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ஆைஸ்ட் ாம் 05ஆம் ிைி இடம்ததற்ந தாாளுன்நத் சர்ல் இனங்கை சர்ல் 
னாற்நில் புட்சிதான்கந ற்தடுத்ி ஒரு பக்ைி சர்னாகும். ஸ்ிாண 
ஆட்சிதான்கந ற்தடுத்துற்ைாை 2/3 அிைாத்க ததற்றுத் ருாறு ாம் க்ைபிடம் 
சைட்டிருந்சாம்.  
 
னாற்நில் பற் டகாை ிைிாசா பகநகின் ைீழ் இடம்ததற்ந சர்ல் ஒன்நில் 
2/3 னாற்று பக்ைித்தும் ாய்ந் க்ைள் ஆகக வ னங்ைா ததாதுஜண பன்ணிக்கும் 
அன் ட்பு அிைளுக்கும் ததற்றுத் ந் ாட்டுப் தற்றுகட க்ைளுக்கு ான் பனில் ணது 
ன்நிக தரிிக்ைிசநன். 
 
சர்ஜண ாக்குப் தனம் ாம் அகணரும் ித்துப் தாதுைாக்ை சண்டி ஜணாை 
உரிகாகும். ணச இந் சர்னில் து ததறுிாண ாக்ைிகண தன்தடுத்ி 
அகணத்து இனங்கை ாக்ைாபர்ைளுக்கும் ான் இச்சந்ர்ப்தத்ில் ன்நி தரிிக்ைிசநன்.  
 
ைடந் ருடம் ம்தர் ாம் இடம்ததற்ந ஜணாிதி சர்னில் 69 இனட்சத்ிற்கும் சற்தட்ட 
க்ைள் ிைப்ததரும் க்ைள் ஆகக ங்ைிது ன்ீது கத்துள்ப ம்திக்கைின் 
ைாாைாகும். அந் ம்திக்கைக ைாப்தாற்றுசன் ண ான் ங்ைி உறுிதாிக 
இதுகினாண ணது தசற்தாடுைபின் பனம் ிரூதித்ிருக்ைிசநன்.  
 
ஜணாிதி சர்ல் பல் தாாளுன்ந சர்ல் காண ைானம் க்கு ிைவும் சால்ிக்ை 
ஒரு ைானப்தகுிாை இருந்து. ழீ்ச்சிகடந்ிருந் ஒரு ததாருபாாத்கச ாம் 
ததாறுப்சதற்சநாம். தாாளுன்நத்ில் ததரும்தான்க இல்னா ைாத்ிணால் ாம் 
சிறுதான்காண ஒரு அசாங்ைத்துடசணச தசற்தட சண்டிிருந்து. இற்கு சனிைாை 
க்கு இக்ைானப்தகுிில் பழு உனகைபம் ஆட்தைாண்டிருந் தைாிட் 19 சாய்த் தாற்றுக்கு 
பைங்தைாடுக்ை சண்டிாிற்று. தைாிட் 19 சாய்த்தாற்றுக்கு த்ிில் உனைின் பக்ைி 
ாடுைள் கூட படங்ைிிருந் ிகனில் அந் சாலுக்கு தற்நிைாை பைங்தைாடுப்தற்கு 
க்கு இலுாணது. சாய்த் தாற்று ிகனக தவுக ைட்டுப்தடுத்துற்ைாை ாம் 
சற்தைாண்ட டடிக்கைைள் தபிாடுைபிணதும் தாாட்கடப் ததற்நது.  
 



இந் ஒன்தது ாக் ைானப் தகுிில் தல்சறு கடைளுக்கு த்ிில் ாம் ாட்கட 
ிர்ைித் பகநதற்நி ாட்டு க்ைள் தபிவுடன் உள்பார்ைள் ன்தக வ னங்ைா ததாது ஜண 
பன்ணிக்கு ைிகடத்துள்ப ிைப் ததரும் க்ைள் ஆக டுத்துக்ைாட்டுைிநது. 
  
அசில் ைனாசாத்ில் ற்தட்டு ரும் ாற்நத்ிற்கு க்ைள் ிப்தபித்து ருைின்நணர். க்ைள் 
திிிிைபாை ததரும்தான்க க்ைபின் ிர்தார்ப்புைளுக்கு ாம் ப்சதாதும் ிப்தபிக்ைிசநாம். 
க்ைபின் இகநகக தாதுைாப்தற்கு அப்சதாதுான் படிபாை இருக்கும்  
து ாட்டு அசினகப்தின் திைாம் ணது திக்ைானப் தகுிில் ாட்டின் 
ஒருகப்தாட்கட தாதுைாப்தாைவும், ததௌத் சாசணத்க தாதுைாத்து பப்தடுத்துாைவும் 
ான் உறுிபித்ிருக்ைின்சநன். அற்கு ற்த அச ிர்ாைத்ிற்ைாை ஆசனாசகணைகபப் 
ததற்றுக்தைாள்ற்கு ான் பன்ணி ததௌத் திக்குைகபக்தைாண்ட ஆசனாசகண சகத 
ஒன்கந அகத்துள்சபன். அசசதான்று தால்ததாருள் ததறுிாய்ந்  இடங்ைகப 
தாதுைாப்தற்கும் து ததௌத் புரிகைகப தாதுைாப்தற்கும் ான் ிசசட தசனி 
ஒன்கந அகத்துள்சபன்.  
 
ததௌத் சத்ிற்ைாண பன்னுரிகக உறுிதசய்பம் அசசம், இந் ாட்டின் ந்தாரு 
திகஜபம் ாம் ிரும்பும் சத்க தின்தற்றுற்ைாண சுந்ிம் ிைச் சிநப்தாை 
தாதுைாக்ைப்தட்டுள்பது ன்ததுவும் க்ைளுக்கு ற்சதாது தபிாைிபள்பது.  
 
து தாம்தரி புரிகைகபபம் ைனாசாத்கபம் தாதுைாப்தற்கும் ைிாி ைகனைகப 
தாதுைாத்து சம்தடுத்துற்கும் அசாங்ைம் ிசசட ைணம் தசலுத்ிபள்பது.  
 
2019ஆம் ஆண்டு இடம்ததற்ந உிர்த் ஞாிறு தங்ைா ாக்குனின் ைாாை ாம் 
அசாங்ைத்க ததாறுப்சதற்கும்சதாது க்ைள் த்ிில் ாட்டின் தாதுைாப்பு தற்நி ம்திக்கை 
ததருபவு ழீ்ச்சிகடந்ிருந்து. து அசாங்ைத்ின் பக்ைி தைாள்கை ாட்டின் 
தாதுைாப்தாகும் ன்தக உறுி தசய்து தாதுைாப்பு ற்றும் புனணாய்வுத் துகநக றுசீகத்து 
க்ைள் த்ிில் ற்தட்டுள்ப அச்சத்க சதாக்ைி ாட்டின் தாதுைாப்கத ீண்டும் 
உறுிப்தடுத்துற்கு ாம் டடிக்கை டுத்துள்சபாம். ந்தாரு திகஜக்கும் ணதும் ணது 
குடும்தத்ிணதும் தாதுைாப்புப் தற்நி வ்ி அச்சபம் இன்நி சுந்ிாை ாக்கூடி சூல் 
ஒன்கந ாம் ீண்டும் ற்தடுத்ிிருக்ைிசநாம்.  
 
ான் உறுிபித்ாறு ததாதுாண க்ைள் ாழ்க்கைக்கு கடாை உள்ப தாாப உனை 
தசற்தாடுைள், சதாகப்ததாருள் திச்சிகண சதான்ந சபை சீிவுைபில் இருந்து க்ைகப 
ீட்தற்ைாை பகநாண சகனத்ிட்டதான்று பன்தணடுக்ைப்தட்டு இருப்தது க்ைபின் 
ம்திக்கை சம்தடுத்துற்கு ைாாைிபள்பது.  
 
ாம் உறுிபித்ாறு ஒழுக்ைாண, தண்தாடாண, சட்டத்க ிக்கும் சபைதான்கந 
ைட்டிதழுப்தி ருைின்சநாம்.  
 
இந் ாட்டின் அசில் ைனாசாத்ில் தபிாணதாரு ாற்நத்க தசய்ற்கு டடிக்கை 
டுத்துள்சபாம். ான் ஜணாிதிாை தரிவு தசய்ப்தட்ட தின்ணர் அச ிறுணங்ைளுக்கு 
கனர்ைகப ிிப்தற்ைாை அதுகில் இருந்துந் சம்திாங்ைகப ாற்நி ிபுர் 
குழுதான்நின் ஊடாை கைகைகப ைண்டநிந்து ிணங்ைகப சற்தைாள்ளும் பகநாண 
ததாநிபகநதான்று அநிபைப்தடுத்ப்தட்டுள்பது. குடும்தத்ிணர், ண்தர்ைள், ணக்கு 
சண்டிர்ைகப ிிக்ைாது தாில் ல்லுணர்ைள், தாில் பற்சிாபர்ைள், 
ைல்ிினாபர்ைகபக் தைாண்ட அனுதம் ாய்ந் குழுதான்று ிிக்ைப்தட்டது. இந்க் 
தைாள்கை தாடர்ந்தும் பன்தணடுக்ைப்தடும்.  
 



அசசதான்று ாம் உற்தத்ி ததாருபாாம் ஒன்கந ைட்டிதழுப்புற்கு டடிக்கை 
டுத்துள்சபாம். தற் திர்ச் தசய்கைில் ஈடுதடும் ிசாிைளுக்கு து உற்தத்ிைளுக்ைாை 
அிை ிகனக ததற்றுக்தைாடுத்துள்சபாம். ற்றுி திர்ைகப ீள் ற்றுி 
டடிக்கைக்ைாை இநக்குி தசய்க ிறுத்ிபம், இந் ாட்டில் திரிட படிபாணற்கந 
இநக்குி தசய்க பழுகாை ிறுத்ிபம் சுசச ிசாிைகப தாதுைாப்தற்கு ாம் 
டடிக்கை டுத்சாம். ிசாிைளுக்கு சகாண உத்ிகண இனசாை ங்ைிசணாம். 
ாடபாி ரீிில் கைிடப்தட்டிருந் ிசாக் ைாிைபில் ீண்டும் திரிடுற்கு 
க்ைகப ஊக்குித்சாம். இக அகணத்ின் ஊடாைவும் ாம் இந் ாட்டின் 
ிசாத்துகநக்கு புத்தழுச்சிக ற்தடுத்ிிருக்ைிசநாம்.  
 
ாம் அிைாத்ிற்கு ந்ன் தின்ணர் சுசச தாில் பற்சிாபர்ைகப இனக்ைாைக்தைாண்டு 
ரிச் சலுகைக ங்குற்கு டடிக்கை டுத்சாம். ிாதாத் துகநக 
லுவூட்டுற்ைாை ட்டி ிைித்க குகநத்சாம். உள்ாட்டு ர்த்ைர்ைள், 
தாிற்துகநாபர்ைகப தாதுைாப்தற்ைாை சதாட்டித் ன்க ாய்ந் இநக்குிைகப 
ட்டுப்தடுத்ிசணாம்.  
 
இந் சர்னில் க்ைள் உற்சாைாை க்கு ஆவு ங்ைிிருப்தது இந் கைில் 
ங்ைகபப் தற்நி அர்ைள் த்ிில் ைட்டிதழுப்தப்தட்டுள்ப ம்திக்கைச ைாம் ன்தது 
தபிணாகும். ாம் அந் ம்திக்கைக உறுிப்தடுத்தும் கைில் க்ைளுக்கு தாடர்ந்தும் 
சசக தசய்சாம்.  
 
க்ைள் ங்ைி ஆகக ிைச் சரிாை புரிந்துதைாள்து இங்கு பக்ைிாணாகும். 
ன்ீதும் திர் உள்பிட்ட புிாை தரிவு தசய்ப்தட்டுள்ப க்ைள் திிிிைள் ீதும் க்ைள் 
கத்துள்ப ம்திக்கைக ாம் ிக்ைிசநாம். க்ைள் இவ்பவு ததரி க்ைள் ஆகக 
அசாங்ைத்ிற்கு ங்ைி இருப்தது கண ிர்தார்த்து ன்தது தற்நி ாம் அநிசாம். 
க்ைாத்ிணாலும் அந் ிர்தார்ப்புைள் ணீ்சதாற்கு ாம் இடபிக்ை ாட்சடாம்.  
 
க்ைள் ாக்குைபிணால் தரிவு தசய்ப்தடும் க்ைள் திிிி ஒருரின் அடிப்தகட ததாறுப்பு 
க்ைள் சசகாகுதன்தக ப்சதாதும் ிகணில் கத்ிருக்ை சண்டும். இந் அகணத்து 
திைளும் ததாறுப்புக்ைசப அன்நி ப்திசாங்ைள் அல்ன ன்தக ிகணில் கத்து 
க்ைபின் சகைகப ிகநசற்றுற்கு அர்ப்திப்புடன் உள்சபாம்.  
 
ான் இந் சர்னில் து அிக திிிித்துப்தடுத்ி அகணத்து அசதட்சைர்ைளுக்கும் 
ஆவு ங்குற்ைாை ாடபாி ரீிில் சுற்றுப் தம் தசய்சன். அசில் 
கூட்டங்ைளுக்குப் தினாை இந் சுற்றுப் தங்ைபின் சதாது ான் க்ைபிடம் தசன்று 
சடிாை அர்ைபது திச்சிகணைகப சைட்டநிந்சன். க்ைள் பன் கத் சைாரிக்கைைபில் 
ிைப் ததரும்தானாணக ததாதுத் சகைசபன்நி ணிப்தட்ட சகைள் அல்ன. சுந்ிம் 
ததற்று 72 ருடங்ைபின் தின்ணரும் க்ைபின் ததரும்தானாண சாாாண சகைளுக்கும் 
ீர்வுைள் ைிகடக்ைப்ததநில்கன.  
 
தன ஆண்டுைபாை ாம் ாழ்ந்து ரும் ைாிைளுக்கு உரி உறுிைள் ைிகடக்ைப்ததநா க்ைள் 
உள்பணர். ாம் அர்ைளுக்கு உரி பகநகைபின் தடி உறுிைகப ங்குசாம். உரி 
ாற்நடீுைள் இன்நி தன தம்தகைபாை ாழ்ந்து ந், ாம் திர்ச்தசய்கை டடிக்கைைபில் 
ஈடுதட்டு ந் ினங்ைபில் இருந்து கபம் தபிசற்ந ாட்சடாம்.  
 
ாகணைள் - ணிர்ைள் சால் இன்று ததரும் திச்சிகணாை உள்பது. இற்கு ீர்தான்கந 
ைண்டநிற்கு ற்சதாது ிபுர் குழுதான்று அகக்ைப்தட்டுள்பது. இற்ைாை ணிாணதாரு 
இாஜாங்ை அகச்சு ற்தடுத்ப்தட்டிருப்தது ிகனாண ீர்தான்று சக னும் 
ைாத்ிணானாகும்.  



 
ாடபாி ரீிில் ம்த படிாபவு அிை சீாண க்ைள் குடிீர் இன்நி 
ைஷ்டப்தடுைின்நணர். ாம் இந் ணிாதிாண திச்சிகணக உடணடிாை ீர்ப்தற்கு 
டடிக்கை டுப்சதாம். ஒரு சசி தைாள்கைாை அடுத்து ரும் சின ஆண்டுைபில் அகணத்து 
திசசங்ைளுக்கும் குடிீக ததற்றுக்தைாள்ப ாம் ஒரு ிசசட ிைழ்ச்சித்ிட்டத்க 
ஆம்திப்சதாம்.  
 
ததற்சநர்ைள் து திள்கபைளுக்கு ைல்ி ததறுற்ைாண ததாருத்ாண தாடசாகனைகப 
ததற்றுத் ருாறு சைாருைின்நார்ைள். சதாதுாணபவு சசி தாடசாகனைள் இல்னா குகந 
ல்னா இடங்ைபிலும் உள்பது. ததரும்தானாண தாடசாகனைபில் ததருபவு குகநதாடுைள் 
உள்பண. ஆசிரிர் தற்நாக்குகந, சதாதுாணபவு ிஞ்ஞாண ஆய்வுகூடங்ைள், ாசிைசாகனைள், 
ிகபாட்டு சிைள் இல்னாக தற்நி அடிக்ைடி கூநக் சைட்ைிசநாம். ததாருபாாத்ிற்கு 
ிகணத்ிநணாண தங்ைபிப்கத ங்குற்ைாை ிஞ்ஞாண, தாிதட்த தாடங்ைகப ைற்குாறு 
ாம் திள்கபைபிடம் கூநிணாலும் அற்ைாண அடிப்தகட சிைள் ததரும்தனாண 
தாடசாகனைபில் இல்கன.  
 
இந் ாட்டின் அகணத்து திள்கபைளுக்கும் ாம் ிரும்பும் ிர்ைானத்க ைட்டிதழுப்புற்கு 
சகாண ைல்ிக ததற்றுக்தைாள்ற்கும் அர்ைபின் ிநன்ைகப ிருத்ி தசய்ற்கு 
உவுற்கும் அசாங்ைம் சற்ைாண்டு ரும் தசனவுைள் ிர்ைானத்ிற்ைாை தசய்ப்தடும் 
பலீடாகும். புி  ததாறுப்புைள் ங்ைப்தட்டுள்ப அகச்சுைபின் ஊடாை ாம் இந் 
திச்சிகணக ீர்ப்தற்கு பன்னுரிக அபிப்சதாம்.  
 
ைிாி கத்ிசாகனைபில் பங்ைளும் சிைளும் ிைக் குகநாை உள்பண. 
கத்ிர்ைள், ாிைள் ற்றும் கண கத்ிசாகன ஊிர்ைளுக்கு ததரும் தற்நாக்குகந 
ினவுைின்நது. சின திசசங்ைபில் சாாபிைளுக்கு சிைிச்கச ததற்றுக்தைாள்ற்ைாை அிை 
தூம் தம் தசய் சண்டிபள்பது. இனச சுைாா சசகைகப க்ைளுக்கு 
ங்கும்சதாது ற்தடும் இந் ிகனகைகப ாம் இல்னால் தசய்சாம். 
 
ஆபர்ச ருத்துத்கபம் சுசச கத்ித் துகநகபம் பன்சணற்றுற்கு ாம் 
டடிக்கை டுப்சதாம்.  
 
அிை அந்ிச் தசனாிக தசனவு தசய்து ருந்துைகப இநக்குி தசய்ற்கு தினாை 
தன ருந்துைகப து ாட்டிசனச உற்தத்ி தசய்பம் டடிக்கைக ாம் 
ஆம்தித்துள்சபாம். ருந்து இநக்குிின்சதாது இடம்ததறுைின்ந ததரும் ஊல் 
தசற்தாடுைளுக்கு பற்றுப்புள்பி கக்ைவும் ாம் டடிக்கை டுத்துள்சபாம். இன் 
ைாத்ிணால் ான் ருந்து உற்தத்ிக்கு ணிாண இாஜாங்ை அகச்தசான்று 
ற்தடுத்ப்தட்டுள்பது 
 
இந் ாட்டின் க்ைபில் அிைபாணர்ைள் இன்றும் சுதாில்ைகப தசய்ன் பனச 
ாழ்ந்து ருைின்நணர். ததரும்தானாணர்ைள் ிசாிைபாை உள்பணர். அர்ைள் 
சைட்ததல்னாம் உரி ைானத்ிற்கு ீகபம் உத்கபம் ததற்றுத் ருாறு ட்டுசாகும். 
இந் சைாரிக்கைைகப ாம் ிகநசற்ந சண்டும். அந் கைில் ாடபாி ரீிில் 
குபங்ைகப புணகப்ததுடன், ீர்ப்தாசண அதிிருத்ிக்கு ிரிாண ிைழ்ச்சித்ிட்டதான்கந 
ாம் பன்தணடுப்சதாம்.  
 
சகன ாய்ப்தின்க இன்று இகபஞர் கனபகந பைங்தைாடுக்கும் ஒரு தாரி சபைப் 
திச்சிகணாகும். இற்ைாை ாம் குறுைி ைான, ீண்டைான தன ீர்வுைள் குநித்து 
ைனந்துகாடிபள்சபாம்.  
 



ாம் ற்சதாது ாட்டில் ாழும் நி குடும்தங்ைகப இனக்ைாைக்தைாண்டு ஒரு இனட்சம் 
தாில்ைகப ங்குற்கு ிைழ்ச்சித்ிட்டதான்கந ஆம்தித்துள்சபாம். அசணாடு 
இகந்ாை 60,000 தட்டாரிைளுக்கு தாில் ங்குற்கும் அர்ைபிடிருந்து 
ிகணத்ிநணாண சசகக ததற்றுக்தைாள்ற்ைாை பகநாண திற்சி ஒன்கந 
ங்குற்கும் டடிக்கை டுத்துள்சபாம்.  
 
அச தாில்ைகப ங்கும்சதாது ாட்டில் ிகுவும் நி குடும்தங்ைளுக்கு பன்னுரிக 
அபிப்தற்கு ாம் டடிக்கை டுப்சதாம். அசசதான்று தாில் ாய்ப்புைகப ங்கும்சதாது 
அகணத்து ாைாங்ைளுக்கும் ச ாய்ப்புைள் ைிகடக்கும் கைில் அது 
கடபகநப்தடுத்ப்தட சண்டும். 
 
அச ிணம் ஒன்கந ததற்றுக்தைாள்ளும் ஒவ்தாருரும் ாட்டுக்கு ிகணத்ிநணாண 
சசகக ங்ை சண்டும். ணச ந்தாரு அகச்சுக்கும் அல்னது ிறுணத்ிற்கும் 
சகற்ந கைில் ஆட்சசர்ப்புைள் தசய்ப்தட ாட்டாது.  
 
த்து துகநைபில் ணிார் துகநின் ஒத்துகப்புடன் ாட்டுக்கு தாில்ாய்ப்புைகப 
உருாக்குில் ஆர்ம் ைாட்டுாறு அகணத்து அகச்சர்ைபிடபம் இாஜாங்ை 
அகச்சர்ைபிடபம் ான் சைட்டுக்தைாள்ைிசநன்.  
 
அகணத்து அகச்சுக்ைள், இாஜாங்ை அகச்சுக்ைபில் அந்ந் துகநைபில் ணிார் துகநின் 
ஒத்துகப்புடன் தாில் ாய்ப்புைகப உருாக்குற்கு டடிக்கை டுக்ைப்தடும். 
அசசதான்று குநித் துகநைபில் சுதாில் சம்தாட்டுக்கும் தாில் பற்சிைகப 
லுவூட்டுற்கும் டடிக்கை டுக்ைப்தடும். து ததாறுப்பும் ைடகபாை இருக்ை 
சண்டிது தாில்ைகப உருாக்குசன்நி தாில்ைகப ங்குல்ன.  
 
உள்ாட்டு ற்றும் பூசைாப சால்ைகப தற்நிதைாள்ளும் ததாருபாா புத்தழுச்சிக 
ற்தடுத் சண்டுாணால் ாம் புிாை சிந்ிக்ை சண்டும். இம்பகந இந் சாக்ைத்க 
அடிப்தகடாைக் தைாண்டுான் அகச்சுக்ைள் ற்தடுத்ப்தட்டுள்பண.  
 
உண்காண ததாருபாா புத்தழுச்சிக ற்தடுத்துற்ைாை க்ைள் க ததாருபாாம் 
ஒன்நின் சகக ாம் ைண்டநிந்துள்சபாம். அகச்சுக்ைகப ஒதுக்கும்சதாதும் அற்றுக்ைாண 
ிடாணங்ைகப ீர்ாணிக்கும் சதாதும் ாட்டின் ததரும்தான்காண க்ைள் ீது ாக்ைம் 
தசலுத்தும் ிசாம். ததருந்சாட்டத்துகந, ீன்திடிக் கைத்தாில் அசசதான்று தாம்தரி 
கைத்தாில்ைள், சுதாில் ாய்ப்புைகப சம்தடுத்துது சம்தந்ாை 
ைருத்ிற்தைாள்பப்தட்டுள்பது.  
 
சசி ததாருபாாத்க தனப்தடுத்துகப் சதான்று ற்றுி ருாணத்க அிைரிப்ததும் 
து அடிப்தகட இனக்குைபாகும். 
 
ற்சதாது து ற்றுி ததருந்சாட்டப் திர்ைபாண சிகன, தன்கண, இநப்தர் 
சதான்நற்நினிருந்து ைிகடக்கும் ருாணம் ிருப்ிைாண ிகனில் இல்கன.  
 
சிகன திர்ச் தசய்கைக பன்சணற்றுற்கு டடிக்கை டுக்கும் அசசம் சிநி 
ற்றும் டுத் சிகனத் சாட்ட உரிகாபர்ைளுக்கும் அசாங்ைம் உிைகபச் தசய்பம். 
படப்தட்டுள்ப சிகனச் தாிற்சாகனைபின் ைாாை அர்ைள் அிை 
அதசௌைரிங்ைளுக்கு உள்பாைிபள்பணர். அற்கந ீபவும் ஆம்திக்ை டடிக்கை 
டுப்ததுடன். பகநசைடுைகப ஒித்து உர் ங்ைளுடன் கூடி சிகன ற்றுிக 
ஊக்குிப்சதாம். ‘Ceylon Tea’ ர்த்ை சின்ணத்ிற்கு உள்ப அங்ைீைாத்க தனப்தடுத்துசாம்.  



 
தன்கணக புிாை திரிடுற்கு ஊக்குிப்புைகப ங்குசாம். இநப்தருக்கு உரி 
ிகனக ததற்றுக்தைாடுப்தற்ைாை  இந்ாட்டில் ாரிக்ைப்தடும் இநப்தர் தாகண, இநப்தர் 
சார்ந் கைத்தாில்ைகப ஊக்குிப்சதாம். தசம்தகண திர்ச் தசய்கைக ாம் பற்நாை 
ிறுத்துசாம்.  
 
ிபகு, ைறுா சதான்ந ற்றுி திர் உற்தத்ிக ாம் ஊக்குிப்சதாம். ிசா 
உற்தத்ிைளுக்கு ததறுி சசர்த்து ற்றுி தசய்ன் ஊடாை ிசாிைளுக்கு ஸ்ிாண 
ிகனக ததற்றுக்தைாடுப்ததுடன், ததருபவு அந்ிச் தசனாிக ஈட்டுற்கும் ாம் 
டடிக்கை டுப்சதாம்.  
 
அகச்சுைளுக்கு ததாறுப்புக்ைகப ங்கும்சதாது ை ற்றும் ைிாி உட்ைட்டகப்பு 
சிைகப அதிிருத்ி தசய்ற்கும் க்ைபின் டீ்டுப் திச்சிகணக்கு ீர்க ங்குற்கும் 
ிசசட ைணம் தசலுத்ப்தட்டுள்பது.  
 
ாட்டின் அதிிருத்ிக்கு சடிாை தங்ைபிக்ைக்கூடி தல்சறு துகநைகப இணங்ைண்டு 
அற்றுக்குப் ததாறுப்தாண இாஜாங்ை அகச்சர்ைகப ிிக்ைவும் அர்ைளுக்ைாண 
ிடாணங்ைகப ங்ைவும் டடிக்கை டுக்ைப்தட்டுள்பது. 
  
ணி ப அதிிருத்ிக ாம் பன்னுரிகக்குரிாை இணங்ைண்டு இருப்தால் 
அகச்சுக்ைகப ஒதுக்கும்சதாது ைல்ித்துகநக ஒரு அகச்சின் ைீழ் தைாண்டு ந்து, அில் 
சறுதட்ட ததாறுப்புைளுக்ைாை ான்கு இாஜாங்ை அகச்சர்ைகப ிித்துள்சபாம். பன்தள்பிப் 
தாடசகனைள், ைல்ி றுசீகப்பு, ிநன் ிருத்ி, அநதநிப் தாடசாகனைள், திக்குைளுக்ைாண 
ைல்ி ஆைி துகநைளுக்கு ணிாண இாஜாங்ை அகச்சுக்ைள் ற்தடுத்ப்தட்டிருப்தது 
அற்நில் உள்ப பக்ைித்துத்ின் ைாாைச ஆகும்.  
 
து ிர்ைான இனக்குைகப அகடந்துதைாள்ப சண்டுாின் தாிதட்த ைல்ிக்கு ிசசட 
ைணம் தசனத் சண்டும். 06ஆம் குப்பு பல் 13ஆம் குப்பு க ைல்ி றுசீகப்தில் 
ாம் இது குநித்து ிசசட ைணம் தசலுத் சண்டும்.  
 
உர் த்ில் சித்ிகடந் அகணத்து ார்ைளுக்கும் தல்ைகனக்ைை ைல்ிக 
ததற்றுக்தைாள்ற்கு தல்ைகனக்ைைங்ைபின் தைாள்பபக அிைரிப்ததுடன், ிநந் 
தல்ைகனக்ைை பகநகக பன்சணற்றுற்கும் தாகனக்ைல்ிக பன்சணற்றுற்கும் 
டடிக்கை டுக்ைப்தடும். தாடத்துகநைகப றுசீகத்து இந் தட்டப்தடிப்புைள் 
ததாருபாாத்ிற்கு சடிாைப் தங்ைபிப்பு ங்ைக்கூடி துகநைபாை உறுி தசய்ப்தடும்.  
ின்சாத்ின் ிகன ாட்டின் ததாருபாா அதிிருத்ி டடிக்கைைபில் ாக்ைம் தசலுத்தும் 
ஒரு பக்ைி ைாிாகும். ணச ீள் திநப்தாக்ை, சக்ி ப உற்தத்ி ார்க்ைங்ைகப 
சம்தடுத்துற்ைாை ணிாணதாரு இாஜாங்ை அகச்சு ற்தடுத்ப்தட்டுள்பது.  
 
ததறுி சசர்ப்தற்ைாை புி தாிதட்த தாகணக்கும் புத்ாக்ைத்க ஊக்குிப்தற்கும் 
ஆக்ைத்ிநன்ாய்ந் கைில் புி சந்க ாய்ப்புைகப ைண்டநிற்கும் ர்த்ைர்ைளுக்கு 
உவுற்கும் குநித் அகச்சுக்ைள் ைணம் தசலுத் சண்டும்.  
 
து ாடு இற்கை பம் ிகநந் ஒரு பாண ாடு ன்ந சதாிலும் ததறுி சசர்க்கும் 
கைத்தாில்ைள் இன்னும் சர்சச ட்டத்ிற்கு பன்சணநில்கன. இத்ிணக்ைற்ைள், ைணி 
ல் சதான்ந இற்கை பங்ைகப ற்றுி தசய்பம்சதாது ததறுி சசர்த்து ாட்டுக்கு 
அிைபவு அந்ிச் தசனாிக ஈட்டுற்கு டடிக்கை டுக்ைப்தடும்.  
 



து தாம்தரி கைத்தாில்ைபாண தத்ிக், சுசச ஆகடைள், தித்கப, திம்புைள், 
ட்தாண்டங்ைள், ப்தாண்டங்ைள், இத்ிண ைற்ைள், ஆதங்ைள் கைத்தாிகன உரி 
கைில் பன்சணற்றுற்கும் சுதாில்ைகப ஊக்குிப்தற்கும் புி தாில்ைகப 
உருாக்குற்கும் ர்த்ை துகநக ைட்டிதழுப்தி ததருபவு தபிாட்டு ருாணத்க 
ாட்டுக்கு ததற்றுக்தைாள்பவும் சந்ர்ப்தம் ற்தடுத்ப்தடும்.  
 
ாட்டு க்ைபில் 1/3 தகுிிணர் ிசாம், ததருந்சாட்டத்துகந, ீன்திடிக் கைத்தாில் 
ஆைிற்கந ஜீசணாதாாை தைாண்டுள்பணர். ாம் இந் க்ைபின் ாழ்க்கைத்த்க 
சம்தடுத் சண்டும். இந் கைத்தாில் துகநக பன்சணற்றுற்ைாை சம்திா 
பகநகைகப ிஞ்சி தாிதட்தத்க அடிப்தகடாைக் தைாண்ட புி அனுகுபகநைபின் 
சக உள்பது. ிசாத்துகந, ததருந்சாட்டத்துகந ற்றும் ீன்திடி, ைடற்தநாில் 
துகநபடன் சம்தந்ப்தட்ட தல்சறு துகநைகப சடிாை இனக்ைாைக் தைாண்டு அகச்சுக்ைள் 
ஒதுக்ைப்தட்டிருப்தது இற்குத் சகாண உரி ைணத்க ங்குற்சை ஆகும்.  
 
உர் ம்ாய்ந் ிகைகப உள்ாட்டில் உற்தத்ிதசய்து, அற்கந ிசாிைளுக்கு 
ங்ை டடிக்கை டுப்ததுடன், ிசா உற்தத்ிைளுக்கு சிநந் ததாிிடல் ற்றும் 
சதாக்குத்து பகநகைகப அநிபைப்தடுத்ி ணீ்ித்க குகநப்தற்கு ாம் 
டடிக்கை டுப்சதாம். தசும்தால் உற்தத்ி ற்றும் பட்கட உற்தத்ிகபம் ாம் 
பன்சணற்றுசாம். 
 
ச்சுத்ன்கற்ந உக உற்தத்ிதசய்பம் சாக்குடன் அடுத் சாப்த்ிற்குள் 
இனங்கைின் ிசாத் துகநக பழுகாை சசண தசகபப் தாகணக்கு ாற்றும் 
கைில் உள்ாட்டில் சசண தசகப உற்தத்ிக சம்தடுத்துற்கு ாம் டடிக்கை 
டுப்சதாம். 
 
ீன்திடித் கைத்தாினில் தாரி பன்சணற்நத்க தைாண்டு ாம் ிர்தார்க்ைின்சநாம். 
ைடனிணால் சூப்தட்டுள்ப து ாட்டுக்கு ீன் இநக்குிக ாம் ிறுத் சண்டும். ீன் 
திடி கைத்தாிகன சம்தடுத்துற்கு சகாண புி தாிதட்தத்கபம் 
இந்ிங்ைகபபம் ததற்றுக்தைாடுப்தற்கு பகநாண ிைழ்ச்சித்ிட்டதான்கந ாம் 
அநிபைப்தடுத்துசாம். ஆழ்ைடனில் ீன்திடிக் கைத்தாினில் ஈடுதட்டுள்ப தனாள் 
தடகுைளுக்கு சகாண சிைகப ங்குற்ைாை அகணத்து ீன்திடி 
துகநபைங்ைகபபம் ணீப்தடுத்துதுடன், சகக்கு ற்த புி துகநபைங்ைகப 
ிர்ாிக்ைவும் டடிக்கை டுப்சதாம். 
 
சட்டிசாாண சர்சச தனாள் தடகுைபின் பனம் இனங்கை ைடற்தகுிில் 
சற்தைாள்பப்தடும் சுண்டகன ிறுத்துசாம். 
 
ன்ணரீ் ீன்பர்ப்பு கைத்தாிகன பன்சணற்றுற்கும் புி தாிதட்தத்க 
அநிபைப்தடுத்துது து ிட்டத்ின் ஒரு தகுிாகும். 
 
அகணத்து அகச்சுக்ைளுக்கும் இாஜாங்ை அகச்சுக்ைளுக்கும் து ிடாணங்ைள் ற்றும் 
ததாறுப்புக்ைள் தபிாை சறுதடுத்ி ங்ைப்தட்டுள்பண. அகச்சர்ைபிணால் குநித் 
துகநைபின் தைாள்கைைகப கடபகநப்தடுத்துதுடன், இாஜாங்ை அகச்சுக்ைபிணால் 
தசற்தாடுைள், ிகணத்ிநன், ைண்ைாிப்கத சற்தைாள்து ிர்தார்க்ைப்தடுைின்நது. 
அதிிருத்ி ிைழ்ச்சித்ிட்டங்ைகப கடபகநப்தடுத்துற்குத் சகாண ற்தாடுைகப 
து அகச்சுக்ைளுக்கு சடிாை ங்குற்கு டடிக்கை டுக்ைப்தட்டிருப்தாலும் ிிப் 
ததாறுப்பு ம்ிடம் உள்ப ைாத்ிணாலும் இாஜாங்ை அகச்சர்ைளுக்கு கடின்நி து 
ததாறுப்புக்ைகப ிகநசற்ந படிபம். 
 



அச சசகின் பனம் ாம் ிர்தார்க்கும் சசக ிகணத்ிநணாைவும் உரி கைிலும் 
ைிகடப்தில்கன ண ததாதுக்ைபிடம் குற்நச்சாட்டு உள்பது. ணச உங்ைபின் ைீழ் உள்ப 
அகணத்து அகச்சுக்ைள், ிகக்ைபங்ைள், ிறுணங்ைபிணால் க்ைளுக்கு ங்ைப்தடும் 
சசகைகப ிகணத்ிநணாைவும் உடணடிாைவும் ததற்றுக்தைாடுக்குாறு ான் 
அகச்சர்ைபிடபம் இாஜாங்ை அகச்சர்ைபிடபம் சைட்டுக்தைாள்ைின்சநன். க்ைளுக்கு 
அல்னது அசாங்ைத்ிற்கு வ்ி ததறுாணத்கபம் தைாண்டுா சின ிறுண 
தசற்தாடுைபிணால் ற்தடுது ைான ிம் ட்டுச ண ான் ைடந் ைானத்ில் தல்சறு 
அச ிறுணங்ைளுக்கு தசன்ந சகனில் ைண்டுதைாண்சடன். க்ைளுக்கு சசகைகப 
ங்கும் சதாது தின்தற்றும் தாம்தரி பகநகைளுக்கு தினாை ிறுண தசற்தாடுைகப 
ிகணத்ிநணாை சற்தைாண்டு க்ைளுக்கு இனகுாைவும் ிகாைவும் சசகைகப 
ததற்றுக்தைாள்ற்ைாை புி பகநகைகப ீங்ைள் அநிபைப்தடுத் சண்டும். இற்ைாை 
படிபாணபவு புி தாிதட்த ீர்வுைகப ைண்டநி சண்டும். 
 
சுதடீ்சத்ின் சாக்கு தைாள்கைப் திைடணத்ில் ணீ்ித்கபம் ஊகனபம் ஒிப்தாை 
ாம் க்ைளுக்கு உறுிபித்ிருந்சாம். இது ம் அகணரிணதும் பக்ைி ததாறுப்தாகும். 
அகணத்து அகச்சுக்ைள், ிறுணங்ைபில் ணீ்ித்கபம் ஊகனபம் பழுகாை 
ஒிக்ை டடிக்கை டுப்சதாம். ணீ்ிம், ஊலுடன் சம்தந்ப்தடுதர்ைளுக்கு அர்ைபது 
ாங்ைகப ததாருட்தடுத்ாது சட்டத்க கடபகநப்தடுத்துற்கு ான் தின்ணிற்ை 
ாட்சடன். 
 
அசாங்ைம், அகச்சு ற்றும் அச துகநின் ஊடாை சற்தைாள்ற்கு ிர்தார்க்ைப்தடும் 
இனக்குைகப அகடந்துதைாள்ன் பன்சணற்ந ிகனகைள் தாடர்ச்சிாை 
ீபாய்வுதசய்ப்தடும். சனும் ஒரு அகச்சு அந் இனக்குைகப அகடில் 
தின்ணிற்குாின், அசாங்ைத்ின் தைாள்கைக கடபகநப்தடுத்துற்கு சகாண 
ாற்நங்ைகப தசய்ற்கு ான் ஒருசதாதும் தின்ணிற்ை ாட்சடன். 
 
ற்ைான அசில் ைனாசாத்ில் ததரும்தாலும் க்ைள் திிிிைள் அிைாத்க 
ததற்றுக்தைாண்டன் தின்ணர் க்ைபிடம் தசல்க ிட்டுிடுைின்நணர் ன்தது அண்கக் 
ைானத்ில் ான் ாடபாி ரீிில் சுற்றுப் தம் சற்தைாண்டிருந் சகபில் க்ைள் 
பன்கத் ணக்குகநைபில் இருந்து தரிந்து. க்ைபின் ிர்தார்ப்புைகப ிகநசற்றும் 
கைில் அகச்சர்ைள், இாஜாங்ை அகச்சர்ைள், தாாளுன்ந உறுப்திணர்ைள் அடிக்ைடி 
க்ைபிடம் தசன்று அர்ைபது உண்காண திச்சிகணைகப ைண்டநிந்து அற்றுக்கு 
ீர்வுைகப ங்ை டடிக்கை டுக்ைப்தடும். 
 
ஒரு ஜணாை ாட்டின் தற்நிக்கு அன் அசினகப்சத அடிப்தகடாகும். 1978 பல் 
19பகந ிருத்ப்தட்டுள்ப து அசினகப்தில் உள்ப உறுிற்ந ன்க, சிக்ைல்ைள் 
ைாாை ற்ைானத்ில் தல்சறு திச்சிகணைள் உறுாைிபள்பண. அசினகப்தில் 
ாற்நத்க தசய்ற்ைாை ாம் சைாரி க்ைள் ஆக க்கு ைிகடக்ைப் ததற்றுள்ப 
ைாத்ிணால் து பனாது திாை ாம் க்ைளுக்கு உறுிபித்ாறு, 19து 
அசினகப்பு ிருத்த்க ீக்ை டடிக்கை டுப்சதாம். அன் தின்ணர் அகணருடனும் 
இகந்து ாட்டுக்கு சகாணதும் ததாருத்ாணதுாண புி அசினகப்ததான்கந 
தைாண்டுருற்கு டடிக்கை டுப்சதாம். இன் சதாது இந்ாட்டின் அகணத்து க்ைள் 
சம்தந்ாைவும் ஒச ாடு ஒச சட்டம் ன்ந ண்க்ைருவுக்கு பனிடம் ங்குசாம். 
 
தபிாண ீர்ாணங்ைகப சற்தைாள்ப படிா, ீிாத்ின் அழுத்ங்ைளுக்கு 
தாடர்ச்சிாை அடிதிபம், ிகனற்ந தாாளுன்நம் ஒரு ாட்டுக்கு ததாருத்ாணல்ன. 
புி அசினகப்கத அநிபைப்தடுத்தும் சதாது ற்சதாக சர்ல் பகநகில் 
ாற்நங்ைகப தசய்சண்டிது அசிாகும். ிைிாசா சர்ல் பகநகில் உள்ப 
சாைாண தண்புைகப தாதுைாக்கும் அசசம் தாாளுன்நத்ின் ஸ்ித்ன்ககபம் 



க்ைபின் சடி திிிித்துத்கபம் உறுிதசய்பம் கைில் இந் ாற்நங்ைள் 
சற்தைாள்பப்தடும். 
 
ான் ணது ாட்கட சசிக்ைின்சநன். ான் ணது ாடு குநித்து ததருககடைிசநன். ணக்கு 
ணது ாடு தற்நி ஒரு தாகனசாக்குள்பது. து சாக்ைம் ிகணத்ிநன் ிக்ை திகஜ, 
ைிழ்ச்சிாை ாழும் குடும்தம், ஒழுக்ைப்தண்தாடாண சபைத்கக் தைாண்ட சுதடீ்சாண 
சசத்க ைட்டிதழுப்புாகும். இதுக ாம் சற்தைாண்ட அகணத்து தசற்தாடுைகபபம் 
சதான்று, இன் தின்ணரும் தசற்தடுற்ைாை ிர்தார்க்கும் டடிக்கைைகப ிட்டிடுதும் 
இந் சாக்ைங்ைபின் அடிப்தகடிசனாகும். 
 
ாம் னாற்நில் ஒரு பக்ைிாண இடத்க ந்கடந்துள்சபாம். க்ைள் ற்சதாக 
அசாங்ைத்ிற்கு ததரும் க்ைள் ஆகக ங்ைிபள்பணர். ந்தாரு சக்ிக்கும் 
அடிதிாது இந் ாட்டின் இகநககபம் ாட்டு க்ைகபபம் தாதுைாத்து ாட்கட 
சுதடீ்சத்க சாக்ைி தைாண்டு தசல்ற்ைாண ததாறுப்பு ம்ிடம் ங்ைப்தட்டுள்பது. ாட்டின் 
ிர்ைான கனபகநக்ைாை ற்ைான கனபகந அந் ததாறுப்கத ிகநசற்ந சண்டும்.  
இது ம் அகணரிணதும் ாய்ாடு. ணச இணம் ம் ைட்சி சதின்நி ாம் அகணரும் 
ாட்டுக்ைாை ஒன்றுதடசண்டி சந்ர்ப்தம் ந்துள்பது. 
 
க்ைளுக்கு ாம் உறுிபித் சுதடீ்சாண சசத்க ைட்டிதழுப்புற்ைாை ன்னுடன் 
ஒன்நிகபாறு ான் உங்ைள் அகணருக்கும் ட்புக் ைம் ீட்டி அகப்பு ிடுக்ைின்சநன். 
உங்ைள் அகணருக்கும் பம்ிைபின் ஆசிைள்! 
 
 
                   
 


