வதரநறஷஷ திரிட்டன் 

உனரக் றது. இந்றரினறனந்து வதநப்தட்ட வதரனட் ஷப று ற்றுற வசய்ஷ திரிட்டன் 

அற ரித்து. இந்றர திரிட்டனுடன் ட்டுஶ ர்த் ப் தற்நரக்குஷந வ ரண்டினந்து. ற்ந 

ரடு லடன் ர்த்  உதரி வ ரண்டினந்து. 
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1765 னல் இங் றனரந்து ரி இந்றரஷக் ஷ  ப்தடுத்ற ஷ, திரிட்டிஷ் இந்ற 

றறுணம், ிசரி பிடறனந்து ற்றுறப் வதரனட் ஷப ரங்குற்கு ற  ரி சூனறல் 

னென்நறல் என தங்ஷ ப் தன்தடுத்றது. அசரர னஷநில் ர்த் த்ஷ ரி லடன் 

இஷக்கும் இந்த் ந்றரண, றரற்ந னஷநஷ திரிட்டன் தன்தடுத்றது. இந்றர் ள் 

ற்றுற வசய்னேம் வதரனட் லக் ரண அந்றச் வசனரி ற்றும் ங் ம் எனஶதரதும் 

இந்றரிற்குத் ப்தடில்ஷன. அற்குப் தறனர .அர் லக்கு வசலுத் ஶண்டி னொதரய் 

இந்ற தட்வெட்டினறனந்ஶ, அரது இந்றர் பின் ரினரினறனந்ஶ வசலுத்ப்தட்டது’ -- 

இது ந்வரன இஷநரண்ஷ வ ரண்ட ரட்டிலும்  ர னடிர என்று. இந்ற த்ற 

அசறன் தட்வெட்டில் இவ்ரறு 26-36% ஷ அத ரிக் ப்தட்டது. இந்றரிற்குத்  ஶண்டி 

ற ப் வதரி சர்ஶச ற்றுற னரஷப் வதற்நறனந்ரல் இந்றர ற வும் ஶம்தட்ட என 

பர்ச்சற றஷனஷ அஷடந்றனக்கும்.  

 

 ரனணிரறக் க்  ரன ட்டத்றல், இந்றரின்  ிசரண அந்றச் வசனரி னரய் 

ஶர  இனண்டனுக்குச் வசன்நது. இது இந்றங் ள் ற்றும் வரறல்தட்தங் ஷப இநக்குற 

வசய்து ணீப் தரஷில் இநங்குற் ரண இந்ற ரட்டின் றநஷணக்  டுஷர ப் 

தரறத்து. 

 

இந்ற உற்தத்றரபர் பின் வசரந் ரிினறனந்து வதனம்தகுற ற்றுறப் வதரனட் பர  

ரற்நப்தட்டது, திரிட்டன் இந்றரினறனந்து ந் ற்றுறப் வதரனட் ஷப னற்நறலும் 

இனசர ஶ வதற்நது. இங் றனரந்து ரி வதரறுப்ஶதற்ந தின்ணர் ந் வதரநறனஷநரணது 

தரிரற்ந தில் ஷபப் தன்தடுத்ற இம்னஷநஷத் வரடர்ந்து. இந்றரினறனந்து இநக்குற 

வசய் வதரனட் ஷப க் ற அவரிக்  ரடு ள், ஶரப்தரிற்கு று ற்றுற வசய்து 

அற்கு ஈஶடதும் இந்றரிற்கு வ ரடுக் ில்ஷன. 

 

 றக் றந்ற றறுணத்றன் ஆலஷ ில் இனந்ஷப் ஶதரனஶ அசறின் ஆலஷ ிலும் 

இந்ற தட்வெட் னரின் னென்நறல் என தங்கு ‘வபிரட்டுச் வசனிணம்' ன்ந வதரில் 

எதுக் றஷக் ப்தட்டது. வபிரட்டு இநக்குறரபர் ள் இந்றரினறனந்து றுற்றுற 

வசய்ப்தடும் வதரனட் லக் ரண ிஷனஷத் ங் த்றஶனர, ஸ்வடர்னறங் றஶனர இனண்டணில் 
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இனந் இந்ற அசறற் ரண வசனரபர்  க்குக்கு வு ஷக்குரறு திரிட்டன் அர் ஷப 

னறனேறுத்றது. இணரல் அந் னரஷ இந்றர வதநில்ஷன. அற்குப் தறனர  இந் 

இநக்குறக் ரண னொதரய் றப்தில் ‘ வுன்சறல் தில்' ன்ந வதரில் சலது ள் வசனரபரல் 

வபிிடப்தட்டண. அற் ரண னொதரய்த் வரஷ  இந்ற தட்வெட்டின் ‘வபி ரட்டு 

வசனிணங் ள் ன்ந தகுறினறனந்து வ ரடுக் ப்தட்டது.   

 

இவ்ரறு இந்றரவுக்கு னரய்  றஷடக் ர ண்ம் இந்றரின் சர்ஶச ர்த் னம், 

ரங்கும் சக்றனேம் திரிட்டணின் னலக்  ட்டுப்தரட்டினறனந்ண. ஸ்வடர்னறங் றன் றப்ன ங் த்றன் 

அடிப்தஷடில் றர்ிக் ப்தட்டது. ஆணரல் னொதரின் றப்ன ங் த்றன் அடிப்தஷடில் 

அல்னரல் ஸ்வடர்னறங் றன் அடிப்தஷடில் றப்திடப்தட்டது. ‘ வுன்சறல் தில்னறன்' னெனம் னொதரய் 

குஷநத்ஶ றப்திடப்தட்டது. இந்ற தட்வெட்டில் 32-35% வபிரட்டுச் வசனவு ண ‘ வுன்சறல் 

தில்லுக் ர ' எதுக் ப்தட்டது. திரிட்டனுக் ரண ஶதரர் வசனிணங் லம் இந்ற 

தட்வெட்டினறனந்ஶ வதநப்தட்டது. 

 

ரரதரய் வௌஶரெற, ஶஷ் தட் ஆ றஶரர் ‘ வுன்சறல் தில்' தற்நறக் குநறப்திடஶில்ஷன. உன  

அபில் இந்றர இண்டரது வதரி ற்றுறரபர  ர்த்  உதரிஷக் வ ரண்டினந் 

ஶதரறலும் கூட  ரனணி ற்றுறின் னெனம் என னொதரய் கூட இந்றரவுக்குக்  றஷடக் ஶ 

இல்ஷன. 

 

ெரன் ஶணரர்ட்  லணஸ் இந்ற ர ற்றும் றற அஷப்ன குநறத்துப் னத் ம் 

வபிிட்டுள்பரர். இந்றர ங் த்றற்கும், றனத்றற்கும் னன்னுரிஷ னம் ரடு ன்று 

குநறப்திடு றநரர். ஆணரல் இந்றரினறனந்து இநக்குற வசய் சக்கு ஷப றுற்றுற 

வசய்றன் னெனம் திரிட்டன் வதற்ந னரய் குநறத்து  லணஸ் என்றுஶ குநறப்திடில்ஷன. 

‘ஶயரம் சரர்ஜ்' ன்ந வதரில் இந்றரிற்குத் றனம்தச் வசலுத்றஷக்  ரட்டிலும் 

இந்றரினறனந்து அற  அபில் தம் வதநப்தட்டரல் இந்றரில் தப்னக்  வனக் டி 

ற்தட்டது. வரத்த் றட்ட றர்ர னம் ஸ்வடர்னறங் றல்  க் றடப்தட்டது. இந்றரரல் 

சரிவசய் னடிர ஆண்டுப் தரிர்த்ஷண னரய்  டணர க்  ரட்டப்தட்டு அற்கு 40-60% 

ட்டி சுத்ப்தட்டது.  
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னல் உன ப்ஶதரனக்குப் தின் திரிட்டன் இந்றரிடறனந்து 100 றல்னறன் தவுண்டு ள் தரிசர  

அத ரித்து இந்றரஷ. றுஷ றஷனக்குத் ள்பிது. சர்ஶச அபினரண ரங்கும் 

றநஷண இந்றர வதநஶில்ஷன. ‘ வுன்சறல் தில்’னரல் இந்றரிற்கு ஶண்டி 

ங் த்ஷத் டுத்து றறுத்றது. அஷணத்து உதரி ற்றுற றப்ஷதனேம் திரிட்டஶண அத ரித்துக் 

வ ரண்டது. 

 

இந்றரில் வதனபில் வதநப்தட்ட ஷநன  ரி, உப்ன ரி, றன னரய் 90% 

ிசரி ஷப எட்டப் திறந்துப் வதநப்தட்ட தம் இந்றரிற்குச் வசனிடப்தடரல் 

திரிட்டணில் ஸ்வடர்னறங் றல் வசனிடப்தட்டது. ரி அற ரித்து னரய் அற ரித் ஶதரதும் 

இந்றரில் தச் சுற்ஶநரட்டம் அற ரிக் ில்ஷன, ஶஷனின்ஷஶ அற ரித்து. ற்றுற 

னரய்  றஷடக்  ில்ஷன. 

 

1929க்கு னன்ணர் னப்தரண்டு பர  இந்றர உன றன் இண்டரது ற ப்வதரி ற்றுற 

உதரிஷக் வ ரண்டினந் ஶதரறலும்., 1900க்கும் 1946க்கும் இஷடில் இந்றரின் 

னரணத்றல் ந் பர்ச்சறனேம் இல்னரல் ஶக் ம் ற்தட்டது. 1765க்கும் 1938க்கும் 

இஷடப்தட்ட  ரன ட்டத்றல் திரிட்டன் இந்றரிடறனந்து, 9.2 டிரில்னறன் தவுண்டு (45 

டிரில்னறன் டரனர்) இன்ஷந னொதரய் றப்தில் இது 3301 னட்சம் ஶ ரடி னொதரய்க்கு சம்.) 

அத ரித்துள்பது. இது இந்றரின் ற்றுற உதரி னரய் றப்தில் 5% கூட்டு ட்டி 

ஶசர்த்துக்  க் றடப்தட்டது. 

 

இவ்ரறு இந்றரிடறனந்து இனசர ப் வதற்ந சக்கு ஶப வரறற்னட்சறின் 

ரிவதரனபரணது. பர்ந் ரடு ள் அந்ரட்டு க் பின் னன்னற்சறரலும்,  ண்டுதிடிக்கும் 

ஆற்நனரலும் னன்ஶணற்நம் வதற்நர  இன்றும் தனர் ம்ன றன்நணர்.  

திரிட்டன் ட்டுல்ன, இன்ஷந ஶம்தட்ட னனரபித்து உன ம் னலதும் இந்றர 

ற்றும் திந  ரனணி பினறனந்து அத ரிக் ப்தட்ட பங் பின் னெனஶ பர்ச்சறஷடந்துள்பது. 

 ரனணிரறக் த்ரல் இந்றரினறனந்து அத ரிக் ப்தட்ட பஷணத்ஷனேம் உட் ற றக்  

இனரரறு திரிட்டன் ற வும் சறநறர  இனந்து. ஆஷ ரல் திரிட்டன் உன றன் ற ப்வதரி 
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னெனண ற்றுறரபர  ரநறது, இது ஶரப்தர, அவரிக் ர ற்றும் னஷ்ரின் 

வரறல்துஷந பர்ச்சறக்கு உிது.  

 

 ரனணிரறக் க் வ ரள்ஷப ட அவரிக் ர னல் ஆஸ்றஶனறர ஷ --  ஶரப்தி க் ள் 

குடிஶநற அஷணத்து தகுற பிலும் -- ணீ னனரபித்து உன த்ஷ உனரக்  உிது, 

னன்ஶணநற னனரபித்து உன ம் அன் வரத் உள்ரட்டு உற்தத்றில் என தகுறஷ 

பனம் ரடு லக்கு இப்தடீர  எதுக்  ஶண்டும் ன்ந ஶ ரரிக்ஷ க் ரண னரற்று 

அடிப்தஷட இதுஶ, 

(வரடனம்) 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

தநிழ்த் ரதசின யிடுதவ இனக் ம் 

கொதுச்கசனொர்: ரதொமர் தினொகு 

அன்திற்குரிரீ்! க் ம்.  

றழ்த் ஶசற ிடுஷன இக் த்றன் அசறல்- னத்றல் றஷனப்தரடு ஷபனேம் 
ஷடனஷநச் வசல்தரடு ஷபனேம் வரடர்ந்து  ணித்து னரீ் ள் ண ம்ன றஶநன். றழ்த் 
ஶசற ிடுஷனக்கும் சனெ  ீறக்குரண வ ரள்ஷ றஷத் வரடர்ந்து தற்நற றற் றஶநரம். 
தி அசறஷனப் னநந்ள்பிப் ஶதரரட்ட அசறஷன உறுறர க்  ஷடப்திடிக் றஶநரம். க் ள் 
னன்  னற என்றுதட்ட இக் ங் பில் வரடர்ந்து ங் பரல் இன்ந தங் பிப்ஷதச் வசய்து 
ன றஶநரம். உர்வு அசறனறல் ங் ரல் அநறரர்ந் அசறல்  பத்றல் ஊன்நற 
றற் றஶநரம். றீம் உள்பிட்ட றழ் க் பின் உரிஷப் ஶதரரட்ட அசறனறல் து இடம் 
சறநறவன்நரலும் இன்நறஷர என்வநன்னும் அநறந்ஶற்னப் வதற்றுள்ஶபரம்.  

 ம் வ ரள்ஷ  றஷனப்தரடு ஷபனேம்  னத்து ஷபனேம்  றங் ள்ஶரறும் வபினம் 
உரிவநத் தநிழ்த்ரதசம் றன்ணிறல் உங் ள் தரர்ஷக்குப் தஷடத்து ன றஶநரம். அிவுக்குபல் 
ரினர வும் னட்சறச் சறந்ஷண ஷப ிரி ிஷத்து ன றஶநரம். ம் ிடரனற்சறின் 
தணர  இக் ம் சலர வும் உறுறர வும் பர்ந்து ன றநது. அநறில் ஶரக்கும் 
ஈ வுர்வும் உஷப்தரர்னம் வ ரண்ட னற ஆற்நல் ஷப இக் த்றன் தரல் ஈர்த்துள்ஶபரம். 

 ஆணரல், இன்ஷந அசறல் சூனறன் ஶஷ ஷப றஷநவு வசய் து னறஷனேம் 
பர்ச்சறனேம் ஶதர ரட்டர ன்தஷ உர்ந்துள்ஶபரம். இக் த்றன் தனரண பர்ச்சறக்கும் 
க் ள்-திக்கும் ஶலும் னலஶ, தகுறஶ ஊறர் ஷபக்  பறநக்  ஶண்டும். சனெ  
ஊட ங் ஷப இன்னும் ிரிர ப் தன்தடுத்வும், வய்ந்ற ர் அசறல் வசல்றஷனக் 
 ஷடப்திடிக் வும் வரடர்ச்சறரண வதரனள்பம் ஶஷப்தடு றநது. இற்வ ண ம் ஷனஷக் 
குலில் ஶதசற னடிவடுத்து இந்த் றங் ள் தங் பிப்னத் றட்டத்ஷ அநறிக் றஶநரம்: 
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ம் இக் ப் தி பில் உங் லக்கு ம்திக்ஷ னேம் அக் ஷநனேம் இனக்குரணரல் வரடர்ந்து 
னொ.100/- னல் 2000/-க்குள் றங் ள் தங் பிப்தர த் ரனங் ள். இது ஏரண்டுக் ரண றட்டரகும். 
இற் ரண தடிம் றப்தித் ந்து இத்றட்டத்றல் இஷந்து வ ரள்ப ஶண்டு றஶநன். சறறுதுபி 
வதனவள்பம்! 

றர் ிடுஷனப் ஶதரர்னக் ம்! சனெ ீறத் றழ்த்ஶசம்! 

 ன்நற!                                             ஶரஷனேடன்  

றரகு / வசன்ஷண /04/05/2020       

தநிழ்த் ரதசின யிடுதவ இனக் ம் 

வதரதுச்வசனரபர்: தினொகு 

திங் ள் ங் ிப்புப் டியம் 

 

 

 

வ கனொப்ம் 

 ொள்  

 

கனர்: 
  

  

ஊர் / மு யரி: 
  

  

  

கதொவரசி / பும் ண்: 
  

  

நின்ஞ்சல் மு யரி: 
  

  

திங் ள் ங் ிப்பு: 
  

ய. 

திங் ள்ரதொறும் ங் ிப்பு ொள்: 
  

  

ங் ிப்பு யமி (ரரில்/ வயப் க் 
 ணக்கு/ வன யமி) 
  

  

இனக் த்திடம் உங் ள் திர்ொர்ப்பு: 
  

  


