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தேசத்ேின் குல் 

ஒடுக்கும் ஒன்மிமும் இறமறற்ம 

ாநியமும்  

இந்டயத அமச என்யத அசு ன்று சசமல்க் கூமடமம்! 

டணயழ்மடு ணமயத்மடபம் டணயழ்மடு ன்று சசமல்க் 

கூமடமம்! மசக டணயழ்மடு ணமயத் டமபர் பபேகன் 

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

உரிற: 4தேசம்: 1  ேிருலள்ளுலர்ஆண்டு 2052 றலோசி / த 2021 ஆசிரிர்: ேிாகு பபாறுப்பாசிரிர்: சந்ோ 
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   ணமன்ட்ரிதல் சயபமபம்-49 

 7. க்சபய்ன் ணமர்க்சயதப்  
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சடமங்கய ‚தடசயத‛ மதநடு டயணர் பம குபறுபடயலும் சமபேபபடயலும் சட்க் கமஞபம் 

இல்ம: பமற்று ஞபம் இல்ம.  

 

இந்டயத அசமணப்பு இந்டயதமமப ‛Union of States” ன்த பமதறுக்கயது. State ன்மட அசு 

ன்தம மடு ன்தம ணமயம் ன்தம சணமனயசதர்க்கமம். Nation without State ன்மட 

அசற் தடசம் ன்கயதமம். Stateless people ன்மல் மற் ணக்கள் ன்று சமபேள். United States 

of America  ன்மட அசணரிக்க க்கயத மடுகள் ன்று சசமல்கயதமம். ீடயணன்த் டீர்ப்புகநில் 

இந்டயத அசமமலும் ணமய அசமமலும் State ன்றுடமன் குயக்கப்சறும்.  

 

State Government ன்னும் தமதுடமன் அன்ம பனக்கயல் ணமய அசு ன்மகயது. இடயலும் கூ 

province அல்து ணமகமஞம் தபறு. State அல்து ணமயம் தபறு. ணமகமஞம் ன்து சபறும் 

ஆட்சயதகு (admninistrative unit). State அல்து ணமயம் ன்து இமமண அல்து 

அசுரிமணமதக் குயக்கும். இங்கு ணமயம் ன்மட  குறுயத்துக்கு டயர்யறுத்டயப் புரிந்து 

சகமள்ந தபண்டும். குறுயம் ன்து இமமணதற்து, எபே தசுக்குக் கப்ம் கட்டி 

பமழ்பது. அதமட்சயக்கு அங்கயத மமநதப்ட்மப் தமன்து. தப Union of states ன்மட 

அசணமயங்கநின் என்யதம் ன்று டணயனமக்கம் சசய்பது சமபேத்டணமக இபேக்கும்.  

 

“India, that is Bharat, shall be a Union of States” (மடம் ன்னும் இந்டயதம அசணமயங்கநின் 

என்யதணமக இபேக்கும்) ன்துடமன் அசமணப்புச் சட்த்டயன் படல் உறுப்பு (Article 1). 

சட்பமப்டிபம் அடயகமபமப்டிபம் இந்டயத என்யதம் ன்துடமன் இந்ட மட்டின் 

சரிதம சதர். ஆண்டுதடமறும் இந்டயத யடயதமணச்சர் மமலணன்த்டயல் டமக்கல் சசய்பது 

என்யத யடயயம அயக்மகடமன். உச்ச ீடயணன்பம் உதர் ீடயணன்ங்கலம் ப்தமதுதண 

இந்டயத அமச என்யதம் (Union) ன்றுடமன் குயப்ிடுகயன். ஊகங்கலம் நித ணக்கலம் 

இந்டயத அமச ணத்டயத அசு ன்தம மணத அசு ன்தம டுபண் அசு ன்தம டயல்ய 

சர்க்கமர் ன்தம சசமல்படமல் இந்டயத என்யதம் ன் அடயகமபமப் சதர் ணந்தடம 

ணமந்தடம தமய் பிமது.  

 

தப இந்டயத என்யதம் ன்டயல் சசமற்குற்ம் துணயல்ம. அடற்கு உள்தமக்கம் கற்ிப்து 
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இந்டயத அசமணப்ின் சயற்ிகலக்கும் அசமணப்புப் தமபக்கும் உள்தமக்கம் கற்ிப்தட 

ஆகும். இந்டயத என்யதம் ன்டற்கு ணமறுட் சமபேள்பிநக்கம் டபேபடயலும் ிமனதில்ம; 

அது கபேத்துரிமணதின் மற்ட்து. 

  

டணயழ்மடு ன் சதபேக்கு ணறுக்கபிதம இக்கயத, பமற்றுச் சமன்றுகள் உள்ந. 

சடமல்கமப்ிதம் ‛பதபங்கம் சடன் குணரி ஆதிமத் டணயழ்கூறும் ல்லுகம்‛ ன்று ல்ம 

பமதமதத சகமடுத்துள்நது.  

 

சயப்டயகமத்டயல் இநங்தகமபடிகள் ‛இணயழ்கல் தபயமதத் டணயழ்மடு ஆக்கயத இது ீ 

கபேடயம ஆதின்‛ ன்று பக்கமபம் தபயதமகக் சகமண் டணயழ்மடு ன்மட 

அறுடயதிட்டுமப்மர்.  

 

ந்ட பிமவுக்கும் சரிதம பிம (பனம பிம) சசமல் தபண்டும் ன்டற்கு 11ஆம் 

தற்மண்டிததத சடமல்கமப்ித உமதமசயரிதர் இநம்பூஞமர் டுத்துக் கமட்டிதது ன் 

சடரிபணம? ‛தம் மடு தமசடன்மல் டணயழ்மடு ன்ல்‛!  

 

இவ்பநவு சடமன்மணச் சயப்பு பமய்ந்ட டணயழ்மடுடம ற் மபர்கலம் அயஜர்கலம் 

தமற்யத தமடயலும் டணயழ்மடு ன் அசயதல் அகு தும் அடயகமபமப்டி 

அயந்தடற்கப்மட யமடமன் இபேடமம் தற்மண்டின் சடமக்கம் பம யபிற்று. சடன் 

ஆப்ிரிக்கமபியபேந்து இந்டயதம டயபேம்ித கமந்டயதமர் சணமனயபனயக் குபகங்கநின் 

பிடுமணக்கமகக் குல் சகமடுத்டமர். படல் டிதமகக் கமங்கயஸ் ணமகமஞ அமணப்புகமந 

சணமனயபனய பகுத்டமணக்க தபண்டும்  பயபறுத்டயமர்.  

 

1920ஆம் ஆண்டு எத்துமனதமமண இதககம் த்டத் டீர்ணமித்ட அதட மகபுரிப் 

தமதத்டயல்டமன் கமந்டயதமரின் பிபேப்ப்டி கமங்கயஸ் அமணப்ம சணமனயபனய 

பகுத்டமணக்கவும் படிவு சசய்தப்ட்து. இப்டித்டமன் டணயழ்மடு கமங்கயஸ் ன் சதர் 

பந்டது. 1924-25இல் டந்மட சரிதமர் டமபமக இபேந்டது டணயழ்மடு கமங்கயசுக்குத்டமன்! 

இப்தமதும் சத்டயதபர்த்டய பில் டணயழ்மடு கமங்கயஸ் கணயட்டி ன் சதர்ப் மகமதக் 
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கமஞமம். 

 

பிடுமணப் தமமட்க் கமத்டயல் சணமனயபனய ணமயங்கள் அமணப்டமக உறுடயதநித்து பந்ட 

கமங்கயஸ் டமமண அடயகமக் மகணமற்த்துக்குப் ின் சணமனயபனய ணமயங்கள் அமணந்து 

பிமணல் மர்த்துக் சகமண் தமது சமட்டி சயயமபலுபின் உதிரீகபம், ‛பிசமந்டயத்டயல் 

ணக்கள் இமச்சயதம்‛ ன் பனக்கத்துன் சமதுமணதர் டமமணதில் ந்ட  பீத் சடங்கம 

ஆய்டப் தமமட்பம் 1953இல் ஆந்டய ணமயம் அமணக்கச் சசய்ட.  

 

சணமனயபனய ணமயம் அமணத்து அடற்குத் டணயழ்மடு ன்று சதரிக் தகமரி பிபேதுகர் 

சங்கயங்கமர் 76 மள் ட்டிிப் தமமட்ம் த்டய 1956 அக்தமர் 13ஆம் மள் உதிரீகம் 

சசய்டமர்.  

 

1956 பம்ர் படல் மள்டமன் ’ணடமஸ்’, தகநம், கர்மகம் ஆகயத சணமனயபனய ணமயங்கள் 

ிந்ட. ம் டணயழ்மடுடமன் அப்தமது ணடமஸ் ன்றும் Madras ன்றும் சசன்ம ன்றும் 

பமறு சதரிட்மனக்கப்ட்து. இந்ட ணமயத்துக்குத் டணயழ்மடு ன்று சதர்சூட் 

தபண்டும் ன் தகமரிக்மகமத கமங்கயஸ் ஆட்சயதமநர்கள் ற்க ணறுத்டமர்கள். படமணச்சர் 

கமணமசத ள்நி மகதமடிமர்.  

 

1967ஆம் ஆண்டு டயபக ஆட்சயக்கு பந்ட ிகுடமன் சசன்ம ணமயத்துக்குத் டணயழ்மடு ன்று 

சதர்ணமற்ம் சசய்படற்கம  

டீர்ணமம் சட்ப்தமபதில் எபேணடமக இதற்ப்ட்து. 1968 பம்ரில் இந்டயத 

மமலணன்ம் இந்டப் சதர் ணமற்த்துக்கு எப்புடல் அநிக்க தபண்டிதிபேந்டது.  
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இப்தமது அசமணப்புச் சட்த்டயன் படல் அட்பமஞதில் அசணமயங்கநின் ட்டிதயலும் 

டணயழ்மடு ன் சதர்டமன் உள்நது. இந்டயத என்யதம் ன்று சசமல்மதட ன்டயல் தமதப 

டணயழ்மடு ன்று சசமல்மதட ன் கூச்சயலும் சட்க் கமஞதணம பமற்று ஞதணம 

துநிபம் இல்ம. இபேக்கய அசமணப்புக்கு உட்ட் சய உரிமணகமநபம் கூ ணறுக்கவும் 

அந்ட ணறுப்ம ஜமதப்டுத்டவும் இந்டயத ஆட்சயதமநர்கள் சசய்து பபேம் சகடுஞ்சடயக்கு 

உபேணமப்மகதப இந்துத்துப ஆற்ல்கள் கூச்சல் கயநப்ிக் சகமண்டுள்ந.  

 

இந்டயத என்யதம் ன்டயதம டணயழ்மடு ன்டயதம தச்சுக்கும் கூ ிரிபிம இல்ம. 

அசமணப்புக்குட்ட் ணமய உரிமணகமநபம் கூ ணறுத்து அனயச்சமட்டிதம் சசய்படன் 

பமதிமக தந்டய தணமடய –  அணயத்சம பமகதமடமன் ிரிபிம ண்ஞத்மட ணமயங்கள் 

ங்கும் பிமடத்து பபேகயன்மர்கள் ன்தட உண்மண. ஆட்சயதமநர்கநின் ிரிபிமத் தூண்டுடல் 

சசதல்மடுகமந ணமக்கதப இந்துத்துபக் மகதமட்கள் ிரிபிமப் பூச்சமண்டி கயநப்ி 

பபேகயன்ர். ந்டப் பூச்சமண்டிக்கும் அஞ்சமணல் ல்மத் டப்ிபேம் இந்டயத என்யதம், 

டணயழ்மடு ன் சதர்கமநத் சடமர்ந்து சமபேத்டணம ல்மபித்தும் ஆந தபண்டுகயதமம்.  

 

அதடதமது, இந்டப் சதர்கள் ணட்டுதண இந்டயத பல்சயதத்மட பனயக்குக் சகமண்டுபந்து பிடும் 

ன் ணதக்கம் கூமது. டணயழ்மடு அசு இமமண சகமண்து ன்து சணய்தம? ணமய 

அடயகமப் ட்டிதல் ன் அநபிமபது அடற்கு இமமண உள்நடம? ணமயப் ட்டிதயல் 

ணயச்சபள்ந அற்சசமற்க் கூறுகநில் சட்ணயதற்றுபடமலும் கூ ஆலரிம் (அல்து 

குடிதசுத் டமபரிம்) எப்புடல் ச தபண்டும் ன் பிடயபம இபேப்டமல் இந்ட 

அசமணப்ில் ணமய இமமண ன்சடல்மம் சட்க் கற்மதத டபி தபல்.  

 

என்யதம் ன் சதத இந்டயத என்யதத்மட தசமபிதத்து என்யதம் தமன்டமக்கய பிமது. 

என்யதம் ன் சதர் இபேப்ினும் அடன் உறுப்குகலக்கு (சணமனயபனயத் தடசங்கலக்கலக்கு) 



                                              உரிமணத் டணயழ்த் தடசம்| தண 2021|  6 

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

ிரிந்து சசல்லும் உரிமண உள்நிட் டன்டீர்வுரிமண கயமதமது.  

 

என்யதம் ன் சதமச் சசமன்மத கூட்மட்சயக்கு பனயடயக்கும்  ன்டற்கும் அடிப்ம 

இல்ம. இந்டயதமமபக் கூட்மட்சய ன்று குஞங்குயப்மட அண்ல் அம்தத்கர் பன்மணதமக 

ணறுத்டமர்: அசணரிக்கமபில் ந்டது தமல் டற்சமர்ம டித்டி குடிததற்ங்கள் பிபேம்ிச் 

தசர்ந்துடமன் கூட்மட்சய அமணத்ட. இங்கு மணமக பிபேம்ிச் தசபில்ம. ிரித்டமித 

ஆட்சயதமநர்கதந சமபேநிதல், அசயதல் கமஞங்கலக்கமக ம்மணச் தசர்த்து மபத்டர். மம் 

தசர்ந்து தமமடிதமம். தசர்ந்தட சடமர்தபமம். அடற்கு ற்து என்யததண ன்மர்.  

 

ணமயங்கலக்சகன்றுத் டிதமக அடயகமப் ட்டிதல் இபேப்டமல், அந்ட அநவுக்கு அமப 

இமமண சகமண்மப ன்று அம்தத்கர் பிநக்கணநித்டமர். அபது ண்ஞம் ட்யபமல் 

சணய்ப்பில்ம. இமமண இபேக்கட்டும், ணமய உரிமணகள் டும் மட்ம அபர் கண்டிபேக்க 

தபண்டும்.  

 

அசமணப்புப் தமபதில் ணகபூப் அய சய்க் சமகயப் கதூர் ன் உறுப்ிர் டந்ட 

ச்சரிக்மகதின் சடமமதமக்கு ம் கபத்துக்குரிதது:  

 

“ணது அசு எபே கூட்மட்சய அசமகத்டமன் இபேக்க தபண்டும் ன்றும், எற்மதமட்சய அசமக 

இபேக்கக் கூமது ன்றும் ீங்கள் கபேடயமல், டயர்கமத்டயல் தடனும் அடயகம மட்ங்சகமண் 

கட்சய இடம எற்மதமட்சய பமதமக ணமற்ய, மசயச பல்மட்சயதமக்கய பிடுபமட ீங்கள் 

டடுக்க பிபேம்ிமல், கூட்மட்சய ன் சரிதம சசமல்மத்டமன் தன்டுத்ட தபண்டும். 

ஆகதப என்யதம் ன்டற்கு ணமற்மக கூட்மட்சய ன் சசமல்மப் தன்டுத்துணமறு 

பன்சணமனயகயதன்.‛ 

 

அபது பன்சணமனயவு ணறுடயக்கப்ட்து. அபது ச்சரிக்மகதின் அபேமணமத மசக ஆட்சய 
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இப்தமது புரித மபத்து பிட்து. 

 

அயஜர் தக.பி. மவு ‛இந்டயத மமலணன்க் குடிதமட்சயதம் (எபே குற்மய்வு)‛ ன் தயல் 

என்யதத்டயன் உண்மணமத உமக்கயமர்: 

 

“ணது அசமணப்புச் சட்த்டயல் உள்ந எற்மதமட்சயக் கூறுகமநக் தகமடிட்டுக் 

கமட்டுபடற்குத்டமன் என்யதம் ன் சசமல் தன்டுத்டப்ட்து. கூட்மட்சய ன் சசமல் 

அசமணப்புப் தமபதில் பன்மணதமகவும் சபற்யகணமகவும் டயர்க்கப்ட்து.‛  

 

ஆக, இந்டயத என்யதம் ன்து ணமயங்கள் பிபேம்ிச் தசர்ந்டதடம பிபேம்ிமல் ிரிந்து 

சசல்த்டக்கதடம அன்று. இது கூட்மட்சயத் டயமதமல் டன்னுபே ணமத்துக் சகமள்லம் 

எற்மதமட்சய என்யததண டபி, உரிமணகமந ணடயக்கும் கூட்மட்சய-என்யதணன்று.      

 

டணயழ்மடு மசப்ட்மலும் இமமண சகமண்டு இங்குபடன்று. ணமயம் 

ப்ட்மலும் டன்மட்சய சகமண்டு  இங்குபடன்று. இறுடயக்கும் இறுடயதமக, அது இந்டயத 

பல்சயதத்துக்கு  அடிமணப்ட் எபே தடசம். சதம ணட்டும் ணமற்ய மபப்டமததத 

ணீட்சய சற்று பி படிதமது.  

 

இந்டயத என்யதம், டணயழ்மடு ன்று மம் சசமல்படமல் இந்துத்துபக் கும்ல் 

ஆத்டயப்டுபமடக் கண்டு ணயமவுற்று, இமமண ணீட்புக்கும் டன்டீர்வுரிமணக்குணமகப் 

தமமடும் தடமபமதப் புக்கஞித்து பி தபண்மம்.  

 

 

: 
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 மக அசயன் எடுக்குபம ஆபடணமகயத சகமதமம 

சணந்டம 

உகநபில் இது பம 15 தகமடிக்கு தணமதமர் தகமபிட்-19 சடமற்று தமய்க்கு 

ஆநமகயபள்நர். அபர்கநில் 31 ட்சத்டயற்கும் அடயகணமதமர்  உதிரினந்துள்நர். அடயக 

சகமதமம சபேந்சடமற்யமல் டமக்குற் மடுகநில் அசணரிக்கம படயத்டயலும், இந்டயதம 

இண்மம் இத்டயலும் உள்ந. இந்டயதமபில் இது பம 2.5 தகமடிக்கு தணமதமர் 

சகமசமம சடமற்மல் மடயக்கப்ட்டுள்நர் இடயல் 3 ட்சத்துக்கு தணமதமர் இந்துள்நர். 

பரி 6 படல் அநிக்கப்டும் தகமபிட் டடுப்பு ணபேந்து இது பம 1.7 பிலக்கமடு ணக்கலக்தக 

பலமணதமக அநிக்கப்ட்டுள்நது.  2021-22 யடயயமதயக்மகதில் தகமபிட் டடுப்பு 

ணபேந்துக்கமக 35,000 தகமடி யடய எதுக்கப்டும்  அயபிக்கப்ட்து, அடன் ிகு அடயகரித்து 

பபேம் சகமதமம டமக்குடமக் கட்டுக்குள் மபக்க கூடுடல் யடய எதுக்கப்பில்ம 

ன்துன், எதுக்கப்ட் 35,000 தகமடி பைமய் பமதமகப் தன்டுத்டப்ட்டம ன்தும் 

தகள்பிக்குயதமகதப உள்நது.  

 

உகயததத ணயக அடயகணம சடமற்றுகமநப் டயவு சசய்துள்ந மமக இந்டயதம 

உபேசபடுத்துள்நது. மள்தடமறும் 4 ட்சத்துக்கு தணல் ணக்கள் சடமற்றுக்கு ஆநமகய 

பபேகயமர்கள். இந்டயதமபில் ணக்கள் சந்டயத்து பபேம் இக்கட்ம சூனமப் மர்த்து சரம, 

மகயஸ்டமன், ிரிட்ன் மடுகள் உடவுபடமக ஆடவு சடரிபித்துள்ந யமதில் ணத்டயதில் 

ஆலம் மக அதசம சகமதமமமப அசயன் எடுக்குபம ஆபடணமகதப தன்டுத்டய 

பபேகயது. பமதம ணபேத்துப தசமப அநிக்கப்மடடமல்  ணமயங்கநில் ணக்கள் 

சகமத்துக் சகமத்டமகச் சசத்து ணடிகயன்ர்.  

 

தகமபிட்-19 டடுப்பு ணபேந்மட அமத்து ணக்கலக்கும் இபசணமக அநிக்க தபண்டிதது எபே 

ணக்கள் அசயன் கமண. உக மடுகநில் சமதுச் சுகமடமத்டயற்கு எதுக்கரடு சசய்படயல் 

2020இல் 158 மடுகநில் கமக்தகமடி யமதில், 155ஆம் இத்டயல் இந்டயதம உள்நது. ஆமல், 

உகநபில் இமணுபத்டயற்கு அடயகம் சசவு சசய்பம் மடுகநில் அசணரிக்கம, சரமவுக்கு 

அடுத்டடிதமக 2020இல் இந்டயதம 3ஆம் இத்டயல் உள்நது   ஸ்மக்தமணயன் சர்பதடச 

அமணடயக்கம ஆய்பமணப்பு (சயப்ரி) சடரிபித்துள்நது. இந்டயதமபின் இமணுபச் சசவு 2020இல் 
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72.9 ில்யதன் மர் (54 ட்சம் தகமடி பைமய்). இமணுபத்டயற்கு 54 ட்சம் தகமடி பைமய் 

சசவு சசய்பம் மக அசமல் ணக்கலக்கு எபே டடுப்பு ணபேந்மடக் கூ இபசணமக அநிக்க 

படிதபில்ம ன்மல், ப்தர்ப்ட் ணக்கள் பிதமட அசமக மக அசு உள்நது ன்மடப் 

புரிந்துசகமள்ந படிபம். 

 

மக அசயன் சரிதம டயட்ணயன்மணதமல், யர்பமகச் சரர்தகடுகநமலும் தகமபிட் 2ஆம் அம 

கட்டுப்டுத்டப்மணல் சணன்தணலும் அடயகரித்து பபேகயது. தண 1 படல் 18 பததுக்கு 

தணற்ட்பர்கலக்குத் டடுப்பூசய தமடுடல் சடமங்கும்  அயபிக்கப்ட்து. ஆமல் 

தடமபக்தகற் தகமபிட் டடுப்பு ணபேந்துகநின் உற்த்டய அடயகணமக்கப்பில்ம ன்டமல் 

டட்டுப்மடு யவுகயது. தகமபிட் டடுப்பு ணபேந்துகநின் பிம யர்ஞத எலங்குபமமத 

ணத்டயத அசு தணற்சகமள்நமணல், இந்ட இக்கட்ம சூனம ணபேந்து யறுபங்கள் சபேமம் 

ஈட்டுபடற்கம ல்பமய்ப்மகப் தன்டுத்டயக் சகமள்லணமறு பிட்டுள்நது. தகமபிட் டடுப்பு 

ணபேந்துகநின் பிமகநில் கடும் தபறுமடுகள் கமஞப்டுகயன். யறுபங்கள் ணத்டயத 

அசயற்கு ணயவு பிமதிலும், ணமய அசுகலக்கு அடயக பிமதிலும் டடுப்பு ணபேந்துகமந 

பிற்றுள்ந. ’சரம் இந்டயதம யறுபம் தகமபிட் டடுப்பு ணபேந்மட  ணத்டயத அசயற்கு 200 

பைமய்க்கும், ணமய அசுகலக்கு 400 பைமய்க்கும், டிதமர் ணபேத்துபணமகலக்கு. 600 

பைமய்க்கும் பிற்றுள்நது. மத் ததமசக் ணமய அசுகலக்கு 600 பைமய்க்கும்,  டிதமர் 

ணபேத்துபணமகலக்கு 1,200 பைமய்க்கும் பிற்றுள்நது. ணமய அசுகள் யடய சபேக்கடிதில் 

டபிக்கும் தமது தகமபிட்-19 டடுப்பு ணபேந்மட இபசணமக சற்றுத் டபேபடற்கம குமந்டட்ச 

உடபிமதக் கூ ணத்டயத அசு சசய்தபில்ம. 

 

புள்நிதிதல் ணற்றும் டயட் அணமக்க அமணச்சகத்டயன் (MoSPI) டவுகள், பரி 2018 

யபப்டி, 345 டயட்ங்கலக்குக் கூடுடமக பை. 2.19 ட்சம் தகமடி சசவு 

சசய்தப்ட்டிபேப்மடபம், 354 டயட்ங்கமந யமதபற்றுபடற்கு 45 ணமடங்கள் 

டமணடணமகயதிபேப்மடபம் சடரிபிக்கயது. பமதம டயட்ணயன்மண, ஆத்துக் கமஞிகமநச் 

சரிதமக அமதமநம் கமஞமடயபேத்டல் ணற்றும் ங்குடமர்கநிமதத பமதம எத்துமனப்பு 

இல்மமண ஆகயத கமஞங்கநமல் ஞ பிதபம், கம டமணடபம் ற்ட்டுள்ந. 

 

தணமடி அசு குமந்டட்ச அசு, அடயகட்ச யர்பமகம் ன் சகமள்மகதின் அடிப்மதில் 
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ங்கு பிக்கமபம் டீபிணம டிதமர்ணதத்மடபம் சகமள்மககநமகப் ின்ற்ய பபேகயது. 

இந்ட யடயதமண்டில் ங்குபிக்கலுக்கம இக்கு 1.75 ட்சம் தகமடி யர்ஞதிக்கப்ட்டுள்நது. 

ணகமமஷ்டி பங்கய, இந்டயதன் ஏபர்சரஸ் பங்கய உட் மன்கு படல் ந்து சமதுத் தும 

பங்கயகமநபம், சமது யடயக் கமப்டீ்டு யறுபத்மடபம், டிதமர்ணதப்டுத்துபடற்கம 

ஆதமசமமத யட்டி அததமக் (Niti Aayog) பனங்கயபள்நது. டற்தமது ணமயங்கநிலும் சமதுச் 

சசமத்துகமநப் ஞணமக்குடமபம் டிதமர்ணதத்மடபம் ஊக்குபிக்கும் டயட்ம் குயத்து யடய 

அததமக்கும், படலீடு ணற்றும் சமதுச் சசமத்து தணமண்மணத் துமபம்  ரிசரயத்து 

பபேகயன். 

 

கமப்டீ்டுத் துமதில் அன்ித தடி படலீட்டு பம்ம 49 பிலக்கமட்டியபேந்து 74 

பிலக்கமமக உதர்த்தும் ணதசமடமவுக்கு கந்ட ணமடம் மமலணன்த்டயல் எப்புடல் 

அநிக்கப்ட்து. ஏய்வூடயதத் துமதிலும் அந்யத தடி படலீட்டு (ஃப்.டி.) பம்ம 49 

பிலக்கமட்டியபேந்து 74 பிலக்கமமக உதர்த்துபடற்கம சட்த் டயபேத்ட ணதசமடம அடுத்ட 

மமலணன்க் கூட்த் சடமரில் டமக்கல் சசய்தப்வுள்நது. புடயத சட்த் டயபேத்ட 

ணதசமடமபில் தடசயத ஏய்வூடயத அமணப்ம, ஏய்வூடயத யடய எலங்குபம, தணம்மட்டு 

ஆமஞதத்டயயபேந்து ிரித்து, யறுபச் சட் எலங்குபமக்குள் சகமண்டுப 

பமய்ப்ிபேப்டமகத் டகபல்கள் சபநிபந்துள்ந. பீ டமமநணதம் இந்டயத ணக்கநின் 

ஏய்வூடயதத்மடபம் பிட்டு மபக்கமணல் கநகீம் சசய்தவுள்நது.  

 

சபேந்சடமற்றுக்கு டுபில் சமதுத் துமபம், டிதமர் துமபம் கூட்மக   

மபமப்டுத்டவுள்ந அசயன் உள்கட்மணப்புத் டயட்த்மடச் சசதல்டுத்ட பமய்ப்த 

இல்ம  டயட்க்குலபின் பன்மள் துமஞத் டமபர் ணமண்தக் சயங் அலுபமயதம 

சடரிபித்துள்நமர். சணமத்ட உள்மட்டு உற்த்டயதில் டயவு சசய்தப்ட் அமணப்புசமர் 

துமதியபேந்து அடயக பநர்ச்சய ற்டுகயது, சசவுக் குமப்பு படிக்மககள் கமஞணமகப் 

சபேயறுபங்கநின் பபேபமபம், இமபம் அடயகரித்துள்ந. எப்ந்ட உமனப்மநர்கமநக் 

குமப்டன் பபம் இது சசய்தப்ட்து, இது பபேபமய் பநர்ச்சயதின் குமமபபம், 

பமசமம சமபேநமடமத்டயற்கு அடமல் மடயப்புகள் ற்டுபமடபம் குயக்கயது. ஆமல் 

டற்தமமடத சணமத்ட உள்மட்டு உற்த்டய அநபடீ்டு பமதில் அமணப்புசமம துமதின் 

பநர்ச்சய அமணப்புசமர் துமக்கு எத்டடமக இபேக்கும் ன்று கபேடயதத ணடயப்ிப்டுபடமகவும் 
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அலுபமயதம கபம சடரிபித்துள்நமர்.  

 

சகமதமம டமக்கத்டமல் அமணப்புசமமத் துமதத சரிதும் மடயப்புற்றுள்நது. கன் தசமப 

கயமப்டயலும் கூடுடல் றுணமம யம கமஞப்டுகயது. பப் சமபேட்கநின் பிமபமசய 

சரிதும் அடயகரித்துள்நது. சயறு குறு டுத்ட யறுபங்கள் உரித யடயக் கன் ச படிதமணல் 

மடயப்புற்றுள்ந.  அதடதத்டயல் சபேயறுபங்கநின் ங்கு ணடயப்புகள் பஙீ்கயபள்ந.  

 

படமநித்துப தணமடயக்க மம அசணரிக்கமபில் கூ மன் யர்பமகம் 

சபேயறுபங்கநின் ணீடம பரிகமந உதர்த்தும் பதற்சயகமந தணற்சகமண்டுள்நது. 

அசணரிக்க யடயதமணச்சர் தட் சதல்ன் சபேயறுபங்கள் பரி ய்ப்புச் சசய்பம் சமபேட்டு 

மங்கமந இணமற்ம் சசய்பமடத் டடுப்டற்கமக உகநமபித குமந்டட்ச யறுப 

பரிமத மபமடுத்ட தபண்டும் ன்று பயபறுத்டயபள்நமர். 

 

அடமி குலணம் 100 ில்யதன் மபேக்கும் அடயகணம சந்மட பட ணடயப்மக் சகமண் 

3ஆம் இந்டயத யறுபணமக பநர்ந்துள்நது. ஆசயதமபிததத படல் ஞக்கமமக இபேக்கும் 

பதகஷ் அம்மிக்கு, சகமதமம சமது பக்கக் கமத்டயல் ணட்டும் 3,500 தகமடி அசணரிக்க 

மர் சசமத்து தசர்ந்துள்நது. இண்மபது சபேம் ஞக்கமம அடமிதின் சசமத்து ணடயப்பு 

5,050 தகமடி மமக அடயகரித்துள்நது. கந்ட 2020ஆம் ஆண்டில் ணட்டும் அடமிதின் சசமத்து 

ணடயப்பு 5 ணங்கு உதர்ந்டயபேப்டமக ஃதமர்ப்ஸ் இடழ் சடரிபித்துள்நது. இந்டயதமபில் கந்ட 

ஆண்டு  சபேம் ஞக்கமர்கநின் ண்ஞிக்மக 102ஆக இபேந்ட யமதில் இந்ட ஆண்டு 140ஆக 

அடயகரித்துள்நது. ஆமல் சபே யறுபங்கநின் மகக்கூயதம மக ஆட்சயதில் 

சபேயறுபங்கநின் ணீடம பரிமதபம், பபேணம பரிமதபம் உதர்த்தும் தச்சுக்தக 

இணயல்மது தமதிற்று. ணமமக நித ணக்கநின் துதர் டஞிக்க ந்ட படிக்மகபம் 

டுக்கமட மக அசு அபர்கநின் ணீடம பரிச் சுமணமத தணலும் கூட்டிதடமததத 

யடயதமண்டு 2021இல் ணமபக பரிபபேபமய் 12 பிலக்கமடு அடயகரித்துள்நது. 2021 ப்ல் 

ணமடத்டயல் சக்கு ணற்றும் தசமப பரிகள் (யஸ்டி) பனயதிம பபேபமய் பை.1.41 ட்சம் 

தகமடி உதர்ந்து, சசன் ஆண்டுன் எப்ிடும் தமது 14 பிலக்கமடு அடயகரித்துள்நது. 

 

சபேந்சடமற்யமல் ற்ட் கன்கமந அமப்டற்கு சசல்ப பரி பிடயப்து  தணமசணம 
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பனயபமதமகும் ன்றும், அது அயபகப்டுத்டப்ட்மல் அப்டிதத யந்டணமகய பிடும் 

ன்றும் கூறுகயமர் தமல் ரிசு சற் சமபேநிதல் பல்லுர் அங்கஸ் டீட்ன். ஆமல் 

அபதம சமபேநமடம ற்த்டமழ்வுகமந, சணத்துபணயன்மணமத வ்பமறு குமப்து ன்து 

குயத்து ஆமபம் இங்கயமந்டயன் பல்லுர் குலமப பனயத்துகயமர்!. சமபேநமடம 

ற்த்டமழ்வுகமநக் குமப்டற்கமக ஆய்வு சசய்கயதமம் ன்று சசமல்யப் சமபேநமடம 

ற்த்டமழ்வுகள் அடயகரிப்டற்தக பனயகமட்டும் இத்டமகத சமபேநிதல் பல்லுர்கள்டமம் 

சணத்துபணயன்மணதின் மதுகமபர்கள்!. 

 

இந்டயதமபில் தபமபமய்ப்புகமநப் சபேகச் சசய்படற்கம புடயத டயட்ங்கள் தும் 

மபமப்டுத்டப்மட யமதில் கயமணப்புங்கநிலும், கர்ப்புங்கநிலும்  

தபமதின்மண பிகயடம்  தணலும் அடயகரித்துள்நது. இந்டயதப் சமபேநமடமத்மடக் 

கண்கமஞிக்கும் அமணப்பு அயபித்துள்ந டி, தபமதின்மண பிகயடம் இந்டயத அநபில் 7.97 

பிலக்கமமகவும், கர்ப்புங்கநில் 9.78 பிலக்கமமகவும் உதர்ந்துள்நது. கந்ட எபே 

பபேத்டயல் இந்டயதமபில் டுத்ட பர்க்கத்மடச் தசர்ந்டபர்கநின் ண்ஞிக்மக  3.2 தகமடிக்கு 

தணல் குமந்துள்நது, பறுமணக் தகமட்டிற்குக் கரழ் உள்நபர்கநின் ண்ஞிக்மக 60 

பிலக்கமமக உதர்ந்துள்நது. 

 

தபமதினப்மலும், ஊடயத இனப்மலும் ணக்கள் சபேணநபில் அல்லுற்று பபேம் யமதில் 

தகமபிட் இண்மம் அம மட்டின் சமபேநமடமத்டயலும், ணக்கநின் பமழ்பமடமத்டயலும் 

தணலும் டயர்ணமத் டமக்கங்கமந ற்டுத்டவுள்நது. தகமபிட் படல் அமதின் 

டமக்கத்டயயபேந்தட இன்னும் ணீநமட யமதியபேக்கும் சமபேநமடமம் இண்மம் அமதமல் 

தணலும் டமக்குறுபது உறுடய ன் யமதில் சமபேநமடம ணீட்சய தணலும் டமணடணமகும் அமத 

யம ற்ட்டுள்நது. 

 

ஞபகீ்கம்:  

ிப்பரிதில் தகர்தபமர் குயதடீு அடிப்மதிம சயல்மப் ஞபகீ்கத்டயன் அநவு 5.52 

பிலக்கமடு அடயகரித்துள்நது, உஞவுப் சமபேட்கநின் பிமபமசய 4.94 பிலக்கமடு 

அடயகரித்துள்நது. கமய்கயகநின் பிமபமசய 4.83  பிலக்கமடு குமந்துள்நது. பேப்பு 
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பமககநின் பிமபமசய 13.25 பிலக்கமடு அடயகரித்துள்நது. பட்ம பிம 10.60 பிலக்கமடு 

உதர்ந்துள்நது. ண்சஞய், சகமலப்பு ஆகயதபற்யன் பிமபமசய 24.92 பிலக்கமடு 

அடயகரித்துள்நது. ணீன், இமச்சயதின் பிம 15.09  பிலக்கமடு உதர்ந்துள்நது. டணயழ்மட்டில் 

ஞபகீ்கம்  7.70 பிலக்கமடு உதர்ந்துள்நது. 

 

பரிதில் சடமனயல்தும பநர்ச்சய: 

புள்நிதிதல் அமணச்சகத்டமல் சபநிதிப்ட் சடமனயல்தும உற்த்டயக் குயதடீ்டு 

அயக்மகதின் டி பரிதில் சணமத்ட உற்த்டயக் குயதடீு 3.6  பிலக்கமடு சரிபமந்துள்நது. 

படன்மணத் துமகநில் சுங்கத் துமதில் உற்த்டய 5.5 பிலக்கமடு சரிபமந்துள்நது. 

சசய்சமபேநமக்கத் துமதில் உற்த்டய 3.7 பிலக்கமடு சரிபமந்துள்நது. ணயன்சம உற்த்டய 0.1 

பிலக்கமடு அடயகரித்துள்நது.  

 

தன்மட்டு அடிப்மதிம பமகப்மட்டில் படன்மண சமபேட்கநின் உற்த்டய 5.1 

பிலக்கமடு சரிபமந்துள்நது. படப் சமபேட்கநின் உற்த்டய 4.2 பிலக்கமடும், உடி 

தகர்வுப் சமபேட்கநின் உற்த்டய  3.8 பிலக்கமடும் பழீ்ச்சயதமந்துள்நது. கட்டுணமப் 

சமபேட்கநின் உற்த்டய 4.7 பிலக்கமடும்,  இமயமப் சமபேட்கநின் உற்த்டய 5.6 

பிலக்கமடும்  குமந்துள்நது. ீடித்ட தகர்வுப் சமபேட்கநின் உற்த்டய 6.3 பிலக்கமடு 

அடயகரித்துள்நது. 

 

ணமர்ச்சயல் சடமனயல்தும பநர்ச்சய: 

இந்டயதமபின் சடமனயல்தும, உள்மட்டு பர்த்டக தணம்மட்டுத் தும சபநிதிட் ட்டு 

பக்கயதத் சடமனயல்கநின் எபேங்கயமஞந்ட உற்த்டயக் குயதடீு ணமர்ச்சயல் 6.8 பிலக்கமடு 

உதர்ந்துள்நது. சசன் பபேம் ணமர்ச் ணமடத்டயல் சகமதமம டமக்கத்மடக் கட்டுப்டுத்டப் சமது 

பக்கம் ற்டுத்டப்ட்டமல் சமபேநமடமம் கடுமணதம சரிமப சந்டயத்டது ன்டமல், 

அடனுன் எப்ிடும் தமது இப்தமது அடயக பநர்ச்சய ற்ட்டிபேப்து தமன் தடமற்ம் 

கமஞப்டுகயதட டபி இது உண்மணதம பநர்ச்சயமதக் குயக்கமது ன்தும் குயப்ித்டக்கது. 

சசன் ஆண்டு ணமர்ச் ணமடத்டயன் உற்த்டய யமபன் எப்ிடும் தமது யக்கரி உற்த்டய 21.9 

பிலக்கமடும், கச்சம ண்சஞய் உற்த்டய 3.1 பிலக்கமடும், சட்தமயத சுத்டயகரிப்பு சமபேட்கள் 

உற்த்டய 0.7 பிலக்கமடும், உ உற்த்டய 5 பிலக்கமடும்  குமந்துள்ந. இதற்மக ரிபமப 
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உற்த்டய 12.3 பிலக்கமடும், ஃகு உற்த்டய 23 பிலக்கமடும், சயசணண்ட் உற்த்டய 32.53 

பிலக்கமடும், ணயன்சம உற்த்டய 21.6 பிலக்கமடும் அடயகரித்துள்ந.  

 

சகமதமம டடுப்பு ணபேந்து கயமப்டயல் உக மடுகநிமதத ற்த்டமழ்வு கமஞப்டுகயது. 

சமபேநமடமத்டயல் ின்டங்கயத மன மடுகநில் சபறும் 0.3 பிலக்கமடு ணட்டுதண சகமதமம 

டடுப்பூசய சசலுத்டப்ட்டுள்நது  உக சுகமடம அமணப்பு சடரிபித்துள்நது. பநர்ந்ட 

மடுகதந சகமதமம டடுப்பு ணபேந்துகமந உகநபில் அமபபேக்கும் கயமக்கச் சசய்தமணல், 

டங்கள் சமபேநமடம தணமடயக்கத்டமல் சகமதமம டடுப்பு ணபேந்துகநில் 82 பிலக்கமட்ம 

அகரித்துள்ந.  

 

தகமபிட் சடமற்றுதமதமல் கடுமணதமகப் மடயக்கப்ட்டிபேக்கும் மன மடுகநின் துதர் 

டஞிக்கவும், சமபேநமடம பழீ்ச்சயதியபேந்து அபற்மப் மதுகமக்கவும் 650 ில்யதன் மர் 

ணடயப்ிற்குச் சயப்பு பமவு உரிமணகள் எதுக்கரடு சசய்த ய-20 மடுகநின் கூட்மணப்ில் 

எப்புடல் அநிக்கப்ட்து. ஆமல் சயப்பு பமவு உரிமணகநின் எதுக்கரடுகள் சபேணநபில் 

பநர்ந்ட மடுகமநதத தசபேம் ன்டமல் அமப மன மடுகலக்கு ணீள் எதுக்கரடு 

சசய்தப்மட பம அபற்மல் மன மடுகள் ந்டப் தனும் அமதப் தமபடயல்ம.  

 

படமநித்துபக் சகமடுங்தகமல் ஆட்சயதின் கமமஞணமக தகமபிட் டமக்கத்டமல் உகநபிலும் 

உள்மட்நபிலும் -- மடுகலக்கயமதிலும் அந்டந்ட மட்டுக்குள்லம் -- சபகப் சமபேநமடம 

ற்த்டமழ்வுகள் அடயகரித்துள்ந. படமநித்துப ற்த்டமழ்வுகமந தணலும் அடீடணமக்கும் 

ஏர் அச எடுக்குபம ஆபடணமக சகமதமம தன்டுத்டப்டுகயது. சில் கதமக 

ணபேந்து யறுபங்கநின் கமப்புரிமணகமநபம், சபேமங்கமநபம் மதுகமப்டற்கமகக் 

தகமடிக்கஞக்கம ணக்கநின் இன்னுதிர்க்மநப் யதிமம் அடயல் என்றும் டபயல்ம 

ன்தட படமநித்துபத்டயன் ீடயதமக உள்நது!  
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 பசங்ோட்டான் குமிப்பு  

தோறர் ஞானம்: 

ள்நிவு கந்ட தம் அந்டத் சடமமதசயச் சசய்டய பந்டது. ‛மன் ஜமத்தடம அம்ணம‛ 

ன்று அயபகம் சசய்து சகமண்டு, ன் து ன்று மன் தகட்குபன்த சசமல்ய படித்து 

பிட்மர்கள்: ஜமத்டயன் ணமபி சசத்துட்ம ன்மர்கள். ‛ஜமம்?‛ ன்று மன் தகட்டு 

படிப்டற்குள்தநதத அபனும் சசத்துட்மன்தம ன்மர்கள். ததம!  

”பிபந்சடரிதமட குனந்மடமத பச்சுகயட்டு ன் சசய்ததுனு சடரிதமணத் 

டபிச்சுகயட்டிபேக்தகன்! ீங்கடமன் க்கு பனய சசமல்ணும்!‛ ன் ந்டது ன்று 
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சுபேக்கணமகக் தகட்டுத் சடரிந்து சகமண்தன். கஞபன் ணமபி இபேபபேக்கும் தகமபிட்-19 

சடமற்று இபேபபேம் கமட்டுணன்மர்தகமதில் அசு ணபேத்துபணமதில் தசர்க்கப்ட்ர். 

படயல் ணமபி இந்து பிட்மர். ிகு தடமனர் ஜமம் படீ்டுக்குப் தமய் மர்த்துக் 

சகமள்நமம் ன்று பந்து பிட்மர். ஆமல் அடுத்ட சய மநில் அபபேம் இந்து பிட்மர். 

இபேபர் உமபம் ஊமட்சயப் ஞிதமநர்கள் பந்து டுத்துப் தமய் அக்கம் சசய்டமர்கநமம். 

அடுத்ட ணமடம் பமமக சகமடுக்கக் கூ ன் சசய்பது ன்று சடரிதபில்ம ன்று அம்ணம 

சசமன்மர்கள். 5 பததுப் மதன் -- ஜமம் இமஞதரின் பநர்ப்புப் ிள்மந -- ன் 

க்கயது ன்று சடரிதமணல் பிமநதமடிக் சகமண்த இபேக்கயமன் ன்மர்கள். 

அபிணயபேந்து மகப்தசயமத பமங்கதப படிதபில்ம, அபன் தூங்கயத ிகு அமட பமங்கய 

உங்கள் சடமமதசய ண்மஞக் கண்டுிடித்துப் தசுகயதன் ன்மர்கள். க்கு அம்ணமமப 

ன்மகத் சடரிபம், எபேபம ணதிமடுதுமதில் கூட்ம் தசய பிட்டு அபர்கள் படீ்டில் 

இவுத் டங்கயத யமவு. ணீண்டும் ணதிமடுதுமதில் ஜமம் டயபேணஞத்துக்குப் தமதிபேந்ட 

தமது மர்த்தடன். ஆறுடமங்க, கமமதில் பிடிந்ட ிகு தசமம் ன்று சசமல்ய 

பிட்தன்.  

 

ஜமம் ற்யத யமவுகள்: இதக்க அலுபகம் அப்தமது அம்த்தூரில் இபேந்டது. இதக்கத் 

டயங்கதநமகத் டணயழ்த் தடசம் சபநிபந்து சகமண்டிபேந்டது. மனும் தடமனர்கலம் கப் 

தபேந்துகநிலும் புகத் சடமர்பண்டிகநிலும் யப் தஞிகநிம் தசய இடழ் பிற்ம 

சசய்பது பனக்கம். எபே மள் அந்டப் ஞி படிந்து தபேந்டயல் டணயழ்த் தடசம் இடழ்கள் 

யமந்ட மபன்  அம்த்தூர் டயபேம்ிக் சகமண்டிபேந்தடன். ன் க்கத்து இபேக்மகதில் 

உட்கமர்ந்டயபேந்ட குங்குணப் சமட்டு இமநஜர் ன்மப் மர்த்துப் புன்மக பூத்டமர். மன் 

இமடப் டிபஙகள் ன்று டணயழ்த் தடசம் இடமனக் மகதில் சகமடுத்தடன்.  ஆர்பணமய்ப் 

மர்த்துக் சகமண்த ‚ீங்கள்?‛ ன்மர். டயதமகு, இந்ட இடனயன் ஆசயரிதர் ன்தன். இடமனத் 

டயபேப்ிக் சகமடுத்ட தமது ீங்கதந டுத்துப் தமய்ப் டிபங்கள் ன்தன். ன் தபம 

சசய்ஙீ்க? ‛டிதமர் கம்சிதில் பிற்மப் ிடயயடயதம இபேக்தகன். யந்ட தபம 
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இல்ம.‛  உங்கலக்கு டமபது அசயதல் உண்ம? ஆர்ஸ்ஸ் சகமள்மக ிடிக்கும் ன்மர். 

இபேக்கட்டும், சடமர்ந்து சடமர்ில் இபேங்கள், இடனயல் பகபரி உள்நது, ப்தமது 

தபண்டுணமமலும் பமபேங்கள் ன்று கூயக் மககுலுக்கய பிமசகமடுத்து அனுப்ிதன்.     

அடுத்ட சய மநில் இதக்க அலுபகம் பந்டமர். மனத இடழ்கள், புத்டகங்கள் டுத்துப் 

டிப்மர்.  ணபேதுமண்டிதன், ங்கயள்நி, கடயர்க்குணன் உள்நிட் தடமனர்கநிம் டமபது 

தகள்பி தகட்டுக் சகமண்த இபேப்மர். ன்ிபம் தம் தகட்டுப் தசுபமர். எத 

தகள்பிமதப் பம தகட்மர். மங்கள் சகமடுக்கும் மபமப் ஞிகமநக் கபணமகச் 

சசய்பமர். அந்ட தம் அம்த்தூரில் மங்கள் த்டயக் சகமண்டிபேந்ட ணக்கள் தகமரிக்மக 

இதக்கம் த்டயக் சகமண்டிபேந்தடமம். படீுபீமகச் சசன்று துண்யக்மக சகமடுத்து 

உண்டிததந்துதபமம். அடயல் ணற்த் தடமனர்கலன் அபபேம் அலுப்ின்யக் கந்து சகமண்மர்.  

ஜமம் டக்கு யந்ட தபம இல்மடடமல் தடமனர்கநிம் அவ்பப்தமது  மகணமற்று 

பமங்குபமர். தடமனர்கள் டணக்குள் கன் பமங்குபது சகமடுப்டயல் ிமன இல்ம, ஆமல் 

அடற்சகமபே பம்பு மபத்துக் சகமள்லங்கள் ன்று அயவுறுத்துதபன். ன்மப் சமறுத்ட 

பம ஆதிம் பைமய்டமன் ல்ம. ஆதிம் பைமய்க்கு தணல் கன் சகமடுக்கவும் ணமட்தன். 

கன் பமங்கவும் ணமட்தன் ன்று சசமல்யக் சகமள்தபன்.  

 

எபே மள் ஜமம் ன்ிம் பந்து ‚தடமனர், உடபி தபண்டுதண‛ ன்மர். ‛சசமல்லுங்க ஜமம்.‛ 

‛பணு ணமசணம படீ்டு பமமக சகமடுக்க, தபமபம் கயமக்க, அம்ணம டமபது கன் 

பமங்கயட்டு பமமன்மங்க.‛ ‛ன் தபணும் சசமல்லுங்க?‛ ‚மமதிம்? அடுத்ட ணமசம் 

சகமடுத்துபேதபன்.‛ ‛சரி, ணமமக்குள் டபேகயதன்‛ ன்தன். ப்டிததம சகமடுத்தும் பிட்தன். 

ணறு மள் இபே தடமனர்கமந ஆபடி அபேகயயபேந்ட அபர் படீ்டுக்கு தரில் அனுப்ி 

அம்ணமமபபம் மர்த்து பிட்டு, படீ்டுரிமணதமநரிபம் தசய பச் சசய்தடன்.   

 

2009 ஈனப் தமர் யமவுற் ின் 2010இல் டணயழ் ணீட்பு டணயனர் ணீட்பு சடுமப்தஞம் த்டத் 

டயட்ணயட்டுக் சகமண்டிபேந்தடமம். டஞ்மச, மமக, டயபேபமபைர் ணமபட்ங்கநில் 1000 
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கயதமணீட்பேக்கு தணல் 47 மள் க்கத் டயட்ம்.  ஜமம் ‚மனும் க்கமணம?‛ ன்மர். 

க்கமதண? ‛இதக்கத்டயல் தசமணம?‛ ‛தசமதண!‛ 

 

”ஆர் ஸ் ஸ் சகமள்மக ன்மச்சு?‛ 

"அது ப்ததம தமதமச்சு." 

 

ணகயழ்ச்சய! ன்று சசமல்ய பிட்டு உற்றுப் மர்த்தடன்.  

 

"கவுள் ம்ிக்மகமத பி படிதமது, குங்குணப் சமட்மபம் பி படிதமது" ன்மர்.  

 

"அசடல்மம் பித் தடமபதில்ம" தன்.  

 

"என்று தகட்க தபண்டும், டபயல்மதத?" 

 

"தகலங்கள்" ன்தன்.  

 

"ீங்க சமடய மர்ப்ஙீ்கநம?"  

 

“இது ன் தகள்பி?‛ 

  

ிப்சமக்கும் ல்ம உதிர்க்கும் ன்து ல்மபற்றுக்கும் டமன்! குபகத்டயலும் அமணப்ிலும்! 

 

"சரி, இி உங்கதநமடுடமன்! மப்தஞத்டயல் பணும்."  

 

"பமம்."  
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தகமடிக்கம படல் கும்தகமஞம் பம 1047 கயதமணீட்ர் 47 மள் ந்டமர். அந்ட 

சடுமப்தஞத்டயல் சமறுப்புன் புத்டக பிற்ம சசய்டமர்.சகமடுத்ட ஞி துபமமலும் 

ணறுக்கமணல் சசய்து அமத்துத் தடமனர்கநின்  அன்மபம் சற்மர், 

பினயதினந்ட சண்மஞ ணஞக்கும் படிமபத் சடரிபித்ட தமது பதபற்தன்.  ணஞபினமவுக்கு 

தரில் சசன்று பமழ்த்டய  ணகயழ்ந்தடன் இதக்கம் சமர்ில் மகதில் எபே சடமமகமதக் சகமடுத்து 

"கில்ம, கமண‛   ன்தன்.  

 

கமசய பம யமதம பபேணமம் இல்மணல் இபேந்டமர். ஆமல் இதக்கத்துக்குத் டன் 

டயங்கள் ங்கநிப்மத் டபமணல் சசய்து பந்டமர். ந்து படிந்ட சட்ப்தமபத் தடர்டயல் 

மகமபத் தடமற்கடிக்க தபண்டும் ன்மல் டயபகமப ஆடரிக்க தபண்டும் ன்று உறுடயதமக 

ம்ிமர். பகதயல் ஜமம் சமன்மதம ன் சதரில் உடதசூரிதன் 

சயன்த்தடமடு  சடமர்ந்து இடுமகதிட்டு அடற்கமக ன்தமடும் தடமனர்கதநமடும் பமடயட்டு 

பந்டமர். ஆர் ஸ் ஸ் ஆடவு யமதியபேந்து டீபி டயர்ப்பு யமக்கு ணமயதடன் பிமநபமக 

இபேக்கமம் .படிதட்டும், தசயக் சகமள்தபமம் ன்று இபேந்தடன். அடற்கு 

பமய்ப்ில்மணற் தமய் பிட்து. ல்மம் எபே புணயபேக்க, இதக்கத்துக்கம ங்கநிப்ம 

ணபமணல் சசய்து பந்டமர். கமசயதமக இந்ட தண சடமக்கத்டயல் இண்டு ணமடத்துக்கு 200 

அனுப்ி பிட்டுப்  புத்டயல் டகபல் சகமடுத்டமர்.   

 

இதக்கத்துக்கும் டணயழ்க் குபகத்துக்கும் ஜமத்டயன் டயர்கமப் ங்கநிப்பு குயத்து ன் 

ம்ிக்மககள் சமய்த்துப் தமதி ஜமம் தமன் அரிடம தடமனர்கமந 

சபேந்சடமற்றுக்குப் யசகமடுக்கும் தமது ந்டத் டன்மறுடலும் டுமணல் தமகயது      

   

தமய் பிட்பர்கலக்கமகவும் தசர்த்து உமனக்க தபண்டித சமறுப்பு ிமனத்டயபேப்பர்கலக்கு 

உள்நது. 



                                              உரிமணத் டணயழ்த் தடசம்| தண 2021|  20 

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

எவ்சபமபே சுற்றுச் சூனயதமநபேம் படமநித்துபத்மடப் ற்யத்  

சடரிந்து சகமள்ந தபண்டிதது ன்? 

சந்ோ 

ஃிசட் ணமக்தமஃப் ன் சூனயதமநபேம், மன் சல்மணய ஃமஸ்ர் ன் ணமர்க்சயதpப் 

சமபேநிதமநபேம் இமஞந்து ‚What every environmentalist needs to know about Capitalism” --- 

“எவ்சபமபே சுற்றுச்சூனயதமநபேம் படமநித்துபத்மடப் ற்ய சடரிந்து சகமள்ந தபண்டிதது 

ன்?‛ ன் தம 2011ஆம் ஆண்டில் சபநிதிட்ர். சூனயதல் அடிப்மதில் 

படமநித்துபம் குயத்துத் சடரிந்து சகமள்ந தபண்டித  புடயத டகபல்கமநக் 

சகமண்டுள்நது இந்ட தல். சமபேநமடம பநர்ச்சய குயத்துpப் சமதுபமக ற்றுக் சகமள்நப்ட் 

கண்தஞமட்ம் ணறுரிசரமக்குரிதது ன் அடிப்மதில் சபக ணமற்த்டயல் அக்கமபள்ந 

அசயதல், சமபேநமடம, ணமர்க்சயத ஆர்பர்கள்  அமபபேக்குதண சரிதம சகமள்மக-

மபமகமந கமpப்ிடிப்டற்கம சயந்ட பனயகமட்டும் தமகத் டயகழ்கயது. 

 

இந்ட தயன் ஆசயரிதர்கநில் எபேபம மன் சல்மணய ஃமஸ்ர் 20 ஆண்டுகலக்கும் 

தணமகச் சூனயதல் குயத்து ஆய்வுகLள் தணற்சகமண்டு பக்கயதணம தல்கமந 

சபநிதிட்டுள்நமர். ‚இதற்மக டயபேம்புகயது‛- ‚The Return of Nature” ன் டமப்ில் மன் 

சல்மணய ஃமஸ்ர் லடயத தலுக்கு 2020ஆம் ஆண்டின் சயந்ட ணமர்க்சயத தலுக்கம டிபெசசர் 

யமவுப் ரிசு அநிக்கப்ட்டுச் சயப்ிக்கப்ட்து. 

 

புபிதமல் டமங்கக் கூடிதமடக் கமட்டிலும் ணிட சபகம் அடீட சுமணமதபம் அலத்டத்மடபம் 

புபிதின் ணீது சுணத்டயதடமல் சுற்றுச்சூனயதல் சபேக்கடி ல்தபறு ிச்சமகநமக 

சபநிப்ட்டுள்நது. படமநித்துபப் சமபேநமடமத்டமல் ற்டும் சூனயதல் அனயவுகள் குயத்து 

ணமர்க்ஸ், ங்சகல்ஸ் டங்கள் மப்புகநில் ல்தபறு இங்கநில் பிபரித்துள்நர்.  

 

எபே ிச்சமக்கம படன்மணக் கமஞத்மடத் சடரிந்து சகமள்நமணல் அப்ிச்சமமத மம் 

பலமணதமகச் சரி சசய்த படிதமது. ணிட சபகம் இதற்மகதின் அங்கணமகத் டன்ம 

மர்த்டக் சகமள்நமணல், இதற்மக ணீது சபற்ய சகமள்பது தமன் தமட்டி தமடும் 

ணயமமதபம், சசதல்பமமதபம்டமன் இன்மத சமபேநமடம அமணப்பு பநர்த்துக் 
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சகமண்டுள்நது. இதற்மகதின் ணீடம ணிட சபற்யகள் குறுகயத கம அநபில் சபற்யதமகத் 

தடமன்யமலும், ீண் கம அநபில் அந்டச் சயயத சபற்யபம் ணயகப்சரித தடமல்பிமத 

ற்டுத்டதப பனயபகுக்கும். உடி ஆடமதங்கமநதத இக்கமகக் சகமண் 

படமநித்துபத்டயன் சந்டர்ப்பமடSsச் சசதல்மத, ணிட சபகத்டயன் ணயகப்சபேம் 

தடமல்பிதமகவும், இன்று மம் சந்டயக்கும் ணயகப்சபேம் சூனயதல் சபேக்கடிகலக்கம 

படன்மணVக் கமஞணமகவும் உள்நது ன்மடப் புரிந்து சகமள்நமணல் சூனயதல் 

ிச்சமகலக்கு மம் பலமணதம டீர்வு கமஞ படிதமது. 

 

படமநித்துபத்மடப் ற்ய தமசயரிதர்கள் அநித்துள்ந பக்கயதத் டகபல்கள் ின்பபேணமறு:  

சுற்றுச்சூனல் சரனயவு ன்சடமன்றும் புடயடல், டயவு சசய்தப்ட் பமறு பலபடயலும், 

சுற்றுச்சூனல் சரனயபமல் சணசசமதமணயதம, ணமதம தமன்  புமட மகரிகங்கள்  

அனயவுற்குள்நமகயபள்ந. கமடுகள் அனயக்கப்டுடல்,  ணண் அரிப்பு, மசீர் உபர்ப்மடல் 

தமன்   சயக்கல்கள் னங்கமத்டயல் இபேந்துள்ந.  

 

ண்மத கயதக்கத்டயல் சுற்றுச்சூனல் அனயவு குயத்து ிதநட்தம ‚இது சடன்ஸ் ன்டற்கு 

ன் ஆடமம் உள்நது? . . அடன் ச்சதண உள்நது . . . தமதமல் அரிக்கப்ட் உயன் 

லும்புக்கூடு  தமத்டமன் ணயஞ்சயபள்நது. பநணம சணன்மணதம ணண் அமத்தும் அடித்துச் 

சசல்ப்ட்டு லும்பும் தடமலுணமக யம் உள்நது‛  (கய.ப. 427– 347) கயரிட்டிதமயல் 

லடயபள்நமர்.  

 

அந்டப் ண்மக் கமத்டயயபேந்து இன்மத  பீ கமம் வ்பிடத்டயல் தபறுட்டிபேக்கயது 

ன்மல், இன்று புபிதில் அடயக ண்ஞிக்மகதிமதமர் பமழ்ந்து பபேகயதமம். 

அனயதபற்டுத்தும் அடயதபகத் சடமனயல்தட்ங்கள் தன்மட்டில் உள்ந. ல்ம அயதமது 

சசதல்டும் சமபேநமடம அமணப்மக் சகமண்டுள்தநமம். அன்று ஆங்கமங்தக சயயத அநபில் 

ிமந்டயத அநபில் கமஞப்ட் சூனயதல் ிச்சமகள் இன்று உசகங்குதண பமகக் 

கமஞப்டும் ணயகப்சபேம் சூனயதல் சபேக்கடிகநமக ம்மண டயர்சகமள்கயன். ண்மத 

மகரிகங்கநில் சயயத அநபில் சுற்றுச்சூனல்கள் அனயபிற்குட்ட் ஆமல் இன்று 

எட்டுசணமத்ட உதிர்க்தகமநதண மடயக்கப்ட்டு உதிரிங்கநின் இபேப்த அச்சுறுத்டப்ட்டுள்நது. 

தப புபிதின் சுற்றுச்சூனயன் டற்தமமடத பிமபம சரனயவு குயத்து பக்கயதணம 
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அயபிதல் கமஞங்கநின் அடிப்மதில் அக்கம டுத்துக்சகமள்ந தபண்டிதது 

அபசயதணமகும். 

 

இன்று மம் சந்டயக்கும் சூனயதல் ிச்சமகநில் கமயம ணமற்தண  ம்மண அச்சுறுத்தும் 

பக்கயதணம உடிப் ிச்சயமதமகவும், ணற் ிச்சமகலனும் சடமர்புள்ந மணதப் 

ிச்சமதமகவும் உள்நது. கமயம ணமற்த்டமல் ம் உஞவுப் மதுகமப்பும் 

மடயக்கப்ட்டுள்நது. புபிதின்  சபப்யம அடயகரிக்கும் தமது உஞவு உற்த்டய குமபடமக 

ஆய்வுகநின் பம் அயதப்ட்டுள்நது. இடற்கம கமஞம் ன்சபன்மல் சபப்யம 

அடயகரிக்கும் தமது இவு தத்டயல் டமபங்கநின் சுபமசயத்டல் அநவு அடயகணமகயது (enhanced 

respiration). அடமல் கமமதில் எநிச்தசர்க்மகதின் தமது தசணயத்ட ஆற்யல் அடயகநவு 

சுபமசத்டயற்தக சசபனயக்கப்டுகயது. 

  

கயல் அடயக அநபில் கமர்ன்-ம-ஆக்மசடு தசபேம் தமது கணயணமக்கத்டமல் ஏடுள்ந 

பிங்குகலக்கம கட்டுணம அமணப்பு, லும்பு ஆக்கத்டயற்குத் தடமபதம ஆர்கமட்டின்  

(கமல்சயதம் கமர்தட்) சசயவு யம குமந்டயபேக்கயது. உப் தன்மட்டின் அடயகரிப்மல் 

மட்ன், மஸ்ஸ் சுனற்சய மடயக்கப்ட்டுள்நது. உகநபில் மஸ்ஸ் டமதுபிற்குப் 

ற்மக்கும ற்ட்டுள்நது. ன்ரீ் சுனற்சயபம் மடயக்கப்ட்டுள்நது. அடயகரித்து பபேம் 

கணதணமடமல், யப் தன்மட்டிலும் யமத சயக்கல் ற்ட்டுள்நது. பநி ணண்ம் 

அடயகநபில் ணமசமபடமலும் மம் அடயகம் மடயக்கப்ட்டுள்தநமம். சகயனயப் தன்மடு ணயகவும் 

அடயகரித்துள்நது. கயல் சகயனயக் கனயவுகள் டீவுக் கூட்ங்கமநப் தமல் தடங்கய கல் 

பலதும் யமந்து கமஞப்டுகயன். கயல் உள்ந சகயனய சயமடந்து தண் சகயனயகள் 

ஆகயது. அமட பிங்கயங்கள் டுத்துக் சகமள்லம் தமது கடுமணதம மடயப்பு ற்டுகயது. 

. 

அசணரிக்கமபில் ணபேத்துபர்கள், சசபியதர்கநின் இத்ட ணமடயரிகள், சயறுீர் ஆகயதபற்மச் 

தசமடயத்ட தமது அபற்யல் ிஸ்ஃீமல், சய பமக டமதட், சர்ஃபுலரிதட்ட் தசர்ணங்கள், 

மய புதமணயதட்ட் ம ஃமீல் ஈடர் தமன் --- உல் க் தகமநமறுகமந ற்டுத்தும் -

-- ல்தபறு தபடயப் சமபேட்கள் கந்டயபேப்து கண்யதப்ட்து. இந்ட தபடயப் சமபேட்கள் 

ம்ிதல் தகமநமறுகமநபம், கபேவுறுடல் தகமநமறுகமநபம் ற்டுத்டக் கூடிதமப. 

ஆர்கதம மஸ்தட் ன் பூச்சயக் சகமல்யதின் தன்மட்டிமல் ஆட்டிம் ப்டும் 
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கபச் சயடல் தமய் குனந்மடகநிம் ற்டுபடமகவும் கண்யதப்ட்டுள்நது. இவ்பமறு 

சூனயதல் சமறுப்ற் ணிட படிக்மககநமல், புபிதின் உதிர்ச் சூனல் 

ஞ்சமக்கப்ட்டுள்நது. 

 

பீ சுற்றுச்சூனல் இதக்கம் உபேபமபடற்குத் தூண்டுதகமமக இபேந்ட கல் உதிரிதமநர், 

‚அமணடயதம பசந்டம்‛ ன் உன்டப் மப்ின் ஆசயரிதர் தச்சல் கமர்சன் அபர்கள் 

‚தபகத்மடபம், அநமபபம், பிமபமக நிடமகப் சறும் இமத்மடபதண கவுநமக 

பஞங்கும் சபகதண சுற்றுச்சூனல் சரனயவுக்கம பக்கயத கமஞணம பயபறுத்துகயமர். 

 

 பிபியதத்டயன் படல் கட்மநமத ின்பபேணமறு ணமற்றுபடன் பம் படமநித்துபத்டயன் 

சமத்மடப் ச படிபம்: ‚படத் டயட்மத் டபி உக்கு தபறு கவுள்கள் இல்ம.‛ 

சுற்றுச்சூனல் யபுஞர் ரிச்சர்ட் சபின்ஸ் கூறுகயமர்: ‚படமநித்துபத்டயல் பிபசமதம் ன்து 

இமத்டயற்கமகச் சசய்தப்டுகயதட டபி உஞவு உற்த்டய சசய்படற்கமக அல். உஞவு 

ன்து எபே துமஞபிமநபமகதப உள்நது. . . . சுகமடம தசமப ன்து எபே சக்கு, 

உல்ம் ன்து துமஞபிமநதப. ‛  

 

படமநித்துப அமணப்ில் தகர்வு ன்து இண்மம்ட்சணமது, எபே  துமஞபிமநமபப் 

தமன்து. ணபேந்து யறுபங்கலக்கு எபே டடுப்பு ணபேந்து வ்பமறு சசதல்டும் ன்து 

இண்மம்ட்சம்டமன். அமட பிற்றுப் சறும் இமதண படன்மணதமடமகவும், அபற்யன் 

உந்துசக்டயதமகவும் உள்நது. படமநித்துபத்டயல் தன்மடு, தகர்வு ன்து இண்மம்ட்ச 

பக்கயதத்துபம் சகமண்டமகவும், இமதண படன்மணதம பக்கயதத்துபம் சகமண்டமகவும் 

இபேப்து இந்ட அமணப்ின் அடிப்மக் தகமநமறு.  

 

படமநித்துபத்டயற்கு ீண் கமத்டயற்கு பன்த சந்மடகள் இபேந்ட தமடயலும், சந்மடதில் 

இமத்டயற்கு பிற்ம சசய்படற்கமகதப சமபேட்கநின் உற்த்டயமத எலங்கமணக்கும் எபே 

சமபேநமடமம் படமநித்துபத்டயற்கு ணட்டுதண டித்துபணமது. 

 

சசல்பத்டயற்கு எபே பம்ிமணல் இபேந்தடமசணன்மல் அதுவும் எபே சரித பறுமண ன்று 

குயப்ிடுகயமர் ணமர்க்சயன் அிணமத்துக்குரித டத்துபஜமி ிகூஸ். மம் வ்பநவுடமன் 
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சசல்பம் தசர்த்துக் சகமண்டிபேந்டமலும் அது ணக்குக் குமபமகத்டமன் சடரிகயது ன்மல் 

அதுவும் ம்மணப் டீித்துள்ந பறுமணமததத குயக்கயது. தமதுசணன் ணயம இல்மது 

யந்டணம தமமச ணயமமதப் சச் சசய்பதட இந்ட அமணப்ின் குஞமடயசதணமக 

உள்நது.  

 

பம்புக்குட்ட் சூனயல் பம்ற் சமபேநமடம பநர்ச்சய குயத்து சூனயதல் சமபேநிதமநர் 

சர்ணமன் தய சமத்டயதணற் தகமட்மடு ன் கபேத்டமக்கத்மட பயபறுத்துகயமர். புபிதில் 

உள்ந பநங்கள் ல்மதற்மபதமக இல்ம. அமப பம்புக்குட்ட்மபதமகதப உள்ந. 

அந்ட பம்ிற்குட்ட் பநங்கமந மபத்துக் சகமண்டு பம்ற் சமபேநமடம பநர்ச்சயமத 

அமத படிபம் ன்து சமத்டயதணற்தட ன்று கூறுகயமர். ணற் மடப் ற்யபம் கபேத்டயல் 

சகமள்நமணல் சடமர்ச்சயதமக பம்ில்மப் சமபேநமடம பநர்ச்சயமத ற்டுத்ட 

பதற்சயத்தடமணமமல் அது சமத்டயதணற்தட. மமநத டயர்கமத் டமபமக்கும் தபண்டும் 

ன்று பிட்டுமபக்கமணல் சபேம்மம இதற்மக பநங்கள், பப்சமபேட்கள், கமடுகள், 

சுங்கங்கள், சட்தமயதப் சமபேட்கள்  அமத்மடபதண மம் அடீடணமகப் தன்டுத்டய 

பபேகயதமம். இதற்மக பநங்கமந ீடித்ட அடிப்மதிம தன்மட்டிற்கு உட்டுத்டமணல் 

உடித் தடமபகலக்கமகதப அடயகணமகப் தன்டுத்துகயதமம். ன்சன்மக்குதண இவ்பமறு 

சசய்த படிபணம ன்மல் படிதமது. இந்ட அமணப்ம இப்டிதத சடம படிபணம ன்து 

எபே சரித தகள்பிக்குயதமக இபேக்கயது. சர்ணன் தயதின் தகமட்மட்மதத இன்றுள்ந 

சமபேநமடம அமணப்புக்கும் சமபேத்டயப் மர்க்க படிபம். படமநித்துப அமணப்மக் 

தகள்பிக்குட்டுத்ட படிபம். அசணரிக்க மஞிதிம அடீட தகர்வு பமழ்க்மகபமமதபம், 

சமபேநமடமத்மடபம் உசகங்கும் கமப்ிடிக்க தபண்டும் ன்மல் அடற்குப் புபிதில் உள்ந 

பப்சமபேட்கள் தமட ணமட்ம. பம்ற் படத் டயட்மதத தமக்கணமகக் சகமண் 

படமநித்துப அமணப்ம ன்சன்றும் யமக்கச் சசய்த படிபம் ன்து மபம 

சமத்டயதணற்தட. ஆகதப ல்மதற் படத் டயட்மபம், சமபேநமடம 

பநர்ச்சயமதபம் இக்கமகக் சகமண் இப்தமதுள்ந அமணப்ியபேந்து பிடு தபண்டும். 

இவ்பமணப்ியபேந்து துண்டித்துக் சகமள்படன் பம்டமன் புடயத சூனயதல் மகரிகத்மட 

உபேபமக்க படிபம். ம் புபிமதக் கமப்மற் படிபம். 

 

சுற்றுச்சூனல் ணமசுடுத்டப்ட்டுப் சமபேநமடமபம் தமய்பமய்ப்ட்டிபேக்குணமமல் 
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இண்டுக்குதண கமஞணம மபம உற்த்டய அமணப்ில் கமஞ படிபம் ன்கயமர் தரி 

கமணர். 

 

இன்றுள்நது தமதப ன்றும் சடமனயல்பஞிகத்மடத் சடமர்தபமம் ன் பனயபம உகப் 

தனயபிற்தக பனயபகுக்கும். புபிதின் ணீடம ணிடர்கநின் சூனயதல் சுபட்மக் குமக்க 

தபண்டும். அடற்குக் குயப்மக பநர்ந்ட மடுகள் சமபேநமடம பநர்ச்சயமத யறுத்ட தபண்டும். 

சில் பநபேம் மடுகள் சமசரி பமழ்க்மகத் டத்மட அமத பதலும் தமது பநர்ந்ட 

மடுகலம் பநர்ச்சயமதபம், சசல்பத்மடபம் தணலும் பிரிவுடுத்ட பதலுணமமல் புபிதமல் 

டமங்கக் கூடித அநமபக் கமட்டிலும் சுற்றுச்சூனல் ணமசுமடு அடயகரிப்துன், புதுப்ிக்கத்டக்க 

ஆற்ல் பங்கநிலும் ற்மக்கும ற்டும். சபகீடயதின் அடிப்மதில் சசதல் 

தபண்டும். பநர்ந்ட மடுகதந கமயம ணமற்ம் தமன் தகடுகலக்கு பக்கயதக் கமஞணமக 

இபேந்துள்ந ன்டமல் சமபேநமடம பநர்ச்சய அமந்ட பநர்ந்ட மடுகநின் பநர்ச்சயமத 

யறுத்ட தபண்டும். அதட தத்டயல் பநபேம் மடுகநின் பநர்ச்சயமதத் டடுக்கமது, அமப 

பநர்படற்கம பமய்ப்புகமந அநிக்க தபண்டும். மம் புதுப்ிக்க இதம புமடடிப 

ரிசமபேட்கநம யக்கரி,சட்தமயதப் சமபேட்கமந அடயகநபில் தன்டுத்டய பபேகயதமம். 

புதுப்ிக்கத்டக்க ஆற்லும் பம்புக்குட்ட்துடமன். புபிதின் பநங்கள் ல்மதற்மபதமக 

இல்ம. படீ்டில் உள்ந எவ்சபமபேபபேக்கும் எபே ணகயலந்து தபண்டும், 24 ணஞி தபம் 

படீ்டிலுள்ந அமத்து ணயன்சம சமடங்கலம் உததமகத்டயல் இபேக்க தபண்டும் ன்று 

பிபேம்ிமல் அத்டமகத தடமபமதப் புதுப்ிக்கத்டக்க ஆற்ல் பங்கமநக் சகமண்டு 

யமவு சசய்த படிதமது. புதுப்ிக்கத்டக்க ஆற்ல் பங்கலம் 

பம்புக்குட்ட்மபதமகத்டமன் இபேக்கயன்.  

 

தப, சமத்டயதணயன்மணக் தகமட்மட்டின் டி, அசணரிக்க பமழ்க்மகத் டத்மட அமபபேம் 

அமத தபண்டும் ன்மல் 2011ஆம் ஆண்டுக் கஞக்கரட்டின் டி ணக்கு 6 புபிக் தகமநங்கள் 

தடமபப்டும். புபிதின் பநங்கள் பம்புக்குட்ட்மபதமக இபேப்டமல் அபற்ம 

அமபபேக்கும் கயமக்கும் பமகதில் பமதமகப் கயர்ந்து தன்டுத்ட தபண்டும். அடற்கமக 

பறுமணமதப் கயர்ந்து சகமள்ந தபண்டும் ன்று சமபேள் சகமள்ந தபண்மம். புபிதின் 

சபேம்மம பநங்கள் அசயதல் சமபேநமடம அடயகமங்கமநத் டடமக்கயக் சகமண் 

படமநர் பகுப்மச் தசர்ந்டபர்கநமததத, எபே டப்பு ணக்கநமததத அடயகம் 
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தன்டுத்டப்டுகயது. மம் அமட அமபபேக்கும் கயமக்கும்டி சசய்த தபண்டும்.  

 

இந்ட உகயன் 3 ில்யதன் ணக்கள் கமர்ன்-ம-ஆக்மசடு தமன் சுங்குடில் பமபக்கள் 

மடபதண சபநிதிபில்ம. பநர்ந்ட மடுகதந சபேணநபில் ணமசுக்கமந சபநிதிடுகயன் 

ன்கயமர் ஸ்சஃன் சக்கம ன் அயஜர்.  

 

பநர்ச்சயக்கம பம்புகள் (1972) ன் தயன் ஆசயரிதர்கள் பன்தமக்கயப் மர்த்துப் ின்பபேம் 

படிவுகமந அயபித்துள்நர்: 

 

உக ணக்கள்சடமமக, சடமனயல்ணதணமக்கம், ணமசுமடு, உஞவு உற்த்டய, அடீடப் தன்மட்மல் 

பநங்கநில் ற்டும் குமவு ஆகயதபற்யல் கமஞப்டும் டற்தமமடத பநர்ச்சயப் தமக்குகள் 

ணமமணல் சடமபேணமமல், அடுத்ட தறு ஆண்டுகநில் ப்தமது தபண்டுணமமலும் இந்ட 

புபிதில்  பநர்ச்சயதமது அடன் பம்புயமமத அமதமம். ணக்கள்சடமமக, 

சடமனயல்துமதின் டயன் இண்டிலும் கட்டுப்மற் டயடீர் சரிவுக்கம சமத்டயதப்மடு ற்டும். 

இந்ட பநர்ச்சயப் தமக்குகமந ணமற்வும், சுற்றுச்சூனல், சமபேநமடமம் ஆகயதபற்யல் 

டயர்கமத்டயலும் யமத்து ீடிக்குடிதம சணயமமத ற்டுத்டவும் படிபம். 

எவ்சபமபேபரின் அடிப்மப் சமபேநமதடத் தடமபகமநபம் யமவு சசய்பம் பிடணமகவும், 

எவ்சபமபே டிதமலம் டன் ஆற்ம சபநிக்சகமஞ சணபமய்ப்புகமந சறும் பிடணமகவும் 

உகநமபித சணயமமத  யமமட் படிபம். 

உக ணக்கள் படமபமட பிடுத்து, இந்ட இண்மபது படிவுக்குப் மடு படிவு சசய்டமல், 

பிமபில் அபர்கள் அமட அமதச் சசதல்டுபமர்கநமமல் அபர்கநின் சபற்ய பமய்ப்புகள் 

அடயகம். 

  

சடமனயல்தட்தண சூனயதல் ிச்சம உட் அமத்துப் ிச்சமகலக்கும் டீர்பமக 

அமணபம் ன்று கூப்டுகயது. ஆமல் ந்டத் சடமனயல்தட்த்மட பன்மபக்கயதமம் 

ன்தும் ிச்சமதமக உள்நது. சில் சய தங்கநில் சடமனயல்தட்தண ிச்சமதமகய 

பிடுகயது. சூனயதல் சயக்கம ற்டுத்தும் அணு உமகமநதத சூனயதல் ிச்சமக்கம 

டீர்பமக பன்மபக்க படிதமது. படமநித்துபத்டயல் ந்டத் சடமனயல்தட்த்டயன் பம் அடயக 

இமம் ஈட் படிகயதடம அந்டத் சடமனயல்தட்த்டயற்தக அடயக படலீடுகள் சசய்தப்ட்டு 
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ஊக்கணநிக்கப்டுதண டபி அது ல்தமபேக்கும் தன்க் கூடித சடமனயல்தட்ணமக இபேக்க 

தபண்டும் ன் அபசயதம் இல்ம. சுற்றுச் சூனலுக்கு அனயதபற்டுத்தும் புமடடிப 

ரிசமபேள் சமர்பு, ச்சுத் டன்மண உள்ந சசதற்மக தபடயப்சமபேட்கள் (குடயதநவு  

சட்தமயத தபடயப்சமபேட்கநிபேந்து சப்ட்மப), தமஞகள், அணு ஆற்ல் ஆகயத 

சடமனயல்தட்ங்கமநதத ஊக்குபித்ட பமறு படமநித்துபத்டயற்கு உள்நது. 

சடமனயல்தட்ங்கநின் துமஞதில்மணத ணிட உமனப்ம ணயபமகச் சசதல்டுத்ட படிபம் 

ன்மல் அங்தக சடமனயல்தட் பநர்ச்சய ஊக்கணநிக்கப்டுபடயல்ம. டுத்துக்கமட்மக இந்டயதச் 

சூனயல் மடமந சமக்கமமத சுத்டம் சசய்படற்கு அடற்கம சயந்ட சடமனயல்தட்ம் இபேந்ட 

தமதும் ணிடர்கதந தன்டுத்டப்டுகயமர்கள், கூடுடல் சடமனயல்தட்ச் சசவுகமநத் 

டபிர்க்கும் பிடணமக சமடயக் கட்மணப்ின் அடிப்மதில் ணயபம ணிட உமனப்மப் 

தன்டுத்துபமடதத படமநித்துபம் பிபேம்பும். 

 

டயணயகு ஆற்ல் தன்மடு கமயம ணமற்த்டயற்கம டீர்பமக பன்மபக்கப்டுகயது. 

ஆமல் சடமனயல் தட் தணம்மடுகலம், டயணயகு ஆற்ல் தன்மடும் படமநித்துப 

அமணப்ம தணலும் பிரிவுடுத்டப் தன்டுத்டப்டுகயதட எனயத அடமல் ஆற்ல் தன்மடு 

குமதபில்ம. இதுதப சதபமன்ஸ் பண்மடு ப்டுகயது. 

  

த்சடமன்டமம் தற்மண்டின் சமபேநமடம யபுஞர் பில்யதம் ஸ்மன்ய சபன்ஸ்  டன் 

புத்டகத்டயல் இப்ிச்சயமமதக் தகள்பிக்குட்டுத்டயமர். அது சபன்ஸ் பண்மடு ன்று 

அமனக்கப்டுகயது. அபர் யக்கரி ற்யத தகள்பி ன்று டமசலடயத தயல் 

இப்ிச்சயமமத படயல் லப்ிமர் 

எவ்சபமபே புடயத ீமபி இதந்டயபம் பன்பு இபேந்டமட பி யக்கரிப் தன்மட்டில் 

டயணயக்கடமக இபேந்டது, இபேப்ினும், எவ்சபமபே தணம்ட் டயணயகு இதந்டயத்டயன் அயபகபம் 

உற்த்டய பிரிபமக்கம் கமஞணமக தணலும் அடயக அநவு யக்கரி தகர்பிற்தக பனயபகுத்டது 

ன்று குயப்ிட்டுள்நமர். 

 

ப்டிப்ட் சமபேநமடம அமணப்மல் டயணயகு சடமனயல்தட்ம் தன்டுத்டப்டுகயது 

ன்மடக் கபேத்டயல் சகமள்நமணல் சடமனயல்தட்த்மட ணட்டுதண டீர்பமக பன்ிறுத்ட படிதமது. 

சபக உவுகநில் ணமற்ம் ற்டுத்டமணல் சடமனயல்தட்த்டமல் ணட்டும் படமநித்துபத்டயன் 
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சூனயதல் பண்மடுகமநத் டீர்க்க படிதமது ன்டற்கு சபன்ஸ் பண்மத படன்மணக் 

கமஞணமக  சுற்றுச் சூனயதமநர்கநமல் அயந்தடற்கப்ட்டுள்நது. 

 

டயணயகு பமதில் ஆற்ம அடயக அநபில் பம்ற்றுப் தன்டுத்டயமLLlலும் அடன் 

பபம் சுற்றுச்சூனல் சரர்தகடு அடயகரிக்கும். டயணயகு ஆற்ல் தன்மட்டின் பம் சணமத்ட 

ஆற்ல் தன்மட்மக் குமக்க தபண்டும். ஆற்மச் சயக்கணமகப் தன்டுத்ட தபண்டும். 

சமபேநமடம அமணப்மத் சடமர்ந்து பிரிவுடுத்டயக் சகமண்த சசன்மல் ஆற்ல் 

தன்மட்மக் குமக்க படிதமது . 

 

ணக்கள்சடமமகமதக் கட்டுப்டுத்டயமல் சூனயதல் ிச்சமகமநக் குமக்க படிபம் ன்று 

கூப்டுகயது. ஆமல் ணக்கள்சடமமகப் ிச்சமமதத் டிதமகப் ரிசரயக்க படிதமது. இந்ட 

படமநித்துப அமணப்ின் துமஞபிமநபமகவும் ணக்கள்சடமமகப் சபேக்கம் உள்நது. 

ஆமகதமல் ணக்கள்சடமமகப் சபேக்கத்டயற்கு இந்ட படமநித்துப அமணப்த பக்கயதக் 

கமஞணமக உள்நது. ப்டி ன்மல், சபேம் ண்ஞிக்மகதில் தபமதில்மட தசணப் 

ட்மநத்டயன் இபேப்த படமநித்துபம் இமகணமக ீடித்டயபேப்டற்கம உந்துசக்டயதமக 

உள்நது. தபமபமய்ப்பு குமபமக இபேந்து  தபமக்கம தபண்ல் அடயகணமக இபேக்கும் 

தமதுடமன் கூயமதக் கஞிசணமகக் குமக்க படிபம். தசணப் ட்மநம் அடயகணமக இபேக்கும் 

தமதுடமன் கூயக்கம கூட்டுத ஆற்ல் குமபம். அடயக ணக்கள்சடமமகதமல்டமன் 

இமத்மட தமக்கயத இந்ட அமணப்பு இதங்க படிபம். தபமதின்மணமதப் சபேகச் 

சசய்பது படமநித்துபத்டயன் உள்நமர்ந்ட ண்மக உள்நது ன்டமல் சமபேநமடம 

அமணப்ியபேந்து டிதமக ணக்கள்சடமமகப் ிச்சமமத மர்க்க படிதமது. அடயக 

ணக்கள்சடமமக எபே ிச்சம அன்று ன்டல் இடன் சமபேள்.ணக்கள்சடமமகமதக் 

கட்டுப்டுத்ட தபண்டும். ஆமல் அடமல் ணட்டுதண சூனயதல் ிச்சமகலக்குத் டீர்வு கமஞ 

இதலுணம ன்மல் இதமது. ணக்கள்சடமமகப் ிச்சமமதச் சரிசசய்டமல், இந்ட 

படமநித்துப அமணப்ிமல் ற்டும் ிச்சமகமநச்  சரிசசய்த படிபணம ன்தட டர்க்க 

சமபேத்டணற் எபே டபம தகள்பி. ப்மில் ணக்கள்சடமமக பநர்ச்சய பிகயடம் 2005இல் 

சுனயதணமகக் குமந்து அடன் ின் தடக்கணமந்துள்நது. ினும் ப்மின் படமநித்துப 

பநர்ச்சயமதத் சடம சபநிமட்டு ணக்கலக்கு தபமபமய்ப்பு அநிக்கப்டுகயது. 
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ணக்கள்சடமமகமதக் குமப்டன் பம் சூனயதல் ிச்சமகமந சரிசசய்த படிபம் ன் 

கபேத்தட இன்மத சமபேநமடம அமணப்ில் டர்க்கப் சமபேத்டணற்து. 

 

படமநித்துபத்டயற்கு இமதண இதக்குசக்டயதமக உள்நது. பம்ற்  படத் டயட்ம 

தமக்கய படமநித்துபம் ஏடிக் சகமண்டிபேக்கயது. படத் டயட்ல் குமபம் தமது டமன் 

ணந்டயம ற்டும். அந்ட ணந்டயமதமல் உமனக்கும் ணக்கதந அடயகணமகப் 

மடயக்கப்டுகயமர்கள். சமதுபமக, ணந்டயமதின் தமது சுற்றுச்சூனயன் டம் தணம்டுகயது. 

புமகதின் அநவும், சுங்குடில் பமபக்கநின் உணயழ்வும் குமகயது. ீர்யமதின் கனயவுகள் 

குமகயன், தமக்குபத்டயன் அநவும் குமகயது, சுங்க பநங்கநின் தன்மடும் 

குமகயது. ஆமல் ணந்டயமதின் தமது சுற்றுச்சூனலுக்கம மதுகமப்புகமந அகற்றுபடன் 

பம் சமபேநமடமம் புதுப்ிக்கப்டும், சில் கடிணம சமபேநமடமக் கமங்கநில் 

சுற்றுச்சூனல் எலங்குபமக்கம சசவு தடமபதற் ஆம்ணமகக் கபேடப்டும். இது 

சுற்றுச்சூனலுக்கு அனயதபற்டுத்தும். சில் பநர்ச்சயமதத் தூண்டுபடற்கு சூனல் 

மதுகமப்புகள் டநர்த்டப்ட்டிபேப்து ணட்டுணல்மணல், பிரிபமக்கப்ட் சமபேநமடமம் இப்தமது 

அடயக ஆற்மபம் பநங்கமநபம் தகக் கூடிதது. 

 

சமபேநமடம ணந்டயமதமல் உமனக்கும் ணக்கதந இனப்ிற்குள்நமகய அடயகணமகppப் 

மடயக்கப்டுகயமர்கள். சமபேநமடம பநர்ச்சய இல்மட அல்து குமந்ட கமங்கநில் 

அடயகமபர்க்கம் கூயகமநபம், சசவுகமநபம் குமத்து ிதுdhu இனப்ின் பம் 

டnaங்கநது சசல்பத்மட அடயகரித்துக் சகமள்கயது. 

 

இதற்மக பநங்கமந அனயத்து சுங்கப் மமட, சுங்க தபமகள், சமபேநமடம 

படிக்மககமந தணற்சகமள்லம் தமது சூனயதல் அடிப்மதில் அடற்கு டயர்ப்புக் குல் 

ஏங்கும் தமது படமநித்துப ஆடமபமநர்கள் கூறுபது ன்சபன்மல், சுற்றுச்சூனல் ன் 

சதரில் டற்குப் சமபேநமடம பநர்ச்சயமதத் டடுக்கயரீ்கள்? தபமபமய்ப்ம ன் 

யக்கயரீ்கள்?  ன்து தமன் எபே டபம கபேத்டமக்கத்மட பன்மபப்மர்கள். 

சடமனயமநர்கலம் இடமல் தபமபமய்ப்பு யதமகும் ன்த தமக்க படிபம். எபே 

ணமதின் பநத்மட அனயக்க தபண்டுசணன்து எபே சடமனயமநிதின் பிபேப்ம் அல், அபர் 

பிபேப்த்டயற்கு ணமமக எபே தபமமத தணற்சகமள்லம் யமக்கு அபர் டள்நப்டுகயமர். 
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சுற்றுசூனம அனயக்கக் கூடித இக்கட்ம யமக்கு அபர் டள்நப்டுகயமர். 

 

எவ்சபமபே சமபேநமடம ணந்டயமதின் தமதும் சுற்றுச்சூனல் ஏநபிற்குத் சடநிபமந்டமல் 

கூ அடயல் மடயக்கப்டுபது உமனக்கும் ணக்கநமகத்டமன் உள்நமர்கள். படமநித்துபத்டயல் 

அபர்கமநப் ய சகமடுத்தட சுற்றுச்சூனல் தணம்மடு அமதப்டுகயது.  

 

இந்ட படமநித்துப அமணப்பு சடமர்ந்து இதங்க தபண்டும் ில் சமபேநமடம பநர்ச்சய 

சடமர்ந்து அடயகரித்துக் சகமண்த இபேக்க தபண்டும். படமநித்துப அமணப்பு பந பநத் 

சடமனயல்தட்ம் தணம்டுபடமல் தபமபமய்ப்புகநின் ண்ஞிக்மக குமபம். 

தபமபமய்ப்புகநின் ண்ஞிக்மகமதக் குமதமணல் டக்க மபக்க தபண்டும் ன்மல் 

சமபேநமடம பநர்ச்சயமத தணலும் அடயகணமக்க தபண்டும். சமதுபமக படமநித்துப 

அமணப்ின் பம் பல தபமபமய்ப்பு யமமத உபேபமக்க இதமது. சன்மல் 

படமநித்துபத்டயல் தசணப் ட்மநத்டயன் இபேப்த கூயமதக் குமத்து, இமத்மடக் 

கூடுடமக்கும் சமயபமதமகச் சசதல்டுகயது. படமநித்துபத்டயல் தமர்ப் 

சமபேநமடமத்டயன் பதண அடயக தபமபமய்ப்புகமநக் சகமடுக்க படிபம். இண்மம் உகப் 

தமர் ற்டும் தமது அசணரிக்கமபில் தமர் தபமகள், அனயவு தபமகள் பம் 

தபமதின்மண ணயகவும் குமந்து தமது. படமநித்துபத்டயல் தபமதின்மண இல்மட 

யமமத ஆக்கப்பூர்பணம பனயதில் ற்டுத்ட படிதமது. தமர்ப் சமபேநமடமத்டயன் பம் 

தபமதின்மணமதக் குமக்க படிபம் ன் தமதும் தமர்பமதிலுதண சடமனயல் தட்ம் 

தணம்ட்டுள்நடமல் அடன் பம் சப்டும் தபமபமய்ப்புகநின் அநவும் குமபம் 

பமய்ப்த உள்நது. 

 

படமநித்துபம் ன்து தபமதில்மட சடமனயமநர்கநின் இபேப்மத் சடமர்ந்து 

உபேபமக்கும் ஏர் அமணப்மகும். இந்ட அமணப்ில் பல தபமபமய்ப்பு ன்து அரிடமக ணயக 

உதர்ந்ட பநர்ச்சய பிகயடங்கநில் ணட்டுதண ற்டும். ஆமல் அது சுற்றுச்சூனயன் சணயமக்கு 

ணயகவும் ஆத்டமது.  

 

அசணரிக்கமபில் கந்ட அறுடமண்டுகநில் சமபேநமடம பநர்ச்சயக்கும் தபமதின்மணக்கும் 
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இமதிம உமப ஆய்வு சசய்பம் தமது அசணரிக்கமபின் சணமத்ட உள்மட்டுப் 

சமபேநமக்க (GDP) ணடயப்பு ஆண்டுதடமறும் 5.0 பிலக்கமட்டிற்கும் அடயகணமக பநர்ந்ட 

டயnன்பன்று ஆண்டுகநில் ணட்டுதண தபமதின்மண அடயகரிக்கபில்ம. 5 பிலக்கமட்டிற்கும் 

குமபமகப் சமபேநமடம பநர்ச்சய இபேந்ட ணற் ஆண்டுகநில் தபமதின்மண 

அடயகரித்டயபேப்து குயப்ித்டக்கது. 

 

சமதுபமக ணக்கள்சடமமக அடயகரிக்கும் படீத்மடக் கமட்டிலும் சமபேநமடம பநர்ச்சய 

கஞிசணமக அடயகரித்டமல்டமன் படமநித்துப அமணப்ில் தபமபமய்ப்புகநின் 

ண்ஞிக்மகமத அடயகம் குமதமணல் டக்கமபக்க படிபம். இல்மசதில் தபமதின்மண 

அடயகரிக்கும் ன்து படமநித்துப அமணப்ின் ிச்சமதமக உள்நது. படமநித்துப 

அமணப்ில் குமந்ட பநர்ச்சய அல்து பநர்ச்சயதின்மண  ன்து இமத்மடப் சபேக்க 

பதலும் படமநிகலக்கு இமப் ிச்சமதமக அமணதமம். ஆமல் உமனக்கும் 

ணக்கலக்கு அது தனயமப ற்டுத்தும். அடமல் இந்ட அமணப்புக்குள்தந பநர்ச்சயதற் 

யமமத அமத படிபணம ன்மல் சடமனயமநர்கமந யதிட்டுத்டமன் அப்டிததமர் 

அமணப்மக் சகமண்டுப படிபம். 

 

படமநர்கள் டங்கள் உற்த்டயச் சசவுகமநக் குமப்டன் பம் தமட்டிதில் டங்கமந 

யமயறுத்டயக் சகமள்கயமர்கள். சக்குகநின் பிமமதக் குமப்டன் பம் சந்மடதில் 

கூடுடம ங்குகமந மகப்ற்யப் தமட்டிதமநர்கமந சபநிததற்றுகயமர்கள்.  

 

கதமக படமநித்துப அமணப்ில், எபே குயப்ிட் துமதின் உற்த்டய, சந்மட 

அமத்டயலுதண குமந்ட ண்ஞிக்மகதிம படமநர்கள் / யறுபங்கள் ணட்டுதண அடயக 

ஆலமக சகமண்டிபேக்கயமர்கள். உடமஞணமக இந்டயதமபில் டகபல் சடமனயல்தட்த் துமமத 

யததம, ர்சல், பிக்(VIG) ஆகயத யறுபங்கதந கட்டுப்டுத்துகயன். கதமக 

படமநித்துப அமணப்ில் பிமக் குமப்பு ன்து கமசய பமய்ப்மகத்டமன் 

தன்டுத்டப்டுகயது. டற்குத் தடமபதில்மணல் இமத்மடக் குமக்க தபண்டும் ன்று 

படமநிகள் டங்கலக்குள் தசய பிமக்கு எபே குமந்டட்ச பம்ம யர்ஞதித்து, அடற்குக் 

கரதன குமக்க தபண்மம்  எப்ந்டம் சசய்து சகமள்கயமர்கள். இது சக தமட்டிதமநம 

ணடயக்கும் த்மட (corespective behavior)  அமனக்கப்டுகயது. பிம குமப்டற்குப் டயமக 
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பிநம்ங்கநின் பம் பிற்மமத அடயகப்டுத்டதப சபேணநபில் பதற்சய 

தணற்சகமள்நப்டுகயது.  

 

ந்டச் சபகப் தன்மடும் இல்மட பிநம்ங்கலக்கு அடயகச் சசவு சசய்தப்டுகயது. 

சமபேட்கநின் பிற்ம பிமதில் 10-11 பிலக்கமடு பம பிநம்த்டயற்கமகதப சசவு 

சசய்தப்டுகயது. 2005இல் 1 ட்சம் தகமடி அசணரிக்க மர், சணமத்ட உள்மட்டுப் 

சமபேநமக்கத்டயல் 9 பிலக்கமடு சந்மடப்டுத்டலுக்கமகதப சசபிப்ட்டுள்நது. 2004-5ஆம் 

ஆண்டில் அசணரிக்கமபின் ஆம், இமயமக் கல்பிக்கமக சபறும் 53,600 தகமடி மர் 

ணட்டுதண சசபிப்ட்து. அசணரிக்க சயல்மத் சடமனயல்தும அடன் பபேபமதில் 12 

பிலக்கமட்ம பிநம்ங்கலக்கமகச் சசபிட்டுள்நது. 

 

பிற்மமத அடயகப்டுத்ட கதமக படமநிகநிக்கயமதத மசறும் தமட்டி கந்ட 50 

ஆண்டுகநில் தகர்வுக் கமசமத்மட அடயகரித்துள்நது. ணக்கள் ணிடர்கநமகப் மர்க்கப்மணல் 

தகர்தபமமகதப மர்க்கப்டுகயமர்கள். ஊடமரித்டணம பமழ்வுபமபம், கன் சற்று 

தகர்வு சசய்பம் கமச்சமபம் இன்று பமகக் கமஞப்டுகயது, அதுதப உதர்ந்ட 

பமழ்க்மகத் டத்துக்கு பனய ன்றும் ம்மபக்கப்டுகயது. ணது னக்கபனக்கங்கநில் சறும் 

ணமற்ம் ற்ட்டுள்நது. மம் ன் உண்கயதமம், அபேந்துகயதமம், ப்டி பமழ்கயதமம் 

ன்மட சபேயறுபங்கதந கட்டுப்டுத்துகயன். இமஞதத்டயம ம் தடயன் 

அடிப்மதில் ம்மணப் ற்யத டகபல்கள் தசகரிக்கப்ட்டு, எவ்சபமபேபமபம் இக்கு 

மபத்துத் டம் தகர்தபமமக்கும் சடமர் பதற்சய சசய்தப்டுகயது. ந்ட சபக பிலணயதபம் 

இல்மட எட்டுண்ஞி அமணப்மக பிநம்த் தும உள்நது 

 

ன்மட்டுப் சபே யறுபங்கள் ி மடுகநில், சபேம்மலும் ஆப்ிரிக்கமபில் யங்கமந 

அகரித்துள்ந. அங்தக டங்கள் மடுகலக்கம உதிரி ரிசமபேள், உஞவு உற்த்டயக்குப் 

தன்டுத்துகயமர்கள். 

 

 சமதுபமக படமநித்துப  யறுபங்கள்  குறுகயத கம உடி ன்கமந 

அடிப்மதமகக் சகமண்டுடமன் சசதல்டுகயன். ஆமல் ீடித்ட ன்கமந அடிப்மதமகக் 

சகமண்டு, ீண் கமப் தன்மடு கபேடயச் சசதல்டுபதட  சபகத்டயற்கு ம் தக்கும். 
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படமநித்துபத்டயன் ன்கள், சபக ன்கலக்கு பண்ட்டிபேக்கயன் ன்டமல் சபக 

ன்கள் அடிப்மதில் அடமல் சசதல் படிதமது ன்மட ற்றுக் சகமள்ந தபண்டும்.  

 

ிரிட்டிஷ் சட்தமயதம் ன் யறுபம் அடயக ண்சஞய்க் கசயபிமல் சுற்றுச்சூனல் 

மடயப்புகமந ற்டுத்டயதது. அந்ட யறுபத்டயன் படன்மண யர்பமக அலுபர், மன் ிசௌன் 

‛சட்தமயதத்டயற்கு அப்மல் (beyond petroleum) ன் கபேத்மட பன்மபத்டமர். சட்தமயதத்மட 

ணட்டுணல்மது சுற்றுச்சூனமபம் கபத்டயல் சகமள்ந தபண்டும், சபகப் சமறுப்புஞர்வுன் 

சசதல் தபண்டும் ன்று சமபேள். 2004இல்  ணயல்ன் ஃிமட்தணன் ன் படமநித்துப 

அயஜரிம் ‛டமமண யர்பமக அடயகமரி மன் ிவுன் டது சூனயதல் அக்கமக்கமக 

ிரிட்டிஷ் சட்தமயத யறுபத்டயன் சமபேநமடம ன்கமநத் டயதமகம் சசய்பம் அநபிற்கு 

தமகமணம?  ன்று தகட்கப்ட்து.  

ஃிமட்தணன் இவ்பமறு டயநித்டமர்: 

 

"இல்ம. . . . அபர் டன் சசமந்ட ஞத்மடக் சகமண்டு அவ்பமறு சசய்தமம். சுற்றுச்சூனல் 

ன்கலக்கமக யறுபத்மட சரிதமகத் டயம் இதக்கபில்மசதன்மல் அபர் 

சயதற்பர் ன்த மன் யமக்கயதன். அபர் வ்பநவு உதர்ந்ட டபிமத பகயத்டமலும் 

கூ அபர் ங்குடமர்கநின் ஊனயதத, அபர்கலக்கமகச் சசதல்டும் டமர்ணயகப் 

சமறுப்புமதபர். அடயக இமம் ஈட்டுபதும் ங்குடமர்கநின் ங்குகமந அடயகட்சம் உதச் 

சசய்பதுதண எபே டமமண யர்பமக அடயகமரிதின் சமறுப்பு.‛ 

  

படமநித்துபம் எவ்சபமபேபபேம் டன்த்டயன் (தமமச) அடிப்மதில் சசதல்டுபதட 

சமதுமபம் பநர்ச்சயமதபம் ஊக்குபிக்கும் ன் கபேத்மட அடிப்மதமகக் சகமண்து. 

ஆம் ஸ்ணயத் கூறுகயமர்: ‚கசமப்புக்கமன், ணதுமம் டதமரிப்பர் அல்து சமட்டி சுடுபரின் 

டதபில் மம் ம் இவு உஞமப டயர்மர்ப்து இல்ம, அபர்கள்  டன்த்துன் 

இபேப்டமல்டமன் சறுகயதமம்.‛ படமநித்துப அமணப்மத் டன்பம்  தமமசபதண 

இதக்குகயது ணிடத் தடமபகள் சபறும் துமஞபிமநபமகதப யமவு சசய்தப்டுகயன். 

சமபேநமடம யபுஞர் ங்கன் ஃதமத, ஆம் ஸ்ணயத்டயன் கபேத்டமக்கத்மடபம் அடமல் 

சுற்றுச்சூனயலும், சபகத்டயலும் ற்ட் குத்டயபின்மணமதபம் "ஆணயன் டபம பமடம்" 

ன்று குயப்ிட்டுள்நமர். " டிரின் தமமசபம், டிரின் ஆடமதபதண பக்கயதணமது 
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ன் அனுணமத்டயல் மம் சடமர்ந்து சசதல்ட்மல், [சுற்றுச்சூனலும்] சமதுச்சசமத்தும் 

அனயக்கப்டும். பபேங்கம சந்டடயதிர் உதிர்பமன தபண்டுசணில் ணற் ணிட 

பிலணயதங்கலம் சபநிப்டுத்டப் தபண்டும்‛ ன்று தமம் சமம்ஸ்கய கூயபள்நமர். 

  

"தமமச, thannaடன்ம், தமட்டித் டயன், ிமச் சுண்டுடல், தகர்பிதம் ஆகயத ண்புகள் 

ள்நிகநிலும் ஊகங்கநிலும் ஞிதிங்கநிலும் சடமர்ந்து ணக்கநிம் தமடயக்கப்டுகயது. 

   

உண்மணதின் டமகரழ் டயபேப்ம்: 

அதன்மணப்மட்ம ற்டுத்துபதட படமநித்துபத்டயன் உள்நமர்ந்ட ண்புகநில் என்மக 

உள்நது. படமநித்துபம் டமகரனமகத் டயபேப்ட் உகணமகயது. அங்தக இதற்மக, ணிட 

சபகத்டயன் ணடயப்புகலம், மப்மற்லும் ணடயக்கப்டுபடயல்ம. இதற்மகமத பி இன்றுள்ந 

படமநித்துபப் சமபேநமடம அமணப்த பக்கயதணமடமகவும், மதுகமக்கப் 

தபண்டிதடமகவும் ற்றுக் சகமள்நப்டுகயது. 

 

சுற்றுச்சூனல் அமணப்புகநில் புபி சபப்ணமடமத் டடுப்டற்கம உத்டயகநில் புபிக் 

தகமநத்மடப் மதுகமப்டயல் அக்கம சசலுத்டமணல், ந்ட அமணப்மல் இப்புபிக்தகமநம் 

அச்சுறுத்டப்டுகயதடம, அந்ட படமநித்துப அமணப்மப் மதுகமப்டயததத அடயக அக்கம 

சசலுத்தும் தமக்தக கமஞப்டுகயது. 

 

ம சமதுச் சசதமநர்  மன் கர பன்  "புபி சபப்ணமடம டயர்த்துப் தமமடுபடற்கம 

அபச படிக்மக" ன் டமப்ில் உமதமற்றும் தமது ‚ல்ம இங்கநிலும் 

பநர்ச்சயக்குக் கடுமணதம அச்சுறுத்டமக இபேக்கும் கமயம ணமற்த்டயன் உகநமபித 

சபமம மம் பமப்புன் டயர்சகமள்ந தபண்டும்.‛ ன்று கூயபள்நமர். இடயல் 

படமநித்துப பநர்ச்சய கமயம ணமற்த்மடத் தூண்டுபடன் பம் புபிதின் சுற்றுச் 

சூனலுக்கு அச்சுறுத்டமய் இபேப்டமகக் கபேடப்பில்ம. ணமமக   கம யம ணமற்தண 

படமநித்துப பநர்ச்சயக்கு அச்சுறுத்டமய் இபேப்டமகக் கபேடப்டுகயது. 

 

படமநித்துபத்மட சுமணதமக்க படிபணம.?. படமநித்துபத்மட சரர்டயபேத்துபடன் பம் 

சூனயதல் ிச்சமகமநத் டீர்க்க படிபம், சும் படமநித்துபத்டயன் பம் டீர்வு ச 
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படிபம் ன் கபேத்டமக்கம் பன்மபக்கப்டுகயது.  

 

அடயல் எபே சபேம் சயக்கல் உள்நது. இமம் சபேக்குபமடபம், படிபில்மணல் படத் 

டயட்ம பம்ற் பமதில் பிரிவுடுத்துபமடபம் தபட்மகதமகக் சகமண் அமணப்ம, 

உகயலுள்ந எவ்சபமபே சமபேலக்கும் பிம மபத்து சக்கமக்கும் இடதணற் அமணப்ம 

எபே தமதும் சுமணதமக்க படிதமது.   

 

.படமநித்துபம் புத் டமக்கம் அமத்மடபம் சபநிதத மபத்துள்நது. அமப 

அமத்மடபதண படமநித்துபத்டயற்குள் உள்நிமஞத்தடமம் ன்மல் படமநித்துபம் 

படமநித்துபணமகத் சடம படிதமது ன்கயமர் தபிட் மர்பி.  

  

சூனயதல் சபேக்கடிகலக்குத் டீர்வு கமஞ ன் சசய்த தபண்டும்? 

கமர்ன் பரிமத அயபகப்டுத்ட தபண்டும். கமர்ன்-ம-ஆக்மசடு உணயழ்மபக் குமக்கமட 

அல் ணயன் யமதங்கள் இதங்குபமடத் டம சசய்த தபண்டும்.  

 

புடயடமக சசதல்டுத்டப்டும் ண்சஞய் துப் டயட்ங்கமநத் டம சசய்த தபண்டும். 

 

 பநர்ந்ட மடுகள் அபர்கலமத சூனயதல் சமறுப்புகமநத் டட்டிக் கனயக்கமணல் 

சசதல்டுத்துணமறு யர்ப்ந்டயக்க தபண்டும்.குயப்மக அசணரிக்கமமபக் கூடுடல் சமறுப்தற்கச் 

சசய்த தபண்டும். பநர்ந்ட மடுகள் பநபேம் மடுகநின் பநர்ச்சயக்கு உடபி சசய்த தபண்டும். 

ற்சகதப அனயவுக்குட்ட் இதற்மக பநங்கமந தணலும் அகரிக்கமணல் மதுகமத்டய 

தபண்டும்.  

 

ஆற்ல் தன்மட்டுத் டயம அடயகரிப்தடமடு யறுத்டய பிமணல் ஆற்ல் தன்மட்மபம் 

குமக்க தபண்டும். ல்மபிடணம சமதுப் தமக்குபத்து பமமதபம் அடயகணமக 

தன்டுத்ட தபண்டும்.  

 

புதுப்ிக்கத்டக்க ஆற்ல் சடமனயல்தட்ங்கமநபம் சரிதம பமதில் தன்டுத்ட தபண்டும். 

புமடடிப ரிசமபேள் தன்மட்ம யறுத்டய அணு ஆற்ல், உதிரி ரிசமபேமநப் 
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தன்டுத்டமணல் பற்யலும் புதுப்ிக்கத்டக்க ஆற்ம தன்டுத்ட தபண்டும்.  

 

சுற்றுசூனல் சயபமகமந பலுப்டுத்ட தபண்டும். சூனலுக்குகந்ட தபநமண் உஞவு உற்த்டய 

பமமத ற்டுத்ட தபண்டும். சடமனயல்ணத ண்மஞ பநர்ப்புபமமத யறுத்டதபண்டும். 

 

 கணதணமக்கத்மட பமப்டுத்டய,கங்கலக்கும் கயமணங்கலக்கும் இமதில் கமஞப்டும் 

டீபி பண்மடுகமநக் கமநத தபண்டும். யச்சரர்டயபேத்டத்டயன் பம் அமபபேக்கும் 

சணணம யப்தன்மடு கயமக்குணமறு சசய்ததபண்டும். 

 

ன்மீ டிதமர்ணதப்டுத்துபடற்கு படிவுகட் தபண்டும்.அமபபேக்கும் ன்ரீ் 

கயமக்கப்சச் சசய்பமட அடிப்ம உரிமணதமக்க தபண்டும்.  

 

ணீன்ிடித்துமமத எலங்குக்குட்டுப்டுத்ட தபண்டும்.அனயந்து பபேம் டமப இங்கமந 

மதுகமக்கதபண்டும். ன்மணத்துபத்மட மதுகமக்கதபண்டும்.அனயபின் பிநிம்ில் இபேக்கும் 

உதிரிங்கமநபம், அபற்யன் பமழ்பிங்கமநபம் மதுகமக்கதபண்டும். 

 

 சமதுச்சுகமடம தசமபமத மபமடுத்ட தபண்டும்.அமபபேக்கும் சரிதம 

ஊடயதத்துன் தபமபமய்ப்புகமந கயமக்கப்சச் சசய்ததபண்டும். அமபபேக்கும் தமடயத 

அநவு டணம உஞவு கயமக்குணமறு சசய்ததபண்டும். 

 

இதற்மக பநங்கநின் தன்மடுகமந அமபபேக்கும் கயமக்கப்ச சசய்ததபண்டும்.  

சூனயதல் சபேக்கடிகநமல் பிநிம்பு யம ணக்கள் மடயக்கப்டும் யமக்கு பற்றுப்புள்நி 

மபக்கதபண்டும். 

 

மணுப சசவுகமந குமக்க தபண்டும். கமடயத்டயத தமர்ச் சசவுகமந யறுத்ட தபண்டும். 

அதல் மட்டில் உள்ந மணுபத் டநங்கமந அப்புப்டுத்டதபண்டும். இடற்கு எதுக்கப்ட்த் 

சடமமகமத சபகத்தடமபகலக்கமகவும், சூனமப் மதுகமக்கவும் தன்டுத்ட தபண்டும். 
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சூனல் தணம்மட்டுக்கம தமமட் சசதல்மடுகநில் ங்தகற்துன், வ்பமறு இந்டப்p 

சமபேநமடம அமணப்த சூனயதல் சபேக்கடிகள் ற்டுபடற்குக் கமஞணமக உள்நது ன்து 

குயத்ட பினயப்புஞர்மப ற்டுத்டய, சபக ணமற்த்டயற்கமகச் சசதல்டும் அமபபேன் 

எபேங்கயமஞந்து சசதல் தபண்டும். 

 

கமர்ல் ணமர்க்ஸ் ணிடபேக்கும் இதற்மகக்கும் இமதிம உமப, பநர்சயமடணமற் உவுகள் 

ன்த குயப்ிட்மர். அடமபது இதற்மகதின் ிரிக்க படிதமட அங்கதண ணிடர்கள் ன் 

சமபேநித ணமர்க்ஸ் இப்டிச் சசமன்மர். படமநித்துப அமணப்ிலுள்ந ணக்கள் 

அதன்மணப்மட்டிற்கு உட்டுகயமர்கள். பக்கயதணமக இதற்மகதிணயபேந்து 

அதன்மணட்டுள்நமர்கள் ன்மடபம் ணமர்க்ஸ் குயப்ிட்டுள்நமர். சபேந்சடமமகதம ணக்கள் 

சடமனயல்ணதணமக்கப்ட்  எபே கத்டயல் இபேக்கும் யம ற்டும் தமது அபர்கலக்கும் 

இதற்மகக்கும் இமதிம ரிணமற் உவுகநில், பநர்சயமடணமற் பயவு (metabolic rift) 

ற்டுகயது. கர்ப்புங்கநில் அடயகரித்து பபேம் ணக்கலக்கம உஞவு கயமணங்கநியபேந்து 

சப்டுகயது. ஆமல் இதற்மகதிணயபேந்து சப்ட்மப ணீண்டும் இதற்மகமத 

அமதமடபமறு பநர்சயமட ணமற் பயவு ற்டுகயது ன்கயமர்.  

 

சமபேநமடமத்டயற்கும் சூனயதலுக்கும் இமதில் கமஞப்டும் "பநர்சயமட ணமற் பயமப‛‛ 

சரிசசய்த இதற்மகததமடு இமதந்ட பமதில் புடயத பமழ்க்மகபம, உற்த்டய பம, 

உஞவு திர் சசய்பம் பம, தமக்குபத்து  அமத்மடபதண ணமற்த்டயற்குட்டுத்ட 

தபண்டும். 

 

எபே சுற்றுச்சூனல் புட்சய ன்து சமத்டயதம் ணட்டுணல் அது ணயகவும் அபசயதம். 

இதற்மகமதபம், ணக்கமநபம் சுண்டும் இந்ட அமணப்ியபேந்து பிடுடம சறுபதட 

சூனயதல் புட்சயதமகும். 

 

 

 

 



                                              உரிமணத் டணயழ்த் தடசம்| தண 2021|  38 

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

 

தோறர் சுபல ீஅலர்ேளுக்குத் ேிமந்ே டல் 

== ேிாகு == 

ேிாலிடம் பாறி? ேிாலிடம் இனம்? ேிாலிடம் நாடு? 

டயமபி பல்லுர் ணன்ம் சசன் தண 18ஆம் மள் இவு ‘The DRAVIDIAN STOCK’ ன் 

டமப்ில் எலங்கு சசய்டயபேந்ட இமஞதக் கபேத்டங்கயல் உங்கள் உம தகட்தன். அதட உம 

தண 21ஆம் மள் பசசமய மதநட்டிலும் சபநிதிப்ட்டிபேக்கக் கண்தன்.  

 

ணமண்புணயகு டணயனக படல்பர் டயபே ப.க. ஸ்மயன் அபர்கள் டம்மணப் ற்ய Dravidian Stock 

ன்று அயபகம் சசய்து சகமண்டிபேப்மட எட்டி லந்துள்ந பிபமடத்டயல் உங்கள் ங்கநிப்மக 

இந்ட உம அமணந்துள்நது.   

டயமபிம் ன் சசமல் அசயதல் அங்கயல் புனங்கத் சடமங்கயத பமற்றுப் ின்ஞிமத 

டுத்துமத்து பிட்டுச் சசமல்கயன்ரீ்கள்:  

 

”ல்மம் சடரிந்டயபேந்தும், கற்யந்ட சயத இடயல் உள்தமனந்து குறுக்குச்சமல் ஏட்டுகயன்ர்.‛   

உங்கள் சடுக்குச் சமயன் ஊத குறுக்குச் சமல் ஏட்டும் அந்டக் கற்யந்ட சயரில் தமசல்மம் 

உண்தம இல்மததம –  மன் உண்டு ன்து ணட்டும் சடநிபமகப் புரிகயது. சய மள் 

பன்டமக ஆடன் பமக்கமட்சயக்கு மன் இதட சமபேள் குயத்து பனங்கய பிரிபமகக் 

கமஞப்சற் சசவ்பிமததத ‛எபேபர் எபே தர்கமஞயல்‛ கூயதமப ன்று சசமல்ய 

ணறுத்துமக்க பற்ட்டுள்நரீ்கள் ன்து சடநிவு.  

 

டயமபி இதக்கத் டணயனர் தமபதின் சமர்ில் டயபக ண்ர்கலக்கு அசயதல் கல்பி புகட்டும் 

உங்கள் மமட்த்டக்க பதற்சய இந்ட உமதிலும் சபநிப்டுகயது.  

 

ீங்கள் சசமல்கயன்ரீ்கள்: 'டணயழ்' ன்து ம் சணமனயதின் சதர், ’டணயனர்’ ன்து ம் இத்டயன் 

சதர், 'டணயழ்மடு' ன்து ம் யத்டயன் சதர். தற்றுக்கு தறு உண்மண. அப்டிதமமல் 

டயமபி சணமனய, டயமபி இம், டயமபி மடு ன் ங்கயபேந்து பந்ட ன் தகள்பி 

சரிதமதுடமன்.‛ 
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ம் சணமனய டணயழ். இம் டணயனர் யம் டணயழ்மடு இது தற்றுக்கு தற்றுக்கு உண்மண ன்று 

அறுடயதிட்டுமக்கயன்ரீ்கள். அடமபது டயமபி சணமனய ன்தம டயமபிர் இம் ன்தம  
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டயமபி மடு ன்தம துவும் இபேக்க படிதமது ன்மட அமபர்க்கும் அமந்து 
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சசமல்கயன்ரீ்கள். இது ணமம உண்மண. தற்றும் இன்றும் மமநபம் உண்மண. இமக்கம 

உண்மணதன்று. பக்கம உண்மண. தமர் ப்தமது சசமன்மலும் டயமபிம் சணமனயததம 

இதணம மதம ஆகமது ன்று சமபேள்.  

 

அப்டிதமமல் டயமபிம் ன் சசமல் எபேதமதும் சணமனயமதததம இத்மடததம மட்மததம 

குயத்டயபேக்க படிதமது.  

 

ஆமல், ‛’டயமபிம்’ ன்னும் சசமல், சணமனயமத, இத்மட, மட்மக் குயத்டடயயபேந்து எபே 

கபேத்டயதம, எபே சயத்டமந்டத்மடக் குயக்கும் சசமல்மக ணமற்ம் சற்றுள்நது‛ ன்று 

அயபிக்கவும் சசய்கயன்ரீ்கள். இந்ட ணமற்ம் ப்தமது ப்டி யகழ்ந்டது? இது இதற்மகதமக 

யகழ்ந்ட ணமற்ணம? ீங்கள் பயந்து இட்டுக்கட்டித ணமற்ணம?  

 

”இம் ன்று டுத்துக் சகமண்மல்  உகம் பலபதும், சடமக்கத்டயல் ணிங்கள் (Ethnic Race) 

இபேந்ட. தடசயத இங்கநமகப் (National Race) ரிஞமண பநர்ச்சய சற். ம் மனத 

ணித்டயன் சதர் ’டயமபிர்’ ன்து.‛ 

 

சுப ீஅபர்கதந! ம் மனத ணித்டயன் சதர் டயமபிர் ன்று ங்தக டித்டீர்கள்? இடற்கு 

இக்கயதச் சமன்று உண்ம? பமற்றுச் சமன்று உண்ம? சடமல்கமப்ிதம் ‚டணயழ்கூறும் 

ல்லுகம்‛ ன் தமதட மம் தடசயத இம் ஆகய பிட்தமம். டணயழ்த் தடசயத இணமக 

இபேந்தடமம், டணயழ்த் தடசணமக பநர்ந்து யற்கயதமம். இப்தமது தமய் டயமபிம் ன்று 

சசதற்மகதமக எபே பசணமனயப் சதமச் சூட் தபண்டித தடமப ன்? 

 

அயஜர் கமல்டுசபல்யன் டணயழ்த் சடமண்டிம அயந்தடற்றுப் தமற்யத மபமஞத டயமபி 

சணமனயக் குடும்ம் ன் அன்மரின் பிநக்கத்மட ற்கபில்ம ன்து உங்கலக்குத் சடரிதமட 

சசய்டயதம? டணயழ், சடலுங்கு, துல, கன்ம், ணமதமநம் தசயததமமத் டயமபி இம் ன்று 

தசர்த்டமத்டதும், அதட தமல் சசன்ம ணமகமஞத்மடத் டயமபி மசக் குயத்டதும் 

பமற்றுப் ிமனகள் ன்மட உஞர்ந்டமலும் எப்புக் சகமள்ந உங்கலக்கு ணம் 

பபில்மததம?  
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ப்டிதமமலும், டயமபிம் சணமனயததம இதணம மதம அல் ன் சடநிவு உங்கலக்கு 

இபேப்து ன்று. டயபக ண்ர்கலக்கும் உங்கள் சடநிவு சடமற்யக் சகமள்நட்டும்.  

ஆமல் டயமபிர் ன்டற்கு ீங்கள் டபேம் புத்டம்புது இக்கஞம் அந்ட சசமல் ணீது ீங்கள் 

சகமண்டிபேக்கும் மணதமதத கமட்டுகயது. மமந மர்ப்தமம்.  

            (27/05/2021) 

(2) பசருேலும் உருலலும் ேிாலிட உத்ேிேரா? 

ம் சணமனய டணயழ், ம்ணயம் டணயனயம், ம் யம் டணயழ்மடு ன்டயல் உங்கலக்குள்ந 

சடநிமபப் தமற்றும் தமதட, ம் சணமனயமதபம் இத்மடபம் மட்மபம் தபறு சதமல் 

அமனக்கும் பதற்சயகமந ணறுடயக்கமணல் அந்டத் சடநிவு யமவு சமது ன்மடச் 

சுட்டிகமட்மணல் இபேக்க படிதபில்ம.  

 

இப் சதமகவும் மட்டுப் சதமகவும் டயமபிம் ன் சசமல்ம ஆந படிதமது ன் 

படிவுக்கு பந்ட ிகும் அந்டச் சசமல்ம பிட்டு பி ணணயல்ம உங்கலக்கு! தப 

டயமபிம் ன்து எபே கபேத்டயதல் ன் கண்டுிடிப்மச் சசய்துள்நரீ்கள்.  

 

அததமத்டயடமசர், இட்மணம சரிபமசமர், சரிதமர்… இபர்கள் ல்மம் டயமபிம் ன்று 

சசமல்பில்மதம? சசமன்மர்கள் அடமல் ன்? அபர்கள் சணத்துபத்மட, சபகீடயமதச் 

சசமன்மர்கள் ன்கயன்ரீ்கள்.  இடயயபேந்து எபே புடயத பமதமமதச் சமணக்கயன்ரீ்கள். 

அடமபது டயமபிம் ன்து எபே கபேத்டயதயன் சதர் ன்கயன்ரீ்கள். இடயததத ீங்கள் 

உறுடயதமக யன்மல் ல்து. டயமபிக் கபேத்டயதம ற்றுக் சகமண்பர்கள் டங்கமநத் 

டயமபிர்கள் ன்று அமனத்துக் சகமள்நட்டும். ீங்கலம் உங்கமந டயமபிர் ன்த சசமல்யக் 

சகமள்படயல் க்கு வ்பிட ணறுப்பும் இல்ம. ஆமல் எபே ணக்கள் கூட்த்துக்கு எபே 

கபேத்டயதயன் சதமச் சூட் உங்கலக்கு ந்ட உரிமணபம் கயமதமது. டணயனர்கநில் சயர் 

சமதுமணதமக இபேப்து தமல் தபறு சயர் டயமபிர்கநமக இபேக்கட்டும். இன்னுஞ்சயர் 

ிற்தமக்கமநர்கநமகதப கூ இபேக்கட்டும். ஆமல் அமபபேம் இத்டமல் டணயனர்கதந!  

ஆமல் டயமபிர் ன்டற்கு எற்ம இக்கஞம் உமத்து அடயல் ஊன்ய யற்க உங்கநமல் 

படிதபில்மதத! டயமபிர் ன்மல் தமர்?  

”சமடய தடணற் இந்துக்கதந டயமபிர்கள்‛! 
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”சமடய தடணற், மய சணத்துபத்மட ற்கும் டணயனர்கள் டயமபிர்கள்!‛ 

”மர்ப்ர் அல்மட அமபபேம் டயமபிர்கள்‛! 

”சமடய இனயமபபம் டீண்மமணமதபம் ற்றுக் சகமள்நமட டணயனர்கள் டயமபிர்கள்‛! 

இத்டமபம் உங்கள் பிநக்கங்கள்! அல்து ப்டிபம் ீங்கள் ற்றுக் சகமள்லம் பிநக்கங்கள்!        

ஆமல் டயமபிர் ன்டற்குத் டந்மட சரிதமபேம் ணமணயகு ஆசயரிதர் பீணஞிபம் சசமல்கய 

பிநக்கத்மட உங்கள் டமமணதிம டயமபி இதக்கத் டணயனர் தமப ற்றுக் 

சகமள்நபில்ம ன்மடதத அடன் சதர் சுட்டி யற்கயது.  

டணயனர் ன்மல் சமடய தமனந்து பிடும், டயமபிர் ன்மல்டமன் சமடய பமது ன்கயமர்கதந? 

ஆடன் பமக்கமட்சயக்கமக ன்ிம் சசவ்பி டுத்டபரின் இந்டக் தகள்பிக்கு பிம சசமல்லும் 

தமதுடமன் மதபந்டர் ‛சமங்குடணயனர்‛ ன்கயமத? சரிதமர் ‛டணயழ்மடு டணயனபேக்தக‛ 

ன்கயமத?   அபர்கள் சசமன் டணயனபேம் சமடயத் டணயனர்டமம? ன்று டயபேப்ிக் தகட்கயதன். 

மதபந்டதம சரிதமதம டயமபிர் ன்று சசமல்பில்ம ன்டன்று ன் பமதும. 

மதபந்டர் டயமபிர் ன் தமதும் டணயனமதத குயத்டமர் ன்டற்கு ீங்கள் டுத்துக்கமட்டும் 

அபது டயமபி மட்டுப் ண்தஞ சமன்று.  

”டணயழ்மடு டணயனபேக்தக!‛ ன் பனக்கம் ற்புமத்ட அயபிதல் கமஞம் துணயன்ய ‛டயமபி 

மடு டயமபிபேக்தக!‛ ன் பனக்கணமக ணமற்ய லப்ப்ட் கமத்டயல் டயமபி மடு ன்து 

மட்மபம் டயமபிர் ன்து இத்மடபம் குயக்குணமறுடமன் சசய்தப்ட் அல்பம? 

சரிதமர் இந்ட பனக்கத்மடக் மகபிட்டு ‛டணயழ்மடு டணயனபேக்தக!‛ ன் பனக்கத்மட 

ணீட்சடுத்டமணக்கும், அண்ஞம மனத பனக்கத்மட பிமணல் சடமர்ந்டமணக்கும் டயமபி(ர்?) 

இதக்க அயபமநமக ீங்கள் டபேம் பிநக்கம் ன்?  

இறுடயதமக என்று: இந்ட பிபமடத்துக்கு மணதணம அயஜர் அண்ஞம உமமத –  அந்ட 

உமதின் மணதணம Dravidian Stock ன்மட சணய்தமலுதண ீங்கள் புரிந்து சகமண்டுடமன் 

தசுகயன்ரீ்கநம? அண்ஞமபின் உம சசமல்லும் ஆதிம் சசய்டயகள் ன்கயன்ரீ்கள்! 999 

சசய்டயகமநச் சசமன்ரீ்கள், எத எபே சசய்டயமத ணட்டும் சசமல்மணல் பிட்டீர்கதந, ன்? அது 

ன் சடரிபணம? உமமத ணீண்டும் டிபங்கள்:  

"I claim Sir, to come from a country, a part of India now, but which I think is of a different stock, not necessarily 

antagonistic. I belong to the Dravidian stock. I am proud to call myself a Dravidian….” 

“மன் எபே மட்டியபேந்து பபேகயதன், அது இப்தமது இந்டயதமபின் குடயதமக உள்நது. ஆமல் 
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அது தபறு கூட்த்துக்குரித மசக் கபேதுகயதன், அது மகமண சகமண்டமகத்டமன் இபேக்க 

தபண்டுசணன்டயல்ம. மன் டயமபிக் கூட்த்மட தசர்ந்டபன். ன்மத் டயமபின் ன்று 

அமனத்துக் சகமள்படயல் சபேமண சகமள்கயதன்.‛  

(Stock = கூட்ம் ன்று டணயனமக்கம் சசய்கயதன். இம் ன்று சசமல்படயலும் டபயல்ம.)  

ணற்மடசதல்மம் டுத்துக்கமட்டித ீங்கள் எபே மட்மச் சசமல்ய (அது டணயழ்மமகதபம 

டயமபி மமகதபம இபேக்கட்டும்) அந்ட மட்டிற்குரித இத்மடச் சசமல்கயமர் ன்மட 

ணட்டும் ன் ணமத்டீர்கள்? அண்ஞம சசமன் டயமபிபம் கூ சபறும் கபேத்டயதல்டமன் ன் 

உங்கள் சசபேகலுக்கமகச் சசய்ட உபேபல்டமம இது? 

அண்ஞம கபேத்டயதமதத சசமன்மர் ன் உங்கள் சசபேகம யமயறுத்துபடற்கமக அபர் 

மமகச் சசமன்மட உபேபி பிட்டீர்கதநம? ன் தம் லகயது. உங்கமநப் சமறுத்ட பம 

இந்டச் சசபேகலும் உபேபலும் கூ டயமபி உத்டயகள் ன்த புரிந்து சகமள்நமணம?   

மடபம் டமங்கும் இடதம் இமடபம் டமங்கயக் சகமள்நட்டும்! 

அண்ஞம டணதுமதில் குயப்ிட் டன்டீர்வுரிமண (self-determination – சுத யர்ஞதம் அல்து 

சுபேக்கணமகத் டன்னுரிமண) ன் சகமள்மகமதபம் கூ உங்கநமல் உபந்தடற்க படிதபில்ம 

ன்து க்கு பிதப்நிக்கயது. மமந மர்ப்தமம்.                                                                             

(28/05/2021) 

 

  

(3) ேிழ்த் தேசிம் ீது 

உங்ேள் ேிாலிடத்துக்கு ஏன் ஒவ்லாற? 

  

டயமபிம் சணமனயததம, இதணம, மதம இல்ம ன்மலும் அது எபே கபேத்டயதயன் 

சதர் ன்துடமன் உங்கள் யமப்மடு ன்மடத் சடநிபமக்கயபள்நரீ்கள். ன்று.  

டயமபிம் எபேகமத்டயல் இத்மடததம மட்மததம குயத்டயபேந்டமலும் அது எபே 

கபேத்டயதமக் குயக்கும் யமக்கு ணர்ச்சய கண்டுள்நது ன்றும் உங்கள் கபேத்மடப் புரிந்து 

சகமள்நமம். ன்று.  

ஆமல் எபே கமத்டயமபது அது இணமகதபம மமகதபம இபேந்டடம? ிகு ப்தமது 

இத்மடததம மட்மததம குயக்கமட யம உபேபமதிற்று டற்கு உங்கநிம் ந்ட 
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பிநக்கபம் இல்ம. சில் டந்மட சரிதமர் ‛டணயழ்மடு டணயனபேக்தக!‛ ன் பனக்கத்மட 

‚டயமபி மடு டயமபிபேக்தக!‛ ன்று ணமற்யக் சகமண் தமதும், அயஜர் அண்ஞம அதட 

பனக்கத்மட லப்ித தமதும் டயமபிம் ன்மட மட்டுக்கும் இத்துக்கும் சதமகக் 

சகமண்மர்கள் ன்டயல் தணயபேக்க படிதமது. அப்டி அபர்கள் பனங்கயதது ிமன ன்மல் 

ின்தமக்கயப் மர்த்துக் குற்மய்வு சசய்படயல் ஏர் அசயதல் ணமஞபமக க்கு வ்பிடத் 

டதக்கபம் இல்ம. உங்கலக்கும் வ்பிடத் டதக்கபம் இபேக்கக் கூமது ன்த 

டயர்மர்க்கயதன்.  

சரிதமர் 1956க்குப் ின் இந்டத் டபம பனக்கத்மடக் மகபிட்டுத் ‚டணயழ்மடு 

டணயனபேக்தக!‛ ன் சரிதம பனக்கத்டயற்தக ணீண்டு பிட்மர். அண்ஞம இறுடய பம 

ணீநபில்ம. அபர் டிமடு தகமரிக்மகமத அசயதல் அங்கயல் மகபிட்மத டபி டயமபி 

இம், டயமபி மடு ன் கபேத்டமக்கங்கமந இறுடய பம மகபிபில்ம. சரிதமர் 

கடுமணதமகச் சமடித தமதும் மகபிபில்ம. ஈசபகய சம்த் கூர்மணதமகச் சுட்டிக் கமட்டித 

தமதும் மகபிபில்ம. டயமபி மடு தகமரிக்மகமதக் மகபிட் தமதும் அந்டக் 

தகமரிக்மகக்கம கமங்கள் ணமத பில்ம ன்மட அண்ஞம சடநிபமக்கயமர். தப 

அயஜர் அண்ஞம அபர்கதந டயமபித்மட இப் சதமகதபம மட்டின் சதமகதபம 

ஆநபில்ம, அடம எபே கபேத்டயதயன் சதமக ணட்டுதண சகமண்மர் ன்று சசமல்படற்கு 

அடிப்ம துணயல்ம.  

 

இப்தமமடத சபேக்கடிச் சூனயல் இந்ட பமற்று தபறுமடுகமநப் சரிதுடுத்டமணல், 

சரிதமர், அண்ஞமபின் சபகீடயச் சயந்டமகமநப் சமதுபமக பன்சடுப்தமம் ன்றும், 

அந்டச் சயந்டமத் சடமகுப்ம டயமபிம் ன்று அமனப்தமம் ன்றும் ீங்கள் கபேதுபடமகப் 

புரிந்து சகமள்கயதன். டயமபிம் ன்று சதரிட்மலும், தபறு சதரிட்மலும், இந்துத்துப 

(மர்ப்ித) பல்சயதத்துக்கு டயமக சரிதமர், அண்ஞம சயந்டமகமநக் கபேத்டயதல் 

மக்கமக்குபடயல் க்கு ணமறுமடில்ம. பமற்மத் டயரிக்கமணத அமடச் சசய்த 

படிபம்  ம்புகயதன்.  

 

ஆமல் அடற்கமகப் சரிதமபேம் அண்ஞமவும் கூ டயமபித்மட இணமகதபம 

மமகதபம பமதறுக்கபில்ம, கபேத்டயதமக ணட்டுதண பன்மபத்டமர்கள் ன்று பமடயத் 
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தடமபதில்ம. குயப்மக, ணமயங்கநமபதில் 59 ஆண்டுகள் பன்பு அண்ஞம ஆற்யத 

உமதில்,  

“மன் எபே மட்டியபேந்து பபேகயதன், அது இப்தமது இந்டயதமபின் குடயதமக உள்நது. 

ஆமல் அது தபறு கூட்த்துக்குரித மசக் கபேதுகயதன், அது மகமண சகமண்டமகத்டமன் 

இபேக்க தபண்டுசணன்டயல்ம. மன் டயமபிக் கூட்த்மட தசர்ந்டபன். ன்மத் டயமபின் 

ன்று அமனத்துக் சகமள்படயல் சபேமண சகமள்கயதன்‛  

ன்று இந்டயத பல்சயதத்டயன் ஆட்சய ணன்த்டயல் யன்று பனங்கயதமட ணமக்கத் 

தடமபதில்ம. அயஜர் அண்ஞம ஆற்யத உமதின் ிற்குடயமத ீங்கள் 

டுத்துக்கமட்டுபதும் சரிதமதட.  

”உகத்டபர்க்குக் சகமடுப்டற்கு, ணயக உறுடயதம, ணயகத் சடநிபம, ணயக தபறுட்மப 

டயமபிரிம் இபேப்டமததத மன் அப்டி அமனத்துக் சகமள்கயதன்" ன்கயமர் ("and it's only 

because I consider Dravidians have something concrete, something distinct, something different to offer to the world at 

large')” 

ணயக உறுடயதம, ணயகத் சடநிபம, ணயக தபறுட் அபற்மதத டயமபிக் கபேத்டயதல் 

ன்று ீங்கள் புரிந்து சகமள்கயரீ்கள், சரிடமத? அடமபது டயமபி மடு டயமபி 

இத்துக்குரிதது, அந்ட இத்துக்குரித பிலணயதங்கதந டயமபிம் ன்துடமன் அண்ஞம 

அபர்கநது உமதின் சமம். இமட டுத்துக்கமட்டுபடயல் உங்கலக்கு ன் டதக்கம்? ன்மப் 

சமறுத்ட பம டயமபிம் ன் சதமத் டபி தபறு ணறுப்பு என்றுணயல்ம. ‛சதரில் 

ன் இபேக்கயது?‛ ன்று எதுக்கயத் டள்நி பிட்டு டணயமனபம் டணயனயத்மடபம் 

டணயழ்மட்மபதண அண்ஞம குயத்டடமகக் சகமண்டு தமற்றுதபன்.  

 

டயமபிக் கூட்ம் அல்து டயமபி இம் ன்று அண்ஞம கூயதமட ணீட்டுப் 

தன்டுத்துபது தமதப அதட உமதில் அபர் குயப்ிட் டன்டீர்மபபம் (சுதயர்ஞதம் self-

determination) யமபிற்சகமள்லங்கள் ன்று மன் தபண்டிக் சகமள்நதப சசய்தடன். இடற்கும் 

ீங்கள் ணறுப்புச் சசமல்கயன்ரீ்கள். ிரிபிமக் தகமரிக்மகமதக் மகபிடுபடற்கு பன்பு அண்ஞம 

அப்டிச் சசமன்மர், ஆமல் ிரிபிமக் தகமரிக்மகமதக் மகபிட்டு ணமய சுதமட்சயக் 

குயக்தகமமந ற்றுக் சகமண் ின் சுதயர்ஞத உரிமணக் தகமரிக்மக சமபேந்டமது ன்து 

உங்கள் யமப்மடு.  
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டணயழ்ணக்கள் எபே தடசயத இம் (தடசம்) ன்தும், ல்மத் தடசயத இங்கமநபம் தமல் 

டணயழ்த் தடசயத இபம் டன்டீர்வுரிமணமதப் ிப்புரிமணதமகக் சகமண்து ன்தும் அடிப்ம 

உண்மணகள் ன்மட மன் சசமல்யத்டமன் ீங்கள் சடரிந்து சகமள்ந தபண்டுணம? 

ிரிபிமதம? ணமய சுதமட்சயதம? ன்து அசயதல் தகமரிக்மக சடமர்ம பிம. ணமய 

சுதமட்சய தகமபேபடமல் தடசயத இம், தடசம் ன் டகுயம தமய் பிமது. 

 

டயமபி மடு தகமரிக்மகமதக் மகபிட்டு, ணமய சுதமட்சயக் குயக்தகமமந டயபக ற்றுக் 

சகமண் ின் ‛ணமய சுதமட்சய‛ ன் டமப்ிததத பசசமய ணமன் லடயத தலுக்கு 

பனங்கயத அஞிந்துமதில் மபர் சடுஞ்சசனயதன் சசமல்கயமர்:  

“இந்டயதமபில் சணமனயபனயத் தடசயத இத்டயன் பனயபந்ட ணமயங்கள் உண்மணதம பலப் 

சமபேலம் சமடயந்ட ணமய சுதமட்சய சகமண்பமக இபேக்க தபண்டும் ன்மடபம் அந்ட 

ணமயங்கசநல்மம் டமதண பிபேம்ி ற்டுத்தும் பமதில் ணத்டயத கூட்மட்சய அமணத 

தபண்டும் ன்மடபம் டயமபி பன்தற்க் கனகம் அலத்டந்டயபேத்டணமக பயபறுத்டய 

பபேகயது.‛  

டயமபி மடு ிரிபிமக் தகமரிக்மகமதக் மகபிட் ிகும் டணயழ்த் தடசயத இம் 

ன் கபேத்டமக்கத்மட அண்ஞம ணட்டுணல், கமஜபேம் மபதகமவும் கூ டுத்துமத்ட 

டபேஞங்கள் உண்டு. இது ன்ம பிவும் உங்கலக்கு ன்மகத் சடரிந்டயபேக்க தபண்டும்.  

 

இன்சமன்மபம் சடநிபமக ணத்டயற்சகமள்ந தபண்டும். அடமபது ணமய சுதமட்சயக் 

குயக்தகமமந அமபடற்கும் கூ தடசயதத் டன்டீர்வுரிமண இன்யதமணதமடது. டன் 

பமழ்மபத்டமத டீர்வு சசய்து சகமள்லம் உரிமணதற் எபே தடசயத இம் ி இங்கதநமடு 

தசர்ந்து கூட்மட்சய கமண்து ப்டி? ணமய சுதமட்சய ன்து டயபகபின் குயக்தகமள் 

ணட்டுணல், டயமபி இதக்கத் டணயனர் தமபதின் குயக்தகமலம் அதுதபடமன் ன்மல் 

டன்டீர்வுரிமண இல்மணல் ணமய சுதமட்சய அமபது ப்டி? ன்மட ீங்கள்டமன் பிநக்க 

தபண்டும்.       

டயபக ஆட்சய சசய்தட்டும், ணமய ஆட்சயக்குள்ந அடயகமங்கமநப் தன்டுத்டய ணக்கலக்கு 

ன்மணகள் சசய்தட்டும். பதபற்தமம்! ஆமல் ணமய சுதமட்சயக்குச் சசல்லும் பனய இதுபன்று, 
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தபறு.  

பிடுடமதின் பனயதமகத் டன்மட்சய (சுதமட்சய) உண்த டபி பிடுடமக்குத் டன்மட்சய 

ணமற்மகமது. பிடுடம ன்மலும் டன்மட்சய ன்மலும் தடசயதத் டன்டீர்வுரிமணடமன் 

அடிப்ம ன்மடப் புரிந்து சகமள்ந தபண்டுகயதன்.  

டயமபிம் ன் கபேத்டயதம பிநக்குபடற்கு ீங்கள் இவ்பநவு இர்ப்ட்டிபேக்கத் 

தடமபதில்ம. ‛சரிதமரின் இதுசமரித் டணயழ்த் தடசயதம்டமன் மன் சசமல்லும் டயமபிம்‛ 

ன்று ீங்கள் இத்டயச் சுபேக்கணமகச் சசமல்யதிபேக்க படிபம். ன் அப்டிச் சசய்தபில்ம? 

சரிதமர் சததமடு டணயழ்த் தடசயதம் இமஞந்து பபேபமட ீங்கள் பிபேம்பில்மதம? டணயழ்த் 

தடசயதம் ணீது டயமபித்துக்கு –  உங்கள் டயமபித்துக்கு –  ன் இந்ட எவ்பமமண?  

டணயழ்ச் சூனயல் சபக ீடயக்கும், யகர்மணக்குணம தமமட்த்துக்குத் டணயழ்த் தடசயதம் 

என்த பனய ன்மட  ற்றுக் சகமண்டு சய பமற்றுக் கமஞங்கநமல் அடற்கு ீங்கள் 

டயமபிம் ன்று சதரிட்டுக் சகமள்படமமல் அது உங்கள் உரிமண.  

டணயழ்த் தடசயத உள்நக்கத்டயன் உபேத்டயரிந்ட படிபதண டயமபிம் ன்று மன்  பம 

கூயதடயல் ணமற்ணயல்ம. டணயழ்த் தடசயதத்டயன் ணர்ச்சயதிலும் பநர்ச்சயதிலும் ணக்கள் 

சபேந்டயள் இதக்கணமகவும் அடற்கம கபேத்டயதமகவும் டயமபித்துக்குரித பகயமகத்மட 

அயந்தடற்டயல் டணயழ்த் தடசயத பிடுடம இதக்கத்துக்குத் டதக்கணயல்ம. 

அதட டயமபிம் ணமய ஆட்சய ன்னும் இமமணதற் அடயகம ணமமததில் பழீ்ந்து 

டபி அசயதயல் பழ்கயத ின் சணமத்டத்டயல் டன் பற்தமக்கு உள்நக்கத்மட இனந்து 

யற்கயது ன்து ன் டமழ்மணதம கபேத்து. அந்ட உள்நக்கத்மட ணீட்சடுக்கும் பதற்சயதில் 

உரித ங்கநிப்புச் சசய்த தபண்டித ீங்கள் எபே சரனயந்ட அசயதல் ண்மட்டுக்கு பட்டுக் 

சகமடுக்க அல்லும் கலும் அதமது மடுடுபமடப் மர்க்க பபேத்டணமக உள்நது தடமனத!  

டணயழ்த் தடசயதத்துக்கம உங்கள் உமனப்மபம் ஈகத்மடபம் மங்கள் ணந்தடமணயல்ம. 

இப்தமது டணயழ்த் தடசயதத்டயன் ணீது எவ்பமமண சகமண்டு, இதுடமன் உங்கள் டயமபிணம? ன்று 

தகட்க மபத்து பிட்டீர்கதந! 

அப்டி இபேந்ட சுபடீமத இப்டி ஆகயப் தமமர்? இப்டி இபேக்கும் சுப ீஅப்டி ஆக 

ணமட்மம? ன் க்கத்துன் இந்ட ணம யமவு சசய்கயதன்.  

(03/06/2021) 
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ஓதசான் படயத்றேப் பாதுோப்பேற்ோன லின்னா ஒப்பந்ேமும், 

ான்ட்ரில் பநமிமுறமயும்: 

                       சந்ோ 

புபிமதச் சுற்யபள்ந பநிணண்த்டயல் கமஞப்டும் ஏதசமன் ம் ன்து 

சூரிதியபேந்து பபேம் சபேம்மம பு ஊடமக் கடயர்பசீ்சு புபிதின் தணற்ப்ம 

அமதமடபமறு டடுக்கும் எபே கபசம் தமல் சசதல்டுகயது. ஏதசமன் ம்  ம் 

உதிர்க்தகமநத்மடத் டீங்குசசய் பு ஊடமக் கடயர்கநிணயபேந்து மதுகமக்கும் பக்கயதப் ஞிமதச் 

சசய்கயது. ஏதசமன் ம் யந்து, புபி தடிதமக பு ஊடமக் கடயர்கநின் டமக்கத்டயற்கு 

உட்டுணமமல் உதிர்ப் மதுகமப்த தகள்பிக்குள்நமகும். சுற்றுச்சூனல் அமணப்புகள் கடுமணதம 

மடயப்ிற்குள்நமகும். பிபசமத உற்த்டயத் டயன் குமபம். தடமல் புற்றுதமய்கள், கண்பும, 

கண் மர்மபதினத்டல், பீணம தமசதடயர்ப்பு ணண்ம் ஆகயதபற்மல் உதிரிங்கள் 

கடுமணதமக மடயக்கப்டும் அமதம் ற்டும்.  

 

குநிர்சமடப் சட்டிகள், அமக் குநிபைட்டிகள், பநிணக் கமசல் சடநிப்மன்கநில் 

தன்டுத்டப்டும் குதநமதம ஃபுதநமதம கமர்ன்கநின் தன்மடு அடயகரிப்ிமலும் 

பநிணண்த்டயன் ஸ்ட்தட்தமஸ்ிதரில் உள்ந ஏதசமன் த்டயற்கு மடயப்பு ற்டும் ன்து 

குயத்ட கபம 1970கநின் பற்குடயதில் படன்படமக லந்டது. இந்ட ஏதசமன் ம் 

டயடீச ணமந்து பிட்மதம, அல்து மம் தன்டுத்தும் தபடயப் சமபேட்கநமல் 

தசடப்டுத்டப்ட்மதம மம் மடயக்கப்டுதபமம் ன்மட கயஃதமர்ிதம இர்பின் 

ல்கமக்கனகத்மடச் தசர்ந்ட  சர்வுட் தமண்ட், ணரிததம தணமயம ன் இண்டு 

பிஞ்ஜமிகள் 1974ஆம் ஆண்டில் கண்யந்டர். தச்சர் இடனயல் குலபைட்டிகள், பநிணக் 

கமசல் சடநிப்மன்கநில் தன்டுத்டப்டும் குதநமதம ஃப்லதம கமர்ன்கள் வ்பமறு 

ஏதசமன் த்மட அனயக்கக் கூடும் ன்மட பிபரித்டர்.  

. 
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ஆமல் இந்ட அயபிதல் உண்மண உத அமபமலும் ற்றுக் சகமள்நப்மணல், 

கடும் பிபமடத்டயற்கு உட்டுத்டப்ட்து. "சடமனயல்துமகமந தசர்ந்டபர்கள் தணமயம-

தமண்ட் கபேதுதகமள் பநிணண்த்டயல் மசறுபமடக் குயப்ிபில்ம, பிண்சபநிதில் 

மசறுபமடதத குயப்ிடுகயது க் கூயதடமகவும் அவ்பிஞ்ஜமிகமந பட்மள்கள் 

ச் சமடிதடமகவும் குயப்ிடுகயமர் தணமண்மண, பநங்குன்ம பநர்ச்சயக்கம அமணப்ின் 

டமபம ர்வுட் மல்தக.  ஆம்த்டயல் இத்டமகத ின்மவு இபேந்ட தமடயலும், 

தமண்ட் ணற்றும் தணமயமபின் ஆய்வு த்டமண்டுகலக்குப் ிகு யபைிக்கப்ட்து. 1985ஆம் 

ஆண்டில் ிரிட்டிஷ் பிஞ்ஜமிகள் அண்மர்டிகமபிற்கு தணத ஏதசமன் த்டயல் எபே துமந 

இபேப்மடக் கண்டுிடித்டர். ஏதசமன் துமந ன்து உண்மணதில் எபே துமந அல். ஏதசமன் 

த்டயல் ஏதசமின் சசயவு ணயகவும் குமந்து சணயந்து கமஞப்டுபதட துமந க் 

கூப்டுகயது. 

 

பநிணண்த்டயல் குதநமதமஃப்லதமகமர்ன்கநியபேந்து சபநிததறும் குதநமரின் 

ஏதசமன் பக்கூறுகமநச் சயமடக்கயது. புபிமத அமபம் பு ஊடமக் கடயர்கமநத் டடுக்கும் 

ஏதசமன் த்டயன் டயன் இடமல் மடயக்கப்டுகயது. சுற்றுச்சூனல் மதுகமப்பு அமணப்ின் 

கூற்றுப்டி, எபே குதநமரின் அணுபமது 100,000 ஏதசமன் பக்கூறுகமந அனயக்கயது, ஏதசமன் 

டயலீடு சசய்தப்டும் தபகத்மட பி அடயதபகணமக ஏதசமமக் குமக்கயது. 

 

1976ஆம் ஆண்டில் ம சுற்றுச்சூனல் அமணப்ின் ஆலம் குலபில் ஏதசமன் த்டயற்கு 

அடயகரித்து பபேம் ஆத்து குயத்து பிபமடயக்கப்ட்து. ம சுற்றுச்சூனல் அமணப்பு ணமர்ச் 

1977இல் எபே ணமமடு கூட்டி, ஏதசமன் குமமப ணடயப்ிவும், ஏதசமன் ம் குயத்ட 

டயர்கம சர்பதடச படிக்மகக்கு பனயகமட்வும், ஏதசமன் த்டயற்கம உகச் சசதல் 

டயட்த்மட ற்டுத்டவும், ஏர் எபேங்கயமஞப்புக் குலமப யறுபிதது. 
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1995 மல் த. க்பைட்ன், ணரிததம த. தணமயம, ஃப். சர்வுட் தமண்ட் 

ஆகயததமபேக்கு "பநிணண் தபடயதிதயல் ஏதசமின் உபேபமக்கம் ணற்றும் சயமடவு‛ குயத்ட 

அபர்கநின் ஞிக்கமக, தபடயதிதல் துமக்கம தமல் ரிசு பனங்கப்ட்து. 

 

பிதன்ம எப்ந்டம்:  

1981 தண ணமடத்டயல், ம சுற்றுச்சூனல் அமணப்ின் ஆலம் குல ஏதசமன் த்மடப் 

மதுகமப்டற்கம எபே சர்பதடச எப்ந்டம் ற்டுத்துபது குயத்ட தச்சுபமர்த்மடகமநத் 

சடமங்கயதது. 5 ஆண்டுகள் சடமர்ந்ட இந்ட தச்சுபமர்த்மடகநின் பிமநபமக 1985 ணமர்ச்சயல் 

ஏதசமன் த்மடப் மதுகமப்டற்கம பிதன்ம எப்ந்டம் ற்டுத்டப்ட்து. இடன் பம் 

ஏதசமமக் குமக்கும் சமபேட்கள் (ODS)  குயப்ிப்டும் கயட்த்டட் 100 தபடயப் 

சமபேட்கநின் உற்த்டயமதபம், தகர்மபபம் எலங்குடுத்தும் சயபம உபேபமக்கப்ட்து. 

பநிணண்த்டயல் ஏதசமின் அநமபக் குமக்கும் சமபேட்கநின் கண்கமஞிப்பு, ஆய்வு 

ணற்றும் டகபல் ரிணமற்ம் ஆகயதபற்யல் எத்துமனப்பு ற்டுத்துபடற்கம பதற்சயகள் 

தணற்சகமள்நப்ட். ஆமல் ஏதசமமக் குமக்கும் சமபேட்கநின் (ODS) தன்மட்மக் 

குமப்டற்கம கப்மடுகமந உறுப்பு மடுகள் ணீது யர்ப்ந்டயக்கபில்ம. பிதன்ம எப்ந்டம் 

1988இல் சசதமக்கப்ட்து. ணமண்ட்ரிதல் சயபமதின் படிபத்டயல் எலங்குபம 

படிக்மககமந உபேபமக்கத் தடமபதமக் கட்மணப்ம பிதன்ம எப்ந்டம் பனங்கயதது.  

 

டற்தமது, பிதன்ம எப்ந்டத்டயன் உறுப்பு மடுகலக்கயமதிம தமப பன்று 

ஆண்டுகலக்கு எபே பம கூட்ப்டுகயது. தணலும் இது ணமன்ட்ரிதல் சயபமதின் உறுப்பு 

மடுகலக்கயமதிம சந்டயப்புகலனும் எபேங்கயமஞக்கப்டுகயது. சகன்தமபின் 

மதமிதில் உள்ந ஏதசமன் சசதகம் இபற்ம யர்பகயக்கயது.  
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ணமன்ட்ரிதல் சயபம:  

1987 சசப்ம்ர் 16ஆம் மள், கமபில் உள்ந ணமன்ட்ரிதல் கரில், ஏதசமமக் குமக்கும் 

சமபேட்கநின் தன்மட்மக் குமத்து ஏதசமன் த்மடப் மதுகமப்டற்கம ணமன்ட்ரிதல் 

சயபம ற்டுத்டப்ட்து.  இடன் பக்கயதத்துபத்மடக் குயக்கும் பிடணமக 1987ல் இபேந்து 

சசப்ம்ர் 16ம் மள் உக ஏதசமன் டயணமகக் கமப்ிடிக்கப்டுகயது. ஆம்த்டயல் 

ணமன்ட்ரிதல் சயபம குதநமதம ஃபுதநமதம கமர்ன்கமநபம், மன்கமநபம் 

கட்டுப்டுத்தும் படிக்மககமந பநர்ந்ட மடுகலக்கு அயபகப்டுத்டயதது. பநபேம் மடுகள் 

இக்கப்மடுகமந ற்றுக் சகமள்படற்கு பன் ஏதசமம குமக்கும் சமபேட்கநின் 

தன்மட்ம அடயகரிப்டற்கம சலுமகபம் அநிக்கப்ட்து.  

 

ணமன்ட்ரிதல் சயபமதின் கரழ் 1993க்குள் குதநமதம ஃபுலதம கமர்ன் தகர்மப 

1986ஆம் ஆண்டில் கமஞப்ட் அநபில்  50 பிலக்கமடு குமக்க தபண்டும்  இக்கு 

யர்ஞதிக்கப்ட்து. ணமன்ட்ரிதல் சயபமதில், குதநமதம ஃபுதநமதம கமர்ன், மன்கள் 

ஆகயதபற்யன் தன்மட்மக் குமப்து ற்ய ணட்டுதண குயப்ிப்ட்டிபேந்டது. ணமன்டிரிதல் 

சயபமதின் உறுப்பு மடுகள் ஆண்டுதடமறும் சடமர்ந்து சந்டயக்கயன், உறுப்பு மடுகநின் 

தமப ஈமண்டுக்கு எபே பம ற்டுத்டப்டுகயது. மடுகள் ஏதசமன் த்மடப் 

மதுகமப்டற்கம  கமணகமநச் சசதல்டுத்துபடயல் ற்டும் பன்தற்த்மட 

ணடயப்ிடுபடற்கும், அடயல் ற்டும் பக்கயதச் சயக்கல்கமநக் கபத்டயல் சகமள்படற்கும் 

இச்சந்டயப்பு ற்டுத்டப்டுகயது.உறுப்பு மடுகநின் தமபதில் பக்கயத படிவுகள் 

டுக்கப்டுகயன். 

 

குதநமதம ஃபுதநமதம கமர்ன்கள் ணயகவும் சக்டயபமய்ந்ட சுங்குடில் பமபக்கள் ஆகும். 

இமப ஏதசமமக் குமக்கும் சமபேட்கநில் படல்  பமகமதச் தசர்ந்டமப (பகுப்பு என்று). 

ணமன்ட்ரிதல்  சயபமதின் டி குதநமதம ஃபுதநமதம கமர்ன்கநின் (ஏதசமன் குமக்கும் 
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சமபேட்கள் - பகுப்பு என்று) தன்மட்ம அதபக் குமத்து  அபற்யன் இத்டயல் மட்தம 

குதநமதம ஃப்லதம கமர்ன்கள் 1980கநில் அடயக அநபில் உற்த்டய சசய்தப்ட்டு பமகப் 

தன்டுத்டப்ட்.  

 

பகுப்பு என்மச் தசர்ந்ட ஏதசமன்-குமக்கும் சமபேட்கலக்கு இமக்கம ணமற்மக 

உபேபமக்கப்ட் மட்தம குதநமதம ஃப்லதம கமர்ன்கள் ஏதசமன்-குமக்கும் சமபேட்கள் 

பகுப்பு இண்டு  பமகடுத்டப்ட். இபற்யன் ஏதசமன்- குமக்கும் ஆற்ல் 0.2  ஆகும். 

 

ணமன்ட்ரிதல் சயபமதின் கரழ் ஏதசமன்-குமக்கும் சமபேள்கநம மட்தம 

குதநமதம ஃபுதநமதம கமர்ன்கநின் தகர்மபபம், உற்த்டயமதபம் 2013க்குள் யறுத்ட தபண்டும் 

ன்று எப்புடல் சப்ட்து. பநர்ந்ட மடுகள், மட்தம குதநமதம ஃபுதநமதம கமர்ன்கநின் 

தகர்வு ணற்றும் உற்த்டயமத பமதத 2004, 2010யபேந்து குமக்க தபண்டும் ன்றும் 2020க்குள் 

அடிததமடு யறுத்ட தபண்டும் ன்றும்,  பநபேம் மடுகள் மட்தம குதநமதம ஃபுதநமதம 

கமர்ன்கநின் தகர்மபபம், உற்த்டயமதபம் 2015இயபேந்து குமக்கவும், 2030க்குள் அதப 

யறுத்டவும் தபண்டும் ன்றும் எப்புக் சகமண்.  

 

ணமன்ட்ரிதல் சயபமதில் ஏதசமமக் குமப்டயல் உதர் டயன் சகமண் 

குதநமதம ஃபுலதம கமர்ன்கநியபேந்து (CFC) ஏதசமமக் குமப்டயல் இமத் டயன் சகமண் 

மட்தம குதநமதம ஃபுலதம கமர்ன்கமந ((HCFC) தன்மட்டிற்குக் சகமண்டுபபேணமறு 

ணமற்ம் ற்டுத்டப்ட்து, இறுடயதமக ஏதசமன் குமக்கும் டயன் சகமண் சமபேட்கநின் 

தன்மட்ம அதப ீக்கய சுனயத அநவு ஏதசமன் குமக்கும் டயன் சகமண் தபடயப் 

சமபேட்கமநப் தன்மட்டிற்குக் சகமண்டுபதபண்டும் ன் ணமற்பம் இப்சமலது 

மபமதில் உள்நது. 
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ணமன்ட்ரிதல்  சயபமதில் இது பம ந்து டயபேத்டங்கள் சசய்தப்ட்டுள்ந: 

அமபதமப: ண்ன் டயபேத்டம் (1990), தகமன்தகன் டயபேத்டம் (1992), ணமண்ட்ரிதல் டயபேத்டம் 

(1997), சய்யங் டயபேத்டம் (1999), கயகமய டயபேத்டம் (2016).  

 

ண்ன் டயபேத்டம்: 1990ஆம் ஆண்டில் இங்கயமந்டயன் ண்ில் மசற் உறுப்பு மடுகநின் 

இண்மபது தமபதில் கூடுடமகப் த்து குதநமதம ஃபுதநமதம கமர்ன்கமநபம், கமர்ன் 

சட்மக்தநமமடு ணற்றும் சணத்டயல் குதநமதமஃமர்ம் ஆகயதபற்மபம் ஏதசமமக் 

குமக்கும் சமபேட்கநின் ட்டிதயல் தசர்க்க எப்புக்சகமள்நப்ட்து. ணமன்ட்ரிதல் 

சயபமமதச் சசதல்டுத்துபடற்கமக 1990இல் டப்பு யடயதம் ற்டுத்டப்ட்து. பநபேம் 

மடுகலக்குத் டகபமணப்பு, இர்டஞிப்பு ஆகயதபற்றுக்கம சடமனயல்தட் உடபி, டகபல், 

திற்சய அநிக்கவும், கன் சலுமக அநிக்கவும் பனயபமக சசய்தப்ட்து. .ம. சுற்றுச்சூனல் 

டயட்ம் (ப.ன்.இ.ி.), .ம. பநர்ச்சய டயட்ம் (ப.ன்.டி.ி), .ம. சடமனயல்தும தணம்மட்டு 

அமணப்பு (பிதம), உக பங்கய ஆகயத மன்கு சர்பதடச யறுபங்கநமல் டப்பு 

யடயதத்டயன் ஞிகள் யமதபற்ப்டுகயன். 

 

தகமன்தகன் டயபேத்டம்: 1992இல் சன்ணமர்க்கயன் தகமன்தகில் மசற் உறுப்பு 

மடுகலக்கயமதிம மன்கமபது  தமபதில், சணடயல் புதமமணடு, மட்தம 

புதமதணம ஃப்லதம கமர்ன்கள் (HBFCகள்) ணற்றும் மட்தம குதநமதம ஃப்லதம கமர்ன்கள் 

(HCFCகள்) ணீடம கட்டுப்மடுகள் தசர்க்கப்ட். உறுப்பு மடுகலக்கு இமதிம மன்கமம் 

ணமமடு சசதமக்கக் குலமப ற்டுத்ட எப்புக்சகமண்து.  

 

ணமன்ட்ரிதல் டயபேத்டம்: 1997ஆம் ஆண்டில் கமபின் ணமன்ட்ரிதயல் மசற் உறுப்பு 

மடுகலக்கு இமதிம 9ஆம் தமப, ஏதசமின் அநமபக் குமக்கும் சமபேட்கநின் 

இக்குணடய ணற்றும் ற்றுணடயக்கம புடயத உரிண அமணப்புக்கு எப்புடல் சப்ட்து. 

தகமன்தகன் டயபேத்டத்டயற்கு எப்புடல் அநிக்கமட உறுப்பு மடுகநிமதததம சணத்டயல் 

புதமமணடு பர்த்டகம் டம சசய்தப்டுபடற்கும் எப்புடல் சப்ட்து. 

 

சய்யங் டயபேத்டம்: 1999 ஆம் ஆண்டில் சரமபின் சய்யங்கயல் மசற் உறுப்பு மடுகலக்கு 
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இமதிம 11பது தமபதில் புதமதணமகுதநமதமணீதடன் ணீடம கட்டுப்மடுகள் ணற்றும் 

மட்தம குதநமதம ஃபுலதம கமர்ன்கள் ணீடம கூடுடல் கட்டுப்மடுகள் ற்டுத்டப்ட். 

 

கயகமய டயபேத்டம்: 

2016 அக்தமர் 15ல் ணமன்ட்ரிதல் சயபமக்கம 28பது கூட்ம் ஆப்ிரிக்க மம 

பேபமண்மபின் டமகர் கயகமயதில் ற்டுத்டப்ட்து.கயகமயதில் ணமன்ட்ரிதல் 

சயபமதில் ந்டமபது டயபேத்டம் ற்டுத்டப்ட்து. கயகமய டயபேத்டத்டயன் பம் அடுத்ட 30 

ஆண்டுகநில் மட்தமஃப்லதமகமர்ன்கநின்  டயட்ணயப்ட் உற்த்டயமதபம், தகர்மபபம் 

80 பிலக்கமட்டிற்கும் தணல் குமக்க தபண்டும் ன் இக்கு யர்ஞதிக்கப்ட்து. 

 

இடன் பம் புபி சபப்ணமடம 0.5 மமக குமக்க படிபம். சயபமதின் 

பிடயபமகமந பலமணதமக சசதல்டுத்துபடன் பம், 1980 க்கு பந்மடத யமக்கு 

ஏதசமன் த்மட 2050 க்குள் சகமண்டுப படிபம். 

 

கயகமய டயபேத்டம் பன்று குலக்கலன் பன்று கட்ங்கநமக சசதல்டுத்டப்டும் 

இக்குகமநக் சகமண்டுள்நது. படல் குலபில் அசணரிக்கம, இங்கயமந்து, தமப்ித என்யத 

மடுகள் தமன் ஞக்கம ணற்றும் பநர்ந்ட சமபேநமடமங்கள் உள்ந, அமப 2019ல் 

மட்தமஃப்லதமகமர்ன்கநின் தன்மட்ம குமத்து 2036 க்குள் 2012ல் கமஞப்ட் 

அநபில் 15 பிலக்கமமகக் குமக்க தபண்டும். 

 

இண்மபது குலபில் பநர்ந்து பபேம் சமபேநமடமங்கநம சரம, ிதசயல் ணற்றும் சய 

ஆப்ிரிக்க மடுகள் உள்ந, அமப 2024 யபேந்து மட்தம ஃபுதநமதம கமர்ன் 

தன்மட்மக் குமக்கத் சடமங்கய 2045 ஆம் ஆண்டில் 2021ல் கமஞப்ட் அநபில் 20 

பிலக்கமமகக் குமக்கதபண்டும். 

 

பன்மபது குலபில் பநபேம் சமபேநமடமங்கள் ணற்றும் இந்டயதம, மகயஸ்டமன், ஈமன், 

சவுடய அதிதம தமன் சபப்ணம கமயம சகமண் மடுகள் உள்ந, அமப 2028 ஆம் 

ஆண்டில் மட்தம ஃபுதநமதம கமர்ன் தன்மட்மக் குமக்கத் சடமங்கய 2047 க்குள் 2024-
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2026 கமஞப்ட் அநபில் 15 பிலக்கமமகக் குமக்கதபண்டும். கயகமய டயபேத்டம், 2019 பரி 

1படல் மபமக்கு சகமண்டுபப்ட்து. 

 

ஏதசமன் குமக்கும் சமபேட்கநம குதநமதம ஃபுதநமதம கமர்ன்கள், மட்தம 

குதநமதம ஃப்லதம கமர்ன்கள் ஆகயதபற்றுக்கு ணமற்மக மட்தமஃப்லதமகமர்ன்கள் அடயக 

அநபில் உற்த்டய சசய்தப்ட்டு தன்டுத்டப்டுகயன். மட்தம ஃபுதநமதம கமர்ன்கநில் 

குதநமரின் இல்ம ஆடமல் அமப ஏதசமன் த்டயற்கு ந்டத் டீங்கும் ற்டுத்டமது, ன் 

தமதும் அமப கமர்ன் ம ஆக்மசம பி 14,800 ணங்கு பம அடயக புபிசபப்ணமக்கும் 

டயமக் சகமண்டுள்ந. எட்டுசணமத்ட மட்தம ஃபுலதம கமர்ன்கநின் உணயழ்வு ஆண்டுக்கு 

8 பிலக்கமடு ன் பிகயடத்டயல் உதர்ந்து பபேகயன்து, தணலும் பபேமந்டய உணயழ்வுகள் 2050 

க்குள் உகநமபித கமர்ன்-ம-ஆக்மசடு உணயழ்வுகநில் 7-19 பிலக்கமமக உதபேம் ன்று 

கஞிக்கப்ட்டுள்நது. ஆகதப கமயம ணமற்த்டயல் மட்தமஃப்லதமகமர்ன்கநின் 

அநமபக் குமத்டல் குயப்ித்டக்க ங்மகக் சகமண்டுள்நது. 

 

உதர் புபிசபப்ணமக்கும் டயன் சகமண் மட்தம ஃபுதநமதம கமர்ன்கமந குமந்ட 

புபிசபப்ணமக்கும் டயன் சகமண் மட்தம ஃபுதநமதம எயதனீ் ணமற்றுபடன் பம் இந்ட 

தற்மண்டின் இறுடயக்குள் 0.5 மமக பம சபப்ணமடமத் டபிர்க்க உடவும். 

 

"ணமன்ட்ரிதல் சயபமக்கு இஞங்கும் பிடணமக டகபமணத்துக் சகமள்ந சடமனயல்தும 

ஏதசமன் குமக்கும் சமபேட்கமந டயலீடு சசய்பம் பிடத்டயல் புடயத தபடயப்சமபேட்கமநப் 

தன்மட்டுக்குக் சகமண்டுபந்டது. ஏதசமன் சயமடவு ணற்றும் கமயம ணமற்ம் ஆகயதபற்யன் 

அடிப்மதில், சுற்றுச்சூனயல் குமந்டத் டமக்கத்மட ற்டுத்தும் சயந்ட குநிர்டப் 

சமபேள்கநமக மட்தம ஃப்லதம எயஃனீ்கள் கண்டுிடிக்கப்ட்.  

 

மட்தம ஃப்லதம எயஃனீ்கள் (HFO) மட்ன், ஃப்தநமரின், கமர்ன் 

ஆகயதபற்மம யமவுமக் கரிணச் தசர்ணங்கள் ஆகும். மட்தம ஃப்லதம எயஃனீ்கள்  

மன்கமம் டமபம குநிர்டப் சமபேட்கநமகப் தன்டுத்டப்ட்டு பபேகயன். 

மட்தம ஃப்லதம எயஃனீ்கநின்  ஏதசமன்-குமப்பு டயன் (ODP) சுனயதணமகவும், அபற்யன் 
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புபி சபப்ணமக்கும் டயன் (GWP) 0.1 பிலக்கமமகவும் உள்நது. இடமததத  

மட்தம ஃப்லதம எயஃனீ்கமந சூனலுக்குகந்ட குநிர்டப் சமபேட்கநமகவும்,  

குதநமதம ஃபுதநமதம கமர்ன்கள், மட்தம குதநமதம ஃபுதநமதம கமர்ன்கள், 

மட்தம ஃபுதநமதம கமர்ன்கள் ஆகயதபற்றுக்குச் சயந்ட டயயகநமகவும் பமகப் 

தன்டுத்ட தபண்டும் ப் ரிந்துமக்கப்ட்டுள்நது. 

 

 பிதன்ம உன்டிக்மகதின் கரழ் ற்டுத்டப்ட் ணமண்ட்ரிதல் சயபம 197 உறுப்பு 

மடுகநின் உகநமபித அங்கரகமத்மடபம் எப்புடமபம் சற் எத சுற்றுச்சூனல் 

எப்ந்டணமக அயதப்டுகயது. அமத்து .ம. உறுப்பு மடுகலம் கணடமக அங்கரகரித்ட எத 

எப்ந்டம் இதுதப. ணமன்ட்ரிதல் சயபமதின் கரழ் டுக்கப்ட் படிக்மககள் 

பநிணண்த்டயல் ஏதசமமக் குமக்கும் சமபேட்கநின் தன்மட்ம ீண் கம அநபில் 

குமப்டற்கும், ஏதசமன் த்டயன் சடமர்ச்சயதம ணீட்புக்கும் பனயபகுத்டடமக உகக் 

கமயம அமணப்பு (WMO) 2018 அயக்மகதில் குயப்ிட்டுள்நது. 

ணமன்ட்ரிதல் சயபம சசதல்டுத்டமணல் இபேந்டமல் 2050க்குள் ஏதசமன் ம் 

சபேணநபில் தசடணமந்டயபேக்கும்   ஆய்வுகள் சடரிபிக்கயன்.  ணமன்ட்ரிதல் 

சயபமதமல் கட்டுப்டுத்டப்டும்  சமபேட்கலம் சுங்குடில் பமபக்கள் ன்டமல், 

அபற்யன் ீக்கம் கமயம ணமற்த்மட கட்டுப்டுத்துபடற்கும் குயப்ித்டக்க ங்கநிப்ம 

பனங்கயபள்நது. ணமன்ட்ரிதல் சயபமதின் ஏதசமன்-குமக்கும் சமபேட்கள் ணீடம 

எலங்குபமதமல் 1989– 2013 கமகட்த்டயல் எட்டுசணமத்டணமக 135 ில்யதன் ன் கமர்ன்-ம-

ஆக்மசடுக்குச் சணணம சுங்குடில் பமபக்கநின் உணயழ்வு குமக்கப்ட்டுள்நது. இந்ட 

சயபம இல்மடயபேந்டமல் புபிசபப்ணமடல் 25 பிலக்கமடு கூடுடமக அடயகரித்டயபேக்கும் 

ன்று கூறுகயமர் பிஞ்ஜமி தமண்தம கமர்சயதம.  

 

ஏதசமன் ம் ணடயப்டீு சசய்தப்ட்டயல் 2000 படல் ஏதசமன் ம் எவ்சபமபே 

த்டமண்டிற்கும் 1-3 பிலக்கமடு தபகத்டயல் ணீட்சய சற்று பபேகயது  அயதப்ட்டுள்நது. ப 

அமக்தகமநம், டு அகமங்குப்( mid latitude) குடயகநில் ஏதசமின் அநவு 2030கநில் 

பலமணதமக ணீட்சயதமபம் வும் சடன் அமக்தகமநத்டயல் 2050கநிலும், துபேபப் குடயகநில் 

2060கநிலும் ணீட்சயதமபம் வும்  கஞக்கயப்ட்டுள்நது. 
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க்சபய்ன் ணமர்க்சயதப் ள்நிதில் (19) 

ஆசயரிதர்: சயவ டமஸ்குப்டம 

டமப்பு:  

இந்டயத படமநித்துப பர்க்கத்டயன் சபக-சட் அமணப்பு 
சமதுபமக ற்கப்ட் சமபேநமடமப் தமக்கயல் குலணபம்/ குடும்பம்: 

குலணம் ன்து பலக்க பலக்க உற்த்டயக்கம 

டநணமகவும் இல்ம் அல்து குடும்ம் ன்து 

தகர்வுக்கம டநணமகவும் கபேடப்டுகயன். 

சபகம் சமபேநமடமத்டயற்குப் புத்தட 

அமணந்டயபேப்டமகக் கபேடப்டுகயது. குலணப் 

சமபேநமடமத்டயல் கூ குலணம், இல்ம் இமப 

இண்டுக்கும் இமதிம சடமர்பு சரித 

அநபில் ஆய்வு சசய்தப்பில்ம. படத் 

டயட்லுக்கம யறுபங்கநமக இமப 

சசதல்டுபது குயத்துக் குயப்தம, 

ஆய்பிக்கயததணம கமஞப்பில்ம. ஆமல் 

பஞிகக் குடும்ங்கள் ம் அன்ம பமழ்க்மகமத ஆக்கயணயத்துள்ந.  கமிதமடயக்கக் 

கமத்டயயபேந்தட இந்டயதமபில் குலணம் குடும்த்துன் ிமஞந்து கமஞப்டுகயது. அது 

டக்தகபரித இட்மத் டன்மண சகமண்டுள்நது.  

 

இந்டயதமபில் குடும்த்டயற்குச் சசமந்டணம பஞிகக் குலக்கநின் ின்ஞி: 

இந்டயதமபில் குடும்த்டயற்கு சசமந்டணம பஞிகக் குலக்கள் ன்மப கூட்டுப் ங்குக் 

குலணங்கநமகவும், (சமதுத் துமதிலும் டிதமர் துமதிலும்) ங்குடமர் யறுபங்கநமகவும், 

அக் கட்மநகநமகவும், பமதறுக்கப்ட் கப்மடுமத மநணம கூட்மண்மண யறுப 

அமணப்புகநமகவும் உள்ந. இமப எவ்சபமன்றும் பமதத யறுபச் சட்ம்-2013, இந்டயதக் 

கூட்மண்மணச் சட்ம்-1932, சங்கங்கள் டயவுச் சட்ம்-1860, பமதறுக்கப்ட் சமறுப்புக் 

கூட்மண்மணச் சட்ம்-2008 ஆகயத சபவ்தபறு சட்ங்கநின் எலங்குபமக்கு உட்ட்மப 
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ஆகும். இத்டமகத சபவ்தபறு பிடணம சபேங்குலணங்கமந எலங்குடுத்டப் ல்தபறு 

சட்ங்கள் இபேந்ட தமடயலும், இந்டக் குலணங்கள் என்யமஞந்ட இதக்குகபம் சமதுபம 

ங்குடமர்கலம் சகமண்டு இந்டயத பஞிகக் குலக்கநின் சபக யறுபணமக அமணந்துள்ந 

(டமஸ் குப்டம, 2013). 

 

1951ஆம் ஆண்டில் இந்டயதமபின் படல் இபேத்டயண்டு பஞிக யறுபங்கள் இந்ட 

ின்ிப்ிமஞந்ட அமணப்புகநின் பம் இந்டயதப் சமபேநமடமத்டயன் சணமத்ட பட 

உபேபமக்கத்டயல் 25 பிலக்கமட்ம தடிதமகக் கட்டுப்டுத்டய. 1990கநில், இது இந்டயதமபின் 

சணமத்ட பட உபேபமக்கத்டயல் 28 பிலக்கமமக இபேந்டது, இன்மத அநபில் குமந்டது 40 

பிலக்கமமக இபேக்கும் ன்று ணடயப்ிப்ட்டுள்நது. எபே பிலக்கமட்டிற்கும் குமந்ட 

அநபிம உண்மண படலீடுகமநப் தன்டுத்டயதத பஞிகக் குலக்கள் இந்டநவுக் 

கட்டுப்மட்ம ஈட்டிபள்ந. (டமஸ் குப்டம, 2016).   

 

இந்டயதச் சட்த்டயலும் சகமள்மகதிலும் குடும்த்டயற்குச் சசமந்டணம பஞிகக் குல: 

1965ஆம் ஆண்டில் ீடயடய தக.சய. டமஸ்குப்டம டமமணதில் அமணந்ட 

கதமகங்கலக்கம பிசமமஞ ஆமஞதம்  சபேங்குலணங்கலக்கு இமதிம படலீடுகள் 

சகமண்டும் என்யமஞந்ட இதக்குகம் சகமண்டும் இந்டயதமபில் கதமக அடயகமம் மத்ட 

குலணதண ‘சபேங்குலணம்’ ன்று அமதமநப்டுத்டயதது. 

 

பஞிகக் குல ன்து (1967ஆம் ஆண்டின் சடமனயல்துமத் டயட்ணயல், உரிணக் சகமள்மக 

ற்யத  சமரி குல அயக்மகதின் அடயகமபமச் சசமல்பனக்கயல் 'சடமனயல்தும இல்ம்' 

ன்து) 

உரிண அமணப்பு பமமதப் தன்டுத்டய படலீடுகமநக் கட்டுப்டுத்துபடயல் கதமகம் 

சசலுத்தும் குலணணமக இந்டயத அசமல் அடயகமபமப்டி இங்கமஞப்ட்து.  

 

இந்ட சமரி அயக்மகபம், 457 அமணப்புகநின் ‘குலச் சமர்ம’ப் டயவு சசய்ட 1969ஆம் 

ஆண்டின் சடமனயல்தும உரிணக் சகமள்மக பிசமமஞக்கம டத் கணயட்டிதின் அயக்மகபம் 

இந்டயதமபில் கதமகக் கட்டுப்மடு குயத்துக் குறுகயத கமம் ப்ியபேந்ட சட்த்டயன் 
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அடிப்மமத உபேபமக்கய.  

கதமகங்கள், கூம பர்த்டக மபமகள் சட்ம்-1969 ‘எத தணமண்மண’, 

‘என்யமந்ட குலணப் சமறுப்பு’ ஆகயதபற்ம இந்டயதமபில் கதமகங்கமநக் 

கண்யபடற்கம அநவுதகமமக்கயதது. 

 

சபகப் சமபேநமடமத் துமகநில் அசயன் கட்டுப்மடு ஏங்கயத கமகட்த்டயம 

(dirigisme) சட்பம், சட் ஆக்கபம் பஞிகக் குலக் குலணத்மட ஆய்பகமகக் சகமண்டு 

இந்டயதமபில் சரித பஞிகக் குலக்கநின் படத் டயட்ம பமதறுத்டது.  

 

புடயத டமமநணதத்டயன் கரழ் சட் இமபெறு: 

இந்டயதமபில் 'பஞிகக் குலமப'த் சடமனயல்பஞிக அகமக அமதமநங்கமணும் பம  

புதுத் டமமநணத ணமற்த்டயற்குப் ிகு கதமகங்கள், கூம பர்த்டகமபமகள் சட்ம் 

டயபேம்ப் சப்ட்டு அடித்டயல் தமட்டிச் சட்ம் பந்டதுன் படிவுக்கு பந்டது. 

 

தமட்டிச் சட்ணமது டிப்ட் யறுபங்கமநக் கட்மணப்ின் அடிப்மதில் 

அல்மது அபற்யன் குயப்ிட் சசதல்மடு, மபமகநின் அடிப்மதிததத ‘தமட்டி 

டயர்ப்ம’க் குயப்ிடும் பிடணமக ணமற்ம் சசய்தப்ட்து. 

 

1970கநியபேந்து பநர்ந்து லந்து பபேம் புடயத பஞிகக் குலக்கநின் சபக 

டமர்த்டத்துன், பஞிக அகு குயத்ட சட்க் கபேத்டமக்கத்டயல் உள்ந பண்மடு குயத்துப் 

சபேணநபில் ஆய்வு சசய்தப்பில்ம (ணசூம்டர் 2006; சௌசடட் 2015; மஸ் 2016). 

 

இந்டயதமபில் கதமக படம் எபேசய ிடயயடயத்துபக் குடும்ங்கலக்குச் சசமந்டணம 

பஞிகக் குலக்கநின் ஆடயக்கத்டயல் இபேப்மடபம், சடமனயல்பர்த்டகத்டயன் சபேம்மம 

குடயகநில் பட அமணப்ின் அகுகநமக அமப இபேப்து கண்கூமகத் சடரிந்ட 

கமகட்த்டயலும் கூ சபக ஆய்வுகநில் 'குடும்த்டயற்குச் சசமந்டணம பஞிகக் குல' 

ஆய்பியபேந்து அதப பிக்கப்ட்டிபேப்து இன்னுங்கூ பிசயத்டயணமது. 
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சய டமக்கங்கள்: 

1. பக்கயதணம மனத, புடயத பஞிகக் குடும்ங்கள் டங்கநமல் த்டப்டும் பஞிக 

இல்த்டயன் குலணக் கட்மணப்ின் பம் படிவுகள் டுப்டயல் கட்டுப்மட்மப் 

தணுபடற்கம பனயகமநக் கண்யந்ட (டமஸ் குப்டம, 2010). 

 

இந்டத் டன்மணதத எபேங்கயமஞந்ட இதக்குகம், எபேங்கயமஞந்ட ங்குடமர்கள்  பம் 

உரிமண ணற்றும் கட்டுப்மட்டு பமகமநக் மகக்சகமண்டு படத் டயட்லுக்கம யறுப 

அடிப்மமத எலங்கமணப்டயல் பக்கயதத்துபம் சறுகயது. 

 

2. குலண பஞிகபிதல், சமபேநமடமச் சபகபிதல் ணற்றும் ந்ட சபக அயபிதல் 

ஆய்பிக்கயதங்கநில் ‘பஞிகக் குல’ யறுபம் அடற்கம இத்மடப் சற்யபேந்டமலும் கூ 

குடும் அடிப்மதிம உரிமண, கட்டுப்மடு குயத்து அவ்பநபமக ஆய்வு 

சசய்தப்பில்ம. 

 

இந்ட உரிமணபம் கட்டுப்மடும் அசயன் பரி பபேபமமத தடிதமக ய்ப்டயல் 

ணட்டுணல்மது படத் டயட்ல், படலீடு, படக் குபிப்பு ஆகயதபற்யலும் பக்கயதத் 

டமக்கம் சகமண்டிபேந்டது. 

 

சபேங்குலணச் சட்ம், பரிச் சட்ங்கள்   சட்ங்கள் பம் 'பஞிக இல்’த்டயன் 

அமணப்பு சட்பமப்டி அனுணடயக்கப்ட்டு, சபேங்குலண யர்பமகத்டயன் ஆய்வுப் 

சமபேநமக்கப்ட் தமதும், , 'குடும்ம்' ன் யறுபம் 'டிதமள் சட் சயகநின்’ 

ஆலமகதில் மபக்கப்ட்டிபேந்டது (டமஸ் குப்டம, 2013). 

 

தமக்குயமதின் பமசமர் சயக்கல்கள்: 

ஆமல் தணற்கூயதமப இண்டும் சபவ்தபறு சயப்புப் புங்கநமகத் டித்டிதத 

ல்தபறு துமகநிலும், அபற்றுக்கயமதிலும் ஆய்வு சசய்தப்டுகயன். அடீடணம துமசமர் 

யபுஞத்துபபம், துமகள், துமஞத் துமகநின் குறுகயத  பம்பும்  குலணங்கள் 

யறுபங்கமநப் ற்யத புதுத்டமமநணத புரிடமல் படிபமணக்கப்டுகயன். சமதுபமக 
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ற்கப்ட் ணபுபனயத் துமகநில் ணட்டுணல்மணல், பிணர்சப் மங்குள்ந பற்தமக்கம, 

ணமற்றுப் சமபேநிதல்  ஆய்பிக்கயதங்ககநிலும் மடயப்ம ற்டுத்டயபள்ந. 

 

இவ்பமறு குடும்த்மடச் சபக அமணப்ின் அகமகக் கபேதுபது குயத்தும், இவ்பமகதில் 

‘உதடுக்கயர்’ குயத்துணம ஆய்வு இக்கயதத்டயலும் கூ, சபேம்மலும் படத் டயட்மல் 

உந்டப்டும் சபக உற்த்டய, சபக ணறுவுற்த்டய ஆகயதபற்யயபேந்து டிமணப்டுத்டயதத 

இப்சமபேள் குயத்து ஆய்வு சசய்தப்ட்டுள்நது. 

 

 மகபஞமக, 'பஞிகப் தசுகமந' யர்ணமஞிப்டயல் குடும்த்மட மணதணமகக் 

சகமண் எத இக்கயதம் சபேம்மலும் புகழ்மடும் சுதசரிமடகநில் ணட்டும் கமஞப்டுகயது. 

(படமநித்துப பதற்சயகநில் 'சடமனயல் பஞிக அயவுக் கூர்மணதத' 'சபற்யக்கு' பிநக்கணமகக் 

சகமண்மப்டுகயது) ிகு சடமனயடயர்கநின் டித்துபணம ண்புகதந சபற்யக்குக் 

கமஞணமகவும், அடயல் குடும்த்டயன் ஆடவு டமதற் ங்கு பகயப்டமகவும் கமட்ப்டுகயது. 

 

ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்ம் ன்து சட்பமப்டி பரி சசலுத்தும் யறுபணமகவும், 

டிர்கநிணயபேந்தும், சபேங்குலணங்கநிணயபேந்தும் (குலணச் சட்ம், கூட்டுப் ங்கமநர் 

சட்த்டயன் கரழ் பமதறுக்கப்ட்மப) தபறுட்டமகவும் டித்துபணமடமகவும் 

அங்கரகரிக்கப்ட்து.  

 

ணற்ப் சபேங்குலண அமணப்புகள், டிதமள் பபேணம பரி சபேணங்குலண பபேணம 

பரிச் சட்ங்கநில் அங்கரகரிக்கப்ட்டுக் குலணச் சட்த்டயன் அடிப்மதில் பமதறுக்கப்டும் 

தமது, ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்தணம இந்துத் டிதமள்  சட்த்டயன் அடிப்மதில் 

பமதறுக்கப்டுகயது. 

 

இந்துக் குடும்த்டயற்குச் சசமந்டணம பஞிகக் குலக்கநின் சட்ப் டயவு:  

குலணங்கலம் குடும்ங்கலம் பமதம சட்க் கட்மணப்புகள் பம் ின்ிப் 

ிமஞக்கப்ட்டுள்ந. சபேங்குலண யர்பமகத்டயன் சட் அமணப்மது சமதுபம 

ங்குடமர்கநின் பம் கூட்மண்மண, பமதறுக்கப்ட் டிதமர் யறுபங்கள், டயவு 
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சசய்தப்மடமபபம் டயவு சசய்தப்ட்மபபணம  பமதறுக்கப்ட் சமதுக் குலணங்கள் 

தமன் ல்தபறு பமகக் குலணங்கநின் சமடகணம கூட்மணப்ம ற்டுத்ட பனயபகுக்கயது. 

 

இது அமதத்மட பமக்குபடற்கம எபே பனயதமக ணட்டுணல்மணல், 1973க்குப் ிகு 

கதமகங்கள்,  கூம பர்த்டக மபமகள் சட்த்டயயபேந்து (1991இல் அது பிக்கயக் 

சகமள்நப்டும் பம) டப்ித்துக் சகமள்படற்கம சட் பனயகமநபம் பனங்கயதது. 1926ஆம் 

ஆண்டின் சடமனயற்சங்கச் சட்த்டயன் (டமஸ்குப்டம, 2016) யந்டமகநின் கரழ் சடமனயற்சங்கம் 

உபேபமக பமய்ப்த இல்மணற்சசய்பம் பமகதில் சபேம்மம குலக்கள் லக்கும் 

குமபம ஊனயதர்கமநதத சகமண்டிபேந்ட. 

 

சபேங்குலண ஆலமகக் கட்மணப்புகள், குடும்ச் சட்ங்கள் ணற்றும் பரிச் 

சட்சயகமந என்யமஞப்டன் பம் ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும் (HUF - Hindu Undivided Fam-

ily) பமகதித்டயற்குச் சட் அங்கரகமம் பனங்கப்ட்து. இவ்பமறு பஞிகக் குலக்கநின் 

யறுபக் கட்மணப்ின் ணீடம குடும்த்டயன் கட்டுப்மடும், இந்ட கட்மணப்புகள் பம் 

உபேபமக்கப்டும் சசல்பத்டயன் ணீடம உரிமணபம் சட்பமப்டி தஞிக் கமக்கப்ட்து 

(டமஸ்குப்டம, 2013). 

 

இந்டயதமபில் டித்துபணம குலண அமணப்பு: 

குடும்ங்கலன் ிமஞக்கப்ட் குலணங்கள், இந்டயதமபில் படத் டயட்ம 

அமணப்புசமர்ந்து  டயவு சசய்பம் சட்க் கட்மணப்மகும். படல் யமதிம குலண-குடும்ப் 

ிமஞப்பு உகநமபித படமநித்துப யறுபங்கநில் கமஞப்டுபது குயப்ித்டக்கது, 

அடமபது குடும்ங்கநின் டிப்ட் உறுப்ிர்கள் ங்குகநின் ணீது உரிமணபம் கட்டுப்மடும் 

சகமண்டிபேக்கயமர்கள். 

 

ஆமல் இந்டயதமபில், குலணங்கலன் ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்த்துக்குள்ந ிமஞப்பு 

குடும்த்டயன் கட்டுப்மட்மப் தணுபடயல் டித்துபணமடமகவும், குயப்மடமகவும் 

உள்நதடமடு ணட்டுணல்மது, எபே சட்பம யறுபணமக இந்டச் சலுமக இந்துக்கலக்கு 

ணட்டுதண பனங்கப்டுகயது, இது இந்துத் டிதமள், குடும்ச் சட் அசுசயகநில் 
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பமதறுக்கப்ட்டுள்நது, அடமபது பஸ்லீம், மர்சய, கயயஸ்டபர், பெடர் அல்மட பபேம் ஏர் 

இந்துபமகக் கபேடப்டுபமர். 

 

ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்ம் பன்று-டிச் சசதல்பனய பம் பஞிகக் குல அமணப்ின் 

யறுப அடிப்மதமகச் சட்பமதமக்கப்ட்து. 

 

படமபடமக, இந்துச் சட் சய அசுச் சட் சயதமக ற்றுக்சகமள்நப்ட்து. 

பஸ்லீம், கயயஸ்டபர், மர்சய அல்து பெடர் அல்மட எபேபர், சௌத்டம், சணஞம் ணற்றும் 

சரக்கயதம் தமன் ி யறுபணதணமக்கப்ட் ணடத்மடக் கமப்ிடிக்கய எபேபர், ணட 

எலங்கமணப்புகலக்குப் புத்தட ஆடயபமசயதமக இல்மட எபேபர் இந்து ஆபமர்  

பமதறுக்கப்ட்து. எபேபர் டமன் இந்து அல் ன்மட யபைிக்க தபண்டித சமறுப்பு  

அந்டத் டிதமமநதத சமபேம் (டமஸ்குப்டம, 2016). 

 

இண்மபடமக, இந்துச் சட் சய டதமமகம ணற்றும் ணயமக்ஷம சசமத்துகள் 

மபத்டயபேப்டற்கம அங்கரகமத்மட ற்டுத்டயக் சகமடுத்டது (சசமத்து ணீடம ம்ம 

உரிமணகமந பமதறுப்டயல் பனக் சமர்ந்ட சட்ங்கமந ீக்குபடற்கு பன்சணமனயதப்ட் அசல் 

பமபில் சசய்தப்ட் சணசம்). இண்டு இந்துக்கலக்கு இமதிம டயபேணஞம் ணட்டுதண 

(சமடய சயபமகலக்கு இணநிக்கும் பனக்கத்டயன் சட்ப்டி அகணஞபம, புணஞபம 

ஆகயத இண்டின் பிடயகள் ணற்றும் மபமகள்) சட் பம்புக்குள் சகமண்டுபப்ட்து. 

டத்சடடுத்டல், பமரிசுரிமண ஆகயதமப பனக்கம் சமர்ந்ட சயகள் அடிப்மதில் ீடயத்துமதில் 

பமதறுக்கப்ட்து. ஆண் பம்சமபநிதத சசமத்டயன் இதல்ம பமரிசுகநமக 

யறுபணதணமக்கப்ட்து. டயபேணஞத்டயற்கு சபநிதத ிந்ட குனந்மடகலக்கு சசமத்டயன் ணீடம 

ந்டசபமபே உரிமணமதபம் யக்கப்ட்து. 

 

பன்மபடமக, ந்டசபமபே டயபேணஞணம இந்து ஆணும் ‘கூட்டுக் குடும்த்டயயபேந்து’ 

பிகய, எபே புடயத ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்த்மடத் சடமங்குபடற்கம சட் சபநிமத 

அது உபேபமக்கயதது. டிக் குடும் அமணப்புகள் ற்ட் தமதும், எவ்சபமபே டிக் குடும்பம் 

எபே புடயத ிரிக்கப்மட ‘இந்துக் குடும்த்டயன் சடமக்கத்மடக் குயக்கும் ன்டமல், 
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ிரிக்கப்மட ‘இந்துக் குடும்ம் எபே சட்பம யறுபணமக யமத்டயபேக்க படிந்டது. 

 

இவ்பமறு, பஸ்லீம், கயயஸ்டபர், மர்சய, சதின் அல்மட அமத்துக் குடிணக்கலக்கும், 

இந்துத் டிதமள் சட்ம் அசுச் சட்ணமக ணமயதது. இந்டயதமபில் சசல்பம், சசமத்துக்கநின் 

அமணப்பு பமதில் ஆஞமடயக்க அடிப்மதிம சசமத்துரிமண கட்மணப்பு 

யறுபணதணமக்கப்ட்து. 

 

ணயமக்க்ஷம சட்த்டயன் கரழ் ணகள்கலக்கு (ணமபிகள் / பிடமபகள் / பிபமகத்துப் 

சற்பர்கலக்கு அல்)  சணணம இமஞணபுரிமணகமந பனங்கயத 2005 சட்த் டயபேத்டம் 

மபமப்டுத்டப்டும் பம சண்கலக்கு அமத்துச் சசமத்துக்கநிலும் சண ங்கு 

ணறுக்கப்ட்து, ‘யம் துண்மப்டுபமடத் டபிர்ப்டற்கமக ன்று கூய சண்கலக்கு 

யத்டயல் ந்டபிடச் சசமத்து உரிமணபம் ணறுக்கப்ட்து. 

 

ஆமல், மங்கள் ஆய்வு சசய்ட தர்வுகநில், 2011ஆம் ஆண்டின் ிற்குடயதில் கூ, எபே 

பிலக்கமடு சண்கள் ணட்டுதண ணகள்கநமக இமஞ ணபுரிமணகள் சகமண்டிபேக்கக் கண்தமம். 

இவ்பமறு இந்து, ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்ம் ன் இண்டு பமதமகநின் உடபிபன், 

ணடம், சமடய, ஆஞமடயக்கம் ஆகயதமப சசமத்துரிமணகமந யர்ஞதிப்டற்கம யறுப 

அடிப்மதமக யறுபப்ட். 

 

ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்த்மடச் சட்பூர்பணம அமணப்மக்குபடன் பம் இந்து 

ஆண்கலக்குச் சமடகணமகச் சசமத்துரிமணமத அசயதமணப்மல் உத்டபமடம் அநிக்கப்ட் 

எபே சட் உரிமணதமக ணமற்யதமணத்டர். இது சுடந்டயத்டயற்குப் ிகம படல் 

த்டமண்டுகநில் சசய்தப்ட் ணயக பக்கயதத் டமதீமகும் 

.  

ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்ம் மபமக்கு பந்ட சூழ்யமகள் பிபமடத்டயற்கு 

உட்ட்மப. இந்டயதமபில் பபேபமய், சசமத்து பரிச் சட்ங்கநின் கரழ், ிரிக்கப்மட இந்துக் 

குடும்ம் பரிபபேபமய்க்கு எபே டித்துபணம அநபீமக ணடயப்ிப்டுகயது. 
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சட்த்டயல் (அசமல் ற்றுக்சகமள்நப்ட் இந்துச் சட்சயபமதின் அடிப்மதில்), 

எபே ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்ம், சமதுபம படமமடதரிணயபேந்து பந்ட அமத்து 

ஆட்கமநபம், அபர்டம் ணமபிணமர்கள் ணற்றும் டயபேணஞணமகமட ணகள்கமநபம் உள்நக்கயதது; 

இந்து இமஞ-ணபுரிமண ன்து ிப்ின் அடிப்மதில் சசமத்துரிமண சறுபடற்கம  

அமணப்மகும். 

 

ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்ம் சட்ப்டிதம பரிசசலுத்தும் யறுபணமகவும், 

டிதமட்கநிணயபேந்தும், சபேங்குலணங்கநிணயபேந்தும் (குலணச் சட்ம், ங்குடமர் சட்த்டயன் 

கரழ் பமதறுக்கப்ட்மப) தபறுட்டுத் டித்துபணமடமகவும் அங்கரகரிக்கப்ட்து.  

 

சபேங்குலணம் ணற்றும் டிதமள் பபேணம பரிச் சட்ங்கநமல் அங்கரகரிக்கப்ட் ணற் 

அமத்து யறுப அமணப்புகலம் குலணச் சட்த்டயன் அடிப்மதில் பமதறுக்கப்ட்டுள்ந 

ன் தமதும், ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்ம் இந்துத் டிதமள் சட்த்டயன் அடிப்மதிததத 

இந்டயத பரிச் சட்த்டயல் எபே சட்ப்பூர்ப யறுபணமக பமதறுக்கப்டுகயது. 

 

ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்த்மட (HUF) 1955-56ஆம் ஆண்டில் டிதமள் சட் 

சயகநிமல் பமதறுத்ட ின்ர், சசமத்து பரிச் சட்ம் 1957, 1961 பபேபமய் பரி சட்த்டயன் 

ிரிவு 2 ஆகயதபற்யன் பம் இந்டப் ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும் அமணப்ம  யமத்டயபேக்க 

சசய்த அசு அடுத்ட கட் படிக்மக டுத்டது. இடன் பம் 'குடும் பபேபமய்' ணீடம 

பரிமத ய்ப்டற்கம பசடயகலம், ணற்ப் ிரிவுகலன் எப்ிடும் தமது அடயக பரிபிக்குகள், 

குமந்ட பரிபிகயடங்கள் ஆகயத சலுமககலம் அநிக்கப்ட். 

  

பமஞ்சூ குல, தக ன் மஜ் குலபின் ரிந்துமகநிமல் ிரிக்கப்மட இந்துக் 

குடும்த்டயன் ணீடம பரி பிகயடங்கள் டிதமட்கநின் ணீடம பரி பிகயடத்டயற்குச் 

சணணமக்கப்ட்.  

 

இந்டயதமபில் 150 குடும்த்டயற்குச் சசமந்டணம பஞிகக் குலக்கள் ற்யத ங்கள் ஆய்வு 

இண்டு கட்ங்கநமக (2003-05 ணற்றும் 2008-11) தணற்சகமள்நப்ட்து, ங்கள் கஞக்சகடுப்ில் 
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இந்து பம்சமபனயமதச் தசர்ந்ட இண்டு குலக்கள் டபி, அமத்து பஞிகக் குலக்கலம் 

ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்த்மட (HUF ) தசர்ந்டமப. 

 

சமசரிதமக, எவ்சபமபே குலவும் 47 யறுபங்கமந தடிதமகவும் ணமபகணமகவும் 

கட்டுப்டுத்டய. எவ்சபமபே பஞிகக் குலவும் சமசரிதமக பன்று படல் மன்கு சமர்புக் 

குலணங்கமநபம் என்று படல் பன்று படன்மணக் குலணங்கமநபம் சகமண்டிபேந்ட. 

 

இந்டக் குலணங்கநில் குடும்த்டயன் டமபபேம், ணற் உறுப்ிர்கலம் டிதமட்கநமகப் 

ங்குகள் மபத்டயபேந்டர். ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும் அமணப்புகள் இந்டக் குலணங்கநில் 

அடுத்ட ணயகப் சரித எற்மப் ங்குடமமக இபேந்ட. 

 

குமந்டது இண்டு குடும் உறுப்ிர்கள் இந்டக் குலணங்கநின் இதக்குர்கநமக 

இபேந்டர். இந்டக் குலணங்கள் ி பமதறுக்கப்ட் சமது, டிதமர் ணற்றும் கூட்டுக் 

குலணங்கநின் ங்குகமநத் டங்கள் கட்டுப்மட்டில் மபத்டயபேந்ட. அத்டமகத குலணங்கநில், 

குடும் உறுப்ிர்கலம், ி பஞிகக் குடும்ங்கநின் சபேங்கயத கூட்மநிகலம் 

இதக்குர்கநமகச் சசதல்ட்ர். 

 

இவ்பமறு பஞிகக் குடும்ங்கநமல் படக் டயட்ல் சடமர்ம அமத்து 

படிக்மககமநபம் கட்டுப்டுத்துபடற்கம உமமணபரிமணக்கும்  ஆலமகக்கும் 

பமதம கட்மணப்பு உபேபமக்கப்டுகயது. 

 

கஞக்கயப்ட் 35.3 பிலக்கமடு குலக்கநில், ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்ங்கள் 

ட்டிதயப்ட் சமதுத் தும யறுபங்கநில் குலக் குலணங்கநின் ங்குகமநப் 

மபத்டயபேக்கபில்ம, பமதறுக்கப்ட் டிதமர்’ யறுபங்கநியததத அபற்ம 

மபத்டயபேந்ட. 

 

கஞக்கயப்ட் 61.3 பிலக்கமடு குலக்கநில், ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்த்டயன் 

டமபபேம், ணற் உறுப்ிர்கலம் ட்டிதயப்ட் சமதுத்தும யறுபங்கநில் 
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ங்குகமநக் சகமண்டிபேந்டர். இவ்பமறு ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்பம், அடன் 

உறுப்ிர்கலம் எத தத்டயல் பபேபமய்  சறும் பிடத்டயல் இந்டக் குலக்கள் தஞிக் 

கமக்கப்டுகயன். 

 

அதட தத்டயல், ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்ம் ணற்ச் சசமத்துகமநபம் மபத்டயபேக்க 

படிபம். கமட்மக, படீுகள், ஞம், டங்கம், ங்குச் சமன்யடழ்கள், யமதம மபப்புத்சடமமக 

ஆகயதமப பஞிகக் குலபின் சசமத்துக் கஞக்கயல் கபேடப் ணமட்ம. ிரிக்கப்மட இந்துக் 

குடும்த்டயன் பபேபமபம் சசல்ப இபேப்புக்கலம் பஞிகக் குலபின் உரிமண ணற்றும் 

சசமத்துகநின் ஆலமகதில் கஞக்கயப்டுபடயல்ம. 

 

குலணங்கள் ணற்றும் குடும்ங்கநின் இந்ட எபேங்கயமஞந்ட அமணப்பு  சலுமககமநப் 

ச உடவுகயது,  இடயல் இண்டு பக்கயதச் சலுமககநமக 1. பரி ய்ப்பு, 2. பஞிகக் குலபின் 

படச் சுற்றுகள் ணீது குடும்த்டயன் கட்டுப்மடு ஆகயதமப அமணந்துள்ந. 

 

உடமஞணமக அ, ஆ, இ ன் பன்று சதகமடர்கலம் எபே யறுபத்மடச் சசமந்டணமக 

மபத்துள்நர். அபர்கநில் எவ்சபமபேபபேம் டயபேணஞணமபர். அபர்கள் எவ்சபமபேபபேக்கும் 

டயபேணஞணமகயத இண்டு ணகன்கள் உள்நர். அ, ஆ, இ ஆகயத எவ்சபமபேபபேக்கும் பை.12 ட்சம் 

ஆண்டு பபேபமய் கயமப்டமகக் சகமள்தபமம்.  

  

ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும் அமணப்புக்சகன்று சட் பனயபம இல்மடயபேப்ின் 2015-16 

யடயதமண்டிற்கம பரிபிடயப்பு பிகயடங்கநின் டி சதகமடர்கள் எவ்சபமபேபபேம் பபேணம 

பரிதமக ஆலக்கு பை. 5,55,000/- சசலுத்ட தபண்டும். 

 

ஆமல் அ, ஆ, இ சதகமடர்கள் பபேணம பரிச் சட் பிடயகள் ணற்றும் இந்துச் 

சசமத்துகமநப் ற்யத மன்கு சட்ங்கநின் அடிப்மதில் டங்கலக்கயமதில் குமந்டது த்து 

ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்ங்கமந உபேபமக்கய, அபர்கநின் பபேபமமதத் டிதமள் பரிக் 

கஞக்குகநிலும், த்துப் ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்ங்கலக்கயமதிலும் கயர்ந்து சகமள்ந 

படிபம். அத்டமகத சூனயல், யறுபத்டயல் ங்குடமமக உள்ந பன்று சதகமடர்கலம் 
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அபர்கநது குடும்ங்கலம் சசலுத்ட தபண்டித சணமத்ட பரித் சடமமக சபறும் பை.35,000/- 

ணட்டுதண. 

 

பபேணம பரிச் சட்த்டயன் கரழ் ி பிடயபிக்குச் சமத்டயதப்மடுகமநத் டித்டிதமகப் 

தன்டுத்துபடன் பம்,  ஆடமங்கநியபேந்து பபேம் ணயகப்சபேணநபிம 

பபேணமத்துக்குச் சசலுத்ட தபண்டித பரிப் சமறுப்மன்மணமத சுனயத அநபிற்குக் குமக்க 

படிபம். சசல்பம் ணற்றும் சசமத்து பரிமத ய்ப்டற்குப் ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும் 

அமணப்மப் தன்டுத்ட படிபம். தணலும், ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்த்டயன் உறுப்ிர் 

பபேம் டயட்ப்ட் ‘குடும் பபேபமதின் பதண பபேபமய் ஈட்டிமல், அந்ட பபேபமய் 

‘ிரிக்கப்மட குடும்த்மட’ப் மணரிப்டற்கம கூடுடல் சசபமகக் கபேடப்ட்டு 

பரிபிடயப்ியபேந்து பிக்கு அநிக்கப்டும். 

 

இந்துக் குடும்ம் ீடிப்டமல் கயமக்கும் சமபேலக்கம்: 

அ, ஆ அல்து இ-க்கு எபே ணகலம், டயபேணஞணம  எபே ணகனும் இபேந்டமல், அபமல் 

ந்துக்கு டயமக பன்று ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்ங்கமந ணட்டுதண உபேபமக்க படிபம். 

 

அபர்கநில் தமபேக்கமபது ணகன் இல்மது இண்டுதண ணகள்கநமக இபேந்டமல், அபர் 

இண்டு ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்ங்கமந ணட்டுதண உபேபமக்க படிபம். அதடதமல், 

ணகன்கநில் தமமபது டயபேணஞம் சசய்து சகமள்நம பிட்மல், கூடுடமகப் ிரிக்கப்மட இந்துக் 

குடும்ங்கமந உபேபமக்குபடற்கம பமய்ப்பும் குமபம். 

 

இவ்பமறு எவ்சபமபே டமபமதிலும் ணகனுக்கு பன்னுரிமண அநிப்டன் பபம், 

அசயன் இந்து சட்சயபமதின் டி சமடய, ணட  சயபமகநமல் ிமஞக்கப்ட் 

மம்ரிதத் டயபேணஞங்கமநச் சசய்படன் பபம் சமடய இந்துக் குடும்த்மட படத் 

டயட்லுக்கம ஏர் அகமக யர்ணமஞிப்டற்கு, இந்டயதமபின் ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்த்டயன் 

பரி அமணப்பு பமதம சட்ப்பூர்பணம சமபேலக்கம் அநித்துள்நது. 

 

சட் பனக்கு அடிப்மதில் ிரிக்கப்மட இந்து குடும்ப் தன்மட்டின் பமகமடு: 
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1.இந்துச் சட் அடிப்மதில், சட்ங்கநில் ற்கப்ட் இந்து பமதமமதப் 

தன்டுத்டய இந்துக் குடும்த்டயற்குள்தந (ஆண் பம்சமபநிமத அடிப்மதமகக் சகமண்து) 

சசமத்துக்கமந மணரித்து மபத்டயபேத்டல். 

 

2. பரி ய்ப்புக்கமகத்  டிதமட்கலக்கும், ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்த்டயற்கும் 

இமதில் பபேபமமதப் ிரித்டல். 

 

3. எத ஆதந டமபமகவும் யறுபமகவும் சசதல்ட்டுப் ிரிக்கப்மட இந்துக் 

குடும்ம், ணற்றும் குலக் குலணங்கலக்கயமதில் சயக்கம ரிபர்த்டமதில் ஈடுடுபடன் 

பம் சரித அநபிம பரிகமந ய்த்டல். 

 

4. பட ஆடமதங்கநில் பரிபிக்குச் சலுமக சறுடல். 

 

5. பன்தமர்கநமல் படட்சமஞதமகப் சப்ட்டமகக் கூயப் ிரிக்கப்மட இந்துக் 

குடும்த்டயல் சபேம் ணடயப்ிம யத்மட மபத்டயபேத்டல். 

 

6. ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்ம் குலக் குலணங்கலக்கயமதில் யடயகமநபம், 

சசமத்துக்கமநபம் என்யமஞத்டல். 

 

7. ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்க் குலக் குலணங்கநின் ங்குகமந பிற்ல், பமங்கயன் 

பம் ஊக மம் ஈட்டுடல். 

 

8. எத குடும்த்டயல் சமதுபம டமபர்கமநபம் உறுப்ிர்கமநபம் சகமண்  

ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்ங்கமந உபேபமக்குடல், ின்ர் இந்ட சபவ்தபறு ிரிக்கப்மட 

இந்துக் குடும்ங்கநின் எபே சசமத்மட  ரிபர்த்டமகநில் ஈடுடுத்துடல். கமட்மக, 

ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்ங்கலக்கயமதில் எத யம் சபவ்தபறு தமக்கங்கலக்கமக 

உறுடயதநிக்கப்ட்டு  ணீண்டும் ணீண்டும் ரிணமற்த்டயற்குள்நமடல்.  
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பட்ம உள்நக்கம்: 

1961ஆம் ஆண்டில் ணகமமஷ்டிம, குமத், ஞ்சமப் சல்ய, அரிதமம ஆகயத ந்து 

ணமயங்கள் ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்ங்கநின் சணமத்ட ண்ஞிக்மகதில் 31 பிலக்கமட்மக் 

சகமண்டிபேந்ட. 1989இல், சணமத்டபள்ந ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்ங்கநில் இந்ட 

ணமயங்கள் 47 பிலக்கமட்மக் சகமண்டிபேந்ட. 

 

அதட கமகட்த்டயல், டுத்ட பபேபமய் சகமண் டணயழ்மடு, கர்மகம், தகநம், 

ஆந்டயம், தணற்கு பங்கம் ஆகயத ணமயங்கநிலும், குமந்ட பபேபமய் சகமண் கீமர், 

மஸ்டமன், எரிசம, உத்டிதடசம், ணத்டயத ிதடசம் ஆகயத ணமயங்கநிலும் ிரிக்கப்மட 

இந்துக் குடும்ங்கநின் பிகயடம் குமந்டயபேந்டது. டுத்ட பபேபமய் சகமண் ணமயங்கநில் 

ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்ங்கநின் பிகயடம் 31 பிலக்கமட்டியபேந்து 28 பிலக்கமமகக் 

குமந்டது; குமந்ட பபேபமய் சகமண் ணமயங்கநில் ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்ங்கநின் 

பிகயடம் 37 பிலக்கமட்டியபேந்து 23 பிலக்கமமக கஞிசணமகக் குமந்டது. 

 

1976இல் தகநத்டயல் கூட்டுக் குடும் அமணப்பும், ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்த்டயற்கம 

சலுமககலம் படிவுக்குக் சகமண்டுபப்ட். 1990க்குப் ிகு டணயழ்மட்டிலும் அவ்பமத 

சசய்தப்ட்து இந்டயத அசு ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்த்டயன் பபேபமய் ணற்றும் பரி குயத்டத் 

டவுகமந சபநிதிடுபமட 1990 படல் யறுத்டய பிட்து. இந்ட ணமயங்கநில் 1990க்குப் ிகு 

ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்ங்கநின் ங்கு தணலும் குமந்து பிட்டமகத் சடரிகயது. 

 

ணமய அநபிம ணமறுமடுகள்: 

ப இந்டயத ணமயங்கநம அரிதமம, இணமச்சல், ம்ப-கமஷ்ணீர், உ.ி., சல்ய 

ஆகயதபற்யன் சசமத்துரிமணச் சட்ங்கள் ஆண் பமரிசுகலக்கு பலுபம பன்னுரிமண 

அநிப்மடதத ிடயயக்கயன். குமத், ம்மய், ஆந்டயம, தணற்கு பங்கம் தமன் 

ணமயங்கநில் அத்டமகத பன்னுரிமண குயப்ிப்பில்ம. இபற்யல் .ஆஞமடயக்கக் 

கட்மணப்பு தபபைன்யபள்ந டிதமல் சட்ங்கநமல் அது பமதறுக்கப்டுணமறு 

பிப்ட்டுள்நது (சக்தசம 2012). 

 



                                              உரிமணத் டணயழ்த் தடசம்| தண 2021|  72 

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

1989க்கு ிகு ணமய பமரிதமகப் ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்ம் குயத்ட டவுகமந 

சபநிதிடுபமட இந்டயத அசு யறுத்டயபள்நது. 1976ஆம் ஆண்டில் தகநம் கூட்டுக் குடும் 

பமமத எனயத்டது, அடனுன் ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்த்டயற்கம சலுமககலம் 

அகற்ப்ட், ணற்த் சடன் ணமயங்கநில் சண்கலக்குச் சண உரிமணகமந பனங்கும் 

பிடணமக சட்த் டயபேத்டம் சகமண்டுபப்ட்து. தகந கூட்டுக் குடும் எனயப்புச் சட்த்டயன் (1976) 

பனயதில் ஆந்டயப் ிதடசத் டயபேத்டச் சட்ம் (1986), டணயழ்மடு டயபேத்டச் சட்ம் (1990), கர்மகத் 

டயபேத்டச் சட்ம் (1990) ஆகயதமப யமதபற்ப்ட்.   

 

சடன் ணமயங்கள் டபி, ணகமமஷ்டிமபிலும் ணகமமஷ்டித் டயபேத்டச் சட்த்டயன் (1994) 

கரழ் இமஞச் சசமத்துமமண சடமர்ம சட்த் டயபேத்டம் சசய்தப்ட்து. அடயக பபேபமய் 

சகமண் ணமயங்கநில், ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்ங்கநில் சபேம் குடய குமத், 

ணகமமஷ்டிமபில் கமஞப்ட்து, அடற்கடுத்டடி, ஞ்சமப், சல்யதிலும் அடயகணமகக் 

கமஞப்ட்து. ணகமமஷ்டிமபில், 1961க்கும் 1989க்கும் இமதில் ிரிக்கப்மட இந்துக் 

குடும்ங்கநின் பிகயடம் இட்டிப்மகயதது. குமத்டயல் ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்ங்கநின் 

பிகயடம் 1961 படல் 1980 பம 10 பிலக்கமட்டியபேந்து 18 பிலக்கமமக அடயகரித்து, 1989ல் 14 

பிலக்கமமக யமசற்து.  

 

சல்யதில் 1980 பம குலணங்கநில் ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்ங்கநின் பிகயடம் 2-3 

பிலக்கமடு ன் யமதம பிகயடத்மடக் சகமண்டிபேந்டமலும், அடன் ின்ர் அடயகரிக்கதப 

சசய்டது. 1989ல் இந்டயதமபில் ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்ங்கநின் சணமத்டத் சடமமக 7 

பிலக்கமடு பம இபேந்டது. 

  

ஞ்சமப் ணமயத்டயல் 1961க்கும் 1980க்கும் இமதில் ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்ங்கநின் 

பிகயடம் 9 பிலக்கமட்டியபேந்து 3 பிலக்கமமகச் சரிபமந்டது. ஆமல் 1989இல் 6 

பிலக்கமமக அடயகரித்டது.  

 

பஞிகக் குலணங்கநின் பட சுற்றுகள் ணீது குடும்த்டயன் கட்டுப்மடு: 

ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்ம் சபேம்மலும் பரி ய்ப்புக்கம எபே கபேபிதமகக் 
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கபேடப்டுகயது.  குடும்த்டயற்குச் சசமந்டணம பஞிகக் குலணங்கநின் சசமத்து இபேப்புகநின் 

அமணப்ில் இடன் பக்கயதத்துபம் குயத்துப் தமடயத அநபில் ஆய்வு சசய்தப்பில்ம. 

 

எபே இந்து ஆண் என்றுக்கு தணற்ட் ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும் கஞக்குகலக்கு 

டமபமக இபேக்க படிபம். எபே டிப்ட் மகவும், ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்த்டயன் 

டமபமகவும் இட்ம மத்டயம் பகயப்டன் பம் சபேயறுப யர்பமக கட்மணப்புகலன் 

ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்த்டயற்கம ிமஞப்பு,  ற்டுத்டப்ட்து. 

 

உடமஞணமக, எபே ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்ம் ணற் ர்கலன் ங்கமநமக 

சசதல் படிதமது, ஆமல் எபே ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்த்டயன் டமபமல் அவ்பமறு 

சசதல் படிபம் (சச்ச்தடபம 1987). இதடதமல் டமபபேம், ிரிக்கப்மட இந்துக் 

குடும்த்டயன் ணற் உறுப்ிர்கலம் ஊடயதம் ச உரிமண உண்டு.தணலும் எபே ிரிக்கப்மட 

இந்துக் குடும்ம் என்று அல்து அடற்கு தணற்ட் பஞிக யறுபங்கநின் உரிமணதமநமக 

இபேக்க படிபம். ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்ம் சடமனயற்சமமகள் ணற்றும் பர்த்டகங்கள் 

சடமர்ம ல்தபறு பமகதம சசமத்துக்கமநபம் மபத்டயபேக்க படிபம்.  

 

சறுயறுப யர்பமகக் கட்மணப்புகநில் யறுப உட்சமடயத்டல்:  

ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்ம், பரி டபிர்ப்டற்கம எபே கபேபிதமக இபேப்மடத் டபி, 

இந்டயதமபில் இந்து குடும்த்டயற்கு சசமந்டணம பஞிகக் குலக்கலக்கம சசமத்துக்கமந 

மபத்டயபேப்டற்கும் பக்கயதணமக தன்டுத்டப்டுகயது. 

 

பரி டபிர்ப்புக்கம ஆடமணமக இபேப்மடத் டபி, இந்து பம்சமபநிமதச் தசர்ந்ட 'மனத' 

ணற்றும் 'புடயத' படமநித்துப பஞிக யறுபங்கள் குடும் சசமத்துக்கமந 

எபேங்கயமஞப்டற்கும், எபேங்கயமஞந்ட இதக்குகம், ங்கு உமமணகநின்  பம் 

ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்த்டயல் பக்கயத யர்பமகப் சமறுப்புகமநபம், ங்குகநின் 

உரிமணகமநபம் சகமண்பர்கள் ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்ங்கலக்கு இமதிலும், அடன் 

அங்கத்டயபேக்கு இமதிலும் ரிபர்த்டமகமந தணற்சகமள்படன் பம் படத்டயன் 

ணீடம குடும்த்டயன் கட்டுப்மடு உறுடய சசய்படற்கும் தன்டுத்டப்ட்து.  
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பஞிகக் குலபில் உள்ந பட சுற்றுகள் ணீது குடும்த்டயன் கட்டுப்மட்டு பமகமந 

பிநக்குபடற்கு, ங்கள் கஞக்சகடுப்ியபேந்து ணற்சமபே பனக்கு ஆய்மப பன்மபக்கயதமம். 

X பஞிகக் குடும்த்மடச் தசர்ந்ட A ன் ஆண், Y, பஞிகக் குடும்த்மடச் தசர்ந்ட B 

ன்பம ணஞந்டமர். அபர்கலக்கு C, D  இண்டு ணகன்கலம், E ன்று எபே ணகலம் 

உள்நர். C, D இபேபபேக்குதண M, N ன்று எபே ணகன் உள்நர். ணகன்கள் C, D இபேபபேதண V, W 

பஞிக குடும்ங்கமநச் தசர்ந்ட G ணற்றும் H டயபேணஞம் சசய்து சகமண்ர்.  

 X குடும்த்டயல் இந்ட 

கூட்ஞிகநியபேந்து உபேபமக்கப்ட் ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்ங்கள்: 

ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்ம்1 (A –டமபர், C-பம், D-பம் இமஞ உமமணதமநர்கள்,  B 

உறுப்ிர்): 

ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்ம்2(C -டமபர், G -உறுப்ிர்) 

ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்ம்3(D -டமபர், H -உறுப்ிர்) 

ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்ம்4(A-டமபர், C -இமஞ உமமணதமநர், B ணற்றும் G -உறுப்ிர்) 

ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்ம்5(A-டமபர், D -இமஞ உமமணதமநர், B ணற்றும் H -உறுப்ிர்) 

ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்ம்6(C -டமபர், M -இமஞ உமமணதமநர்(C - மதுகமபமகக் 

சகமண் சயறுபர்) 

ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்ம்7(D -டமபர், N -இமஞ உமமணதமநர்(D - மதுகமபமகக் 

சகமண் சயறுபர்) 

V, W ணற்றும் Z குடும்ங்கநில் இதடதமன் ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்ங்கள் உள்ந. X 

குடும்ம் - ABC யணயசட் ணற்றும் DEF யணயசட் ஆகயத இண்டு பக்கயத யறுபங்கமநக் 

சகமண்டிபேந்டது. ிசய யணயசட் யறுபத்டயல் 5 பிலக்கமடு ங்குகமந A, B ணற்றும் C 

சகமண்டிபேந்டர். ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்ங்கள் 1, 2 ணற்றும் 4 ஆகயதமப 3 பிலக்கமடு 

ங்குகமநக் சகமண்டிபேந்ட. 

இதடதமல், DEF யணயசட்டில் 6 பிலக்கமடு ங்குகமந A ணற்றும் D சகமண்டிபேந்ட. ணற்சமபே 

2 பிலக்கமட்ம ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்ங்கள் 1, 3 ணற்றும் 5 ஆகயதமப சகமண்டிபேந்ட. 

ணற் 8 குல யறுபங்கலம் தசர்ந்து ABC யணயசட் யறுபத்டயன் 10 பிலக்கமடு ங்குகமந 

மபத்டயபேந்ட. 7 சபவ்தபறு குல யறுபங்கள் DEF யணயசட்டில் 11 பிலக்கமடு ங்குகமந 
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மபத்டயபேந்ட. 

குலபில் தபறு 2 துமஞ / மபப்பு யறுபங்கலம் இபேந்ட. இமப ணற் 9 குல 

யறுபங்கநில் ங்குகமந மபத்டயபேக்கயன். ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்ம் 6ம், 7ம் த்து 

குல யறுபங்கநில் 2 பிலக்கமடு ங்குகமந மபத்துள்ந. 

 

இண்டு குல யறுபங்கள், A, B, C, D, E, F, G, H உன் பமதத A இன் டமத்டம, டந்மட 

ணற்றும் டமதின் சதரிப்ட் பன்று அக்கட்மநகநில் ங்குகமந மபத்துள்ந. இந்ட 

அக்கட்மநகள் ஆறு குல யறுபங்கநின் ங்குகமந மபத்துள்ந. 

 

V, Y, W குடும்ங்கமநச் தசர்ந்ட ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்ம் ஆறு குல யறுபங்கநில் 

ங்குகமநக் சகமண்டுள்ந. ணகள், ணபேணகன் ணற்றும் ணபேணகள் (E, F, G ணற்றும் H) ஆறு சபே 

யறுபங்கநில் டிர்கநமக ங்குகமந மபத்டயபேக்கயமர்கள், இடயல் பன்று 

கூட்மண்மணகநமகவும், பன்று யறுபங்கநமகவும் இபேந்ட. 

 

இவ்பமறு டிர்கள், ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்ங்கள், யறுபங்கள் / ணற்றும் 

அக்கட்மநகள் சபவ்தபறு யறுப யர்பமகச் சட்ங்கநமல் யர்பகயக்கப்ட்தமதும் 

ல்தபறு பமககநில் ின்ி ிமஞந்து 26 யறுபங்கள் ணற்றும் இண்டு அக்கட்மநகமநக் 

கட்டுப்டுத்துகயன். 

 

குடும்த் டமபர் A, ஆறு யறுபங்கநில் இதக்குமக உள்நமர், ணகன்கள் C, D ணற்றும் 

ணபேணகன் F ஆலக்கு மன்கு யறுபங்கநில் இதக்குமக உள்நர். ணகள் E இண்டு 

யறுபங்கநில் இதக்குமக உள்நமர். V, W ணற்றும் Y குடும்ங்கநில் இபேந்து டம பன்று 

உறுப்ிர்கள் இண்டு யறுபங்கநில் இதக்குமக உள்நர். குடும்த்டயல் உள்ந அமத்து 

சண்கலம் யர்பமக அடயகமரிதமக அக்கட்மநகமந யர்பகயப்டயல் ஈடுட்டுள்நர். 

ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும் ற்மடு இல்மடயபேந்டமல், பஞிகக் குலபில் உள்ந யறுபங்கள் 

ணீது குடும்க் கட்டுப்மட்மக் சகமண்டுபபேபடற்கு குடும் உறுப்ிர்கள் அடயக அநவு 

ங்குகமந மபத்டயபேக்க தபண்டும். 

 



                                              உரிமணத் டணயழ்த் தடசம்| தண 2021|  76 

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

இந்ட பஞிகக் குல இந்டயதமபின் மன்கு ணமயங்கநில் பிக் கமஞப்டும் இண்டு சரித 

ணற்றும் ஆறு டுத்ட அநபிம சடமனயற்சமமகமநபம், இண்டு சயயத அநபிம 

யறுபங்கமநபம் சகமண்டுள்நது. இபற்யல், இண்டு பமதறுக்கப்ட் சமது 

யறுபங்கலக்கும், மன்கு பமதறுக்கப்ட் டிதமர் யறுபங்கலக்கும், இண்டு 

ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்ங்கலக்கும், இண்டு கூட்டு யறுபங்கலக்கும் சசமந்டணமமப. 

இந்ட சடமனயற்சமமகள் சபவ்தபறு யமகநில் உள்ந ஆமத்தும இமயம 

சமபேட்கநின் உற்த்டயதின் பம் உகநமபித ணடயப்பு சங்கயயபன் எபேங்கயமஞக்கப்ட். 

 

இந்ட குலபில் உள்ந ணற் 15 சபே யறுபங்கள் தமட்ல், பர்த்டகம், சசமத்து யர்பமகம், 

குத்டமகக்கு டுத்டல் ணற்றும் சமலதுதமக்கு (டியட்ல் ஸ்டுடிததம) ஆகயதபற்யல் படலீடு 

சசய்துள்ந. எபே கூட்மண்மண யறுபம் ணபேத்துப எயசதர்த்டயல் படலீடு சசய்துள்நது, 

அக்கட்மநகள் ம தமக்குமத ள்நிகமநபம், தகமதில்கள், படயததமர் இல்ம்,  ணற்றும் 

சுற்றுச்சூனல் பூங்கம ஆகயதபற்மபம் த்டய. 

 

இபேப்ினும், சமசரிதமக, இபேத்து ஆறு சபேயறுபங்கநில் டயமறு யறுபங்கள் பந்மடத 

மன்கு ஆண்டுகநில் இனப்புகமநப் டயவு சசய்ட. குல யறுபங்கள் ணற்றும் ிரிக்கப்மட 

இந்துக் குடும்ங்கள் பரிபிடயப்மத் டபிர்ப்டற்கமக சசமத்து ணற்றும் பபேபமய் ரிணமற்ங்கநின் 

பம் இம ட் கஞக்மக பஞிகக் குலக்கலக்குள் பமக்கய குமந்ட இமங்கமந 

கமட்டுகயன். 

.  

இந்டயதமபின் ணயகப்சரித பஞிகக் குலமபப் ற்யத மயன் (2016) இதடதமன் பனக்கு 

ஆய்வு, 88 குல யறுபங்கநில் 64 யறுபங்கநில் சடமர்ச்சயதமக இண்டு ஆண்டுகநில் 

இனப்பு ற்ட்டமகக் கமட்டுகயது. 

 

இதுதமன் சடமர்புமதபர்கலக்கயமதிம ரிபர்த்டமகள் சட் அடிப்மதில் 

யறுபத்டயன் பமரிதத்டமல் அங்கரகரிக்கப் தபண்டும் ன்மட இங்கு கபத்டயல் சகமள்ந 

தபண்டும். குலபில் உள்ந குடும் உறுப்ிர்கதந பமரிதத்டயலும் உள்நடமல் இத்டமகத 

ரிபர்த்டமகள் குடும்த்துன் என்யமஞந்ட சபேயறுப யர்பமக கட்மணப்ின் சட்ப்பூர்ப 
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அனுணடயதமல் ஆசரர்படயக்கப்டுகயன். 

 

இந்ட ிமஞக்கப்ட் யறுபங்கநியபேந்து டன்ிச்மசதமக பரிச் சட்த்டயலும் ிரிக்கப்மட 

இந்துக் குடும்ம் உள்நது. டுத்துக்கமட்மக, பன்று சடமனயற்சமமகலக்கம யம் X 

குடும்த்டயன் பன்று சபவ்தபறு ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்ங்கலக்கு சசமந்டணமடமகவும், 

சடமனயற்சமமமத மபத்டயபேக்கும் யறுபத்டயற்கு குத்டமகக்கு பிப்ட்டமகவும் 

கமட்ப்டுகயது. 

 

ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்த்டயன் குத்டமக பபேபமய் ணீடம பரிபிடயப்பு டிசதமபேபபேக்கம 

பரிக்கு இமஞதமடமகதப இபேக்கும். ங்கள் ஆய்வுக்குட்ட் தர்வுகநில் மங்கள் 

கமட்டிபள்நடி ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்ம் எபே சபேங்குலணம் ஆகும், தப இது 

இந்டயதமபில் சபேங்குலண யர்பமகச் சட் அமணப்ின் பம் பபேணமம் ணீடம சபேங்குலண 

பரிபிக்மக யமத்டயபேக்கச் சசய்படற்கு ணற்சமபே பனயதமகும். 

 

டமய், ணகள் ணற்றும் ணபேணகள் (B, E, G ணற்றும் H) உம ங்கள் தர்கமஞல்கள் குலண / 

குடும்ப் ிமஞப்பு குயத்ட ணற் இபே டன்மணகமந சபநிப்டுத்டய. 

 

மன்கு சண்கலம் டயபேணஞத்டயன் பம் என்தமசமன்று இமஞக்கப்ட் குடும்ங்கமந 

உள்நக்கயத  பஞிகக் குலக்கலக்கம யடய டயட்யல் (சசமந்ட படம்) வ்பமறு டமம் 

எபே குடயதமக இபேக்கயன்ர் ன்மட பிபரித்டர். ஞணமகவும் அல்து பமதமகத் 

டங்கள் சசமந்ட பங்கயக் கஞக்குகநியபேந்து ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்த்டயற்கம 

கமதசமமகநமகவும் தசர்க்கப்டும்  யடயமத சண்கள்  ‘மபப்புத் சடமமககள்’ ன்று 

குயப்ிட்ர். இமப ின்ர் ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்த்டயன் பம் யம் பமங்குடயலும் 

இதந்டயங்கள், ங்குகள் ணற்றும் த்டயங்கநிலும் படலீட்டு யடய தமன் ல்தபறு 

சடமர்புமத ரிபர்த்டமகலக்கு பனங்கப்டும், இமப அமத்தும் குலக் குலணங்கநின் 

படத் டயட்லுக்கமகப் தன்டுத்டயக் சகமள்நப்டுகயன். 

 

குடும் பபேணமம் தமன்த அதட சுற்றுபட் பனயகநில் ஆம் ணடயப்ம பிக் கூடுத்மக 
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ணீண்டுபபேம் படச் சுற்று, ணமர்க்யன் பக்கயத சபநிமம -’, அடமபது (ணமர்க்ஸ், 1887) 

டன் ஆம் ணடயப்ம பிக் கூடுடம ஞத்மடப் சற்சடுக்கும்  படத்டயன் சபக 

உமபக் குயப்ிடுகயது.  

 

ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்த்டயற்கும் டிசதமபேபபேக்கும் இமதிம இந்டப் ஞப் 

ரிபர்த்டமகள் எபேதமதும் சபேங்குலணக் கஞக்குகநில் கமண்ிக்கப்டுபடயல்ம. 

 

டமய், ணகள் ணற்றும் ணபேணகள் (B, E, G ணற்றும் H) உம ங்கள் தர்கமஞல்கள் 

குலணத்துக்கும் குடும்ங்கலக்கும் இமதிம ிமஞப்பு ற்யத பக்கயதத் டன்மணகமந  

சபநிப்டுத்டய. மன்கு சண்கலம் குடும்த்டயமல் டகர் பணமக மர்த்ட இமஞதமதத 

டயபேணஞம் சசய்து சகமண்ர். மன்கு சண்கநில் இபேபர் டங்கள் இ ணியபேந்து  

தபறுட் குடும்ங்கநில் டயபேணஞம் சசய்து சகமண்ர். மன்கு டயபேணஞபம் பர்க்க 

யமதின் டிபம், அகணஞ, புணஞ சமடய பிடயகநின் அடிப்மதிலும் அமணந்ட. 

 

ணகனுக்கம பன்னுரிமணதமல் ிமஞக்கப்ட் சமடய இந்து ஆஞமடயக்கக் குடும்ம், சபேக்கம், 

ம்ிக்மக, குடும் உவுபம ஆகயத அமத்டயற்குதண சட் அடிப்ம உள்நது.  

 

இவ்பமறு ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்த்டயல் உறுப்ிமக உள்ந டிசதமபேபமச் 

சட்பமதில் ிரித்துத் டிதமலம், ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்பம் குலணத்டயன் ணீது 

உரிமணபம், ஆலமகபம் சகமண்டிபேக்கும் பிடணமக பமதம சட்க் கட்மணப்பு 

உபேபமக்கப்ட்டுள்நது, இடயல் பட உபேபமக்கத்டயல் குடும் உறுப்ிர்கநிமதிம 

ரிணமற்த்டயன் பமசமம டன்மண உட்சமடயந்துள்நது. 

 

சமசரிதமக, எபே ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்ம் ன்து எபே  குடும்த்டயற்குச் சசமந்டணம 

பஞிகக் குலபமல் கட்டுப்டுத்டப்டும் எவ்சபமபே ந்து குலணங்கலக்கும், குடும்த்டயற்குச் 

சசமந்டணம பஞிகக் குலக்கள் மபத்டயபேக்கும் கட்மணப்புகநில் குடும்த்டயன் கட்டுப்மட்ம 

சட்ப்டி நிடமக்குபடயல் பக்கயதப் ங்கு பகயக்கும் பிடணமக உள்நது. 
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சபேங்குலண யர்பமக அமணப்புகலன் சமடய இந்து ஆஞமடயக்க குடும்த்டயன் ிமஞப்மது 

இந்டயதச் சட்த்டயல் பமதமகப் உட்சமடயந்துள்நது. குடும்த்டயற்குச் சசமந்டணம பஞிகக் 

குலபின் சபக அமணப்ம உபேபமக்கும் படத்டயன் சமபேநமர்ந்ட டன்மண இதுதப. 

 

குலணத்துக்கும் குடும்த்துக்கும் இமதிம டமதற் ிமஞப்பு 

சட்பமதமக்கப்ட்டுள்நது அடயல் ிரிக்கப்மட இந்துக் குடும்ம் குலணணமக இபேந்ட தமதும் 

குடும்ணமகப் டயதப்ட்டுள்நது.  இந்துக் குடும்ச் சட்ம், சபேங்குலண யர்பமகச் சட்ங்கள், 

அசயன் பரிபிடயப்புச் சட்ங்கள் ஆகயதபற்யல் இது சசய்தப்ட்டுள்நது.  

 

இந்டயதமபில் ‘குடும்த்டயற்குச் சசமந்டணம பஞிகக் குலமப’ உபேபமக்கும் யறுபங்கநின் 

பமதமணப்மச் சட்ப்டிதமகவும் பமப்டிதமகவும் சமடய, ஆஞமடயக்கம், ணடம் 

ஆகயதபற்யன் கரழ் இதக்கும் யடய ணற்றும் பட ஏட்ங்கநின் சுற்றுகநில் படம் 

பகன்மணதம சபகப் ங்கு பகயக்கயது. 

  

இந்டயத அசமணப்புச் சட்த்டயல் இந்டயத அசு எபே ணடச்சமர்ற் அசமகவும், டன் அமத்துக் 

குடிணக்கலக்கும் சணபமய்ப்புகமந உறுடய சசய்பம் அசமகவும் குயப்ிப்ட்டுள்நது. ஆமல் 

குடும்tத்துக்கும் குலணத்துக்கும் இமப்ட் இந்டத் டித்துபணம, உறுடயதம சட்ப் 

ிமஞப்பு இந்துக் குடும்த்டயற்கு ஏர் அீடயதம சட்ச் சலுமகதமக உள்நது, பஸ்யம்கள், 

கயயஸ்டபர்கள், மர்சயகள், பெடர்கலக்கு இத்டமகத சலுமக கயமதமது.  

 

ணகன்-பன்னுரிமணதமல் ிமஞக்கப்ட் சமடய இந்து ஆஞமடயக்கக் குடும்ம் இந்டயதமபில் 

படத் டயட்லுக்கம யறுபக் கட்மணப்புகநின் சபக ணறுவுற்த்டயக்கு 

பக்கயதணமடமகும். உவுபமபம், குடும் உவுகநின் ம்ிக்மகபம் பமசமம 

டன்மணபம் சட்பமதில் இமத்டயன் ஞணமக சசதல்டுகயது. 

 (சடமபேம்) 
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நான் ஏன் ேிழ்த் தேசி லிடுேறய இக்ேத்ேில் தசர்ந்தேன்? 

ேிறன் 

தூத்துக்குடி ணமபட்ம் சமத்டமன்குநம் பட்ம் கமட்சபும் கயமணத்டயல் சயன்ஞ்சயறு ஊர் 

ஆத்டயக்கமடு. சரித பமற்றுப் ின்ஞி, அசயதல் ின்ஞி இல்மட எடுக்கப்ட் சமடயக் 

கயயத்டபர்கள் கஞிசணமக பமலம் ஊர். பர்க்க அசயதல்,ணட அசயதல் ன்று சரித அநபில் 

சகமடுமணகள் இபேந்டடமக க்கு யமபில்ம. சபேம்மலும் பிபசமதக் கூயகள், சபகு 

சயர் யம் மபத்டயபேக்கயமர்கள். தப உதர் சமடயதிர் யங்கநில் தபம சசய்பது, 

அபர்கமநச் சமர்ந்து பமழ்பது ன் யமடமன். சமடய ணப்மன்மண சபநிப்மதமக 

இபேக்கும், ணமபகணமக ஆடயக்கம் சசலுத்தும் தமக்கும் உண்டு.  

 

இமநஜர்கள் ப்தமதும் துஞிந்து டயர்ப்துண்டு. அடற்கு பக்கயதக் கமஞம் ன் டமய் ணமணம 

ஆத்டயக்கமடு M.A. சுந்டர். பிடுடமச் சயறுத்மடகள் கட்சயதில் ணமயக் சகமள்மக ப்மநர், 
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ணமயப் தச்சமநர் தமன் சமறுப்புகநில் இபேந்டபர். அபர் ஊபேக்குத் தடமபதம சய 

உரிமணகமநப் தமமடிப் சற்றுத் டந்டமர். அடமததத ங்கள் ஊபேக்கு ஏர் அபப்சதபேம் 

உண்டு. சயறுத்மடகமநச் சயறுமணப்டுத்தும்  அந்ட அபப்சதர்!  

 

சமடய எனயப்பு, ஈன பிடுடம, டணயழ்த் தடசயதம் தமன் ல்தபறு அசயதலுக்கும் அண்ஞன் 

டயபேணமடமன் அயபகம். டயபேணம தச்சு சடமமக்கமட்சயதில் எநிப்மமல்  ஊத உட்கமர்ந்து 

மர்க்கும். மனும் அபர் தச்சுக்கு சயகன்டமன்.  

 

படீ்டில் சணமத்டம் 5 ிள்மநகநில் மன் இண்மம் ிள்மந. ழ்மணக்கு டுபிலும் ன் அம்ணம 

ங்கள் அத்டம தமபம் டிக்க மபத்டமர். மன் சமத்தூர்  புிட ஸ்டமிஸ்மஸ் ஆசயரிதர் 

திற்சயப் ள்நிதில் இமயம ஆசயரிதர் ட்ம் சற்தன். அங்குடமன் க்கு தல்கள் 

டிக்கும் ஆர்பம் பந்டது. உகத் டமபர்கள் படல் உள்லர்த் டமபர்கள் பம அங்குடமன் 

அயபகணமமர்கள்.  

 

ிகு 2009இல் சசன்மக்கு தபம தடடி பந்தடன்.அப்தமது ஈனப் தமர் படிபமந்டயபேந்ட 

கமம். அவ்பப்தமது அசயதல் கட்சயகள் த்தும் தமமட்ங்கள், ஆர்ப்மட்ங்கநில் பந்து 
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யன்று தபடிக்மக 

மர்ப்துண்டு. டணயனகத்டயன் அசயதல் கர்வுகமந உன்ிப்மகக் கபிக்கத் சடமங்கயதன். 

டயமபிம், கம்பெிசம்,டணயழ்த் தடசயதம் ன்று உகயன் டத்துபங்கமந அயந்து சகமள்ந 

பற்ட்தன்.கயமத்ட புத்டகங்கள், பமசதமநி, சடமமக்கமட்சய பிபமடங்கள்  

ங்சகல்மம் அசயதல் சமர்ந்து தசயமலும் தகட்தன், அது க்குள் அசயதல் ஆர்பத்மடத் 

தூண்டிதது. ஆமல் ந்டக் கட்சயதிலும் இமஞந்து சசதல் பிபேம்பில்ம. ஏட்டுக் 

கட்சயகலக்குக் சகமள்மக ன்து ஆட்சய அடயகமத்மடப் ிடிக்கும் ஆபடம்டமன், அது 

ணக்கலக்கமடல் ன் கபேத்டயற்கு பந்டயபேந்தடன்.  

 

ிகு ஏய்வு மட்கநில் ண்ர்கதநமடு இமஞந்து சய சபகப் ஞிகநில் ஈடு 

ஆம்ித்தடன். அது ன்ம எபே யறுபத்டயல் ஞி புரிபமட பிட்டு சபநிததத் தூண்டிதது. 

சற்று சயந்டயத்து எபே ணகயலந்து பமங்கய உதர் யறுபத்டயல் இமஞந்து சகமண்தன்.இப்தமது 

மன் பபேக்கும் கட்டுப் தபண்டிதடயல்ம. மன் யமப்மட ந்ட தம் 

தபண்டுணமமலும் சசய்தமம். அப்தமது ன் ண்ர்கள் இமஞத்து சயகம் சடமடுதபமம்  ன்று 

எபே அமணப்ம ற்டுத்ட பதற்சய சசய்து சகமண்டிபேந்ட கமம். 

, 

தோறர் ேிாகுலின் அமிமுேம்: 

எபே மள் பிபமட யகழ்ச்சய என்யல் தடமனர் டயதமகுபின் தச்மசக் தகட்தன். டணயழ்த் 

தடசயதத்டயன் க்கம் யன்று தர்யமதமகப் தசயதமடக் கண்டு பிதந்தடன். ிகு தமர் இபர் 

ன்று தடடிதன். ணமர்க்சயதம் ன்மல் ன்? ன் அபபேமத 5 ணஞி த பகுப்பு என்ம 

பமசதமநிதில் கண்தன். அன்யயபேந்து அபமக் கமஞ தபண்டும், அபரிம் அசயதல் கற்க 

தபண்டும் ன்று தட ஆம்ித்தடன். சய த்டயரிக்மகப் புமகப்ங்கள் கயமத்ட. அடயல் 

சடரிகயன்  சடபேக்கமந அமதமநம் கண்டு சூமநதணடு ன்று கண்டுிடித்தடன். அப்தமது 

மன் சூமநதணட்டில்டமன் பசயத்து பந்தடன். அபேகயல் ச்மசதப்ன் கல்லூரிதில் ிி தின்று 

சகமண்டிபேந்தடன். சூமநதணட்டில் மன் தடமட சடபேக்கள் இல்ம. ஆமல் அபர் ப்தமதடம 

அங்கயபேந்து இம் சதர்ந்டயபேந்டமர். ல்ம சசய்டயத் சடமமக்கமட்சயகலக்கும் அமனத்து 

தகட்டுப் மர்த்தடன். பபேம் ண், பகபரி டத் டதமமக இல்ம.ிகு பகதயல் ஏர் 

ஆர்ப்மட்த் துண்யக்மக, அடயல் ஏர் ண் இபேந்டது.  
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தடமனர் பஞக்கம்! மன் மடய, ீங்க? டயதமகு தம இதக்கணம ? ஆணமம். உங்கமந சந்டயக்க 

படிபணம, மன் டயதமகு தமமபச் சந்டயக்க தபண்டும், படிபணம? சந்டயக்கமம் தடமனர் ன்மர். 

ிகு ஆர்ப்மட்ம், தமமட்ம் ன்மல் க்குத் டகபல் டபேபமர். மன் ஏய்பமக இபேந்டமல் 

சசன்று தபடிக்மக மர்ப்தன். எபே மள் தபநச்தசரிதில் எபே படீ்டிற்கு அமனத்துச் சசன்மர். 

பமங்க தடமனர், தமமப இன்று சந்டயக்கமம் ன்மர். சசன்தமம், தடமனர் ஏர் 

அமக்குள்நிபேந்து பந்டமர். பஞக்கம் தம ன்தன். பஞக்கம், பஞக்கம், உட்கமபேங்க, 

தசயட்டு இபேங்க, மன் சகமஞ்சம் லட தபண்டிதது இபேக்கு ன்று கூய பிட்டு அமக்குள் 

ணீண்டும் தமய் பிட்மர். அப் தமங்கய்தம இடற்கம இவ்பநவு மள் டபித்துக் கயந்தடமம் 

ன்று ணதுக்குள் யமத்துக் சகமண்தன்.  

 

ிகு மனும் தடமனர் மடயபம்   அடிக்கடி சந்டயத்தடமம், அமணப்பு ற்ய, டணயழ்த் தடசயதம் 

குயத்து பிபமடயப்தன். இதுடமன் மம் தபம சசய்தத் டகுந்ட இம் ன்மட உஞர்ந்து 

சகமண்தன். ஆமலும் பலணடமக அமணப்ின் ிடயயடயதமக மன் பலமணதமகச் 

சசதல்பில்ம. ன்மல் படிந்ட உடபிமத ஏய்வு தங்கநில் சசய்து சகமண்டிபேந்தடன். 

 

புட்சிே அசிலுக்கு இட்டுச்பசன்ம ோலிரி: 

 

சமதுபமகதப ஆர்ப்மட்ங்கள், தமமட்ங்கநில் பல ஈடுமடு இல்மட ணயமடமன் 

அப்தமடயபேந்டது. பலணதமதடமடு ஈடுட் து தமமட்ம் ன்மல் அது சல்யக்கட்டுப் 

தமமட்ம்டமன். படல் மநியபேந்து இறுடய மள் கமம பம சணரிமபில் இபேந்தடன். ிகு 

கமபிரித் டீர்ப்பு பந்டது, கமபிரி ணீது டணயழ்மட்டிற்கு இபேக்கும் உரிமணமத அது பற்யலுணமக 

ணறுத்டது. மங்கள் மல்பர் தடமனர் மடய டமமணதில் உச்ச ீடயணன்த் டீர்ப்ம உதர்ீடய 

ணன் பமசயல் மபத்துக் சகமலத்டயதமம்,அதுதப ன்மப் புட்சயக அசயதலுக்குக் 

சகமண்டுபந்ட படல் தமமட்ம். 

 

அப்டிதத பமழ்க்மக கர்ந்து சகமண்டிபேந்டது. ஸ்சர்மட் யறுபத்துக்கு டயமக ணக்கள் 

தமமட்ம் த்துபடமகச் சசய்டய பந்து சகமண்டிபேந்டது. மன் தபம படிந்து பந்து இமடப் 
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ற்ய தடமனர் மடயதிம் தகட்டுத் சடரிந்து சகமள்தபன். மம் டமபது சசய்தமணம? ன்று 

தகட்தன். அபர் ‛சசய்தமம் தடமனர்,ற்சகதப டயட்ணயட் ஞிகள் சய இபேக்கு தடமனர், 

சகமஞ்சம் டயட்ணயட்டுச் சசய்தபமம் ன்மர்.‛ இப்டிதத எபே ணமடம் கந்து பிட்து. ‛தடமனர் 

இடற்கு தணலும் டமணடயக்கக் கூமது, டமபது சசய்தபமம்‛ ன்தன், ீங்கதந கூட்ம் ற்மடு 

ண்ஙீ்கநம ? ன் உடபி தபண்டுதணம மன் சசய்து டபேகயதன் ன்மர். சற்றும் 

டமணடயக்கமணல் சரி ன்தன். து ணமபட்ம், ம்ணக்கள், இிபம் சமறுக்க படிதமது ன்று 

ணம் உந்டயத் டள்நிதது. அசயதல் ன்து தடமபதின் அடிப்மதில் ிக்கயது ன் 

ணமர்க்சயன் பரிகமந யமத்துக் சகமண்தன். 

 

ஸ்படர்றயட் –  எேிர் -  ேிழ்நாடு: 

 

ன்னுமத மனத, புடயத ண்ர்கள் அத்டம தமபம் அமனத்தடன். இடன் தடமபமத 

பிநக்கயதன். ப்டி த்டப் தமகயதமம், ன்சன் சசய்த தபண்டும், ந்ட அனுபபம் 

இல்ம. அமபமபம் தடமனர் மடயததமடு உட்கம மபத்தடன். இபர்கள் ல்தமபேம் 

இமஞந்துடமன் த்டப் தமகயதமம், தப அமணப்புப் சதமப் தன்டுத்ட 

தபண்மம்,தச்சமநர்கள் ன்று தமபேம் இல்ம, துண்யக்மக பியததமகம் சசய்து ணக்கமநத் 

டயட் தணயல்ம, ஏய்பில்ம. பம இறுடயமநில் எபே மள் தபமக்கு பிடுப்பு 

டுத்துக்சகமண்டு த்ட தபண்டும் ன்தன். து ’ஆர்பக்தகமநமறு’ அத்டமக்கும் 

டமதமசத்து சயப்டுத்டயமர் தடமனர் மடய. 

 

2018  ணமர்ச் 30 ணமம 3 ணஞிக்கு தசமனயங்கல்லூரில் ஸ்சர்மட் –  டயர் - டணயழ்மடு ன் 

டமப்ில் ஸ்சர்மட்ம  இலத்து படு, கமபிரி தணமண்மண பமரிதம் அமண! ன் 

பனக்கத்தடமடு கூட்ம் ற்மடு சசய்தடமம். அது தூத்துக்குடி தமமட்த்டயன் 47ஆபது மள் 

ன்று யமக்கயதன். கயட்டட் 50க்கும் தணற்ட்தமர் அந்ட கண் ஆர்ப்மட்த்டயல் கந்து 

சகமண்ர். கந்து சகமண்பர்கநில் சபேம்மமதமர் பள்லபர் தகமட்ம் பமசம் 

அயதமடபர்கள். தமமட்ங்கநில் ஈடுட்டிமட ண்ர்கள். இந்டக் கூட்டயத்டயற்குப் ின் 

பள்லபர் தகமட்த் தடீர்க் கம பமடிக்மகதமநர் ஆகயப் தமபர்கள். கந்து சகமண்டயல் 

ஆர்பபள்ந அத்டமப் தமபம் தச அனுணடயத்தடமம். அதுபமதில் தூத்துக்குடி டபி 
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தபசங்கும் தமமட்ங்கள் ந்டயபேக்கபில்ம. எபேசய அமணப்புகள் ணட்டும் சயறு அநபில் 

பினயப்புஞர்வுப் ப்பும சசய்டயபேந்ட. அந்டக் கூட்த்டயல் ஊகத்டயற்குச் சசய்டய சகமடுத்ட 

மன், இந்டப் தமமட்ம் சடமக்கம் டமன், இடமத் டணயழ்மடு பலபதும் சகமண்டுசசல்த் 

டயட்ணயட்டுள்தநமம் ன்று கூயதன். அது தமதப அடயல் கந்து சகமண் ல்தபறு 

அமணப்பு ண்ர்கள் தூத்துக்குடிக்கு தடிதமகச் சசன்ர். சசன்மதில் அடுத்டடுத்துப் 

தமமட்ங்கள் மச இந்டக் கூட்ம் கமஞணமய் அமணந்டது. 

 

2018 தண 22 துப்மக்கயச்சூடு ந்டடமகக் தகள்பிப்ட்டு உடிதமகக் கூடிதமம். 10 தபேக்கும் 

குமபம ஆட்கள்டமன், ஈக்கமட்டுத்டமங்கல் சணட்தம சதில் யமதம் அபேதக உள்ந 

சயக்யல் யன்று சமமமத ணயத்தடமம். அகன் சமமமத இபேபுபம் டடுப்டயல் சயணப்ட் 

தமது தடமனர்கள் சுடம கமந்டயபம், யசபமநிபம் சமமதின் குறுக்தக டுத்டர். அப்தமது 

சுடம தடமனர் யமணமடக் கர்ப்ிஞி. அமடக் கண் மனும் தடமனர்கள் மடய, டணயழ்க்கடயர் 

ஆகயததமபேம் ணறுபும் டுத்துக் சகமண்தமம். சயறுது தத்டயல் சமதுணக்கள் கயட்த்டட் 

இபேதறுக்கு தணற்மட்தமர் டயண்டு ங்கதநமடு இமஞந்து சகமண்ர். கயட்த்டட் பிணம 

யமதம் டமண்டிப் ல்மபம் பம இபேபுபம் 15- 20 கயதமணீட்ர் சமம ஸ்டம்ித்டது. 1 
1/2 ணஞி தத்டயற்கு தணல் சமமமத ணயத்து பனக்கங்கள் லப்ிதமம். ின்பு கமபல்தும 

மகது சசய்து இவு ிமஞதில் பிடுபித்டது. ிகு ல்தபறு குடயகநில் துப்மக்கயச் சூட்டிற்குக் 

கண்க் கூட்ம் த்டயதமம். இப்டித்டமன் மன் டணயழ்த்தடசயத பிடுடம இதக்கத்டயல் 

இமஞந்து, இன்று அடன் டமமணக் குலபில் இம்சற்றுத் சடமர்ந்து ஞிதமற்ய 

பபேகயதன்.  

 

இப்தமதும் ணீண்டும் எபே ஸ்சர்மட் தமமட்ம் தடமபப்டும் சூனல் லணமமல் டணயழ்த் 

தடசயத பிடுடம இதக்கம் அடயல் எபே கமத்டயணம ங்கு பகயக்க தபண்டும் ன் படிபில் 

சடநிபமக உள்தநமம்.  

 

உிர்லரிா? உிர்ப் பயிா?  

 

டயபக ஆட்சயப் சமறுப்தற்குபன்த ஆக்சயன் டதமரிப்டற்கமக ஸ்சர்மட் ஆமமதத் 
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டயக்க எப்புடநித்து பிட்து. இப்தமது டயபக அசு அதட கமஞம் சசமல்ய ஆம 

சடமர்ந்து இதங்க அனுணடயத்துள்நது.  

 

தூத்துக்குடி ஸ்சர்மட் தமமட்ம் ன்து சபறும் கமர்ப்தட் டயர்ப்புப் தமமட்ம் 

ணட்டுணல், அது சூனயதல் தகட்டிமல்  உதிர்கமநப் யத்துக்சகமண்டிபேந்ட ச்சமம. 

அடன் படுபினமபிற்கு 15 தர் ய சகமடுக்கப்ட்டிபேக்கயமர்கள்  ன்மட இந்ட அசு ணந்து 

பி தபண்மம். ஸ்சர்மட்ம ணீண்டும் டயந்து சடமர்ந்து இதக்கும் பதற்சய டணயழ் 

ணக்கநின் டன்ணமத்துக்கு இலக்குச் தசர்ப்டமகும்.  

 

இத்துமஞப் ம பம், அடயகமப் ரிபமங்கலம் உள்ந அசுக்கு ஸ்சர்மட் டமன் 

ஆக்சயன் டதமரிக்க எத பனய ன்று ங்கள் கமடயல் பூச்சுற் ண்ஞ தபண்மம்! சகமதமம 

சபேக்கடி படிந்ட ிகும் ஆமமத க்கமஞம் சகமண்மகயலும் சடம பதன்மல், ணக்கள் 

தமமட்ம் சபடிக்கும்  ச்சரிக்கக் கமணப்ட்டுள்தநமம். அடயல் ங்கள் இன்னுதிமத் 

டவும் டதங்க ணமட்தமம். 

 

ஸ்படர்றயட் ஆறயற இடித்துத் ேள்ளு! 

 

ஆறய இருக்கும் நியத்றே  ஸ்படர்றயட்டால் இது லற உிர் நீத்ே க்ேளுக்தே 

பேிர்ந்ேரி! 

 


