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 ஒரு சிறு இசை

Price: &#8377;130.00

Product Categories: சந்தியா பதிப்பகம், சிறுகதைகள்
, நூல்கள் வாங்க
Product Tags: சந்தியா பதிப்பகம், சிறுகதைகள்
, வண்ணதாசன்
Product Page: 
http://www.minnangadi.com/product/%e0%ae%92%e0%ae%b0%e0%af%81-%e0%
ae%9a%e0%ae%bf%e0%ae%b1%e0%af%81-%e0%ae%87%e0%ae%9a%e0%af%8
8/

Product Summary

ஒரு சிறு இசை, வண்ணதாசன், சிறுகதை

Product Description

வண்ணதாசன்
ஒரு சிறு இசை, வண்ணதாசன், சிறுகதை
ரூ.130/-
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Product Attributes

- Weight: 0.189 kg
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gp.ypl;. – Kjyhkhz;L 

DJL11 : jhs; - 1> ,yf;fzk; - 1> ed;D}y; vOj;jjpfhuk; 

 

myF - 1  - ed;D}y; mwpKfk; vOj;jjpfhuk; - vOj;jpay;  

myF - 2 - Kjy;epiy ed;D}y; gjtpay;  

myF - 3  - caphPpw;;Wg; Gzhpay; (Kjw;gFjp) 

  caphPw;Wg; Gzhpay; (njhlh;r;rp) 

myF - 4 - nka;aPw;Wg; Gzhpay; (Kjw;gFjp) 

    nka;aPw;Wg; Gzhpay; (njhlh;r;rp)  

myF - 5 - cUGg; Gzhpay;  
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 myF - 1 : ed;D}y; mwpKfk; vOj;jjpfhuk; - vOj;jpay;;;; 

ed;D}y; mwpKfk;  

 ,yf;fz E}yhfpa ed;D}y; njhy;fhg;gpaj;ij mbnahw;wp gilf;fg;gl;lJ. 

,e;E}iyg; gpd;gw;wp gpw;fhyj;jpy; gy;NtW ,yf;fz E}y;fs; Njhd;wpd. ,jd; rpwg;gpid  

Kd;D}y; xopag; gpd;D}y; gytpDs;  

ed;D}yhh; jkf;F ve;E}yhUk; 

,izNah vd;Dk; JzpNt kd;Df”  

vd Rthkpehj Njrpfh; jk; ,yf;fzf; nfhj;J ciuapy; Gfo;e;Jiuf;fpd;whh;. ,e;E}ypd; 

rpwg;gpid ,jpy; mike;Js;s rpwg;Gg; ghapuj;jpd; thapyhf mwpayhk;.  

Mrphpah; mwpKfk; 

 gtze;jp vd;Dk; rkz Kdpth; ,e;E}iy ,aw;wpdhh;. ,th; rz;kjp Kdpthpd; 

khzth;. njhz;ilehl;Lr; rdfhGuj;ijr; rhh;e;jth;. rPafq;f kd;ddpd; ez;gh;. %d;whk; 

FNyhj;Jq;f Nrhodpd; fPo; Ml;rp nra;jtd; rPafq;fd; (fp.gp – 118) ,k;kd;dd; 

njhy;fhg;gpaj;jpd; fbdj;ijAk; mUikiaAk; vOjpy; mwpaKbahj kf;fSf;fhf jkpo; 

,yf;fzj;ij RUf;fp tpsf;f Ntz;bdhd;. ,t;Ntz;LNfhis Vw;W gtzq;jp Kdpth; 

ed;D}iy ,aw;wpdhh;. ,e;E}y; goikia ePf;fp GJikiag; GFj;jp rpwg;ghf ntspte;j 

E}y; MFk;.  

E}y; mwpKfk;  

 ed;D}y; Ie;jpyf;fzk; KOikiaAk; Fwpg;gpLk; E}y; vd mjd; rpwg;Gg; ghapuk; 

Rl;LfpwJ. MapDk; jw;fhy ed;D}ypy; vOj;J nrhy; Mfpa <wpyf;fzq;fs; kl;LNk 

,lk;ngw;Ws;sd. vdNt ed;D}y; vOj;J> nrhy; Mfpa ,U mjpfhuq;fisf; nfhz;L 

mike;Js;sJ. xt;nthU mjpfhuKk; Ie;J ,ay;fis cilaJ. vdNt ,e;E}ypy; gj;J 

,ay;fs; fhzg;gLfpd;wd. ,it jtpu E}ypd; njhlf;fj;jpy; ghapuk; vd;Dk; gFjpAk; 

mike;Js;sJ. ,g;ghapuk; nghJg; ghapuk;> rpwg;Gg; ghapuk; vd ,U tifg;gLk;. 

,e;E}ypy; 462 E}w;ghf;fs; ,lk; ngw;Ws;sd. ,jpy; vOj;jjpfhuk; 257 E}w;ghf;fis 

cilaJ. ,e;E}Yf;F kapiyehjh;> rq;fuekr;rpthah;> rptQhdKdpth;> Mz;b Gyth;> 

,uhkhDr ftpuhah;> MWKf ehtyh;> tprhfg; ngUkhs; Iah;> [p.A+. Nghg; KjypNahh; 
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ciu vOjpAs;sdh;. ed;D}y; fl;likg;gpid Xh; ml;ltiz thapyhf tpsq;fpf; 

nfhs;syhk;.  

     ed;D}y; (462) 

 

ghaputpay; (55) vOj;jjpfhuk; (5 ,ay;fs; - 202)  nrhy;yjpfhuk; (5 ,ay;fs; - 205)  

vOj;jpay; (72)  

gjtpay; (23)   

vOj;jjpfhuk;   caphPw;Wg;  Gzhpay; (53)     

nka;aPw;Wg; Gzhpay; (36)      

cUG Gzhpay; (18) 

     ghapuk;  

 jkpo; nkhopapy; vOj;J> nrhy;> ahg;G> mzp vd Itif ,yf;fz mikg;Gfs; 

cs;sd. ,tw;wpy; Kjy; ,uz;ilAk; ed;D}y; Mrphpah; ,e;E}ypy; tpsf;Ffpwhh;. 

,jw;FKd; ghapuk; vd;Dk; gFjpia mikj;Js;shh;. ,jpy; mth; toq;Fk; nra;jpfs; 

nghJthdit. „ghapuk;‟ vd;gjw;F tpsf;fk; jUk; tifapy;  

 KfTiu> gjpfk;> mzpe;Jiu> E}d;Kfk;> 

 GwTiu> je;Jiu> Gide;Jiu ghapuk; 

vDk; Kjy; E}w;gh mike;Js;sJ.  

 KfTiu vd;Dk; nrhy;ypd; top> E}Yf;F Kd;> njhlf;fj;jpy; nrhy;yg;gLtJ 

ghapuk; vd;Wk; E}d;Kfk; vd;Dk; nrhy;ypd; top> E}ypd; Kfg;gpy; Kfk; Nghy; Kjd;ik 

ngw;W tpsq;FtJ ghapuk; vd;Wk; mwpayhk;. vy;yh E}y;fSf;Fk; nghJthf miktJ 

nghJg;ghapuk;. ed;D}y; vd;Dk; xU E}Yf;F kl;Lk; chpajha; miktJ rpwg;Gg;ghapuk; 

MFk;. vdNt ghapuk; ,Utifg;gLk;. ,jid  

ghapuk; 

 

   nghJg;ghapuk;   rpwg;Gg;ghapuk;  
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vd;Dk; ml;ltiz thapyhf mwpayhk;.  

 ghapuk; nghJr; rpwg;G vd ,Ughw;Nw   (ed; : 2)  

vd;Dk; ed;D}y; E}w;gh ghapuj;jpd; tiffSf;F ,yf;fzk; jUfpwJ.  

nghJg; ghapuk;  

 nghJg;ghapuk; Ie;J $Wfis cilaJ. mit E}ypd; tuyhW> fw;gpf;Fk; 

Mrphpahpd; tuyhW> khzth;f;Ff; fw;gpj;jypd; tuyhW> khzhf;fh; tuyhW> khzth; 

fw;wypd; tuyhW MfpadthFk;.  

 E}Ny Ety;Nthd; EtYk; jpwNd 

 nfhs;Nthd; Nfhly; $w;whk; Ie;Jk;  

 vy;yh E}w;Fk; ,itg; nghJg;ghapuk;        ( ed; : 1 ) 

vd;Dk; E}w;gh nghJg;ghapuj;jpw;F ,yf;fzk; tFf;fpwJ.  

 E}y;  - gbf;fg;NghFk; E}y; 

 Ety;Nthd; - ghlk; elj;Jk; Mrphpah; 

 EtYk; jpwd; - ghlk; elj;Jk; Kiw 

 nfhs;Nthd; - khztd; 

Nfhlw;$w;W - gbf;Fk; Kiw 

vd ,t;Ie;jpidAk; tpsq;fpf; nfhs;syhk;. ,it E}y; - Mrphpah;- khzth; 

vd;Dk; %d;W gphpTfspy; cs;slq;fp miktijf; fhzyhk;.  

1. E}ypd; tuyhW 

E}ypd; ,ay;G> E}ypd; tif> E}ypd; gad;> E}ypd; nfhs;if (kjk;)> E}ypd; 

Fw;wk;> E}ypd; moF> E}ypd; cj;jp> E}ypd; gFg;G> GFg;gpd; myF> E}ypd; ciu> E}ypd; 

ngah;f;fhuzk; Mfpatw;iw tpsq;fpf; nfhs;tjd; thapyhf E}ypd; tuyhw;wpid mwpe;J 

nfhs;syhk;. ,jid>  

 E}ypd; ,ay;Nt Etypd; xhpU 

 ghapuk; Njhw;wp Kk;ikapd; xd;wha; 

 Ehw;nghUl; gaj;NjhL vOkjk; jOtp 
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 IapU Fw;wKk; mfw;wp mk;khl;rpNahL  

 vz;zhd;F cj;jpapd; xj;J glyk; 

 vd;Dk; cWg;gpdpy; #j;jpuk; fhz;bif  

 tpUj;jp MFk; tpfw;geil ngWNk     (ed; : 4) 

vd;Dk; ed;D}y; E}w;gh thapyhf mwpe;J nfhs;syhk;.  

E}ypd; ,ay;Gfs; 

1. ,Utifg; ghapuq;fis cilaJ. 

2. %tiffspy; xd;wha; miktJ. 

3. ehy;tifg; gad;fis mspf;fty;yJ. 

4. vOtif kjq;fisj; jOtpaJ. 

5. gj;Jtiff; Fw;wq;fs; ,y;yhjJ.  

6. gj;Jtif moFfisg; ngw;w tpsq;FtJ. 

7. Kg;gj;jpuz;L tif cj;jpfis cilaJ. 

8. Xj;J - glyk; vDk; gphpTfis cilaJ. 

9. RUf;fkhd E}w;gh mikg;GilaJ. 

10. fhz;bif -  tpUj;jp vDk; ,Utif ciufis cilaJ.  

,itNa E}ypd; tuyhW MFk;. E}y; vd;gJ ,yf;fz E}yhFk; E}w;gh vd;gJ 

E}Yf;Fhpa gh MFk;. 

2. E}ypd; tif  

xU E}y; Kjy; E}y;> top E}}y;> rhh;G E}y; vd %d;W tifg;gLk;. ,jid  

 Kjy;> top> rhh;ngd E}y; %d;W MFk;     (ed; : 5)  

vd;Dk; E}w;gh thapyhf mwpayhk;.  

     E}y;  

  

   Kjy;  top  rhh;G  
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vd;Dk; ml;ltiz njspTgLj;JfpwJ. ,tw;iw vLj;Jf;fhl;Lfs; thapyhf tpsq;fpf; 

nfhs;s KbAk;.  

Kjy; E}y;  

 mtw;Ws; 

 tpidapd; ePq;fp tpsq;fpa mwptpd; 

 Kidtd; fz;lJ Kjy; E}y; MFk;.    (ed; : 6) 

vd;Dk; E}w;gh Kjy; E}ypd; ,ay;ig tpsf;FfpwJ. ,ay;ghfNt ey;tpid – 

jPtpidfspy; ,Ue;J ePq;fp> tpsq;fpa mwptpid cila flTSk;> mtiu topgl;Lj; 

jiyik ngw;wtUk; nra;tJ Kjy; E}y; MFk;. 

v.fh  - mfj;jpak;  

top E}y;  

 Kd;Ndhh; E}ypd; KbT xUq;F xj;Jg;  

gpd;Ndhd; Ntz;Lk; tpfw;gk; $wp  

mopah kugpdJ top E}y; MFk;     (ed; : 7)  

vd;Dk; E}w;gh topE}ypd; ,yf;fzj;ij ,ak;GfpwJ. Kjy; E}ypd; KbTfis KOtJk; 

cld;gl;L> ,d;wpaikahj khw;wq;fisak; Nrh;j;J mopahJ epiyngWkhW nra;ag;gLtJ 

top E}y; MFk;.  

 v.fh -  njhy;fhg;gpak;  

rhh;G E}y;  

 ,Uth; Nehf;Fk; xUrpiwj; njhlq;fpj;  

 jphpGNtW cilaJ GilE}y; MFk;    (ed; : 8)  

vd;Dk; E}w;gh rhh;G E}ypd; ,ay;gpid tpthpf;fpwJ. Kjy; E}y; - top E}y;  

Mfpatw;wpd; KbTfis XusNt cld;gl;L> ngUk;ghd;ik khWgl;L tpsq;FkhW 

nra;ag;gLtJ rhh;G E}y; MFk;.  
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topE}y; - rhh;G E}y; nghJtpjp:  

  Kjy;E}y; Mrphpah;fspd; fUj;Jfis kl;Lkpd;wp mth;fspd; nrhw;fisAk; 

nghd;idg;Nghy; Vw;Wf; nfhs;Nthk; vd cyfpw;Ff; fhl;lTk; Kjy; E}ypdpd;W NtWgl;l 

tope}y; my;yJ rhh;GE}iyNa nra;Njhk;. vdpDk; Kd;Ndhh; nkhopahfpa Nkw;Nfhs; 

E}ypy; ,y;iy vDk; Fiwia ePf;Fk; nghUl;L mth;fs; ,aw;wpa E}w;ghf;fis 

Mq;fhq;F vLj;Jiug;gJ rpwg;Gf;FwpajhFk;. ed;D}y; ,yf;fz tpsf;fk; Kjypa 

E}y;fspy; njhy;fhg;gpa E}w;gh Nkw;Nfhshf vLj;jhsg;gl;Ls;sd.  

 v.fh - tpidapd; ePq;fp tpsq;fpa mwptpd; 

  Kidtd; fz;lJ Kjy; E}y; Mfk;. ( njhy; nghUs; : 640)  

Kd;Ndhh; nkhopnghUNs md;w mth; nkhopAk; 

 nghd;NdNghy; Nghw;Wtk; vd;gjw;Fk;  Kd;Ndhhpd; 

 NtWE}y; nra;JnkDk; Nkw;Nfhs;,y; vd;gjw;Fk;  

 $WgoQ; #j;jpuj;jpd; Nfhs;     (ed; : 9)  

Vd;Dk; E}w;gh thapyhf ,jid mwpayhk;. ,g;gz;G topE}Yf;Fk; rhh;G E}Yf;Fk; 

nghJthf tpsq;Ftijf; fhzyhk;.  

3. E}ypd; gad;  

 E}y; vd;gJ mwk;> nghUs;> ,d;gk;> tPL vd;Dk; ehy;tif cWjpg;nghUl;fisg; 
gadhfj; jUfpwJ. ,jid   

mwk; nghUs; ,d;gk; tPL miljy; E}w;gaNd   (ed; :10) 

vd;Dk; E}w;gh vLj;Jf;fhl;LfpwJ.  

4. vO tif kjk; 

  kjk; vd;Dk; nrhy;ypd; nghUs; nfhs;if MFk;. Mrphpah;> jdJ E}ypy; 

gpd;gw;Wk; nfhs;iffs; kjk; vdg;gLfpwJ. ,J VO tifahFk;. ,jid  

 vOtif kjNk cld;gly; kWj;jy; 

 gpwh;jk; kjk;Nkw; nfhz;L fisNt  

 jhmd; ehl;bj; jdhJ epWg;Ng  

 ,Uth; khWNfhs; xUjiy JzpNt  

 gpwh;E}y; Fw;wk; fhl;ly; Vidg;  
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 gpwpnjhU glhmd; jd;kjk; nfhsNt    (ed; : 11) 

vd;Dk; E}w;gh tphpj;Jiuf;fpwJ. ,jd;gb  

1. cld;gly;: gpwh; fUj;ij Vw;wy; 

2. kWj;jy;: gpwh; fUj;ij kWj;jy; 

3. gpwh; jk; kjk; Nkw;nfhz;L fisNt: gpwh; fUj;ij Kjypy; Vw;Wg; gpd;G kWj;jy;.   

4. jhmd; ehl;bj; jdhJ epWg;G: jhNd xU fUj;ij Kd;nkhope;J mjid epWTjy;.     

5. ,Uth; khWNfhs; xU jiy JzpT ,U fUj;JfSs; xd;iw kWj;J kw;wij Vw;wy;. 

6. gpwh; E}y; Fw;wk; fhl;ly;: gpwh; vOjpa E}y;fspy; cs;s Fiwfisr;  Rl;bf;fhl;Ljy; 

7. gpwpnjhL glhmd; jd;kjk; nfhsy;: gpwh; fUj;J fythky; jd;nfhs;if typAWj;jy;.  

Mfpa vOtif nfhs;iffisAk; njspthfpf; nfhs;syhk;. 

5. gj;Jtiff; Fw;wk;  

 xU E}ypy; gj;Jtif Fw;wq;fs; miktJz;L. ,tw;iwf; fise;J Fw;wkw;w 

E}ypid cUthf;FtJ E}yhrphpahpd; flikahFk;. IapW Fw;wKk; mfw;wp E}y; nra;jpl 

Ntz;Lk; vd;gJ ed;D}yhh; fUj;J. ,jid>  

 Fd;wf;$wy; kpifglf;$wy; 

 $wpaJ$wy; khWnfhsf;$wy; 

 t*cr;nrhy; Gzh;j;jy; kaq;f itj;jy; 

 ntw;nwdj; njhLj;jy; kw;nwhd;W tphpj;jy;  

 nrd;W Nja;e;;J ,Wjy; epd;W gad; ,d;ik  

 vd;W,it <iuq;Fw;wk; E}w;Nf     (ed; : 12) 

vd;Dk; E}w;gh thapyhf mwpayhk;. ,jd;gb mfw;w Ntz;ba gj;J Fw;wq;fshf>  

1. Fd;wf; $wy;: chpa msit tpl> Fiwthfr; nrhy;Yjy; (Kj;jkpo; gw;wp  

     vOjj; njhlq;fp ,ay;> ,ir vDk; ,uz;il kl;Lk; tpsf;fp Kbj;jy;)  

2. kpifglf; $wy;: chpa msit tpl> mjpfkhfr; nrhy;Yjy; (,ul;ilf;  

    fhg;gpaq;fs; gw;wp vOjj; njhlq;fp Ik;ngUk; fhg;gpaq;fs; gw;wpAk; vOJjy;) 
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3. $wpaJ $wy;;: nrhd;dijNa jpUk;gTk; nrhy;Yjy;. 

4. khWnfhsf; $wy;: Kd;Df;Fg; gpd; Kuz;glf; $Wjy;. 

5. t*Tr; nrhy; Gzh;j;jy;: ,yf;fz E}y;fshy; Fw;wk; cilait vdg;gl;l  

        nrhw;fisr; Nrh;j;Jf; $Wjy; (Ml;Lg;ghfd; te;jhd; vd;gJ Nghd;W) 

6. kaq;f itj;jy;: nghUs; Fog;gk; Vw;gLkhW NgRjy; kw;Wk; vOJjy;. 

7. ntw;nwdj; njhLj;jy;: nghUsw;w ntw;Wr; nrhy; mLf;Ffshfg; NgRjy;   

                                             kw;Wk; vOJjy;. 

8. kw;nwhd;W tphpj;jy;: $w te;jij tpLj;J Nthnwhd;wpid tpsf;Fjy; 

            (Rfk; gw;wpf;; $wj; njhlq;fp – gpd;G – Gwk; gw;wpf; $Wjy;;. 

9. nrd;W Nja;e;J ,Wjy;: njhlf;fj;jpy; ,Ue;j rpwg;G (nrwpT) Fiwe;J  

                                          nfhz;Nl tUjy;. 

10. epd;W gad; ,d;ik: nrhw;fs; ,Ue;Jk; gad; ,y;yhky; mikjy;.  

Kjypatw;iwf; Fwpg;gpLfpwhh; ed;D}y; Mrphpah;. 

6. gj;Jtif moF. 

 xU E}ypw;Fr; rpwg;ig toq;Fk; ,ay;Gfs; moF vdg;gLfpwJ. mit gj;J 

tifg;gLk;. ,jid> 

 RUq;fr; nrhy;yy; tpsq;f itj;jy; 

 etpd;Nwhh;f;F ,dpik ed;nkhop Gzh;j;jy; 

 Xir cilik Mok; cilj; jhjy; 

 Kiwapd; itg;Ng cyfk;kiy ahik  

 tpOkpaJ gaj;jy; tpsq;Fcjh uzj;jJ 

 MFjy; E}ypw;F monfDk; gj;Nj   (ed; : 13) 

vd;Dk; ed;D}y; E}w;gh tpthpf;fpd;wJ. ,jd;gb gpd;tUk; gj;J ,ay;GfisAk; E}ypd; 

rpwg;gpw;F mofhff; nfhs;syhk;. 

1. RUq;fr; nrhy;yy;: nrhw;fisj; Njitapd;wpg; ngUf;fhky;> RUf;fkhfr;  nrhy;Yjy; 

2. tpsq;f itj;jy;: RUq;fr; nrhy;tjhy; Iak; Vw;glhjgb tpsf;fkhfr; nrhy;Yjy;. 
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3. etpd;Nwhh;f;F ,dpik: gbg;gth;f;F ,d;gk; tUkhW nrhy;Yjy;Æ vOJjy; 

4.ed;nkhop Gzh;jy;: ey;y nrhw;fisr; Nrh;j;Jr; nrhy;Yjy; (tho;f tsKld;;;; ehlq;Fk; 

thof; Nfnlhd;Wk; ,y;iy; Fiw xd;Wk; ,y;iy kiw%h;j;jP vd;gd Nghyr; nrhy;Yjy;. 

5. Xir cilik: re;j ,d;gk; cilajhfr; nrhy;Yjy; (mfty;> nrg;gy;> Js;sy;>                      

 J}q;fy; vdr; nra;As; Xirfs; ,Ug;gij mwpf). 

6. MoKilj;jhjy;: nghUshok; cilajhfr; nrhy;Yjy; 

7. Kiwapd; itg;G: thpir Kiw khwhky; nrhy;Yjy; ( mwk;> nghUs;> ,d;gk;> ,ay;>  

 ,ir> ehlfk;;  vOj;J nrhy; nghUs; vd;gd). 

8. cyf kiyahik: cah;e;Njhh; tof;fpw;F khwhf cyfk; kiyf;Fk;gbf; $whik  

            (neUg;G Mw;wpy; kaph;g; ghyj;jpy; ele;Njd; vd;gJ cyf kuG). 

9. tpOkpaJ gaj;jy;: rpwe;j fUj;ij ntspg;gLj;Jjy; (ahJk; CNu ahtUk; Nfsph;  

   vd;gJ Nghy) 

10. tpsq;F cjhuzj;jJ Mjy;: chpa cjhuzk; je;J xU fUj;ij tpsf;Fjy; (mfu  

      Kjy vOj;njy;yhk;……) 

7. cj;jpfs; Kg;gj;jpuz;L 

 E}y; ,aw;Wk; Mrphpah; jd; fUj;ij tpsf;Ftjw;F Nkw;nfhs;Sk; Kiwfs; 

cj;jp vdg;gLk;. „Gj;jp El;gk; -> cj;jp‟ vd;W ciuahrphpah; Fwpg;gpLth;. moF – kjk; 

vd;gd NghyNt cj;jp KiwfSk; E}ypd; mikg;gpw;Fk;> nghUs; Gyg;ghl;bw;Fk; 

JizGhpAk;. cj;jpfs; Kg;gj;jpuz;L tifg;gLk;. ,jid  

 Ejypg; GFjy; xj;JKiw itg;Ng  

 njhFj;Jr; Rl;ly; tFj;Jf; fhl;ly;  

 Kbj;Jf;fhl;ly; Kbtplk; $wy;  

 jhd;vLj;J nkhopjy; gpwd;Nfhs; $wy;  

 nrhw;nghUs; tphpj;jy; njhlh;r;nrhy; Gzh;j;jy; 

 ,ul;Lw nkhopjy; VJtpd; Kbj;jy;  

 Xg;gpd; Kbj;jy; khl;nlwpe;J xOFjy; 

 ,we;jJ tpyf;fy; vjpuJ Nghw;wy;  
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 Kd;nkhope;J Nfhly; gpd;mJ epWj;jy; 

 tpfw;gj;jpd; Kbj;jy; Kbe;jJ Kbj;jy;  

 ciuj;jJk; vd;wy; ciuj;jhk; vd;wy;  

 xUjiy Jzpj;jy; vLj;Jf; fhl;ly; 

 vLj;j nkhopapd; va;j itj;jy;  

 ,d;dJ my;yJ ,Jvd nkhopjy; 

 vQ;rpa nrhy;ypd; va;jf; $wy;  

 gpwE}y; Kbe;jJ jhd;cld; gLjy; 

 jd;Fwp tof;fk; kpfvLj;J ciuj;jy;  

 nrhy;ypd; Kbtpd; mg;nghUs; Kbj;jy; 

 xd;nwd Kbj;jy; jd;dpdk; Kbj;jy; 

 ca;j;Jczu itg;Gvd cj;jpvz; zhd;Nf.    (ed; : 14)  

vd;Dk; E}w;gh tiuaiw nra;fpwJ. Ejypg;GFjy; vd;gJ nrhy;yg;NghtJ ahJ vd;gij 

Kd;dNu $wpj; njhlq;Fjy; MFk;. ,t;cj;jpfis gpd;tUkhW tpsq;fpf; nfhs;syhk;. 

1. Xj;J Kiw itg;G - ,ay;fis Kiwg;gb mikj;jy;. 

2. njhFj;Jr; Rl;ly; - njhFj;Jf; $Wjy;. 

3. tFj;Jf; fhl;ly; - tphpthf tifg;gLj;jp tpsf;Fjy;. 

4. Kbj;Jf; fhl;ly; - fUj;J KbT $Wjy; 

5. Kbtplk; $wy; - fUj;J KbTf;Fhpa ,lk; fhl;Ljy;. 

6. jhndLj;J nkhopjy; - jd; fUj;ij vLj;Jf; fhl;Ljy;. 

7. gpwd;Nfhl; $wy; - gpwh; fUj;ijr; nrhy;Yjy;. 

8. nrhw;nghUs; tphpj;jy; - nrhy;ypd; nghUis tphpj;Jiuj;jy;. 

9. njhlh;r;nrhy; Gzh;jy; - njhlh;fspy; nrhw;fisr; Nrh;j;Jf; $Wjy;. 

10. ,ul;Lw nkhopjy; - ,U nghUs;glr; nrhy;Yjy;. 

11. VJtpd; Kbj;jy; - fhuzk; fhl;b KbT $Wjy;. 

12. Xg;gpd; Kbj;jy; - xg;Gik fhl;b> xg;ghdtw;iw xd;W Nrh;j;Jf; $Wjy;. 

13. khl;nlwpe;J xOfy; - xNu ,yf;fzj;ijg; gphpnjhd;wpw;Fk; Nrh;j;Jf; $Wjy;. 

14. ,we;jJ tpyf;fy; - tof;fj;jpy; ,y;yhjij tpl;LtpLjy; 

15. vjpuJ Nghw;wy; - Gjpa kuig Vw;Wf; nfhs;Sjy;. 

16. Kd; nkhope;J Nfhly; - Kd;dh; nrhd;dijg; gpd;dUk; Vw;wy;. 
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17. gpd;dJ epWj;jy; - xU fUj;ijg; gpd;Nd itj;jy; 

18. tpfw;gj;jpd; Kbj;jy; - gy NtWghLfs; fhl;br; rpwg;ghf tpsf;Fjy;. 

19. Kbj;J itj;jy; - tpsf;fp Kbj;jijj; njhFj;jy;. 

20. ciuj;Jk; vd;why; - ,jidg; gpd;dh; $WNthk; vdy;. 

21. ciuj;jhk; vd;wy; - „,jid Kd;dh; $wpNdhk; vdy;. 

22. xUjiy Jzpjy; - ,UNtW fUj;Jfspy; xd;iw Vw;wy;. 

23. vLj;Jf;fhl;L - ,yf;fpa vLj;Jf;fhl;ilj; jUjy;. 

24. vLj;j nkhopahd; va;j itj;jy; - vLj;Jf;fhl;il Kf;fhyj;Jld; nghUj;Jjy;  

25. ,d;dJ my;yJ ,J vd nkhopjy; - ,J jhd; vd KbT $Wjy;. 

26. vQ;rpa nrhy;ypd; va;jf; $wy; - nrhy;yhJ tpl;ljw;Fk; ,yf;fzk; $Wjy;. 

27. gpwE}y; Kbe;jJ jhDld; gLjy; - gpwh; fUj;ij Vw;gJ  

28. jd;Fwp tof;fk; kpf vLj;Jiuj;jy; - jd; fUj;ij kpfTk; tpsf;Fjy;.  

29. nrhy;ypd;Kbtpy; mg;nghUs; Kbj;jy; -nrhy;Kbtpy; mg;nghUisAk; Kbj;jy; 

30. xd;nwd Kbj;jy; - xNu ,dkhdijr; nrhy;Yjy;.  

31. ed;dpd Kbj;jy; - fw;gth; Muha;e;J czUkhW fUj;Jf;fisf; $Wjy;.  

8. E}y; gFg;GKiw  

 E}ypd; cl;gphpT  ,Utifg;gLk;. mit Xj;J> glyk; vd;gitahFk;. ,jid  

      E}y;gFg;G  

 

     Xj;J   glyk;  

vd;Dk; ml;ltiz thapyhf tpsq;fpf; nfhs;syhk;. 

Xj;J (,ay;)  

 Xh;,d kzpfis thpirahfg; gjpj;J itj;jJ Nghy;> xNu tifahd 

fUj;Jf;fisr; Nrh;j;Jr; nrhy;tJ „Xj;J‟ my;yJ „,ay;‟ vdg;gLk;. ,jid  

 Nehpd kzpia epuy;gl itj;jhq;F  

 Xhpdg; nghUis xUtop itg;gJ  
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 Xj;Jvd nkhopg cah;nkhopg; Gyth; ( ed; : 16)  

vd;Dk; E}w;gh thapyhf mwpayhk;.  Xj;J vd;gJ  ,ay; MFk;. 

v.fh – Neh; ,dk; - xNu ,dk; 

glyk; 

xU topg;glhky;> gy;tifg; nghUl;fSk; fye;J epw;fg; nghJtifahy; $WtJ 

glyk; MFk;. ,jid  

xUnewp ,d;wp tputpa nghUshy;  

nghJnkhop njhlhpd; mJglyk; MFk;.  (ed; : 17) 

vd;Dk; E}w;gh czh;j;JfpwJ. ,J mjpfhuk; vd;Dk; nghUis czh;j;JfpwJ.  

 v.fh – vOj;jjpfhuk;> nrhy;yjpfhuk;> nghUsjpfhuk; (vOj;J> nrhy;> nghUs;) 

9. #j;jpuk; 

 rpy vOj;Jf;fshy; Md nrhw;fshy; gy tifg; nghUs;fisj; jpl;g El;gkhff; 

$WtJ #j;jpuk; MFk;. mJ nghpa cUtq;fisj; jd;Ds; mlf;fpf; fhl;Lfpd;w 

fz;zhb Nghd;wJ. gFg;gpd; mbg;gil myF #j;jpuk; MFk;. ,J ehd;F epiyfis 

cilaJ. ,jid>  

 rpy;tif vOj;jpy; gy;tifg; nghUisr;  

 nry;td; Mbapy; nrwpj;J ,dpJ tpsf;fpj; 

 jPl;l El;gk; rpwe;jd #j;jpuk;     (ed; : 18)  

vd;Dk; E}w;gh njspTgLj;JfpwJ. #j;jpuk; vd;gJ E}w;gh vdTk; toq;fg;gLk;.  

#j;jpu epiy  

    #j;jpuk; ehd;F epiyfis cilaJ. mtw;iw 

 m) Mw;nwhOf;F – ePNuhl;lk; Nghy;> ,ay;ghdJ. 

 M) mhpkh Nehf;F – rpq;fk; Nghy; Kd;Dk; gpd;Dk; Nehf;FtJ. 

 ,) jtisg; gha;j;J - ,ilapil tpl;Lj; njhlh;G gLtJ. 

 <) gUe;jpd; tPo;T – gUe;J tPo;tJ Nghy. nghUs; mikg;GilaJ. (,ilntsp 
                                       mjpfkhfpj;  njhlh;GgLtJ) 
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vd tpsq;fpf;nfhs;syhk;.  

#j;jpu tif 

#j;jpuk; MW tifg;gLk;. mit  

 gpz;lk; njhiftif FwpNa nra;if 

 nfhz;L,ay; Gwdilf; $w;wd #j;jpuk;   ( ed; : 19) 

vd;Dk; E}w;gh thapyhf vLj;Jiuf;fg;gLfpwJ. ,jid gpd;tUkhW tpsq;fpf; 

nfhs;syhk;.  

1. gpz;lr; #j;jpuk; - gy;jpug;nghUl;fis xUq;F jpul;bf; $WtJ 

2. njhifr; #j;jpuk; - gy;jpug; nghUl;fisg; gy njhFjpahf;fpf; $WtJ  

3. tifr; #j;jpuk; - njhFj;Jf; $wpatw;iwg; gy tifahf;fpf; $WtJ  

4. Fwpr; #j;jpuk; - ,it caph;> ,it nka; vdg; ngaiur; #l;LtJ 

5. nra;ifr; #j;jpuk; - Gzh;r;rp KbTfisf; $WtJ 

6. Gweilr; #j;jpuk; - ,t; Ie;J tifapd; Gwj;Nj mike;J Gwk;ghd nra;jpfisf; 
$WtJ 

10. ciu 

 xU E}Yf;F $wg;gLk; gy;NtW tif tpsf;fk; ciu MFk;. ,J 14 cWg;Gfis 
cilaJ. ,jid  

 ghlk; fUj;Nj nrhy;tif nrhw;nghUs;  

 njhFj;Jiu cjhuzk; tpdhtpil tpNrlk; 

 tpuTmjp fhuk; JzpT gandhL  

 Mrphpa trdk; vd;W <Nuo; ciuNa (ed; : 21)  

vd;Dk; E}w;gh tpthpf;fpwJ. ,jd;gb  

1. %yghlj;ijf; $Wjy; 

2. jpuz;l fUj;ij ciuj;jy;  

3. nrhw;fisg; gphpj;Jf; $Wjy; 

4. nrhw;fSf;Fg; nghUs; $Wjy; (gjTiu)  

5. nghUisj; njhFj;Jf; $Wjy; (nghopg;Giu)  
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6. vLj;Jf;fhl;Lj; jUjy;  

7. tpdhTjy; 

8. tpdhtpw;F tpil jUjy;  

9. #j;jpuj;jpd; cl;nghUs; njhlh;Gila tpsf;fkspj;jy; (tpNrl ciu) 

10. nrhw;fspd; nghUis tphpj;Jiuj;jy; (tphpTiu) 

11. mjpfhuj;Jld; nghUj;jpg; nghUs; $Wjy; (mjpfhu ciu)  

12. ,JNt nghUs; vdj; Jzpe;Jiuj;jy;  

13. gad; ,J vdf; $Wjy;  

14. Kd;Ndhh; E}y;fspdpd;W Nkw;Nfhs; #j;jpuk; fhl;Ljy;  

vd;Dk; 14 cWg;Gf;fisAk; mwpe;J nfhs;syhk;. ,t;Tiu ,Utifg;gLk;. mit 

fhz;bif ciu> tpUj;jpAiu vd;gitahFk;. ,jid  

       ciutif 

 

           fhz;bif     tpUj;jp  

vd;Dk; ml;ltiz thapyhf mwpayhk;.  

fhz;bif ciu 

fhz;bif – RUf;fKk; vspikAk; cila ciu. mjhtJ #j;jpuj;jpd; ikaf; 

fUj;J mjDld; njhlh;Gila midj;Jg; nghUl;fSk; tpsq;FkhW ciug;gJ 

fhz;bif ciu MFk;. ,jid  

fUj;Jg; gjg;nghUs; fhl;L %d;wpDk;  

mtw;nwhL tpdhtpil Mf;fyhDk;  

#j;jpuj;J cl;nghUs; Njhw;wt fhz;bif   (ed; : 22) 

vd;Dk; E}w;gh tpthpf;fpwJ. ,f;fhz;bif ciuahdJ fUj;Jiu> gjpTiu> cjhuzk;. 

tpdh-tpil vd;Dk; mikg;G epiyfspy; nghUs; tpsf;fk; jUtJ 
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tpUj;jp ciu 

 tpUj;jp – tphpTk; nrwpTk; cila ciu. Nkw;Nfhs; fhl;Ljy; kw;Wk; fhz;bif 

ciu $Wfs; Ie;ijAk; mtw;Wld; njhlh;Gila midj;J tpsf;fq;fisAk; toq;fp> 

jd; ciuahYk;> gpw E}y; Nkw;Nfhs;fshYk; Iak; mfw;WtJ. ,jid  

 #j;jpuj;J cl;nghUs; md;wpAk; Mz;ilf;F 

 ,d;wp aikah ahitAk; tpsq;fj;   

jd;ciu ahDk; gpwE} yhDk; 

Iak; MfyIq; fhz;bif cWg;nghL 

 nka;apid vQ;rhJ ,irg;gJ tpUj;jp    (ed; : 23) 

vDk; ed;D}y; E}w;gh tpthpf;fpwJ.  

11. E}y; ngah;f;fhuzk;  

 E}y; (Gj;jfk;) vd;gJ gQ;R E}Yld; xg;gplg;gl;L tpsf;fg;gLfpwJ. E}yhrphpahpd; 

nrhw;fs; gQ;rhfTk; ghf;fs; (nra;As;) ,ioahfTk; (E}y;) nrhy;tskpf;f Mrphpad; 

E}w;Fk; ngz;zhfTk; Fiwtpy;yh thNa E}w;Fk; ifahfTk; mwpNt E}w;Fk; fjpuhfTk; 

mike;J Fw;wkw;w fy;tpE}y; (Gj;jfk;) cUthfpwJ. Fy;tp E}Yf;F gQ;RE}y; 

ctikahF ngauhf vLj;jhsg;gl;Ls;sJ. ,jid  

 gQ;rpjd; nrhy;yhg; gDty; ,ioahfr;  

 nrQ;nrhw; GytNd Nrapioah – vQ;rhj  

 ifNath ahfj; fjpNu kjpah  

 ikapyh E}y; KbAk; MW     (ed; : 24) 

vd;Dk; E}w;ghthy; mwpayhk;. clypy; cs;s mwpT tsj;ij mjpfkhf;fpj; jPikahfpa 

mwpahikiag; nghpJk; xopj;J kuj;jpdJ fdj;jhy; mikAk; Nfhziyg; Nghf;fg; 

gad;gLk; vw;W E}y;Nghd;W kdj;jpd;  Nfhziyg; Nghf;fp nrk;ikg;gLj;Jk; ty;yik 

cilaJ E}y; MFk;. ,jid  

 cuj;jpd; tsk;ngUf;fp cs;spa jPikg;  

 Guj;jpd; tsk;KUf;fpg; nghy;yh – kuj;jpd;  

 fdf;Nfhl;lk; jPh;f;Fk;E}y; m/NjNghy; khe;jh;  

 kdf;Nfhl;lk; jPh;f;Fk;E}y; khz;G      (ed; : 25 )  
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vd;Dk; E}w;ghthy; mwpayhk;. fjph; vd;gJ E}y; E}w;gjw;Fhpa ,Uk;Gf; fUtpiaAk; 
cuk; vd;gJ mwpitAk; Guk; vd;gJ clk;igAk; Fwpf;Fk;. 

II Mrphpah; tuyhW  

 nghJg; ghapuj;jpd; ,uz;lhk; epiyahf miktJ MrphpadJ tuyhW MFk;. 

,g;gFjp ey;yhrphpahpd; ,yf;fzk; $WfpwJ. mNjhL Mrphpah; MfhNjhhpd; 

,yf;fzj;ijAk; vLj;Jiuf;fpwJ. Mrphpahpd; nghJg; gz;Gfshf cah; Fbg;gpwg;G> 

fUiz> ,iw topghL> nfhs;if Nkk;ghL> fiyfspy; njspthd Gyik> vLj;Jiuf;Fk; 

jpwk;> epyk;> kiy> juhRNfhy;> kyh;> Mfpatw;iwg; Nghd;w gz;G> cyfpay; mwpT> 

cah; Fzq;fs; Mfpatw;iw ed;D}yhh; Fwpg;gpLfpwhh;. ,jid 

 Fyd;mUs; nja;tk; nfhs;ik Nkd;ik 

 fiygapy; njspT fl;Liu td;ik  

 epyk;kiy epiwNfhs; kyh;epfh; khl;rpAk; 

 cyfpay; mwpNthL cah;Fzk; ,idaTk;  

 mikgtd; E}y;ciu Mrphp ad;Nd   (ed; : 26)  

vd;Dk; E}w;ghthy; tpsq;fpf; nfhs;syhk;.  

epyk;  

ey;yhrphpah; xUth; epyk;Nghy; tpsq;f Ntz;Lk;. fz;L fzf;fpl Kbahj cUtg; 

gug;gpd; ngUik> jhq;Fk; typik> nghWik> gUtj;jpy; ciog;Gf;Fj; jf;f gyd; jUk; 

gz;G Kjypad Nghd;W ey;yhrphpah; jpfo;tjhy; mth; epyk; Nghd;wth;. ,jid  

njhptUk; ngUikAk; jpz;ikAk; nghiwAk; 

gUt Kaw;rp mstpy; gaj;jYk; 

kUtpa ed;dpy khz;GM Fk;Nk    (ed; : 27)  

vd;Dk; E}w;gh tpthpf;fpd;wJ. 

kiy 

 ey;yhrphpah; kiy Nghd;W ,Uf;f Ntz;Lk;. mjd; ,ay;ghd  msf;f Kbahj 

msT> gy; nghUs; tsk;> mirf;f Kbahj Njhw;wk;> twl;rpapYk; tsk; jUk; gz;G 

Kjyhdtw;iw ey;yhrphpah; ngw;wpUg;gjhy; kiy Nghd;wth;. ,jid  

msf;fy; Mfh msTk; nghUSk;   
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Jyf;fy; Mfh epiyAk; Njhw;wKk; 

twg;gpDk; tsk;jUk; tz;ikAk; kiyf;Nf  (ed;: 25) 

vd;Dk; E}w;ghtpdhy; mwpayhk;.  

epiwNfhy;  

 ey;yhrphpah; epiwNfhy; Nghd;W jpfo Ntz;Lk;. nghUspd; cz;ik msitj; 

Jy;ypakhff; fhl;LtJk; ,U jl;LfSf;fpilNa eLtpy; epd;W cz;ikahf miktJk; 

juhRNfhypd; ,ay;G MFk;. mt;thNw ey;yhrphpaUk; Iak; ,d;wpg; nghUisg; 

Gyg;gLj;Jjy;> eLT epiyikAld; nray;gLjy; vd;Dk; gz;GfSld; tpsq;Ftjhy;; 

juhR (epiwNfhy;) Nghd;wth;. ,jid 

 Iak; jPug; nghUis czh;j;jYk;  

 nka;e;eL epiyAk; kpFepiw Nfhw;Nf  (ed; : 29)  

vd;Dk; E}w;ghthy; mwpayhk;.  

kyh;  

 ey;yhrphpah; kyh;Nghy; jpfo Ntz;Lk;. ,J kq;fy epfo;Tfspy; Kjd;ik 

ngWjy;> midtuhYk; tpUk;gg; gLjy;> chpa Neuj;jpy; kyh;r;rp> ,d;wpaikahik 

Kjyhd gz;GfSilaJ. ,g;gz;Gfis  ey;yhrphpah; ngWtjhy; mth; kyh; Nghd;wth;. 

,jid  

kq;fyk; Mfp ,d;wp aikahJ  

ahtUk; kfpo;e;J Nkw;nfhs nky;fpg;  

nghOjpd; Kfkyh;T cilaJ G+Nt   (ed; : 30)  

vd;Dk; E}w;gh njspTgLj;JfpwJ. 

Mrphpah; Mfhjth; ,yf;fzk; 

ghlk; nrhy;Yk; Fzk; ,d;ik> ,ope;j Fz ,ay;G> nghwhik> nghUl;gw;W> 

cz;ikg; nghUis czh;j;jhj tQ;rf neQ;rk;> mr;rg;gLjy;> gpwiu mr;rKwr; 

nra;jy;> fow;Flk;> klw;gid> gUj;jpf; Fz;bif (FLit)> Klj;njq;F Mfpa 

ehd;fpw;Fk; xg;ghd khWghLila kdj;ij cilNahh; Mrphpauhf tpsq;Fk; jFjp 

,y;yhjth; Mth;. ,jid  
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 nkhopFzk; ,d;ikAk; ,opFz ,ay;Gk;  

 mOf;fhW mthtQ;rk; mr;r khlYk; 

 fow;Flk; klw;gid gUj;jpf; Fz;bif 

 Klj;njq;F xg;Gvd Kuz;nfhs; rpe;ijAk;  

 cilNahh; ,yh; Mrphpah;M FwNt  (ed; : 31) 

vd;Dk; E}w;ghthy; mwpayhk;. 

fow;Flk;  

fow;Flk; Nghd;W jpfo;gth; ey;yhrphpah; Mf khl;lhh;. cs;Ns ,l;l Kiwf;F 

khwhfj; jiyfPohff; ftpo;f;Fk; epiyapy; fow;rpf; fha;fis ntspNa tpLtJ fow;Flk; 

MFk;. mt;thNw fw;w Kiwapid khw;wpr; nrhy;Yk; ,ay;Gilath; Mrphpah; MFk; 

jFjpaw;wth;. ,jid 

nga;j Kiwad;wpg; gpwo; cld;jUk;  

nra;jp fow;nga; Flj;jpd; rPNu  ed; : 32) 

vd;Dk; E}w;gh mwpaj;jUfpwJ.   

klw;gid  

klw;gid Nghd;W jpfo;gth; ey;yhrphpah; Mtjpy;iy. jhNd je;jhy; md;wpg; gpwh; 

Vwp te;J gok; ngw ,lk; nfhlhjJ gidkuk;> mt;thNw mtuhf epidj;jhy; kl;LNk 

Nghjpg;gth; Mrphpah; Mfhh;. ,jid  

jhNd juf;nfhopd; md;wpj; jd;ghy;  

Nktpf; nfhsf;nfhlh ,lj;jJ klw;gid   (ed; : 33) 

vd;Dk; E}w;gh tpthpf;fpd;wJ.  

gUj;jpf; Fz;bif  

gUj;jpf;Fz;bif Nghd;w ,ay;Gilath; Mrphpah; jFjp mw;wth; Mthh;. xU 

FLf;ifapy; gQ;rpid milg;gJk; fbdk;> ntspNa vLg;gJk; fbdk;. Mt;thNw   

gbf;Fk; NghJk; Jd;Gw;Wg; ghlk; elj;Jk; NghJk; Jd;gkhf epidg;gth; Mrphpah; 

Mfkhl;lhh;. ,jid 
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mhpjpw; ngaf; nfhz;L mg;nghUs; jhd;gpwh;f;F 

vspJ< tpy;yJ gUj;jpf; Fz;bif    (ed; : 34)  

vd;Dk; E}w;gh thapyhf mwpayhk;. 

Klj;njq;F 

,J Nghd;w ,ay;Gilath; Mrphpah; jFjp mw;wth; Mthh;.  ePh;g; gha;r;rp cukpl;L 

tsh;j;j kdpjid tpLj;J gpwUf;F fha; Kjyhd nghUl;fis jUk; Ntypapd; Gwj;Nj 

epw;Fk; tise;j Klj;njq;fpidg; Nghd;wth;fs;; ey;yhrphpah; Mfkhl;lhh;. ,th;fs; 

cw;Wop cjtp topgl;L epw;Fk; khztid tpl;Ltpl;L gpwUf;Fg; gapw;Wtpg;gth; Mthh;. 

,jid 

gy;tif cjtp topgL gz;gpd;  

my;Nyhh;f;F mspf;Fk; mJKlj; njq;Nf   (ed; : 35)  

vd;Dk; E}w;gh mwpaj;jUfpwJ. 

III.  fw;gpj;jy; tuyhW  

 fw;gpj;jy; tuyhW vd;gJ Mrphpah; khzth;f;F ghlk; fw;gpj;jypd; ,ay;igAk; 

KiwiaAk; tpthpf;fpd;wJ. ,J ghlk; nrhy;Yjypd; tuyhW> EtYk; jpwd;> <jy; ,ay;G 

vd gy nrhw;nwhlh;fshy; Fwpg;gplg; ngw;Ws;sJ. ,jid ed;D}yhh;  

 <jy; ,ay;Ng ,ay;Gk; fhiyf; 

 fhyKk; ,lDk; thypjPd; Nehf;fpr;  

 rpwe;Jop ,Ue;Jjd; nja;tk; tho;j;jp 

 ciuf;fg; gLk;nghUs; cs;sj;J mikj;J 

 tpiuahd; ntFshd; tpUk;gp Kfk;kyh;e;J 

 nfhs;Nfhs; nfhs;tif mwpe;Jmtd; csq;nfhsf; 

 Nfhl;lk;,y; kdj;jpd;E}y; nfhLj;jy; vd;g   (ed; : 36) 

vd;Dk; E}w;ghthy; tpsf;Ffpwhh;. ,jd;gb fw;gpf;Fk; Mrphpah; Nkw;nfhs;s Ntz;bad: 

m) fhyj;ijAk; ,lj;ijAk; ed;F Muha;jy; 

M) ey;y ,lj;jpy; ,Ue;J> topgL nja;tj;ijj; Jjpj;jy;. 
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,) nrhy;yg; NghFk; ghlj;ij kdjpy; gjpa itj;J epidT $h;jy; 

<) tpiuT> rpdk; ,y;yhky; Kfkyh;r;rpAld; ,Uj;jy;. 

c) khztdJ jd;ik mwpe;J elj;Jjy;.  

C) khztd; njsptilAkhW khWghlw;w kdj;Jld; fw;gpj;jy; 

IV. khzhf;fh; (nfhs;Nthd;) tuyhW 

nghJg;ghapuj;jpd; ehd;fhk; gphpT khzhf;fh; tuyhW $WtjhFk;. 

 Xh; Mrphpad; jd; kfd;> jd; Mrhd;> kd;dd; kfd;> nghUs; nfhLg;gtd;> tzq;fp 

epw;gtd;> ciug;gij czUk; jpwd; kpf;ftd; vd mWtifg;gl;lth;f;Fg; ghlk; 

fw;gpf;fyhk;. ,t; mWtNu khzth; (nfhs;Nthh;) Mthh;. ,jid ed;D}yhh; 

 jd;kfd; Mrhd; kfNd kd;kfd; 

 nghUs;edp nfhLg;Nghd; topgL NthNd  

 ciuNfh shsw;F ciug;gJ E}Ny    (ed; : 37)  

vd;Dk; E}w;gh %yk; tpthpj;Js;shh;.  

khzhf;fh; tif 

khzhf;fh;fis jiy khzhf;fh;> ,il khzhf;fh;> fil khzhf;fh; vd %d;W 

tifapduhff; fz;lhh; ed;Dyhh;. ,jid  

          khzhf;fh; 

 

jiy khzhf;fh;   ,il khzhf;fh;   fil khzhf;fh;  

 

 md;dk; MNt kz;nzhL fpspNa  

 ,y;ypf; Flk;ML vUik nea;ahp  

 md;dh; jiy ,il filkh zhf;fh;    (ed; : 38) 

vd;Dk; ed;D}y; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.  



 

Manonmaniam Sundaranar University, Directorate of Distance & Continuing Education, Tirunelveli. 
22 

 

jiy khzhf;fh; 

md;dKk; gRTk; Nghd;wth; jiy khzhf;fh;.  

md;dg; gwit ghiyAk; ePiuAk; gphpj;;jwpAk; Mw;wYilaJ. mt;thNw ed;ik 

jPikiag; gphpj;J mwpgth; jiy khzhf;fh;. 

gR ,iu fpilj;jtop cz;L gpd;G mir NghLk; ,ay;GilaJ. mt;thNw 

tha;j;j top. ghlk; Nfl;Lg; gpd;G epidj;Jg; ghh;j;Jj; njspT ngWgth; jiy khzhf;fh;. 

,il khzhf;fh; 

 kz;Zk; fpspAk; Nghd;wth; ,il khzhf;fh;. 

 kz; Njhz;ba Kaw;rp msNt gyd; jUtJ. mt;thNw Mrphpah; J}z;ba msNt 

mwpT ngWgth; ,il khzhf;fh;. 

 fpsp nrhd;dij kl;lNk nrhy;Yk; ,ay;GilaJ. mt;thNw jpfo;gth;  ,il 

khzhf;fh;. 

fil khzhf;fh; 

 ,y;yp(Xl;il)f; Flk;> ML vUik> nea;ahp (gd;dhil) vDk; ehd;fpidAk; 

xj;jth; fil khzhf;fh; 

 vijAk; kdjpy; jq;f itf;fhj jd;ikapy; Xl;ilf; Flk; NghyTk;> mq;Fk; 

,q;Fk; Nkk;Nghf;fhfg; gbg;gjpy; ML NghyTk;> vijAk; Fog;Gtjpy; vUik NghyTk; 

ey;yij tpLj;J my;yijj; Njf;fpf; nfhs;tjpy; nea;awp (gd;dhil) NghyTk; ,Ug;gth; 

fil khzhf;fh; Mthh;.   

khzhf;fh; MfhNjhh; 

 Fbfhud;> Nrhk;Ngwp> mfq;fhhp> fhKfd;> jpUld;> Nehahsp> mwptpy; Vio> 

khWghLilatd;> rpdj;jd;> mjpfkhfj; J}q;Fgtd;> ke;j Gj;jp cs;std;> E}y;fspd; 

gug;igf; fz;L gae;J jLkhWgtd;> jPtpid nra;Nthd;> ghtp> ngha; nrhy;gtd; 

Kjyhdth; khzth; Mfhh;. ,j;jifNahUf;F Mrphpah; ghlk; fw;gpg;gjpy;iy. vdNt 

,j;jifNahh; khzth;f;Fhpa jFjpaw;wth; Mth;. ,jid  

 fspkb khdp fhkp fs;td; 
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 gpzpad; Vio gpzf;fd; rpdj;jd; 

 Japy;Nthd; ke;jd; njhd;D}w;F mQ;rpj; 

 jLkhW csj;jd; jWfzd; ghtp  

 gbwd;,d; Ndhh;f;F gjuhh; E}Ny     (ed; : 39)  

vd ed;D}yhh; tiuaiu nra;fpwhh;.  

V. fw;wy; (ghlk; Nfl;ly;) tuyhW 

 khzhf;fh; ghlk; fw;wypd; ,ay;igAk; KiwiaAk; fw;wy; tuyhW vd;ghh; 

ed;D}yhh;. ,J ghlk; Nfl;lypd; tuyhW> Nfhly; kuG vd;Dk; ngah;fspy; 

toq;fg;gLfpwJ. ,jid ed;Dyhh;>  

 Nfhly; kuNg $Wk; fhiyg; 

 nghOnjhL nrd;W topgly; Kdpahd; 

 Fzj;njhL gofp mtd;Fwpg; gpw;rhh;e;J  

 ,Uvd ,Ue;J nrhy;vdr; nrhy;ypg;  

 gUFtd; md;dMh; te;jd; Mfpr; 

 rpj;jpug; ghitapd; me;jfT mlq;fpr;  

 nrtpah ahf neQ;Rfs dhff; 

 Nfl;git tplhJ csj;J mikj;Jg; 

 Nghvdg; Nghjy; vd;kdhh; Gyth;  (ed; : 40) 

vd;Dk; E}w;gh thapyhf tpthpf;fpd;whh;. ,jd;gb ghlk; Nfl;fj; njhlq;Fk; khztd; 

gpd;gw;w Ntz;bait:  

 m) chpa Neuj;jpw;Fr; nry;Yjy; 

 M) topghL epfo;j;Jjy; 

 ,) Mrphpahpd; Fzkwpe;Jg; gofp> mtuJ Fwpg;gwpe;J epw;wy;. 

 <) Mrphpah; ,U vd;why; ,Uj;jy;> nrhy; vd;why;  nrhy;Yjy; vd;Dk; gz;G 

c) ePh; Ntl;if cilatd; Nghy; Mh;tkhfTk;> rpj;jpug; ghit Nghy;   

    mlf;fkhfTk; tpsq;Fjy;. 



 

Manonmaniam Sundaranar University, Directorate of Distance & Continuing Education, Tirunelveli. 
24 

 

C) nrtp – thahfTk;> neQ;rk; - tapwhfTk; tpsq;FkhW ghlq;fisf; Nfl;L  

    cs;Ns nrYj;Jjy;.  

v) ghlj;jij kwe;J tplhky; kdjpy; gjpa itj;jy; 

V) Mrphpah; Ngh vd;w gpd;G jpUk;Gjy;. 

ghlk; fw;Fk; (gapYk;) Kiw 

  khzhf;fh; ghlk; fw;Fk; Kiwapid ,g;gFjp tpthpf;fpwJ. ghlk; Nfl;L Kbe;j 

gpd;G gapw;rp nra;jy; Kf;fpakhdJ. rpe;jpj;jy;> kPz;Lk; Nfl;ly;> ey;y khzth;fSld; 

goFjy;> Iak; tUk;nghOJ tpdhTjy;> jd;id tpdtpa nghOJ tpil $Wjy; vd;gd 

gapw;rpapd; gbepiyfs; MFk;. ,jid 

 E}y;gapy; ,ay;Ng Etypd;tof;F mwpjy; 

 ghlk; Nghw;wy; Nfl;git epidj;jy; 

 Mrhd; rhh;e;J mit miktuf; Nfl;ly; 

 mk;khz;G cilNahh; jk;nkhL gapwy;  

 tpdhjy; tpdhait tpLj;jy; vd;W,it 

 fldhf; nfhspNd kly;edp ,ff;Fk;  (ed; : 41)  

vd;Dk; E}w;gh thapyhf mwpayhk;. ,jd;gb E}y;fisf; fw;Fk; Kiwapid gpd;tUkhW 

mwpayhk;.  

m) cyf tof;F> nra;As; tof;F vDk; ,Utif tof;fpid mwpjy;. 

M) %yghlj;ij kdjpy; gjpj;jy; 

,) Mrphpahplk; fw;w ghlj;ij gyKiw epidT+l;ly; 

<) Mrphpah; mUfpy; mkh;e;J kdjpy; gjpAkhW ghlk; Nfl;ly;. 

c) jiy khzhf;fUld; gofpg; ghlj;ijg; gapw;rp nra;jy; 

C) Iak; jPh;f;FkhW tpdhjy; 

v) tpdtpajw;F chpa tpil mspj;jy;.  

,UKiw ghlk; Nfl;lhy; - gpio ,d;wp mwpayhk;  

%d;W Kiw ghlk; Nfl;lhy; - jhNd gpwUf;Fr; nrhy;Yk; jpwd; ngwyhk;. 

Mrphpahplk; fw;Fk; nghOJ fhy; gq;Fk;>  
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jpwDila khztUld; goFg;nghOJ fhy; gq;Fk;>  

jd; rhh;Gilath;f;Fg; gapw;Wtpf;Fk; nghOJ miu gq;Fk; vd KOik mwpT ngwyhk;. 

,tw;iwf; flikahff; nfhz;lhy; khztdpd; mwpahik kpFjpahfTk; cWjpahfTk; 

mfYk;.  

Mrphpaiu topgLk; Kiw 

 Mrphpaiu vt;thW topgLtJ vd;gij ed;D}yhh; khzhf;fh;fSf;Fj; 

njspTgLj;Jfpwhh;. me;jtifapy; neUg;gpy; Fsph; fha;gtd; neUq;fhkYk; tpl;L 

ePq;fhkYk; ,Ug;ghd;. mt;thNw MrphpahplKk; gofp – topgl Ntz;Lk; . epoiyg; 

Nghd;W gpd;njhhlu Ntz;Lk;. MrphpaUf;F vJ kfpo;itj; jUNkh mjw;F khWghlhky; 

jpfo Ntz;Lk;. ,jid  

 moydpd; ePq;fhd; mZfhd; mQ;rp 

 epoypd; ePq;fhd; epiwe;j neQ;rnkhL  

 vj;jpuj;J Mrhd; ctf;Fk; mj;jpuk;  

 mwj;jpd; jphpahg; glh;r;rp topghNl    (ed; : 46)  

vd ed;D}yhh; tpthpf;fpd;whh;. ,t;thW Mrphpah; kdk; kfpOk;gb khzhf;fh; 

ele;Jnfhs;tNj mwj;jpd; topr; nra;Ak; Mrphpa topghlhFk;. 

rpwg;Gg; ghapuk; 

Fwpg;gpl;l xU E}Yf;nfd;W jdpahf mikAk; tpsf;fg; gFjp rpwg;Gg; ghapuk; 

MFk;. Mf;fpNahd; ngah;> top> vy;iy> E}w; ngah;> ahg;G> Ejypa nghUs;> Nfl;Nghh;> 

gad; vd;Dk; vz;tifg; nghUis njspthf tpsf;FtJ rpwg;Gg; ghapuk; MFk;.  

Mf;fpNahd; ngaNu topNa vy;iy 

E}w;ngah; ahg;Ng Ejypa nghUNs 

Nfl;Nghh; gandhL Mnaz; nghUSk;  

tha;g;gf; fhl;ly; ghapuj;J ,ay;Ng    (ed; : 47) 

vd;Dk; ed;D}y; E}w;gh rpwg;Gg; ghapuj;ij tiuaiw nra;fpwJ. NkYk; E}y; 

,aw;wg;gl;l fhyk;> muq;Nfw;wg;gl;l mit (fsd;) ,aw;wg;gl;ljw;fhd fhuzk; vDk; 

%d;iwAk; Nrh;j;J rpwg;Gg; ghapuj;jpd; gz;Gfshff; $WthUk; cz;L. ,jid  
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 fhyk; fsNd fhuzk; vd;W,k;  

 %tif Vw;wp nkhopeUk; csNu     (ed; : 48)  

vd;Dk; E}w;gh thapyhf mwpayhk;. Fwpg;gpl;l xU E}iyg; gw;wpa nra;jpfis kl;LNk 

jUtjhy; ,J rpwg;Gg; ghapuk; vdg;gLfpwJ. ,jid ed;D}Yf;Fg; nghUj;jpg; ghh;f;fyhk;.  

1. Mf;fpNahd; ngah; - gtze;jp Kdpth; 

2. top – njhy;fhg;gpa top 

3. vy;iy – fPo;f; fly;> fd;dpahFkhp> FlF ehL> jpUNtq;fl kiy 

4. E}y;ngah; - ed;D}y; 

5. ahg;G – E}w;gh (E}y;) – njhif> tif> tphp 

6. Ejypa nghUs; - vOj;J nrhy;> nghUs; ahg;G> mzp (Ie;jpyf;fzk;) 

7. Nfl;Nghh; - ahtUk; (epfz;L fw;W ,yf;fpag; gapw;rp ngw;wh;) 

8. gad; - nkhopj; jpwd; ngWjy; (Kl;L mWj;jy;) 

9. fhyk;; - rPa fq;f kd;dd; fhyk; 

10. fsd; - rPa fq;fd; mit 

11. fhuzk; - rPa fq;fd; Ntz;bf; nfhz;lJ.  

2. E}Yf;Fg; ngahpLk; tif  

 Kjy; E}y; fUj;jd; msT kpFjp  

 nghUs;nra; tpj;Njhd; jd;ikKjy; epkpj;jpDk; 

 tpdhjy; tpdhait tpLj;jy; vd;W,it 

 ,LFwp ahDk;E}w;F va;Jk; ngaNu   (ed; : 49) 

vd;Dk; E}w;gh thapyhf mwpayhk;. Kjy;E}y;> ,aw;wpatd;> E}ypdsT> mjpy; 

nrhy;yg;gl;l nghUs;> mjid ,aw;wj; J}z;batd;> mjd; gz;G Kjypa 

fhuzq;fshYk; ,LFwpahYk; xU E}Yf;Fg; ngahplg;gLk;. 

 v.fh  Kjy;  - ghujk;  

  fUj;jd; - njhy;fhg;gpak; 

  msT  - ehypdp ehD} 

kpFjp  - fstpay; (,iwadhh; mfg;nghUs;) 



 

Manonmaniam Sundaranar University, Directorate of Distance & Continuing Education, Tirunelveli. 
27 

 

  nghUs; - mfg;nghUs; tpsf;fk; 

  nra;tpj;Njhd; - tPuNrhopak; 

  jd;ik  - ed;D}y; 

  ,LFwp  - fiyf;Nfhl;Lj;jz;L  

3. E}y; ahg;G 

 njhFj;jy; tphpj;jy; njhiftphp nkhopngah;g;G 

 vdj;jF E}y;ahg;G <wpuz;L vd;g    ed; : 50)  

gpwE}y;fspy; tphpthf $wg;gl;ltw;iw tphpthfr; nra;jy;> rpytw;iwj; njhFj;J NtW 

rpytw;iw tphpthfr; nra;jy;> NtW nkhopapy; ngah;j;Jr; nra;jy; vd;W E}ypd; ahg;G 

ehd;F tifg;gLk;. E}y; ahg;G vd;gJ E}ypy; nra;jpfis tpsf;Fk; Kiw MFk;. 

4. rpwg;Gg; ghapuk; nra;a jFjpAilNahh; 

 jd;M rphpad; jd;ndhL fw;Nwhd;  

 jd;kh zhf;fd; jFk;ciu fhud;vd;W 

 ,d;Ndhh; ghapuk; ,ak;Gjy; flNd    (ed; : 51)  

vd;Dk; E}w;gh rpwg;Gg; ghapuk; nra;jw;F jFjpAilNahiu tiuaiw nra;fpwJ. 

jd;Dila Mrphpad;> jd;NdhL fw;wtd;> jd;Dila khzhf;fd;> me;E}Yf;F ciu 

vOjpatd; vDk; ,e;ehy;thpy; xUth; rpwg;Gg; ghapuk; vOjyhk;. 

2. rpwg;Gg; ghapuk; gpwh; vOJjy;  

 Njhd;wh Njhd;wpj; Jiwgy Kbg;gpDk;  

 jhd;jw; Gfo;jy; jFjp md;Nw   (ed; : 52)  

vd;Dk; E}w;gh thapyhf rpwg;Gg; ghapuk; vOJgtiu mwpayhk;. gpwh;f;Fj; Njhd;wh 

El;gkhd nghUl;fis vy;yhk; Njhd;wr; nra;Ak; gy Jiwr; nra;jpfisf; nfhz;l mhpa 

E}iy ,aw;wpa NghjpYk; jd;idj; jhNd Gfo;e;Jiuj;jy; jf;fjd;W. vdNt rpwg;Gg; 

ghapuj;ijg; gpwNu vOJjy; Ntz;Lk;.  

3. jw;Gfo;r;rp Fw;wkhfh ,lq;fs;  

 kd;Dil kd;wj;J Xiyj; jhf;fpDk;  
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 jd;Dil Mw;wy; czuhh; ,ilapDk;  

 kd;dpa mitapil nty;YW nghOjpDk; 

 jd;id kWjiy gopj;j fhiyAk; 

 jd;id Gfo;jYk; jFk;Gy Nthw;Nf   (ed; : 55)  

vd;W jw;Gfo;r;rp Fw;wkhfh ,lq;fis ed;D}yhh; Fwpg;gpLfpd;whh;. murd; mitf;F 

vOJk; rPl;Lf; ftpapYk; jdJ Gyikia mwpahjthplj;jpYk; mitapy; gpwUld; 

Gyikg; Nghl;bapy; <LgLk; nghOJk; vjphpahfpa Gytd; jd;id ,fo;e;Jiuf;Fk; 

nghOJk; jd;idj; jhNd Gfo;e;J NgRjy; GytDf;Fj; jFk;.  

4. ghapuj;jpd; ,d;wpaikahik  

 Mapuk; Kfj;jhd; mfd;wJ MapDk;  

 ghapuk; ,y;yJ gDty; md;Nw 

 khlf;Fr; rpj;jpuKk; khefh;f;Ff; NfhGuKk;  

 MLmidj;Njhs; ey;yhh;f;F mzpAk;Nghy; - ehbKd; 

 IJiuah epd;w mzpe;Jiuia ve;E}w;Fk; 

 nga;Jiaah itj;jhh; nghpJ    (ed; : 54)   

vd;W ed;D}yhh; ghapuj;jpd; ,d;wpaikahikia Fwpg;gpLfpd;whh;. Mapuk; cWg;Gfshy; 

Md tphpe;j E}yhapDk; ghapuk; ,y;yhjJ E}yhfhJ. khspiff;F mofpa Xtpaq;fSk;; 

khefuj;jpw;F Eiothapw;  NfhGuKk; ehl;ba kq;iff;F mzpfyd;fSk; moF Nrh;j;jy; 

Nghd;W ghapuk; E}Yf;F moF Nrh;g;gjdhy; mjid vy;yhtif E}y;fSf;Fk; Kjypy; 

nghpNahh; Nrh;j;J itj;jdh;. 

vOj;jpay ;   

vOj;jpyf;fzg; ghFghL 

jkpo; nkhopapd; ,yf;fzk; Ie;J ngUk; gphpTfis cilaJ. mtw;Ws; 

KjyhtJ vOj;J ,yf;fzk; MFk;. vOj;J ,yf;fzq;fs; ahTk; vOj;jjpfhuk; vd;Dk; 

gphptpy; ed;D}y; Mrphpah; gtze;jp Kdptuhy; tpsf;fg;gl;Ls;sd. vOj;jpaiy 

vOj;jjpfhuk; Ie;J ,ay;fis cilaJ. mit> vOj;jpay;> gjtpay;> caphPw;Wg; 

Gzhpay;> nka;aPw;Wg; Gzhpay;> cUGg; Gzhpay; vd;gitahFk;. ,jid  
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vOj;jpay; 

     gjtpay;  

vOj;jjpfhuk;   caphPw;Wg; Gzhpay;  

nka;aPw;Wg; Gzhpay;  

cUGg; Gzhpay;  

vd;Dk; ml;ltiz thapyhfTk; mwpayhk;. vOj;jpyf;fzj;ij mfj;jpyf;fzk;> 

Gwj;jpyf;fzk; vDk; ,U tiffspy; mlf;fyhk;. mfj;jpyf;fzj;jpy; vOj;jpaYk; 

Gwj;jpyf;fzj;jpy; Vida ,ay;fSk; mlf;fg; ngw;Ws;sd. vOj;jjpfhuj;jpd; Kjy; 

,ay; vOj;jpay; MFk;. mJ vOj;J njhlh;ghd vy;yh ,yf;fzg; gFg;GfisAk; 

njhFj;J tpsf;Ftjhf mikfpwJ. ,t;tpaiy ed;D}y; Mrphpah; mUfNjtid tzq;fp 

njhlq;Ffpwhh;.  

 G+kyp mNrhfpds; Gidepoy; mkh;e;j  

 ehd;Kfd; njhOJed;F ,ak;Gtd; vOj;Nj  (ed; : 56)  

vd;Dk; E}w;ghtpdhy; flTis tzq;fp vOj;jpaiyj; njhlq;Ffpwhh; Mrphpah;. ,t;tpay; 

12 gphpTfis cilaJ. mtw;iw  tpsf;FtNj ,g;;gFjpapd; Nehf;fkhFk;.  

vOj;jpyf;fzj;jpd; ghFghL 

 ed;D}ypd; Kjy; gphpT vOj;jjpfhuk; MFk;. mjpy; Kjy; ,ay; vOj;jpay; Mfk;. 

mg;gFjpapy; ,lk; ngWk; ,yf;fzr; nra;jpfs; gd;dpuz;L MFk;. mitNa 

vOj;jpyf;fzj;jpd; ghFghLfs; MFk;. 

vz; ngah; Kiw gpwg;G cUtk; khj;jpiu> 

 Kjy;<W ,ilepiy Nghypvd;wh 

 Gjk; Gzh;g;G vdg;gd; dpUghw; wJNt   (ed; : 57) 

vd;Dk; E}w;gh vOj;jpyf;fzg; gFg;Gfis tpsf;FfpwJ. vOj;jpd; vz;zpf;if> ngah;> 

neLq;fzf;F thpir> gpwg;G> thptbtk;> xyp msT> nrhy;ypd; Kjypy; epw;wy;> nrhy;ypd; 

,Wjpapy; epw;wy;> nrhy;ypd; kj;jpapy; epw;wy;> vOj;Jg;Nghyp> gjk; (nrhy;)> vOj;Jg; 

Gzh;r;rp Mfpa 12 $WfisAk; Nkw;Fwpj;j E}w;gh thapyhf mwpayhk;.  
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1. vz; 

 vz; vd;gJ jkpo; vOj;Jf;fspd; vz;zpf;ifiaf; Fwpf;Fk;. mbg;gilahf Kjy; 

vOj;J> rhh;G vOj;J vd;Dk; ,uz;L gphpthf mikAk;. Xyptbtk;> thptbtk;  Mfpa 

,Utif tbtq;fspy; vOj;jpd; xyptbtj;ij  

nkhopKjy; fhuzk; Mk;mZj; jpus;xyp 

vOj;JmJ Kjy;rhh;G vd ,Utifj;Nj  (ed; : 58)  

vd;Dk; ,e;E}w;gh tpsf;Ffpd;wJ. 

Kjy; vOj;J 

 jhNk jdpj;J ,aq;Fk; jd;ik cilaJ Kjy; vOj;J vdg;gLk;. 

 caph; vOj;Jf;fs; 12 

 nka; vOj;Jf;fs;  18 

 vd> ,U epiyfspy; mikAk; 30 vOj;Jf;fs; Kjy; vOj;J MFk;.  

jkpo; vOj;Jf;fs; ,U tifg;gLk;. mit> KjnyOj;Jf;fs;> rhh;ngOj;Jf;fs; MFk;. 

     jkpo; vOj;Jf;fs; 

 

    Kjy; vOj;J          rhh;ngOj;J 

ml;ltiz thapyhf jkpo; vOj;Jf;fspd; tiffis mwpayhk;. 

KjnyOj;Jf;fs; 

 nkhopf;F mbg;gilahf mjhtJ Kjyhf tpsq;Fk; vOj;Jf;fs; 

„KjnyOj;Jf;fs;‟ MFk;. jkpopy; capnuOj;Jf;fSk; nka;naOj;Jf;fSk; Kjy; 

vOj;Jf;fshf mikfpd;wd. 

 njhy;fhg;gpah; mfuk; Kjy; dfuk; ,Wjpahf cs;s capUk; nka;Akhfpa 30 

vOj;Jf;fSk; Kjy; vOj;Jf;fs; vd;fpwhh;. njhy;fhg;gpaj;jpd; topE}yhd ed;D}y; 

Mrphpah;  gtze;jp Kdpth;  

capUk; clk;Gkhk; Kg;gJk; KjNy    (ed; : 59) 



 

Manonmaniam Sundaranar University, Directorate of Distance & Continuing Education, Tirunelveli. 
31 

 

vd;fpwhh;. caphpUe;jhy;jhd; cly; ,aq;Fk;. capnuoj;Jf;fs; ,ize;jhy;jhd; 

nka;naOj;Jf;fs; ,aq;Fk;. caph; (Mtp)> nka; (clk;G) vd vOj;Jf;fSf;F mwptpay; 

mbg;gilapy; ngahplg;gl;Ls;sJ.  

    KjnyOj;J (30) 

 

  capnuOj;J (12)    nka;naOj;J (18) 

,t; ml;ltiz thapyhf KjnyOj;jpd; tifapid tpsq;fpf; nfhs;syhk;.  

capnuOj;J (12) 

 m> M> ,> <> c> C> v> V> I> x> X> xs> vd;Dk;  12 vOj;Jf;fSk; 

capnuOj;Jf;fshFk;. ,tw;iw ,U tiffshff; nfhs;syhk;. mit> Fw;nwOj;Jf;fs;> 

nel;nlOj;Jf;fs; MFk;. ,jid 

capnuOj;Jf;fs; (12) 

 

     Fw;nwOj;Jf;fs; (5)   nel;nlOj;Jf;fs (7) 

vd;Dk; ml;ltiz thapyhf mwpayhk;. ,t; vOj;Jf;fs;  

1. Fw;nwOj;Jf;fs;  - m> ,> c> v> x (xU khj;jpiu msT xypg;gd) 

2. nel;nlOj;Jf;fs;  - M> <> C> V> I> X> xs (,U khj;jpiu msT xypg;gd) 

vd;gdthFk;. ,it nkhopf;F capuhf (Mtp) jpfo;tjhy; caph; vOj;Jf;fs; MFk;.  

rhh;ngOj;J  

 jdpj;J ,aq;Fk; Mw;wypd;wp Kjy; vOj;Jf;fshd caph;> nka;naOj;Jf;fis  

rhh;e;J tUk; vOj;Jf;fs; rhh;ngOj;J vdg;gLk;. Kg;gJ KjnyOj;Jf;fSk; nkhopapy; 

tUk;NghJ gy;NtW tifahfj; jphpe;J xypf;fpd;wd. 

 vOj;Jf;fs; xd;nwhld;W NrUk;NghJk; 

 vOj;Jf;fspd; xyp ePSk; NghJk;  
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 vOj;Jf;fspd; xyp FiwAk; NghJk;    

Vw;gLk; xypj; jphpgpw;Nfw;g cUthFk; vOj;Jf;fs;  rhh;ngOj;Jf;fs; MFk;. vdNt> 

capUk; nka;Ak; „jdpepiy vOj;J‟ vd;Wk; mtw;iwr; rhh;e;J tUk; vOj;J 

„rhh;ngOj;J‟  vd;Wk; nfhs;sg;gLk;.  

rhh;ngOj;jpd; tiffs;  

 njhy;fhg;gpah; Fw;wpaypfuk;> Fw;wpaYfuk;> Ma;jk; vd;Dk; %tif vOj;Jf;fis 

kl;LNk rhh;ngOj;Jf;fs; vd;ghh; ed;D}yhh; 10 tiffisf; Fwpg;gpLfpwhh;. ,jid   

 caph;nka; Ma;jk; capusG xw;wsG 

   mçfpa ,cIxs kçfhd; 

 jdpepiy gj;Jk; rhh;ngOj;jhFk;   (ed; : 60)  

vd;Dk; E}w;gh thapyhf mwpaj; jUfpwhh;. mit 

  

1. caph;nka;    6. Fw;wpaYfuk; 

 2. Ma;jk;    7. Ifhuf; FWf;fk; 

 3. capusngil   8. Xsfhuf; FWf;fk; 

 4. xw;wsngil   9. kfuf; FWf;fk; 

 5. Fw;wpaypfuk;   10. Ma;jf; FWf;fk;  - vd;gdthFk;. 

rhh;ngOj;jpd; tphpT (369) 

1. caph; nka;  - 216  

2. Ma;jk;   -   8 

3. caph; msngil  -  21 

4. xw;wsngil  -  42 

5. Fw;wpaypfuk;  -  37 

6. Fw;wpaYfuk;  -  36 

7. Ifhuf; FWf;fk;  -   3 

8. Xsfhuf; FWf;fk;  -   1 

9. kfuf; FWf;fk;  -   3 

10.Ma;jf; FWf;fk;  -   2 
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caph; Ma;jk; ® Ma;jk; ® Kw;wha;jk;> vOghd; ® vOgJ  

 caph;nka; ,ul;LE}w;W vl;Lcah; Ma;jk;  

 vl;Lcaph; msGvO %d;Wxw; wsngil  

 MNwo; m/Fk; ,k;Kg; ghNdo; 

 cfuk; MwhW Ifhd; %d;Nw  

 Xsfhd; xd;Nw k/fhd; %d;Nw  

 Ma;jk; ,uz;nlhL rhh;ngOj;J cWtphp 

 Xd;Wxop Ke;E}W vOghd; vd;g    (ed;; : 61)  

vd;Dk; E}w;gh thapyhf ed;D}yhh; rhh;ngOj;J tphpapid mwpaj;jUfpwhh;. 

2. ngah;  

 vOj;Jf;fSf;F ek; Kd;Ndhh; ,l;L toq;Fk; ngah;fs; gy. mit mbg;gilahf 

,uz;L epiyfis cilad. mit ,LFwp> fhuzk; vd;gdthFk;.  

1. ,LFwpg; ngah;: fhuzk; ,d;wp xU nghUSf;F ,l;L toq;fg;gLtJ. 

2. fhuzg; ngah;: VNjDk; xU fhuzj;jpd; mbg;gilapy; toq;fg;gLk; ngah;. 

,t;tpUtifg; ngah;fSk; gy nghUs;fSf;Fg; nghJthd ngauhfpAk; xU nghUSf;Nf 

chpa rpwg;Gg; ngauhfpAk; tUk;. vdNt nghUs;fSf;Fg; ngahpLjy; Kiw ehd;F 

tifahf mikAk;. Mit>  

  1. ,LFwpg; nghJg;ngah; :   v;fh - kuk; 

  2. ,LFwpr; rpwg;Gg;ngah; :  v.fh - gyh 

  3. fhuzg; nghJg; ngah; :  v.fh - tisak; 

  4. fhuzr; rpwg;Gg; ngah; :  v.fh - tisay;  

vd;gdthFk;. ,jid  

 ,LFwp fhuzg; ngah; nghJr; rpwg;gpd  (ed; : 62)  

vd;Dk; ed;D}y; E}w;gh tpthpf;fpd;wJ. ,jw;F kw;nwhU nghUs; $Wk; tof;Fk; cs;sJ. 

ngah;fs; ,LFwp> fhuzk; vd;Dk; ,uz;bw;Fk; nghJthfpAk; ,LFwpf;Nf chpa 

rpwg;ghfpAk; fhuzj;jpw;Nf chpa rpwg;ghfpAk; tUtJz;L. mjhtJ fhuz ,LFwpg;ngah;> 

369 
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,LFwpg;ngah;> fhuzg; ngah; vd ngah;fs; %tifg;gLk; vd;gNj ,uz;lhk; fUj;jhf 

mikfpwJ.  

NkYk; xU ngahpid ,UnghUs;glf; $Wtij ,ul;Lw nkhopjy; vd;Dk; 

cj;jpahff; nfhs;th;. mt;tifapy; ngah;fis rhd;WfSld; mwptJ mtrpakhFk;.  

1. fhuz ,LFwpg;ngah;: me;jzh;> Ks;sp(fhuzKk; ,LFwpAk; nghUe;jp mike;j ngah;) 

2. ,LFwpg; ngah;   : nghd;> jkpo; (xU fhuzKk; ,d;wp njhlf;fj;jpy; ,Lk; ngah;) 

3. fhuzg; ngah;   : nghd;dd;> jkpod; (xU fhuzj;jhy; ,lg;gLk; ngah;)  

me;jzh; vDk; ngah; mwthsh; midtUf;Fk; nghUe;Jtjhy; fhuzg; ngauhfTk; 

gpuhkzh; vDk; ngah; Xh; ,dj;jhiu kl;Lk; Fwpg;gjhy; ,LFwpg; ngauhfTk; 

mikfpd;wd. vdNt ,J fhuz ,LFwpg; ngah; vdg;gLfpwJ. Ks;sp vd;gJ 

Kl;fSila nrbfs; midj;jpw;Fk; nghJthd fhuzg; ngauhfTk; Ks;sp vd;Dk; 

xUtifr; nrbf;F ,LFwpg; ngauhfTk; mike;J fhuz ,LFwpg; ngah; Mapw;W. 

vOj;Jf;fspd; ngah;fs; 

 mfu Kjy; xsfhuk; <whf cs;s gd;dpuz;L vOj;Jf;fisAk; caph; vd;Dk; 

ffu Kjy; dfuk; <whf cs;s gjpndl;L vOj;Jf;fisAk; nka; vd;Wk; mwpTilNahh; 

$wpdh;. 

 caph; - caph; Nghd;w capiur; rhh;e;J ,aq;fty;yJ  

 nka; - nka; (clk;G) Nghd;W capiur; rhh;e;J ,aq;fty;yJ.  

capUk; - nka;Ak; 

 nkhopf;F mbg;gilahf mjhtJ Kjyhf tpsq;Fk; vOj;Jf;fs; 

„KjnyOj;Jf;fs;‟ MFk;. jkpopy; capnuOj;Jf;fSk; nka;naOj;Jf;fSk; Kjy; 

vOj;Jf;fshf mikfpd;wd. 

 mk;Kjy; <whW Mtp fk; Kjy; 

 nka;k; %thW vd tpsk;gpdhh; Gyth;’    (ed; : 63) 
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vd;Dk; ed;D}y; E}w;gh  „m‟ Kjy; 12 capnuOj;Jf;fs;> „f‟ Kjy; 18 

nka;naOj;Jf;fs; vd 30 vOj;Jf;fs; KjnyOj;Jf;fs; MFk;. KjnyOj;Jf;fshd 

capUk; nka;Ak; Nrh;e;J gpw vOj;Jf;fs; gpwf;ff; fhuzkhtjhy; mit 

KjnyOj;Jf;fs; MFk;. 

capnuOj;J (12) 

 capnuOj;Jf;fis Fw;nwOj;Jf;fs;> nel;nlOj;Jf;fs; MFk;.  

1. Fw;nwOj;Jf;fs;  - m> ,> c> v> x (xU khj;jpiu msT xypg;gd) 

2. nel;nlOj;Jf;fs;  - M> <> C> V> I> X> xs (,U khj;jpiu msT xypg;gd) 

vd;gdthFk;. ,it nkhopf;F capuhf (Mtp) jpfo;tjhy; caph; vOj;Jf;fs; MFk;.  

m> ,> c> v> x f;Fwpy; Ie;Nj  (ed; : 64)  

M< CV IX xs neby;   (ed; : 65)  

vd;Dk; ed;D}y; E}w;ghf;fs; thapyhf ed;D}yhh; Fwpy; neby; gw;wp tpthpf;fpd;whh;. 

nka;naOj;Jf;fs; 

 nka;naOj;Jf;fspy; ty;nyhypahf xypg;git ty;ypdk; MFk;. nky;nyhypahf 

xypg;git nky;ypdk; MFk;. ,uz;bw;Fk; ,ilg;gl;l xypAld; xypg;git ,ilapdk; 

MFk;. ,t;thW  xypf;Fk; jd;ikahy; nka;naOj;Jf;fs; %tifg;gLk;. nka;naOj;J 

miu khj;jpiuahf xypf;Fk;. 

ty;ypdk;  

  f> r> l> j> g> w vDk; MWk; ty;ypdk; vdg;gLk;. td;ikahd Xir cilad. 
,jid>  

ty;ypdk;  frlj gwvd MNw   (ed; : 68)  

vd ed;D}yhh; tpsf;Ffpwhh;.            

 nky;ypdk;  

q> Q> z> e> k> d vDk; MWk; nky;ypdk; vdg;gLk;. nky;ypdk; nkd;ikahd 

Xir cilad. ,jid>  
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 nky;ypdk; qQze kdvd MNw  (ed; : 69)  

vd ed;D}yhh; tpsf;Ffpwhh;.            

,ilapdk;  

a> u> y> t> o> s vDk; MWk; ,ilapdk; MFk;. ty;ypdj;jpw;Fk; 

nky;ypdj;jpw;Fk; ,ilg;gl;l Xir cilad. ,jid> 

,ilapdk; auyt osvd MNw   (ed; : 70)  

vd ed;D}yhh; tpsf;Ffpwhh;.            

,dntOj;Jf;fs;:  

 gpwg;ghYk; Kaw;rpahYk;  tbthYk; xj;j vOj;Jf;fis ,d vOj;Jf;fs; vd;gh;. 

capnuOj;Jf;fspy; 1. m> M 2. ,> < 3. c> C 4. V> V 5. I> , 6. x. X 7. Xs> c 

   vd VO ,dq;fs; cs;sd.  

nka;naOj;Jf;fspy; 1. f; q;  2. r; Q;  3. l; z;  4. j; e;  5. g; k;  6. w; d;   

7. a; h; y; t; o; s;   - vd VO ,dq;fs; cs;sd. 

KjnyOj;Jf;fs; ,uz;buz;L Xhpd vOj;Jf;fshfp toq;Fjy; njhd;W njhl;L tUk; 

KiwahFk;. Ifhu> xsfhuq;fSf;F KiwNa ,fuKk; cfuKk; ,dntOj;Jf;fshFk;. 

 Ifhu> xsfhuq;fSf;F Vida neby;fSf;F Fwpy; ,dntOj;jhFjy; Nghd;W 

,dntOj;J ,y;iy. vdpDk; <fhu> Cfhuq;fspd; ,dkhfpa ,fu> cfuq;fs; KiwNa 

mitfSf;F ,dntOj;jhf tUk;. ,ilapd vOj;Jf;fSf;Fj; jdpahf  ,dntOj;J 

,y;iy. ,jid> 

Ixs ,cr; nrwpa KjnyOj;J  

 ,t;tpuz;L Xh;,d kha;tuy; KiwNa   (ed; : 71)  

vd;Dk; E}w;gh thapyhf mwpe;J nfhs;syhk;. 

,dk; - ngah;f;fhuzk;  
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 gpwg;gplk;. gpwg;gpw;fhd Kaw;rp> khj;jpiu> nghUs;> xypAk; thpAkhfpa cUtk; 

Mfpatw;wpd; rpy ,ay;Gfshy; xj;jpUj;jy; ,dk; vdg;gLk;. gpwg;gplk; Kjypatw;wpd; 

mbg;gilapy; ,dk; gphpj;J mwpag;gLk; vd;gJ ,jd; fUj;J.  

v.fh - jhdj;jhYk; Kaw;rpahYk; xj;jit - capnuOj;Jf;fs; 

 Kaw;rpahYk; msthYk; xj;jit  - ty;ypdk;> nky;ypdk; 

 nghUshy; xj;jit    - caph;> ty;ypdk;> nky;ypdk;  

 (mq;F> Mq;F> Fsf;fiu> Fsq;fiu XnuOj;jpw;Fg; gjpyhf mjd; ,dntOj;J 

thpDk; nghUs; khwhJ) 

 tbthy; xj;jit – m> M> c> C> v> V> x> X  

 jhdk; Kaw;rp msT nghUs; tbT 

 Mdxd;W MjpXh; gilxg;G ,dNd.  (ed; : 72)  

vd;Dk; E}w;gh thapyhf ,jid mwpe;J nfhs;syhk;. 

Rl;nlOj;J  

m> ,> c vDk; %d;Wk; nrhy;Yf;F KjypYk; jdpj;Jk; Rl;Lg; nghUis 

czh;j;jpdhy; Rl;nlOj;Jf;fshFk;. Rl;nlOj;Jf;fs; nrhy;ypd; cWg;ghd (mfj;J) 

mikjy; mfr;Rl;lhFk;. mit nrhy;ypdpd;W Ntwhfp (Gwj;J) mikjy; Gwr;Rl;lhFk;. 

v.fh  

mtd;>  

,td;>   nrhy;Yf;F Kjypy; te;j Rl;nlOj;Jf;fs; (mfr;Rl;L) 

ctd;      

mr; rpWtd;    jdpNa te;j Rl;nlOj;Jf;fs; (Gwr;Rl;L) 

,r; rpWtd; 

cr; rpWtd; 

 mfuk; njhiytpYs;s nghUisr; Rl;Ltjhy; Nra;ikr; Rl;L vdg;gLk;. ,fuk; 

mz;ikg; nghUisr; Rl;Ltjhy; mz;ikr;Rl;L vdg;gLk;. cfuk;> eL> gpd; 

Nkyplq;fspYs;stw;iwr; Rl;Lk; ,ilr;Rl;lhFk;. ,jid   
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 m , ck; Kjy; jdpthpd; Rl;Nl   (ed; : 66)  

vd ed;D}yhh; tpthpf;fpd;whh;. 

tpdh vOj;J  

 v> ah Mfpa ,uz;Lk; nrhy;Yf;F KjypYk; M> X Mfpa ,uz;L nrhy;Yf;Fk; 

,WjpapYk; Vfhuk; nrhy;Yf;F Kjy; ,Wjp vDk; <hplj;Jk;  tpdhg;nghUis 

czh;j;jpdhy; tpdhntOj;Jf;fshFk;.  

mftpdh> Gwtpdh vd tpdh ,Utifg;gLk;. tpdh vOj;Jf;fs; nrhy;ypd; cWg;ghf 

mfj;J mikjy; mftpdh> mit nrhy;ypdpd;W Ntwhfp Gwj;J mikjy; Gwtpdh.  

 v.fh -  vtd;  

   ahh;   v> ah> V Kjypy; te;jd. (mftpdh) 

   vtd;  

   vt;tPL 

    ghz;badh 

   ghz;baNdh  M> X> V <w;wpy; te;jd (Gwtpdh) 

   ghz;band  

<w;W tpdh Gwtpdhthf kl;LNk tUk;. ,jid ed;D}yhh;  

vah KjYk; MX <w;Wk;  

 V,U topAk; tpdhM Fk;Nk   (ed; : 68)  

vDk; E}w;gh thapyhf tpthpf;fpwhh;.  

Nkw;Fwpj;j nra;jpfs; thapyhf ngah;fs; nghJthf ,LFwp> fhuzk; vd ,U 

tifg;gLk; vd;Wk; jkpo;> nkhopapy; vOj;Jf;fSf;F toq;fg;gLk; ngah;fs; 

 1. caph; - m Kjy; xs tiu (12) 

 2. nka; - f; Kjy; d; tiu (18) 

 3. Fwpy; - m> ,> c> v> x (5) 

 4. neby; - M> <> C> V> I> X> xs (7) 
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 5. Rl;L - m> ,> c (3) 

 6. tpdh - v> ah ( Kjypy; tUk;)  - 5 

    M> X ( ,Wjpapy; tUk;) - 5 

    V ,uz;blj;Jk; tUk;   - 5 

 7. ty;ypdk; - f;> r;> l;> j;> g;> w; (6) 

 8. nky;ypdk; - q;> Q;> z;> e;> k;> d; (6) 

 9. ,ilapdk; - a;> h;> y;> t;> o;> s; (6)  

vd;Wk; RUf;fkhf tpsq;fpf; nfhs;syhk;. 

Kiw 

 jkpo; vOj;Jf;fis toq;fp tUk; Kiw xd;W eilKiwapy; cs;sJ. rpwg;G 

fUjpAk;> xd;Wf;F xd;W ,dk; vd;Dk; fhuzk; fUjpAk; vOj;Jf;fis „m‟fuk; Kjyhf 

toq;FtNj „Kiw‟ MFk;. jdpj;J ,aq;Fk; rpwg;gpdhy; caph;fs; nka;fSf;F Kd;G 

itf;fg;gl;Ls;sd. ,ay;ghd Xir cila Fwpy;fs; mtw;wpd; ePl;rpahf (tpfhukhfpa) 

neby;fSf;F Kd;Gk; typa Xir cila ty;ypdk; nky;ypdj;jpw;F Kd;Gk; 

itf;fg;gl;Ls;sd.  

 Fwpy;fSf;Fg; gpd;G neby;fSk; ty;ypdj;jpw;Fg; gpd;G nky;ypdKk; ,dk; vDk; 

fhuzj;jhy; iyf;fg;gl;Ls;sd. (FwpYf;F neby; ,dk; :ty;ypdj;jpw;F nky;ypdk; ,dk;>  

 v.fh  (m-M> ,-<> …f;-q;> r;-Q; …)  

 typa XirAk; nkypa XirAk; czh;e;j gpd;dNu mtw;wpw;F ,ilg;gl;l 

,ilapd Xiria czu KbAk;. vdNt ,ilapdk; nka; thpirapy; gpd;G 

itf;fg;gl;Ls;sJ. jkpo; nkhopf;Nf chpa rpwg;G vOj;Jf;fshd o> w> d Mfpad <w;wpy; 

itf;fg;gl;Ls;sd. 

 jkpo; vOj;Jf;fspd; Kiw : m> M> ,> <> c> C> v> V> I> x> X> xs> / 

 f;> q;> r;> Q;> l;> z;> j;> e;> g;> k;> a;> h;> y;> t;> o;> w;> d;  - vd;gjhFk;.   

   rpwg;gpDk; ,dj;jpDk; nrwpe;J <z;l ,k;Kjy; 

  elj;jy; jhNd Kiwik ahFk;Nk    (ed; :73) 

 vd;Dk; E}w;gh thapyhf ,jid ed;D}yhh; tpthpf;fpd;whh;.  
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gpwg;G 

 gpwg;G nkhopf;F Kjw;fhuzkhfpw mZf; $l;lj;jpd; fhhpaNk xypahFk;. 

,t;nthypNa  vOj;J MfpwJ. 

 epiwe;j caphpdJ Kaw;rpahy;> cs; epd;w fhw;whdJ vOg;g vOfpd;w mZf; 

$l;lk; ntt;NtW vOj;J xypahfj; Njhd;Wk;. ,t;nthyp mZj;jpus; khh;G> fOj;J> 

jiy> %f;F vDk; ehd;Fk; ,lq;fshfTk; mika ; cjL> ehf;F> gy;> fz;zk; vDk; 

ehd;F cWg;GfSk;> Kaw;rpg;gjhy; ntt;NtW vOj;njhypfs; Njhd;Wfpd;wd. ,itNa 

vOj;Jf;fspd; gpwg;ghf fUjg;gLfpwJ. ,f;fUj;Jf;fis 

   epiw caph; Kaw;rpapd; cs;tsp Jug;g 

  vOk; mZj; jpus; cuk;> fz;lk;> cr;rp  

  %f;Fcw;W ,jo;ehg; gy;mz;j; njhopypd; 

  ntt;NtW vOj;njhypaha; tuy; gpwg;Ng   (ed; : 74) 

vd;Dk; E}w;gh tpthpf;fpd;wJ. 

KjnyOj;Jf;fspd; gpwg;G  

1. ,lg;gpwg;G   

 Nkw;Fwpa newpahy; gpwf;Fq;fhy; capnuOj;Jf;fSk; ,ilnaOj;Jf;fSk; 

gpwf;Fkplk; fOj;jhFk;. nky;ypdk; %f;if ,lkhff; nfhz;L gpwf;Fk;. ty;ypdk; 

neQ;rpidg; gpwg;gplkhff; nfhz;L gpwf;Fk;. ,jid> 

 mt;top 

 Mtp ,ilia ,lk;kplW MFk; 

 NkTk; nkd;ik%f;F cuk;ngUk; td;ik.   (ed; : 75) 

vd;Dk; E}w;gh tpthpf;fpwJ.  

2. Kaw;rpapd; rpwg;G  

1. capnuOj;Jf;fs;:   

 m> M vDk; ,U vOj;Jf;fSk; thiaj; jpwg;gjdhy; gpwf;Fk;. 

 mtw;Ws; 
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 Kaw;rpAs; m> M mq;fhg;G cila   (ed; : 76)  

vDk; E}w;ghthy; ,jid mwpayhk;. mq;fhj;jy; vd;gJ  thiaj; jpwj;jy; MFk;. 

 ,> <> v> V> I vDk; Ie;Jk; thiaj; jpwe;J> Nkw;filtha;g; gw;fis Kjy; 

ehf;fpy; tpspk;G nghUe;Jtjhy; gpwf;Fk;.  

  ,< vV Imq; fhg;NghL  

 Mz;gy; Kjy; eh tpspk;Gcw tUNk   (ed; : 77)  

vDk; E}w;ghthy; ,jid mwpayhk;. tpspk;G  vd;gJ Xuk; MFk;. 

 c> C> x> X> xs vDk; Ie;Jk; cjLfs; ,uz;ilAk; Ftpg;gjhy; gpwf;Fk;. 

 cC xX> xs,jo; FtpNt     (ed; : 78)  

vDk; E}w;ghthy; ,jid mwpayhk;. 

2. nka;naOj;Jf;fs;  

f> q> r> Q> l> z  

 f> q ,uz;Lk; Kjy; ehf;F Kjy; mz;zj;ijg; nghUe;Jtjhy; gpwf;Fk;. 

r> Q ,uz;Lk; ,ilehf;F ,il mz;zj;ijg; nghUe;Jtjhy; gpwf;Fk;.  

l> z ,uz;Lk; Edpehf;F Edp mz;zj;ijg; nghUe;Jtjhy; gpwf;Fk;.  

  fqTk; rQTk; Kjy;,il  

  Edpeh mz;zk; cwKiw tUNk   (ed; : 79)  

vDk; E}w;ghthy; ,jid mwpayhk;.   

Kjyz;zk;        - nky;yz;zk;  

,ilaz;zk;> Edpaz;zk ; -  ty;yz;zk;  

j> e  

 j> e vDk; ,uz;Lk; Nkw;gy;ypd; mbg;ghfj;ij ehf;fpd; Edp nghUe;Jtjhy; 
gpwf;Fk;. 

 mz;gy; ybeh Kbcwj; jetUk;   (ed; : 80)  

vDk; E}w;ghthy; ,jid mwpayhk;.   
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g> k  

 g> k ,uz;Lk; NkYjLk; fPOjLk; nghUe;Jtjhy; gpwf;Fk;.  

 kPfPo; ,jo;cwg; gk;kg; gpwf;Fk;   (ed; : 81)  

vDk; E}w;ghthy; ,jid mwpayhk;.   

a  

Kjy; ehf;F Kjyz;zj;ijg; nghUe;Jtjhy; afuk; gpwf;Fk;  

 mbeh mbmzk; cwa Njhd;Wk;   (ed; : 82)  

vDk; E}w;ghthy; ,jid mwpayhk;.   

u> o;  

 ufuKk; o;fuKk; Edp ehf;F Edpaz;zj;ijj; jlTtjhy; gpwf;Fk; 

 mz;zk; Edpeh tUl uo;tUk;   (ed; : 83) 

vDk; E}w;ghthy; ,jid mwpayhk;.   

y> s  

 Nkw;gy;ypd; mbg;ghfj;ij ehf;fpd; tpspk;G jbj;J xw;Wtjhy; yfuk; gpwf;Fk;. 

mz;zj;ij ehf;fpd; tpspk;G jbj;J jlTtjhy; sfuk; gpwf;Fk;.  

 mz;gy; KjYk; kz;zKk; Kiwapd;  

 ehtpspk;G tPq;fp xw;wTk; tUlTk; 

 yfhu sfhukha; ,uz;Lk; gpwf;Fk;   (ed; : 84)  

vDk; E}w;ghthy; ,jid mwpayhk;.   

t  

 Nkw;gy;iyf; fPOjL nghUe;Jtjhy; tfuk; gpwf;Fk;  

 Nkgy; ,jo;cw NktpAk; tt;Nt   (ed; : 85)  

vDk; E}w;ghthy; ,jid mwpayhk;.   

 w> d  

 Edpehf;F Edpaz;zj;ij ed;f nghUe;Jtjhy; (mOj;Jtjhy;) wfuKk; dfuKk; 
gpwf;Fk;.  
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 mz;zk; Edpjh edpcwpd; wdtUk;  (ed; : 86)  

vDk; E}w;ghthy; ,jid mwpayhk;.   

3. rhh;ngOj;Jf;fspd; ,lk;> Kaw;rpg; gpwg;G  

 Ma;jk; jiyiag; gpwg;gplkhff; nfhz;L thiaj; jpwg;gjhy; gpwf;Fk;. kw;wr; 

rhh;ngOj;Jf;fs; xd;gJk; jj;jk; KjnyOj;Jf;fis xj;j gpwg;gpid cilad. 

 Ma;jf;F ,lk; jiy mq;fh Kaw;rp  

 rhh;ngOj;J VdTk; jk;Kjy; mida  (ed; : 87)  

vDk; E}w;ghthy; ,jid mwpayhk;.  vOj;Jf;fs; gpwf;Fk; ,lq;fis gpd;tUk; 

ml;ltiz thapyhf vspjpy; tpsq;fpf; nfhs;syhk;. 

vOj;J tif gpwf;Fk; ,lk; 

caph; fOj;J 

Ma;jk; jiy 

ty;ypdk; khh;G 

nky;ypdk; %f;F 

,ilapdk; fOj;J 

rhh;ngOj;J Kjy; vOj;Jg; gpwf;Fk; ,lNk  

 

vOj;Jf;fs; (Kjy;>rhh;G) gpwf;Fk; Kaw;rpfis gpd;tUk; ml;ltiz njspTgLj;JfpwJ.  

 Nky; Fwpg;gplg;gl;lJ ,lg; gpwg;G ; ,dp Fwpg;gplg;gLtJ Kaw;rpg; gpwg;G MFk;. 

vOj;Jf;fs;    gpwg;G Kaw;rpfs; 

m> M   mq;fhj;jy; vDk; tha; jpwj;jy; 

,> <> v> V> I mq;fhj;jYld;> Nky; tha;g;gy;iy mb ehf;fpd; XukhdJ    
nghUe;Jjy; 

c> C> x> X. xs ,jo; Ftpjy; 
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f;> q;   ehf;fpd; mbAk; Nky; thapd; mbAk; nghUe;Jjy; 

r;> Q;   ehf;fpd; eLTk; Nky; thapd; eLTk; nghUe;Jjy; 

l;> z;   ehf;fpd; EdpAk; Nky; thapd; filAk; nghUe;Jjy; 

j;> e;   Nky; tha;g; gy;ypd; mbia ehf;F Edp nghUe;Jjy; 

g;> k;   ,jo; (cjLfs; ,iae;J gpwf;Fk; Nrh;e;J) 

a;   ehf;fpd; mb Nky; thapd; ,biag; nghUe;Jjy;    

h;> o;   Nky; thia ehd;fpd; EdpahdJ jlTjy; 

t;   Nky; tha;g; gy;NyhL fPo; cjL nghUe;Jjy; 

w;> d;   Nky; thia ehf;F Edp kpfg; nghUe;Jjy; 

Ma;jk;  mq;fhj;jy; 

rhh;G   Kjy; vOj;Jg; gpwg;gJ NghyNt      

          

gpwg;Gf;Fg; Gwdil  

 xd;wpw;F Nkw;gl;l vOj;Jf;fspd; gpwg;G xUq;Nf Nrh;j;J NkNy $wg;gl;ld. 

vdpDk; cah;j;jp xypj;jy;. jho;j;jp xypj;jy;> eLj;jukhf xypj;jy; vDk; xypg;G Kaw;rp 

NtWghL fhuzkhf> xUq;Nf Nrh;f;fg;gl;l vOj;Jf;fSs; xd;wpypUe;J ,d;ndhd;W rpwpJ 

gpwg;G milajhFk;. (xt;nthU vOj;Jk; jdpj;jdpg; gpwg;gpid cilaJ vd;gJ ,jd; 

fUj;J)  

 eLj;jukhf xypj;jy; vDk; xypg;G Kaw;rp NtWghL fhuzkhf xUq;Nf 

Nrh;f;fg;gl;l vOj;Jf;fSs; xd;wpypUe;J ,d;ndhd;W rpwpJ gpwg;GilajhFk;. 

(xt;nthnuOj;Jk; jdpj;jdpg; gpwg;gpid cilaJ vd;gJ ,jd; fUj;J) ,jid> 

 vLj;jy; gLj;jy; eypjy; cog;gpd; 

 jphpGk; jj;jkpy; rpwpJcs MFk;.   (ed; : 88) 

vd;Dk; E}w;gh thapyhf mwpayhk;. ,lg;gpwg;gpid xypg;gplk; vd;Wk; Kaw;rpg; gpwg;gpid 

vd;Wk; nkhopapayhh; Fwpg;gpLth;. ed;D}y; Fwpg;gpLk; vOj;Jf;fspd; gpwg;Gr; nra;jpfis 
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nkhopapayhh; xypapay; vd Fwpg;gpLth;. Kd; Fwpg;gplg;gl;lit xypg;G xypapay; 

fUj;Jf;fs; <Fk;.  

rhh;ngOj;Jf;fs;  

caph;nka; 

 nka;Ak; capUk; $bg; gpwf;Fk; vOj;J caph;nka; vOj;jhFk;. caph; vOj;Jf;fs; 

nka;naOj;Jf;fSld; $Lk;NghJ> nka;naOj;Jf;fs; jkf;Fhpa Gs;spia tpl;LtpLk;. 

mt;thW tpl;l tbtNk jkf;Fhpa tbtkhf epw;Fk;.  

v.fh  - f; ñ M  ® fh   r; ñ , ® rp  g; ñ m ® g   

caph;nka;naOj;Jf;fs; nka;naOj;Jf;fspd; khj;jpiuapid ,oe;J    

capnuOj;Jf;Fhpa khj;jpiu nfhz;L xypf;Fk;. nka;naOj;Jf;fSld; capnuOj;Jf;fs; 

tUk;nghOJ caph; nka;apd; kPJ Vwp caph;nka;ahf khwptpLk;. ,jid  

 ‘cly;Nky; caph;te;J xd;WtJ ,ay;Ng’       (ed; : 204) 

vd;Dk; ed;D}y; E}w;gh njspTgLj;JfpwJ. 12 capUk; 18 nka;apd; Nky; jdpj; jdpNa 

Vwp tUtjhy;> (18×12) 216 caph; nka; vOj;Jf;fs; Njhd;Wfpd;wd. caph;nka; caphpd; 

khj;jpiu msNt xypf;Fk;. caphpd; tbtj;ij ePf;Fk; nka;Nahir Kd;Dk; capNuhir 

gpd;Dkhf xypf;Fk;. 

 Gs;sp tpl;L mt;nthL Kd;cUG MfpAk; 

 Vid capNuhL cUT jphpe;Jk;  

 capusT Ma;mjd; tbTxopj;J ,Utapd;  

 nganuhLk; xw;WKd; dha;tUk; caph;nka;  (ed; : 89) 

vd;Dk; E}w;gh caph;nka;apd; xypg;G Kiwapid tpthpf;fpd;wJ.  

Gs;sp ePq;fpa tbtk;  - f; ñ m ® f>  a; ñ m ® a  

cUG jphpe;j tbtk;  - f; ñ M ® fh> f; ñ c ® F  

nka;apd; miu khj;jpiu xope;J caph;nka;f; Fwpy; xU khj;jpiuahfTk; caph;nka; 

neby; ,U khj;jpiuahfTk; xypf;Fk;. ,jidNa ed;D}yhh; capusT Ma; vdf; 

Fwpg;gpLfpwhh;. 



 

Manonmaniam Sundaranar University, Directorate of Distance & Continuing Education, Tirunelveli. 
46 

 

Ma;jk; (Kw;wha;jk;) 

 jkpo; neLq;fzf;fpy; Ma;j vOj;J capnuOj;Jf;fspd; thpirapy;  ,Wjp 

vOj;jhf cs;sJ. ,J njhy;fhg;gpah; Fwpg;gpLk; Fw;wpaypfuk;> Fw;wpaYfuj;Jld; 

rhh;ngOj;jhFk; ngUik ngw;wJ. ,/J ,uz;ld; Nky; xd;W mLf;fpa Gs;sp tbtkhf 

vOjg;gLfpwJ. ,jd; tbtk; / vd;gjhFk;. 

 ,/J capnuOj;Jk; ,y;iy. nka;naOj;Jk; ,y;iy. capnuOj;NjhLk; 

nka;naOj;NjhLk; Nruhky; jdp epiyahf epw;gjhy; ,/J jdpepiy vd;Wk; 

miof;fg;gLtJz;L.  

  v.fh – m/wpiz  

 ,/J nka;naOj;ijg; Nghd;W miu khj;jpiu msT cilaJ. ,J 

nka;naOj;ijg; Nghd;W capUld; Nrh;e;J caph;nka;ahf khWtjpy;iy.  

mLj;JtUk; nrhy; capuhf te;jhy;> mjd; Kd;tUk; Rl;L Ma;jk; ngw;W mikAk;. 

  v.fh – m/J vd;d?    ,/J xd;W     ,/J cyfk;. 

,t;tha;jk; Fw;nwOj;jpd; gpd;Dk;> caph; Vwpa f; r; l; j; g; w; vd;Dk; MW ty;ypd 

caph; nka;fspd; Kd;Dk;; tUk;. 

v.fh – m/J  v/F>  f/R>  g/wp.  

,d;W Ma;j vOj;J gad;ghl;by; ,y;iy. gpw nkhopr; nrhw;fspy; cunrhahf tUk;.  

(v-fh) \Ngrd;> \Ngk];> \ngtpfhy;> ,jid  

 Fwpmjd; Kd;dh; Ma;jg;Gs;sp  

 capnuhL Gzh;e;j ty;yhud; kpirj;Nj   (ed; : 90)  

vd;Dk; E}w;ghthy; mwpayhk;. ,jd;gb  

Ma;jk;     -  nkhj;jk; 8  ,tw;wpy;  

ty;ypd tifahy; tUtd  - 6  

Gzh;r;rp tpfhuj;jhy; tUtJ - 1 (mt; ñ fba ® m/fba) 

nra;As; tpfhuj;jhs; tUtJ - 1 (nra;tJ – nra;t/J )  

        mJ – m/J (tphpj;jy;) 
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msngil  

 jkpo; vOj;Jf;fis mjw;Fhpa khj;jpiu fhy mstpypUe;J #oYf;Nfw;g ePlb 

xypg;gJ nkhop tof;fpy; ,ay;ghd epfo;thFk;. ,t;thW ePl;b xypf;fg;gLk; 

vOj;Jf;fSf;F msngil vd ngah;. caph;> nka; vDk; ,Utif vOj;Jf;fSk; 

msngilahf tUk;. ,jd; mbg;gilapy; msngilia ,U tifg;gLj;jyhk;. mit> 

capusngil> xw;wsngil  vd;gdthFk;. ,jid 

msngil 

 

capusngil   xw;wsngil.  

vd;Dk; ml;ltiz thapyhf tpsq;fpf;nfhs;syhk;. 

capusngil:  

 nra;Aspy; nrhy;ypd; KjypYk; ,ilapYk; epw;Fk; caph; neby; vOj;Jf;fs; 

VOk;> jd; khj;jpiu mstpypUe;J ePz;L xypg;gJ capusngil MFk;. xypg;Gf; fhy 

msT ePz;L tUtjhy; mjhtJ msngLg;gjhy; msngil vdg;gLfpwJ. msngilf;F 

milahskhf> msngLj;j neby; capUf;F ,dkhd Fwpy; caph;fs; njhlh;e;J tUk;. 

,t; capusngil 21 MFk; vd;fpwhh; ed;D}yhh;.  

 caph; ñ msT ñ vil ® caph; ñ khj;jpiu ñ ePl;rp 

v.fh - Xxjy;> ahmJk; (nrhy; Kjy; msngil)  

   njhohmh;> t&ck; (nrhy; ,il msngil) 

  k&c> eir,  (nrhy; ,Wjp msngil)   

capusngil %d;W tifg;gLk;. mit ,d;dpir msngil> ,irepiw 

(nra;Aspir)msngil> nrhy;ypir msngil vd;gdthFk;. ,jid  
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     capusngil 

 

,d;dpir msngil    ,irepiw (nra;Aspir)msngil   nrhy;ypir msngil 

,t; ml;ltiz thapyhf mwpayhk;. ,jid>  

 ,irnfbd; nkhopKjy; ,ilfil epiyneby; 

 msGvOk; mtw;Wmtw;W ,df;Fwpy; FwpNa  (ed; : 91)  

vd;Dk; E}w;gh tpthpf;fpwJ. ,jd;gb  

 Kjy; ,il fil   - 18  

 Xsfhuk; Kjy;  - 1  

 ,d;dpir msngil  - 1 

 nrhy;ypir msngil - 1  

vd capusngil nkhj;jk; 21 MFk;.  xsfhuk; nrhy;ypd; ,ilapYk; ,WjpapYk; 

tuhJ. gpw MW neby;fs; Kjy; ,il filapy; msngLf;Fk;. 

,d;dpir asngil  

 nra;Aspy; rPh;> jis cs;spl;l ahg;gpyf;fzk; nrk;ikahf mike;j NghjpYk;> 

,dpa Xir (,ir) jUtjw;fhf Fwpy; nebyhf khwp msntLg;gJ ,d;dpirasngil 

MFk;.  

 v.fh - nfhLg;gJ}ck;>    vLg;gJ}ck;>    gLg;gJ}ck;  

,jpy; nfhLg;gJk;> vLg;gJk;> gLg;gJk; vd;Dk; nrhw;fNs msngLj;Js;sd. 

,e;epiyfspYk;; ntz;ghtpw;Fhpa nrg;gNyhir Fd;wtpy;iy. MapDk; ,d;dpiria 

epiwf;fNt Fwpy; nebyhfp msngLj;Js;sJ. vdNt ,J ,d;dpirmsngil vdg;gLk;. 
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,irepiw (nra;Aspir) msngil 

 nra;Aspy; rPUk; jisAk; rpijAk; nghOJ> Fd;wpa Xiria epiwj;Jr; 

nrk;ikahf;f caph; nel;nlOj;J msngLf;Fk;. nra;As; ,yf;fzj;ij epiwf;f 

msngLg;gjhy; nra;Aspir my;yJ ,irepiw msngil vdg;gLfpwJ.  

 v.fh –  Xxjy; > njhohmh;> thmjk; 

nrhy;ypir msngil 

 nra;Aspy; xUtifr; nrhy;iy kw;nwhU tifr; nrhy;yhf khw;Wtjw;F 

capnuOj;J msngLf;Fk;. ,t;thW caph; ePz;L xypg;gJ nrhy;ypirasngil 

vdg;gLfpwJ.  

 v.fh –   eir,>  mir,>  xhP, 

xw;wsngil  

 xw;nwOj;Jf;fs; msngLj;J tUtJ xw;wsngil MFk;. nra;Aspy; ,ir Fd;wpa 

,lq;fspy; ,iria Vw;gLj;Jtjw;fhf xw;nwOj;Jf;fs; (nka;) msngLj;J tUtJz;L. 

Ngr;R tof;fpYk; ,j;jifa xw;wsngil ngUtof;fhf cs;sJ. ,J xU Fwpiy 

mLj;Jk; ,UFwpy;fis mLj;Jk; mike;J tUk;. 

v.fh – rq;q;F> Kj;j;jk;> nry;y;yk;> fz;z;Z> vy;y;yhk;; -  jdpf;Fwpiy mLj;J  

  xw;wsngil te;Js;sJ.  

 v.fh - ,yq;q;F> vOe;e;J> gbj;j;J> gof;f;fk;> tzf;f;fk;   - ,iz Fwpy;fis  

 mLj;J xw;wsngil te;Js;sJ. 

q;> Q;> z;> e;> k;> d;> t;> a;> y;> s; vd;Dk; 10 xw;nwOj;Jf;fSk; msngLf;Fk;. 

,tw;Wld; Ma;j vOj;Jk; msngLf;Fk;. vdNt 11 vOj;Jf;fs; xw;wsngilahf tUk;. 

Ma;jk; nrhy;ypd; ,ilapy; kl;LNk msngLf;Fk;. 

 v.fh – v/F> ,/J>   

ed;D}yhh; xw;wsngil 42 vd tiuaiw nra;Js;shh;.  

Fwpy;,izf; fPo; ,il> Fwpw;fPo; ,il   - 2  

Fwpy;,izf; fPo; ,il> Fwpy; ,izfPo; fil> Fwpy; fPo; ,il> Fwpy; fPo; fil – 40  

,yq;q;F – Fwpy; ,izf; fPo; ,il msngil 

tplq;q; – Fwpy; ,izf; fPo; fil msngil 

vq;q;fpiwtd; - Fwpy; fPo; ,il msngil 

mq;q; - Fwpy; fPo; fil msngil  
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 qQz ekd tays Ma;jk;  

 msGMk; Fwpy;,iz – Fwpw;fPo; ,ilfil 

 kpfNy mtw;wpd; Fwpahk; NtNw    (ed; : 92)  

vDk; E}w;gh thapyhf ed;D}yhh; xw;wsngilapid tpthpf;fpd;whh;.  
  

Fw;wpaypfuk;  

 ‘afuk; tuf; Fws; cj; jphp ,fuKk; 

 mirr; nrhy; kpahtpd; ,fuKk; Fwpa   (ed; : 93) 

vd;Dk; E}w;gh Fw;wpaypfuj;ij tpthpf;fpd;wJ. epiynkhopapy; Fw;wpaYfuk; mike;J 

tUnkhopapy; afuk; Kjyhf mike;j nrhy; tUk; epiyapy; epiynkhopapy; cs;s 

cfuk; ,fukhfp mjd; khj;jpiuapypUe;J Fiwe;J xypf;Fk;. ,t;thW Fiwe;J xypf;Fk; 

,fuk;  Fw;wpaypfuk; MFk;. 

 FWik ñ ,ay; ñ ,fuk; ® Fw;wpaypfuk;  

FWfpa Xiria cila ,fuk; vd;gJ ,jd; nghUs;. Fw;wpaypfuk; 36 vd nghJg;glf; 

$wpdhYk;> kpahTld; Nrh;e;J 37 vd;gJ ed;D}ypd; fUj;jhFk;.  

 v.fh –  ehF ñ ahJ ® ehfpahJ 

    ghL ñ ahh; ® ghbahh; 

  nfhf;F ñ ahd; ® nfhf;fpahd; 

    ee;J ñ ahid ® ee;jpahid 

„kpah‟ vd;Dk; mirr; nrhy;ypy; kfuj;jpd; NkYs;s ,fuKk; (k; ñ ,) Fw;wpaypfuk; 

MFk; vd;fpwhh; ed;D}yhh;.  

v.fh – Nfz; ñ kpah ® Nfz;kpah 

goq;fhyj;jpy; nra;As; tof;fpy; ,Ue;j Fw;wpafuk; ,d;W tof;fpy; ,y;iy. ah vd;Dk; 

vOj;jpd; Kd; ,f;Fw;wpaypfuk; Njhd;Wk;.  

 ehL ñ ahJ ® ehbahJ  

vd xNu nrhy;yhf xypf;Fk; NghJ ,fuk; khj;jpiu mstpy; Fiwe;J xypg;gijj; 

njhy;fhg;gpah; ,dk;fz;lhh;. ,J Fw;wpaypfukhf xypj;jhy;jhd; „ehL‟ vd;Wk; 

,y;iynadpy; „ehb‟ vd;Wk; nghUs; jUk;;. vdNt> xypahYk; nghUshYk; NtWgLk; 

,fuj;ijf; Fw;wpaypfukhf;fpr; rhh;ngOj;Jf;fSs; xd;whff; nfhz;lhh; njhy;fhg;gpah;.   

Fw;wpaYfuk;  

 nebNyhL Ma;jk; caph;typ nkyp ,ilj; 

 njhlh;nkhop ,Wjp td;ik Ch; cfuk;  
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 mçFk; gpwNky; njhluTk; ngWNk   (ed; : 94)  

vd;Dk; ed;D}y; E}w;gh Fw;wpaYfuj;ij tpthpf;fpwJ. xU nrhy;ypd; ,Wjpapy;> f;> r;> l;> 

j;> g;> w; vd;Dk; 6 ty;ypd nka;fspy; VNjDk; xd;wpd; kPJ Vwp tUk; cfuk; 

Fw;wpaYfuk; MFk;. vdNt F> R> L> J> G> W vd;Dk; 6 ty;ypd cfu vOj;Jf;fSk; 

FWfp xypf;Fk; ,ay;Gilad.  

 FWik ñ ,ay; ñ cfuk; ® Fw;wpaYfuk;  

FWfp xypf;Fk; cfuk; vd;gJ nghUshFk;. Fwpy; cfuj;jpw;F xU khj;jpiu msthFk;. 

Fw;wpaYfuk; MFk; NghJ cfuk; xU khj;jpiuf;Fk; Fiwe;J xypf;Fk;. ty;ypd 

cfuj;jpw;F Kd; tUk; vOj;Jf;fshf. 

 jdp nel;nlOj;Jf;fs; 7  

 Ma;jk;   1  

 Xs jtpu caph;  11  

 ty;ypdk;   6 

 nky;ypdk;   6  

 t jtpu ,ilapdk;  5  

nkhj;jk; 36 vOj;Jf;fs; tUk;. ,tw;wpy; VNjDk; xd;W mike;J njhlh;e;J ty;ypd 

cfuk; te;jhy; mJ Fw;wpaYfukhf xypf;Fk;  vd;ghh; ed;D}yhh;. ,f; Fw;wpaYfuk; MW 

tifg;gLk;. mit>  

1. caph;j; njhlh; Fw;wpaYfuk; - capnuOj;ijj; njhlh;e;J Fw;wpaYfuk; mikAk;  

 v.fh – tuF (th;mF)> muR (mh;mR)> myF (my;mF)> mUF (mu;cF) 

2. nebw;nwhlh; Fw;wpaYfuk; - neby; vOj;ijj; njhlh;e;J Fw;wpaYfuk; mikAk;.

 v.fh – ehL. fhJ> NrhW> ahJ> NgR 

3. td;nwhlh; Fw;wpaYfuk;   - ty;ypd vOj;ijj; njhlh;e;J Fw;wpaYfuk; mikAk;. 

 v.fh – vl;L. gj;J> ghf;F> Ngr;R> Nfhg;G> Nghw;W 

4. nkd;nwhlh; Fw;wpaYfuk;    - nky;ypd vOj;ijj; njhlh;e;J Fw;wpaYfuk; mikAk;. 

 v.fh – rq;F> gQ;R> tz;L> ge;J> nrk;G> vd;W  

5. ,ilj;njhlh; Fw;wpaYfuk;   - ,ilapd vOj;ijj; njhlh;e;J Fw;wpaYfuk; mikAk;. 

 v.fh – rhy;G> khh;G 

6. Ma;jj; njhlh;; Fw;wpaYfuk; - Ma;j vOj;ijj; njhlh;e;J Fw;wpaYfuk; mikAk;.

 v.fh – v/F> m/J> f/R  

njhy;fhg;gpah; Xhplj;jpy; nkhopKjy; Fw;wpaYfuk; tUk; vd;ghh;. v.fh – Ee;ij 
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„KUf;F‟ vd;Dk; nrhy; Kw;wpaYfukhf xypf;Fk;. ,e;epiyapy; mJ VTjw;nghUspYk;> 

Fw;wpaYfukhf xypf;Fk; NghJ jpd;gz;lg; ngauhfTk; tUk;. 

Xyp NtWghLk; nghUs; NtWghLk; Gzh;r;rp NtWghLk; tUtjhy; Fw;wpaYfuk; jdp 

vOj;jhk; jd;ik ngWgit. ,jid czh;e;Nj rhh;ngOj;jhf;fpAs;shh; njhy;fhg;gpah;. 

FWf;fq;fs;  

 vOj;J jd; khj;jpiu mstpypUe;J FWfp xypg;gJ FWf;fk; MFk;. ,f;FWf;fk; 

capnuOj;Jf;fspYk; nka;naOj;Jf;fspYk; Ma;j vOj;jpYk; miktJz;L. 

canuOj;Jf;fspy; ,> c> I> xs> Mfpa ehd;Fk; FWfp xypf;Fk;. ,tw;wpy; 

,fuf;FWf;fk; Fwpwpaypfuk; vd;Wk; cfuf;FWf;fk; Fw;wpaYfuk; vd;Wk; toq;fg;gLfpwJ. 

vQ;rpAs;s I> xs ,uz;Lk; FWf;fk; vd tpthpf;fg;gLfpwJ. me;j tifapy; Ifhuk; 

FWfp xypg;gJ Ifhuf;FWf;fk; vd;Wk; xsfhuk; FWfp xypg;gJ xsfhuf; FWf;fk; 

vd;Wk; toq;fg;gLfpd;wJ. nka;naOj;Jf;fspy; „k;‟ kl;LNk FWfp xypf;Fk;. vdNt mJ 

kfuf;FWf;fk; vdg;gLfpwJ. Ma;j vOj;J FWfp xypg;gJ Ma;jf; FWf;fk; MFk;. 

,jid  

      FWf;fq;fs; 

 

 

 

Ifhuf; FWf;fk; xsfhuf; FWf;fk;  kfuf; FWf;fk; Ma;jf; FWf;fk; 

 

vd;Dk; ml;ltiz thapyhf mwpayhk; 

jw;Rl;L msGxop Ik;%topAk; 

 ieAk; xsTk; Kjy; mw;W MFk;   (ed; : 95)    

vd;Dk; ed;D}y; E}w;gh ,jid tpthpf;fpwJ. ,tw;iw rhd;WfSld; mwptJ mtrpak;. 

Ifhuf; FWf;fk;:  

 jd;idf; Fwpj;jy;. msngLj;jy;  vd;Dk; ,U  ,lq;fisj; jtpu I vd;Dk; 

caph; nel;nlOj;J nrhy;ypd; Kjy;> ,il> fil Mfpa %tplq;fspy; tUk;nghOJ   

jdf;Fhpa ,U khj;jpiuapypUe;J  Fiwe;J xypf;Fk;. mt;thW Fiwe;J xypg;gJ 

Ifhuf; FWf;fk; MFk;. 

 v.fh – Iak;>  ,ilah;> ahid  

jw;Rl;L – M< CV xsneby; 

msngil- cudir,> ntsc  
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Ifhuf; FWf;fk;  - 3 (nrhy;ypd; Kjy;> ,il> fil) 

xsfhuf; FWf;fk;; 

 jd;idf; Fwpj;jy;> msngLj;jy; vd;Dk; ,U ,lq;fisj; jtpu xs vd;Dk; 

caph; nel;nlOj;J> nrhy;ypd; Kjypy; tUk;nghOJ jdf;Fhpa ,U khj;jpiuapypUe;J 

Fiwe;J xypf;Fk;. mt;thW Fiwe;J xypg;gJ xsfhuf; FWf;fk; MFk;. xsfhuk; vd;gJ 

nkhop Kjypy; jhd; tUk; vd;gJ Fwpg;gplj;jf;fJ.  

 v.fh – ntsthy; (tt;thy;)> xsit (mt;it)> xsljk; (mt;ljk;) 

xsfhuf; FWf;fk; - 1 (nrhy;ypd; Kjypy; kl;Lk;) 

kfuf; FWf;fk;:  

 nra;Aspy; yfu sfuq;fs; KiwNa dfu zfukhfj; jphpAk;. mtw;wpw;Fg; 

gf;fj;jpy; tUk; k; jdf;Fhpa miu khj;jpiu mstpypUe;J fhy; khj;jpiuahff;  

Fiwe;J xypf;Fk;. vdNt ,J kfuf; FWf;fk; vdg;gLk;. 

 v.fh – Nghd;k;> kUz;k;> tUk; tstd; 

 kdk;> gzk;> jpdk;> md;dk;> fd;dk;> tz;zk; (jw;fhy tof;F) 

,tw;wpYs;s k; FWfp xypj;J kfuf; FWf;fkhf mike;Js;sJ. kfuk; 3 ,lq;fspy; 

FWFk;.   

zd Kd;Dk; t/fhd; kpirAk;kf; FWFk;  (ed; : 96) 

vd;Dk; ed;D}y; E}w;gh thapyhf ,f;FWf;fj;ij mwpayhk;. 

Ma;jf; FWf;fk; 

 y;>s; vd;Dk; vOj;Jf;fs; Gzh;r;rp ,yf;fzj;jpd;gb Ma;j vOj;jhFk;. mt;thW 

tUk; Ma;jk; jdf;Fhpa miu khj;jpiu mstpypUe;J Fiwe;J xypf;Fk;. vdNt ,J  

Ma;jf; FWf;fk; vdg;gLk;.  

v.fh – my; ñ jpiz ® m/wpiz 

  Ks; ñ jPJ ® K/BJ  

  gy; ñ Jsp ® g/Wsp 

ys<w;W ,iagpd;Mk; Ma;jk; m/Fk;    (ed; : 97) 

vd;Dk;  ed;D}y; E}w;gh ,jid tpsf;FfpwJ. Ma;jf; FWf;fk;  2 MFk;. 
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cUtk; 

 jkpo; vOj;Jf;fspd; thp tbtk; gw;wpa ,yf;fzk; „cUtk;‟ vdg;gLfpwJ. 

 vy;yh vOj;Jf;fSk; njhd;W njhl;L toq;fg;gLk; gy;NtW tbtq;fis 

cilad. rpytw;Wf;F kl;Lk; ed;D}ypy; tpsf;fk; jug;ngw;Ws;sd. v fu> X fu 

caph;fSk; nka;naOj;Jf;fSk; Gs;sp ngWk; tbtk; cilad. 

1. vfu caph; Gs;sp ngWk; (v – Fwpy;) 

  2. xfu caph; Gs;sp ngWk; (x – Fwpy;) 

 3. 18 nka;Ak; Gs;sp ngWk; (f;> q;> r;>Q;……) 

4. 18 nka;fSld; mfuk; NrUk; NghJ Gs;sp ePq;fp – caph; nka;  vOj;jhFk; 

   (f;+m = f)  

5. 18 nka;fSld; gpw caph;fs; NrUk; NghJ cUt khw;wq;fs; Vw;gLk;  

(f; + M = fh>     f; +  , ® fp) 

cUtk; vd;gJ  thptbtk; MFk;. 

njhy;iy tbtpd vy;yh vOj;Jk; Mz;L  

va;Jk; vfu xfunka; Gs;sp    (ed; : 98)  

vd;Dk; E}w;gh thapyhf vOj;jpd; cUtk; njhlh;ghd tpsf;fj;ijg; ngwyhk;.  

 Kw;fhyj;jpy; Gs;sp ngw;w tbtk; FwpyhfTk; Gs;sp ngwhjd nebyhfTk; 

toq;fg;gl;;ld. ,f;fhyj;jpy; Gs;sp ngwhj V> X FwpyhfTk; fPo; fhy;ePl;bAk; ( V) 

Ropj;Jk; (X) tUgit nebyhfTk; toq;Ffpd;wd. caph; nka;apy; xw;iwf; nfhk;G 

FwpYf;Fk; (nf> ngh) ,ul;ilf; nfhk;G nebYf;Fk; (Nf> Ngh) toq;fg;gl;L tUfpd;wd.  

khj;jpiu 

 jkpo; vOj;Jf;fis xypf;Fk; fhy msit „khj;jpiu‟ vd;gh;. ,ay;ghff; fz; 

,ikf;Fk; NeuKk; if nehbf;Fk; NeuKk; xU khj;jpiu msthFk;. ,jid>  

 ,ay;G vO khe;jh; ,ik nehb khj;jpiu   (ed; : 100) 

vd;Dk; E}w;gh tpsf;FfpwJ. caph;nka;apd; ,yf;fzk; $Wkplj;J  (ed; : 89) khj;jpiu 

Fwpg;gplg;gl;ljhy; ,q;F caph;nka;f;F khj;jpiu Fwpg;gplg;gltpy;iy.  
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khj;jpiu vd;gJ vOj;J xypf;Fk; fhy msT (xyp msT) MFk;. 

vOj;JfSf;Fhpa khj;jpiu msTfis  

%d;Wcaph; msG,uz;L Mk;nwby; xd;Nw  

FwpNyhL Ixsf; FWf;fk; xw;wsG  

miuxw;W ,cf; FWf;fk; Ma;jk; 

fhy;Fws; k/fhd; Ma;jk; khj;jpiu   (ed; : 99) 

vd ed;D}yhh; tpthpf;fpd;whh;. 

Fwpy;   1 khj;jpiu 

neby;   2 khj;jpiu 

capusngil  3 khj;jpiu 

Ifhuf; FWf;fk; 1 khj;jpiu 

Xsfhuf; FWf;fk; 1 khj;jpiu 

Xw;wsngil  1 khj;jpiu 

nka;naOj;J  ½ khj;jpiu 

Ma;j vOj;J  ½ khj;jpiu 

Fw;wpaypfuk;  ½ khj;jpiu 

Fw;wpaYfuk;  ½ khj;jpiu 

kfuf; FWf;fk; ¼ khj;jpiu 

Ma;jf; FWf;fk;  ¼ khj;jpiu  

khj;jpiuf;Fg; Gwdil  

 ,ir> tpsp> gz;lkhw;W Kjypatw;wpd; NghJ capnuOj;Jf;fSk; 

nka;naOj;Jf;fSk; jkf;Fhpa khj;jpiuiaf; fle;J ePz;L xypj;jJk; cz;L. 

     Mtpak; xw;Wk; msT,we;J ,irj;jYk;  

     ,irtpsp gz;lkhw;w Mjpapd;   (ed; : 101)  

vd;Dk; E}w;gh thapyhf khj;jpiu njhlh;ghd Gwdilr; nra;jpapid mwpayhk;.  
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       myF – 2 

    Kjy; epiy ed;D}y; gjtpay; 

 xU nkhopf;F Kjypy; tUk; vOj;Jf;fis tpthpf;Fk; ,yf;fzg; gFjp Kjy; 

epiy vdg;gLfpwJ. 

ed;D}y; tpjpg;gb 12 caph; vOj;Jf;fSk; f;> r;> j;> e;> g;> k;> t;> a;> Q;> q; 

vd;Dk; 10 nka;naOj;JfSk; Nrh;e;J 22 vOj;Jf;fs; nkhopf;F Kjypy; tUk;. 

nka;naOj;Jf;fs; capnuOj;NjhL Nrh;e;J caph;nka;ahf tUNkad;wp jdpahf nkhop 

Kjypy; tUtjpy;iy.  

v.fh – md;G> Mw;wy;> ,d;gk;> <if> cuy;> Cf;fk;> vWk;G> Vzp> Ie;J> xd;W>      

xsit> fdp> rdp> jha;> epiy> Gyp> kPd;> thd;> aho;> QhapW> (mq;) qdk;. 

 gd;dPh; capUk; frje gkta  

 Qq<h; Ie;Jcaph; nka;Ak; nkhopKjy;   (ed; : 102)  

vDk; E}w;gh nkhop Kjy; epiyia tpthpf;fpd;wJ. 

tfu caph;nka;  

 t fuk; c> C> x> X  my;yhj 8 capnuOj;Jf;fNshLk; Nrh;e;J  (t> th> tp> 

tP> nt> Nt> it> nts) nkhopf;F Kjypy; tUk;)  

v.fh – tsk;> tha;ik> tpid> tPL> ntw;wp> Ntiy> itak;> ntsthy;  

 cCxX msnthL tk;Kjy;    (ed; : 103)  

vDk; E}w;gh ,jid mwpaj; jUfpwJ.  

afu caph;nka;  

afuk; m> M> c> C x> xs vDk; 6 caph;fNshLk; Nrh;e;J nkhopf;F Kjypy; 
tUk;.  

v.fh – atdh;> aho;> Afk;> A+fk;> Nahfk;> nastdk;  

 mMcC xxs ak;Kjy;   (ed; : 104)   

vDk; E}w;gh thapyhf ,jid mwpayhk;. 
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Qfu caph;nka;  

 Q fuk; m> M> v> x vDk; 4 caph;fNshLk; Nrh;e;J nkhop Kjypy; tUk;.  

v.fh – Qkyp> Qhyk;> nQz;L> nQhs;fy; 

 mMv xt;nthLk; MFk; Qk;Kjy;  (ed; : 105)  

vDk; E}w;gh thapyhf ,jid mwpayhk;. 

qfu caph;nka;  

 q fuk; Rl;L> ahfhu tpdh> vfu tpdh> vOj;JfSf;Fg; gpd;dh; mfuj;NjhL Nrh;e;J 
nkhop KjyhFk;.  

v.fh – mq; qdk;> ,q; qdk;> cq; qdk;> ahq; qdk;> vq; qdk; 

 Rl;bah vfu tpdhtop mt;it  

 Xl;b qt;Tk; Kjy;M Fk;Nk  (ed; : 106)  

vd;Dk; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ. 

 t. a> Q> q Mfpa 4 nka;fSk; Fwpg;gpl;l rpy caph;fNshL kl;Lk; Nrh;e;J 

nkhopf;F Kjypy; tUk; vd ed;D}y; Fwpg;gpLfpd;wJ. vdNt vQ;rpa f> r> j> e> g> k 

vDk; 6 nka;fSk; 12 caph;fNshLk; Nrh;e;J nkhopf;F Kjypy; tUk; vd;gJ 

mwpaj;jf;fJ.  

ffu caph;nka; 

v.fh - fdp> fha;> fpis> fPw;W> Fil> $il> nfz;il> Nfs;tp> ifjp> nfhil> Nfhil> 

nfsjhhp. 

rfu caph;nka;  

v.fh - re;jdk;> rhe;J> rpWkp> rPij> Rj;jk;> #J> nra;jp> Nrit> irtk;> nrhy;> Nrhiy> 

nrsf;fpak;. 

jfu caph;nka;  

v.fh - je;ij> jha;> jpq;fs;> jPh;T> Jiz> J}z;> njd;id> Njd;> ijay;> njhopy;> 

Njhop> njsit 
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efu caph;nka; 

v.fh - ehp> eha;> epyk;> Eiu> E}y;> ney;> Neak;> iejy;> nehb> Neha;> nestp 

gfu caph;nka; 

v.fh - gl;L> ghl;L> gpb> gPL> Gfo;> G+z;> ngz;> Ngz;> igad;> nghd;> Nghh;> ngstk; 

kfu caph;nka; 

v.fh - kz;> khd;> kpd;> kPd;> Kay;> nkd;ik> Nkd;ik> ike;jd;> nkhop> Nkhid> nksyp 

(atdh; ® Nrhdfh;> JUf;fh;> nastdk; ® ,sik> Qkyp ® eha;> nQz;L ® ez;L> 
nqhs;fy; ® nkypjy;> nrsf;fpak; ® nrsghf;fpak;> kpFe;jtsk;> njsit ® jkf;if)  

<w;W epiy  

xU nkhopf;F ,Wjpapy; tUk; vOj;Jf;fis tpthpf;Fk; ,yf;fzg; gFjp <w;W epiy 

vdg;gLfpwJ. jdpj;Jk; nka;NahL Nrh;e;Jk; tUk; 12 caph;fSk; Q> z> e> k> d> a> u> 

y> t> o> s vDk; 11 nka;fSk;> Fw;wpaYfuKk; Nrh;e;J 24 vOj;Jf;fs; nkhopf;F 

,Wjpapy; tUk;. 

1. caph; jdpj;J nkhop ,Wjpapy; tUjy;. 

v.fh - mk;khm> mk;khM> NjhoP,> NjhoP<> J}c> J}C 

    md;Ngv> md;NgV> md;igI> Nghx> NghX   

,tw;wpy; caph;f;Fwpy; msngilapy; <whf tUtijf; fhzyhk;.  

2. capnuOj;Jf;fs; nka;Ald; Nrh;e;J nkhop ,Wjpapy; tUjy;. 

v.fh - gy> gyh> Gyp> jP> GJ> G+> Nr> gid> neh> Ngh> nts  

3. nka;naOj;Jf;fs; jdpahf nkhop ,Wjpapy; tUjy;. 

v.fh - chpQ;> ngz;> nthpe;> tsk;> Njd;> nka;> Nth;> Nty;> vt;> aho;> ths;>  

4. Fw;wpaYfuk; nkhop ,Wjpapy; tUjy;  

v.fh – msG> ehL> ehw;W> gQ;R> rhy;G> v/F  

 Mtp Qzekd auyt osnka; 
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 rhAk; cfuk; ehthWk; <Nw    (ed; : 107)  

vd;Dk; E}w;gh nkhop <w;Wepiyia tpthpf;fpd;wJ. 

rpwg;G tpjpfs;  

 Fwpy; caph; Ie;Jk; msngilapy; nkhopf;F <whf tUk;. vfuk; nka;NahL Nrh;e;J 

<whf tuhJ. Xfuk; efu nka;NahL kl;LNk Nrh;e;J <whFk;. xsfhuk; f> t vDk; ,U 

nka;fNshL Nrh;e;J kl;LNk <whFk;. (xsfhuk; jdp capuhf <whfhJ) 

v.fh  - nfs> nts  

 M ® gRkhL>    C ® ,iwr;rp>  V ® mk;G>  I ® moF> jiytd;>  

X ® kjF>      Nr ® vUJ>  Nrkuk;> neh ® tUe;J> nts® nfhs;isapL>   

chpQ; ® chpQ;Rjy;> nthpe; ® KJF> mt; ® mit> nfs ® ft;T (thahy; gw;W) 

 Fw;Waph; mstpd; <whd; vfuk; 

 nka;nahLV yhJxe; et;nthL Mk;xs 

 ffu tfunkhL MFk; vd;g    (ed; : 108)  

vd;Dk; E}w;gh Nkw;Fwpj;j fUj;jpid tpthpf;fpwJ. 

caph;nka;apd; KjYk; <Wk;  

 nka; Kd;Dk; caph; gpd;Dkhf xypf;Fk; KiwNa caph;nka; vOj;Jf;fSf;F 

KjYk; <WkhFk;. caph;nka; vOj;Jf;fSf;F nka; Kjy;> caph; <W mjhtJ f> fh 

vd;gdtw;wpy; ffu nka; xypj;j gpd;dNu (f; ñ m> f; ñ M ) mfu> Mfhu caph;fs; 

xypf;fpd;wd vd mwpayhk;.  

fz;zfp - ,r;nrhy; nka;k;Kjy; nrhy; MFk;. ,jpy;  caph; <w;wpy; mike;Js;sJ. 

vdNt ,J. nka;k;Kjy;> caphPw;Wr; nrhy; MFk;.  

 epd;w newpNa caph;nka; Kjy; <Nw   (ed; : 109)  

vDk; E}w;gh ,jid czh;j;JfpwJ. epd;w newp vd;gJ nka; Kd;Dk; caph; gpd;Dkhf 

xypj;J epw;Fk;  Kiwiaf; Fwpf;Fk;.  
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,il epiy 

 xU nrhy;ypd; ,ilapy; ,lk;ngWk; vOj;Jf;fs; njhlh;ghd ,yf;fzj;ij   

,il epiy vd;Wk; nka;k;kaf;fk; vd;Wk; $Wth;. nkhopapd; ,ilapy; nka;naOj;Jf;fs; 

xd;Wld; xd;W kaq;fp tUtjhy; ,ilepiy nka;k;kaf;fk; vdg;gLk;. 

 f> r> j> g my;yhj 14 nka;fSk; gpw nka;fNshL Nrh;e;J tUtJ Ntw;Wepiy 

nka;k;kaf;fkhFk;. u> o> my;yhj 16 nka;fSk; ,ul;bj;J tUtJ cldpiy 

nka;k;kaf;fkhFk;. ,t;tif nkhopfspd; ,ilapy; tUk; capUld; nka;Ak; nka;Ald; 

capUk; kaq;Fk; kaf;fj;jpw;F tiuaiw ,y;iy. ,k;kaf;fk; ,U tifg;gLk;. ,jid> 

      nka;k;kaf;fk; 

 

   Ntw;Wepiy      cldpiy  

vd;Dk; ml;ltiz thapyhf mwpayhk;. 

Ntw;Wepiy nka;k;kaf;fk; ® ntt;NtW nka;fs; Nrh;e;J tUjy;  

cldpiy nka;k;kaf;fk; ® jdf;F Kd; jhd; epw;wy; mjhtJ ,ul;bj;jy;  

jdpnkhop ® xU nrhy;>  

Gzh;nkhop ® ,U nrhw;fs; Nrh;e;j njhlh;  

 capUk; nka;Ak; kaq;Ftjw;F tiuaiw ,y;yhjjhy; nka;k;kaf;fk; kl;LNk 

,ilepiy vDk; gFjpapy; tpthpf;fg;gLfpd;wJ. ,jid>  

 frjg xope;J< Nuod; $l;lk; 

nka;k;ikf;F cldpiy uoxopj;J <nul;L  

MFk; ,t;tpUghy; kaf;Fk; nkhopapil  

NkTk; caph;nka; kaf;F msT ,d;Nw   (ed; : 110)  

vd ed;D}yhh; tpthpf;fpwhh;. ,jd;gb ,Utif nka;k;kaf;fq;fisAk; tpsq;fpf; 

nfhs;tJ mtrpak;.   
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Ntw;W epiy nka;k;kaf;fk; 

nkhopapd; ,ilapy; xU nka; vOj;jpd; gpd; NtW nka; vOj;J Nrh;e;J tUtij 

Ntw;Wepiy nka;k;kaf;fk; vd;gh;. f;-r;-j;-g; vd;Dk; 4 nka; vOj;JfSf;Fg; gf;fj;jpy; 

gpwnka;fs; tUtjpy;iy. mit jtpu vQ;rpa 14 vOj;Jf;fspd; gpd;Dk; gpw nka; 

vOj;Jf;fs; Nrh;e;J tUk;.  

1. qfuj;jpy;> Kd;Nd ffuk; kaq;Fk;> tfuj;jpd; Kd;Nd afuk; kaq;Fk;.  

v.fh -       q;f; - jq;fk;>  t;a; - njt;ahJ 

 qk;Kd; ft;thk; tk;Kd; at;Nt  (ed; : 111)  

vDk; E}w;gh ,jid tpsf;FfpwJ. 

2. Qfuj;jpd; Kd;Nd rfuk;> afuk; ,uz;Lk; kaq;Fk;. efuj;jpd; Kd;Nd jfuk;> afuk; 

,uz;Lk; kaq;Fk;. 

v.fh -  Q;r; - gQ;R> Q;a; -chpQ;ahJ> e;j; - ge;J> e;a; - nthpe;ahJ  

 QeKd; jk;,dk; afunkhL MFk;.  (ed; : 112) 

vDk; E}w;gh ,jid tpsf;FfpwJ. 

3. lfu> wfuq;fspd; Kd;Nd ffuk;> rfuk;> gfuk; %d;Wk; kaq;Fk; 

v.fh - l;f; - ntl;fk;> l;r; - khl;rp> lg; - elg;G> w;f; - fw;f> w;r; - Kaw;rp> w;g; - fw;G 

 lwKd; frg nka;Ald; kaq;Fk;  (ed; : 113)  

vDk; E}w;gh ,jid tpsf;FfpwJ. 

4. zfuj;jpd; Kd;Nd l> f> r> Q> g> k> a> t vDk; 8 nka;fSk; kaq;Fk;. 

v.fh - z;l; - tz;L>  z;f; - cz;Fk;>  z;r; - ntz;NrhW  

 z;Q; - ntz;QhapW> z;g; - ez;gd;> z;k; - ntz;ik> z;a; - ngz;ahh; 

 z;r; - ngz;rpq;fk;> d;w; - ed;W> d;f; - ed;F> d;r; - ed;nra;> d;Q; - nghd;Qhz; 

 d;g; - md;G> d;k; - ed;ik> d;a; - nghd;aho;> d;t; - nghd;tz;L  

 zd Kd; ,dk;fr Qgka tt;tUk; (ed; : 114)  
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vDk; E}w;gh ,jid tpsf;FfpwJ. 

5. kfuj;jpd; Kd;G gfuk;> afuk;> tfuk; vd;Dk; %d;W nka;fSk; kaq;Fk;.  

v.fh – k;g; - ek;G> k;a; - ey;yk;ahd;> k;t; - gzk;typJ  

 kk;Kd; gat kaq;Fk; vd;g    (ed; : 115)  

vDk; E}w;gh ,jid tpsf;FfpwJ. 

6. afuk;> ufuk;> ofuk; vd;Dk; %d;W nka;fspd; Kd;G nkhopf;F Kjypy; tUk; f> q> 

r> Q> j> e> g> k> a> t vDk; gj;J nka;fSk; kaq;Fk;.  

v.fh – a;f; - nra;f>    a;r; - jha;Nra;>   a;Q; - jha;Qz;L>   a;j; - nra;J  

  a;e; - nra;eh;>   a;g; - nra;G>   a;k; - tha;ik>   a;t; - tha;T  

  h;f; - Nrh;f;f>    h;r; - ahh;r;nray;>   h;Q; - Neh;nQfpop>   h;j; - Neh;jy; 

  h;e; - Nrh;eh;>    h;g; - khh;G>   h;k; - Neh;ik>   h;a; - Nghh;ahid 

  h;t; - Mh;tk;>   o;f; - tho;f>   o;r; - tPo;rpiy>   o;Q; - tPo;QhapW  

  o;j; - tho;jy;>  o;e; - tho;eh;>   o;g; - #o;g>   o;k; - Vo;ik>  

  o;a; - aho;ahJ>  o;t; - tho;T 

afuj;Jld; aufk; kaq;FtJ cldpiy nka;k;kaf;fk; MFk;. vdNt mJ ,q;F 

tpLf;fg;gl;Ls;sJ. qfuk; kaq;Ftjw;Fr; rhd;W ,yf;fpaq;fspYk; ,y;iy. vdNt 

mjw;F rhd;W jug;gltpy;iy. 

 aho Kd;dh; nkhop Kjy; nka;tUk;  (ed; : 116)  

vDk; E}w;gh ,jid tpsf;FfpwJ. 

7. yfu> sfu nka;fspd; Kd;Nd f> r> g> t> a vDk; Ie;J nka;fSk; kaq;Fk;. 

v.fh – y;f; - nty;f>    y;r; -ty;rp>    y;g; - rhy;G>    y;t; - nry;tk;>  

y;a; - nfhy;ahid>    s;f; - nfhs;f>    s;r; - ePs; rpwg;G>  

s;g; - nfhs;t>    s;t; - Nfs;tp>    s;a; - nts;ahid>  

tsKd; frg taxd; Wk;Nk  (ed; : 117) 

vDk; E}w;gh ,jid tpsf;FfpwJ. 
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cldpiy nka;k;kaf;fk; 

 nrhy;ypd; ,ilapy; xU nka; voj;jpd;gpd;> mNj vOj;J Nrh;e;J tUtij 

mjhtJ ,ul;bj;J tUtij cldpiy nka;k;kaf;fk; vd;gh;. ufuk;> ofuk; vd;Dk; ,U 

nka;naOj;Jf;fs; jtpu vQ;rpa 16 nka;naOjJf;fSk; jk;Ks; jhk; Nrh;e;J tUk;.  

v.fh - f;f; - fhf;if>  q;q; - mq;qdk;>  r;r; - gr;ir>  Q;Q; - kQ;iQ 

  l;l; - gl;L>  z;z; - tz;zk;>  j;j; - gj;J>   e;e; - nte;ePh;>  g;g; - mg;gh 

  k;k; - mk;kh>  a;a; - nka;ad;>  y;y; - gy;yp  

  t;t; - et;tp>  s;s; - gs;sk;>  w;w; - gw;W>  d;d; - fd;dp> 

  uo my;yd jk;Kd; jhk;cld; epiyAk;  (ed; : 118)  

vDk; E}w;gh ,jid tpsf;FfpwJ. 

<nuhw;W kaf;fk;  

cldpiy nka;k;kaf;fj;jpd; xU gFjpahf <nuhw;W kaf;fk; mikfpwJ. ,U 

xw;W vOj;Jf;fisf; nfhz;l kaf;fk; Mjyhy; ,J <nuhw;W kaf;fk; MFk;. xNu tif 

xw;nwOj;Jf;fs; ,uz;L cld;gl;L kaq;fp epw;gjhy; ,JTk; cldpiy nka;k;kaf;fk; 

MFk;. 

a> u> o vDk; 3 nka;naOj;Jf;fspd; Kd; r> j> g> q> Q> e> k vDk; 8 

nka;fSk; ,uz;lhk; Gs;spAila vOj;Jf;fshfp kaq;Fk;. nkhopapd; ,ilapy; ufuKk; 

ofuKk; jdpf; Fw;nwOj;ij mLj;J Nrh;e;J tuhJ. ,k;kaf;fj;jpYs;s %d;Wk; 

nka;naOj;JfSs; Ke;ija ,uz;L (xw;W) ngw;w jdp nka;fshfTk; %d;whtJ 

caph;nka;ahfTk; mikAk;  

nka;fs; vl;Lk; ,ul;bj;Njh jk;jk; ,dntOj;Jf;fNshL Nrh;e;Njh kaq;Fk;. ,J 

Ntw;W epiyAk; cldpiyAk; fye;j kaf;fkhFk;. ufuKk;> ofuKk; mh;> mo;> mh;f;F> 

mo;f;F vd;whw; Nghd;W Fw;nwhw;whfpr; nrhy;yhjy; ,y;iy. (mh;> ,h; vDk; tpFjpfs; 

xl;Lr; nrhw;fshjyhy; ,q;Ff; nfhs;sg;gltpy;iy) 

v.fh - a;f;f; - tha;f;Fk;>   a;q;f; - Nta;q;Fiw>   a;r;r; - gha;r;ry; 

  a;Q;r; - Nta;Q;nrb>  a;j;j – gha;j;J>  a;e;j; - fha;e;jJ>  a;g;g – tha;g;G 

  a;k;g; - nkhak;G  

  h;f;f - <h;f;F>  h;q;f; - Mh;q;fpis>  h;r;r; - czh;r;rp>  h;Q;r; - $h;Q;rpiw>  
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  h;j;j – ghh;j;jhd;>  h;e;j; - Mh;e;J  

h;g;g; - fhh;g;G>  h;k;g; - <h;k;Gy;  

o;Q;r; - gho;Q;rhb>  o;j;j; - tho;j;J >  o;e;j; - tho;e;jhd;>  

o;g;g; - fho;g;G >  o;k;g; - gho;k;gjp  

 auoxw; wpd;Kd; frjg qQek  

 <h;xw;W Mo;uoj; jdpf;Fwpy; mizah  (ed; : 119)  

vDk; E}w;gh ,jid tpsf;FfpwJ. 

nra;Aspy; <nuhw;W kaf;fk;  

 nra;Aspy; yfu> sfu> nka;fspd; jphpe;j nka;fshfpa dfu> zfu vOj;Jf;fspd; 

Kd; <w;wpy; tUk; kfu nka; jdJ khj;jpiuapy; FWfp ,uz;;lhtJ xw;nwOj;jhFk;.  

 yfuk;> zfukhfTk; ypfuk; zfukhfTk; jphpAk;. ,k;kaf;fj;jpy; Kjnyhw;whf 

dfuk; my;yJ zfuKk; ,uz;lhtJ xw;whf kfuKk; mikAk;. 

v.fh - jpirawp kPfhDk;  Nghd;k; (NghYk;) 

 kapypad; khjh;  kUz;k; (kUSk;) 

  ysnka; jphpe;j izKd; kfuk; 

  iee;J <h; xw;WMk; nra;As; cs;Ns.  (ed; : 120) 

vDk; E}w;gh ,jid tpsf;FfpwJ. 

Kjy;epiy> ,ilepiyfSf;Fg; Gwdil  

 vOj;Jf;fspd; ngah;fisf; $Wkplj;J vOj;Jf;fs; nrhy; Kjypy; tUjy;> 

,ilapy; tUjy; vd;W Nkw;$wg;gl;l  tpjpfspypUe;J gpwo;e;Jk; tUk; vd mwpQh; 

$Wth;.  

v.fh – “lwKd; frg nka;Ald; kaq;Fk;” - ,jpy; nrhy; nkhop Kjypy; tuhJ vd   

  tpyf;fg;gl;l lfuk; Kjypy; te;Js;sJ.  

 “Kaw;rpAs; mM mq;fhg;G cila” - ,jpy; kaq;fj;jfhj sfuKk; kfuKk;             

,ilapy; kaq;fpAs;sd. 

 jk;ngah; nkhopapd; KjYk; kaf;fKk;  
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 ,k;Kiw khwpAk; ,aYk; vd;g    (ed; : 121)  

vDk; E}w;gh ,jid tpsf;FfpwJ. ,j;jifa Kjy;epiy> <w;Wepiy> ,ilepiyfis 

nkhopapayhh; xypad;fspd; tUif vd Fwpg;gpLth;. 

Nghyp (vOj;Jg; Nghyp)  

 XU nrhy;ypy; - XnuOj;Jf;Fg; gjpyhf NtNwhh; vOj;J te;jhYk; nghUs; khwhj 

epiyf;Fg; Nghyp vdg; ngah;. ,g;Nghyp nrhy;ypd; Kjy;> ,il> ,Wjp vDk; %d;W 

,lq;fspYk;  mike;J tUk;. me;j tifapy; Nghyp Kjy; Nghyp> ,ilg; Nghyp> filg; 

Nghyp vd %d;W tifg;gLk;. ,jid>  

     Nghyp 

  

  Kjy;  ,il     fil  

vd;Dk; ml;ltiz thapyhf tpsq;fpf; nfhs;syhk;. ,J vOj;Jf;fspy; mikAk; Nghyp 

vd;gjhy; vOj;Jg;Nghyp vdTk; toq;fg;gLfpwJ.  

v.fh - Kjy; Nghyp – kapy;> ikapy; 

  ,ilg;Nghyp – muR> miuR 

  filg;Nghyp – mfk; > mfd;  

Nghyp ® xj;J tUtJ ® cwo;T Nghy tUtJ 

,Wjpg; Nghyp (filg;Nghyp) 

  nkhopapd; ,Wjpapy; mikAk; vOj;Jg;Nghyp filg;Nghyp vdg;gLfpwJ. ghy;gfh 

m/wpizg; ngah;r;nrhw;fs; rpytw;wpd; ,WjpapYs;s kfu nka; dfu nka;ahfpg; 

Nghypahf toq;Fk;.  

ghy;gfh m/wpizg; ngah;r;nrhy; ® xd;wd; ghYf;Fk; gytpd; ghYf;Fk; 

nghJthd ngah;r;nrhw;fs;. 

,Wjpg;Nghyp (filg;Nghyp) ngUtof;fhf mike;J tUtjhy; mjid Kjypy; 

Fwpg;gpl;Ls;shh; Mrphpah;.  
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v.fh  - mfk; ® mfd;>   fyk; ® fyd;>   Fzk; ® Fzd; >  Kfk; - Kfd; 

kfuj;jpw;F dfuk; Nghypahf te;Js;sJ.  Fwpypizf; fPo; kl;LNk ,g;Nghyp tUk;.  

 kfu ,Wjp m/wpizg; ngahpd;  

 dfunkhL cwoh elg;gd csNt   (ed; : 122) 

vd;Dk; ed;D}y; E}w;gh ,jid tpthpf;fpwJ.   

Kjy; Nghyp  

 nkhopapd; Kjypy; mike;J tUk; vOj;Jg;Nghyp Kjy; Nghyp MFk;. xU 

nkhopapd; Kjypy;; cs;s mfuk; r;> Q;> a; vd;Dk; %d;W nka;fspd; Kd;Nd tUk; 

nghOJ Ifhukhf khwp Nghypahf tUk;.  

v.fh -   gry;  ® igry; 

   kQ;R  ® ikQ;R 

   kapy;  ® ikapy;   

,ilg; Nghyp  

 nkhopapd; ,ilapy; mike;J tUk; vOj;Jg;Nghyp ,ilg;Nghyp MFk;. xU 

nkhopapd; ,ilapy; cs;s mfuk; r;> Q;> a; vd;Dk; %d;W nka;fspd; Kd;Nd tUk; 

nghOJ Ifhukhf khwp Nghypahf tUk;.  

v.fh -  muR  ® miuR  

   ,yQ;rp ® ,iyQ;rp 

   muah; ® miuah;  

 mI Kjy; ,il xf;Fk; rQaKd;  (ed; : 123)  

vDk; E}w;gh thapyhf Kjy;> ,il Nghypapd; ,yf;fzj;ij mwpe;J nfhs;syhk;. ,jd; 

thapyhf mfuj;jpw;F Ifhuk; Nghyp vd;gJ GydhfpwJ.  

efuj;jpw;F Qfuk; Nghyp  

 rpy nrhw;fspy; Ifhuj;jpw;Fk; afu nka;f;Fk; mLj;J tUk; efuj;jpw;F Qfuk; 

Nghypahf tUk; tof;Fk; cz;L.  

v.fh – Ie;E}W ® IQ;E}W> Nra;eY}h; ® Nra;QY}h;  
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  ife;epd;w ® ifQ;Qpd;w> nra;e;epd;w ® nra;Q;Qpd;w  

 Mrhd; at;top et;nthL rpy;top 

 Q fhd; cwOk; vd;kUk; csNu   (ed; : 124)  

vd;Dk; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ. nkhopapayhh; vOj;Jg; Nghypia xypad;fspd; 

cwo;r;rp vd Fwpg;gpLth;.  

re;jpaf;fuk;  

 Xh; caph; neby;> NkYk; ePz;L xypg;gJ msngil MFk;. ,UNtW caph;fs; 

Nrh;e;J xypg;gJ $l;L caph; xyp MFk;. ,JNt tlnkhopapy; re;jpaf;fuk; vd 

miof;fg;gLfpwJ. 

mfuj;jpd; Kd;Nd ,fuNkh afu nka;Nah thpd; Ifhuk; Nghd;W xypf;Fk; . 

mfuj;jpd; Kd;Nd cfuNkh tfu nka;Nah thpd; xsfhuk; Nghd;W xypf;Fk;.  

v.fh - Iah;;;; ® m,ah;> ma;ah;  (I ® m, ® ma;)>  itj;jpad; > tapj;jpad; 

 xsit ® mcit> mt;it (xs ® mc ® mt;)>  nfshp > fThp 

re;jpaf;fuk; $l;nlOj;J vd;gjw;F re;jp ® $l;L > mf;fuk; ® vOj;J vd tpsf;fk; 

juyhk;. ,jid 

mk;Kd; ,fuk; aufk; vd;W ,it  

va;jpd; Ixj;J ,irf;Fk; mt;nthL  

ct;Tk; tt;Tk; xsxh; md;d    (ed; : 125)  

vd;Dk; E}w;gh njspTgLj;JfpwJ. Xh; caphpid xypj;j gpwF  kw;Nwhh; caphpid 

xypf;Fk; nghUl;L eh Kjypa cWg;Gfs; khWk; ,ilf;fhyj;j kplw;W Kaw;rp 

re;jpaf;fuk; vdg;gLk;. vd;gJ K.t. tpd; fUj;jhFk;. (nkhop E}y;: g – 26) 

vOj;Jr; rhhpia 

 vOj;Jf;fis xypf;fTk; vOjpf;fhl;lTk; Nrh;e;J epw;Fk; rhhpiafis vOj;Jr; 

rhhpia vd;gh;. gpd;tUk; ml;ltizg;gb rhhpiafs; mikAk;. 
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vOj;J tif 

 

mit ngWk; rhhpia toq;Fk; Kiw 

nka;fs; 

f;> q;> r;> Q; 

m f>  q>  r>   Q 

caph; neby; 

;(M> C>)  

     fhuk;; Mfhuk;>    Cfhuk;> 

caph; neby; 

(I> xs) 

 

  fhuk;> fhd; Ifhuk;.   Iùfhd;>  

xsfhuk;>  xsùfhd; 

caph; Fwpy 

;(m> ,) 

fhuk;> fhd;> fuk; mfhuk;> m/fhd;> mfuk; 

,fhuk;> ,/fhd;> ,fuk; 

caph; nka;f; 

Fwpy; (f> k) 

fhuk;> fhd;> fuk; ffhuk;>  f/fhd;> ffuk; 

kfhuk;>  k/fhd;> kfuk; 

 

FwpYld; fhd; rhhpia NrUk;nghOJ ,ilapy; Ma;jk; tUk;. 

vOj;Jr; rhhpia vOj;Jf;fis xypg;gjw;Fj; Jizahd tbtk; MFk;. 

vOj;Jf;fisr; rhh;e;J> tpl;birj;jiyj; jLj;J> xypapiaigj; jUtJ rhhpia MFk;. 

 nka;fs; mfuKk; nel;Laph; fhuKk;  

 Ixsf;  fhDk;  ,Uikf; Fwpy; ,t;   

 ,uz;nlhU fuKk;Mk; rhhpia ngWk;gpw    (ed; : 126)  

vd vOj;Jr; rhhpiafSf;F ed;D}yhh; ,yf;fzk; jUfpwhh;. 

vOj;jpaYf;Fg; Gwdil  

 vOj;Jf;fs; nrhw;fs; MdhYk; nrhw;fs; ,ize;J njhlh; MdhYk; Kd;G 

Fwpg;gplg;gl;l jkf;Fhpa mfj;jpyf;fzk; gj;Jk; cilad MFk;. vOj;Jf;fspd; 

,ay;Gfs; nrhy;ypYk; njhlhpYk; khwhjit vd;gJ ,jd; fUj;jhFk;. ,jid>  

 nkhopaha;j; njhlhpDk; Kd;midj;J vOj;Nj  (ed; : 127) 

vd;Dk; ed;D}y; E}w;gh thapyhf mwpayhk;. 
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  gjtpay;  

 vOj;jpaypy; jdp vOj;Jf;fspd; ,ay;G> njhlh; vOj;Jf;fs; nrhw;fshf mikjy; 

Kjypa nra;jpfs; gjtpaypy; ,lk; ngw;Ws;sd. gjj;jpd; ,yf;fzk; mjd; tiffs;  

Mfpad tphpthf ,g;gFjpapy; tpsf;fk; ngWfpd;wd. gFjpfSs; gz;Gr; 

nrhw;fSf;Fhpait Vida nrhw;fspd; gFjpfspdpd;W NtWgl;l tbt khw;wq;fis 

(tpfhuq;fis) Vw;Wr; nrhw;fis mikf;fpd;wd vd;gJ ,t;tpaypy; rpwg;gpj;Jf; 

$wg;gl;Ls;sJ. ,t;tpay; tlnkhopr; nrhw;fs; jkpopy; fye;J toq;Fjiyf; fUjp> 

tlnkhopahf;fj;ij tphpthfg; NgRfpd;wJ. jkpo;r; nrhy;yikg;G> tlnrhw;fs; 

toq;Fk;Kiw  Mfpatw;iw tpsf;FtNj gjtpayhFk;.  

gjtpay;  

 nrhw;fspd; mikg;gpyf;fzj;ijf; $Wk; ,ay; gjtpay; MFk;. Mrphpah; jhNk 

,t;tpaiyg; gilj;Jf; nfhz;likahy; gjk; vd;w tlnrhy;iyg; gad;gLj;Jfpwhh;. 

cUgdpay; (Morphology) fUj;Jf;fs; ,jpy; ,lk;ngw;Ws;sd.  

gjKk; tifAk;  

 Xh; vOj;J jdpj;Njh xd;wpw;F Nkw;gl;l vOj;Jf;fs; njhlh;e;Njh nghUisj; 

jUkhapd; mJ gjk; MFk;. ,J ,U tifg;gLk;. mit> gfhg;gjk;> gFgjk; 

vd;gdthFk;. ,jid  

     gjk; 

 

      gfhgjk;    gFgjk;  

vd;Dk; ml;ltiz thapyhf tpsq;fpf;nfhs;syhk;. 

gjk; ® nrhy;>  

gfhg;gjk; ® gphpf;f KbahjJ>  gphpj;jhy; nghUs; juhJ. 

gFgjk; ® gphpf;ff; $baJ> gphpj;jhy; mjd; xt;nthU cUg;Gk; nghUs; jUk;.  

(gjj;jpid nkhopapayhh; cUgd; (Morpheme) vd Fwpg;gpLth;) ,jid 
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vOj;Nj jdpj;Jk; njhlh;e;Jk; nghUs;jhpd;  

gjk;Mk; mJgfhg; gjk;gF gjk; vd  

,Ughy; Mfp ,aYk; vd;g    (ed; : 128)  

vd;Dk; E}w;gh thapyhf tpsq;fpf; nfhs;syhk;. gjk; vd toq;fg;gLk; nrhy;Yf;F nkhop 

vd;Dk; nrhy;Yk; khw;whf mikfpwJ.  

XnuOj;Jr; nrhy; (XnuOj;J xU nkhop) 

 xnuOj;J kl;Lk; epd;W nghUs; jUtJ xnuOj;J xU nkhop vdg;gLk;. ed;D}yhh; 

Fwpg;gpLk; XnuOj;J xU nkhopfs; 42 MFk;. jw;fhyj;jpy; 70 vOj;Jf;FSf;F Nky; 

XnuOj;J xUnkhopahf tUtij mwpayhk;. ed;D}yhh; Fwpg;gpLk; XnuOj;J 

xUnkhopapid gpd;tUkhW ,dk; fhzyhk;.   

1. nel;Laph;fshyhfpait       -     6 

 v.fh – M> <> C> V> I> X 

2. kfu tUf;f neby;fshfpait   - 6  

 v.fh – kh> kP> K> Nk> ik> Nkh 

3. jfu  tUf;f neby;fshfpait  - 5 

 v.fh – jh> jP> J}> Nj> ij  

4. gfu tUf;f neby;fshfpait   - 5 

 v.fh – gh> G+> Ng> ig> Ngh  

5. efu tUf;f neby;fshfpait   - 5 

 v.fh – eh> eP> Ne> ie> Neh 

6. ffu tUf;f neby;fshfpait   - 4 

 v.fh - $> if> Nfh> nfs  

7. tfu tUf;f neby;fshy; Mfpait  - 4 

 v.fh – th> Nt> it> nts  

8. rfu tUf;f neby;fshfpait   - 4 

 v.fh – rh> rP> Nr> Nrh  

9. ahfhu neby;fshfpait    - 1 

 v.fh - ah         
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nel;;nlOj;Jf;fshy; Mfpait nkhj;jk; - 40  

Fw;nwOj;Jf;fshy; Mfpait   - 2 

 v.fh – neh> J 

    nkhj;jk;   42 

,t;ntOj;Jf;fis ,e;ehw;gj;jpuz;ilAk; rpwg;gpd vd;W ed;D}y; $Wfpd;wJ. vdNt gP> 

fh> tP Nghy;tdtw;iwr; rpwg;gpy;yhjd vd;W ee;E}y; fUJfpd;wJ. 

 xnuOj;J xU nkhopapid xnuOj;J nkhop vd miog;gJk; cz;L.  

nkhop vd;gJ nrhy; vdg;gLk;. ,k;nkhop XnuOj;J xUnkhop> njhlnuOj;J nkhop vd 

,Utifg;gLk;. mtw;iw tpsq;fpf; nfhs;tJ mtrpak;.  

XnuOj;J nkhop 

xU vOj;J jdpj;J epd;W nghUs; je;jhy; mJ XnuOj;J. nkhop MFk;. ,it 

midj;Jk; gfhg;gjkhf tpsq;Ffpd;wd. ,jid  

 caph;ktpy; MWk; jgetpy; Ie;Jk;  

 ftrtpy; ehYk; at;tpy; xd;Wk; 

 MFk; nkby;nehJ Mk;Fwpy; ,uz;NlhL  

 xnuOj;J ,ay;gjk; MNwo; rpwg;gpd.   (ed; : 129)  

vd;Dk; E}w;gh njspthf tpthpf;fpwJ. XnuOj;J ,ay;gjk; vd;gJ XnuOj;jhy; Mfpa 

gjk; MFk;. 

njhlnuOj;J nkhopfs;  

 xd;Wf;F Nkw;gl;l gy vOj;Jf;fs; njhlh;e;J epd;W nghUs; jUtJ njhlnuOj;J 

nkhop vdg;gLk;. ,k;nkhop gfhg;gjkhfTk; gFgjkhfTk; mikAk;. gfhg;gjj; 

njhlnuOj;J nkhopfs; ,uz;L Kjy; VO vOj;Jf;fs; tiuAk; gFgjj; njhlnuOj;J 

nkhopfs; ,uz;L Kjy; xd;gJ vOj;Jf;fs; tiuAk; njhlh;e;J mikAk;. 

v.fh – md;G> gz;G> ciog;G> jpq;fs;> – ,it gfhg;gjkhf te;j njhlh;nkhop. 

  fhld;> mwpQd;> ed;ik> - ,it gFgjkhf te;j njhlh;nkhop. 

 gfhg;gjk; VOk; gFgjk; xd;gJk;  
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 vOj;J< whfj; njhlUk; vd;g   (ed; : 130)  

vd;Dk; E}w;gh thapyhf XnuOj;J xUnkhop njhlnuOj;J nkhop Mfpatw;wpd; 

,ay;gpid tpwq;fpf; nfhs;syhk;.  

gfhg;gjk;  

 gphpj;jhy; nghUs; juhjdTk; Kw;fhye;njhl;L fhuzkpd;wp ,LFwpahf xNu 

cWg;ghf toq;FtdTkhfpa nrhw;fNs gfhg;gjq;fshFk; gfhg;gjk; ehd;F tifg;gLk;. 

mit> ngah;g;gfhg;gjk;> tpidg;gfhg;gjk;> ,ilg; gfhg;gjk;> chpg;gfhg;gjk;.  

        gfhg;gjk; 

 

ngah;g;gfhg;gjk;    tpidg;gfhg;gjk;     ,ilg; gfhg;gjk;     chpg;gfhg;gjk;  

vd;Dk; ml;ltiz gfhg;gjj;jpd; tiffis tpthpf;fpd;wJ. ,tw;iw vLj;Jf;fhl;Lfs; 

thapyhf tpsq;fpf; nfhs;syhk;.  

v.fh - ngah;g;gfhg;gjk;   - epyk;> kiy 

   tpidg;gfhg;gjk;   - th> Ngh  

   ,ilg;gfhg;gjk;    - kd;> nfhy;  

   chpg;gfhg;gjk;    -  cW> edp  

nkhopapayhh; $Wk; cUgd; (Morpheme) gfhg;gjj;Jld; njhlh;GilaJ. gphpf;ftpayhj 

kpfr; rpwpa> nghUs; jUk; xyptbtNk cUgd; vdg;gLk;.  

 gFg;ghy; gadw;W ,LFwp Mfp  

 Kd;Nd xd;wha; Kbe;J ,ay; fpd;w  

 ngah;tpid ,ilchp ehd;Fk; gfhg;gjk;   (ed; : 131)  

vd;Dk; E}w;gh thapyhf gfhgjj;jpid tpsq;fpf; nfhs;syhk;. 

 



 

Manonmaniam Sundaranar University, Directorate of Distance & Continuing Education, Tirunelveli. 
73 

 

gFgjk;  

 nghUs;> ,lk;> fhyk;> rpid> Fzk;> njhopy; vDk; mWtifg; ngah;r; nrhw;fSk; 

fhyj;ij czh;j;Jk; tpidr; nrhw;fSk; gFgjq;fshFk;. gphpj;jhy; nghUs; jUk; 

,ay;GilaJ. gFgjq;fs; ngah;g;gFgjk;> tpidg;gFgjk; vd ,Utifg;gLk;. 

tpidg;gFg;gjk; njhpepiy tpidg;gFgjk;> Fwpg;G tpidg;gFg;gjk; vd ,U tifahFk;. 

tpidahyizAk; ngah;fSk; gFgjq;fNs.  

     gFgjk;  

 

ngah;g;gFgjk;  tpidg;gFgjk; 

  

     njhpepiy      Fwpg;G  

vDk; ml;ltiz thapyhf gFg;gjj;jpd; tiffis mwpayhk;. 

njhpepiy tpid vd;gJ fhyKk; nray; jd;ikAk; ntspg;gilahfj; njhpAk;. 

Fwpg;G tpid vd;gJ fhyKk; nray; jd;ikAk; Fwpg;ghfj; njhpAk;. 

tpidahyizAk; ngah; vd;gJ tpidabahfj; Njhd;Wk; ngah;. tpidapd; gz;ghd 

fhyk; fhl;LjYk; ngahpd; gz;ghd nghUs; czh;j;JjYk; ,ize;J tUtjhFk;.   

v.fh - ngah; - nghUl;ngah;g; gFgjk; - jiyth;  

   ,lg;ngah;g; gFgjk;  - Cud;  

   fhyg;ngah;g; gFgjk;  - rdpad;   

   rpidg; ngah;g; gFgjk; - gy;yd; 

   Fzg; ngah;g; gFgjk; - fWg;gd; 

   njhopw;ngah;g; gFgjk; -  nfhy;yd; 

 tpid - njhpepiy tpidg; gFgjk; - ghh;j;jhd;  

   Fwpg;G tpidg; gFgjk; - fhpad;   

 nghUs;,lk; fhyk; rpidFzk; njhopypd;  
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 tUngah; nghOJnfhs; tpidgF gjNk  (ed; : 132)  

vd;Dk; E}w;gh gFgj;jij tpthpf;fpd;wJ.  

gFgj cWg;Gfs;  

 gFgjj;jpd; gy;NtW nrhy; gphpTfs; mjd; cWg;Gf;fs; MFk;. gFjp> tpFjp> 

,ilepiy> rhhpia> re;jp> tpfhuk; vDk; MWk; gFgj cWg;Gfs; MFk;. ,tw;Ws; 

nghUj;jkhdtw;iwr; Nrh;j;J gFgjq;fs; mikAk;.  

 gFgjq;fspy; ,e;j MW cWg;Gf;fSk; tuNtz;Lk; vd;gjpy;iy. vdpDk; gFjp 

tpFjp Mfpa ,uz;Lk; fz;bg;ghf tUjy; Ntz;Lk;. ,t;tpuz;Lkpd;wpg; gFgjq;fs; 

mikahJ. 

gFjp  - Kjy;epiy> mjhtJ nrhy;ypd; Kjypy; miktJ 

tpFjp  - <w;Wepiy> mjhtJ nrhy;ypd; ,Wjpapy; miktJ 

,ilepiy - gFjpf;Fk; tpFjpf;Fk; ,ilapy; miktJ 

rhhpia - ,ilepiyiar; rhh;e;J tpFjpiag; gpstpd;wp ,iaG gLj;JtJ.  

  gFgjq;fspy; ngUk;ghYk; md; vDk; ,ilr;nrhy; rhhpiaahf tUk;.  

re;jp  - gFgj cWg;Gfs; xd;Wld; kw;nwhd;iwr; Nrh;g;gJ. 

    ngUk;ghYk; gFjpia mLj;J nka;naOj;J kpFe;J tUtJ.  

tpfhuk;  - re;jpahy; vOj;Jf;fs; khWtJ tpfhuk;. gpw cWg;GfspYk; tpfhuk;      

   mikAk;. ,J jphpG vdg;gLk;. 

gFjp vd;gj mfuhjpg; nghUisAk; tpFjpiaAk; ,ilepiyiaAk; ,yf;fzg; 

nghUisAk; czh;j;Jk;.  

mfuhjpg; nghUs; vd;gJ mfuhjpapy; ,lk; ngWk; nghUs; MFk;. 

v.fh – epyk; ® G+kp> kz;>  

,yf;fzg;nghUs; vd;gJ jpiz ghy;> vz;> fhyk; Kjypa ,yf;fzf; $Wfis 

czh;j;Jk; nghUs; MFk;. rhhpia re;jp> tpfhuk; Mfpa %d;Wk; gFgj cWg;Gfs; 

NrUk;nghOJ Vw;gLk; xyp ,iaG tbtq;fs; MFk;. 
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Xyp ,iaG tbtq;fs;  

v.fh  -  

nry;f  - nry; ñ f>   - (gFjp ñ tpFjp)  

nea;jhd; - nea; ñ j; ñ Md;>  - ( gFjp ñ ,ilepiy ñ tpFjp) 

cz;ldd; - cz; ñ l; ñ md; ñ md;  

   - gFjp ñ ,ilepiy ñ rhhpia ñ tpFjp  

ebj;jdh; - eb ñ j; ñ j; ñ md; ñ mh; 

   - gFjp ñ re;jp ñ ,ilepiy ñ rhhpia ñ tpFjp  

ele;jdd; - el ñ j;(e;) ñ j; ñ md; ñ md; - gFjp ñ re;jp (tpfhuk;)   

ñ ,ilepiy ñ rhhpia ñ tpFjp 

tUfpd;whd; - th (tU) ñ fpd;W ñ Md;  

gFjp (tpfhuk;) ñ ,ilepiy ñ tpFjp  

ele;jdd;> tUfpd;whd; vd;gdtw;wpy; KiwNa re;jpahy; Njhd;wpa jfuk; efukhfTk; th 

vd;Dk; gFjp tU vdTK; khWtJ tpfhukhFk;. nkhopapayhh; ,g; gFjpia Nth;r;nrhy; 

vd;gh;.  

 gFjp tpFjp ,ilepiy rhhpia  

 re;jp tpfhuk; MwpDk; Vw;git  

 Kd;dpg; Gzh;g;g KbAk;vg; gjq;fSk;   (ed; : 133)  

vd;Dk; E}w;gh gFgj cWg;Gfis tpthpf;fpd;wJ.  

gFjp  

gFjpapd; ,yf;fzk;  

 gFgjj;jpd; Kjy; epiyahf tUk;. gfhg;gjkhf ,Uf;Fk;. fl;lisg; nghUspy; 

mike;jpUf;Fk;. mbr;nrhy; my;yJ Nth;r;nrhy; vdg;gLk;. nrhy;ypd; KOg;nghUisAk; 

jhq;fp epw;Fk;. gfhg;gjk; Nghd;W gFjpAk; ngah;> tpid> ,il> chp vd ehd;F 

tifg;gLk;.   

     gFjp 

 

  ngah;g;gFjp tpidg;gFjp ,ilg;gFjp chpg;gFjp  
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vd;Dk; ml;ltiz thapyhf gFjpapd; tiffis mwpayhk;. 

ngah;g;gFjp   - fz; (fz;zd;)  

tpidg;gFjp   - el (ele;jhd;)  

,ilg;gFjp   - Nghy; (Nghd;wJ)  

chpg;gFjp   - fb (fbad;)   

jj;jk;  

gfhg;gjq;fNs MFk;.   (ed; : 134)  

vd;Dk; E}w;gh gFjpapd; ,ay;ig tpthpf;fpd;wJ. 

nkhopapayhh; Fwpg;gpLk; mbr;nrhy; (stem) gFjpAld; njhlh;GilaJ.  

gz;Gg;gFjp 

gz;Gg; nrhw;fSk; mtw;wpw;F vjph;r; nrhw;fSk; gFf;f Kbahj gFjpfshf 

mikAk;. ,g;gfhepiyg; gFjpfs; gz;gg; ngah;fs; vdTk; toq;fg;gLk;.  

v.fh - nrk;ik.  rpWik>  Nra;ik>  jPik>    

ntk;ik>  GJik>  nkd;ik>  Nkd;ik>   

jpz;ik>  cz;ik>  Ez;ik  

MfpadTk; ,tw;Wf;F vjph;r;nrhw;fSk; ,it jtph;j;j gpw nrhw;fSk;  gz;Gr; 

nrhw;fspd; gfhepiyg; gFjpfshFk;.  

gz;Gr; nrhw;;fspd; vjph;r;nrhw;fs;  

nrk;ik ù ntz;ik> fUik> gRik    rpWik  ù ngUik>   

Nra;ik ù mz;ik   jPik   ù ed;ik  ntk;ik ù jz;ik    

GJik  ù goik  nkd;ik ù td;ik   Nkd;ik ù fPo;ik   

jpz;ik ù neha;ik  cz;ik ù ngha;ik  Ez;ik ù gUik  

gpwnrhw;fshf klik> Gyik> ,sik> KJik> FWik> neLik> ntWik> mUik> 

fLik> vspik Kjypatw;iwf; Fwpg;gplyhk;.  

 nrq;fUk;G ® nrk;ik ñ fUk;G   ,jpy; nrk;ik vd;gJ gFjpahFk;.  
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rpw;W}h;     ® rpWik ñ Ch;    ,jpy; rpWik vd;gJ gFjpahFk;.  

Nkw;Fwpg;gpl;ltw;wpy; ik tpFjpia jdpahf gphpf;ff; $lhJ. khwhf gfhg;gjkhf nfhs;s 

Ntz;Lk; vd ed;D}y; Fwpg;gpLfp;wJ.  

v.fh - nrk;ik Kjypatw;iwr;  nrk; (gFjp) ñ ik (tpFjp) vd gphpf;ff; $lhJ.        

nrk;ik vd gfhg;gjkhfNt ,Uj;jy; Ntz;Lk;.  

 nrk;ik rpWik Nra;ik jPik  

 ntk;ik GJik nkd;ik Nkd;ik 

 jpz;ik cz;ik Ez;ik ,tw;Wvjph;  

 ,d;dtk; gz;gpd; gfhepiyg; gjNk   (ed; : 135)  

vd;Dk; E}w;gh Nkw;Fwpj;j fUj;Jf;fisj; njspTgLj;Jtijf; fhzyhk;.  

gz;Gg; gFjp milAk; tpfhuq;fs;  

 gz;Gr; nrhw;fspd; gFjpfs; tbt khw;wk; milAk;. ,J tpfhuk; vdg;gLk;. 

nrhy;ypd; ,WjpapYs;s ik ePq;Fjy;. ,ilapYs;s cfuk; ,fukhf khWjy;> Kjypy; 

epd;w Fwpy; nebyhf khWjy;> Kjypy; epd;w mfuk; Ifhukhf khWjy;> ,ilapYs;s 

nka; ,ul;bj;jy; ikaPw;Wf;F Kd;dpd;W nka; NtnwhU nka;ahf khWjy;. tUfpd;w 

ty;nyOj;Jf;F ,dkhf nky;nyOj;J kpFjy; ,it Nghd;w gpwTk; gz;Gr; 

nrhw;fSf;Fhpa tpfhu ,ay;GfshFk;.  

v.fh  

rpWgaW ® rpWik ñ gapW - ikaPW Nghjy;  

fhpad;  ® fUik ñ md; - ikaPW Nghjy;> ,il cfuk; ,fukhjy;  

ghrpiy ® gRik ñ ,iy - ikaPW Nghjy;> Mjp ePly; (mfuk; Mfhukhjy;)  

ige;jkpo; ® gRik ñ jkpo; - ikaPW Nghjy;> mb mfuk; Ifhukhjy;> ,dk; kpfy;  

Fw;wp  ® FWik ñ , - ikaPW Nghjy;> xw;W ,ul;ly; 

nra;ad; ® nrk;ik ñ md; - ikaPW Ngha;> ikaPw;Wf;F Kd;dpd;w nka; jphpjy;  

 <W Nghy; ,il cfuk; ,a;ahjy;  

 MjpePly; mb mfuk; Iahjy;  

 jd;xw;W ,ul;ly; Kd;dpd;w nka;jphpjy;  

 ,zk;kpfy; ,izaTk; gz;gpw;F ,ay;Ng  (ed; : 136)  
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vd;Dk; E}w;gh gz;Gg;ngah; tpfhuj;jpd; ,yf;fzj;ij vLj;jpak;GfpwJ.  

njhpepiy tpidg;gFjp  

nra; tha;g;ghl;Lg; gFjp 

 njhpepiy tpidr; nrhw;fs; midj;jpYk; Vty; tpid Kw;Wf;fs; gFjpfshf 

mikAk;. Vty; tpidKw;Wf;fs; nra; vDk; tha;g;ghl;by; mike;J tUk;.  

el> th> kb> rP> tpL> $> Nt> it> Ngh> nts> chpQ;> cz;> nghUe;> jpUk;> jpd;> 

Nja;> ghh;> nry;> tt;> tho;> Nfs;> m/F vDk; ,Ugj;J %d;W <Wfisf; nfhz;l ,it 

Nghd;w nrhw;fs; ahTk; nra; vDk; tha;g;ghl;by; mike;J tUk;.  

 ,Ugj;J ehd;F  nkhop ,Wjp vOj;Jf;fSs;> msngilapy; kl;LNk ,Wjpapy; 

tUk;. vfuk; ePq;fpa ,Ugj;J %d;W <WfSk; ,q;Fr; Fwpg;gplg;gl;Ls;sd. ,t;tpUgj;J  

%d;W <WfspYk; njhpepiy tpidg;gFjpfs; tUk;.  

 njhpepiy tpidr; nrhw;fspd; gFjpfs; ahTk; „nra; vDk; tha;g;ghl;by; mikAk;. 

Vty; xUik tpidf;Fk; ,JNt tha;g;ghL MFk;. vdNt  

nra;vd; Vty; tpidg; gfhg;gjNk  (ed; : 137)  

vd;W ed;D}y; Fwpg;gpLfpd;wJ.  

 el> th> Kb> m/F vd;gd ,Ugj;J %d;W <w;WfSf;Fk; vLj;Jf;fhl;lhFk;.  

v.fh –  

 Vty; tpid     njhpepiy tpidfspd; gFjp 

 el     el ñ g; ñ g; ñ Md;  

 th     tU ñ t; ñ Md;  

 kb     kb ñ t; ñ Md;  

 rP     rP ñ g; ñ g; ñ Md;  

 tpL     tpL ñ t; ñ Md;  

 neh     neh ñ t; ñ Md;  

,t;thNw gpw vLj;Jf;fhl;LfSk; mike;J tUk;.  

 elth kbrP tpLf Ntit  

 nehg;Ngh nts chpQ; cz;nghUe; jpUk;jpd; 

 Nja;g;ghh; nrt;ty; tho;Nfs; m/F vd;W  
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 va;jpa ,Ughd; %d;W Mk; <w;wTk; 

 nra;vd; Vty; tpidg;gfhg; gjNk    (ed; : 137)  

vd;Dk; E}w;gh thapyhf ,jid tpsq;fpf;nfhs;syhk;.  

nra;tp> nra;tpg;gp tha;g;ghl;L gFjpfs;  

 „nra; vDk; tha;g;ghl;L Vty; tpidf;Fg; gpd;G „tp my;yJ „gp tpFjp ,iztJ 

nra;tp> nra;tpg;gp vDk; tha;g;ghl;L Vty; tpidahFk;. „nra; vd;Dk; tha;g;ghl;L Vty; 

tpidf;Fg;  gpd;dh; „tp> „gp tpFjpfs; ,ize;Njh mtw;Ws; xd;W ,ul;bj;Njh tUtJ 

<Nuty; tpidahFk;. ,it tpidfSf;Fg; gFjpfshf mikAk;.  

 „tp tpFjp ,ul;bf;fhJ Mapd; „gp tpFjp ,ul;bf;Fk;.  

 nra;> nra;tp> nra;tpg;gp %d;Wk; xUikapy; toq;Fk; gFjpahFk;. 

v.fh -  

 tUtp> elg;gp – ,J nra;tp vDk; tha;g;ghl;L Vty;  

 tUtpg;gp. elg;gpg;gp – ,J nra;tpg;gp vDk; tha;g;ghl;L Vty; 

 tUtp ñ j; ñ j; ñ Md;> elg;gp ñ j; ñ j; ñ Md;  

 tUtpg;gp ñ j; ñ j; ñ Md;> elg;gpg;gp ñ j; ñ j; ñ Md;  

,itNghd;W gpw njhpepiy tpidfspd; gFjpfisAk; mikj;Jf; nfhs;syhk;.  

 nra;vd; tpidtop tpg;gp jdpthpd;  

 nra;tpvd; Vty; ,izapd; <Nuty;   (ed; : 138)  

vd;Dk; ed;D}y; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.  

tpidg; gFjpf;Fg; Gwdil  

„nra; vDk; Vty; tpid „nra;tp „nra;tpg;gp vDk; Vty; tpidfshf NtWgLjy; 

Nghd;W jd;ik> Kd;dpiy> glh;f;if Mfpa gpw njhpepiy tpidfspy; ,lk;ngWk; el> 

th> kb> m/F vd Kd;dh;f; $wg;gl;l gFjpfs; NtWgLjy; vd;gJ ,yf;fz 

tuk;gpw;Fl;gl;l tpjpNa MFk;.  

v.fh  

 kbe;jhd; (kb - gFjp)>  kbtpj;jhd; (kbtp - gFjp ) 
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 nra;tpj;jhd; (el – gFjp)    - nra;  

 elg;gpj;jhd; ( elg;gp – gFjp)   - nra;tp 

elg;gpg;gpj;jhd; (elg;gpg;gp – gFjp)  - nra;tpg;gp 

el – elj;J (elj;jpdhd;)>    fhz; - fhl;L (fhl;bdhd;)  

cUs; - cUl;L (cUl;bdhd;)   cz; - Cl;L (Cl;bdhd;)  

NjW - Njw;W (Njw;wpdhd;) Kjypa NtWghLfisAk; ftdj;jpy; nfhs;f.  

tpsk;gpa gFjp NtW MjYk; tpjpNa  (ed; : 139)  

vd;Dk; E}w;gh thapyhf ,jid mwpayhk;. 

tpFjp  

tpidr; nrhw;fspd; ,Wjpapy; mikAk; nrhy; gFjpf;F tpFjp vdg; ngah.; 
,t;tpFjpfs; gpd;tUkhW mikAk;.  

md;> Md;> ms;> Ms;> mh;> Mh;> g> khh;@ m> M> F> L> J> W@ vd;> Vd;> my;> 
md;> mk;> Mk;> vk;> Vk;@ Fk;> Lk;> Jk;> Wk;@ I> Ma;> ,@ kpd;> ,h;> <h;> ,ah;> f> a> ck; 
vDk; Kg;gj;NjOk; ,it Nghy;td gpwTk; tpidr; nrhw;fspd; tpFjpfshFk;. 
,t;tpjpfSs; rpy ngah;r; nrhw;fspYk; mike;J tUk;. 

v.fh  

njhpepiy tpid  

md;> Md;   - (fz;ldd;> fz;lhd;)  - Mz;ghw; glh;f;if  

ms;> Ms;  - (fz;lds;> fz;lhs;)  - ngz;ghw; glh;f;if  

mh;> Mh;  - (fz;ldh;> fz;lhh;)  - gyh;ghw; glh;f;if 

g;> khh;   - (fhz;g> fhz;khh;);  - gyh;ghw; glh;f;if 

m> M   - (fz;ld> fhzh)  - gytpd;ghw; glh;f;if  

F> L> J> W  - (fhz;F> fhz;L> ele;J> te;Jw;W) - jd;ik 

vd;> Vd;>   - (fz;ldd;> fz;Nld;)  - jd;ik xUik  

ms; md;  - (fhz;gs;> fhz;gd;)  - jd;ik xUik  

mk;> Mk;>   - (fz;ldk;> fhz;ghk;>) - jd;ik gd;ik  

vk;> Vk;> Xk;>  - (fz;nldk;> fhz;Ngk;> fhz;Nghk;); - jd;ik gd;ik 

Fk;> Lk;> Jk;> Wk; - ( fhz;Fk;> fhz;Lk;> fhZJk;> NrWk;) - jd;ik gd;ik  

I> Ma;> ,  - fz;lid> fz;lha;> fhz;b - Kd;dpiy xUik 
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kpd;> ,h;> <h;  - fhz;kpd;> fhz;ldPh;> fz;Bh; - Kd;dpiy gd;ik  

,ah;> f> a  - fhzpah;> fhz;f> thopa - tpaq;Nfhs; tpidKw;W 

ck;   - elf;Fk; - nra;Ak; vDk; tha;g;ghl;L tpid  

 

Fwpg;gl;l tpFjpfSs; rpy Fwpg;G tpidfspYk; tUk;. 

v.fh  

md;  - fhpad;    Md; - fhpahd; 

ms;  - fhpas;    Ms; - fhpahs; 

mh;  - fhpah;    Mh; - fhpahh; 

J  - fhpJ    m - fhpa (d) 

W  - mw;W     L - cz;L   

vd;  - fhpnad;   Vd; - fhpNad; 

mk;  - fhpak;    Mk; - fhpahk; 

vk;  - fhpnak;   Vk; - fhpNak; 

Xk;  - fhpNahk;   Ma; - fhpaha; 

I  - fhpia    , - nghd;dp 

,h;  - fhpaph;    <h; - fhpaPh;  

rpy tpFjpfs; ngah;r; nrhw;fspYk; tUk;.  

md;  - ghz;bad;   Md; - ehl;lhd; 

ms;  - mts;    Ms; - ngz;zhs; 

mh;  - mth;    Mh; - ed;D}yhh;  

khh;  - mz;zd;khh;   J - mJ  

I  - mit    , - ey;yp 

,t;tpFjpfs; jtpu gpw tpFjpfSk; njhopw;ngah;> gz;Gg;ngah; Kjypatw;wpy; tUk;.  

njhopw;ngah;  

jy; - elj;jy;  if - nfhs;is  it - ghh;it  

F - Nghf;F  G - ,Ug;G  c - tuT 

jp - nra;jp  rp - Kaw;rp  tp - fy;tp 
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cs; - nra;As;  fhL - rhf;fhL  ghL - $g;ghL 

ik - cz;ik  ,y; - vopy;   my; - Mly;  

mk; - Ml;lk;  

gz;Gg; ngah; 

ik - jd;ik  I - njhy;iy  rp - khl;rp 

G - khz;G  c - koT   gk; - jpl;gk; 

xd;Wf;F Nkw;gl;l nghUspy; tUtdTk; cz;L 

J  - tUJ   - jd;ik xUik  

te;J  - tpidnar;rk;  

tUfpwJ - xd;wd;ghy; glh;f;if 

t  - tUfpd;wd  - gytpd;ghy; Kw;W 

tu  - tpidnar;rk;   

te;j  - nganur;rk;  

 md;Md; ms;Ms; mh;Mh; gk;khh;  

 mM FLJW vd;Vd; my;md; 

 mk;Mk; vk;Vk; Xk;XL ck;Ch; 

 fljw IMa; ,k;kpd; ,h;<h; 

 ,ah; fack; vd;gTk; gpwTk; 

 tpidAk; tpFjp ngahpDk; rpyNt   (ed; : 140)  

vd;Dk; E}w;gh tpFjpapd; ,ay;gpid tpthpf;fpd;wJ.      

5. ,ilepiy  

,ilepiyfs; ngUk;ghYk; fhyk; fhl;Lk; ,ay;Gilaitahf mike;jpUf;Fk;. 

ngah; nrhw;fspy; mike;JtUk; ,ilepiy fhykl; fhl;Ltjpy;iy. gFgj cWg;Gf;fspy; 

re;jpf;Fk; rhhpiaf;Fk; ,ilapy; mike;J tUk;. re;jp> rhhpiafs; ,y;yhj NghJ 

gFjpf;Fk; tpFjpf;Fk; ,ilapy; mike;J tUk;. ,g;gz;Gfspd; mbg;gilapy; 

,ilepiyfis %d;W tifg;gLj;jyhk;. mit> ngah; ,ilepiy> tpid ,ilepiy> 

fhy ,ilepiy vd;gdthFk;. ,f;fhy ,ilepiy ,we;jfhy ,ilepiy> epfo;fhy 

,ilepiy> vjph;fhy ,ilepiy vd %tifg;gLk;. ,jid  
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    ,ilepiy 

 

  ngah;    tpid     fhyk;  

 

    ,we;jfhyk;    epfo;fhyk;      vjph;fhyk;  

vd;Dk; ml;ltiz thapyhf mwpayhk;.  

ngah; ,ilepiy 

 ngah;r;nrhy; mjhtJ tpizahyizAk; ngauy;yhj ngah;g;gFgjq;fspy; gFjp> 

tpFjp vDk; ,uz;ilAk; gphp;j;j gpd;dh;> ,ilapy; vQ;rp epw;gijg; ngah; ,ilepiy vd 

Fwpg;gplyhk;. ,j;jifa ngah;g; gFgjq;fspd; ,ilepiyapy; mike;jpUf;Fk; 

,ilepiyfNs ngah; ,ilepiyfs; MFk;. 

v.fh - mwp ñ Q; ñ md;>   ,is ñ Q; ñ mh;  - Qfu ,ilepiy 

elj;J ñ e; ñ mh;>   Xl;L ñ e; ñ eh;  - efu ,ilepiy 

,il ñ r; ñ rp>   Giy ñ r; ñ rp  - rfu ,ilepiy  

,it Nghd;W gpw ngah;g;gFgjq;fspYk; ,ilepiyfspy; mikAk;.  

 ,yf;fpak; fz;Lmjw;F ,yf;fzk; ,ak;gypd;  

 gFjp tpFjp gFj;J ,il epd;wij 

 tpidg;ngah; my;ngah;f;F ,ilepiy vdNy  (ed; : 141)  

vd;Dk; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.  

tpid ,ilepiy  

njhpepiy tpidr; nrhw;fspy; gFjpf;Fk; tpFjpf;Fk; ,ilapy; fhyj;ijf; fhl;Lk; 

,ilepiy tUk;. MapDk; tpidr; nrhw;fspy; fhyk; fhl;Lk; ,ilepiy tuhJ vd;gJ 

Fwpg;gplj; jf;fJ.  

v.fh –    nty;thd; ® nty; ñ t; ñ Md;>  epd;whd; ® epy;(epd;) ñ w; ñ Md;  

,tw;wpy; t; vjph;fhyj;ijAk;> w; ,we;j fhyj;ijAk; fhl;Lk; ,ilepiyfs; MFk;.  
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,we;jfhy ,ilepiy  

 j;> l;> w;> ,d; Mfpait Ik;ghy; %tpl tpidr; nrhw;fspy; mike;J ,we;j 

fhyj;ijf; fhl;Lk;. vdNt ,it ,we;jfhy ,ilepiyfs; MFk;.  

v.fh – it ñ j; ñ j; ñ Md;> (itj;jhd;) fhz;(fz;) ñ l; ñ Md;> (fz;lhd;)   

NgR ñ,d; ñMd; (Ngrpdhd;)   nfhy;(d;) ñ w; ñ Md;> (nfhd;whd;)  

,tw;wpy; ,we;jfhy ,ilepiyfs; te;Js;sd. NkYk; ,d; vDk; ,ilepiy ,fuk; 

nfl;L dfukhfTk;> efuk; nfl;L ,fukhfTk; tUtJz;L.   

v.fh - nrhy; ñ (,)d; ñ Md; (nrhd;dhd;)> NgR ñ (,)d; ñ Md; ( Ngrpdhd;) 

 jlxw;W ,d;Nd Ik;ghy; %tplj;J  

 ,we;j fhyk; jUk; njhopy; ,ilepiy   (ed; : 142)  

vd;Dk; E}w;gh ,jid mwpaj; jUfpwJ.  

epfo;fhy ,ilepiy  

 Mepd;W> fpd;W> fpW vd;gd %tpl> Ik;ghy; tpidr; nrhw;fspy; epfo;fhyj;ij 

ciuf;Fk; ,ilepiyfshFk;.  

v.fh  

Xlhepd;whd; ® XL ñ Mepd;W ñ Md;> XLfpd;whd; ® XL ñ fpd;W ñ Md;  

XLfpwhd; ® XL ñ fpW ñ Md;  

 Mepd;W fpd;W fpW %tplj;jpd;  

 Ik;ghy; epfo;nghOJ miwtpid ,ilepiy  (ed; : 143)  

vd;Dk; E}w;gh thapyhf ,jid mwpayhk;.  

vjph;fhy ,ilepiy  

 g;> t; vDk; nka;fs; %tpl> Ik;ghy; tpidr; nrhw;fspy; vjph;fhyj;ij ciuf;Fk; 

,ilepiyfshFk;. 

v.fh -   cio ñ g; ñ Md; (ciog;ghd;)>   nry; ñ t; ñ Md; (nry;thd;) 

 gt;t %tplj;J Ik;ghy; vjph;nghOJ  
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 ,irtpid ,ilepiy ahk;,it rpy,y  (ed; : 144)  

vd;Dk; E}w;gh thapyhf ,jid mwpayhk;.  

fhyk; fhl;Lk; tpFjpfs;  

 tpidr;nrhw;fs; rpytw;wpy; fhyk; fhl;Lk;  ,ilepiyfs; tUtjpy;iy. 

mj;jifa nrhw;fspy; tpFjpfNs Ik;ghy; %tplj;NjhL fhyj;ijAk; czh;j;Jk; 

,ay;Gilad. mtw;iw rhd;Wfsld; mwptJ mtrpak;. 

1. W> Wk; tpFjpfs; - ,we;j fhyKk; vjph;fhyKk; fhl;Lk;. 

 v.fh – nrd;W> nrd;Wk; - ,we;j fhyk; 

   NrW> NrWk;    - vjph;fhyk;  

2. J> Jk; tpFjpfs; - ,we;j fhyKk; vjph;fhyKk; fhl;Lk;.  

 v.fh – te;J> te;Jk; - ,we;jfhyk;  

   tUJ> tUJk; - vjph;fhyk; 

3. L> Lk; tpFjpfs; - ,we;j fhyk; fhl;Lk;  

v.fh – cz;L> cz;Lk; 

4. F> Fk; - vjph;fhyk; fhl;Lk;  

 v.fh – cz;F> cz;Fk; 

5. kpd;> <h;> Mfpa Vty; tpFjpfs; - vjph;fhyk; fhl;Lk;.  

 v.fh – cz;kpd;> cz;zPh; 

6. f> a> ,ah; Mfpa tpaq;Nfhs; tpFjpfs; - vjph;fhyk; fhl;Lk; 

 v.fh – tho;f> thopa> thopah; 

7. ,> khh; tpFjpfs; - vjph;fhyk; fhl;Lk;.  

 v.fh – Nrhp> nrd;khh; 

8. g tpFjp - ,we;j fhyKk; vjph;fhyKk; fhl;Lk;. 

 v.fh – New;W vd;g> ehis vd;g.  

9. nra;Ak; vd;Dk; tha;g;ghl;L tpidKw;W tpFjp – epfo;fhyKk; vjph;fhyKk; fhl;Lk;.  
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 v.fh - ,d;W nrhy;Yk;> ehis nrhy;Yk;  

10. M vd;Dk; vjph;kiw tpFjp - %d;W fhyKk; fhl;Lk;.  

v.fh – New;W cz;zh> ,d;W cz;zh> ehis cz;zh  

Nkw;Fwpg;gpl;l tpFjpfSs; W> Wk;> J> Jk;> L> Lk;> F> Fk; vDk; vl;Lk; jd;ik 

tpidfSf;F chpait. ,jid> 

 wt;nthL cfu ck;ikepfo;G my;yTk;  

 jt;nthL ,wg;Gk; vjph;Tk; lt;nthL  

 fopTk; ft;nthL vjph;Tk;kpd; Vty; 

 tpaq;Nfhs; ,k;khh; vjph;Tk; ghe;jk;  

 nrynthL tuTk; nra;Ak; epfo;G vjph;Tk; 

 vjph;kiw Kk;ikAk; Vw;Fk;> <q;Nf   (ed; : 145)  

vd;Dk; E}w;gh thapyhf mwpayhk;.  

tlnkhop Mf;fk;  

 tlnkhopr; nrhw;fisj; jkpopy; fye;J NgRk;nghOJk; vOJk;nghOJk; xyp> 

xg;Gik cila jkpo; vOj;Jf;fshy; tlnkhop vOj;Jf;fis toq;FtJ tlnkhop 

Mf;fk; MFk;.  

tlnkhop Mf;fk; vd;gJ tlnrhw;fisj; jkpopy; mikj;jy; MFk;.  

jw;rkk;  

 tlnkhopf;Fk; jkpOf;Fk; nghJthd vOj;Jf;fshy; Mfp> jphpG ,d;wpj; jkpopy; 

toq;Fk; tl nrhw;fs; jw;rkk; vdg;gLk;. 

 v.fh - mkyk;> fkyk;> fhuzk;> Fq;Fkk;> guk;> kyk; 

jw;gtk;  

 tlnkhopf;F kl;LNk chpa rpwg;G vOj;Jf;fshYk;> ,U nkhopfSf;Fk; nghJTk; 

tlnkhopf;Fr; rpwg;Gkhfpa ,Utif vOj;Jf;fshYk; Mfpj; Njhd;wy;> jphpjy;> nfLjy; 

Mfpa tpfhukile;J jkpopy; toq;Fk; tlnrhw;fs; jw;gtk; vdg;gLk;.  
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 Rfp> Njak;> Nghfp> rig - tlnkhopr; rpwg;G 

 vOj;Jf;fshfp tpfhukile;J jkpopy; toq;Ftd 

mud;. rak;> Qhdk;> khjk; - ,UnkhopfSf;Fk; nghJTk; tlnkhopf;Fr;  

  rpwg;GkhfpavOj;Jf;fshyhfp tpfhukile;J  

  jkpopy;  toq;Ftd. 

 khiy > Ghp> ,ujp> ,y;iy  - ,UnkhopfSf;Fk;. nghJthd vOj;Jf;fshfp> 

         tpfhukile;J jkpopy; toq;Ftd  

Nkw;fz;lit tlnkhopahf;fj;ijj; njspthf mwpaj; Jiz nra;Ak;. mNjhL tlnkhop 

Mf;fk; gw;wp ed;D}y; Fwpg;gpLk; nra;jpfis mwpe;Jnfhs;tJ mtrpak;.  

nghJ vOj;Jf;fSk; rpwg;G vOj;Jf;fSk;  

 tlnkhopapYs;s 16 capnuOj;Jf;fSs; ,ilapy; cs;s ehd;Fk; <w;wpYs;s 

,uz;Lkhfpa 6 ePq;fpa 10 capnuOj;Jf;fSk;> f> r> l> j> g vDk; 5 th;f;fq;fspy; 

KjypYs;s 5 nka;fs; (f> r> l> j> g) kw;Wk; <w;wpYs;s 5 nka;fs; (q> Q> z> e> k) 

a> u> y> t> s vDk; 5 nka;fs; Mfg; 15 nka;fSkhfpa 25 vOj;Jf;fSk; 

tlnkhopf;Fk; jkpOf;Fk; nghJthfpa vOj;Jf;fshFk;. ,it xope;j 28 vOj;Jf;fSk; 

tlnkhopf;F kl;LNk chpa rpwg;G vOj;Jf;fshFk;. rpwg;ngOj;Jf;fs; jk;ik xj;j 

xypAila jkpo; vOj;Jf;fshfj; jphpe;J toq;Fk;.  

,U nkhopfSf;Fk; nghJ vOj;Jf;fs; - 25 (caph; 10 ñ nka; 15) 

tlnkhopr; rpwg;G vOj;Jf;fs;  - 28 (caph; 6 ñ nka; 22)  

 ,ilapy; ehd;Fk; <w;wpy; ,uz;Lk;  

 my;yh mr;RI tUf;fk; Kjy; <W  

 aMjp ehd;iks MFk; IiaAk; 

 nghJntOj;J xope;j ehNyOk; jphpAk;.   (ed; : 146)  

vd;Dk; E}w;gh thapyhf ,jid mwpayhk;.  

tlnkhopr; rpwg;G vOj;Jf;fs; jkpopy; jphpjy; 
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 tl nkhopf;F kl;LNk chpa rpwg;G vOj;Jf;fs; gpd;tUkhW jkpo; vOj;Jf;fshfp 

toq;Fk;. VohtJ capnuOj;J ,fukhfTk; ,U vdTk; jphpAk;.  

v.fh – h;\g - ,lgk; >   tUj;j – tpUj;jk;.  

Ie;J th;f;fq;fspd; ,ilNa cs;s %d;W nka;fSk; jj;jk; th;f;fj;jpd; 

KjnyOj;Jf;fshfj; jphpAk;.  

v.fh 

ef   efk;  ehf ehfk;  Nkf   Nkfk;  

rtp   rtp  [a rak;  rbjp   rbjp 

gPlk;   gPlk;      [lk; rlk;;  $lk;   $lk;  

];jyk;  jyk; jpek; jpdk;  juh   jiu 

gyk;   gyk; ghyk; ghyk;  ghujk;  ghujk;  

vl;lhtJ nka; (I) rfukhjNyhL afukhfTk; jphpAk;.  

 v.fh  gq;f[k; - gq;fak; 

Kg;gjhtJ nka; (gP) rfukhjNyhL afukhfTk; jphpAk;  

 v.fh gPtk; - rptk;>   Nj – Njak; 

Kg;gj;njhd;whtJ nka; ( \ ) rfukhfTk; lfukhfTk; jphpAk;  

 v.fh - \z;Kf : rz;Kfd;> tp\k; - tplk; 

Kg;gj;jpuz;lhtJ nka; (]) rfukhfTk; jfukhfTk; jphpAk;  

 v.fh - ]Pjh – rPij>  th] – thrk;>  kh] – khjk;  

Kg;gj;J %d;whtJ nka; (`) mfukhfTk; ffukhfTk; jphpAk;.  

v.fh - `hp – mhp > Nk`k; - Nkfk; 

Kg;gj;ije;jhtJ nka; (z) ,U ffukhfj; (f;f) jphpAk;  

 v.fh yzkP - ,yf;Fkp> gz - gf;fp  
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nghJ vOj;Jf;fspy; nrhy;ypWjpapy; tUk; Mfhuk; IfhukhfTk; <fhuk; ,fukhfTk; 

jphpAk;. 

 v.fh - khyh - khiy  uhjh - ,uhij 

  fhe;jP - fhe;jp>  kNdhd;kzP - kNdhd;kzp  

mtw;Ws;  

 Vohk; caph; ,a;Ak; ,UTk; ItUf;fj;J  

 ,ilapy; %d;Wk; mt;tk; KjYk;  

 vl;Nl at;Tk; Kg;gJ raTk; 

 Nky;xd;W rlTk; ,uz;Lk; rjTk;  

 %d;Nw afTk; Ie;J ,U ft;Tk; 

 M<W IAk; <<W ,fuKk;   (ed;: 147)  

vd;Dk; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.  

nrhy; Kjypy; tpfhuk; 

 nrhy; Kjypy; tUk; ufuj;jpw;F Kd;G m> ,> c vd;Dk; %d;wpy; VNjDk; xd;W 

tUk;. nrhy; Kjypy; tUk; yfuj;jpw;F Kd;G ,> c vd;gdtw;wpy; VNjDk; xd;W tUk;. 

nrhy; Kjypy; tUk; afuj;jpw;F Kd;G ,fuk; tUk;.  

  v.fh  - uq;fd; - muq;fd;>  uhkd; - ,uhkd;  

  Urp – cUrp>   yhgk; - ,yhgk; 

  Nyhgk; - cNyhgk;  akd; - ,akd; 

 ut;tpw;F mk;Kj yhKf; FwpYk;  

 yt;tpw;F ,k;Kjy; ,uz;Lk; at;tpw;F  

 ,a;Ak; nkhopKjy; MfpKd; tUNk.  (ed; : 148)  

vd;Dk; E}w;gh ,jid mwpaj;jUfpwJ.  

nrhy; ,ilapy; tpfhuk;  

 nka;naOj;Jf;fs; Nrh;e;J tUkplj;Jg; gpd;dpd;w afu> ufu> yfuq;fSf;F Kd;dh; 

,fuk; tUk;. kfu> tfuq;fSf;F Kd;dh; cfuk; tUk;. ufuj;jpw;F Kd;dh; mfuk; tUk;. 

ufuj;jpw;Fg; gpd;dh; cfuKk; tUk;. 
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 v.fh   fht;ak; - fhtpak;>  t;A+fk; - tpA+fk;  

   e;ahfk; - epahak;>  tf;uk; - tf;fpuk;  

   fpU\;zd; - fpUl;bzd;> Rf;yk; - Rf;fpyk;>  f;Nyrk; - fpNyrk;  

gj;kk; - gJkk;>  gf;tk; - gf;Ftk; 

uj;jk; - muj;jk;  mh;j;jk; - mUj;jk;  

 ,ize;J ,ay; fhiy auYf;F ,fuKk;  

 kt;Tf;F cfuKk; efuf;F mfuKk; 

 kpirtUk; ut;top at;Tk; Mk;gpw   (ed; : 149)  

vd;Dk; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.  

jkpo;r; rpwg;ngOj;Jk; nghJntOj;Jk;  

 w> d> o vDk; %d;W nka;fSk; v> X vDk; ,uz;L caph;fSk; Mfpa Ie;J 

KjnyOj;Jf;fSk; caph;nka;> capusngil vDk; ,uz;Lk; my;yhj vl;Lr; 

rhh;ngOj;Jf;fSk; jkpo; nkhopf;Nf chpa rpwg;ngOj;Jf;fshFk;. ,it my;yhj 

vOj;Jf;fs; (caph; 10 ñ nka; 15 ñ rhh;G 2 ® 27 ) jkpo; nkhopf;Fk; tlnkhopf;fFk; 

nghJthfpa vOj;Jf;fs; MFk;.  

 wdov xt;Tk; caph;nka; capusG  

 my;yhr; rhh;Gk; jkpo;gpw nghJNt   (ed; : 150)  

vd;Dk; E}w;gh thapyhf Nkw;Fwpj;j nra;jpfis tpsq;fpf; nfhs;syhk;. 
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myF – 3 

caphPw;Wg; Gzhpay; (Kjw;gFjp) 

Gzh;r;rp tiffSk; capP;w;Wg; Gzh;r;rpAk; 

 vOj;jpay; ghFgLj;jpa vOj;jpyf;fzg; gphpTfs; gd;dpuz;L. mtw;Ws; ,Wjpahf 

,lk; ngWtJ „Gzh;r;rp‟ vd;gjhFk;. ,uz;L nrhw;fs; NrUk;NghJ vOj;Jf;fspy; 

eilngUk; khw;wq;fs; Gzh;r;rp ,yf;fzkhf mikfpwJ. Kjy; nrhy;yhd epiynkhop 

,Wjp vOj;Jk; ,uz;lhk; nrhy;yhd tUnkhopapd; Kjy; vOj;Jk; Gzh;r;rp 

,yf;fzj;Jf;F chpait. mt;tpuz;Lk; NrUk; NghJ vOj;J mbg;gilapYk; nrhy; 

mbg;gilapYk; nghUs; mbg;gilapYk; khw;wq;fs; Vw;gLk;. mtw;iw ed;D}yhh; %d;W 

,ay;fspy; tpsf;fpAs;shh;. nrhw;fspd; vOj;Jf;fs; Njhd;wy;> jphpjy;> nfLjy; vDk; 

%tif tpfhukhfNth my;yJ ,ay;ghfNth miktij Gzh;r;rp ,yf;fzk; 

njspTgLj;JfpwJ.  

      Gzh;r;rp  

 

  ,ay;Gg; Gzh;r;rp   tpfhug; Gzh;r;rp  

 

      Njhd;wy;    jphpjy;     nfLjy;  

vd;Dk; ml;ltiz thapyhf Gzh;r;rpapd; mbg;gilg; gz;gpid mwpayhk;. ,t;tifg; 

Gzh;r;rp midj;Jk; Ntw;Wikg; nghUSf;Nfw;gTk; Ntw;Wik my;yhj my;topg; 

;nghUSf;Nfw;gTk; ,U epiyfspy; mikAk;. ,jdhy; ,jid nghUl;Gzh;r;rp vd;gh;> 

     nghUl;Gzh;r;rp  

 

   Ntw;Wikg; Gzh;r;rp>    my;topg; Gzh;r;rp  

vDk; ml;ltiz thapyhf ,jid mwpayhk;. ,j;jifa Gzh;r;rpapd; ,yf;fzj;ij 

ed;D}yhh;  
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1. caphPw;Wg; Gzhpay;  

2. nka;aPw;Wg; Gzhpay; 

3. cUG Gzhpay;  

vd %d;whfg; gphpj;J tpthpf;fpd;whh;. ,tw;iw mwptjd; thapyhf Gzh;r;rp ,yf;fzk; 

gw;wpa njsptpid ngwyhk;.  

caphPw;Wg; Gzhpay;  

 capnuoj;Jf;fis ,Wjpapy; ngw;w epiynkhopfSld; capnuOj;Jf;fisAk; 

nka;naOj;Jf;fisAk; Kjypy; ngw;w tUnkhopfs; GzUk; epfo;tpid tpthpf;Fk; 

,aNy caphPw;Wg; Gzhpay; MFk;.   

Gzh;r;rpapd; nghJ ,yf;fzk;  

Gzh;r;rp  

nka;naOj;Jf;fisAk; capnuOj;Jf;fisAk; KjypYk; ,WjpapYk; cila 

gfhg;gjk; gFgjk; vd;Dk; ,Utifr; nrhw;fSk; jd;nzhL jhDk; jd;nzhL gpwTkhf 

Ntw;Wikg; nghUs; my;yJ my;topg; nghUspy; NrUk;. Mt;thW NrUk;nghOJ 

epiynkhopAk; tUnkhopAk; ,ay;ghfNth tpfhukhfNth Nrh;tJ Gzh;r;rp vdg;gLk;.   

Gzh;r;rp ® Gzh;g;G ® Nrh;f;if ® ,iaG ® re;jp vDk; gy nghUspy; ,J 

mikfpwJ.  

vOj;Jg; Gzh;r;rp 

 epiynkhop <W tUnkhop Kjy; vd;Dk; mbg;gilapy; ehd;F tifg; Gzh;r;rp 

mike;Js;sd. ,g;Gzh;r;rpapid vOj;Jg; Gzh;r;rp vd;gh;.  

 1. caph; Kd; caph;  -    mzp + Mil>   fiy ñ moF 

 2. caph; Kd; nka;   -    jdp + tPL>    fhiy ñ rpwg;G 

 3. nka; Kd; caph;   -    vd; + caph;>    kdk; ñ miyAk; 

 4. nka; Kd; nka;   -    vd; + tPL>     kdk; ñ nghpaJ 
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gjg; Gzh;r;rp (nrhy;) 

 gFgjk; vd;gJ gphpf;ff; $ba nrhy;> gfhg;gjk;; vd;gJ gphpf;f Kbahj nrhy;. 

,t;tpU nrhy; epiyfspd; mbg;gilapyhd tifg;ghL ehd;fhFk;. 

 1. gFgjj;Jld; gFgjk; Gzh;jy;     - mtd; + te;jhd;>  mwpQd; ñ Kfk; 

 2. gFgjj;Jld; gfhg;gjk; Gzh;jy;    - mtd; + fz;>  mwpQd; ñ Kfk;  

 3. gfhg;gj;Jld; gFgjk; Gzh;jy;     - fz; + tpopj;jhd;>  nghd; ñey;yJ 

 4. gfhg;gjj;Jld; gfhg;gjk; Gzh;jy;   - vd; + fz;>  nghd; ñ mzp  

Nkw;fz;l ehd;fDs; 1>4 jd;ndhL jhd; Gzh;jy;. 2> 3 jd;NdhL kwe;J Gzh;jy; gz;gpy; 

mike;Js;sd.  

nghUs; Gzh;r;rp 

 jkpopy; xU njhlh; jUk; nghUspd; mbg;gilapy; Ntw;Wikj; njhlh;> my;topj; 

njhlh; vd;Dk; ,U epiyfs; cs;sd. ,j;jd;ikfspd; mbg;gilapy; Gzh;r;rp ,U 

tifg;gLk;. 

1. my;topg; Gzh;r;rp – (v.fh)  kuk; ñ fha;e;jJ  

2. Ntw;Wikg; Gzh;r;rp – (v.fh) kuk; ñ ngl;b 

,ay;G tpfhug; Gzh;r;rp  

 Gzh;r;rpapdhy; nrhw;fs; milAk; khw;wk; epiyia xl;bg; Gzh;r;rp ,Utifg;gLk;. 

1. ,ay;G Gzh;r;rp -  (v.fh) epyh ñ Njhd;wpaJ - epyh Njhd;wpaJ  

2. tpfhug; Gzh;r;rp – (v.fh) epyh ñ Njhw;wk; - epyhj;Njhw;wk; 

 nka;caph; Kjy;<W Mk;,U gjq;fSk; 

 jd;ndhLk; gpwpnjhLk; my;top Ntw;Wikg;  

 nghUspy; nghUe;Jop epiytU nkhopfs; 

 ,ay;nghL tpfhuj;J ,iatJ Gzh;g;Ng   (ed; : 151)  

vd;Dk; E}w;gh thapyhf ,jid mwpayhk;.    
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nghUl; Gzh;r;rp  

 nghUl;Gzh;r;rp ,U tifg;gLk;. mit> Ntw;Wikg; Gzh;r;rp> my;topg; Gzh;r;rp 

vd;gdthFk;. mtw;iw tpsq;fpf; nfhs;tJ mtrpak;. 

Ntw;Wikg; Gzh;r;rp 

 I> My;> F> ,d;> mJ> fz;> vDk; ,uz;L Kjy; VO <whf cs;s MW 

Ntw;Wikfspd; cUGfSk;> epiynkhopf;Fk;> tUnkhopf;Fk; ,ilapy; kiwe;Njh 

ntspg;gilahfNth epw;FkhW nrhw;fs; Gzh;jy; Ntw;Wikg; Gzh;r;rp vdg;gLk;.  

Ntw;Wikj;njhif (cUG kiwe;J tUtJ 

      Ntw;Wik  

Ntw;Wik tphp (cUG ntspg;gilahf tphpe;J tUtJ  

vd;Dk; ml;ltiz Ntw;Wikg; Gzh;r;rpapd; ,Utif ,ay;gpidr; Rl;LfpwJ.  

v.fh  

fdp jpd;whd;  (I)  fdpiaj; jpd;whd; 

fy; vwpe;jhd;  (My;)  fy;yhy; vwpe;jhd; 

,uhkd; jk;gp  (F)   ,uhkDf;Fj; jk;gp 

kiytPo; mUtp (,d;)   kiyapd; tPo; mUtp 

,iyEdp  (mJ)   ,iyapdJ Edp  

Ch;te;jhd;  (fz;)   Chpd;fz; te;jhd;  

my;topg; Gzh;r;rp  

 tpidj;njhifj; njhlh;> gz;Gj;njhifj; njhlh;> ctikj;njhifj; njhlh;> 

ck;ikj;njhifj; njhlh;> md;nkhopj;njhifj; njhlh;> vOtha;j;njhifj; njhlh;> 

tpspj;njhifj; njhlh;> nganur;rj; njhlh;> tpidar;rj; njhlh;> njhpepiy tpidKw;Wj; 

njhlh;> Fwpg;G tpidKw;Wj; njhlh;> ,ilr;nrhy; njhlh;> chpr;nrhy; njhlh;. mLf;Fj; 

njhlh; Mfpa 14 njhlh;fspYk; nrhw;fs; Gzh;jy; my;topg; Gzh;r;rp vdg;gLk;. 

my;topg;Gzh;r;rp vd;gJ Ntw;Wikay;yhj topg;Gzh;r;rp MFk;.  

 



 

Manonmaniam Sundaranar University, Directorate of Distance & Continuing Education, Tirunelveli. 
95 

 

v.fh  

1. tpidj;njhifj; njhlh;   - nfhy;ahid> miyfly; 

2. gz;Gj;njhifj; njhlh;   - nre;jhkiu> gidkuk;  

3. ctikj;njhifj; njhlh;  - fay;tpop> Ftisf;fz; 

4. ck;ikj;njhifj; njhlh;  - ,uhk ,yf;Ftd;> kuQ;nrb  

5. md;nkhopj;njhifj; njhlh;  - caph;nka;. G+q;Foy;  

6. vOtha;j;njhifj; njhlh;  - fz;zd; te;jhd;> jkpourp gbj;jhs; 

7. tpspj; njhlh;    - fz;zh th> mk;kh epy; 

8. nganur;rj; njhlh;    - fz;l fhl;rp> ey;y ghlk; 

9. tpidar;rj; njhlh;   - te;J Nghdhd;> nky;y NgR 

10. njhpepiy tpidKw;Wj; njhlh ; - nrd;whd; jk;gp> te;jhs; jq;if  

11. Fwpg;G tpidKw;Wj; njhlh;   - nghpJ Gtdk;> csJ gzk; 

12. ,ilr;nrhy; njhlh;    - kw;nwhd;W> ma;Nah ghk;G 

13. chpr;nrhy; njhlh;   - rhy ed;W> cWgrp  

14. mLf;Fj; njhlh;    - XL XL>  ghp ghp  

Ntw;Wg; nghUspd; mbg;gilapy; Gzh;r;rp my;top> Ntw;Wik vd;W gFf;fg;gl;Ls;sJ. 

 Ntw;Wik Ik;Kjy; MWMk; my;top 

 njhopy;gz;G ctik ck;ik md;nkhop  

 vOtha; tpsp<h; vr;rk;Kw;W ,ilchp 

 jOT njhlh;mLf;F vd < NuNo    (ed; : 152)  

vd;Dk; E}w;gh thapyhf ,jid mwpayhk;.  

,ay;Gg; Gzh;r;rp 

epiynkhopAk; tUnkhopAk; khw;wq;fs; VJk; ,d;wp ,ay;ghfg; Gzh;tJ  ,ay;Gg; 

Gzh;r;rp vdg;gLk;. ,J nrhw;fs; vt;tif tpfhuq;fisAk; milahky; Gzh;tjhFk;.  

 v.fh  -  Gfo; + khiy = Gfo;khiy>   G+ + khiy = G+khiy  

 tpfhuk; midj;Jk; NktJ ,ay;Ng   (ed; : 153)  
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vd;Dk; E}w;gh ,jid czh;j;Jk;.  

tpfhug; Gzh;r;rp 

vOj;J my;yJ rhhpia Njhd;wy;> Xh; vOj;J kw;Nwhh; vOj;jhf jphpjy; (khWjy;)> 

nrhw;fspYs;s vOj;J nfLjy; vDk; %tif khw;wq;fSld; mikAk; Gzh;r;rp tpfhug; 

Gzh;r;rp vdg;gLk;. ,k; %d;W tpfhuq;fSk; epiynkhop tUnkhopfspd; Kjy;> ,il> 

fil vDk; %tplj;jpYk; tUk;.  

v.fh - 

  G+ + Nfhij ® G+q;Nfhij ® Njhd;wy; (Gjpajhf Xh; vOj;J Njhd;wpaJ) 

kzp ñ xsp ® kzp ñ (a; ñ ,d;) ñ xsp ® kzpapnzhsp  
(vOj;Jk; rhhpiaAk; Njhd;Wjy;) 

 
 tz;L ñ rpwF ® tz;L ñ (,d; ñ rpwF) ® tz;bd; rpwF (rhhpia Njhd;Wjy;) 

kuk; + nfhj;jp ® kuq;nfhj;jp – jphpjy; (k;>q; - vdj; jphpe;jJ) 

epyk; + kfs; ®  epykfs; - nfLjy; (epyk; vd;gjpy; „k;‟ nfl;lJ)  

MW ñ gj;J  ® mWgJ - epiynkhop Kjy; jphpe;J> tUnkhop ,ilnfl;lJ. 

my; ñ jpiz ® m/wpiz – epiynkhop ,WjpAk; tUnkhop KjYk; jphpe;jd.  

xd;gJ ñ E}W ® njhs;shapuk; -epiynkhop tUnkhopfs; %tplj;Jk; 
        tpfhukile;jd.  

 
 Njhd;wy; jphpjy; nfLjy; tpfhuk; 
 %d;Wk; nkhop %tplj;Jk;  MFk;   (ed; : 154)  

vd;Dk; E}w;gh thapyhf ,jid mwpayhk;. 

nra;As; tpfhuk; 

  nra;Aspy; ahg;gpyf;fzk; gpioVw;glhky; fhj;jw; nghUl;L nrhw;fspy; Ntz;ba 

,lj;J tpfhuj;ijg; Gyth;fs; nra;jy; nra;As; tpfhuk; MFk;. MW tifahd 

tpfhuq;fs; (khw;wq;fs;) epfo;tJ cz;L. mit ngUk;ghYk; nra;Aspy; kl;LNk epfOk;. 

vdNt mtw;Wf;Fr; „nra;As; tpfhuk;‟ vd;W ngah;. ,jid>  

typj;jy;> nkypj;jy;> ePl;ly;> FWf;fy; 

 tphpj;jy;> njhFj;jYk; tUk; nra;As; Ntz;Lop (155)  
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vd ed;D}y; E}w;gh tpthpf;fpd;wJ. gpd;tUk; ml;ltiz nra;As; tpfhuq;fs; MwpidAk; 

vLj;Jf;fhl;Lld; tpsf;FfpwJ. mit typj;jy;> nkypj;jy;> ePl;ly;> FWf;fy;> tphpj;jy;> 

njhFj;jy; vd;gdthFk;.  

tpfhu tif epfOk; khw;wk; vLj;Jf;fhl;L     tpsf;fk; 

typj;jy; nky;ypdk; 

ty;ypdkhFk; 

Kj;ij tUk; fhyk; Ke;ij > Kj;ij 

e; - j; MdJ 

nkypj;jy; ty;ypdk; 

nky;ypdkhFk; 

jz;il jl;il > jz;il 

l; > z; MdJ 

 

ePl;ly; Fwpy; 

nebyhFk; 

,izab ePoNy epoNy > ePoNy 

ep > eP MdJ 

FWf;fy; neby; 

FwpyhFk; 

jpNad; jPNad; > jpNad; 

jP > jp MdJ 

tphpj;jy; ,y;yhj vOj;J – 

tUjy; 

tpisAk;Nk tpisANk>tpisANk 

k; - te;jJ. 

njhFj;jy; ,Uf;Fk; vOj;ij – 

tpLjy; 

ghnldg; ghbdhs; ghLf vd vd;gJ 

ghnld vd;W RUq;fpaJ 

 

xU nrhy;ypd; Kjy;> ,il> ,Wjp vDk; %d;wplq;fspy; Xhplj;jpy; vOj;Jf; FiwjYk; 

nra;As; tpfhukhFk;.  

v.fh - kiuapjo;       (jhkiu – kiu)   - Kjw;Fiw 

 Xjp KJNghj;J   (Xe;jp – Xjp)     - ,ilFiw  

 ePYz; Jfpypif   (ePyk; - ePy;)     - filf;Fiw  

 xU nkhop %topf; FiwjYk; midj;Nj   (ed; : 156) 

vd;Dk; E}w;gh ,jid czh;j;JfpwJ.  
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Gzh;r;rp tpfhuk; nra;As; tpfhuk; NtWghL  

 Gzh;r;rp tpfhuKk; nra;As; tpfhuKk; rpy ntWghLfisg; ngw;Ws;sd. mtw;iw 

mwptjd; thapyhf ,Utif tpfhuq;fs; gw;wpa njsptpidg; ngwkbAk;. ,t;tpuz;bw;Fk; 

cs;s NtWghLfis gpd;tUk; ml;ltiz tpthpf;fpd;wJ.  

  Gzh;r;rp tpfhuk;  nra;As; tpfhuk; 

Gzh;r;rp tpfhuk; jw;nrayhf mikAk; ahg;gpyf;fzj;jpw;fhfg; Gyth;fs; 

nraw;ifahf mikg;gh; 

jdpr;nrhy;ypy; tuhJ. epiynkhop> tUnkhopg; 

Gzh;r;rpahfpa njhlhpy; (nrhw;fSf;F ,ilapy; 

tUk; 

jdpr; nrhy;ypYk; njhlhpYk; tUk; 

cyf tof;F> nra;As; tof;F vDk; ,uz;bYk; 

tUk; 

nra;As; tof;fpy; kl;LNk tUk;. 

Gzh;r;rp tpfhuk; vd;gJ Njhd;wy;> nkypj;jy;> 

ePl;ly;> FWf;fy;> njhFj;jy;> tphpj;jy;> Kjw;Fiw> 

,ilf;Fiw> filf;Fiw vd xd;gJ tifg;gLk; 

nra;As; tpfhuk; typj;jy;> jphpjy;> 

nfLjy; vd %tifg;gLk;. 

 

Gzh;r;rp tpfhuq;fs;  

 xU Gzh;r;rpapy; xU tpfhuNkad;wp> ,uz;L my;yJ %d;W tpfhuq;fSk; 

tUtJz;L. ,jid rpy vLj;Jf;fhl;Lfs; thapyhf tpsq;fpf; nfhs;syhk;.  

v.fh – fpsp ñ rpwF ® fpspr;rpwF – xU tpfhuk; (Njhd;wy; )  

  kuk; ñ ,iy ® ku ñ (t;) ñ ,iy ñ kutpiy -,U tpfhuk; (nfLjy;> Njhd;wy;) 

 gid ñ fha; ® gid ñ mk; ñ fha; ® gd; ® mk; (q;) ñ fha; gzq;fha;  

                  %d;W tpfhuk; (nfLjy;> Njhd;wy;> jphpjy;)  
 

 xUGzh;f;F ,uz;L %d;Wk; cwg;ngWk;  (ed; : 157)  

vd;Dk; E}w;gh Nkw;Fwpj;j nra;jpfis mwpaj; jUfpwJ.  

nghJg;Gzh;r;rp  

capwPW> nka;aPWfSf;Fk; nghJthd Gzh;r;rpahf miktjhy; nghJg;Gzh;r;rp 

vdg;gLfpwJ. vy;yh <Wfspd; Kd;Dk; nky;ypdKk; ,ilapdKk; GzUk;. 
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 ,Ugj;J ehd;F vOj;Jf;fisAk; <whff; nfhz;l vy;yh tifr; nrhw;fSf;Fk; 

Kd;dh; tUk;. Q> e> k> a> t vDk; 5 vOj;Jf;fSk; ,ay;ghFk;. Fw;nwOj;ij mLj;J 

tUk; afuk;> jdpj;J tUk; Ifhuk;> neh> J Mfpatw;wpw;F Kd;dh; tUk;. Q> e> k vDk; 

nky;ypdq;fs; kpFk;. z> s> d> y Mfpa ehd;F nka;fspd; Kd;dh; tUk; efuk; jphpAk;. 

,f;fUj;J my;topf;Fk; Ntw;Wikf;Fk; nghJthFk;.  

v.fh –  my;top     Ntw;Wik  

 rpy  ñ Qkyp    ® rpyQkyp  kuk; ñ Qkyp ® kuQkyp 

 gid ñ ePz;lJ ® gid ePz;lJ  G+ ñ ehw;wk; ® G+ehw;wk; 

 fz;  ñ %Lk;  ® fz;%Lk;  nghd; ñ kzp ® nghd;kzp 

 mth; ñ ahh;   ® mth;ahh;   fy; ñ ahid ® fy;ahid 

 mq;F ñ th  ® mq;Fth   ths; ñ typik ® ths;typik  

gpw <WfSf;Fk; ,t;thNw mikj;Jf; nfhs;tJ nghUe;Jk;.  

Fw;nwOj;ij mLj;j afuk; Kd; nky;ypdk; kpFe;J tUk;. 

v.fh -    my;top                Ntw;Wik 

 nka; ñ Qkyp ® nka;Q;Qkyp  nka; ñ Qhw;rp ® nka;Q;Qhw;rp 

 nra; ñ ed;wp ® nra;e;ed;wp   nka; ñ eyk;  ® nka;e;eyk; 

 ngha; ñ kiwAk; ® ngha;k;kiwAk; nka; ñ khz;G ® nka;k;khz;G  

jdp I Kd; nky;ypdk; kpFe;J tUjy; 

 if ñ Qhy;fpwJ ® ifQhy;fpwJ  if ñ nQfpyp ® ifQ;nQfpyp 

 if ñ ePSk;     ® ife;ePSk;  if ñ ePsk; ® ife;ePsk; 

 ij ñ Kbe;jJ ® ijk;Kbe;jJ  ij ñ KbT ® ijk;KbT 

neh Kd; nkypkpFe;J tUk; 

neh ñ nQhs;sh ® nehQ;Nqhs;sh  neh ñ ehfh ® nehe;ehfh  
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 neh ñ khkh ® nehk;khkh   J ñ nQhs;sh ® JQ;nQhs;sh  

 J ñ ehfh ® Je;ehfh   J ñ khkh ® Jk;khkh 

z> d> s> y> top ‘e’ jphpe;J tUk;.  

 fz; ñ ePSk;  ® fz;zPSk;  fz; ñ eyk;  ® fz;zyk; 

 Ks; ñ ePz;lJ ® Kz;zPz;lJ  Kd; ñ ePsk;  ® Kz;zPyk; 

nghd; ñ ed;W ® nghd;dd;W  nghd; ñ eha; ® nghd;dha; 

Gy; ñ ePSk;   ® gd;dPSk;   nrhy; ñ eyk; ® nrhd;dyk;  

 vz;% vOj;J <w;W vt;tif nkhopf;Fk;  

 Kd;tUk; Qeka tf;fs; ,ay;Gk; 

 Fwpy;top aj;jdp Ie;nehJ Kd;nkyp  

 KfYkhk; zsdy topej; jphpAk;    (ed; : 158) 

vd;Dk; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.  

nghJg;ngah;> cah;jpizg; ngah;fs;  

 nghJg; ngah;> cah;jpizg; ngah;fspd; ,WjpapYs;s nka;naOj;Jf;fs; Kd; 

ty;nyOj;Jf;fs; te;jhy; ,ay;ghFk;. mt;tpUtifg; ngah;fspd; ,WjpapYs;s 

capnuOj;Jf;fs; afuk; ufuk; Mfpatw;wpd; Kd; tUfpd;w ty;nyOj;Jf;fs; kpfhJ. 

caphPWk; nka;aPWKila rpy cah;jpizg; ngah;fspd; Kd; ehw;fzq;fSk; te;J 

GzUk;NghJ epiynkhopAk; tUnkhopAk; tpfhukilAk;.  

nghJg; ngah; vd;gJ tpuTg; ngah; vdg;gLk;. ,J cah;jpizf;Fk;. m/wpizf;Fk; 
nghJthd ngah; MFk;. 

ehw;fzk; vd;gJ td;fzk; (ty;ypdk;) nkd;fzk; (nky;ypdk;) ,ilf;fzk; (,ilapdk;)  

caph;f;fzk; (caph; vOj;J) ehw;fzk; vd;gdthFk;.  

nghJg;ngah;fs; <w;W nka;fs; ty;ypdk; tu ,ay;ghFk;.  

v.fh –       my;top          Ntw;Wik  

  Mz; ñ Fl;b ® Mz;Fl;b          Mz; ñ nrtp ® Mz;nrtp 

  rhj;jd; ñ jPJ ® rhj;jd;jPJ         rhj;jd; ñ Guk; ® rhj;jd;Guk;  
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cah;jpizg; ngahPw;W nka;fs; Kd; ty;nyOj;Jf;fs; tu ,ay;ghFk;.  

 mtd; ñ rpwe;jtd; ®mtd; rpwe;jtd;    Nts; ñ nfhLik ® Nts;nfhLik 

 kfs; ñ Nghdhs; ® kfs;Nghdhs;       mtd; ñ jiy  ® mtd;wiy 

nghJg;ngah; <w;W caph;fs; afuk;> ufuk; Kd; typ kpfhJ 

 gps;is ñ Fwpatd; ® gps;isFwpatd;        gps;is ñ if ®gps;isif  

 rhj;jp ñ nghpaJ ® rhj;jpnghpJ             rhj;jp ñ jiy ® rhj;jpjiy 

 jha; ñ Njbdhs; ® jha;Njbdhs;             jha; ñ nfhk;G ® jha;nfhk;G 

cah;jpizg; ngah; <w;W caph;fs; afuk;> ufuk; Kd; typkpfhJ 

 ek;gp ñ Fhpatd; ® ek;gpFhpatd;              eq;if ñ fz; ® eq;iffz; 

 mth; ñ jiyth; ® mth;jiyth;              mth; ñ Gwk; ® mth;Gwk; 

 Nra; ñ rpwpatd; ® Nra;rpwpatd;              Nra; ñ jiy ® Nra;jiy 

cah;jpizg; ngah;fs; Kd; ehw;fzKk; GzUk;NghJ rpy tpfhuk; mikAk;  

 ek;gp ñ nfhw;whd; ® ek;gpf;nfhw;whd;      kf;fs; ñ rpwg;G ® kf;fl;rpwg;G  

 tLfd; ñ ehjd; ® tLfehjd;       Nrhod; ñ ehL ® NrhzhL 

 murd; ñ ts;sy; ® murts;sy;       Fkzd; ñ ts;sy; ®Fkzts;sy; 

Nrud; ñ murd; ® Nruturd;        tlth; ñ Ml;rp ®tlthl;rp 

E}w;ghtpy; my;typ vd;Nwh Ntw;Wik vd;Nwh Rl;lhjikahy; my;typ> Ntw;Wik 

,uz;Lk; vdf; nfhs;tJ nghUe;Jk;. ,jid>  

 nghJg;ngah; cah;jpizg; ngah;fs; <w;Wnka;  

 typthpd; ,ay;GMk; Mtp auKd;  

 td;ik kpfhrpy tpfhuk;Mk; cah;jpiz       (ed; : 159)  

vd;Dk; E}w;gh thapyhf mwpayhk;.  

tpdh tpspg;ngah;fs; ,ay;ghfg; Gzh;jy;  

 nrhy;ypd; ,Wjpapy; tUk; <> V> x vDk; tpdh vOj;Jf;fSf;F Kd;Dk; ah 

vDk; tpdhg; ngaUf;F Kd;Dk; tpspg; ngah;fSf;F Kd;Dk; tUk; ty;nyOj;Jf;fs; 

,ay;ghfg; GzUk;. 
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 ah vd;gJ ahit vd;Dk; nrhy;Yld; njhlh;GilajhFk;. 

v.fh –mtdh ñ fz;lhd; ® mtdhfz;lhd;         

mtNd ñ ghh;j;jhd; ® mtNdghh;j;jhd        M> V> X <w;W tpdh 

mtNd ñ nrhd;dhd; ® mtNdnrhd;dhd;        Kd;ty;nyOj;Jf;fs;           

mtNdh ñ je;jhd; ® mtNdhje;jhd;            ,ay;ghapd. 

 ah ñ nfhbad  ® ahnfhbad      my; topapy; ah tpdh Kd;Nd     

 ah ñ rpwpad ® ahrpwpad                 ty;nyOj;Jf;fs; ,ay;ghapd 

 ah ñ jPad ® ahjPad          

 ah ñ nghpad ®ahnghpad 

ah ñ fz;lhd; ® ahfz;lhd;  

ah ñ rpwpad ® ahrpwpad               Ntw;Wikapy; ahtpdh Kd;Nd 

ah ñ jPad ® ahjPad                   ty;nyOj;Jf;fs; ,ay;ghapd 

ah ñ nghpad ® ahnghpad          

fz;zh ñ nfhL ® fz;zhnfhL       

ngz;Nz ñ nry; ® ngz;Nznry;         tpspg;ngah;fSf;F Kd;Nd  

gps;shg; ñ jh ® gps;sha;jh              ty;nyOj;Jf;fs; ,ay;ghapd 

kf;fhs; ñ Nghq;fs; ®kf;fhs; Nghq;fs; 

<w;W tpdhTk; tpspg;ngaUk; my;topf;F kl;LNk chpadthFk;. ,jid> 

 <w;Wah tpdhtpspg; ngah;Kd;typ ,ay;Ng     (ed; : 160)  

vd;Dk; E}w;gh tpthpf;fpd;wJ. 

Kd;dpiy> Vty; tpidfs;Kd; ,ay;Gk; tpfw;gKk;. 

 capnuOj;Jf;fs;> a> u> o vDk; nka;naOj;Jf;fis ,Wjpahff; nfhz;l 

Kd;dpiy tpidKw;WfSf;F Kd;Dk; capnuOj;Jf;s;> a> u> o vDk; 

nka;naOj;Jf;fis ,Wjpahff; nfhz;l Vty; tpidKw;WfSf;F Kd;Dk; tUk; 

ty;nyOj;Jf;fs; ,ay;Gk; tpfw;gKkhFk;.   

v.fh – cz;b ñ fz;zh ® cz;bfz;zh       

  cz;lid ñ Nrhoh ® cz;lid Nrhoh       caph;> a> u ,Wjp Kd;dpiy 
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  cz;lha; ñ Njth ® cz;lha;Njth    tpidKd;Nd ty;nyOj;Jf;fs; 

  cz;ldph; ñ GytPh; ® cz;ldph; GytPh;         ,ay;ghapd  

 cz;Bh; ñ ghz;bah ® cz;Bh; ghz;bah 

ofu <W Kd;dpiyapy; tUtjpy;iy. Kd;dpiy tpidf;F Kd;Nd ty;nyOj;Jf;fs; 

cwo;r;rpf;Fr; rhd;W ,y;iy. 

v.fh - th ñ fe;jh ® thfe;jh   - caph;> a> u> o ,Wjp 

it ñ Nre;jh ® itNre;jh   - Vty; tpidapd;Kd; 

rha; ñ jk;gP ® rha;jk;gP   - ty;nyOj;Jf;fs; 

ghh; ñ jkpoh ® ghh;jkpoh   - ,ay;ghapd 

 

el ñ fe;jh ® elfe;jh> elf;fe;jh  - caph;> a> u> o ,Wjp 

va; ñ fe;jh ® va;fe;jh> va;f;fe;jh  - Vty; tpidapd;Kd; 

<h; ñ Nre;jh ® <h;Nre;jh> <h;r;Nre;jh  - ty;nyOj;Jf;fs 

jho; ñ jk;gP ® jho;jk;gP. jho;j;jk;gP  - tpfw;gkhapd  

tpfw;gk; vd;gJ cuo;r;rp MFk;. xU Gzh;nkhopapy; ,Utifg; Gzh;r;rpAk; mikjy;> 

elfe;jh> elf;fe;jh vd ,ay;Gk; ty;nyOj;J kpFjYk; el ñ fe;jh vDk; xNu Gzh; 

nkhopapy; mike;Js;sd. ,jid> 

 Mtp aho ,WjpKd; dpiytpid 

 Vty;Kd; ty;ypdk; ,ay;nghL tpfw;Ng    (ed; : 161)  

vd;Dk; E}w;gh tpthpf;fpd;wJ. 

caph; <w;Wr; rpwg;Gg; Gzh;r;rpfs; 

 caphPw;Wg; Gzhpaypy; xt;nthU caph; <WfSf;fk; jdpj; jdpahf tpjpfSk; 

tpsf;fq;fSk; ed;D}y; Mrphpah; gtze;jp Kdptuhy; toq;fg;gl;Ls;sd. mit jtpu> rpy 

rpwg;Gg; Gzh;r;rp tpjpfisak; tFj;Js;shh;. mit ahTk; ,g; gFjpapy; ,lk; 

ngWfpd;wd. caph; <w;Wr; nrhw;fSld; ehw;fzKk; GzUk; tpjpfs; kl;Lk; ,g;gFjpapy; 

Fwpg;gplg;gLfpd;wd.  
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caph;Kd; caph; GzUjy;  

 caph; vOj;JKd; caph; vOj;J te;J GzUk;nghOJ Vw;gLk; khw;weq;fis 

,g;gFjp tpthpf;fpd;wJ. ,U caph;fisAk; ,izg;gjw;F nka;naOj;J Njhd;Wtjhy; 

,jid clk;gL nka; vd Fwpg;gpLth;.  

clk;gL nka; 

 caph; Kd; caph; te;J NrUk; Gzh;r;rpapy; „clk;gL nka;‟ Kf;fpa ,lk; 

ngWfpwJ. epiynkhop ,WjpapYk; tUnkhop KjypYk; caph; vOj;Nj tUkhdhy; mt; 

,U capUk; cld;glhJ. Mjdhy; mtw;iw cld; gLj;Jtjw;fhf  ,ilapy; xU nka;  

vOj;ijr; Nrh;g;gh;. mJNt cld;gLnka; vdg;gLk;. me;j tifapy; a;> t; vDk; ,U 

nka;naOj;Jf;fSk; clk;gL nka;naOj;Jf;fshf Njhd;Wk;.  

 epiynkhop <w;wpy; ,> <> I vDk; capnuOj;Jf;fSf;F Kd;G VNjDk; xU 

capnuOj;J te;jhy; mit GzUk; nghOJ afu clk;gL nka; Njhd;Wk;. Vida m> 

M> c> C> x> X> xs vDk; VO caph;fSf;F Kd;G capnuOj;J te;jhy; tfu 

clk;gL nka; Njhd;Wk;. Vfhuj;jpw;F Kd; caph; te;jhy; kl;Lk; afuk;> tfuk; vDk; ,U 

clk;gL nka;fSk; tUk;.  

v.fh -    my;top 

kzp ñ xypj;jj ® kzp ñ a; ñ xypj;jJ ® kzpnahypj;jJ 

< ñ ,we;jJ    ® < ñ a; ñ ,we;jJ ® <apwe;jJ 

jpid ñ vhpe;jJ ® jpid ñ a; ñ vhpe;jJ ® jpidnawpe;jJ  

    Ntw;Wik 

kzp ñ Xir  ® kzp ñ a; ñ Xir ® kzpNahir 

< ñ ,wF    ® < ñ a; ñ ,wF ® <apwF 

jpid ñ mhprp ® jpid ñ a; ñ mhprp ® jpidahprp 

   my;top  

tps ñ xbe;jJ ® tps ñ t; ñ xbe;jJ ® tpsnthbe;jJ 

gyh ñ xbe;jJ ® gyh ñ t; ñ xbe;jJ ® gyhnthbe;jJ 

fL ñ xbe;jJ ® fL ñ t; ñ xbe;jJ ® fLnthbe;jJ 

G+ ñ mofpaJ ® G+ ñ t; ñ mofpaJ ® G+tofpaJ  
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neh ñ ,opthdJ ® neh ñ t; ñ ,opthdJ ® neht;tpopthdJ 

Nfh ñ mofd; ® Nfh ñ t; ñ mofd; ® Nfhtofd;  

nfs ñ mofpaJ ® nfs ñ t; ñ mofpaJ ® nfstofpaJ 

    Ntw;Wik  

tps ñ ,iy ® tps ñ t; ñ ,iy ® tps ,iy 

gyh ñ ,iy ® gyh ñ t; ñ ,iy ® gyh,iy 

fL ñ ,iy ® fL ñ t; ñ ,iy ® fL,iy 

G+ ñ ,jy; ® G+ ñ t; ñ ,jo; ® G+tpjy;  

Neh ñ ,opT ® neh ñ t; ñ ,opT ®neht;tpopT  

Nfh ñ chpik ® Nfh ñ t; ñ chpik ® NfhThpik  

nfs ñ moF ® nfs ñ t; ñ moF ® nfstoF 

   my;top 

Nr ñ mofpaJ ® Nr ñ t; ñ mofpaJ ® NrtofpaJ  

Nr ñ XbaJ ® Nr ñ a; ñ XbaJ ® NrNahbaJ  

   Ntw;Wik 

Nr ñ Xl;lk; ® Nr ñ a; ñ Xl;lk; ® NrNahl;lk; 

Nr ñ mb ® Nr ñ t; ñ mb ® Nrtb  

neh jdpf;Fwpyhjyhy; clk;gL nka; Nrh;e;J Fw;nwhw;whfp ,ul;bj;J te;Js;sJ.  

Nr vd;gJ vUijAk; fL vd;gJ fLifAk; tps vd;gJ tpshkuj;ijAk; Fwpf;Fk;. 

   ,> <> I top at;Tk; Vid 

  caph; top tt;Tk; VKd; ,t; ,UikAk; 

  caph;thpd; clk;gLnka; vd;W MFk;         (ed; : 162) 

vd;Dk; E}w;gh clk;gLnka;apid tpsf;FfpwJ. ,r;#j;jpuj;jpypUe;Nj caphPw;Wg;  

Gzhpaw; nra;jpfs; njhlh;fpd;wd. Kd;Nd $wg;gl;lit vy;yh <w;Wg; Gzh;r;rpfSf;Fk; 

nghJthd nra;jpfshFk;. 
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vfutpdh> Rl;L Kd; ehw;fzk;  

 vfutpdh m> ,> c vDk; Rl;L Mfpa ,ilr; nrhw;fSf;F Kd;Nd 

capnuOj;Jk; afu nka;Ak; te;J Gzh;e;jhy; ,ilapy; tfunka; Njhd;Wk;. mtw;Wf;F 

Kd;Nd afuk; my;yhj gpw nka;fs; te;jhy; mNj nka;fs; Njhd;Wk;. nra;Aspy; 

Rl;nlOj;J ePSkplj;J afunka; Njhd;Wk;.  

v.fh - v ñ mzp ® v ñ t; ñ mzp  ® vt;tzp 

  v ñ ahid ® v ñ t; ñ ahid ® vt;ahid 

  m ñ mzp ® m ñ t; ñ mzp ® mt;tzp  - tfuk; Njhd;wpaJ.  

  , ñ mzp ®  , ñ t; ñ mzp ® ,t;tzp  

  c ñ mzp ® c ñ t; ñ mzp ® ct;tzp  

v ñ fdp   ® v ñ f; ñ fdp  ® vf;fdp  

 v ñ nra;jp   ® v ñ r; ñ nra;jp ® vr;nra;jp  

 v ñ jiytd; ® v ñ j; ñ jiytd; ® vj;jiytd;  

v ñ gil   ® v ñ g; ñ gil  ® vg;gil  

m ñ Qhyk;  ® m ñ Q; ñ Qhyk; ® mQ;Qhyk;  

m ñ ehL   ® m ñ e; ñ ehL ® me;ehL  

m ñ khL  ®  m ñ k; ñ khL ® mk;khL  

m ñ tPL   ® m ñ t; ñ tPL ® mt;tPL  

, ñ fdp   ® , ñ f; ñ fdp ® ,f;fdp  

 , ñ nra;jp   ® , ñ r; ñ nra;jp ® ,r;nra;jp  

 , ñ jiytd; ® , ñ j; ñ jiytd; ® ,j;jiytd;  

, ñ gil   ® , ñ g; ñ gil  ® ,g;gil  

c ñ Fws;  ® c ñ f; ñ Fws; ® cf;Fws;  

c ñ ehL   ® c ñ e; ñ ehL ® ce;ehL  

c ñ khL  ®  c ñ k; ñ khL ® ck;khL  

c ñ ghpif   ® c ñ g; ñ ghpif ® cg;ghpif  



 

Manonmaniam Sundaranar University, Directorate of Distance & Continuing Education, Tirunelveli. 
107 

 

Nkw;Fwpj;jit tUnkhop Kjypy; te;j nka;fNs Njhd;wpapUg;gij mwpayhk;. 

nra;Aspy; Rl;L ePSk; nghOJ afu nka; Njhd;Wk; vd;gjw;F vLj;Jf;fhl;L gpd;tUkhW 

mikAk;.  

v.fh –    M ñ ,il ® M ñ a; ñ ,il ® Mapil  

,q;F mfur;Rl;L Mfhukha; ePz;L te;jpUg;gij mwpayhk;. 

 vfu tpdhKr; Rl;bd; Kd;dh; 

 capUk; afuKk; va;jpd; tt;Tk; 

 gpwthpd; mitAk; J}f;fpy; Rl;L  

 ePspd; afuKk; Njhd;Wjy; newpNa   (ed; : 163)  

vd;Dk; E}w;gh Nkw;Fwpj;j nra;jpfis mwpaj; jUfpd;wJ.  

Fw;wpaYfu tpjp 

epiynkhopapy; Fw;wpaYfur; nrhy; ,Ue;J. tUnkhop Kjypy; caph; vOj;J 

te;jhy;> cfuk; nka;ia tpl;L  kiwAk;. Fw;wpaYfuj;jpw;F Kd; caph; te;J GzUk; 

nghOJ mf;Fw;wpaYfuk; mJ rhh;e;j ty;ypd nka;ia tpl;L ePq;Fk;. epiynkhopapy; 

Fw;wpaYfur; nrhy; ,Ue;J. tUnkhop Kjypy; „a;‟ thpd; cfuk; ,fukhfj; jphpAk;. 

Kw;wpaYfuKk; rpy ,lq;fspy; ,t;tpU tpjpfisAk; ngw;W tUk;.  

v.fh – ML ñ vq;Nf ® Ml; ñ vq;Nf ® Mnlq;Nf  

  ML ñ ahJ ® Mb ñ ahJ ® MbahJ  

  nryT ñ ,y;iy  ® nryt; ñ ,y;iy ® nrytpy;iy 

  nryT ñ ahJ ® nrytp ñ ahJ ® nrytpahJ  

caph;thpd; cf;Fws; nka;tpl;L XLk;@ 

at;thpd; ,Mk; Kw;Wk;mw;W xNuh top            (ed; :164)   

vd;Dk; E}w;gh ,jid tpsf;FfpwJ.  
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caph;; Kd; ty;ypdk;; 

nghJ tpjp  

 epiynkhop ,Wjpapy; capnuOj;J epd;W tUnkhop Kjypy; f;. r;> j;> g; vd;Dk; 4 

ty;ypd nka;fs; tUkhdhy;> mitNa kpFk; (,ul;bj;J tUk;). ,J rpwg;g tpjpfspy; 

4wg;gl;ljw;F fhuzk; ngUk;ghd;ikAk; tUk; vd;gjhFk;.   

    my;top 

v.fh – Ml ñ fz;lhd; ® Ml ñ f; ñ fz;lhd; ®  Mlf;fz;lhd; 

  Xb ñ nrd;whd;  ® Xb ñ r; ñ nrd;whd; ®  Xbr;nrd;whd; 

  ghb ñ Njbdhs; ® ghb ñ j; ñ Njbdhs; ®  ghbj;Njbdhs;  

 kf^c ñ nghpats; ® kf^c ñ g; ñ nghpats; ® kf^cg;nghpats; 

 tz;zk; ñ gwit  ® tz;z ñ g; ñ gwit   ® tz;zg;gwit 

    Ntw;Wik 

 fdh + fhyk; =  fdh ñ f; ñ fhyk; ® fdhf;fhyk; 

 epyh + Rlh; =  epyT ñ r; ñ Rlh; ® epyTr;Rlh; 

 top + jlk; =  top ñ j; ñ jlk; ® topj;jlk; 

 gyh + gok; =  gyh ñ g; ñ gok; ® gyhg;gok;  

 fpof;F ñ njU ®  fPio ñ j; ñ njU ® fPioj;njU 

 ,ay;G <W vd;gJ nrhw;fspd; mikg;gpy; ,ay;ghf cs;s <W MFk;.  Ml> Xb> 

ghb> kf^> gyh> thio vd;gdtw;wpy; m> ,> C> c> M> I vd;gd ,ay;ghfNt 

nrhy;ypd; <w;wpy; mike;jit.  

 tpjp <W vd;gJ nrhw;fspd; mikg;gpy; ,y;yhky; Gzh;r;rp tpjpfis Vw;W> 

tpfhuj;jhy; Md <W MFk;. tz;zk;> epyh> kuk;> fpof;F vd;gdtw;wpy; kfuKk; 

MfhuKk; Fw;wpaYfuKk; ,ay;ghf mike;j <Wfs; MFk;. ,e;j <Wfs; Gzh;r;rpapy; 

nfl;L mfu <whfTk; (Ml> tz;z) cfu <whfTk; (epyT) Ifhu <whfTk; tpfhuk; 

ngw;Ws;sd. gpd;G rpytifr; nrhw;fis Fwpg;gpl;L mtw;wpw;fhd Gzh;r;rp tpjpfs; jdpj; 

jdpahf Fwpg;gplg;gl;Ls;sd.  

 ,ay;gpDk; tpjpapDk; epd;w caph;Kd;  
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frjg kpFk;tpj thjd kd;Nd    (ed; : 165) 

vd;Dk; E}w;gh ,jid tpsf;FfpwJ.  

rpwg;G tpjp 

caphPw;W kug; ngah;fs; 

 Ntw;Wikg; Gzh;r;rpapy; caphPw;W kug; ngah;fs; te;jhy; mtw;Wf;F Kd;tUk; 

ty;ypd vOj;Jf;fSf;F ,dkhd nky;ypd vOj;Jf;fs; kpFe;J tUk;. ,g; ngah;fs; 

epiy nkhopahf te;jhy; ty;ypdk; kpFk;. rpy ,lq;fspy; nky;ypdk; kpFjy; cz;L.  

v.fh – tps ñ fha; ® tps ñ q; ñ fha; ® tpsq;fha; - ty;ypdk; kpfy; 

 gyh + gok; ® gyh ñ g; ñ gok; ® gyhg;gok; - ty;ypdk; kpfy; 

 kh + gok;  ® kh ñ k; ñ gok; ® khk;gok; - nky;ypdk; kpfy; 

 kh ñ Njhy; ® kh ñ e; ñ Njhy; ® khe;Njhy; - nky;ypdk; kpfy;  

 kh ñ Nrhiy ® kh ñ Q; ñ Nrhiy ® khQ;Nrhiy – nky;ypdk; kpfy; 

 kug;ngah; Kd;dh; ,dnky; nyOj;J 

 tug;ngW dTk;cs Ntw;Wik topNa   (ed; : 166)  

vd;Dk; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.  

mfu <w;Wg; Gzh;r;rp 

rpy nrhw;fspd; Kd; ,ay;G Gzh;r;rp 

 epiynkhopapd; ,Wjpapy; „m‟ vd;Dk; caph; vOj;J te;J tUnkhopNahL 

Gzh;tJ mfu <w;Wg; Gzh;r;rp MFk;. nra;apa vd;Dk; tha;g;ghl;L tpidnar;rk;> mfu 

<w;Wg; gytifg; nganur;rq;fs;> mfu <w;Wg; gy;tif tpidKw;Wfs; Mwhk; 

Ntw;Wikapd; mfu cUG> mfu <w;Wg; gytpd; ghw;ngah;fs;> mk;k vDk; ciuair 

,ilr;nrhy; Mfpatw;wpd; Kd;Nd ty;ypdk; te;J Gzh;e;jhy; ,ay;ghFk;.  

v.fh - cz;zpa ñ je;jhd; ® cz;zpaje;jhd; - nra;apa 

 fhzpa ñ Nghdhd; ® fhzpaNghdhd; - tpidnar;rk;  

fz;l ñ fhl;rp   ® fz;fhl;rp 

 Nfl;fpw ñ nra;jp ® Nfl;fpwnra;jp       gytifg; nganur;rk;  

ey;y ñ jiytd; ® ey;yjiytd;   (njhpepiy> Fwpg;G nganur;rk; ) 

nghpa ñ ngl;b   ® nghpa ngl;b 
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 vd;g ñ rpyh;     ® vd;grpyh;  

 Xbd ñ Fjpiufs; ® XbdFjpiufs;   mfu <w;Wg; gy;tif tpidKw;Wfs;  

tho;f ñ jkpo;    ® tho;fjkpo;  

,dpad ñ ghl;L   ® ,dpad ghl;L 

  jd ñ iffs;   ® jdiffs;  

 jd ñ nrtpfs;  ® jdnrtpfs;      Mwhk; Ntw;Wik cUG  

jd ñ jk;gpah;   ® jdjk;gpah;  

jd ñ nghUl;fs; ® jdnghUl;fs;  

gy ñ fpspfs;   ® gyfpspfs; 

 rpy ñ G+f;fs;    ® rpyG+f;fs;      mfu <w;Wg; gytpd;ghw; ngah;fs; 

mk;k ñ Fkuh    ® mk;kFkuh  

 mk;k ñ Nre;jh   ® mk;kNre;jh         mk;k ,.ilr; nrhy;  

 nra;apa vd;Dk; tpidnar;rk; gy;tifg; 

 ngahpd; vr;rKw;W Mwd; cUNg  

 m/wpidg; gd;ik mk;Kd; ,ay;Ng   (ed; : 167)  

vd;Dk; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ. 

thopa 

thopa vDk; tpaq;Nfhs; tpidKw;wpd; ,WjpapYs;s afu caph;nka;> nfLjYk; 

cz;L. mt;thW nfl;L ,fu ,Wjpahf epd;whYk; mjw;FKd; tUk; ty;nyOj;Jf;fs; 

kpfhky; ,ay;ghfNt GzUk;.  

thopa> rht> gy> rpy vd;Dk; nrhw;fs; mfu <w;Wg; Gzh;r;rpapy; Fwpg;gplj; 

jf;fit. thopa vd;gJ tho; vd;whdhYk; ty;nyOj;J te;J GzUk;NghJ ,ay;Ng 

MFk;.  

 v.fh - thopa + Fkuh ® thop + Fkuh ® thopFkuh  

   thopa ñ nre;jkpo; ® thop ñ nre;jkpo; ® thopnre;jkpo; 
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   thopa ñ jiyth ® thop ñ jiyth ® thopjiyth 

   thopa ñ nghpNahh; ® thop ñ nghpNahh; ® thopnghpNahh;  

 thopa vd;gjd; <w;wpd; caph;nka; 

 VfYk; chpj;J m/J VfpDk; ,ay;Ng   (ed; : 168)  

vd;Dk; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ. 

rht 

rht vdg;gLk; nra vDk; tha;g;ghl;L tpidnar;rr; nrhy; epiynkhopahf epd;W 

tUnkhopNahL NrUk; NghJ <w;W tfu caph;nka; nfl;L ty;ypdk; kpFk;. 

 v.fh - rht + Fj;jpdhd; ® rh + Fj;jpdhd; ® rhf;Fj;jpdhd;.  

 rhtvd; nkhop<w;W caph;nka;rh jYk;tpjp  (ed; : 169) 

vd;Dk; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.  

gy>rpy 

 gy> rpy vDk; ,U ngah;fSk;  jkf;F Kd;dh;j;  jhk; te;J GzUkplj;J  

,ay;ghFk;. tUnkhopapd; KjnyOj;J kpFk;. epiynkhop ,WjpapYs;s mfuk; nfl;L 

yfuk; wfukhfj; jphpAk;. ,t;tpU ngah;fspd; Kd;dh; NtW nrhw;fs; te;J GzUkplj;J 

mfuk; nflhJ ,ay;ghjYk; nfLjYkhf cwo;r;rpailAk;.  

v.fh - gy + gy = gy gy   rpy + rpy = rpy rpy  - ,ay;G 

gy + gy = gyg;gy   rpy + rpy = rpyr;rpy  - kpFjy;  

 gy + gy = gy; ñ gy ® gw;gy   

rpy + rpy = rpy; ñ rpy ® rpw;rpy    - mfuk; nfl;L yfuk; wfukhfy; 

gy + fiy = gyfiy> gy;fiy 

 rpy + tis = rpytis> rpy;tis 

 gy + ehs; = gyehs;> gd;dhs;  

rpy + ehs; = rpyehs;> rpd;dhs;  

gy + Mak; = gythak;> g/ehopir  
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mfuk; nflhkYk; nfl;Lk; cwo;jy;  

gy ñ jhopir ® gy; ñ jhopir ® g/ ñ whopir ® g/whopir  

rpy ñ jhopir ® rpy; ñ jhopir ® rp/ ñ ehopir ® rp/whopir vd GzUk;. 

 gyrpy vDk;,it jk;Kd; jhk;thpd; 

 ,ay;Gk; kpfYk; mfuk; Vf  

 yfuk; wfuk; MfYk; gpwtphpd; 

 mfuk; tpfw;gk; MfYk; csgpw    (ed; : 170)  

vd;Dk; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.  

Mfhu <w;Wg; Gzh;r;rp 

 epiynkhopapd; ,Wjpapy; „M‟ vd;Dk; caph; vOj;J te;J tUnkhopNahL 

Gzh;tJ Mfhu <w;Wg; Gzh;r;rp MFk;.  

rpy nrhw;fspd; Kd; ,ay;G Gzh;r;rp 

my;topg; Gzh;r;rpapy; M> kh> vDk; ,U ngah;fSf;Fk; kpah vDk; Kd;dpiy 

mir ,ilr; nrhy;Yf;Fk;  Mfhu <w;W  vjph;kiwg;gytpd;ghy; tpidKw;Wf;Fk; Kd;Nd 

tUk; ty;nyOj;Jf;fs; kpfhky; ,ay;ghFk;. 

v.fh - M + FwpJ = MFwpJ> M ñ rpwpaJ ® MrpwpaJ> M ñ Nghapw;W ® MNghapw;W 

 kh + FwpJ = khFwpJ> kh ñ rpwpaJ ® khrpwpaJ> kh ñ jpd;wJ ® khjpd;wJ  

Nfz;kpah + Njth = Nfz;kpahNjth> Nfz;kpah ñ nfhw;wh ® Nfz;kpah nfhw;wh 

cz;zh + Fjpiufs; = cz;zhFjpiufs;> jpd;dh + Fjpiufs; = jpd;dh Fjpiufs;>   

Mkh ( fhl;Lg;gR) vd;w nrhy;ypd; Gzh;r;rpiaAk; ,ul;Lw nkhopjy; vDk; cj;jpahy; 

nfhs;syhk;. 

v.fh – Mkh ñ FwpJ ® MkhFwpJ  

  Mkh ñ nghpJ ® MkhnghpJ 

 my;top Mkh kpahKw;W Kd;kpfh   (ed; : 171)  

vd;Dk; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.  
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nra;Al;Gzh;r;rp – Fwpy; mLj;j Mfhuk; 

Fw;nwOj;jpd; gpd; te;j MfhunebYk; mfukhff; FWFk;. cfuk; ngWk;. jd; 

,ay;ghfTk; epw;Fk; vd;Dk; %d;W tpjpfisAk; nra;Aspy; ngWtJ nra;Al;Gzh;r;rp 

MFk;. 

v.fh -  epyh + tphp → epytphp    - mfukhjy; 

   epyh + tphp → epyTtphp   - cfuk;ngwy; 

   epyh + tphp → epyh tphp   - ,ay;ghjy;  

 Fwpajd; fPo;Mf; FWfYk;mjNdhL  

 cfuk; Vw;wYk; ,ay;Gk;Mk; J}f;fpd;   (ed; : 172)  

vd;Dk; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.  

,fu <w;W rpwg;G tpjpfs;  

nra;Al;Gzh;r;rp – md;wp> ,d;wp 

 md;wp> ,d;wp vDk; vjph;kiwf; Fwpg;G tpidnar;rq;fspd; <w;wpYs;s ,fuk; 

nra;Aspy; cfukhfj; jphpe;J te;jhy; tUk; ty;nyOj;Jf;fs; kpfhky; ,ay;ghFk;. epiy 

nkhopapd; ,Wjpapy; „,‟ vd;Dk; caph; vOj;J epd;W tUnkhopNahL Gzh;tJ ,fu 

<w;Wg; Gzh;r;rp MFk;. 

 v.fh – ehsd;W Nghfp        (md;wp vd;gJ md;W vd te;Js;sJ)  

   cg;gpd;W Gw;if cz;f  (,d;wp vd;gJ ,d;W vd te;Js;sJ)  

   mtdd;W mZTk;  ( md;wp vd;gJ md;W vd te;Js;sJ) 

cfukhfj; jphpahtpby; md;wpg; Nghfp> ,d;wpg;Gw;if vd ty;nyOj;J kpFe;J tUk;. 

 md;wp ,d;wpvd; tpidvQ;R ,fuk;  

 njhlh;gpDs; cfu kha;thpd; ,ay;Ng    (ed; : 173) 

 vd;Dk; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.  

 

 



 

Manonmaniam Sundaranar University, Directorate of Distance & Continuing Education, Tirunelveli. 
114 

 

ehop chp 

ehop vd;Dk; msitg; ngaUld; chp vd;Dk; msitg; ngah; te;J NrUk; 

nghOJ <w;W caph;nka; Mfpa op nfl;L lfu  nka; Njhd;Wk;. chp vd;gJld; 

njhlh;Gila tUnkhopfs; NrUkplj;J mjd; gpd;dh; afu caph;nka; Njhd;Wk;. 

v.fh – ehop + chp ® eh + chp ® ehl; + chp  ® ehLhp 

  chp ñ cg;G ® chp ñ a ñ cg;G ® chpaTg;G 

  chp ñ gaW ® chp ñ a ñ gaW ® chpagaW 

chpAld; GzUk; vy;yh tUnkhopfSf;Fk; ,t;tpjp Vw;GilaJ my;y. vdNt Vw;gd 

thpd; vd ed;D}yhh; Fwpg;gpLfpwhh;. ,t;tpjpia Vw;fhjit tUk;nghOJ   

chp ñ mhprp ® chpahprp> chp ñ Mohf;F ® chpahohf;F vd GzUk;. 

 (chp vd;gJ miuehopiaf; Fwpf;Fk);. 

 chpthpd; ehopapd; <w;Wcaph; nka;nfl  

kUTk; lfuk; chpapd; topNa  

afu capnka;Mk; Vw;gd thpNd    (ed; : 174). 

vd;Dk; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.  

Ritg;Gsp 

Ritia czh;j;Jk; Gsp vDk; ngaUf;F Kd; ty;ypdk; Gzh;e;jhy; mt;ty;ypdk; 

kpFjy; md;wp mjw;F ,dkhfpa nky;ypdk; kpFe;J tUk;. 

Gsp + fwp ®  Gspq;fwp>    Gsp + NrhW ® GspQ;NrhW  

Gsp ñ japh; ® Gspe;japh;>   Gsp ñ gok; ® Gspk;gok; 

  Ritg;Gsp Kd; ,d nkd;ikAk; Njhd;Wk;     (ed; : 175)  

vd;Dk; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.  

,fu> Ifhu <w;Wr; rpwg;G tpjp  

 my;topg; Gzh;r;rpapy; epiynkhop <w;wpYs;s ,fu Ifhuq;fSf;F Kd; 

ty;nyOj;Jf;fs; Gzh;e;jhy; ,ay;ghFk;. ty;nyOj;J kpFk;. ,ay;Gk; kpFjYkhfp 

cwOk;.  
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v.fh - nrb ñ nfhb ® nrbnfhb 

   Gyp ñ rPWfpwJ ® Gyp rPWfpwJ  

   ahid ñ jpd;wJ ® ahidjpd;wJ      ,ay;ghjy; 

   gid ñ nghpaJ ® gidnghpaJ  

   ciu ñ fy; ® ciufy;       

   khh;fop ñ jpq;fs; ® khh;fopj; jpq;fs;  

   rpj;jpiu ñ jpq;fs; ® rpj;jpiuj; jpq;fs;   typ kpFjy;  

   fpsp ñ FwpJ ® fpspFwpJ> fpspf;FwpJ 

   fb ñ fkyk; ® fbfkyk;>  fbf;fkyk;  

   jpid ñ rpwpJ ® jpidrpwpJ> jpidr;rpwpJ   cwo;jy; 

   jpid ñ nghpJ ® jpidnghpJ> jpidg;nghpJ 

 my;top ,Ik; Kd;dh; Mapd;  

 ,ay;Gk; kpfYk; tpfw;gKk; MFk;.    (ed; : 176) 

 vd;Dk; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.  

<fhu <w;Wr; rpwg;G tpjpfs;  

Mg;gP  

 my;top> Ntw;Wik vDk; ,Utifg; Gzh;r;rpapYk; Mg;;gP vDk; ngaUf;F Kd; 

ehw;fzKk; te;jhy;> ,WjpapYs;s <fhuk; ,fukhff; FWFk;. my;topapy; 

tUnkhopapYs;s ty;ypdk; Ke;ija E}w;gh tpjpfspy; xd;whfpa ,ay;G MFk;.  

Ntw;Wikapy; Mg;gP vd;gJ ,Wjp FUfp tUnkhop KjypYs;s ty;nyOj;J kpFk;. 

my;topapy; Mg;gP vd;gJ ,Wjp FWfp ,ay;ghFk;. 

v.fh – Mg;gP ñ mhpJ  ® Mg;gPahpJ  

Mg;gP ñ FwpJ  ® Mg;gPFwpJ - my;top ty;ypdk; ,ay;ghjy; 

Mg;gP ñ ed;W  ® Mg;gPed;W  
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Mg;gP ñ typJ  ® Mg;gPtypJ 

Mg;gP ñ mUik ® Mg;gPaUik  

Mg;gP ñ Fsph;r;rp ® Mg;gPFsph;r;rp   - Ntw;Wikapy; ty;ypdk; kpFjy; 

Mg;gP ñ ehw;wk;  ® Mg;gPehw;wk;  

Mg;gP ñ td;ik ® Mg;gPtd;ik 

Mg;gP ñ Mtpd;gP vd;gJ gRQ;rhzj;ijf; Fwpf;Fk; 

MKd; gfu< midj;Jk;tuf; FWf;Fk;  

Nkyd my;top ,ay;G Fk;Nk    (ed; : 177)  

vd;Dk; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.  

gP> eP> kP  

 my;topg; Gzh;r;rpapy; gP> eP> kP vDk; ngah;fSf;F Kd;tUk; ty;nyOj;Jf;fs; 

,ay;ghFk;. kP vd;gjw;F Kd;dh; ty;nyOj;Jk; ,dnky;nyOj;Jk; kpFe;J tUk;.  

 gPAk; ePAk; ty;nyOj;J ,ay;ghjiyAk; kP vd;gJ Gzh;r;rpapy; ,ay;G> typkpfy;> 

,dnkypkpfy; vDk; %d;iwAk; ngWk;.  

v.fh –  gP ñ FwpaJ ® gP FwpaJ>   gP ñ nghpaJ ® gPnghpaJ 

  eP ñ rpwpatd; ® ePrphpatd;>  eP ñ jPad; ® ePjpad;   - ,ay;G  

   kP ñ nrtp ® kPnrtp>       kP ñ fz; ® kPfz;  

   kP ñ $w;W ® kPf;$w;W    – ty;nyOj;J kpFjy; 

   kP ñ Njhy; ® kPe;Njhy;    - nky;nyOj;J kpFjy; 

gP  vd;gJ ,lf;fh;g;ngah;>  eP  vd;gJ Kd;dpiy xUikg; ngah; 

kP vd;gJ Nkd;ikf;Fzk; kw;Wk; Nkyhd ,lg;nghUis czh;j;JtJ MFk;.  

 gt;tP ePkP Kd;dh; my;top 

 ,ay;GMk;  typnkyp kpfYk;Mk; kpf;Nf   (ed; : 178)  

vd;Dk; ed;D}y; E}w;gh ,jid tpsf;FfpwJ.  
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caphPw;Wg; Gzhpay; - njhlh;r;rp 

caphPw;Wg; Gzhpay; njhlh;r;rp  

Kw;gFjpapy; $wg;gl;l <fhu ,Wjpr; nrhw;fis mLj;J tUk; caphPw;Wg; Gzh;r;rp 

,yf;fzk; ,g;gFjpapy; $wg;gLfpwJ. cahPw;Wg; Gzh;r;rpapy; ,d;wpaikahjitahf 

tpsq;Fk; Fw;wpaYfug; Gzh;r;rp ,g;gFjpapy; tpthpf;fg;gLfpwJ. md;whl nkhop tof;fpy; 

nghpJk; gapd;W tUk; jpirg; ngah;. vz;Zg;ngah; Kjypa nrhw;fspd; Gzh;r;rp 

,yf;fzk; ,g;gFjpapy; ,lk;ngw;Ws;sJ.  

 cfu <w;Wg; Gzh;r;rp (Kw;wpaYfug; Gzh;r;rp)  

,ay;ghjy; 

 xL vd;Dk; %d;whk; Ntw;Wik cUG> mJ vd;Dk; Mwhk; Ntw;Wik cUG 
vz;Zg; ngah;fs;> tpidj;njhif> Rl;Lg; ngah;fs; Mfpa epiynkhopapd; ,Wjpapy; 
cs;s cfuj;jpw;F Kd;dh; ty;nyOj;J te;jhy; mJ ,ay;ghfg; GzUk;. ,JNt cfu 
<w;Wg; Gzh.r;rp MFk;. 

 Fw;wpaYfur; nrhw;fs;> jpirg; ngah;fs;> vz;Zg; ngah;fs;> kug;ngah;fs; 
Kjypad  cfu <w;Wg; Gzh;r;rpapy; ,lk; ngWfpd;wd.  

v.fh – mtndhL ñ nrd;whd;  ® mtndhL nrd;whd;  

  NrudJ ñ if ® NrudJif   

 VO ñ jiy ® VOjiy 

   xU ñ Gwk; ® xUGwk;         Ntw;Wikg; Gzh;r;rp 

 RL ñ NrhW ® RLNrhW  

mJ ñ fz;lhd; ® mJfz;lhd;  

 ,J ñ rpwpaJ ® ,JrpwpaJ – my;topg; Gzh;r;rp  

cJ ñ NghdJ ® cJNghdJ  

VO,ay;G vz;Zg;ngah; xUtpfhu vz;Zg;ngah; 

%d;WM WcUGvz; tpidj; njhif  

MFk; cfuk; Kd;dh; ,ay;G MFk;   (ed; : 179) 

vd;Dk; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ. 
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nra;Al; Gzh;r;rp - mJ  

 mJ vDk; Rl;Lg; ngaUf;F Kd;tUk; md;W vDk; vjph;kiwf; Fwpg;G tpidKw;W 

nra;Aspy; Md;W vd MFk;.  

v.fh - mJ ñ md;W ® mjhd;W  (mj; ñMd;W) 

 mJ Kd; tUk; md;W Md;WMk; J}f;fpd;  (ed; : 180) 

 vd;Dk; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ. 

Fw;wpaYfu <w;Wr; rpwg;G tpjpfs; 

,ay;ghjy;  

 td;nwhlh;f; Fw;wpaYfuk; ePq;fpa Ie;J tiff; Fw;wpaYfuq;fSf;Fk; Kd;dh; 

tUfpd;w ty;nyOj;Jf;fs; my;topg; Gzh;r;rpapy; kpfhky; ,ay;ghFk;.  

v.fh – 

1. nebw;nwhlh;f; Fw;wpaYfuk; - fhR ñ nfhL ® fhRnfhL 

2. Ma;jj; njhlh;f; Fw;wpaYfuk; - v/F ñ rpwpaJ ® v/FrpwpaJ  

3. caph;j; njhlh;f; Fw;wpaYfuk; - muR ñ jPJ   ® muRjPJ  

4. nkd;nwhlh;f; Fw;wpaYfuk;  - Fuq;F ñ nrd;wJ ® Fuq;F nrd;wJ 

5. ,ilj; njhlh;f; Fw;wpaYfuk; - nra;J ñ ghh; ® nra;Jghh;  

td;nwhlh; Fw;wpaYfuj;jpw;F my;topapYk; Ntw;WikapYk; tUk; ty;nyOj;Jf;fs; kpFk;.  

v.fh – vLj;J ñ nrd;whd; ® vLj;Jr;nrd;whd;   - my;top 

  nfhf;F ñ fhy; ® nfhf;Ffhy;          - Ntw;Wik 

 td;nwhlh; my;yd Kd;kpfh my;top  (ed; : 181) 

vd;Dk; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ. 

  ,ilj;njhlh;f; Fw;wpaYfuk;> Ma;jj; njhlh;f; Fw;wpaYfuk;> xw;W ,ilNa kpfhj 

nebw;nwhlh;f; Fw;wpaYfuk; xw;W ,ilNa kpfhj caph;j;njhlh;f; Fw;wpaYfuk; vDk; 

ehd;fd; Kd;Dk; tUk; ty;nyOj;Jf;fs; Ntw;Wikg; Gzh;r;rpapy; kpfhky; ,ay;ghFk;.  

v.fh - ,ilj; njhlh;f; Fw;wpaYfuk; - khh;G ñ fl;b ® khh;Gfl;b 
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 Ma;jj; njhlh;f; Fw;wpaYfuk; - v/F ñ $h;ik    ® v/F$h;ik  

 Xw;wpilkpfh nebw;nwhlh;f; Fw;wpaYfuk;  - ehF ñ rpWik ® ehFrpWik 

 Xw;wpilkpfh caph;j; njhlh;f; Fw;wpaYfuk; - cUG ñ Gzhpay; ® cUGGzhpay;  

 nebw;nwhlhpYk; caph;j;njhlhpYk; Gzh;r;rpapd; NghJ xw;W kpFtd> xw;W kpfhjd 

vd ,Utif cs;sJ. ,t;tpuz;bYk; L> w vd;gd thpd; ,t;tPw;W l> w xw;Wf;fs; 

kpFe;J GzUk;. F> R> J> G vd;Dk; vOj;Jf;fspd; <w;Wr; nrhw;fs; kpfhJ. 

v.fh- ehL ñ gw;W ®  ehl;L ñ gw;W ® ehl;Lg;gw;W 

 MW ñ kPd; ® Mw;W ñ kPd; ® Mw;W kPd;  

MW ñ nts;sk; ® Mw;W ñ nts;sk ® Mw;Wnts;sk; 

;,q;F nebw;nwhlh;f; Fw;wpaYfuq;fspd; ty;nyOj;Jf;fs; kpFe;jd.  

 KuL ñ fhis ® Kul;L ñ f; ñ fhis ® Kul;Lf;fhis  

 FUL ñ igad; ® FUl;Lg; ñ g; ñ igad; ® Ful;Lg;ngad; 

 fapW ñ ePsk; ® fapw;W ñ ePsk; ® fapw;W ePsk;  

 tapW ñ typ ® tapw;W ñ typ ® tapw;Wtyp  

,q;F caph;j;njhlh; Fw;wpaYfuq;fspy; ty;nyOj;Jf;fs; kpFe;J te;Js;sd.  

xw;W kpFe;j epiyapy; nebw;nwhlh;f; Fw;wpaYfuKk; caph;j;njhlh;f; 

Fw;wpaYfuKk; td;nwhlh;f; Fw;wpaYfukhf khWk;.  

v.fh - ehL – ehl;L> KuL – Kul;L> tapW – tapw;W>  

      NrhW – Nrhw;W> tPL – tPl;L. MW – Mw;W  

 ,tw;Wf;F Kd;dh; ty;nyOj;Jf;fs; GzUq;fhy; mt;ty;nyOj;Jf;fs; kpFk;.  

v.fh - Ml;Lfhy;>      fapw;Wf; fl;by; 

 ,ilj;njhlh; Ma;jj; njhlh;xw;W ,ilapy; 

 kpfhneby; caph;j;njhlh; Kd;kpfh Ntw;Wik  (ed; : 182)  

vd;Dk; E}w;gh ,jid tpsf;FfpwJ. 
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l w ,ul;bj;jy; 

 Ntw;Wikg; Gzh;r;rpapy; neby; njhlh; Fw;wpaYfuk;> caph;j; njhlh; FwpwpaYfuk; 

Mfpatw;wpy; Fw;wpaYfuk; Vwp epd;w  lfu  wfu  nka;fs; ,ul;bf;Fk;. mtw;wpw;F 

Kd;tUk; ty;nyOj;Jf;fs; kpFe;J tUk;. v.fh -  

ML + fhy;  = Ml;L ñ fhy; ® Ml;Lf;fhy;                    

NrhW ñ Rit ® Nrhw;W ñ Rit ® Nrhw;WRit      neby; njhlhpy; l> w 

ehL ñ je;ij ® ehl;L ñ je;ij ® ehl;Lj;je;ij      xw;Wf;fs; ,ul;bj;J      

MW + ghyk; = Mw;W ñ ghyk; ® Mw;Wg;ghyk;       ty;ypdk; kpFe;jd 

tfpL + jiy = tfpl;L ñ jiy ® tfpl;Lj;jiy 

jtp;L ñ rptg;G ® jtpl;L ñ rptg;G ® jtpl;Lr; rptg;G      caph;j; njhlhpy; l>w  

fapW ñ njhl;by; ® fapw;W ñnjhl;by; ® fapw;Wj;njhl;by;   ,ul;bj;J ty;ypdk; 

tapW + grp = tapw;W ñ grp ® tapw;Wg; grp              kpFe;jd 

 nebNyhL caph;j;njhlh;f; Fw;Wf uq;fSs;  

 lwxw;W ,ul;Lk; Ntw;Wik kpfNt   (ed; : 183)  

vd;Dk; ed;D}y; E}w;gh ,jid tpsf;FfpwJ.  

td; njhlh;f; Fw;wpaYfuk; 

 Ntw;Wikg; Gzh;r;rpapy; rpy nkd;nwhlh;f; Fw;wpaYfur; nrhw;fs; jkf;F ,dkhfpa 

td;nwhlh;f; Fw;wpaYfur; nrhw;fshfj; jphptjpy;iy. rpy jphptjpy;iy vd;W $wpajhy; 

jphpAk; nrhw;fSk; cs;sd vd;gJ mwpaj;jf;fJ.  

v.fh - ge;J ñ tPr;R     ® ge;JtPr;R 

 tz;L ñ fhy;    ® tz;Lf;fhy; 

 ez;L ñ XL     ® ez;NlhL   ,it td;nehlwhfj; jphpahjd MFk;. 

Eq;F ñ Rit    ® Eq;Fr;Rit  

kUe;J + ig ® kUe;Jg;ig      

,Uk;G + ghij ® ,Ug;Gg; ghij 

fd;W + M ® fw;wh     

fd;W ñ Fl;b ® fd;Wf;Fl;b          ,it td;nwhluhfj; jphpe;jd MFk;.  
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Fuq;F ñ kdk; ® Fuq;F kdk; 

eQ;R ñ mutk; ® er;rutk;  

td;nwhluhfj; jphptd cwo;jYk; cz;L.  

v.fh – kUe;Jg;ig - kUj;Jg;ig>  Fuq;Fkdk; - Fuf;Fkdk;>  

 ,Uk;Gg;ghij - ,Ug;Gg;ghij>  fUk;Gr;rhW - fUg;gQ;rhW 

 nkd;nwhlh; nkhopAs; rpyNtw; Wikapy; 

 jk;,d td;nwhlh; Mfh kd;Nd    (ed; : 184)  

vd;Dk; ed;D}y; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.   

Ifhu <w;Wf; Fw;wpaYfuk;  

 Ifhur; rhhpapid ,Wjpapy; cila Fw;wpaYfur; nrhw;fSk; cs;sd. 

Gzh;r;rpapd; NghJ Ifhur; rhhpia nrhy;ypd; <whf mikAk;.  

v.fh – Mz;L ñ nrd;whd; ® Mz;ilr; nrd;whd;  

  gz;L ñ fhyk;    ® gz;ilf;fhyk;   - my;top 

  ,d;W ñ ehs;     ® ,w;iwehs;  

  md;W ñ jpq;fs;   ® mw;iwj; jpq;fs; 

  Ke;J ñ tsk;     ® Ke;ijtsk;   - Ntw;Wik  

  New;W ñ $yp      ® New;iwf; $yp  

 I<w;W cilf;Fw; WfuKk; csNt  (ed; : 185)  

vd;Dk; ed;D}y; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.   

jpirg; ngah; 

 jpirg; ngaUf;F Kd;dh;j; jpirg; ngaUk; NtW ngah;fSk; te;J GzUkplj;J 

epiynkhopahfpa jpirg; ngahpd; ,WjpapYs;s Ffu caph;nka;> ffu nka; nfLjYk; 

wfu nka; dfu yfu nka;ahfj; jphpjYk; MFk;. 

v.fh -  

tlf;F ñ fpof;F ® tlfpof;F - caph; nka;Ak; ffu nka;Ak; nfl;ld. – jpirg;ngah; 
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njw;F + Nkw;F ® njd;Nkw;F - caph;nka; nfl;lJ@ w; d; MdJ - Kd;dh;j; jpirg;ngah;. 

Nkw;F + thdk; ® Nky;thdk; - caph; nka; nfl;lJ w; y; MdJ 

fpof;F + jpir ® fPo;j;jpir -  caph;nka;> ffunka;>mfuk; nfl;ld Kjy; ePz;lJ  

Fzf;F ñ jpir ® Fzjpir – jpirg;ngah; Kd;dh; 

tlf;F> fpof;F> Nkw;F> njw;F> Fzf;F> Flf;F vDk; jpirg;ngah;fspy; f;F <w;W 

caph;nka;Ald; Ke;ija ffu xw;W ePq;Fk;. njw;F vd;gjpy; Ffuk; ePq;fp. wfuk; 

dfukhFk;. Nkw;F vd;gjpy; Ffuk; ePq;fp> wfuk; yfukhFk; . 

 ,e;E}w;ghtpy; gpw vd;w nrhy; kpifahf tUtjdhy;. fpof;F vd;gjpy; Kjy; 

ePz;L ofuj;jpd; mfuk; nfLk;. (fpof;F – fPo;) vd;gJk; fpof;F> Nkw;F vd;gdtw;wpy; 

Nkw;$wpa tpjpfNshL Ifhuk; kpFk; vd;gJk; jpirr;nrhw;fs; jphpahky; ,ay;ghfg; 

GzUk; vd;gJk; czh;j;jg;gLfpd;wd.  

v.fh –  

fpof;F ñehL ® fpo ñehL ® fPo; ñehL ®fPo;ehL –Kjy; ePz;L ofuj;jpYs;s mfuk;     
nfl;lJ. 

fpof;F ñ ehL ® fpo ñ ehL ® fPo; ñ ehL ® fPio ñehL ® fPioehL – Kjy; ePz;L   
mfuk; nfl;L Ifhuk; kpFe;jJ. 

Nkw;F ñehL ® Nkw; ñehL ® Nky; ñehL ® Nkiy ñehL ®NkiyehL –Ifhuk; kpFe;jJ.  

tlf;F ñ njw;F ® tlf;Fj;njw;F  

fpof;F ñ Nkw;F ® fpof;FNkw;F       - ,ay;ghapd 

tlf;F ñ Ch; ® tlf;$h; 

njw;F ñ Ch; ® njw;$h;    

 jpirnahL jpirAk; gpwTk; Nrhpd; 

 epiy<w;W caph;nka; ft;nthw;W ePq;fYk;  

 wfuk; dythj; jphpjYk; Mk;gpw   (ed; : 186) 

vd;Dk; E}w;gh thapyhf ,jid mwpayhk;. 

njq;F  

 fha; vd;Dk; nrhy; te;J GzUkplj;J njq;F vDk; kug;ngahpd; Kjy; ePz;L 

,WjpapYs;s Ffu caph;nka; nfLk;  
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v.fh – njq;F ñ fha; ® Njq; ñ fha; ® Njq;fha; 

  njq;FePz;L <w;Wcaph; nka;nfLk; fha;thpd;  (ed; : 187)  

vd;Dk;  E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.   

vz;Zg; ngah;g; Gzh;r;rp 

 Xd;W> Kjy; gj;J tiu cs;s vz;Zg; ngah;fSk; VO jtph;j;j gpw ahTk; 

Fw;wpaYfur; nrhw;fNs MFk;. vz;Zg;ngah;g; Gzh;r;rp Fw;wpaYfug; Gzh;r;rpAs; 

mlq;Fk;. vz;Zg;ngah;Kd; vz;> epiw> msT> gpw ngah;fs; Kjypad tUk;. mj;jifa 

vz;Zg; ngah;fs; epiynkhopahf epw;f tUnkhopapy; vz;Zg; ngah;fNsh> gpw 

nrhw;fNsh te;J NrUk;NghJ epfOk; khw;wq;fisf; tpsq;fpf; nfhs;tJ mtrpak;.  

 xd;W Kjy; vl;L <whf cs;s vz;Zg; ngah;fSf;F Kd;dh; vz;Zg;ngah;  

epWj;jysTg;ngah; Kjypa gpw msTg; ngah;fs; kw;Wk; gpw ngah;fSk; te;J 

GzUkplj;J epiynkhop vz;Zg;ngah;fs; tpfhukilAk;. mtw;Ws; xd;W> ,uz;L vDk; 

,U ngah;fspYk; KjnyOj;J ePSk; (x –X> ,-< ) %d;W> MW> VO vDk; %d;W 

ngah;fspYk; KjnyOj;J FWFk;. (%-K> M-m> V-v) xd;W ,uz;L %d;W. ehd;F> 

Ie;J> vl;L vDk; MW ngah;fspYk; ,WjpapYs;s caph;nka; (W> L> K> F> J) nfLk;. 

VO vd;gjd; ,WjpapYs;s cfuk; nfLk;. ,t;tpfhuq;fis vz;Zg; ngah;fs; Vw;Gila 

,lq;fspy; nfhs;Sk;. ,jid ml;ltiz thapyhf tpsq;fpf; nfhs;syhk;. 

 epiy nkhop +  

   tUnkhop 

  khw;wk;              tpsf;fk; 

Xd;W + Mapuk; Xuhapuk; Kjy; ePz;lJ 

,uz;L + Mapuk; <uhapuk; Kjy; ePz;lJ 

%d;W + jkpo; Kj;jkpo; Kjy; FWfpaJ 

MW + Rit mWRit Kjy; FWfpaJ 

VO + epiy vOepiy Kjy; FWfpaJ 

%d;W + cyF %TyF Kjy; FWfhky; gpw nfl;ld 

ehd;F + Mapuk; ehyhapuk; „F‟ nfl;L d; > y; MdJ 

ehd;F + ftp ehw;ftp „F‟ nfl;L d; > w; MdJ 
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 Vw;Gila ,lq;fspy; vd;wjdhy; ,t;tpfhuq;fspy; xd;iwNah gytw;iwNah vz;Zg; 

ngah;fs; milAk;. Vw;Gila ,lq;fspy; vd;gijg; gpd;tUk; rpwg;G tpjpfSf;Fk; 

nfhs;syhk;.  vz;Zg; ngah;fs; tUnkhopNahL GzUkplj;J tpfhuKw;W epw;Fk;. ,jid 

vLj;Jf;fhl;Lfs; thapyhf tpsq;fpf; nfhs;syhk;. 

 Xd;W – Xd;. Xd;                 ,uz;L - <uz;> ,uz; 

 %d;W – Kd;> %d;                ehd;F – ehd; 

 Ie;J – Ie;                       MW – mW  

 VO -  vO. VO                    vl;L – vl;  

 ,f;fUj;J epiynkhop vz;Zg; ngah; milAk; tpfhukhfpa nghJ tpjpia 

tpthpf;fpwJ. ,jd; KbTfisg; gpd;tUk; rpwg;G tpjpfSk; Vw;Fk;. MW> VO vz;Zg; 

ngah;fspd; Gzh;r;rp KbT ,q;F Kw;Wg; ngwhjjhy; mtw;wpw;fhd vLj;Jf;fhl;bidg; 

gpd;tUk; rpwg;G tpjpfspy; fhzyhk;.  

v.fh-  

MW ñ gj;J ® mWgJ> MW ñ E}W ® mWE}W> MW ñ ehop ® mWehop>          

MW ñ foQ;R ® mWfoQ;R> MW ñ rhz; ® mWrhz;> MW ñ tif ® mWtif>      

MW ñ if ® mWif  

VO ñ gj;J ® vOgJ> VO ñ E}W ® vOE}W> VO ñ Mapuk; ® Vohapuk;>          

VO ñ foQ;R ® vOfoQ;R> VO ñ ehop ® vOehop> VO ñ rhz; ® vOrhz;>         

VO ñ mb ® Vob> VO ñ tif ® vOtif> VO ñ fly; ® vOfly;  

 vz;Zg; ngah;> epiwasTg; ngah;> gpw msTg; ngah;fs; (Kfj;jy;> ePl;ly;) Kjypa 

gpw ngah;fs; te;J GzUkplj;J MW> VO Mfpa vz;Zg; ngah;fs; tpfhuk; (jphpG) 

mile;jd.  

ehd;F + kzp ehd;kzp „F‟ nfl;L „d;‟ - ,ay;ghdJ  

Ie;J + ghy; Ik;ghy; „J‟ nfl;L „e;‟ -tUnkhopf;Nfw;g nky;ypdkhdJ 

vl;L + tif vz;tif „L‟ nfl;L „l; – z;‟ MdJ 

gj;J xd;W  gjpndhd;W „J‟ nfl;L „,d; rhhpia MdJ 

gj;J ,uz;L  gd;dpuz;L „J‟ nfl;L „j;‟ – „d;‟ Md;J 
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 tUnkhop Kjypy; capnuOj;J te;jhy; epiynkhop KjypYs;s neby; 

FWfhikia Vob vd;gjpy; fhzyhk;. ,t;thNw Vohapuk;> Mwhapuk; vd;gdTk; tUk;. 

gpw vz;fspYk; ,jidf; fhzyhk;. vdNt tUnkhop Kjypy; caph;thpd; epiynkhop 

neby; FWfhJ vd;Wk; nka;thpd; neby; FWFk; vd;Wk; nfhs;syhk;.  

 vz;epiw msT gpwTk; va;jpd; 

 xd;W Kjy;vl;L <whk; vz;Zs;  

 Kjy;<h; vz;Kjy; ePSk; %d;WMW  

 VO FWFk;MW Vo;my; ytw;wpd; 

 <w;Wcaph; nka;Ak; Vod; capUk; 

 VFk; Vw;Gop vd;kdhh; Gyth;                 (ed; : 188) 

vd;Dk; ed;D}y; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.   

rpwg;G tpjpfs; ( epiynkhop tpfhuk;) 

xd;W> ,uz;L  

 (nghJ tpjp KbTld;) xd;W vDk; ngahpd; dfuk; ufukhFk;. ,uz;L vd;gjd; 

zfuKk; mfuKk; nfLk;. mt;tpU vz;fspd; ufu xw;Wld; cfuk; tUk;. cfuk; 

tUkplj;J vz;Zg; ngah;fspd; Kjy; FwpyhfTk;> cfuk; tuhjtplj;J Kjy; 

nebyhfTk; mikAk;. ,t;tpjpg;gb xd;Wk; ,uz;Lk;  

 xd;W  – xd>; Xh;> xd>; xU  

 ,uz;L - <uz;> <h;> ,uz;> ,U  

vdj; jphpe;J tUk;. 

v.fh - xd; ñ gj;J ® xd; ñ gJ ® xU ñ gJ ® xUgJ  

   xd;W ñ Mapuk; ® xd; ñ Mapuk; ® Xh; ñ Mapuk; ® Xuhapuk; 

   xd;W ñ foQ;R ® xd; ñ foQ;R ® xU ñ foQ;R ® xUfoQ;R 

   xd;W ñ ehop   ® xd; ñ ehop ® xU ñ ehop ® xUehop 

   xd;W ñ Mohf;F ® xd; ñ Mohf;F ® Xh; ñ Mohf;F ® Xuhohf;F 

   xd;W ñ mb    ® xd; ñ mb ® Xh; ñ mb ® Xub 

   xd;W ñ ehL    ® xd; ñ ehL ® xU ñ ehL ® xUehL 

   ,uz;L ñ E}W   ® ,uz; ñ E}W ® ,U ñ E}W ® ,UE}W 
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   ,uz;L ñ Mapuk; ® <uz; ñ Mapuk; ® <h; ñ Mapuk; ® <uhapuk; 

   ,uz;L ñ foQ;R ® ,uz; ñ foQ;R ® ,U ñ foQ;R ® ,UfoQ;R 

   ,uz;L ñ ehop   ® ,uz; ñ ehop ® ,U ñ ehop ® ,Uehop  

   ,uz;L ñ cof;F ® <uz; ñ cof;F ® <h; ñ cof;F ® <Uof;F  

 Xd;W ,uz;L vd;gdtw;wpd; Kd;dh; vz;Zg;ngah;. epiwg;ngah;> msTg; ngah;fs; 

kw;Wk; gpw ngah;fs; Gzh;e;jd. Xh;> <h; vd;gd caph; Kjy; nkhopf;Fk; xU> ,U vd;gd 

nka;k; Kjy; nkhopf;Fk; epiynkhopahapd.  

 xd;wd; Gs;sp ufuk; Mf  

 ,uz;ld; xw;Wcaph; Vfct; tUNk         (ed; : 189) 

vd;Dk;  E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.   

%d;W  

 (nghJ tpjp KbTld; ) %d;W vDk; vz;Zg; ngahpd; dfuk; nfLk;. tUnkhop 

Kjy; nka;ahfj; njhpAk;. 

 %d;W Kd; - K> K ñ tUnkhop Kjy; nka;  

 %d; - %  

v.fh - %d;W ñ gj;J ® Kd; ñ gJ ® K ñ g;J ® Kg;gJ 

   %d;W ñ Mapuk; ® %d; ñ Mapuk; ® % ñ Mapuk; ® %thapuk; 

   %d;W ñ E}W   ® Kd; ñ E}W ® Ke;E}W  

   %d;W ñ FWzp ® Kd; ñ FWzp ® K ñ FWzp ® Kf;FWzp 

   %d;W ñ tuhfd; ® Kd; ñ tuhfd; ® K ñ tuhfd; ® Kt;tuhfd;  

   %d;W ñ mb    ® %d; ñ mb ® % ñ mb ® %tb 

   %d;W ñ Mz;L ® %d; ñ Mz;L ® % ñ Mz;L ® %thz;L  

   %d;W ñ tl;b ® Kd; ñ tl;b ® Kt;tl;b  

 %d;W vd;gjd; Kd;dh; vz;Zg; ngah;> epiwg;ngah;> gpw msTg;ngah; kw;Wk; 

gpwngah; Mfpad Gzh;e;jd.  

 caph; Kjy;tu % vd nebyhfTk; nka;k; Kjy;tu K vdf; FwpyhfTk; %d;W 
MdJ.  



 

Manonmaniam Sundaranar University, Directorate of Distance & Continuing Education, Tirunelveli. 
127 

 

 %d;wd; cWg;GmopTk; te;jJ MFk;.       (ed; : 190)  

vd;Dk; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.   

ehd;F 

 (nghJ tpjp KbTld; ) ehd;F vDk; vz;Zg; ngahpd; dfu nka; yfukhfTk; 

wfukhfTk; jphpAk;. 

 ehd;F – ehd;>  ehy;>  ehs;  

v.fh -  ehd;F ñ gj;J ® ehd; ñ gj;J ® ehw;gJ 

    ehd;F ñ Mapuk; ® ehd; ñ Mapuk; ® ehy; ñ Mapuk; ® ehyhapuk; 

   ehd;F ñ foQ;R ® ehd; ñ foQ;R ® ehw;foQ;R  

   ehd;F ñ cof;F ® ehd; ñ cof;F ® ehy; ñ cof;F ® ehYof;F  

   ehd;F ñ mb ® ehd; ñ mb ® ehy; ñ mb ® ehyb 

   ehd;F ñ kzp ® ehd; ñ kzp ® ehd;kzp 

   ehd;F ñ tif ® ehd; ñ tif ® ehy;tif  

 nky;nyOj;J te;J GzUkplj;J ehd;fpd; nka;jphpahJ epd;wJ. vdNt 

nky;nyOj;Jthpd; jphpahJ vdf; nfhs;syhk;. ehd;fpd; Kd;dh; vz;Zg;ngah; Kjypad 

Gzh;e;jikia Nkw;Fwpj;j vLj;Jf; fhl;L %yk; mwpayhk;.  

 capUk; ,ilapdKk;> tUkplj;J ehd;F vd;gJ ehy; vd;Wk;> ty;nyOj;J 

tUkplj;J ehd; vd;Wk; jphptijf; fhzyhk;. 

 ehd;fz; nka;Na twM Fk;Nk        (ed; : 191)  

vd;Dk;  E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.   

Ie;J  

 (nghJtpjp KbTld;) Ie;J vDk; vz;Zg; ngahpd; efuk; tUnkhop Kjypy; cs;s 

nka;ahfj; jphpAk;. mJ tUnkhop Kjypy; cs;s ty;ypdj;jpw;F ,dnky;ypdkhfj; 

jphpAk;. efuk; nfLk;. 
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 miltJ vd;gJ tUnkhop Kjyhf tUtJ MFk;. 

         Ie;J – Ie; - I ñ nkyp - I  

v.fh – Ie;J ñ %d;W ® Ie; ñ %d;W ® Ik;%d;W  

    Ie;J ñ foQ;R ® Ie; ñ foQ;R ® Iq;foQ;R  

    Ie;J ñ Mohf;F ® Ie; ñ Mohf;F ® Iahohf;F    

    Ie;J ñ MW ® Ie; ñ MW ® I ñ MW ® IahW  

    Ie;J ñ top ® Ie; ñ top ® I ñ top ® Itop  

 ,q;F efuk; tUnkhop Kjyhfj; jphpjy;> tUnkhop ,dkhfj; jphpjy;> nfLjy; Mfpa 

tpfhuq;fis  mile;jJ. Ie;jd; Kd;dh; vz;Zg;ngah; Kjypad Gzh;e;jd.  

 Nkw;fz;l rhd;WfspypUe;J Ie;J vd;gJ nky;ypdk; te;J GzUq;fhy;; 

nky;ypdkhfTk; ty;ypdk; GzUq;fhy; ty;ypdj;jpw;F ,d nky;ypdkhfTk; jphpe;J 

capUk; ,ilapdKk; te;J GzUq;fhy; nfl;Lk; tpfhukilAk;.  

 Ie;jd;xw;W miltJk; ,dKk; nfLk;       (ed; : 192) 

vd;Dk;  E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.   

vl;L  

 (nghJtpjp KbTld;) vl;L vDk; vz;zpd; lfunka; zfu nka;ahfj; jphpAk;. 

 vl;L – vl; - vz; 

v.fh – vl;L ñ ,uz;L ® vl; ñ ,uz;L ® vz; ñ ,uz;L ® vz;zpuz;L 

    vl;L ñ foQ;R ® vl; ñ foQ;R ® vz; ñ foQ;R ® vz;foQ;R  

    vl;L ñ ehop ® vl; ñ ehop ® vz; ñ ehop ® vz;zhop  

    vl;L ñ til ® vl; ñ til ® vz; ñ til ® vz;til  

,q;F vl;ld; Kd;dh; vz;Zg;ngah; Kjypad Gzh;e;Js;sd.  

 vl;ld; clk;G zt;thFk; vd;g             (ed; : 193)  

vd;Dk; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.   
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njhz;ZW> njhs;shapuk;  

 xd;gJ vDk; vz;Zg;ngaUld; gj;J> E}W Mfpa vz;Zg; ngah;fs; GzUk; 

mt;tkak;> gj;J vDk; ngah; E}W vdTk;> E}W vDk; ngah; Mapuk; vdTk; khWk;.  

 Xd;gJ vDk; ngaUf;F Kd;Nd jfu nka; te;J> gJ vd;gJ nfLk;. Xd;gjpYs;s 

dfu nka;> gj;J tUnkhopahf tUkplj;J zfukhfTk; E}W tUnkhopahf tUkplj;J 

sfukhfTk; jphpAk;.  

Xd;gJ + gj;J ® xd;gJ E}W ® j;xd;gJ ñ E}W ® j;xd; ñ E}W ® j;xz; ñ E}W 
® njhz;Z}W 

    xd;gJ + E}W ® xd;gJ ñ Mapuk; ® j;xd;gJ ñ Mapuk; ® j;xd; ñ Mapuk;       
® j;xz; ñ Mapuk; ® j;xs; ñ Mapuk; ® njhs;shapuk; 

 g/J vd;gJ gj;J MFk;. caph; tUnkhopahf tUtjhy; g/J vd E}w;gh 
Fwpg;gpLfpd;wJ.  

  xd;ghndhL gj;Jk; E}Wk; xd;wpd;  

  Kd;djpd; Vida Kuzp xt;nthL  

  jfuk; epwP,g; g/Jmfw;wp dt;it 

  epuNy dsthj; jph;g;gJ newpNa   (ed; : 194)  

vd;Dk;  E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.   

vz;Zg;ngah; Kd; gj;J  

 xd;W Kjy; vl;L <whf cs;s vz;Zg; ngah;fSf;F Kd;dh;g; gj;J vz;Zg; 

ngah; GzUkplj;J gj;J vd;gjd; ,ilapYs;s jfunka; nfLjYk; jfunka; Ma;jkhfj; 

jphpjYk; MFk;.  

 gj;J vd;gJ gJ> g/J vdTk; Fwpg;gplg;gLk;. 

v.fh – xd;W ñ gj;J ® xUtJ> xUg/J 

  ,uz;L ñ gj;J ® ,UgJ> ,Ug/J 

  %d;W ñ gj;J ® Kg;gJ> Kg;g/J 

  ehd;F ñ gj;J ® ehw;gJ> ehw;g/J  

  Ie;J  ñ gj;J ® Ik;gJ> Ik;g/J  

  MW   ñ gj;J ® mWg/J 
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  VO ñ gj;J    ® vOgJ> vOg/J 

  vl;L ñ gj;J   ® vz;gJ> vz;g/J  

Nkw;Fwpj;j ,UtpjpfisAk; xU nrhy;Ny Vw;gjhy; ,J Xh; cwo;r;rp (tpfw;gk;) 

KbthFk;. epiynkhop vz;fs; xU> ,U vdj; jphptjw;F Kd;dh; ,t;tpjpfs; $wg;gl;ld. 

KjypU ehd;fhk; vz;. KjypYs;s xd;W Kjyhd vl;L vz;fs; MFk;.  

 Kjy;,U ehd;fhk; vz;Kdh;g; gj;jpd;  

 ,ilxw;W Vfy; Ma;jk; Mfy;  

 vd,U tpjpAk; Vw;Fk; vd;g   (ed; : 195)  

vd;Dk;  E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.   

g/J Kd; vz;Zg;ngah;. 

 xUg/J Kjypa vz;Zg;ngah;fSf;F Kd;dh; vz;Zg; ngaUk; vz;Zg;ngaiu 

mLj;J tUk; gpw ngah;fSk; GzUk;. mit GzUkplj;J> g/J vd;gjd; Ma;jk; nfl;L 

jfu nka;tUk;.  

 g/J vd;gJ gj;J MFk;. 

v.fh – xUg/J ñ ,uz;L ® xUgj;J ñ ,uz;L ® xUgj;jpuz;L 

  xUg/J ñ %d;Wkzp ® xUgj;J ñ %d;Wkzp ® xUgj;J%d;Wkzp  

  ,Ug/J ñ ehd;F ® ,Ugj;J ñ ehd;F ® ,Ugj;Jehd;F 

  ,Ug/J ñ ehd;FtPL ® ,Ugj;J ñ ehd;FtPL ® ,Ugj;Jehd;FtPL 

  Kg;g/J ñ Ie;J ® Kg;gj;J ñIe;J ® Kg;gj;ije;J 

  Kg;g/J ñ Ie;Jfdp ® Kg;gj;J ñ Ie;Jfdp ® Kg;gj;ije;Jfdp 

  ehw;g/J ñ MW ® ehw;gj;J ñ MW ® ehw;gj;jhW  

  ehw;g/J ñ MWnrb ® ehw;gj;J ñ MWnrb ® ehw;gj;jhWnrb 

  Ik;g/J ñ VO ® Ik;gj;J ñ VO ® Ik;gj;NjO 

  Ik;g/J ñ VOjiy ® Ik;gj;J ñ VOjiy ® Ik;gj;NjOjiy 

  mWg/J ñ vl;L ® mWgj;J ñ vl;L ® mWgj;njl;L  

  mWg/J ñ vl;LehL ® mWgj;J ñ vl;LehL ® mWgj;njl;LehL 

  vOg/J ñ xd;gJ ® vOgj;J ñ xd;gJ ® vOgj;njhd;gJ 
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 vOg/J ñ xd;gJehs; ® vOgj;J ñ xd;gJehs; ® vOgj;njhd;gJehs; 

 vz;g/J ñ xd;W ® vz;gj;J ñ xd;W ® vz;gj;njhd;W  

 vz;g/J ñ xd;WFws; ® vz;gj;J ñ xd;WFws; ® vz;gj;njhd;WFws;  

 xUg/J MjpKd; xd;WKjy; xd;ghd; 

 vz;Zk; mitCh; gpwTk; va;jpd; 

 Ma;jk; mopaMz;L MFk; jt;Nt     (ed; : 196)  

vd;Dk; E}w;gh thapyhf ,jid mwpayhk;. 

gj;J> xd;gJ  

 gj;J vd;Dk; vz;Zg;ngaUf;F Kd;dh; xd;WKjy; gj;J <whf cs;s vz;Zg; 

ngah;fSk; Mapuk;> Nfhb vDk; vz;Zg; ngah;fSk; epiwg;ngah;. msTg; ngah;> kw;Wk; 

gpw ngah;fSk; GzUk;. me;epiyapy; gj;J vd;gjd; ,WjpapYs;s caph;nka;ahfpa 

Jfuk; nfl;L ,d; my;yJ ,w;Wr; rhhpiafSs; nghUj;jkhdJ tUk;. xd;gJ vDk; 

ngaUk; mt;thNw MFk;.  xd;gJk; ,d; my;yJ ,w;W ngw;W tUk;.  

 gj;J vd;gJ gjpd; (gj; ñ ,d;)> gjpw;W (gj; ñ ,w;W) vd tUk;. 

 xd;gJ vd;gJ xd;gjpd; (xd;gJ ñ ,d;)> xd;gjpw;W (xd;gJ ñ ,w;W) vd tUk;. 

v.fh – gj;J ñ xd;W ® gj; ñ xd;W ® gj; ñ ,d; ñ xd;W ® gjpndhd;W 

  gj;J ñ gj;J ® gj; ñ gj;J ® gj; ñ ,w;W ñ xd;W ® gjpw;nwhd;W 

  gj;J ñ gj;J ® gj; ñ gj;J ® gj; ñ ,w;W ñ gj;J ® gjpw;Wg;gj;J 

  gj;J ñ Mapuk; ® gj; ñ Mapuk; ® gj; ñ ,d; ñ Mapuk; ® gjpdhapuk; 

  gj;J ñ Nfhb ® gj; ñ Nfhb ® gj; ñ ,w;W ñ Nfhb ® gjpw;Wf;Nfhb  

  gj;J ñ foQ;R ® gj; ñ foQ;R ® gj; ñ ,d; ñ foQ;R ® gjpd;foQ;R  

  gj;J ñ ehop ® gj; ñ ehop ® gj; ñ ,d; ñ ehop ® gjpdhop  

  gj;J ñ klq;F ® gj; ñ klq;F ® gj; ñ ,d; ñ klq;F ® gjpd;klq;F  

  xd;gJ ñ Mapuk; ® xd;gJ ñ ,d; ñ Mapuk; ® xd;gjpdhapuk;  

  xd;gJ ñ fyk; ® xd;gJ ñ ,w;W ñ fyk; ® xd;gjpw;Wf;fyk;  

  xd;gJ ñ klq;F ® xd;gJ ñ ,d; ñ klq;F ® xd;gjpd;klq;F 

  xd;gJKjy; <iue;J Mapuk;Nfhb  
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  vz;epiw msTk; gpwthpd; gj;jpd;  

  <w;Wcaph; nka;nfLj;J ,d;Dk;,w;Wk;  

  Vw;gJ Vw;Fk; xd;gJk; ,idj;Nj   (ed; : 197)  

vd;Dk; ed;D}y; E}w;gh ,jid tpsf;FfpwJ.  

gj;J Kd; ,uz;L  

 gj;J vd;gjw;F Kd;dh; ,uz;L vDk; ngah; GzUkplj;Jg; gj;jpd; <w;W 

caph;nka;ahfpa Jfuk; nfl;Lj; jfunka; dfunka;ahfj; jphpAk;.  

 gj;J vd;gJ gj; - gd; vd tUk;.  

v.fh - gj;J ñ ,uz;L ® gj; ñ ,uz;L ® gd; ñ ,uz;L ® gd;dpuz;L  

 ,uz;L Kd;thpd; gj;jpd;<w;W caph;nka;  

 fhe;jpl xw;Ws MFk; vd;g      (ed; : 198)  

vd;Dk; ed;D}y; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.   

vz;fs; ,ul;bj;jy;  

 xd;gJ my;yhj xd;W Kjy; gj;J <whfpa xd;gJ vz;Zg; ngah;fSk; jkf;F 

Kd;dh;j; jhk; te;J GzUkplj;J (,ul;bf;Fkplj;J) epiynkhop vz;zpd; KjnyOj;J 

my;yhj vOj;Jf;fs; ahTk; nfLk;. gpd;dh; tUnkhop capuhapd; tfuKk; nka;ahapd; 

GzUk; nka;Ak; kpFk;. 

v.fh – xd;W ñ xd;W ® x ñ xd;W ® x ñ t; ñ xd;W ® xt;nthd;W 

  ,uz;L ñ ,uz;L ® , ñ ,uz;L ® , ñ t; ñ ,uz;L ® ,t;tpuz;L  

  %d;W ñ %d;W ® % ñ %d;W ® K ñ k; ñ %d;W ® Kk;%d;W 

  ehd;F ñ ehd;F ® e ñ ehd;F ® e ñ e; ñ ehd;F ® ee;ehd;F 

  Ie;J ñ Ie;J ® I ñ Ie;J ® I ñ t; ñ Ie;J ® Iite;J 

  MW ñ MW ® m ñ MW ® m ñ t; ñ MW ® mt;thW 

  VO ñ VO ® v ñ VO ® v ñ t; ñ VO ® vt;NtO 

  vl;L ñ vl;L ® v ñ vl;L ® v ñ t; ñ vl;L ® vt;ntl;L  

  gj;J ñ gj;J ® g ñ gj;J ® g ñ g; ñ gj;J ® gg;gj;J 
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%d;W> ehd;F> MW> VO Mfpatw;wpd; KjnyOj;Jf;fs; FWfp tUk;. 

 xd;gJ xopj;jvz; xd;gJk; ,ul;bd; 

 Kd;djpd; Kd;my Xl caph;thpd;  

 tt;Tk; nka;thpd; te;jJk; kpfy;newp   (ed; : 199)  

vd;Dk; ed;D}y; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.   

Cfhu <w;Wr; rpwg;G tpjp  

 G+ vd;Dk; ngah;r; nrhy;Yf;F Kd;dh; te;J GzUk; ty;ypdj;jpw;F ,dkhd 

nky;ypd vOj;J kpFk;. 

v.fh – G+ ñ nfhb ® G+q;nfhb>           G+ ñ nrb ® G+Q;nrb  

  G+ ñ Njhl;lk; ® G+e;Njhl;lk; >      G+ ñ nghopy; ® G+k;nghopy;  

G+f;nfhb> G+r;nrb> G+j;Njhl;lk;> G+g;ngl;b vd ty;ypdk; kpFjy; nghJtpjpahFk; vd;gJ 

mwpaj; jf;fJ.  

 G+g;ngah; Kd;,d nkd;ikAk; Njhd;Wk;   (ed; : 200)  

vd;Dk; ed;D}y; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.   

Vfhu. Xfhu <w;Wr; rpwg;G tpjpfs;  

 Vfhu> Xfhu ,ilr;nrhw;fSf;F Kd;dh; ty;nyOj;J te;jhy; ,ay;ghfg; GzUk;. 

v.fh – mtNd ñ fz;lhd; ® mtNd fz;lhd;  

  mtNdh ñ je;jhd; ® mtNdh je;jhd; 

 ,ilr;nrhy; VX Kd;thpd; ,ay;Ng      (ed; : 201)  

vd;Dk; ed;D}y; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.   

Ifhu <w;Wr; rpwg;G tpjpfs;  

 Ntw;Wikg; Gzh;r;rpapy; ,Wjp (I) nfl;L> mk; rhhpia ngWk; Ifhu <w;Wr; 

nrhw;fSk; cs;sd. mtw;iw rhd;Wfhl;b tpsf;fyhk;. 

v.fh - jhio ñ G+ ® jho; ñ mk; ñ G+ ® jhok;G+ 
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  vYkpr;ir ñ gok; ® vOkpr;r ñ mk; ñ gok; ® vYkpr;rk;gok; 

 tOJiz ñ fha; ® tOJz; ñ mk; ñ fha; ® tOJzq;fha;  

,tw;wpy; ,Wjp nfl;L mk;rhhpia ngw;W te;Js;sd. 

,Wjp nflhkYk; mk; rhhpia ngwhkYk; GzUk; nrhw;fSk; cz;L vd;gJ nghJ tpjp.  

v.fh - Ky;iy ñ G+ ® Ky;iyg;G+>    jhkiu ñ nfhb ® jhkiuf;nfhb  

 Ntw;Wik MapDk; Ifhd; ,Wnkhop 

 <w;Wmop NthLk; mk;Vw;gTk; cs;Ns   (ed; : 202)  

vd;Dk;  E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.   

gid  

 Ntw;Wikg; Gzh;r;rpapy; gid vDk; kug;ngaUf;F Kd;dh;> nfhb vd;gJ 

GzUkplj;Jf; ffuk; kpFk;. ty;nyOj;Jf;fis Kjyhff; nfhz;l nrhw;fs; 

GzUkplj;Jg; gid vDk; nrhy;ypy; Ifhuk; nfl;L mk;rhhpia tUk;. jpus; vDk; nrhy; 

GzUkplj;Jj; jfunka; tUjYk; gid vDk; nrhy;ypy; Ifhuk; nfl;L mk; rhhpia 

tUjYkhf cwOk;. ml;L vd;gJ GzUkplj;Jg; gid vDk; nrhy;ypd; Ifhuk; nfl;L 

ml;L vd;gjd; mfuk; Mfhukhfp ePSk;.  

v.fh – gid ñ nfhb ® gidf;nfhb  

  gid ñ fha; ® gd; ñ mk; ñ fha; ® gdk; ñ fha; ® gdq;fha;  

  gid ñ gok; ® gd; ñ mk; ñ gok; ® gdk;gok;  

  gid ñ jpus; ® gd; ñ mk; ñ jpus; ® gde;jpus;  

  gid ñ ml;L ® gd; ñ Ml;L ® gdhl;L  

 gidKd; nfhbthpd; kpfYk; typthpd; 

 INgha; mk;Kd; jpus;thpd; cwo;Tk;  

 ml;Lcwpd; Infl;Lm ePs;Tk;Mk; Ntw;Wik   (ed; : 203)  

vd;Dk;  E}w;gh thapyhf ,jid mwpayhk;.   
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myF - 4  

     nka;aPw;Wg; Gzhpay;  

 nka;aPw;Wr; nrhw;fs; GzUk; ,yf;fzk; nka;aPw;Wg; Gzhpaypy; ,lk; ngw;Ws;sJ.  

 ,q;F nka;aPw;Wr; nrhw;fspd; nghJikahd Gzh;r;rp $wg;gl;l gpd;dh; zfu> dfu 

<w;Wr; nrhw;fspd; Gzh;r;rpAk; tpsf;fg;gLfpd;wd.   

jdpf;Fwpiy mLj;Js;s nka;naOj;J caph;tUk;NghJ ,ul;bf;Fk; vd;gJ Gzh;r;rp 

tpjpfSs; Fwpf;fj; jf;fJ. md;wpAk; nka;fis ,Wjpapy; cila njhopw;ngah;fspd; 

Gzh;r;rpAk;> zfu> dfu nka;aPw;Wg; Gzh;r;rpAk; ,q;F ,lk; ngw;Ws;sd. gpioapd;wp 

vOJthh;f;Fk; jkpio mwpa Kay;thh;f;Fk; gioa ,yf;fpaq;fisr; Ritg;NghUf;Fk; 

zfu. dfu <w;Wg; Gzh;r;rp tpjpfs; mtrpakhdit.  

 ty;ypdk; 6> nky;ypdk; 6> ,ilapdk; 6> %tifg;gl;l 18 nka; vOj;Jf;fspy; 

nkhop ,Wjpapy; ,lk; ngWgit 11 nka;fNs. 

1. ty;ypdk; - nkhop ,Wjpapy; ,lk; ngwhJ. 

2. nky;ypdk; -Q;>z;> e;> k;> d; vd;Dk; 5 vOj;Jf;fSk; nkhop ,Wjpapy; ,lk; ngWk;. 

3. ,ilapdk; - a;> h;> y;> t;> o;> s; MWk; ,Wjpapy; ,lk; ngWk;. 

mt;thW ,Wjpapy; ,lk; ngWk; 11 nka;fspd; Gzh;r;rp khw;wq;fis mwpe;J nfhs;tJ 

mtrpak;.  

nka;aPw;Wg; Gzhpay;  

 epiynkhop ,Wjpapy; nka;naOj;J epd;W tUnkhopNahL Nrh;tJ. nka;aPw;Wg; 

Gzh;r;rp vdg;gLk.; jdpj;jdp nka;aPWfspd; Gzh;r;rp tphpthf tpsf;fg;gLfpwJ. 

Kd;djhfr; rpy nghJ tpjpfSk; rpwg;G tpjpfSk; ,g;gFjpapy; ,lk; ngWfpd;wd.  

nka;aPw;wpd; Kd; caph;  

nghJtpjp 

,ay;G Gzh;r;rp  

epiy nkhop ,Wjpapy; cs;s nka;naOj;NjhL tUnkhop Kjypy; cs;s 

capnuOj;J ,iztJ ,ay;ghdJ.  

v.fh - jkpo; ñ ,dpaJ ® jkpopdpaJ – my;topg; Gzh;r;rp 
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 My; ñ ,iy ® Mypiy – Ntw;Wikg; Gzh;r;rp 

nka;Ak; capUk; ,ize;J caph;nka;ahf khWtJk; ,ay;G Gzh;r;rp MFk;. 

cly; Nky; caph; te;J xd;WtJ ,ay;Ng        (ed; : 204) 

vd;Dk;  E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.   

jdpf;Fwpy;Kd; nka; ,ul;Ljy; 

epiynkhopapy; jdpf;Fwpypd; gpd; xw;nwOj;J epw;f – tUnkhop Kjypy; caph; 

vOj;J tUkhdhy;> epiynkhopapy; cs;s xw;W ,ul;Lk; ( ,uz;LKiw tUk;) 

v.fh  - ngha; ñ ,y;iy ® ngha;a; ñ ,y;iy ® ngha;apy;iy – my;topg; Gzh;r;rp  

  fs; ñcz;zhNj ® fs;s; ñ cz;zhNj ® fs;Sz;zhNj – Ntw;Wikg; Gzh;r;rp 

jdpf; Fwpy; Kd; xw;W caph;thpd; ,ul;Lk;  (ed; : 205) 

vd;Dk; ed;D}y; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.   

nka;aPw;wpd; Kd; nka;  

nghJ tpjp  

 afuk; jtph;j;j Q> z> e> k> d> u> y> t> o> s gj;J nka;fisAk; ,Wjpapy; 

cila epiynkhopfNshL afuj;ij Kjypy; cila tUnkhopfs; GzUkpl;j;J 

,ilapy; ,fuk; tUk;.  

 gpw nka;fNshL afuk; te;J GzUkplj;J ,fuk; ,ilapy; Njhd;WtJk; cz;L.  

v.fh – mtd; ñ ahh;  ® mtd; ñ , ñ ahh; ® mtdpahh; 

  Nts; ñ ahtd; ® Nts; ñ , ñ ahtd; ® Ntspahtd;  

  ,uz;lhk; ñ ahz;L ® ,uz;lhk; ñ , ñ ahz;L ® ,uz;lhapahz;L – my;top 

  nre;ePh; ñ ahW ® nre;ePh; ñ , ñ ahW ® nre;ePhpahW 

  nghd; ñ aho; ® nghd; ñ , ñ aho; ® nghd;dpaho;        - Ntw;Wik 

  nra;As; ñ ahg;G ® nra;As; ñ , ñ ahg;G ® nra;Aspahg;G  

 jd;xop nka;k;Kd; at;thpd; ,fuk; 
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 Jd;Dk; vd;W JzpeUk; csNu       (ed; : 206)  

vd;Dk; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.   

Kjdpiyj; njhopw;ngaUk; Vty; tpidAk; cfur;rhhpia ngwy; 

Q> z> e> k> y> t> s> d vl;L nka;fisAk; ,Wjpahf cila Kjdpiyj; 

njhopw;ngah;fSf;Fk; Vty; tpidfSf;Fk; Kd;dh; afuk; my;yhj f> r> j> g> Q> e> 

k> t vDk; vl;L nka;fSk; te;J GzUkplj;J epiynkhop <w;Wld; cfur; rhhpiar; 

ngUk;ghd;ikAk; nghUe;jhJ.  

v.fh – chpQ; ñ fbJ ® chpQ; ñ c ñ fbJ ® cwpQ_ ñ f; ñ fbJ ® cwpQ_f;fbJ 

 kz; ñ rpwpJ ® kz; ñ c ñ rpwpJ ® kz;Z} ñ r; ñ rpwpJ ® kz;Z}r; rpwpJ    

 nghUe; ñ jPJ ® nghUe; ñ c ñ jPJ ® nghW ñ j; ñ jPJ ® nghUEj;jPJ  

 jpUk; ñ nghpJ ® jpUk; ñ c ñ nghpJ ® jpUK ñ g; ñ nghpJ ® jpUKg;nghpJ  

 Gy; ñ Qhd;wJ ® Gy; ñ c ñ Qhd;wJ ® Gy;YQhd;wJ     

 njt; ñ ePz;lJ ® njt; ñ c ñ ePz;lJ ® njt;TePz;lJ  

 Js; ñ khz;lJ ® Js; ñ c ñ khz;lJ ® Js;Skhz;lJ  

 Jd; ñ typJ ® Jd; ñ c ñtypJ ® Jd;DtypJ   

,it my;topapy; njhpow;ngah;fs; cfuk; ngw;W te;Js;sd. 

 chpQ; ñ fLik ® chpQ; ñ c ñ fLik ® chpQ ñ f; ñ fLik ® chpQf;fLik  

 kz; ñ rpWik ® kz; ñ c ñ rpWik ® kz;Z ñ r; ñ rpWik ® kz;Zr;rpWik  

 nghUe; ñ jPik ® nghUe; ñ c ñ jPik ® nghUE ñ j; ñ jPik ® nghUEj;jPik  

     jpUk; ñ ngUik ®jpUk; ñ c ñ ngUik ® jpUK ñ g; ñ ngUik ®jpUKg;ngUik 

 Gy; ñ Qhw;rp ® Gy; ñ c ñ Qhw;rp ® Gy;YQhw;rp 

 njt; ñ ePl;rp ® njt; ñ c ñ ePl;rp ® njt;TePl;rp  

 Js; ñ khl;rp ® Js; ñ c ñ khl;rp  ® Js;Skhl;rp  

Jd; ñ typik ® Jd; ñ c ñtypik ® Jd;Dtypik   

,it Ntw;Wikapy; njhopw; ngah;fs; cfuk; ngw;W te;Js;sd. NkYk; 

tpFjp ngw;w njhopw;ngah;fs; rhhpia ngwh. 

 chpQ; ñ fe;jh ® chpQ; ñ c ñ fe;jh ® chpQ_fe;jh  

 cz; ñ Nruh ® cz; ñ c ñ Nruh ® cz;ZNruh  



 

Manonmaniam Sundaranar University, Directorate of Distance & Continuing Education, Tirunelveli. 
138 

 

 nghUe; ñ Njth ® nghUe; ñ c ñ Njth ® nghUENjth 

 jpUk; ñ G+jh ® jpUk; ñ c ñ G+jh ® jpUKG+jh 

 nty; ñ nQhs;sh ® nty; ñ cñ  nQhs;sh ® nty;YnQhs;sh  

 tt; ñ ez;gh ® tt; ñ c ñ ez;gh ® tt;Tez;gh  

 Js; ñ khjth ® Js; ñ c ñ khjth ® Js;Skhjth  

 jpd; ñ Ntyh ® jpd; ñ c ñ Ntyh ® jpd;DNtyh  

 Qzek ytsd xw;W,W njhopw;ngah;  

 Vty; tpidedp at;my; nka;thpd;  

 ct;TWk; Vty; cwhrpy rpy;top    (ed; : 207)  

vd;Dk; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.   

efu <w;Wj;njhopw;ngah; mfur;rhhpia ngWjy;  

 efuj;ij ,Wjpahf cila Kjdpiyj; njhopw;ngaUf;F Ntw;Wikg; Gzh;r;rpapy; 
cfur; rhhpia kl;Lkd;wp mfur;rhhpiaAk; tUk;.  

v.fh –  

nghUe; ñ fLik ® nghUe; ñ m ñ fLik ® nghUe ñ f; ñ fLik ® nghUef;fLik 

nghUe; ñ nghUEjy; vd;gJ xUth; Nghd;W Ntlk; nfhs;Sjy; mjhtJ xj;jpUj;jiyf; 
Fwpf;Fk;.  

 et; ,W njhopw;ngah;f;F mt;Tk;Mk; Ntw;Wik   (ed; : 208)  

vd;Dk; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.   

zfu dfu  <Wfs;  

nghJtpjp 

 Ntw;Wikg; Gzh;r;rpapy; zfu> dfu ty;ypdk; te;J GzUkplj;J KiwNa 

lfuKk; wfuKk; Mfj; jphpAk;. nky;ypdKk; ,ilapdKk; te;J GzUkplj;Jk; my;topg; 

Gzh;r;rpapy; vy;yh nka;fSk; te;J GzUkplj;Jk; ,ay;ghFk;. ,jid Xh; ml;ltiz 

thapyhf tpsq;fpf; nfhs;syhk;. 

   nghUs;  epiy 

nkhop 

  tUnkhop epiynkhop 

  khw;wk; 

  vLj;Jf;fhl;L 

Ntw;Wikg; z; ty;ypdk; tUk; l; MFk; kz;+Flk; ®kl;Flk; 



 

Manonmaniam Sundaranar University, Directorate of Distance & Continuing Education, Tirunelveli. 
139 

 

nghUspy; fz; ñ rpiw ® fl;rpiw 

kz; ñ jhop ® kl;jhop 

d; ty;ypdk; tUk; w; MFk; nghd; + Flk ® nghw;Flk; 

nghd; ñ rpiy ® nghw;rpiy 

nghd; ñ nghb ® nghw;nghb 

z; / d;  nky;ypdKk;  

,ilapdKk; 

tUk; 

,ay;ghFk; kz; + kiy ®kz;kiy kz; ñ 
ahg;G ® kz;ahg;G 
nghd; ñ khL ® nghd;khL 

nghd; ñ tl;L ® nghd;tl;L 

my;topg; 

nghUspy; 

z; / d; ty;ypdk;> 

nky;ypdk;> 

,ilapdk;  

,ay;ghFk; kz; + nghpJ ® kz;nghpJ  

ngz;ñnkype;jhs; ®ngz;nkype;jhs; 

ngz;ñahh; ® ngz;ahh;  

nghd; ñ nghpJ ® nghd;nghpJ 

nghd; ñkiwe;jJ ®nghd;kiwe;jJ 

nghd; ñ typJ ®nghd;typJ 

 

zd ty;ypdk; tu lw Tk; gpwthpd; 

 ,ay;Gk; MFk; Ntw;Wikf;F my;top 

 midj;J nka;thpDk; ,ay;ghFk;Nk   (ed; : 209)  

vd;Dk; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.   

jdpf;Fwpiyr; rhuh zfu dfuq;fspd; Kd; efuk;  

 jdpf;Fwpiyr; rhuhky; gpw vOj;Jf;fisr; rhh;e;J tUk; zfuKk; dfuKk; 

tUnkhop KjypYs;s efuk; jphpe;Jtplj;Jf; nfLk;. tUnkhop KjypYs;s efuk; 

zfuj;jpw;F Kd;dh; zfukhfTk; dfuj;jpw;F Kd;dh; dfukhfTk; jphpAk;. mt;tplj;J 

epiynkhopapYs;s zfuKk; dfuKk; nfLk;.  

v.fh –  

 J}z; ñ ePz;lJ ® J}z; ñ zPz;lJ ® J} ñ zPz;lJ ® J}zpz;lJ 

 gRkz; ñ ey;yJ ® gRkz; ñ zy;yJ ® gRk ñ zy;yJ ® gRkzy;yJ 

 mtd; ñ ey;ytd; ® mtd; ñ dy;ytd; ® mt ñ dy;ytd; ® mtdy;ytd; 

 Nfhd; ñ ey;ytd; ® Nfhd; ñ dy;ytd; ® Nfh ñ dy;ytd; ® Nfhdy;ytd; 
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,it my;topapy; z> d nfl;likf;Fr; rhd;Wfs; Mfpd.. 

J}z; ñ ePl;lk; ® J}z; ñ dPl;lk; ® J} ñ zPl;lk; ® J}zPl;lk; 

gRkz; ñ ed;ik ® gRkz; ñ dd;ik ® gRk ñ zd;ik ® gRkzd;ik  

typad; ñ ed;ik ® typad; ñ dd;ik ® typa ñ dd;ik ® typadd;ik  

Nfhd; ñ ehL ® Nfhd; ñ dhL ® Nfh ñ dhL ® NfhdhL 

 Fwpy; mizT ,y;yh zdf;fs; te;j  

  efuk; jphpe;J ez;Zk; NfNl     (ed; : 210)  

vd;Dk; ed;D}y; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.   

rpwg;G tpjpfs;  

rhjp> FO> guz;> ftz; ngah;fs;  

 rhjpg; ngah;fs;> FOg;ngah;fs;> guz;> ftz; Mfpatw;wpd; ,WjpapYs;s zfuk; 

Ntw;Wikg; Gzh;r;rpapYk; ty;ypdk; te;J GzUkplj;J ,ay;ghFk;. czTg; nghUshfpa 

vz; vd;gjpYk; ePl;lysTg; ngauhfpa rhz; vd;gjpYk; cs;s zfuk; my;topg; 

Gzh;r;rpapy; lfukhfj; jphpAk;. 

v.fh - ghz; ñ Fb ® ghz;Fb>    ghz; ñ rhjp ® ghz;rhjp 

ckz; ñ Fb ® ckz;Fb>   ckz; ñ ngUik ® ckz;ngUik (rhjp) 

mkz; ñ Nrhp ® mkz;Nrhp.   mkz; ñ Njak; ® mkz;Njak;   (FO ) 

guz; ñ fhy; ® guz;fhy;>     ftz; ñ fy; ® ftz;fy;   

,it my;topapYk; jphpe;jikf;F rhd;WfshFk;. 

vz; ñ nrb ® vl;nrb >     rhz; ñ Nfhy; ® rhl;Nfhy;  

my;topapy; zfuk; lfukhfj; jphpe;Js;sd.  

vz; ñ flJ ® vz;fbJ>       rhz; ñ Nfhy; ® rhz;Nfhy; 
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,t;thW ,ay;ghf tUjNy ngUtof;fhFk;. vz; vd;gJ vs;isf; Fwpf;Fk;. NkYk; gpw 

vd kpifahff; Fwpg;gpl;likahy; rhjpg; ngah;fSk; FOg;ngah;fSk; mfur;rhhpia 

ngw;W tUjYk; cz;L vdf; nfhs;syhk;.  

v.fh - ghz; ñ Fb ® ghz; ñm ñ Fb ® ghzf;Fb>  

mkz;ñNrhp ® mkz; ñ m ñ Nrhp ® mkzr;Nrhp  

rhjp F%cg; guz;ftz; ngah;,Wjp  

,ay;G Ntw;Wikf;F czTvz; rhz;gpw  

lM fYk;Mk; my;top Ak;Nk    (ed; : 211)  

vd;Dk; ed;D}y; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.   

dfu <w;Wr; rhjpg; ngah;fs;  

 Ntw;Wikg; Gzh;r;rpapy; rhjpg; ngah;fspd; ,WjpapYs;s dfuk; ,ay;ghfTk; 

mfur;rhhpia ngw;Wk; GzUk;.  

v.fh – vapd; ñ Fb ® vapd;Fb>        vapd; ñ m ñ Fb ® vapdf;Fb 

  vapd; ñ Nrhp ® vapd;Nrhp>       vapd; ñ m ñ Nrhp ® vapdr;Nrhp 

  vapd; ñ jha; ® vapd;jha;>       vapd; ñ m ñ jha; ® vapdj;jha; 

  vapd; ñ ngUik ® vapd;ngUik>  vapd; ñ m ñ ngUik ® vapdg;ngUik 

  vapd; ñ kuG ® vapd; kuG >      vapd; ñ m ñ kuG ® vapdkuG  

  vapd; ñ tho;T ® vapd;tho;T>     vapd; ñ m ñ tho;T ® vapdtho;T 

  vapd; ñ mzp ® vapd;mzp>       vapd; ñ m ñ mzp ® vapdtzp 

vapd; vDk; rhjpg; ngah; Kd;dh; ehw;FzKk; tu> mfur;rhhpia te;jJ. ty;ypdk; tu 

,ay;ghfTk; Gzh;e;jJ. fpisg;ngah; vd;gJ rhjpg;ngah; MFk;.  

 d/fhd; fpisg;ngah; ,ay;Gk; m/fhd;  

 milTk; MFk; Ntw;Wikg; nghUl;Nf  (ed; : 212) 

vd;Dk; ed;D}y; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.   

kPd;  

kPd; vd;Dk; ngah;r; nrhy;ypYs;s dfuk;; Ntw;Wikg; Gzh;r;rpapy; ,ay;ghfTk; 
wfukhfj; jphpe;Jk; cwOk;. 
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v.fh -  kPd; + fz;   = kPd;fz;>  kPw;fz;  

  kPd; ñ nrjpy; ® kPd;nrjpy;> kPw;nrjpy; 

   kPd; + jiy  = kPd;jiy>  kPw;jiy 

   kPd; ñ Njhy;  ® kPd;Njhy;>  kPw;Nwhy; 

kPd; wt;nthL ngh& ck; Ntw;Wik topNa   (ed; : 213)  

vd;Dk; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.   

Njd;  

 my;top Ntw;Wik Mfpa ,Utifg; Gzh;r;rpapYk; Njd; vDk; nrhy; %tpd 

nka;fSk; te;J GzUkplj;J ,ay;ghFk;. nky;ypdk; te;J GzUk;NghJ ,ay;ghjy; 

kl;Lkd;wp ,WjpapYs;s dfuk; nfLk;. ty;ypdk; te;J GzUk;NghJ ,ay;ghjy; kl;Lk; 

md;wp dfuk; nfl;L  tuk; ty;ypdj;jpw;F ,dkhd nky;ypdk; tUk;.  

v.fh -        my;top           Ntw;Wik  

 Njd; ñ frpe;jJ ® Njd;frpe;jJ    Njd; + Flk; = Njd;Flk;   

 Njd; + nkhop  = Njd;nkhop  Njd; + kyh; = Njd;kyh; 

  Njd; ñ thq;fp ® Njd;thq;fp   Njd; ñtz;L ® Njd;tz;L  

,it %tpd nka;fSk;tu dfuk; ,ay;ghfg; Gzh;e;jikf;Fr; rhd;WfshFk;. 

my;top     Ntw;Wik 

Njd; + nkhop  = Njnkhop. Njd;nkhop>   Njd; + kyh; = Njd;kyh;  

,tw;wpy; nky;ypdk; tu dfuk; ,ay;Gk; nfLjYk; MdJ.  

Njd; ñ Fok;G ®Njd; Fok;G> Njf;Fok;G> Njq;Fok;G – my;top 

Njd; + Flk; = Njd;Flk;> Njf;Flk;> Njq;Flk;    - Ntw;Wik  

,tw;wpy; ty;ypdk; tu ,ay;Gk; ty;ypdk; nky;ypdk; kpFjYk; Mapd. 

 Njd;nkhop nka;thpd; ,ay;Gk; nkd;ik  

 Nktpd; ,Wjp mopTk; kpfYk; typthpd;  

 <WNgha; typnkyp kpfYk; Mk; ,Utop   (ed; : 214)  

vd;Dk; ed;D}y; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.   
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vfpd; 

 kuj;ij czh;j;jhj vfpd; vd;Dk; nrhy; my;top Ntw;Wik Mfpa ,Utifg; 

Gzh;lr;rpapYk; ,ay;ghfTk; mfur;rhhpia kpFe;J tu ty;ypdkhtJ ,dnky;ypdkhtJ  

kpFjYk; MFk;.   

 kuk; my;yhj vfpd; vd;gJ md;dk;> eha;> fthpkhd; Mfpatw;iwf; Fwpf;Fk;. 

 v.fh  - vfpd; ñgwit ® vfpd; ñ m ñ gwit ® vfpdg;gwit> vfpDk; gwit 

  vfpd; + Gs; = vfpd; ñ m ñ Gs; ® vfpdg;Gs;> vfpdk;Gs;  

,it my;topg; Gzh;r;rpf;F rhd;whFk;. 

 vfpd; + fhy; = vfpd; ñ m ñfhy; ® vfpdf;fhy; > vfpdq;fhy; 

   vfpd; + jiy  = vfpd; ñ m ñ jiy ®vfpdj;jiy> vfpde;jiy  

,it Ntw;Wikg; Gzh;r;rpf;Fr; rhd;whFk;.  

 kuk;my; vfpd;nkhop ,ay;Gk; mfuk; 

 kUt typnkyp kpfYk;MFk;   (ed; : 215)  

vd;Dk; ed;D}y; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.   

Fapd;> Cd;  

 Fapd;> Cd; vDk; ,U ngah;fSk; Ntw;Wikg; Gzh;r;rpapYk; ,ay;Ng MFk;.  

v.fh – Fapd; ñ Fohk; ® Fapd;Fohk; 

  Fapd; ñ rPw;wk; ® Fapd;rPw;wk; 

   Cd; ñ FiwT ® Cd;FiwT  

   Cd; ñ jPik ® Cd;jPik  

,Ungah;fSk; vt;tpjj; jphpGkpd;wp ,ay;ghapd. Fapd; vd;gJ Nkfj;ijf; Fwpf;Fk;.  

 Fapd; Cd; Ntw;Wikf; fz;Zk; ,ay;Ng   (ed; : 216) 

vd;Dk; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.  
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kpd;> gpd;> gd;> fd;  

 kpd;> gpd;> gd;> fd; vDk; ehd;F nrhw;fSk; njhopw;ngah;fisg; Nghd;W cfur; 

rhhpia ngWk;. mtw;Ws;> fd; vDk; nrhy; cfur;rhhpiaNa md;wp> mfur; rhhpiaAk; 

ngw;W te;J GzUk; ty;nyOj;jhtJ mjw;F ,dkhd ty;nyOj;jhtJ kpFe;J cwOk;.  

v.fh – kpd; ñ nfhbaJ ® kpd;Df;nfhbaJ    

  gpd; ñ rpwpaJ ® gpd;Dr; rpwpaJ      my;topapy; cfur;rhhpia  

  gd; ñ ed;W ® gd;Ded;W        ngw;wd 

  fd; ñ typJ ® fd;DtypJ  

  kpd; ñ nfhLik ® kpd;Df;nfhLik  

  gpd; ñ rpWik  ® gpd;Dr;rpWik       Ntw;Wikapy; cfur;rhhpia  

  gd; ñ ed;ik   ® gd;Ded;ik    ngw;wd 

  fd; ñ typik  ® fd;Dtypik  

fd; ñ jl;L ®fd;dj;jl;L> fd;de;jl;L – my;topapy; fd; mfur;rhhpia ngw;W cwo;e;jJ.  

fd; ñJ}f;F ® fd;dj;J}f;F> fd;de;J}f;F – Ntw;Wikapy; fd; mfur;rhhpia ngw;W     
cwo;e;jJ. 

gd; vd;gJ xUtifg;Gy;iyAk; fd; vd;gJ rpWjuhRj;jl;ilAk; Fwpf;Fk;. 
 kpd;gpd; gd;fd; njhopw;ngah; mida  

 fd;m Vw;W nkd;ikNahl cwOk;    (ed; : 217)  

vd;Dk;; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.   

jd;> vd;> epd;  

jd;> vd;> epd; vDk; nrhw;fspd; ,WjpapYs;s dfuk; ty;ypdk; te;J GzUkplj;J 

,ay;ghfpAk; wfukhfj; jphpe;J cwOk;. epd; vDk; nrhy;ypd; ,WjpapYs;s dfuk; 

,ay;ghfNt GzUk;. 

v.fh – jd; ñ if ® jd;if> jw;if 

  jd; ñ gif ® jd;gif> jw;gif  - jd; vd; ,uz;Lk; cwo;e;jd 

  vd; ñ if ® vd;if> vw;if   

vd; ñ gif ® vd;gif> vw;gif   

  epd; ñ if ® epd;if  

  epd; ñ gif ®epd;gif         - epd; ,ay;ghapw;W 
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 jd;> vd;> epd; vd;gd KiwNa jhd;> ahd;> eP vd;gdtw;wpd; Ntw;Wik tbtq;fshFk;.  

 jd;vd; vd;gtw;wpd; <w;Wdy; td;ikNahL  

 cwOk; epd;W<W ,ay;GMk; cwNt  (ed; : 218)  

vd;Dk; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.   

nka;aPw;Wg; Gzhpay; njhlh;r;rp  

 nka;aPw;Wg; Gzhpaypy; vQ;rpAs;sit ,g;gFjpapy; tpsf;fg;gLfpd;wd. ,q;F 

tpsf;fg;gLk; ,yf;fz tpjpfSs; k;> y;> s; Mfpa %d;iwAk; ,Wjpapy; nfhzl 

nrhw;fSf;fhditAk; mlq;Fk;. ,tw;Ws; mq;if> f/wPJ> NtBad;> NtzhL> nghw;whyp 

(Kjypa njhlh;fs; ,lk; ngw;Ws;sd.) ,it jkpo; nkhop fw;Fk; khzhf;fh;f;F 

mtrpakhdit MFk;.  

kfu <W  

nghJ tpjp 

 epiynkhop ,Wjpapy; kfuk; ehw;fzq;fSk; te;J GzUkplj;Jf; nfl;L caph; <W 

Nghyg; GzUk;> ty;ypdk; te;J GzUkplj;J mjw;F ,dkhd nky;ypdkhfj; jphpAk;.  

 caphPW Nghy; Gzh;jy; kfuk; nfl;ltplj;J caphPw;Wr; nrhy;yhf epd;W caph; 

te;J GzUkplj;J clk;gL nka;Ak; ty;ypdk; te;J GzUkplj;J ty;ypdk; kpFjYk; 

nky;ypdKk; ,ilapdKk; GzUkplj;J ,ay;ghfp Gzh;fpwJ.  

v.fh   - tl;lk; + Mop =  tl;l ñ t; ñ Mop ® tl;lthop  

   tl;lk; + fy; =  tl;l ñ f; ñ fy; ® tl;lf;fy; - my;top 

  tl;lk; + KuR = tl;lKuR 

  tl;lk; + tPL ® tl;ltPL  

  kuk; ñ mb ® kutb 

   kuk; ñ fpis ® ku ñ f; ñ fpis ® kuf;fpis  - Ntw;Wik 

   kuk; ñ ehh; ® kuehh;  

   kuk; ñ Nth; ® kuNth; - kfuk; nfl;Lk; caph; <W Nghd;W Gzh;e;Js;sJ. 

   kuk; ñ nrb ® kuQ;nrb  – my;topapy; ty;ypdk; Gzh;jy; 

   ek; ñ Njak; ® ee;Njak;  - Ntw;Wikapy; ,dnky;ypdkhfj; jphpjy; 

kt;tP Wxw;W mope;J caph;<W xg;gTk; 
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 td;ikf;F ,dkhfj; jphpgTk; MFk;    (ed; : 219)  

vd;Dk;  E}w;gh thapyhf ,jid mwpayhk;.   

rpwg;G tpjpfs;  

 Ntw;Wikg; Gzh;r;rpapy; ty;ypdk; te;J GzUkplj;J epiynkhop ,WjpapYs;s 

kfuk; nfl;L ty;ypdkhtJ mjw;F ,dkhd nky;ypdkhtJ kpFe;J cuOk;. my;topg; 

Gzh;r;rpapy; capUk; ,ilapdKk; te;J GzUkplj;J kfuk; nflhky; ,ay;ghFk;. 

v.fh  - Fsk; ñ fiu ® Fs ñ fiu ® Fsf;fiu    Ntw;Wikapy; kfuk; nfl;L  

  Fsk; ñ fiu  ® Fs ñ fiu ® Fsq;fiu   ty;ypdKk; nky;ypdk; cwo;e;jd 

  Fsk; ñ mfd;wJ ® Fskfd;wJ        my;topapy; ,ay;ghdJ  

Fsk; ñ tphpe;jJ ® Fsk;tphpe;jJ   

 Ntw;Wik kg;Ngha; typnkyp cwo;Tk; 

 my;top caph;,il thpd;,ay; Gk;cs    (ed; : 220)  

vd;Dk;; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.   

Ek;> jk;> vk;> ek;  

Ek;> jk;> vk;> ek; vd;gdtw;wpd; <whfpa kfuk; Q> e vDk; ,uz;Lk; te;J 

GzUkplj;J QfukhfTk;> efukhfTk; jphpAk;. 

v.fh – Ek; ñ Qhz; ® EQ;Qhz;>  jk; ñ Qhz; ® jQ;Qhz; 

  vk; ñ Qhz; ® vQ;Qhz;>  ek; ñ Qhz; ® eQ;Qhz; 

  Ek; ñ E}y; ® Ee;E}y;>  jk; ñ E}y; ® je;E}y;  

  vk; ñ E}y; ® ve;E}y;  ek; ñ E}y; ® ee;E}y; 

Ek;> jk;> ek; vd;gd KiwNa ePh;> jhk;> ahk;> ehk; vd;gdtw;wpd; Ntw;Wik 

tbtq;fshFk;.  

 Ek;jk;  

 vk;jk; <whk; kt;tU QeNt    (ed; : 221)  

vd;Dk; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.   
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mfk; 

mfk; vDk; nrhy;ypd; Kd;dh;r; nrtp if vd;gd te;J GzUkplj;J mfk; 
vd;gjd; kfuk; ,dnky;ypdkhfj; jphptNjhL ,ilapYs;s ffuKk; mfuKk; nfLk;. 

 v.fh  -  mfk; + nrtp = mfQ; ñ nrtp ® mQ;nrtp 

  mfk; + if = mfq; ñ if ® mq;if  

mfk; Kd;dh;r; nrtpif thpd; ,ilad nfLk;   (ed; : 222)  

vd;Dk; ed;D}y; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.   

<k;> fk;> cUk;  

 <k;> fk;> cUk; vDk; %d;W nrhw;fSk; my;topg; Gzh;r;rpapYk; Ntw;Wikg; 
Gzh;r;rpapYk; njhopw;ngah;g; Gzh;r;rpiag; Nghd;w cfur; rhhpia ngWk;. <k;> fk; Mfpa 
,uz;Lk; Ntw;Wikg; Gzh;r;rpapy; cfur; rhhpiaNa md;wp mfur; rhhpiaAk; ngWk;. 

v.fh –  

<k; ñ nfhbJ ® <k; ñ c ñ nfhbJ ® <Kf;nfhbJ  

<k; ñ ePz;lJ ® <k; ñ c ñ ePz;lJ ® <KePz;lJ 

<k; ñ typJ ® <k; ñ c ñ typJ ® <KtypJ 

fk; ñ nfhbJ ® fk; ñ c ñ nfhbJ ® fk;Kf;nfhbJ          my;topg; Gzh;r;rpapy; 

fk; ñ ePz;lJ ® fk; ñ c ñ ePz;lJ ® fk;KePz;lJ            cfur;rhhpia 

fk; ñ typJ ® fk; ñ c ñ typJ   ® fk;KtypJ            ngw;wd 

cUk; ñ nfhbJ ® cUk; ñ c ñ nfhbJ ® cUKf;nfhbJ 

cUk; ñ ePz;lJ ® cUk; ñ c ñ ePz;lJ ® cUKePz;lJ       

cUk; ñ typJ ® cUk; ñ c ñ typJ ® cUKtypJ  

<k; ñ nfhLik ® <k; ñ c ñ nfhLik ® <Kf;nfhLik  

<k; ñ ePl;rp ® <k; ñ c ñ ePl;rp ® <KePl;rp  

<k; ñ td;ik ® <k; ñ c ñ td;ik ® <Ktd;ik 

fk; ñ nfhLik ® fk; ñ c ñ nfhLik ® fk;Kf;nfhLik      Ntw;Wik Gzh;r;rpapy; 

fk; ñ ePl;rp ® fk; ñ c ñ ePl;rp ® fk;KePl;rp     cfur;rhhpia 

fk; ñ td;ik ® fk; ñ c ñ td;ik ® fk;Ktd;ik            ngw;wd 

cUk; ñ nfhLik ® cUk; ñ c ñ nfhLik ® cUKf;nfhLik  
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cUk; ñ ePl;rp ® cUk; ñ c ñ ePl;rp ® cUKePl;rp        

cUk; ñ td;ik ® cUk; ñ c ñ td;ik ® cUKtd;ik 

<k; ñ Flk; ® <k; ñ m ñ Flk; ® <kf;Flk;  

fk; ñ Flk; ® fk; ñ m ñ Flk; ® fk;kf;Flk;  - Ntw;Wikapy; mfur; rhhpia ngw;wd.  

 Kjyd vd;gJ Kjypy; cs;sd vd;gjhFk;. <k; vd;gJ  RLfhL MFk;. fk; 

vd;gJ fk;kpah; njhopy; MFk;. cUk; vd;gJ ,b MFk;. 

 <Kk;  

 fk;Kk; cUK njhopw;ngah; khDk; 

 Kjyd Ntw;Wikf;F mt;Tk; ngWNk       (ed; : 223)  

vd;Dk; E}w;gh ,jid tpsf;FfpwJ.   

afu ufu ofu <Wfs;  

nghJ tpjp 

 a> u> o vd;gdtw;wpd; Kd;dh;f; f> r> j> g Mfpad te;J GzUkplj;J my;topg; 

Gzh;r;rpapy; ,ay;Gk; ty;ypdk; kpFjYk; MFk;. Ntw;Wikg; Gzh;r;rpapy; ty;ypdk; 

kpFjYk; ty;ypdkhtJ nky;ypdkhtJ kpFe;J cwo;jYk; MFk;.  

v.fh -  eha; ñ fbf;Fk; ® eha;fbf;Fk; 

 Nth; ñ rpwpJ ® Nth;rpwpJ        - my;topapy; ,ay;ghapd 

 Co; ñ jPaJ ® Co;jPaJ 

 Co; ñ nghpaJ ® Co;nghpaJ 

  nka; ñ fPh;j;jp ® nka;fPh;j;jp        

 ngha; ñ nra;jp ® ngha;r;nra;jp  

  fhh; ñ gUtk; ® fhh;g;gUtk; 

aho; + fUtp = aho;f;fUtp      - my;topapy; ty;ypdk; kpFe;jJ          

eha; ñ nrtp ® eha;r;nrtp  

 Njh; ñ jl;L ® Njh;j;jl;L  

 Co; ñ gad; ® Co;g;gad; 

 jha; + ghrk; = jha;g;ghrk; 
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  Nta; + Foy; = Nta;f;Foy;> Nta;q;Foy;       

  Mh; + NfhL = Mh;f;NfhL> Mh;q;NfhL          Ntw;Wikapy; ty;ypdk 

  Fkpo; + NfhL = Fkpo;f;NfhL> Fkpo;q;NfhL      nky;ypdk;  cwo;e;jd. 

Mh;> Fkpo; vd;git jhtutiffs; MFk;.     NfhL vd;gJ fpis MFk;. 

 auo Kd;dh;f; frjg my;top 

 ,ay;Gk; kpfYk; MFk; Ntw;Wik  

 kpfYk; ,dj;NjhL cwo;jYk; tpjpNky;  (ed; : 224)  

vd;Dk; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.   

jkpo; - jho; 

  jkpo; vDk; nrhy; ehw;fzq;fSk; te;J GzUkplj;J Ntw;Wikg; Gzh;r;rpapy; 

mfur;rhhpia kpFjiyAk; ngWk;. jho; vDk; nrhy; Kd;dh;f; Nfhy; vd;gJ te;J 

GzUkplj;J mfur;rhhpiag; ngWk;. jho; vd;gjw;F tUnkhop Nfhy; vd;W Rl;baikahy; 

jkpo;f;F ehw;fzq;fSk; vd;gJ nfhs;sg;gl;lJ. 

v.fh – jkpo; ñ murd; ® jkpo; ñ m ñ murd; ® jkpoturd; 

 jkpo; + gps;is = jkpo; ñ m ñ gps;is ® jkpog;gps;is  

 jkpo; ñ ehfd; ® jkpo; ñ m ñ ehfd; ® jkpoehfd; 

 jkpo; ñ tstd; ® jkpo; ñ m ñ tstd; ® jkpotstd; 

  jho; + Nfhy; = jho; + m + Nfhy; = jhof;Nfhy;  

 jkpo;mt; cwTk; ngWk;Ntw; Wikf;Nf  

 jhOk; Nfhy;te;J cWNky; mw;Nw   (ed; : 225)  

vd;Dk; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.   

fPo; 

 fPo; vd;Dk; nrhy;Yf;F Kd; ty;ypdk; te;J GzUkplj;J  ,ay;Gk; kpFjYk;Mfp 

cwo;jiyAk; milAk;.  
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 v.fh  - fPo; ñ fzf;F ® fPo;fzf;F> fPo;f; fzf;F  

    fPo; ñ Fyk; ® fPo;Fyk;> fPo;f;Fyk;  

    fPo; ñ rhjp ® fPo;rhjp> fPo;r;rhjp  

fPopd; Kd; tz;ik tpfw;gKk; MFk;  (ed; : 226) 

vd;Dk; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.   

yfu sfu <Wfs;  

 epiynkhop ,WjpapYs;s tfuKk; sfuKk; Ntw;Wikg; Gzh;r;rpapy; ty;ypdk; 

te;J GzUkplj;J KiwNa wfukhfTk; lfukhfTk; jphpAk;. my;topg; Gzh;r;rpapy; wfu> 

lfuq;fshfj; jphpe;Jk; jphpahkYkhfp cwOk;. Ntw;Wik > my;top vDk; ,Utifg; 

Gzh;r;rpapYk; nky;ypdk; te;J GzUkplj;J KiwNa dfukhfTk;> zfukhfTk; jphpAk;. 

,ilapdk; te;J GzUkplj;J ,ay;ghFk;.  

v.fh – fhy; ñ Fiw ® fhw;Fiw  

  Ks; ñ Fiw ® Kl;Fiw – Ntw;Wikapy; ty;ypdk; tu> wfu> lfuq;fshapd. 

  fhy; ñ rpwpJ ® fhy; rpwpJ> fhw; rpwpJ 

  Ks; ñ rpwpJ ® Ks;rpwpJ > Kl;rpwpJ –my;topapy; ty;ypdk; tu wfu>  
lfuq;fshapd 
 

 fy; ñ ePz;lJ ® fz;zPz;lJ 

 ths; ñ kOq;Fk; ® thz;kOq;Fk;  - my;top     ,Utifg; Gzh;r;rpapYk; 

 fy; ñ kiy ® fd;kiy                     nky;ypdk; tu dfu> 

 ths; ñ khl;rp ® thz;khl;rp      - Ntw;Wik    zfuq;fshapd. 

 

 fhy; ñ ahJ ® fhy;ahJ  

 Ks; ñ typaJ ® Ks;typaJ      - my;top    ,Utifg; Gzh;r;rpapYk; 

 fy; ñ ahid ® fy;ahid                ,ilapdk; tu 

 Njhs; ñ typik ® Njhs;typik  - Ntw;Wik  ,ay;ghapd 

  

 tsNt w;Wikapy; wlTk; my;top 

  mtw;NwhL cwo;Tk; typthpd; Mk;nkyp  

  Nktpd; dzTk;> ,ilthpd; ,ay;Gk; 
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  MFk; ,UtopahDk; vd;g    (ed; : 227)  

vd;Dk; ed;D}y; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.   

rpwg;G tpjpfs;  

Ma;jf; FWf;fk;  

 my;topg; Gzh;r;rpapy; jdpf;Fwpypd; gpd;Nd epd;w yfuKk; sfuKk; jfuk; te;J 

GzUkplj;J Ma;jkhfj; jphpAk;;.  

v.fh  - fy; + jPJ – fçwPJ> Ks; + jPJ – KçBJ  

nghJ tpjpg;gb yfuk; wfukhfTk; sfuk; lfukhfTk; jphpAk;  

fy; ñ jPJ  ® fw;wPJ>   Kd; ñ jPJ ® Kw;wPJ 

,JNt vOj;jpaypy; (ed; : #. 97) Ma;jf; FWf;fk; vd $wg;gl;Ls;s;.  

 Fwpy;top tsj;j mizapd; Ma;jk;  

 MfTk; ngW}ck; mt;top ahNd   (ed; : 228)   

vd;Dk; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.   

yfu sfuq;fs; nfLjy; 

 jdpf;Fwpiyr; rhuhj yfuKk; sfuKk; my;topg;Gzh;r;rpapy; tUnkhop Kjypy; 

cs;s jfuk; KiwNa wfukhfTk;> lfukhfTk; jphpe;j gpd;dh;f; nfLk;. my;topg; 

Gzh;r;rpapYk; Ntw;Wikg; Gzh;r;rpapYk; tUnkhop Kjypy; cs;s efuk; dfukhfTk; 

zfukhfTk; jphpe;J gpd;dh;f; nfLk;. tUnkhop Kjypy; ty;ypdk; te;jhy; my;topg; 

Gzh;r;rpapy; ,ay;ghfTk; jphpe;Jk; GzUk;.  Ntw;Wikg; Gzh;r;rpapy; ,ay;ghfg; GzUk;. 

v.fh –  

Njhd;wy; ñ jPad; ® Njhd;wy; ñ wPad; ® Njhd;w ñ wpad; ® Njhd;wwPad;  

ghy; ñ jphpe;jJ ® ghy; ñ wphpe;jJ ® gh ñ wphpe;jJ ® ghwphpe;jJ 

jpq;fs; ñ jPaJ ® jpq;fs; ñ BaJ ® jpq;fl; ñ BaJ ® jpq;fBaJ 

Nts; ñ jPad; ® Nts; ñ Bad; ® Nt ñ Bad; ® NtBad;  

,it my;topapy; jfuk; jphpa y> s nfl;ld.  
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Njhd;wy; ñey;ytd; ® Njhd;wy; ñdy;ytd; ®Njhd;w ñdy;ytd; ® Njhd;wdy;ytd; 

ghy; ñ ey;yJ ® ghy; ñ dy;yJ ® gh ñ dy;yJ ® ghdy;yJ 

jpq;fs; ñ ey;yJ ® jpq;fs; ñ zy;yJ ® jpq;f ñ zy;yJ ® jpq;fzy;yJ 

Nts; ñ ey;ytd; ® Nts; ñ zy;ytd; ® Nt ñ zy;ytd; ® Ntzy;ytd;  

,it my;topapy; efuk; jphpa y> s nfl;ld  

Mo; ñ epoy; ® My; ñ dpoy; ® M ñ dpoy; ® Mdpoy; 

Njhd;wy; ñ ehL ® Njhd;wy; ñ dhL ® Njhd;w ñ dhL ® Njhd;wdhL 

Nts; ñ ehL ® Nts; ñ zhL ® Nt ñ zhL ® NtzhL  

,it Ntw;Wikapy; efuk; jphpa y> s nfl;ld  

fhy; ñ rpwpaJ ® fhy;rpwpaJ             

Nfhs; ñ nghpaJ ® Nfhs;nghpaJ    

Nty; ñ gil ® Ntw;gil  

ths; ñ gil ® ths;gil  

,it my;topapy; ty;ypdk; tu> y> s ,ay;Gk; jphpGkhapd.  

fhy; ñ Fjpj;J ® fhy;Fjpj;J   

ths; ñ Ngho;e;J ® ths;Ngho;e;J   

,it Ntw;Wikapy; ty;ypdk;tu. y> s ,ay;ghapd  

 Fwpy;nrwp ahys my;top te;j  

 jfuk; jphpe;jgpd; NfLk;<h; ,lj;Jk;  

 tUej; jphpe;jgpd; kha;Tk; typthpd;  

 ,ay;Gk; jphpGk; Mtd csgpw        (ed; : 229)  

vd;Dk; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.   

njhopw; ngah;  

 yfuj;ijAk; sfuj;ijAk; ,Wjpapy; cila njhopw;ngah;fs; my;topg; 

Gzh;r;rpapYk; Ntw;Wikg; Gzh;r;rpapYk; cfur; rhhpia ngwhky; GzUk;. ty;ypdk; te;J 

GzUkplj;J my;topg; Gzh;r;rpapy; ,ay;ghfg; GzUk; rpy njhopw;ngah;fSk; cs;sd.  
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v.fh – ghly; ñ rpwe;jJ ® ghly; rpwe;jJ 

 Mly; ñ ey;yJ ® Mly; ey;yJ      my;topapy; 

 Nfhs; ñ nghpaJ ® Nfhs; nghpaJ       cfur; rhhpia ngwhky; Gzh;e;jd  

  Mly; ñ rpwg;G ® Mlw;rpwg;G    Ntw;Wikapy; cfur;rhhpia 

ghly; ñ khz;G ® ghld;khz;G     ngwhky; Gzh;e;jd 

Nfhs; ñNfhLik ® Nfhl;nfhLik  

elj;jy; ñ fbJ ® elj;jy;fbJ   - my;topapy; ty;ypdk; tu ,ay;ghapd 

Nfhs ñ nghpaJ ® Nfhs;nghpaJ  

 yh,W njhopw;ngah; <h;,lj;Jk; ct;Twh  

 typthpd; mt;top ,ay;Gk;M td cs   (ed; : 230)  

vd;Dk; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.   

ty; vDk; ngah;  

 ty; vd;gJ #jhL fUtpapidf; Fwpf;Fk; nrhy;. ty; vDk; ngah; my;top 

Ntw;Wikahfpa ,Utifg; Gzh;r;rpapYk; njhopw;ngah; Nghd;W cfur; rhhpia ngWk;. 

gyif> eha; vDk; ngah;fs; tUnkhopahf te;jhYk; Ntw;Wikg; Gzh;r;rpapy; cfur; 

rhhpiaNa md;wp. mfur; rhhpiaAk; ngWk;.  

v.fh  - ty; ñ rpwpJ ® ty; ñ c ñ rpwpJ ® ty;Yr;rpwpJ  

   ty; ñ ed;W ® ty; ñ c ñ ed;W ® ty;Yed;W 

   ty; ñ typJ ® ty; ñ c ñ typJ ® ty;YtypJ 

,it my;topapy; cfur;rhhpia ngw;W te;Js;sJ. 

   ty; ñ fLik ® ty; ñ c ñ fLik ®ty;Yf;fLik 

   ty; ñ ed;ik ® ty; ñ c ñ ed;ik ® ty;Yed;ik 

   ty; ñ typik ® ty; ñ c ñ typik ® ty;Ytypik 

,it ntw;Wikapy; cfur;rhhpia ngw;W te;Js;sJ. 

  ty; + gyif ® ty; + c + gyif ® ty;Yg;gyif 

     ® ty; + m + gyif ® ty;yg;gyif 
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 ty; + eha;  ® ty; + c + eha; ® ty;Y eha;  

 ® ty; + m + eha; ® ty;y eha; 

Ntw;Wikapy; gyif> eha; te;jhYk; cfu> mfur; rhhpiag; ngw;wJ. 

“gyif eha; thpDk”; vd;wikahy; gpw ngah;fs; te;jhYk; ,t;tpjp nghUe;Jk;.  

ty; ñ Gyp ® ty; ñ c ñ Gyp ® ty;Yg;Gyp    

     ® ty; ñ m ñ Gyp ® ty;yg;Gyp  

ty; ñ Fjpiu ® ty; ñ c ñ Fjpiu ® ty;Yf;Fjpiu   

      ® ty; ñ m ñ Fjpiu ® ty;yf;Fjpiu  

 ty;Nt njhopw;ngah; mw;W,U topAk;  

 gyif eha;thpDk; Ntw;Wikf;F mt;Tk;Mk;  (ed; : 231)  

vd;Dk; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.   

ney;> nry;> nfhy;> nrhy;  

ney;> nry;> nfhy;> nrhy; vDk; ehd;F nrhw;fspYk; ,WjpapYs;s yfuk; 

my;topg;Gzh;r;rpapYk; wfukhfj; jphpAk;.  

v.fh - ney; ñ fbJ ® new;fbJ  

 nry; ñ rpwpJ ® nrw;rpwpJ   

 nfhy; ñ jPJ ® nfhw;wPJ    

     nrhy; ñ nghpJ ® nrhw;nghpJ     

nry; vd;gJ Nkfk;> nfhy; vd;gJ nfhy;ydpd; njhopy; MFk;. 

      ney;Yk; nry;Yk; nfhy;Yk; nrhy;Yk;  

      my;top ahDk; wfuk; MFk;.      ( ed; : 232)  

vd;Dk;; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.   

,y vDk; nrhy; 

     ,dikg; gz;ig czh;j;Jk; ,y; vDk; nrhy; Gzh;r;rpapy; Ifhur; rhhpia kpFe;J 

tUnkhop KjypYs;s ty;ypdk; kpFjYk; kpfhikAkhfp cwOk;. Mfhur; rhhpia 

kpFe;J ty;ypdk; kpFk;. ve;jr; rhhpiaAk; ngwhky; ,ay;ghfg; GzUk;. 



 

Manonmaniam Sundaranar University, Directorate of Distance & Continuing Education, Tirunelveli. 
155 

 

v.fh - ,y; ñ nghUs; ® ,y; ñ I ñ nghUs; ® ,y;iyg; nghUs;> ,y;iy nghUs;  

      ,y; ñ nghUs; ® ,y; ñ M ñ nghUs; ® ,y;yhg; nghUs;> ,y;yh nghUs; 

nky;ypdKk; ,ilapdKk; te;J GzUkplj;Jk; Ifhu> mfur; rhhpiafs; kpFe;J tUk;.  

      ,y;vd; ,d;ikr; nrhw;F Imila  

     td;ik tpfw;gKk; Mfh uj;NjhL  

     td;ik MfY ,ay;Gk; MFk;.   (ed; : 233)  

vd;Dk; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.   

Gs;> ts; 

 Gs;> ts; vDk; ngah;fs; njhopw;ngah; Nghd;W cfur; rhhpia ngw;W GzUk;. 

v.fh - Gs; + fbJ ® Gs; ñ c ñ fbJ ® Gs;Sf; fbJ 

 Gs; ñ ed;W ® Gs; ñ c ñ ed;W ® Gs;Sed;W 

 Gs; ñ typJ ® Gs; ñ c ñ typJ ® Gs;StypJ 

ts; + fbJ ® ts; ñ c ñ fbJ ® ts;Sf; fbJ      - my;top 

ts; ñ ed;W ® ts; ñ c ñ ed;W ® ts;Sed;W 

 ts; ñ typJ ® ts; ñ c ñ typJ ® ts;StypJ  

 Gs; ñ fLik ® Gs; ñ c ñ fLik ® Gs;Sf;fLik 

 Gs; ñ ed;ik ® Gs; ñ c ñ ed;ik ® Gs;Sed;ik  

 Gs; ñ td;ik ® Gs; ñ c ñ td;ik ® Gs;Std;ik      - Ntw;Wik 

 ts; ñ fLik ® ts; ñ c ñ fLik ® ts;Sf;fLik 

 ts; ñ ed;ik ® ts; ñ c ñ ed;ik ® ts;Sed;ik  

 ts; ñ td;ik ® ts; ñ c ñ td;ik ® ts;Std;ik  

fs; vd;gJ fbthsk; gLf;if vDk; nghUs;gLk;> 

Gs;Sk; ts;Sk; njhopw; ngah; khWk;  (ed; : 234)  

vd;Dk; ed;D}y; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.  

  



 

Manonmaniam Sundaranar University, Directorate of Distance & Continuing Education, Tirunelveli. 
156 

 

tfu <W (t;) 

Rl;Lg; ngah;fs; 

 Rl;Lg; ngah;fspd; ,WjpapYs;s tfuk; ty;ypdk;> nky;ypdk;> ,ilapdk; 

Mfpait te;J GzUkplj;J KiwNa Ma;jKk; ,ay;Gk; nky;ypdk; MFk;. mt;> ,t;> 

ct; vd;Dk; Rl;Lg; ngah;fs; epiynkhopahf epw;Fk; 

 v.fh - mt; + fba ® mfba> m/ba 

mt; + Qhdk; ® mQ;Qhdk; 

  mt; + ahsp ® mt;ahsp  

,t;> ct; Mfpatw;wpw;Fk; ,t;thW vLj;Jf;fhl;Lfs; mikj;Jf; nfhs;tJ mtrpak;. 

 Rl;L tfuk;% tpdk;cw KiwNa  

 Ma;jKk; nkd;ikAk; ,ay;Gk; MFk;.  (ed; : 235)  

vd;Dk; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.   

njt; 

 njt; vd;Dk; nrhy; Gzh;r;rpapy; njhopw;ngah; Nghd;W cfur; rhhpia ngWk;. 

kfuk; (k;) te;J GzUkplj;J cfur; rhhpia ngWjNyad;wp> ngwhky; tfuk; kfukhfj; 

jphpAk;.  

 v.fh - njt; + fbJ ® njt; ñ c ñ fbJ ®njt;Tf; fbJ 

   njt; ñ ed;W ® njt; ñ c ñ ed;W ® njt;Ted;W – my;top 

   njt; ñ typJ ® njt; ñ c ñ typJ ® njt;TtypJ 

    njt; ñ fLik ® njt; ñ c ñ fLik ® njt;Tf;fLik  

   njt; ñ ed;ik ® njt; ñ c ñ ed;ik ® njt;Ted;ik   - Ntw;Wik 

    njt; ñ typik ® njt; ñ c ñ typik ®njt;Ttypik 

   njt; ñ kd;dh; ® njk;kd;dh;  

   njt; + ed;W ® nje;ed;W         - my;top 

   njt; ñ gifik ® njk;gifik  

 njy;vd; nkhopNa njhopw;ngah; mw;Nw  
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 kt;thpd; t/fhd; kt;Tk; MFk;    (ed; : 236)  

vd;Dk; ed;D}y; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.   

tUnkhop jphpG - rpwg;G tpjp 

jfuKk; efuKk; jphpjy;  

 tUnkhop Kjypy; cs;s jfuKk; efuKk; dfu> yfuq;fSf;F Kd;dh; tUkplj;J 

KiwNa wfukhfTk;> dfukhfTk; jphpAk;. zfu sfuq;fSf;F Kd;dh; tUkplj;J 

KiwNa lfukhfTk; zfukhfTk; jphpAk;.  

v.fh – nghd; ñ jPJ ® nghd;wPJ   -my;top 

  nghd; ñ jhyp ® nghw;whyp - Ntw;Wik 

  nghd; ñ ed;W ® nghd;dd;W   - my;top  

  nghd; ñ ehd; ® nghd;dhz;    - Ntw;Wik 

 fy; ñ jPJ ® fw;wPJ   - my;top 

  fy; ñ jhop ® fw;whop         - Ntw;Wik 

 fy; ñ ed;W ®fd;dd;W  - my;top 

fy; ñ eha; ® fd;dha;   - Ntw;Wik 

kz; ñ jPJ ® kz;BJ   - my;top 

  kz; ñ jhop ® kz;lhop  - Ntw;Wik 

kz; ñ ed;W ® kz;zd;W  - my;top 

kz; ñ eha; ® kz;zha;   - my;top 

  Ks; ñ jPik ® Kl;Bik  - Ntw;Wik 

Ks; ñ ed;W ® Kz;zd;W  - my;top 

  Ks; ñ ed;ik ® Kz;zd;ik   - Ntw;Wik 

dyKd; wdTk; zsKd; lzTk; 

 MFk; jef;fs; MAq; fhNy   (ed; : 237) 

vd;Dk; E}w;gh thapyhf mwpe;J nfhs;syhk;. 
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Ntw;Wikg; Gzh;r;rpAk; cUG Gzh;r;rpAk;  

 cUG Gzhpaypy; $wg;gLk; Ntw;Wik cUG Gzh;r;rpapd; KbTfs; mt;TUGfs; 

njhf;fp epd;W mt;Ntw;Wikg; nghUs; Njhd;wg; GzUk; nrhw;Gzh;r;rpapYk; xj;J KbAk;.  

vy;yhk; vd;gJ cUG Gzh;r;rpapy; mw;Wr; rhhpia ngWk;. ,J cUG Gzhpaypy; 

$wg;gLk; nra;jp MFk; 

v.fh -   vy;yhk; ñ I ® vy;yhk; ñ mw;W ñ I ® vy;yhtw;iwAk;  

,k;KbG nrhw;Gzh;r;rpf;Fk; xj;J KbAk;.  

vy;yhk; ñ fpis ® vy;yhk; ñ mw;W ñ fpis ® vy;yhtw;Wf; fpis  

nrhw;Gzh;r;rp ( gjg;Gzh;r;rp)  caphPw;Wg; Gzhpay; nka;aPw;Wg; Gzhpay; vDk; ,U 

,ay;fspYk; tpthpf;fg;gl;Ls;sJ. ,t;tpay;fspy; Ntw;Wikg; Gzh;r;rp vd Rl;lg;gLtd 

midj;Jk; Ntw;Wik cUGNehf;fp Ntw;Wikg; nghUs; Njhd;wepw;Fk; Ntw;Wikj; 

njhifj; njhlh;fSf;F chpadthFk;.  

 cUgpd; Kbig xf;Fk;mg; nghspDk;  (ed; : 238)  

vd;Dk;; E}w;gh thapyhf ,jid tpthpf;fpd;wJ.   

Gzhpay;fSf;Fg; Gwdil  

 ,ilr;nrhy;> chpr;nrhy;> tlnrhy; Mfpa nrhw;fSs; caphPw;Wg; GzhpaypYk; 

nka;aPw;Wg; GzhpaypYk; $wg;gl;l Gzh;r;rp ,yf;fzq;fs; nghUe;jhky; NtWgl;L  

tUtdTk; ,yf;fzg; Nghypr; nrhw;fs;. k&c nkhopfs; MfpadTk; cyf tof;F. 

nra;As; tof;F vDk; ,Utif tof;FfspYk; elf;Fk; Kiwikf;Fg; nghUe;Jk;gb 

Gzh;r;rp KbGfis mikj;Jf;nfhs;Sjy; ahtUf;Fk; Vw;Gila KiwahFk;.  

v.fh – tz;L ñ fhy; ® tz;L ñ ,d; ñ fhy; ® tz;bd;fhy;  

Ntw;Wikg; Gzh;r;rpapy; ,d; vDk; rhhpia ,ilr; nrhy;ypd; dfuk; ,ay;ghapw;W.  

ko ñ fspW ® kofspW  

jl ñ Njhs; ® jle;Njhs; -  

chpr; nrhy;ypd; <w;W caph;Kd; ty;ypdk; tu ,ay;ghAk; nky;ypdk; kpFe;Jk; te;jd.  

msp ñ Fyk; ® mspFyk;  

ghj ñ fkyk; ® ghjfkyk;   
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tl nrhy;ypd; <w;W caph;Kd; ty;ypdk; tu ,ay;ghapd  

,y; ñ Kd; ® Kd;wpy; >  

nghJ ñ ,y; ® nghjpapy;  

Ntl;if ñ mth ®Ntzth   

,yf;fzg;Nghyp nkhopfs;> Kd;dh;f; $wg;gl;l tpjpfis Vw;fhky; jkf;F Vw;wthW 
tpfhukhapd.  

mUkUe;J ñ md;d ® mUkUe;j  

Fzf;F ñ cs;sJ ® FzhJ>  

Nrhod; ñ ehL ® NrhzhL  

tLfd; ñ je;ij ® tLfe;ij  

kiyakhd; ñ ehL ® kyhL   

k&c nkhopfs; Kd;dh;f; $wg;gl;l tpjpfis Vw;fhky; jkf;F Vw;wthW tpfhukhapd.  

 ,ilthp tlnrhy;ypd; ,ak;gpa nfhshjTk;  

 NghypAk; k&ck; nghUe;jpa Mw;wpw;F  

 ,iaag; Gzh;j;jy; ahth;f;Fk; newpNa   (ed; : 239)  

vd;Dk; E}w;gh thapyhf ,jid mwpayhk;  
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myF – 5 

cUG Gzhpay; 

nrhy;Yld; nrhy; Gzh;jyhfpa gjg;Gzh;r;rp ,yf;fzk; Gwg;Gzh;r;rp vdg;gLk;. 

,g;gFjp ed;D}y; vOj;jjpfhuj;jpy; ,Wjp ,ayhd „cUG Gzhpaypy;‟  ,lk; ngw;w 

nra;jpfis tpsf;Ftjhf mikfpwJ. cUGfspd; vz;zpf;if> mit tUk; Kiw> 

ngaUk; cUGk; NrUk; NghJ epfOk; khw;wq;fs;. cUGg; Gzh;r;rpapy; ,ilapy; ,lk; 

ngWk; rhhpiafs;> cUGld; NrUk; rpy ngah;r; nrhw;fSf;fhd rpwg;G tpjpfs; Kjyhd 

,yf;fzg; gFjpfs; Mfpait tpthpf;fg;gLfpd;wd. ngah;r;nrhy;Yld; Ntw;Wik cUGfs; 

GzUk; ,yf;fzk; cUGg; Gzhpay; MFk;. cUGfs; gFgjj;jpd; Xh; cUg;ghff; 

nfhs;sg;gLtjhy; xU nrhy;Yf;Fs; ,lk;ngWk; Gzh;r;rp vd ,jidf;fUjp mfg;Gzh;r;rp 

vdf;Fwpg;gpLth;.  

Ntw;WikcUGfs; GzUkplj;J rhhpiafs; ngUk;ghd;ikAk; ngah;r;nrhy;iy 

mLj;J tUk;. vdNt cUGg;Gzhpaypy; rhhpiafs; Gzh;r;rpapy; ngUk; ,lk; nghpJk; 

tpthpf;fg;gLfpd;wJ.  

cUG Gzhpay;  

 ngah;r; nrhw;fSf;F Kd;dh; Ntw;Wik cUGfs; Gzh;tij tpthpf;Fk; ,ay; 

cUGg; Gzhpay; MFk;.  

Ntw;Wik cWGfs; 

 Mz;ghy;> ngz;ghy;> gyh;ghy;> xd;wd;ghy;> gytpd;ghy; Mfpa Itifg;ghYld; 

njhlh;Gila ngah;fNshL vOtha; Kjy; tpsp <whf cs;s vl;L Ntw;WikfisAk; 

ngUf;fpl Ntw;Wik cUGfs; ehw;gjhFk;. Ntw;Wik vl;L tifg;gLk;. 

 Kjy; Ntw;Wikf;Fk; vl;lhk; Ntw;Wikf;Fk; cUG ,y;iy. vQ;rpa 2 Kjy; 7 

Ntw;WikfSf;Nf cUGfs; cs;sd. 

 ngah; tif 5 ù Ntw;Wiktif 8 ® 40 cUGfs;  

v.fh – Nrud;> Nruid> NruNdhL> NruDf;F>   - Mz;ghy;ngaUld; cUG 

 Nrudpd;> NrudJ> Nrud;fz;> Nruh 

 rPij> rPijia> rPijNahL> rPijf;F  - ngz;ghy;ngaUld; cUG 



 

Manonmaniam Sundaranar University, Directorate of Distance & Continuing Education, Tirunelveli. 
161 

 

 rPijapd;> rPijaJ> rPijfz;> rPjh 

  mth;> mtiu> mtnuhL> mtUf;F  - gyh;ghy; ngaUld; cUG 

  mthpd;> mtuJ> mth;fz;> mtNu  

  Fapy;> Fapiy> FapbnyhL> FapYf;F  - xd;wd;ghy; ngaUld; cUG 

  Fapypd;> FapyJ> Fapypd;fz;> FapNy 

  Kay;fs;> Kay;fis> Kay;fnshL> Kay;fSf;F - gytpd;ghy; ngaUld; cUG 

      Kay;fspd;> Kay;fsJ> Kay;fspd;fz;> Kay;fNs>  

 xUtd;> xUj;jp> gyh;> xd;W> gy vd 

  tUngah; Ie;njhL – ngah; Kjy; ,Uehd;F 

  cUGk; cwo;ju ehw;gJMk; cUNg     (ed; : 240)  

vd;Dk;; E}w;gh thapyhf ,jid mwpayhk;  

cUGfs; tUk; ,lk; 

 Ntw;Wik cUGfs; jkf;Fhpa Ntw;Wikg; nghUisj; jUjw;Fg; ngah;r; 

nrhw;fspd; gpd;dh; tUk;.  

 cUGfs; ngah;r; nrhw;fSf;Fg; gpd;dh; tUk; vd;gJ fUj;J. 

 Ntw;Wikg; nghUs; vd;gJ vOtha;> nrag;gLnghUs; Nghy;td MFk;. 

v.fh – ek;gp. ek;gp ñ I> ek;gp ñ F> ek;gp ñ ,d;> ek;gp ñ mJ> ek;gp ñ fz;> ek;gp ñ V 

vOtha; Ntw;Wikf;Fg; ngah;r;nrhy;Ny cUG MFk;. 

 ngah; topj; jk; nghUs; ju tUk; cUNg     (ed; : 241)  

vd;Dk; E}w;gh ,jid tpsf;FfpwJ. 

cUG Gzh;r;rp Ntw;Wikg; Gzh;r;rp KbG ngWk; 

 capiuAk; nka;iaAk; KjyhfTk; ,WjpahfTk; nfhz;l Ntw;Wik cUGfs; 

epiynkhopNahLk; tUnkhopNahLk; GzUk;. mt;tkak; caphPw;Wg; Gzhpay;> nka;aPw;Wg; 

Gzhpay; Mfpa ,U ,ay;fspYk; (gjg;Gzh;r;rpapy;) ngah;r; nrhw;fs; Ntw;Wikg; 

Gzh;r;rpapy; ngWk; Gzh;r;rp KbGfis Ntw;Wik cUGfSk; ngUk;ghd;ikAk; Vw;Fk;.  
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 ngah;r; nrhw;fspd; Gzh;r;rp KbGfSs; ngUk;ghd;ikahdtw;iw Ntw;Wik 

cUGfs; ngWk;. 

 epiynkhopf;Fk; tUnkhopf;Fk; ,ilNa Ntw;Wik cUGfs; tUjyhy; 

mt;tpUtif nkhopfNshLk; cUGfs; GzUk;.  

 Ntw;Wik cUGfs; ,ilr;nrhw;fs; ngah;> tpidr; nrhw;fis epiynkhopahff; 

nfhz;L ngUk;ghd;ikAk; Gzh;r;rp ,yf;fzk; Ke;ija ,ay;fspy; $wg;gl;ljhy; ,q;F 

,t;tpjp RUq;fr; nrhy;yp tpsq;f itf;fpd;wJ.  

v.fh – ek;gp ñ fz; ñ tho;T ® ek;gpf;fz; tho;T  

 Mtp auKd; td;ik kpfh     (ed; : 159)  

zdty;ypdk; tul;lwTk; gpwthpd; ,ay;Gk; MFk;. Ntw;Wikf;F (ed; : 209)  

vDk; tpjpfspd;gb fz; cUgpd; KjYk; <Wk; epiynkhopNahLk; tUnkhopNahLk; 

,ay;ghfpg; Gzh;e;jd.  

 cwp ñ fz; ñ ghy; ® cwpf;fk;ghy;  

 ,ay;gpDk; tpjpapDk; epd;w caph;Kd; frjg kpFk;  (ed; : 165)  

 zd ty;ypdk; tul; lwTk;      (ed; : 20) 

vDk; tpjpfspd;gb fz; cUgpd; KjYk; <Wk; tpfhukhfpg; Gzh;e;jd. ,jid> 

 xw;Wcaph; Kjy;<w;W cUGfs; Gzh;r;rpapd;  

 xf;Fk;kd; mg;ngah; Ntw;Wikg; Gzh;g;Ng   (ed; : 242)  

vd;Dk; ed;D}y; E}w;gh thapyhf mwpayhk;.  

Gzh;r;rpapd; rhhpia tUjy;  

 gjj;jpd; Kd;dh; tpFjpahtJ> gjkhtJ> cUghtJ GzUk;. GzUkplj;J 

mtw;wpw;F ,ilNa xU rhhpiaNah gy rhhpiafNsh tUk;. my;yJ rhhpia tuhJ. 

my;yJ rhhpia tUjYk; tuhikAk; Mfpa cwo;r;rpahfp tUk;.   

tUnkhopapd; mbg;gilapy; Gzh;r;rp %tifg;gLk;. 

1. tpFjpg; Gzh;r;rp ® gjk; ñ tpFjp (xU nrhy;ypDs; miktJ) 
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cWg;gpyf;fzj;jpy; rhhpia ,lk; ngWk;  

v.fh -  nra; ñ f ® nra;f> nra; ñ j; ñ Md; ® nra;jhd;  

  nra; ñ j; ñ md; ñ md; ® nra;jdd; 

2. gjg;Gzh;r;rp ® gjk; ñ gjk; (nrhw;fSf;F ,ilapy; njhlhpy; miktJ) 

gjg;Gzh;r;rpapy; rhhpia ,lk; ngWk; 

 v.fh - Gsp + gok; ® Gsp + mk; + gok; ® Gspak;gok; 

   Gsp ñ f; ñ fwp ® Gspf;fwp >  

Fsk; ñ fiu ® Fsf;fiu> Fsk; ñ mj;J ñ mk; ñ fiu ® Fsj;jq;fiu  

Fsk; ñ fiu ® Fs ñ fiu ® Fsf;fiu 

3. cUG Gzh;r;rp ® gjk; ñ Ntw;Wik cUG nrhy;Yld>; cUG GzUjy;  

v.fh -  mit + I ® mit + mw;J + I ® mtw;iw 

   fpsp ñ I ® fpspia> fpsp ñ I ® fpsp ñ ,d; ñ I ® fpspapid  

%tifg; Gzh;r;rpapYk; rhhpia tuhkYk; tUjYk; cwo;jYk; mike;Js;sd. 

 tpFjpg; Gzh;r;rpAk ;cUG Gzh;r;rpAk; mike;j tbtk; xU nrhy;yhff; 

fUjg;gLtjhy; ,t;tpU Gzh;r;rpfisAk; mfg;Gzh;r;rp (Internal sandhi) xU nrhy;Yf;Fs; 

Gzh;r;rp vd;Wk; gjg;Gzh;r;rp ,U nrhw;fl;F ,ilapy; ,lk; ngWtjhy; Gwr;re;jp  

(external sandhi) vd;Wk; $wg;gLk;.  

 gjk;Kd; tpFjpAk; gjKk; cUGk; 

 Gzh;tpop xd;Wk; gyTk; rhhpia 

 tUjYk; jtph;jYk; tpfw;gKk; MFk;.  (ed; : 243)  

vd;Dk; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ.  

rhhpiafs;  

 md;> Md;> ,d;> my;> mw;W> ,w;W> mj;J> mk;> jk;> ek;> Ek;> V> m> c> I> F> 

d Mfpa gjpNdOk; mit Nghd;w gpwTk; rhhpiafshFk;. ,r;rhhpiafs; tpFjpg;Gzh;r;rp> 

gjg;Gzh;r;rp> cUGg; Gzh;r;rp vDk; %tifg; Gzh;r;rpfSf;Fk; nghJthditahFk;. 
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v.fh –  

md; - ghh; ñ j; ñ j; ñ md; ñ m ® ghh;j;jd 

 xd;W ñ $l;lk; ® xd;W ñ md; ñ $l;lk; ® xd;wd; $l;lk;> 

xd;W ñ I ñ xd; ñ md; ñ I ® xd;wid 

Md; - guzp ñ nfhz;lhd; ® guzp ñ Md; ñ nfhz;lhd; ® guzpahw;nfhz;lhd; 

 xUgJ ñ I ® xUgJ ñ Md; ñ I ® xUghid  

,d; - tz;L ñ fhy; ® tz;L ñ ,d; ñ fhy; ® tz;bd;fhy; 

 tz;L ñ I ® tz;L ñ ,d; ñ I ® tz;bid  

my; - njhil ñ my; ® njhilay;  

mw;W – gy ñ NfhL ® gy ñ mw;W ñ NfhL  ® gytw;Wf;NfhL  

  gy ñ I ® gy ñ mw;W ñ I ® gytw;iw 

,w;W - gj;J ñ gj;J ® gj;J ñ ,w;W ñ gj;J ® gjpw;Wg; gj;J 

mj;J – kuk; ñ fpis ® kuk; ñ mj;J ñ fpis ® kuj;Jf;fpis 

   kuk; ñ I ® kuk; ñ mj;J ñ I ® kuj;ij 

mk;  -  gid ñ fha; ® gid ñ mk; ñ fha; ® gdq;fha; 

jk;   - vy;yhUk; ñ if ® vy;yhUk; ñ jk; ñ if ® vy;yhh;j;jq;ifAk; 

  vy;yhUk; ñ I ® vy;yhUk; ñ jk; ñ I ® vy;yhh;j;ijAk;  

ek;   - vy;yhk; ñ if ® vy;yhk; ñ ek; ñ if ® vy;yhh;eq;ifAk; 

  vy;yhk; ñ I ® vy;yPUk; ñ Ek; ñ I ® vy;yPk;Ek;ikAk; 

V    – xd;W ñ fhy; ® xd;W ñ V ñ fhy; ® xd;Nwfhy; 

m    – nra; ñ j; ñ m ñ J ® nra;jJ >  

 Fd;W ñ $if ® Fd;W ñ m ñ $if ® Fd;wf;$if 

c   – Nrud; ñ F ® Nrud; ñ c ñ F ® NruDf;F  

I   – xd;W ñ nfhk;G ® xd;W ñ I ñ nfhk;G ® xw;iwf;nfhk;G  

d;   - Nfh ñ Kb ® Nfh ñ d; ñ Kb ® Nfhd;Kb 

      Nfh ñ I ® Nfh ñ d; ñ I ® Nfhid  

,it Nghd;w gpw rhhpiafs;Md jd;> jhd;> jhk;> Mk; KjypadTk; tUk;. 
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v.fh – mtd; ñ I ® mtd; ñ jd; ñ I ® mtd;wid> mtd;jhk;> mth;jhk;>  

 kz; ñ fl;b ® kz; ñ Mk; ñ if ñ fl;b ® kz;zhq;fl;b 

 md;Md; ,d;my; mw;W,w;W mj;Jmk; 

  jk;ek; Ek;V mc IFd 

  ,d;d gpwTk; nghJr;rhhpiaNa   (ed; : 244) 

vd;Dk; ed;D}y; E}w;gh ,jid tpthpf;fpd;wJ. ,jd;gb 17 nghJr; rhhpiafs; 

,lk;ngw;Ws;sd.  

vy;yhk;  

m/wpizapy; tUk; vy;yhk; vDk; ngaUld; Ntw;Wik cUGfs; GzUkplj;J 

vy;yhk; vd;gjd; ,ilapy; mw;Wr;rhhpiaAk; cUGfSk; epw;f. <w;wpy; ck; tUk;. 

mg;ngah; cah;jpizahapd;> ,ilapy; ek; rhhpiaAk; cUGfSk;> <w;wpy; ck;Kk; tUk;.  

  v.fh -vy;yhk; + xL ® vy;yh + mw;W + xL + ck; ® vy;yhtw;NwhLk; - m/wpiz 

      vy;yhk; + xL ® vy;yhk; + ek; + xL + ck; ® vy;yhek;nkhLk;. -cah;jpiz 

 vy;yhk; vd;gJ ,opjpiz Mapd;  

 mw;nwhL cUgpd; Nky;ck; cWNk  

 mw;Nwy; ek;,il mile;Jmw;w Mfk;  (ed; : 245)  

vd;Dk; ed;D}y; E}w;gh thapyhf ,jid mwpayhk;  

vy;yhUk; - vy;yPUk; 

 vy;yhUk; - vy;yPUk; vDk; ngah;fSld; Ntw;Wik cUGfs; GzUkplj;J mt;tpU 

ngah;fSk; cs;s ck; tpyfp  ,Wjpapy; epw;f ,ilNa KiwNa jk; - Ek; vd;Dk; 

rhhpiafSk; cUGfSk; ngw;W tUk;. 

 vy;yhh; + I ® vy;yhh; + jk; + I + ck; ® vy;yhh; jk;ikAk;   

vy;yPh; + I  ® vy;yPh; + Ek; + I + ck; ® vy;yPh; Ek;ikAk;  

 vy;yhUk; vy;yPUk; vd;gtw;W ck;ik  

 js;sp epuNy jk;Ek; rhug;  

 Gy;Yk; chpgpd; gpd;dh; ck;Nk    (ed; : 246)  
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vd;Dk; ed;D}y; E}w;gh thapyhf ,jid mwpayhk;  

%tplg; ngah;fs; (jhd;> jhk;. ehk;) 

 jhd;> jhk;. ehk; vd;Dk; %d;W ngah;fSk; cUGfSld; GzUkplj;J KjypYs;s 

neby; FWfp jd;> jk;> ek; vd MFk;. ahd;> ahk;> eP> ePh; vd;gd KiwNa vd;> vk;> epd;> 

Ek; vd MFk;. ehd;fhk; Ntw;Wik cUghd F GzUkplj;J ,ilapy; mfur;rhhpia 

tUk;. F> mJ vDk; cUGfs; GzUkplj;J epiynkhop ,WjpapYs;s nka;naOj;J 

,ul;bg;ghfhJ.  

 v.fh -  

jhd;+I ® jd;id> jhd;ñXL ® jd; ñXL ® jd;NdhL> jhd;ñ F ® jd; ñm ñF ® jdf;F  

jhd;ñ,d; ®jd;ñ,d; ®jd;dpd;> jhd;ñmJ® jd;ñmJ® jdJ> jhd;ñfz;® jd;ñfz;® jq;fz;  

jhk;ñI ® jk;ñI ® jk;ik> jhk;ñMy;® jk;ñMy;® jk;khy;> jhk;ñF ® jhk;ñmñF ® jkf;F  

jhk;+,d; ® jk;ñ,d;® jk;kpd;> jhk;ñmJ ® jk;ñmJ ®jkJ> jhk;ñfz;® jk;ñfz; ®jq;fz;  

ehk; ñI ®ek; ñI ®ek;ik> ehk; ñXL ®ek; ñXL ®ek;NkhL> ehk; ñF ®ek; ñm ñF ®ekf;F 

ehk;+mJ ®ek; ñmJ ®ekJ> ehk;ñ,d; ®ek; ñ,d; ®ek;kpd;> ehk; ñfz; ®ek; ñfz; ®eq;fz; 

ahd; +I=vd; ñI®vd;id> ahd; ñMy;®vd; ñMy; ®vd;dhy;ahd; ñF®vd; ñm ñF ® vdf;F  

ahd;ñ ,d; ® vd; ñ ,d; ® vd;dpd;> ahd; ñmJ ® vd; ñ mJ ® vdJ>           
ahd; ñ fz;;® vd; ñfz;  ®   vd;fz;  

ahk; ñ I ® vk; ñ I ® vk;ik> ahk; ñ My; ® vk; ñ My; ® vk;khy;>  

ahk; ñ F ® vk; ñ m ñ F ® vkf;F  

ahk;ñ d; ®vk; ñ,d; ®vk;kpd;> ahk; ñ mJ ® vk; ñ mJ ® vdJ> ahk; ñ fz; ® vk; ñ 

fz; ® vk;fz;>    

eP ñI ® epd;ñI ®epd;id> eP +My; ® epd;ñMy; ® epd;dhy;> eP ñF ®epd; ñm ñF® epdf;F  

eP ñ,d; ®epd;ñ,d; ®epd;dpd;> ePñmJ ®epd; ñmJ ®epdJ> eP ñF ®epd; ñm ñF ®epdf;F 

eP ñ fz; ® epd; ñ fz; ® epd;fz;> 

ePh;; ñI ®Ek; ñI ®Ek;ik> ePh; ñMy; ®Ek; ñMy; ®Ek;khy;> ePh; ñF ®Ek; ñm ñF ®Ekf;F 

ePh; ñ,d; ®Ek; ñ,d; ®ek;kpd;> ePh; ñmJ ®Ek; ñmJ ®EkJ> ePh; ñfz; ®Ek; ñfz; ®Eq;fz;  

ehd;fhk; cUGk; Mwhk; cUGk; NrUk;nghOJ mfu caph; te;jNghjpYk; epiynkhopahd 

Fwpnyhw;W ,ul;ltpy;iy.  
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ahd;> ahk; vd;gJ jd;ik> eP> ePh; vd;gJ Kd;dpiy.> jhd;> jhk; vd;gJ glh;f;if 

jhd;jhk; ehk;Kjy; FWFk; ahd;ahk;  

 ePePh; vd;vk; epd;Ek; Mk;gpw  

 Fy;tpd; my;yUk; ehd;F MW ,ul;ly;   (ed; : 247) 

vd;Dk; ed;D}y; E}w;gh thapyhf ,jid mwpayhk;  

M> kh> Nfh  

     M> kh> Nfh vDk; %d;W XnuOj;J ngah;fSld; Ntw;Wik cUGfs; GzUk;nghOJ 

,ilapy; efur; rhhpia ,izaTk; ngUk;.  

v.fh - M + I = M ñ d; ñ I ® Mid 

 kh + I = kh ñ d; ñ I ® khid 

 Nfh + I = Nfh ñ d; ñ I ® Nfhid  

 M + I = Mit> kh + I ® khit> Nfh + I = Nfhit  

,t;thW gpw caph;fSf;Fk; vLj;Jf;fhl;Lfis mikj;Jf;nfhs;tJ mtrpak;. 

mizaTk; vd;w ck;ik rhhpia tuhkYk; GzUk;.  

 Mkh Nfhd mizaTk; ngWNk  (ed; : 248)  

vd;Dk; ed;D}y; E}w;gh thapyhf ,jid mwpayhk;  

xUgJ Kjypad 

 xd;W Kjy; vl;L <whf cs;s vz;fNshL Nrh;j;J tUk; gj;J mjhtJ xUgJ> 

,UgJ vd tUk; vz;Zg; ngah;fspd; gpd; cUGfs; NrUk; NghJ ,ilapy; „Md;‟ 

rhhpia te;jhy; gj;J vd;gjd; gfu nka; xope;j vy;yh vOj;Jf;fSk; nfLk.; xd;gJ 

vDk; ngaUk; ,t;thNw GzUk;. 

v.fh - xUgJ ñ I ® xUgJ ñ Md; ñ I ® xUg; ñ Md; ñ I ® xUghid  

,UgJ ñ I ® ,UgJ ñ Md; ñ I ® ,Ug; ñ Md; ñ I ® ,Ughid  

Kg;gJ ñ I ® Kg;gJ ñ Md; ñ I ® Kg;g ñ Md; ñ I ® Kg;ghid  

ehw;gJ ñ I ® ehw;gJ ñ Md; ñ I ® ehw;g; ñ Md; ñ I ® ehw;ghid  
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IkgJ ñ I ® Ik;gJ ñ Md; ñ I ® Ik;g; ñ Md; ñ I ® Ik;ghid  

mWgJ ñ I ® mWgJ ñ Md; ñ I ® mWg; ñ Md; ñ I ® mWghid  

vOgJ ñ I ® vOgJ ñ Md; ñ I ® vOg; ñ Md; ñ I ® vOghid  

vz;gJ ñ I ® vz;gJ ñ Md; ñ I ® vz;g; ñ Md; ñ I ® vz;ghid  

xd;gJ ñ I ® xd;gJ ñ Md; ñ I ® xd;g; ñ Md; ñ I ® xd;ghid  

,q;Fg; gJ vd;gjpy; cs;s mJ nfl;L gfunka; epd;wJ. gpw cUGfSf;Fk; ,t;thNw 

mikj;Jf; nfhs;syhk;.  

 xd;W Kjy;vl;L <whk; vz;Ch;  

 gj;jpd;Kd; Md;thpd; gt;nthw;W xopaNky;  

 vy;yhk; XLk; xd;gJk; ,w;Nw    (ed; : 249)  

vd;Dk; ed;D}y; E}w;gh thapyhf ,jid mwpayhk;  

Rl;Lg;ngah;  

mt;> ,t;> ct;  

tfu <w;Wr; Rl;Lg; ngauhfpa mt;> ,t;> ct;> vd;gtw;wpw;F Kd;dh; Ntw;Wik 

cUGfs;  GzUkplj;J ,ilapy; mw;Wr; rhhpia tUk;. 

v.fh - mt; + I ® mt; + mw;W + I ® mtw;iw  

 ,t; + I ® ,t; + mw;W + I ® ,tw;iw  

ct; + I ® ct; + mw;W + I ® ctw;iw  

gpw cUGfSf;Fk; ,t;thW rhd;W mikj;Jf; nfhs;tJ mtrpak;. ,it gd;ikr; Rl;Lg; 

ngah;fs; MFk;. 

tt;,W Rl;bw;F mw;W cwy; topNa  (ed; : 250)  

vd;Dk; ed;D}y; E}w;gh thapyhf ,jid mwpayhk;  
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m/J ,/J c/J  

 m/J> ,/J> c/J Kjyhd Rl;Lg; ngah;fNshL Ntw;Wik cUGfs; 

GzUkplj;J ,ilapy; md; rhhpia te;jhy; Rl;Lg; ngah;fspYs;s Ma;j vOj;J 

kiwAk;.  

v.fh  - m/J + I ® m/J + md; + I ® mJ ñ md; ñ I ® mjid 

  ,/J + I ® ,/J + md; + I ® ,J ñ md; ñ I ® ,jid 

 c/J + I ® c/J + md; + I ® cJ ñ md; ñ I ® cjid  

,it xUikr; Rl;Lg; ngah;fs; MFk;. md;rhhpia te;jhy; Ma;jk; nfLk; vd;wikahy; 

tuhkypUe;jhy; Ma;jk; nflhJ vd nfhs;s Ntz;Lk;.   

v.fh - m/J + I ® m/ij>  ,/J + I ® ,/ij>  c/J + I ® c/ij  

gpw cUGfSf;Fk; ,t;thW rhd;W mikj;Jf; nfhs;tJ mtrpak;.  

Rl;bd; Kd; Ma;jk; md;thpd; nfLNk    (ed; : 251)  

vd;Dk; ed;D}y; E}w;gh thapyhf ,jid mwpayhk;  

mj;Jr; rhhpia 

epiynkhop ,WjpapYs;s mfuj;jpd; Kd;d tUk;; mj;Jr;rhhpiaapd; mfuk; nfLk;. 

v.fh –  

kf(k;) + I ® kfk; + mj;J + I ®  kf + mj;J + I ® kf ñ j;J ñ I ® kfj;ij 

ku(k;) + I ® kuk; + mj;J + I ® ku + mj;J + I ® ku ñ j;J ñ I ® kuj;ij  

Fs(k;) ñ ePh;  ® Fsk; ñ mj;J ñePh; ® Fs ñmj;J ñ ePh; ® Fs ñ j;J ñePh; ® Fsj;JePh 

mj;jpd; mfuk; mfuKid ,y;iy    (ed; : 252)  

vd;Dk; ed;D}y; E}w;gh thapyhf ,jid mwpayhk;  
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Gwdil 

rhhpiafis mwpjy;  

 tpFjpg; Gzh;r;rp. gjg;Gzh;r;rp> cUGg; Gzh;r;rp vDk; %d;wpYk; ,jw;F ,JNt 

rhhpia vd tiuaWj;jw;F Xh; msT ,y;iy. vdNt ,k;%tifg; Gzh;r;rpfisAk; 

gphpj;J> ,ilapy; tUk; vOj;J> gjk; Mfpatw;iwr; rhhpia vd;W nfhs;SjYk; 

mtw;wpd; ,ay;gpidj; njspthf mwptpj;jYk; mwpQh;fs; tFf;Fk; ,yf;fzkhFk;. 

,r;rhhpia 

 1. vOj;Jr;rhhpia  

2. gjr;rhhpia  

vd ,Utifg;gLk;. XnuOj;J cilaJ vOj;Jr;rhhpia> gy vOj;Jf;fs; nfhz;L 

nrhy;yhf tUtJ gjr;rhhpia MFk;. 

v.fh –    vOj;Jr;rhhpiafs; m> c> V> I Nghy;td 

  gjr;rhhpiafs; md;> ,d;> mk; Nghy;td 

v.fh – ghh; ñ j; ñ j; ñ m ñ J  - m  tpFjp> cUG  

  nghd; ñ c ñ f; ñ F  - c  gjg;Gzh;r;rpfspy;  

  xd;W ñ V ñ Kf;fhy;  - V  vOj;Jr;rhhpiafs; 

  ghh;j; ñ j; ñ md; ñ md;  - md;  tpFjp> cUG 

  mt; ñ mw;W ñ I   - mw;W gjg;Gzh;r;rpfspy; 

  Gsp ñ mk; ñ fha;   - mk;  gjr;rhhpiafs;  

 ,jw;F,J rhhpia vdpd;msT ,d;ikapd;  

 tpFjpAk; gjKk; cUGk; gFj;J,il  

 epd;w vOj;Jk; gjKk; ,aw;ifAk;  

 xd;w czh;j;jy; cuNthh; newpNa    (ed; : 252)  

vd;Dk; ed;D}y; E}w;gh thapyhf ,jidmwpayhk;  
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Gwdil - nghUe;jJk; tpjp nfhs;f  

tpFjpg; Gzh;r;rp> gjg;Gzh;r;rp> rhhpiag; Gzh;r;rp> cUG Gzh;r;rp Mfpatw;wpy; 

nghJg;glf; $wg;gl;l tpjpfis Muha;e;jhpe;J vjw;F vt;tpjp nghUe;JNkh mt;tpjpiaNa 

mjw;F Vw;wjhff; nfhs;s Ntz;Lk;.  

tpFjpg; Gzh;r;rpapy; wt;;nthL cfu ck;ik epfo;gy;yTk; (ed;:145) vd nghJg;glf; 

$wg;gl;lJ. vdpDk; „nrd;W‟ vDk; nrhy;ypy; Wfuk; ,we;j fhyj;jpw;Fk; „NrW‟ vDk; 

nrhy;ypy; Wfuk; vjph;fhyj;jpw;Fk; nghUe;Jk.  

 gjg;Gzh;r;rpapy; my;top ,Ik; Kd;duhapd;> ,ay;Gk; kpfYk; tpfw;gKk;’ MFk; 

(ed; : 176) vd nghJg;glf; $wg;gl;lJ. vdpDk; “ahidf; Fjpiufs;” vd ck;ikj; 

njhif ,ay;ghfpAk; “Mbj;jpq;fs;” vdg; gz;Gj; njhifapy; ty;nyOj;J kpFe;Jk; 

“fpspf;FwpJ” vdr; rpy vOtha;j; njhlh;fspy; cwo;e;Jk; tUk;.  

 rhhpiag; Gzh;r;rpapy; gjk; Kd; tpFjpAk; gjKk; cUGk; Gzh;top xd;Wk; gyTk; 

rhhpia> tUjYk;> jtph;jYk; tpfw;gKk; MFk; (ed; : 243) vd nghJg;glf; $wg;gl;lJ. 

vdpDk; “ehl;bd; fz; tho;e;jhd;” vd;gjpy; fz; cUgpw;F ,d;rhhpia tUk; vdTk; 

“fhl;bd; ePq;fpdhd;” vd;gjpy; ,d Ntw;Wik cUgpw;Fg; ngUk;ghd;ikAk; ,d;rhhpia 

tuhJ vdTk; nfhs;syhk;.  

 cUG Gzh;r;rpapy; “ xw;W caph; Kjy; <w;W cUGfs; Gzh;r;rpapd;> xf;Fkd; 

mg;ngah; Ntw;Wikg; Gzh;Ng (ed; : 242) vd nghJg;glf; $wg;gl;lJ. vdpDk; 

“ek;gpfz;” vdf; fz; cUGthpd; ty;ypdk; kpfhJ vdTk; “ek;gpf;F” vdf; Ft;TUG 

thpd; kpFk; vdTk; nfhs;syhk;.  

 tpFjp gjk;rh hpiacUG midj;jpYk;  

 ciuj;j tpjpapd; Xh;e;J xg;gd nfhsNy.  (ed; : 254)  

vd;Dk; ed;D}y; E}w;gh thapyhf ,jid mwpayhk;  

,uz;lhk; Ntw;Wikg; Gzh;r;rp  

 ,uz;lhk; Ntw;Wikg; Gzh;r;rp nghJ tpjpg;gb KbAk;. mNjhL nghJtpjpapy; 

,ay;G vd $wg;gl;ljpy; tpfhukhfpAk; tpfhuk; vd $wg;gl;ljpy; ,ay;ghfpAk; KbAk;. 

NkYk; cah;jpiz> tpuTj; jpiz vDk; ,Utifg; ngah;fSld; cUG ntspg;gl;Lk; 

kiwe;Jk; tUk;. mit Nghd;w gpw NtWgl;l Gzh;r;rp tpjpfSk; tUk;.  
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v.fh - epd; ñ Gwk;fhg;g ® epw;Gwf; fhg;g - ,jpy; epd; vd;gJ tpfhukhapw;W. epd; vd;gjd; 

dfuk; ,ay;ghFk; (ed; : 218) vd;gJ nghJ tpjp MFk;.   

kz; ñ Rke;jhd; ® kz;Rke;jhd;> nghd; ñ nfhLj;jhd; ® nghd;nfhLj;jhd;.  

zfuk; lfukhfTk; dfuk; wfukhfTk; tpfhukilAk; vd;gJ nghJ tpjp ( ed; : 209) 
Mdhy; ,q;F zfuKk; dfuKk; ,ay;ghapd. 

ek;gp ñ I ñ fz;lhd; ® ek;gpiaf; fz;lhd; - cah;jpizapy; cUG ntspg;gl;lJ. 

kfd; ñ ngw;whs; ® kfw;ngw;whs; - cah;jpizapy; cUG kiwe;jJ.  

rhj;jd; ñ I ñ fz;lhd; ® rhj;jidf; fz;lhd; - tpuTj; jpizapy; cUG ntspg;gl;lJ.  

Mz; ñ ngw;whs; ® Mz; ngw;whs; - tpuTj; jpizapy; cUG kiwe;jJ.   

 ,ay;gpd; tpfhuKk; tpfhuj;J ,ay;Gk;  

 cah;jpiz ,lj;J tphpe;Jk; njhf;Fk;  

 tpuTg; ngahpd; tphpe;Jk; epd;Wk; 

 md;d gpwTk; MFk; IcUNg   (ed; : 255)  

vd;Dk; ed;D}y; E}w;gh thapyhf ,jid mwpayhk;  

%d;whk; Ntw;Wikg; Gzh;r;rp  

 %d;whk; Ntw;Wikg; Gzh;r;rpapy; capiuAk; nka;iaAk; ,Wjpahff; nfhz;l 

epiynkhop Kd;dh;f; fUj;jhthyhfpa njhopiyf; Fwpf;fpd;w ty;ypdj;ij Kjyhf 

cila tpidr; nrhw;fs; te;jhy;> mt;ty;ypdk; kpfhikAk; kpFjYkhfpa cwo;r;rpAk; 

,ay;G MFk;.  

 fUj;jhthy; Mfpa njhopiyf; Fwpf;Fk; tpidr; nrhw;fs; nrag;ghl;L 

tpidr;nrhw;fs; MFk;. 

v.fh – Gyp ñ Nfhl;gl;lhd; ® Gyp Nfhl;gl;lhd;> Gypf;Nfhl;gl;lhd;  

 #h; ñ Nfhl;gl;lhd; ® #h; Nfhl;gl;lhd;>  #h;f;Nfhl;gl;lhd;   - cwo;r;rp      

 Gyp ñ fbf;fg;gl;lhd; ® Gyp fbf;fg;gl;lhd; 

 eha; ñ fbf;fg;gl;lhd; ® eha; fbf;fg;gl;lhd;              -  ,ay;G  
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SYLLABUS 

PROFESSIONAL ENGLISH FOR ARTS & SOCIAL SCIENCES 

OBJECTIVES: 

• To develop the language skills of students by offering adequate practice in 

professional contexts.  
• To enhance the lexical, grammatical and socio-linguistic and 

communicative competence of first year physical sciences students  
• To focus on developing students’ knowledge of domain specific registers 

and the required language skills. 
• To develop strategic competence that will help in efficient communication 

• To sharpen students’ critical thinking skills and make students culturally 

aware of the target situation.  

LEARNING OUTCOMES:  

• Recognise their own ability to improve their own competence in using the 
language 

• Use language for speaking with confidence in an intelligible and 
acceptable manner 

• Understand the importance of reading for life 
• Read independently unfamiliar texts with comprehension 

• Understand the importance of writing in academic life 

• Write simple sentences without committing error of spelling or grammar  

(Outcomes based on guidelines in UGC LOCF – Generic Elective)  

NB: All four skills are taught based on texts/passages.  
 

UNIT 1: COMMUNICATION 
 

Listening: Listening to audio text and answering questions 
- Listening to Instructions 

Speaking: Pair work and small group work. 

Reading: Comprehension passages –Differentiate between facts and opinion 
Writing: Developing a story with pictures. 

Vocabulary:  Register specific - Incorporated into the LSRW tasks  
 

UNIT 2: DESCRIPTION 
Listening: Listening to process description.-Drawing a flow chart. 

Speaking: Role play (formal context) 
Reading: Skimming/Scanning-  

                 Reading passages on products, equipment and gadgets.  
Writing:  Process Description –Compare and Contrast  

                  Paragraph-Sentence Definition and Extended definition- 
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                  Free Writing. 
Vocabulary:  Register specific -Incorporated into the LSRW tasks. 

 
UNIT 3: NEGOTIATION STRATEGIES 

 
Listening: Listening to interviews of specialists / Inventors in fields 

                    (Subject specific)  
Speaking:  Brainstorming. (Mind mapping).  

                    Small group discussions (Subject-  Specific)  
Reading: Longer Reading text.  

Writing: Essay Writing (250 words) 
          Vocabulary: Register specific - Incorporated into the LSRW tasks 

 
UNIT 4: PRESENTATION SKILLS 

 

Listening: Listening to lectures.  
Speaking: Short talks.  

Reading: Reading  Comprehension passages 
Writing: Writing Recommendations 

       Interpreting Visuals inputs 
Vocabulary: Register specific - Incorporated into the LSRW tasks 

  
UNIT 5: CRITICAL THINKING SKILLS 

 
Listening: Listening comprehension- Listening for information. 

Speaking: Making presentations (with PPT- practice). 
Reading : Comprehension passages  –Note making. 

        Comprehension: Motivational article on Professional Competence,  
        Professional Ethics and Life Skills)  

Writing: Problem and Solution essay– Creative writing –Summary writing  

Vocabulary:  Register specific - Incorporated into the LSRW tasks 
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Unit 1 8 – 29 
 

Unit 2  
30- 52 
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53-69 
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70-81 
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82-106 
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PREFACE 

 The textbook on Professional English envisioned under the leadership of 

the Hon. Chief Minister of Tamilnadu, Thiru. Edappadi K.Palaniswami  by the 

Honorable Minister for Higher Education Thiru. K.P. Anbalagan, and Principal 

Secretary to Government, Department of Higher Education, Selvi. Apoorva, 

I.A.S., is a pioneering venture and strategic intervention in higher education in 

Tamil Nadu. It has been prepared with the unstinted support of Thiru. 

Vivekanandan, I.A.S. Member Secretary, TANSCHE (Tamil Nadu State Council 

for Higher Education) 

Tamil Nadu has the distinction of having the highest GER (Gross 

Enrolment Ratio) of 49%, in higher education in the country: this figure attests 

to the efforts of the government to empower the youth of the state by 

enhancing access to higher education.  

After duly examining the challenges faced by students in learning their 

subjects and with a vision to equip them to compete in a global scenario, four 

textbooks, English for Physical Science, English for Life Sciences, English for 

Arts and Social Sciences and English for Commerce and Management have been 

prepared.  

As language is an essential tool with regard to the learning process, a 

textbook which uses subject/discipline based content to leverage language 

learning is an ideal approach and fulfills the dual objective language proficiency 

and professional competence.   

This book is bound to fulfill its destiny as teachers and students work in 

tandem: teachers as facilitators and learners as highly motivated stakeholders.  
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DISCLAIMER  

 

  
 

Some of the passages given for Listening, Speaking, 
Reading and Writing lend themselves to the teaching 

of Grammar items. However, testing and evaluation 
does not include Grammar.  

This material is not for publication: it is only for 
training purposes.  
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UNIT 1 
 

COMMUNICATION 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

Syllabus 

Listening - Listening to audio text and answering questions 

- Listening to Instructions 

Speaking – Pair work and small group work. 

Reading  – Comprehension passages –Differentiate between 

facts and opinion 

Writing – Developing a story with pictures. 

Vocabulary:  Register specific - Incorporated into the LSRW 

tasks 
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Preparatory Activity 

 
Ask the students to read the following quotes and choose the one they like the 

most. They have to give reasons for their choice. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Pre-Listening Activity 

 
Match the words in Column A with their meanings in Column B 

 

Column A Column B 
 

(1) Medieval Settle and establish control over a 
place and its people 

 

(2) Post-colonial Process of dividing history into 
periods 

 

(3) Subaltern A line of hereditary rulers of a 

country 
 

(4) Colonise Relating to Gandhi’s character or 

values 
 

(5) Pre-historic Old-fashioned 
 

(6) Dynasty Belonging to a very distant past 

 

(7) Periodization Occurring after the colonial rule 

 

(8) Gandhian Bringing a place or people to a 

1. Our greatest glory is not in ever falling, but in rising every time we fall. 
(Confucius) 

2. Those who do not remember the past are condemned to repeat it. 
(George Santayana) 

3. People without their knowledge of their past history, origin and culture 
is like a tree without roots. (Marcus Garvey) 

4. History will have to record that the greatest tragedy of this period of 
social transition was not the strident clamour of the bad people, but 
the appalling silence of the good people. (Martin Luther King Jr.) 

5. The more you know of your history, the more liberated you are. (Maya 
Angelou) 



10 

 

stage of social and cultural 
development 

 

(9) Civilizing Period before written records 

 

    (10)Ancient Someone who has been 
marginalized or oppressed 

 

 

LISTENING: 

 
A. Listen to the talk on Periodization of History and answer the questions 

given below:  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Post-Listening Activity 

 
 

 

Transcript of the Listening Passage: 

 

Periodization of History 

As all disciplines have divisions, History does have its own divisions and these divisions are 

known as Periodizations. History is periodised as Pre-History, Ancient, Medieval, Modern, 

Colonial, Post-Colonial and Subaltern, etc., This periodization is not uniform and its varies from 

country to country. This periodisation was done by the European Historians and was accepted by 

all. Pre-History is the history of society where there is no written evidence to know their life style. 

By the end of the 16th and early 17th century European Historians brought the timeline in History 

as Ancient, Medieval and Modern. With the rise of Islam in the 7th century, Islam gave its own 

time-line starting from the Hijri era. Hijira is the flight of Prophet Muhammad from Mecca to 

Medina in 622. This event is taken as the beginning of Islam. But the Hijra era was restricted to the 

Islamic World. The vastly used periodization of Indian History is not done by us but by the British. 

When the British colonised India they also decided to colonise the body and the mind of the 

natives. In order to legitimise their political power and to show their presence as civilizing 

missions, James Mill in 1818 provided a Tripartite periodization of Indian history, where he 

divided the history of India into Hindu, Muslim and British period. The early Indian nationalist 

historians replaced the tripartite division based on the dynastic histories as Ancient, Medieval, and 

Modern, that is, Hindu, Muslim, and British. The periods have their own sub divisions such as the 

period of 1919-1947 in the Modern period is known as the Gandhian Phase or the Gandhian era. 
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1. Based on the passage you listened to state whether the following 
statements are True or False: 

 

a. The periodization of Indian history into Hindu, Muslim and 

British was done by Indian scholars  

b. Pre – history predates ‘writing’: it has  no written records 

c. The Prophet Muhammad took flight from Medina to Mecca 

d. Colonisation by the British was more than colonization of 

territory: the mind and body are also colonized 

e. The Gandhian age began after 1947  

 

2. Complete the table based on the talk you heard: 
 

Periodization 

according to 
European historians 

is  
 

 

Timeline followed by 
Islamic countries 

was 
 

 

Tripartite 

periodization is 
 

 

Gandhian phase is  
 

 

 

 

3. Compete the timeline about Mahatma Gandhi – Birth, Education, 

Marriage, South Africa, Freedom Fight, and Death. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

1869 

Born at Porbundar , 

Gujarat 

1948 

Assassinated  
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B. Listen to the following instructions given before examination.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Imperatives 

 

Imperatives are verbs used to give orders, commands, warning or instructions. 

At times even modals (like should, must etc.) are used to for giving 

instructions. But the use of imperatives helps in the clarity of instructions.  

 

Post-Listening Activity 
 

(1)  In the list of instructions you heard, every instruction starts with an 

imperative verb. List out the imperative verbs you heard:  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________ 

_______________________________________________________________

___________ 

Transcript for Listening:  

Instructions to candidates before the Competitive Examination 

➢ Write your roll number, ticket number, date, time and venue for the examination as 

given in the Admission Certificate.  

➢ Do not be late for the exam. Report half an hour before the exam. Latecomers will 

not be allowed to write the exam.  

➢ Bring your admission certificate with photographs.  

➢ Do not bring mobile phones, pagers or calculators inside the exam hall.  

➢ Use black ink pen or ball point pen for filling up your answer sheet.  

➢ Do not leave the hall before you complete filling up all your answers. 

➢ Hand over the answer sheet with extreme care and keep it dust-free. 

➢ Do all your rough work in the test booklet. 

➢ Return your test booklets along with your answer sheets.  

➢ Mark all your answers only in the answer sheet, not in the test booklet.  
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(2) Write a list of five instructions you would give to your younger 

brother who is going to write his board exam. Your instructions should 

start with imperative verbs.  

 

(a)_______________________________________________________ 

(b) _______________________________________________________ 

(c)________________________________________________________ 

(d)________________________________________________________ 

(e)________________________________________________________ 

 

 

SPEAKING – Preparatory Activity 
 

1. Look at the following smiley images and write what do they express – 
fear? Anger? Or any other emotion? 

 
 

 

 

 
2. Vocabulary 

 
Look at the new words and their meanings for your reference 

 

New words Meanings 

 

Adaptive changing/adapting ones’ attitude  
 

Physiology/Physiological reaction in the body 
 

Psychology/Psychological affecting, or arising in the mind; 

related to the mental and 
emotional state of a person. 

 

Acceptance the act/attitude of accepting  
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Anticipation expecting/predicting an arrival 
 

 
 

Read the following passage on different emotions and answer the 

following questions:  
 

 
ELEMENTS OF EMOTION 

 
Adaptive 

 Emotion can be adaptive and help us deal with changing environment 
or stress, by repressing emotion (diluting its intensity or significance) 

or by over-reacting (working faster and harder, seeing stress as a 
challenge). 

 
 

Physiological changes 
 It is involuntary reaction of the body. Changes within the body are a 

major element of fear, anger, joy, and other emotions. These include 

changes in heart rate, blood pressure, perspiration, and other bodily 
stirrings. Most of these reactions are caused by release of adrenaline 

into the bloodstream. Adrenaline is a hormone that stimulates the 
sympathetic nervous system, which in turn activates the body. 

 
Emotional expressions 

 Outward signs of what a person is feeling - communication. These 
are another major element of emotion. Hands tremble, face contorts, 

posture becomes tense and defensive when intensely afraid. Emotion 
is also revealed by marked shifts in voice tone or modulation. Other 

signs of emotion range from shrill rage to the surprisingly subdued 
last words on flight recorders after air disasters (a common last word 

is "Damn," spoken calmly). Expressions of emotion are important 
because they communicate emotion to others. 

 

Emotional feelings 
A person's private emotional experience determines how he or she will 

respond to a situation. 
 

Primary Emotions 
Robert Plutchik (1980) concluded from research that there are 8 

primary emotions, and each can vary in intensity (anger may vary 
from rage to annoyance) : fear, surprise, sadness, disgust, anger, 

anticipation, joy, acceptance. 
 

Mixed Emotions 
 Plutchik felt that adjacent emotions can be mixed to yield a third, 
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more complex emotion. And other mixtures are also possible. A child 
about to eat a stolen cookie may feel both joy and fear. The result? 

Guilt.  
Awe - mixture of Fear and 

Surprise Disappointment - 
mixture of Surprise and sadness 

Remorse - mixture of Sadness 
and disgust Aggression - 

mixture of Anger and 
Anticipation 

Jealousy  - mixture of love, 
anger, and fear. Optimism - 

mixture of Anticipation and Joy 
Contempt - mixture of Disgust 

and Anger Submission - mixture 

of Acceptance and Fear 
Love - mixture of Joy and Acceptance 

 
With that said, here are 10 of the most universal emotions and what they 

mean: Happiness which is one of the first core emotions we all experience, 
Sadness, Anger, Anticipation, Fear, Loneliness, Jealousy and Disgust.  

 
Speaking Activities:  

 
1. Language game - Enacting an Emotion 

 
Students are divided into groups with 5-8 students in each group. Each 

group will choose one emotion from the passage and enact it in front of 
the class without uttering a single word. Seeing the body language and 

facial expressions, other groups should guess the emotion. The group that 

gets it right will be awarded marks.  
 

2. Role play 
 

Students can choose either one of the scenario for enacting the role play.  
 

(a) A student has forgotten to submit his assignment for second time. 
The teacher is very angry. The student should try to persuade the 

teacher to give him more time.  
 

(b) Two students are caught by the teacher for copying in the exam 
hall. They are taken to the principal room by the teacher. Students 

have to escape the situation with humour.  
 

Students can decide their roles, write down the dialogues, practice it with 

each other and then when called, should enact it in front of the class. 
There should be a minimum of six exchanges between them.  
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READING ACTIVITY 
 

Pre-reading Activity 
 

A. Pair Activity 
Look at the picture below and guess what is it about? Discuss the 

picture with your neighbor and frame one sentence each about the 

picture 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Situation 1: 

 

Teacher: Where is the English Assignment? 

Student: Isn’t the deadline to submit tomorrow mam? 

Teacher: (angrily) ____________________________________________________ 

Student: ____________________________________________________________ 

Teacher: ____________________________________________________________ 

Student: _____________________________________________________________ 

Teacher: ____________________________________________________________ 

Student: _____________________________________________________________ 

Teacher: ____________________________________________________________ 

Student: _____________________________________________________________ 

Teacher: ____________________________________________________________ 

Student: _____________________________________________________________  
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B. Choose the right word for the given meanings from the list of words 
given below: 

 
 

 
 

 

(i) Making up something -  

(ii) Extreme tiredness -  

(iii) Something that is debatable -  

(iv) Feces -  

(v) Anything that is used to make money -  

(vi) Reputation or stature -  

(vii) Stay alive -  

(viii) Difficult to reach -  

(ix) Scaling -  

(x) Vomiting –  

 

Reading Passage 1 
 

Read the passage and answer the following questions: 
 

 
MOUNT EVEREST 

 

Mount Everest is the tallest mountain on Earth-it’s peak is almost 30,000 

feet above sea level, or almost as high as commercial airplanes fly. The 

mountain is part of the Himalayas mountain range, and located on the border 

between Nepal and China. 

The Mountain is known by various names by the local people who live 

around it. The name ‘Everest’ was coined in 1865 by Andrew Waugh, who was 

the British Surveyor General of India-as India was a British colony at the time, 

Andrew chose ‘Everest’ as it was the last 

name of the man who held his position 

before him, Sir George Everest. 

 

Commercial, coined, inaccessible, nausea, fatigue, 

prestige, controversial, survive, excrement, ascents 
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Everest has been difficult to climb for several reasons, aside from the 

actual distance there is to climb. The first is weather-the mountain is 

inaccessible for half of the year because of heavy snow and wind. The second 

is altitude. The mountain is so high that the air at the top is much thinner than 

the air at the bottom. This means that people climb higher up than 80,000 feet 

can get altitude sickness. Symptoms of altitude sickness include headaches, 

nausea, dizziness, sweating, nosebleeds, fatigue, and insomnia. This is 

because the air is so thin that the heart does not have enough oxygen to fuel 

the muscles. More serious cases of altitude sickness can even result in death. 

The reason for climbing 

Everest was prestige, especially 

national prestige. The British 

wanted to show that they were 

masters of the world by climbing its 

tallest mountain. The first recorded 

attempt to climb Everest was by 

British mountaineers in 1921, though 

they climbed to only 22,000 feet. A controversial attempt took place in 1924, 

George Mallory and Andrew Irvine set out to scale the mountain and 

disappeared. Only Mallory’s body was discovered in 1999. It is possible that 

Mallory and Irvine were the first to reach the peak of Everest, but as they did 

not survive to tell the tale, it remains a mystery. 

 

The first group, Tom Bourdillon and Charles Evans, both British, got within 

300 feet of the peak but were forced to turn back. The second group, made up 

of Edmund Hillary, from New Zealand, and Tenzing Norgay, a Sherpa climber 

from Nepal, climbed up next. Bourdillon and Evans had planted supplies and 

found a route up the mountain, and these supplies helped Hillary and Norgay on 

their trip up. They climbed the peak in 1953. They took photos, buried some 

items in the snow to prove they were there, and made the trip down. More than 

4000 people have reached the top since 1953. These climbs have increased the 
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problems of pollution. It is reported that 26000 pounds of human excrement is 

left behind on the mountain each year.   

Apa Sherpa, and Phurba Tashi, both Nepalese, are tied for the record of 

most times climbed Everest-with 21 ascents to the top. 

 

Answer the following questions based on the passage given above: 

(1) Where is Mt.Everest located? 

(a) India     (c) Nepal 

(b) Between India and Nepal border (d) Between Nepal and 

China border 

 

(2) Everest is so named because 

(a) It means ‘highest peak’  (c) of a British official who was 

Surveyor General 

(b) British liked to give English names (d) British Surveyor 

wanted his name to be given 

 

(3) According to the passage, which one of the following is NOT a factor 

that contributes to the difficulty in climbing Mt.Everest? 

(a) The very cold weather with heavy snow and winds prevail in 

the region. 

(b) The grizzlies are dangerous to people who climb these 

mountains.  

(c) The distance to climb is not a short one.  

(d) Nausea and dizziness are some of the effects when one climbs 

a high mountain. 

 

(4) What makes people to climb such high mountains? 

________________________________________________________

__________ 

________________________________________________________

________________________________________________________
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____________________ 

 
(5) Who are Sherpas? 

________________________________________________________
__________ 

 

________________________________________________________

__________ 

 
(6) Who was the first person to climb Mt.Everest? 

________________________________________________________

__________ 

________________________________________________________

__________ 

 

(7) Complete the table based on the passage and if possible, collect 
more information from online resources or books etc.    

     
 

Name of the person 

who climbed 

Mt.Everest 

 

The country he / she 

belongs to 

Did the person 

succeed or not? 

   

   

   

   

   

 
 

(8) You and your friends are planning to climb a small mountain near 
your place. As the captain of the team, write a set of five instructions 

to be followed by your friends while climbing the mountain. Start your 
instructions with imperative verbs.  

 
The first one is given as an example. Write the rest of the instructions.  

 

(i) Bring torch and first aid materials while climbing.  



21 

 

(ii) _______________________________________. 

(iii) _______________________________________. 

(iv) _______________________________________ 

(v) _______________________________________ 

 
Reading Passage 2 

 
Pre-reading Activity 

 
During lockdown, apart from cleaning their houses, people spent their 

time reading books, watching TV, browsing websites, using social media, 
gaming etc. How did you spend your days during lockdown?  

 

Draw a pie chart to describe a day in lockdown. It should depict what you 
usually do in those lockdown days. After completing your pie diagram, 

share it with your friend and see how long each one has spent in using 
electronic gadgets? Report to the classroom to see who has spent the 

most number of hours in using electronic gadgets like TV, mobile phone, 
laptop etc.  

 
 

 
An Average Day during Lockdown 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Reading 
 



22 

 

Impact of Internet Addiction on Academic Performance 
 

There have been many research studies conducted on how Internet 

addiction would impact on academic performances. Post-covid era, 

using technology and online resources have become a necessity for all 

people around the world. In the early 2000s, Internet usage was not that 

high in India but it has been steadily increasing in the past few years and 

post-covid times, it has zoomed very high. Today online communication 

has become an accepted form of information exchange and networking 

among working professionals, students and others. We have 

homemakers having their own YouTube channels where they upload 

their cooking or Giving Tips videos. These tips can be for beauty, health, 

and environment or even on political issues. Internet has given voice to 

common people and they are utilizing it to the maximum. But even a 

good thing can remain good only if it is used judiciously. When the 

usage becomes extreme, then it becomes an addiction. Though it 

impacts everyone, in case of students the impact is visible in their 

academic performance.  

 

Researchers have said that Internet addiction could impact 

academic performance; early detection is crucial. This was the finding 

about Internet Addiction (IA) which was published in peer-reviewed 

journal in 2018.  According to the research there is a positive 

correlation between IA and psychological distress.  The article further 

states that, if Internet Addiction is not detected early, it will affect 

academic performance of the students.  Various studies were conducted 

by healthcare institutions and other leading Psychological institutes in 

Southern Indian states.  It proved that IA leads to psychological distress 

(depression) among students.  The study was conducted among 

professional students who did medicine and engineering.  Likewise, it 

was also conducted among large group of students undergoing 

undergraduate courses in south India.    
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Internet has become the best friend and guide to majority of the 

people around the world.  Still, one major downside is that it causes 

severe mental health condition among students.  In fact, researchers 

reveal that students suffer from psychological distress and their long-

term career goals are affected by this addiction. Steps need to be taken 

in the early stage to control this problem.   

A. Vocabulary 

Find the contextual meaning of the words taken from the passage. You 

can use dictionaries for this purpose.  

 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

B. What are the problems the author feels Internet addiction would lead 
to? 

 

 

 

 
 

C. In the above passage which items are facts and which ones are 
opinions of the author. Differentiate between fact and opinion in the 

table below:  
 

 

FACTS 
 

OPINIONS 

 

1. Addiction 

2. Impact 

3. Homemaker 

4. Utilizing 

5. Judiciously 

6. Extreme 

7. Correlation 

8. Distress 

9. Crucial 

10. Downside 

 

 

1.  
2. 1. 
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D. Group Work:  
Do you agree with the author that Internet addiction is bad for 

students in particular? If yes, can you suggest some ways to address 
this problem? If no, give reasons for your viewpoint. Discuss these in 

groups and present your findings to the class.  

 
WRITING 

 
Pre-Writing Activity 

 
A. Look at the pictures below and try to find who they are and what are 

they famous for? 
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B. Now look at the following pictures.  Can you guess the historic event 
shown in these pictures? What do you think is depicted in these pictures? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

The Storming of the Bastille 
 

People guillotined 
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Read the following passage on French Revolution and answer the questions 
given below:  

 
 

A Revolution that lasted 10 years 
 

The French Revolution lasted from 1789 to 1799. It began on July 14, 1789 
when revolutionaries stormed a prison called the Bastille. The revolution came 

to an end 1799 when the famous General, Napoleon overthrew the 
revolutionary government and established the French Consulate and he became 

its leader.  
 

The Three Estates 
 

Prior to the revolution, the people of France were divided into social groups 

called "Estates." The First Estate included the clergy (church leaders), the 
Second Estate included the nobles, and the Third Estate included the 

commoners. Most of the people were members of the Third Estate. Sadly, it was 
the Third Estate which paid most of the taxes, while the nobility lived lives of 

luxury and got all the high-ranking jobs. This was totally unjust.  
 

 
The formation of The Directory 

 
Representatives from the Third Estate established the National Assembly where 

they demanded that King Louis XVI give them certain rights. This group soon 
took control of the country. They changed names over time to the Legislative 

Assembly and, later, to the National Convention. After the Reign of Terror, a 
new government was formed called the Directory. The Directory ruled until 

Napoleon took control. 

 
 

Reign of Terror 
 

The darkest period of the French Revolution is called the Reign of Terror which 
lasted from 1793 to 1794. During this time, a man named Robespierre led the 

National Convention and the Committee of Public Safety. He wanted to stamp 
out any opposition to the revolution, so he called for a rule of "Terror." Laws 

were passed that said anyone suspected of treason could be arrested and 
executed by guillotine. Thousands of people were executed including Queen 

Marie Antoinette and many of Robespierre's political rivals. 
 

Political Clubs 
 

Many of the new political ideas and alliances of the French Revolution were 

formed in political clubs. These clubs included the powerful Jacobin Club (led by 
Robespierre), the Cordeliers, the Feuillants Club, and the Pantheon Club. 
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Outcome 
 

“Liberty, Equality, Fraternity” was the motto of the French Revolution: it 
completely changed the social and political structure of France. It put an end to 

the French monarchy, feudalism, and took political power from the Catholic 
church. It initiated the decline of monarchy and the trend towards 

establishment of democracies. It brought new ideas to Europe including liberty 
and freedom for the commoner as well as the abolishment of slavery and the 

rights of women. Although the revolution ended with the rise of Napoleon, the 
ideas and reforms did not die. These new ideas continued to influence Europe 

and helped to shape many of Europe's modern-day governments. 
 

A. The discontent with the French monarchy and the poor economic policies 

of the King was the cause for French Revolution. Nobilities lived a life of 

luxury and common people lived in poverty. Make three comparative 

statements about life of luxury and a life of poverty and complete the 

following table. 

 

Life of Luxury Life of Poverty 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

B. In France, at the time of the Revolution, there were “three estates”. 

Based on this terminology, there is a “fourth estate” in modern society. 

Find out what is the “fourth estate” and write a few lines about it.  

___________________________________________________________

_________ 

___________________________________________________________

_________ 

___________________________________________________________

_________ 

___________________________________________________________

_________ 
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___________________________________________________________

_________ 

 

C. Why was one period called as ‘Reign of Terror’? 

___________________________________________________________

_________ 

___________________________________________________________

_________ 

___________________________________________________________

_________ 

 
D. What do you know about slavery? Was it restricted only to France? What 

role did Abraham Lincoln play in the topic of slavery? 

___________________________________________________________

_________ 

___________________________________________________________

_________ 

___________________________________________________________

_________ 

 

E.  Look at the following pictures and develop a story based on these 
pictures: 
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UNIT 2 
 

DESCRIPTION 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  

Syllabus 

 

Listening - Listening to process description.-Drawing a flow 

chart. 

Speaking – Role play (formal context) 

Reading – Skimming/Scanning-  

                 Reading passages on products, equipment and 

gadgets.  

Writing – Process Description –Compare and Contrast  

                  Paragraph-Sentence Definition and Extended 

definition- 

                  Free Writing. 

Vocabulary:  Register specific - Incorporated into the 

LSRW tasks 

 



31 

 

 
Preparatory Activity 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Online Shopping 

 
The process of buying a product online is given in sentences which are jumbled 

in the box. Rearrange them in the right order so that it forms a meaningful 
description of the online buying process.   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

6. Next, search for the product you want to buy within the website.  

7. Select credit card/ debit card / net banking option. 

8. After you enter the card / bank details, OTP will be generated which 

has to be submitted in the respective section.  

9. You will receive your confirmation message in your email and phone 

which has to be saved for further transaction.  

10. Add the product to your cart and then click on the cart image.  

11. Once your OTP is submitted, your payment process is confirmed.  

12. First, open the e-commerce website that sells the product you want to 

buy.  

13. Next step is to choose the payment option.  

14. Give the necessary details in your bank page or card details in the 

respective section.  

15. Choose the variety you want from the listed products.  
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LISTENING: 
 

C. Listen to the talk on Cartographic Process and answer the questions given 
below:  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Transcript of the Listening Passage: 
 

The Cartographic Process 

Maps have played a significant role in the advancement of civilisation. They 

played an important role in navigation and voyages of discovery by sea. 

Cartography was an art that required a scientific mind and an artistic hand. 

Today, however, maps can be produced with online tools. Maps are used in a 

wide range of activities (from urban planning, through geological exploration or 

environmental management, to trip planning and navigation). Cartography, 

though now easier than in ancient times, is still the domain of professionals with 

expertise in mapping or in the phenomena being depicted on the maps. It has 

been said that cartography is as a process that links map makers, map users, the 

environment mapped, and the map itself.  

 

The cartographic process is a cycle that begins with a real or imagined 

environment. Data is collected from the environment (through technology and/or 

remote sensing). These experts then use their perception to detect patterns in 

the data collected and subsequently prepare the data for map creation (i.e., they 

think about the data and its patterns as well as how to best visualize them on a 

map). Next, the map maker uses the data and attempts to signify it visually on a 

map (encoding), applying generalization, symbolization, and production methods 

that lead to a depiction that can be interpreted by the map user in keeping with 

the purpose which the map maker intended. Next, the map user reads, analyzes, 

and interprets the map by decoding the symbols and recognizing patterns. 

Finally, users make decisions and take action based upon what they find in the 

map. Through their provision of a viewpoint on the world, maps influence our 

spatial behavior and spatial preferences and shape how we view the 

environment. 
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While -Listening Activity 
 

A. Complete the flowchart as you listen to the Cartographic Process 
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Speaking 
 

Read the following extract from ‘Hard Times’ written by Charles 
Dickens 

 

He was a rich man: banker, merchant, manufacturer, and what not. A big, loud 

man, with a stare, and a metallic laugh. A man made out of a coarse material, 

which seemed to have been stretched to make so much of him. A man with a 

great puffed head and forehead, swelled veins in his temples, and such a 

strained skin to his face that it seemed to hold his eyes open, and lift his 

eyebrows up. A man with a pervading appearance on him of being inflated like 

a balloon, and ready to start. A man who could never sufficiently vaunt himself 

a self-made man. A man who was always proclaiming, through that brassy 

speaking-trumpet of a voice of his, his old ignorance and his old poverty. A man 

who was the Bully of humility. 

 A year or two younger than his eminently practical friend, Mr Bounderby looked 

older; his seven or eight and forty might have had the seven or eight added to 

it again, without surprising anybody. He had not much hair. One might have 

fancied he had talked it off; and that what was left, all standing up in disorder, 

was in that condition from being constantly blown about by his windy 

boastfulness. 

In the formal drawing-room of Stone Lodge, standing on the hearthrug, 

warming himself before the fi re, Mr Bounderby delivered some observations to 

Mrs Gradgrind on the circumstance of its being his birthday. He stood before the 

fi re, partly because it was a cool spring afternoon, though the sun shone; 

partly because the shade of Stone Lodge was always haunted by the ghost of 

damp mortar; partly because he thus took up a commanding position, from 

which to subdue Mrs Gradgrind.  

‘I hadn’t a shoe to my foot. As to a stocking, I didn’t know such a thing by 

name. I passed the day in a ditch, and the night in a pigsty. That’s the way I 

spent my tenth birthday. Not that a ditch was new to me, for I was born in a 

ditch.’ 

Charles Dickens 
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Pair Work:  
  

Discuss the answers for the following questions with your partner:  
 

(1) Based on the passage, how old do you think Mr.Bounderby is? 
 

(2) In the above passage, choose four words or phrases which suggest 
that Mr.Bounderby is a very unpleasant man. Explain how the 

expressions give that suggestion. 
 

(3) Which line shows us that Mr.Bounderby as a bully? 
 

(4) What kind of childhood did Mr.Bounderby had? 
 

(5) Choose two phrases or expressions from the passage that suggest 

that the author is making fun of Mr.Bounderby.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Sample 1 
 

Given below is a role play between a student and faculty.  

David is a student who wishes to clarify certain doubts about a seminar 

presentation with his Professor of English.  

David: Good Morning Sir.  

English Professor: Good morning David. How can I help you? 

David: I have some doubts with regard to my seminar presentation. 

Can I work on the Theme of Nature in Wordsworth’s Poetry? 

Role Play 

According to Cambridge English Dictionary, role play is defined as the act of “pretending 

to be someone else, especially as part of learning a new skill.” It is the act of imitating the 

behaviour of someone or placing oneself in an imaginary situation especially as part of a 

training exercise or a language learning activity.  It is a fun theatrical exercise that is a 

cross between improvisation and performing in a play. It blends creativity with structure to 

help actors hone their craft and is an important skill for an actor to develop. There are four 

types of role-play: conflict roleplay co-operative role play, information gap role play and 

task-based role play.  
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English Professor: Yes, it sounds good to me. Do be specific on the 

poems you wish to discuss. 

David: Can I get a week for preparation? Is the presentation for 15 

minutes? 

English Professor: Yes, take a week. The maximum time duration 

allowed is 15 minutes. 

David: And one more thing, can I make a power point presentation 

Sir? 

English Professor: A power point presentation is allowed.  

David: Thank you Sir. 

English Professor: You are welcome. All the best. 

 

Explanation about Sample 1 

In the above given role play, David, a student approaches his English 

professor and has his doubts clarified about his presentation. Modifications in 

the above role play are possible with different replies and responses. The 

learners can get creative and explore the possibilities and thus improve their 

fluency and vocabulary. This is more of task-based role play. 

 

Sample 2 

Given below is a role play between a Tourist guide and a tourist. 

Mr. Manish Singh is a tourist visiting Mahabalipuram and Mr. Ravi is his 

tourist guide.  

Mr. Ravi: Hello Sir. I am Ravi your tourist guide. Shall we begin our tour? 

Mr. Manish Singh: Hello Mr. Ravi. Yes, I am looking forward to seeing this 

historical place. 

Mr. Ravi: Mahabalipuram, is a town in Chengalpattu district in the south- 

eastern Indian state of Tamil Nadu. It is a UNESCO heritage site. 

Mr. Manish Singh: Interesting! So, it is a historical site. 

    Mr. Ravi: Yes, it is. Neolithic burial urn, cairn circles and jars with burials 

dating to the 1st   century BCE have been discovered near 

Mamallapuram, which is another name for Mahabalipuram.   

https://en.wikipedia.org/wiki/Chengalpattu_district
https://en.wikipedia.org/wiki/States_and_territories_of_India
https://en.wikipedia.org/wiki/Tamil_Nadu
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Mr. Manish Singh: That is information to me Mr. Ravi. 

Mr. Ravi: The temples of Mamallapuram, portraying events described in              

the Mahabharata, were built largely during the reigns of King                                 

Narasimhavarman and his successor Rajasimhavarman and show 

the movement from rock-cut architecture to structural building. 

The city of Mamallapuram was founded by the Pallava 

king Narasimhavarman I in the 7th century AD. Now that we have 

reached the site, let us see it in person. 

Mr. Manish Singh: Yes, Indeed! Thank you. 

 

Explanation about Sample 2 

In the above given role play, Mr. Ravi, tourist guide is sharing information 

about Mahabalipuram with Mr, Manish Singh, tourist from Punjab. The role play 

can be engaging and interesting as it progresses and it can lead to information 

sharing and language learning. It can be either information gap role play or task 

based role play.  

 

Role play Activity 
 

Divide the class into groups of 5 or 6 students each. Ask them to choose either 
one of the following situations and design a role play. Each one should take one 

responsibility. If there are only 2 or 3 roles to enact, others should contribute in 

scripting and storytelling process.  
 

a. A mentor expressing concern over the poor performance of his ward to 

him. 

b. As the MLA of a constituency, debate over poor drinking water availability 

in your locality in the legislative assembly 

c. Persuade the Bank Manager to increase the amount of the loan extended 

to you. 

d. Discuss with your friends about the health hazards of smoking. 

e. Insist to your peers the need to submit assignment on time. 
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Pre-Reading Activity 
 

Look at the bar chart below and write five sentences that you can infer from the 
bar chart. The first sentence is given as a sample for you.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Inference from the bar chart 

1. The percentage of people using more than two social media sites are the 
highest which shows that in spite of many social media sites available, 

people are not using all those sites.  

2. ___________________________________________________________

_________ 

3. ___________________________________________________________

_________ 

4. ___________________________________________________________

_________ 

5. ___________________________________________________________

_________ 
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Reading Passage 1 
 

Read the following passage and make notes of the important points of the 
paragraph in the margin against each passage. After reading the passage, 

answer the questions given below:  
 

 

 

SPSS STATISTICS SOFTWARE 
 

SPSS Statistics is a software package used for 

interactive statistical analysis. The expansion of SPSS is 

“Statistical Package for Social Sciences.” It was 

produced originally by SPSS Inc. In 2009, IBM acquired 

it. It is used not only in the social sciences but also by 

health researchers, survey companies, government, 

education researchers, marketing organizations, data 

miners. The original SPSS manual (Nie, Bent & Hull, 

1970) has been described as one of "sociology's most 

influential books" for allowing ordinary researchers to do 

their own statistical analysis. In addition to statistical 

analysis, data management (case selection, file 

reshaping, creating derived data) and data 

documentation (a metadata dictionary is stored in 

the datafile) are features of the base software. 

 

 

This base software includes  

• Descriptive statistics: Cross tabulation, Frequencies 

and Descriptive Ratio Statistics 

• Bivariate statistics: Means, t-test and 

Nonparametric tests.  

• Prediction for identifying groups: Factor 

analysis, cluster analysis  

 

Notes Section  

https://en.wikipedia.org/wiki/Descriptive_statistics
https://en.wikipedia.org/wiki/Cross_tabulation
https://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_frequency
https://en.wikipedia.org/wiki/Mean
https://en.wikipedia.org/wiki/T-test
https://en.wikipedia.org/wiki/Nonparametric
https://en.wikipedia.org/wiki/Factor_analysis
https://en.wikipedia.org/wiki/Factor_analysis
https://en.wikipedia.org/wiki/Cluster_analysis
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• Geo spatial analysis, simulation 

 

SPSS Statistics places constraints on internal file 

structure, data types, data processing, and matching 

files, which together considerably simplify 

programming. SPSS datasets have a two-dimensional 

table structure, where the rows typically represent 

cases (such as individuals or households) and the 

columns represent measurements (such as age, sex, or 

household income). Only two data types are defined: 

numeric and text (or "string"). All data processing 

occurs sequentially case-by-case through the file 

(dataset). Files can be matched one-to-one and one-to-

many, but not many-to-many. In addition to that cases-

by-variables structure and processing, there is a 

separate Matrix session where one can process data as 

matrices using matrix and linear algebra operations 

 

 

Post- Reading Activities 

 
1. Based on the notes you made, write the main idea of the passage in not 

more than three sentences.  
 

___________________________________________________________
_________ 

___________________________________________________________

_________ 

___________________________________________________________

_________ 

 

2. What are the uses of SPSS software? 

 
___________________________________________________________

_________ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_types
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_processing
https://en.wikipedia.org/wiki/String_(computer_science)
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___________________________________________________________

_________ 

___________________________________________________________

_________ 

 
3. What are the main features of basic SPSS software? 

 
___________________________________________________________

_________ 

___________________________________________________________

_________ 

___________________________________________________________

_________ 

 
4. List three major limitations of using this software.  

___________________________________________________________
_________ 

___________________________________________________________

_________ 

___________________________________________________________

_________ 

 
5. Based on the passage, who do you think would benefit from this 

software? 

 
___________________________________________________________

_________ 

___________________________________________________________

_________ 
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Reading Passage 2 

 

Pre-reading activity 

A. Vocabulary – Pair work 

Each pair of students should take two words from the table and find the 

meaning from dictionary. Make one sentence each for each word. All 

words should be distributed among students. After they finish, each word 

meaning can be discussed in class so that all students are able to write 

the meaning of all given words.  

   

Consume 

Scarce 

Sacrifice 

Apportion 

Assumptions 

Rationality 

Interpretation 

Aggregated 

 

 

Vary 

Monetary 

Allocation 

Generates 

Efficiency 

Proportion 

Consumption 

Influenced 

 

 

B. Look at the title of the passage 

Fundamentals of Economics 

 What do you think the passage is about? Put down your ideas about the 

theme of the  passage before reading it.  

 ___________________________________________________________

_________ 

 ___________________________________________________________

_________ 

  

 Now read the passage thoroughly and try to answer the following 

questions: 
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Fundamental Economics 

What is Economics? 
Economics is concerned with how choices are made about the use of resources: 

what should be produced and who should consume it. The need to make such 
decisions arises because economic resources are scarce. Making decisions 

involves the sacrifice of benefits that could have been obtained from using 
resources in an alternative course of action. This sacrifice is known as the 

opportunity cost of an activity.  

 
Economics as a social science 

 
Economics studies the ways in which society decides what to produce, how to 

produce it, who to produce it for and how to apportion it. We are all economic 
agents, and economic activity is what we do to make a living.  

 
Economists assume that people behave rationally at all times and always seek 

to improve their circumstances. This assumption leads to more specific 
assumptions.  

 
➢ Producers will seek to maximise their profits.  

➢ Consumers will seek to maximise the benefits (their 'utility') from their 
income.  

➢ Governments will seek to maximise the welfare of their population. 

 
 Both the basic assumption of rationality and the more detailed assumptions 

may be challenged. In particular, we will look again later at the assumption that 
businesses always seek to maximise their profits. A further complication is that 

concepts such as utility and welfare are not only open to interpretation, but 
also that the interpretation will change over time.  

 
The way in which the choices about resource allocation are made, the way value 

is measured, and the forms of ownership of economic wealth will also vary 
according to the type of economic system that exists in a society.  

 
(a) In a centrally planned (or command) economy, the decisions and choices 

about resource allocation are made by the government. Monetary values are 
attached to resources and to goods and services, but it is the government that 

decides what resources should be used, how much should be paid for them, 

what goods should be made and, in turn, what their price should be. This 
approach is based on the theory that only the government can make fair and 

proper provision for all members of society.  
 

(b) In a free market economy, the decisions and choices about resource 
allocation are left to market forces of supply and demand, and the workings of 

the price mechanism. This approach is based on the observable fact that it 
generates more wealth in total than the command approach.  
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(c) In a mixed economy the decisions and choices are made partly by free 

market forces of supply and demand, and partly by government decisions. 
Economic wealth is divided between the private sector and the public sector. 

This approach attempts to combine the efficiency of the market system with the 
centrally planned system‘s approach to fair and proper distribution.  

 
In practice, the industrialised countries in the developed world have mixed 

economies, although with differing proportions of free market and centrally 
planned decision-making from one country to the next. In such economies, the 

government influences economic activity in a variety of ways and for a variety 
of purposes.  

 
(a) Direct control over macroeconomic forces can be exercised through policy 

on tax, spending and interest rates.  

(b) Taxes, subsidies and direct controls can affect the relative prices of goods 
and services.  

(c) Government-owned institutions such as the National Health Mission (NHM) 
can provide goods and services directly, free or at low cost at the point of 

consumption.  
(d) Regulation can be used to restrict or prevent the supply of goods and 

services.  
(e) Incomes can be influenced through the tax and welfare systems.  

 
Microeconomics is the study of individual economic units; these are called 

households and firms.  
 

Macroeconomics is the study of the aggregated effects of the decisions of 
economic units. It looks at a complete national economy, or the international 

economic system as a whole.  

 

1. What is economics? 

2. What does the author mean when he uses the word assumptions? 

3. According to the author what will change over time? 

4. What kind of economic activity happens in a free market economy? 

5. What kind of economy do developed nations have? 

6. What are the different ways government can exercise control over 

economy? 

7. List two major differences between free economy and centrally 

controlled economy. 

8. What kind of economy does our country have? 
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WRITING 

 

Writing definitions 

 

In the above passage, look at the following lines: 

 Microeconomics is the study of individual economic units. 

Macroeconomics is the study of the aggregated effects of the decisions 

of economic units. 

These are called as Definitions. Dictionary meaning is that it is the act of 
defining, or making something definite, distinct or clear. A formal definition 

consists of three parts:  

1. The term (word or phrase) to be defined 
2. The class of object or concept to which the term belongs 

3. The unique characteristics that distinguish it from all others of its class 
 

Examples:  
1. A license is a contractual arrangement in which one firm (the licensor) 

provides access to some of its patents, trademarks, or technology to 
another firm in exchange for a fee or royalty. 

 
In the above definition, the word ‘license’ is the term being defined. The 

phrase ‘contractual agreement’ is the group it belongs to. And the last 
part of the sentence is its unique feature suitable to only license. This is a 

formal definition of ‘license’.  
2. Plutocracy is a government or state in which the wealthy class rules.  

3. Bipolar disorder is a serious mental illness in which common emotions 

become intensely and often unpredictably magnified with mood swings.  
4. Experimental psychology is a branch of psychology that uses 

experimental methods to study psychological issues.  
5. A Seismograph is an instrument that measures and records details like 

force and duration of earthquake 
 

Writing definitions 
 

Write definitions for the following terms. Use dictionary for reference.  
 

1. Algorithm 
2. Bank 

3. Reservoir rock 
4. Poverty 

5. Patriarchal society 

 
Extended Definition 
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The above given definitions are single sentence definition. An extended 

definition, on the other hand, is a one or more paragraphs that attempt to 
explain a complex term. Especially, while writing reports, you may often 

discover that you need to explain certain basics before discussing the 
main subject matter. The key to writing a good extended definition is to 

choose the sources of definition to help readers understand the term 
being defined.  

 
 

Checklist for writing extended definition for any terminology: 
 

➢ Description 

➢ Process narration 

➢ Additional definition 

➢ Historical background 

➢ Cause and effects 

➢ Problems and solutions 

➢ Statistical data 

➢ Uses & applications 

➢ Similarities and differences 

➢ Examples 

➢ Future developments 

➢ Advantages and disadvantages 

 

Based on the checklist, try writing extended definition for the following:  

➢ Aristocracy 

➢ Psychokinesis 

➢ Industrialization 

➢ Migration 

➢ Holocaust 

Read the following passage and answer the following questions:  

 
Open AccessArticle 

The historical reconstruction of the 1755 earthquake and tsunami in 

downtown Lisbon, Portugal 
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by Angela Santos 1,*,Mariana Correia 1,Carlos Loureiro 2,Paulo 

Fernandes 2,3 andNuno Marques da Costa 1 

https://doi.org/10.3390/jmse7070208 

The 1 November 1755 earthquake triggered a tsunami that hit the entire 

Portuguese coastline. According to the historical records previously analyzed in 

Lisbon municipality, the combined effects of the earthquake, tsunami, and fire 

caused significant damage to the city’s buildings. However, the administrative 

limits of Lisbon municipality have been changing over time, which has been one 

of the limitations in the interpretation of this historical event in the city. Still, it 

is known that the disaster killed more than 10,000 people in the municipality, 

which in 2010 had 54 civil parishes. Moreover, the 18th century census data 

show that before the earthquake Lisbon city had 109,754–157,192 residents 

(older than 7 years). As a result, the fatalities due to the 1755 disaster 

correspond to 6.4%–9.1% of the Lisbon city resident population. The recovery 

process started immediately after the disaster. Nevertheless, only on 12 May 

1758 was the Reconstruction Law of Lisbon approved. It established a five-year 

period to conclude the reconstruction project. On the other hand, although the 

historical accounts are quite vast providing a general overview of the disaster in 

the Lisbon municipality, details remain unknown, especially in the downtown 

area. In addition, the 1755 event has been largely discussed among the public, 

stakeholders and scientific community; however, the authors did not find any 

published detailed analysis of the disaster in the Lisbon municipality. 

Therefore, the aim of this research is to understand and reconstruct the 

impact of the 1755 event in downtown Lisbon, which includes earthquake, 

tsunami, and fire damage and the number of victims, as well as tsunami 

parameters (travel times, number of waves and inundation area). The study 

area is presented in Figure 1, corresponding to a stretch of coastline of about 

1.8 km, including only 5 civil parishes (out of 54 administrative limits of Lisbon 

city in 2010). This area was selected due to available data and relevance to the 

comprehensive analysis of the tsunami. Furthermore, this research is a 

collaboration between academia and the Museum of Lisbon, which is quite 

https://sciprofiles.com/profile/312410
https://sciprofiles.com/profile/733924
https://sciprofiles.com/profile/author/TGxTVWpOamVrWnlGTmdKMllkYmVEYWJFM21GVGpSTlV0TkNHYWZ4VHJHRT0=
https://sciprofiles.com/profile/author/WkdtbkRYU3llUEh5K2JWUU41aXRBODRoUnhDSENSRjVLYlFlZ0hSQ0dvRT0=
https://sciprofiles.com/profile/author/WkdtbkRYU3llUEh5K2JWUU41aXRBODRoUnhDSENSRjVLYlFlZ0hSQ0dvRT0=
https://sciprofiles.com/profile/379759
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innovative in Portugal. With this research, the authors hope to contribute to a 

clearer and objective understanding of this historical event in downtown Lisbon 

and to advance the general knowledge about this historical event that has not 

been properly addressed or discussed. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Answer the following questions: 
 

1. Match the words in column A with their meanings in column B 
 

Column A Column B 
 

(1) Parish (a) Death toll 

 

(2) Triggered (b) Interested party 

 

(3) Fatalities (c) Significance  
 

(4) Stakeholder (d) Community 
 

(5) Relevance (e) Activated 

Figure 1. Geographical setting of the 
study area: (a) Location of Portugal and 
the Lisbon municipality; (b) location of 
the study area; (c) details of the study 
area, which in 2010 had 5 civil parishes. 
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2. Write single line definitions for the words taken from the passage. 
 

(a) Tsunami 

(b) Earthquake 
(c) Research project 

(d) Historical event 
(e) Census 

3. According to the author, what is the aim of this research study? 

4. What does the Figure 1 depict? 

5. What was the event that forms the basis for this research? 

6. Pair work: 

Earthquake and Tsunami are two natural disasters that have 

occurred on earth. There are similarities and differences between 

them. Discuss with your friend about both Tsunami and Earthquake. 

Use the clues given in the diagram and write a short paragraph 

comparing both these disasters.  

In your paragraph, use connectives like 

To show similarity  To show differences 

Similarly    Whereas 

Likewise    On the other hand 

In addition    However 

In the same way   Unlike 

Also     But, although 

Both     Instead of, in contrast 

 

 

 

 

 

 

 

Tectonic plates 

Tidal waves  

Destruction 

Floods , Earthquake 

Evacuation 

Landslide 

Volcano 

Underwater 

Indian tsunami 

Tsunami, Epicentre, 

Seismic, Environment, 

Magnitude, Disaster, 

Richter scale, Tremor, 

Displacement, 

Geological, Crack, 

Energy, Rupture, 

Aftershocks 

Tsunami Earthquake 
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Writing Captions 

Every picture need a suitable caption to describe what is in the 

picture. A good caption is essential for a picture. A picture without 

caption is like headless visual. It does not make any sense.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As given above, try writing caption for the following visuals: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Houses damaged after an earthquake of magnitude 

6.5 struck the coastal Bangkok 

Figure 1: ________________________________________________________ 
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Figure 2: ________________________________________________________ 

 

Figure 3: 

__________________________________________________

Figure 4: ________________________________________________________ 
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Describing a picture 

Read the following description of Figure 2 given above: 

The above picture shows an aerial view of a devastated city which has been 

prey to a great flood.  It shows the houses that are submerged in the water.  

The worried expression of the soldier, who views the effects of the flood, 

reveals the tragedy that has befallen the city.  The city has been a beautiful 

place with houses interspersed with greenery that consisted of well grown trees 

and playgrounds.  Further, the arrangement of the houses shows a well-planned 

and constructed city with spacious roads and streets.  The picture shows just 

one electrical post, implying the loss of electricity and the city’s loss of 

connectivity with the world. 

 

The above paragraph describes the visual in detail and gives a coherent picture 

of what has happened. Descriptive writing uses powerful adjectives to show 

what is in the visual. It is very important to show not tell the readers what is in 

the visual. We need to use appropriate words to create that effect.  

 

Now try describing the following picture using the earlier description as a 

model. Also, give a suitable caption to the picture. Your description should not 

exceed 150 words.  
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UNIT 3: NEGOTIATION STRATEGIES 
 

Listening - Listening to interviews of specialists / Inventors in fields 

                    (Subject specific)  

Speaking – Brainstorming. (Mind mapping).  

                    Small group discussions (Subject-  Specific)  

Reading – Longer Reading text.  

Writing – Essay Writing (250 words) 

          Vocabulary: :  Register specific - Incorporated into the LSRW tasks 
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LISTENING 
 

Listening Skill is essential to become a fluent speaker in English. Strong 
listening skills need to be developed. It not only helps to understand what 

people say but also helps to speak clearly.  Informational, critical and 
empathetic and comprehensive are the four main types of listening which help 

to face listening in various situations. 
To attain perfection in Listening,  

 
Be attentive 

Understand the Ideas 

Face the speaker and maintain eye contact. 
Be attentive and relaxed. 

Keep an open mind. 
Listen to the words. 

Don't interrupt 

Don't impose suggestions 
Wait for the speaker to pause. 

Ask questions only to ensure understanding. 
Try to feel what the speaker is feeling. 

Give regular feedback. 
Pay attention to nonverbal cues. 

An Interview With Gandhi1 

 

Source: The Labour Monthly, Vol. 14, April 1932, No. 

4 pp. 217-224, (3,338 words) 

Transcriptionp: Ted Crawford 
HTML Markup: Brian Reid 

Public Domain: Marxists Internet Archive (2009). 
You may freely copy, distribute, display and perform 

this work; as well as make derivative and commercial 
works. Please credit “Marxists Internet Archive” as 

your source. 

 

[The interviewer was Charles Petrasch, who was in London 

while Gandhi was staying there. He was able to have a long 

https://www.marxists.org/history/international/comintern/sections/britain/periodicals/labour_monthly/1932/04/x02.htm#1
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interview with the Indian leader and to put to him a number 

of questions which he had prepared.] 

 

 

My Indian friends and I had drawn up a list of questions 

which we wished to put to Gandhi before his departure from 

London, and we wrote down his replies as the interview 

went on. 

The questions and answers which follow show exactly 

Gandhi’s role in Indian politics. 

The first questions put to the Mahatma were on general 

social matters. 

In your opinion, what is the method by which the Indian 

princes, landowners, industrialists and bankers acquire their 

wealth? 

At present by exploiting the masses. 

Can these people enrich themselves without exploiting the 

Indian workers and peasants? 

Up to a certain point, yes. 

Have these people any social right to live better than the 

simple worker or peasant who performs the labour from 

which they draw their wealth? 

Gandhi was silent for a moment. Then he replied: “No 

right. My social theory is that, although we are all born 

equal, that is to say, that we have a right to equal 

opportunities, nevertheless we have not all the same 

abilities. By the nature of things it is impossible that we 

should all be of an equal stature, that we should all have 

the same colour of skin, the same degree of intelligence and 

consequently it is natural that some of us should be more 

fitted than others to acquire material gain. Those who are 
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capable wish to acquire more, and they bend their abilities 

to this end. If they use their abilities in the best spirit they 

will be working to the benefit of the people. These people 

will be ‘trustees’ and nothing more. 

“I should allow a man of intelligence to gain more and I 

should not hinder him from making use of his abilities. But 

the surplus of his gains ought to return to the people, just 

as the earnings of the children who work go to the common 

family fund. They are only the ‘trustees’ of their gains, and 

nothing else. I may be sadly disappointed in this, but that is 

the ideal which I uphold, and that is what is understood in 

the declaration of fundamental rights.” 

Would you demand a higher reward for intellectual work? 

In an ideal state no one can demand a higher reward for 

his intelligence. He who acquires more ought to use it for 

social ends. 

We asked Gandhi if he did not believe that one of the 

principal causes of the poverty of the Indian peasants and 

workers lay in the appropriation of the fruit of their labour 

by the landlords and capitalists, since only a minute portion 

of the profits of the latter class go to the Government. 

Gandhi agreed. 

Don’t you think that the Indian peasants and workers are 

right in throwing themselves into a class struggle in order to 

secure their social and economic freedom and to rid 

themselves once and for all of the burden of supporting the 

parasite classes? 

The Mahatma said no: “I myself am making the revolution 

for them without violence.” 

What would be your attitude in face of a revolution of the 

peasants and workers against the princes, landlords, 

capitalists and their ally, the British Government? And also, 
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what would be your attitude if such a revolution occurred in 

an independent India, in an India under a Protectorate, in 

an India with Dominion status, or in an India in no matter 

what kind of circumstances? 

Gandhi replied quietly: “My attitude would be to convert 

the better-off classes into trustees of what they already 

possessed. That is to say, they would keep the money, but 

they would have to work for the benefit of the people who 

procured them their wealth. And for doing this they would 

receive a ‘commission.’” 

Activities: 
1. What is Gandhiji’s response to the question, “How do Indian princes, 

landowners, industrialists and bankers acquire their wealth? 
2. Gandhi says, “My social theory is that all of us are born 

equa…..nevertheless we do not have the same abilities.” How does he 

explain that idea or theory? 
3. What is Gandhiji’s idea of “revolution”?  

4. Should people who do intellectual work get higher pay? What is Gandhiji’s 
view on this.  

5. What, according to Gandhiji, should the rich do with their wealth>  
 

***********************  
 

 
 

SPEAKING: BRAINSTORMING (MIND MAPPING)  
Brainstorming:  

Brainstorming is a process carried out to generate ideas within a group which is 
done in the initial stages of a project. It paves way to unleash many creative 

ideas in a non-judgemental environment. An effective brainstorming session will 

last anywhere between 15 and 45 minutes. An ideal time frame would be 30 
minutes. The size of a group may vary from four to eight members. Instructions 

to be followed during brainstorming: 
 1. Articulate the research topic clearly to the group members.  

2. Encourage the generation of creative ideas.  
3. Accept every idea discussed in the group. 

 4. Do not abstain from any idea.  
5. Do not criticize or evaluate ideas.  

6. Try to build upon the ideas.  
7. Record ideas accurately.  

8. Evaluate the brainstorming session. 
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Mind Mapping:  

Mind Mapping is one of the effective forms of Brainstorming. A mind map gives 

a visual representation to our ideas and concepts. This visual tool will 7 help us 

structure our ideas in an enhanced way. The visual representation of ideas will 

promote a better analysis, comprehension and synthesis of the ideas. The use 

of different words, images, colours to highlight or to differentiate the ideas will 

give a visual appeal to our thought. Mind Map can be created on a paper or 

digitally using different visual mapping softwares. There are many websites that 

help us construct mind map digitally. 

Instructions to generate a Mind Map: 
1. Write the research topic in the centre of a blank sheet. 

2. Jot down the sub topics around the research topic.  
3. Repeat the same process for generating the associated ideas to the 

subtopics. 
4. Do not filter out ideas. 

5. Keep the topics and ideas as short as possible. 
6. Determine how the ideas are associated with the subtopics and how the 

subtopics are linked to the given research topic. 
7. Identify the relationships between the ideas and between the subtopics and 

the research topic with lines or arrows. 
8. Use of images and different colours will add effect to your mind map. 

9. Reorganise the ideas using the identified relationships. 
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Here is a mind map about what it takes to be a good teacher

Source: https://www.flickr.com/photos/phploveme/4683410057 
Task 1: Sketch mind maps for the following: 

1. Social hierarchy 
2. Personality types 

3. Resolving the problems of farmers in India.  
                            

SMALL GROUP DISCUSSION:(3-4 memebers ) 

  
 

https://freesvg.org/group-wor 
 

Source: https://freesvg.org/ 

As you know, the objective of this Unit 3 of your textbook is to achieve 
“Negotiation Strategies”. When you discuss in a small group, you can 

brainstorm. Discussion in small groups is a great way to improve your speaking 
skills 

Learning in small groups is beneficial because: 

https://www.flickr.com/photos/phploveme/4683410057
https://freesvg.org/group-wor
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• It is a building block to help you gain confidence to speak in larger 
groups.  

• You get feedback for your ideas 
• You learn teamwork.  

 
The following passage on Earth hour can form the basis for a small discussion:  

 

 
Pretask 
Find out the meanings of these words/expressions 

Grassroots approach 

Degradation 
Catalyst 

Legislative 
Harnessing 

Collective action 
Redressed 

Unprecedented  
Concerted effort 

Imminent  
 

 

The idea of “Earth Hour” was generated in 2007 by WWF and partners as a 
symbolic lights-out event in Sydney in 2007. Today, Earth Hour is a movement 

which has spread all over the globe. Held every year on the last Saturday of 
March, Earth Hour engages millions of people in more than 180 countries and 

territories, switching off their lights to show support for our planet. 
There is more to Earth hour than the symbolic switching off of lights. It is a 

grassroots approach to creating awareness about environmental degradation 
and has become a catalyst for change, having driven major legislative changes 

purely by harnessing the power of the people and collective action.  
The Earth Hour movement is open to all who would be willing to lend their 

support to this cause. From its beginnings in 2007, the issues facing planet 
earth still need to be redressed - the climate crisis remains, made worse by 

another urgent threat: the rapid loss of biodiversity and nature. 
 

Natural systems are vital for all our futures – and yet, the rate of global loss of 
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nature during the past 50 years is unprecedented in human history. Nature not 
only provides us food, water, clean air, and other services. It is also one of our 

strongest allies against climate change. The onus to protect nature lies on the 
human race. A concerted effort is required to avert the crises that is imminent 

through climate change. Earth Hour aims to spark global conversations on 
protecting nature not only to combat the climate crisis, but to ensure our own 

health, happiness, prosperity and even survival. 
Task:  

1. Having read the passage, get into small groups and discuss what activities 
can be a part of the “Earth Hour” campaign 

2. Earth hour sensitizes us to our use of “energy” (Lights, fans etc) and how 
it is important to conserve energy. Discuss how each of us can be more 

careful in our use of energy on a daily basis.                                                                                                                         
 

READING COMPREHENSION   

Source Passage 1:  
Pre Task 

Acquaint yourself with the meaning of these words before you read the 
passage:  

 
Traditional  

Hindrance 
Authoritarian 

Capitalism 

 

Economic Systems 

There are different types of economic system. These include: the 

traditional, the command/socialist economy, pure capitalism, and 

mixed economic systems. 

• The traditional economy. This is the type of economy in 

which the organization of production and distribution is 

frequently governed by tribal rules or customs. This type 

existed mostly in the early stages of development where the 

economy is strongly linked to the social structure of the 

community and people perform economic tasks for non-

economic reasons. In the traditional economy, economic 

matters are largely determined by social or religious 

customs and traditions. For example, women may plough 

https://www.facebook.com/WWF/videos/319729432170549/?v=319729432170549
https://www.facebook.com/WWF/videos/319729432170549/?v=319729432170549
https://www.facebook.com/WWF/videos/319729432170549/?v=319729432170549
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fields because that is their customary role and not because 

they are good at doing so. Traditional economic systems are 

often found in less developed countries, where they may be 

a hindrance to economic progress. 

• The command economy. In the command economy, an 

authoritarian central government calls the tune. It operates 

on instruction from those in power.  In this  type of 

economy, decisions in connection with the functions of an 

economic system are taken on a collective or group basis. 

There is collective ownership of factors of production. The 

group that owns the factors of production and takes 

decisions may be some government body. A command 

economy is a centrally planned economy. There is typically 

very little freedom of choice. The occupation of workers, the 

quantities of which type of commodity to be produced, and 

the distribution of income are determined by the central 

planners plus making arrangements for future economic 

growth. Cuba, North Korea, Russia, and Iran are examples 

of economies that are closest to perfect command 

economies. 

• Pure capitalism. Pure capitalism is an economic system 

based on private ownership and the freedom of individuals 

to conduct their economic affairs without interference from 

government bodies or other groups. Capitalist economic 

systems are characterized by a great deal of freedom of 

choice exercised by consumers and business firms in the 

market for commodities and resources. The capitalist 

economy is also known as the free exchange economy or 

market economy. The essence of pure capitalism is freedom. 

There is freedom to own property, freedom to buy and sell, 

and freedom from government interference in the economic 
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aspect of each individual‘s life. Capitalism is best 

characterized by the economy of the United States, even 

though it is not a purely capitalist economy. 

• Mixed economy. Many economies are best described as 

mixtures of capitalistic and command systems. The United 

States and other countries where markets are heavily relied 

on to allocate resources and distribute output are known as 

mixed capitalistic systems. The characteristics of free 

enterprise system are manifested in most of its economic 

activities. However, some of its economic decisions of the 

mixed economy are taken on collective basis and some of 

the productive resources or goods are owned by a 

governmental body. In the mixed capitalistic economic 

system, both government and private decisions are 

important. 

Task 1 

1. Traditional economy is an ancient practice. How did it operate?  

2. What is the disadvantage of a “command economy”?  

3. What is the essence of “pure capitalism”? 

4. What kind of economy do we have in India?  

Reading Comprehension 

Source Passage: 2 

The Art of Loving 

If we want to learn how to love we must proceed in the same way we have to 

proceed if we want to learn any other art… 
 

The practice of any art has certain general requirements, quite regardless of 
whether we deal with the art of carpentry, medicine or the art of love. First of 

all, the practice of an art requires discipline. I shall never be good at anything if 
I do not do it in a disciplined way; anything I do only if “I am in the mood” may 

be a nice or amusing hobby, but I shall never become a master in that art. But 
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the problem is not only that of discipline in the practice of that particular art, 
but it is that of discipline in one’s whole life. One might think that nothing is 

easier to learn for modern man than discipline. Does he not spend eight hours a 
day in a most disciplined way at a job which is strictly routinized? The fact, 

however, is that modern man has exceedingly little self-discipline outside of the 
sphere of work. When he does not work, he wants to be lazy, to slouch or, to 

use a nicer word, to “relax”. This very wish for laziness is largely a reaction 
against the routinization of life. Just because man is forced for eight hours a 

day to spend his energy for purposes not his own, in ways not his own, but 
prescribed for him by the rhythm of the work, he rebels and his rebelliousness 

takes the form of an infantile self-indulgence. In addition, in the battle against 
authoritarians he has become distrustful of all discipline, of that enforced by 

irrational authority, as well as of rational discipline imposed by himself. Without 
such discipline, however, life becomes shattered, chaotic, and lacks in 

concentration.  

 
That concentration is a necessary condition for the mastery of an art is hardly 

necessary to prove. Anyone who ever tried to learn an art knows this. Yet, even 
more than self-discipline, concentration is rare in our culture. On the contrary, 

our culture leads to an unconcentrated and diffused mode of life, hardly 
paralleled anywhere else. You do many things at once; you read, listen to the 

radio, talk, smoke, eat, drink. You are the consumer with the open mouth, 
eager and ready to swallow everything—pictures, liquor, knowledge. This lack of 

concentration is clearly shown in our difficulty in being alone with ourselves.  
 

A third factor is patience. Again, anyone who ever tried to master an art knows 
that patience is necessary if you want to achieve anything. If one is after quick 

results, one never learns an art. Yet, for modern man, patience is as difficult to 
practice as discipline and concentration. Our whole industrial system fosters 

exactly the opposite: quickness. All our machines are designed for quickness: 

the car and airplane bring us quickly to our destination --  and the quicker the 
better. The machine which can produce the same quantity in half the time is 

twice as good as the older and slower one. Of course, there are important 
economic reasons for this. But, as in so many other aspects, human values 

have become determined by economic values. What is good for machines must 
be good for man – so goes the logic. Modern man thinks he loses something – 

time – when he does not do things quickly; yet he does not know what to do 
with the time he gains --  except kill it.  

 
Eventually, a condition of learning any art is a supreme concern with the 

mastery of the art. If the art is not something of supreme importance, the 
apprentice will never learn it. This condition is as necessary for the art of loving 

as for any other art. … 
 

One more point must be made with regard to the general conditions of learning 

an art. One does not begin to learn an art directly, but indirectly, as it were. 
One must learn a great number of other – and often seemingly disconnected --- 
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things before one starts with the art itself. An apprentice in carpentry begins by 
learning how to plane wood; an apprentice in the art of piano playing begins by 

practicing scales; an apprentice in the Zen art of archery begins by doing 
breathing exercises. If one wants to become a master in any art, one’s whole 

life must be devoted to it, or at least related to it….With regard to the art of 
loving, this means that anyone who aspires to become a master in this art must 

begin by practicing discipline, concentration and patience throughout every 
phase of his life.  

 
 

From The Art of Loving by Erich Fromm, German Psychologist. 
 

VOCABULARY AND COMPREHENSION TASKS 
 

1. What does the psychoanalyst Eric Fromm mean by the word discipline in the 

line “…the practice of an art requires discipline”? 
a. Distraction 

b. Train (someone) to obey rules or a code of behavior 
c. A branch of knowledge 

 
 

2. Bring out the meaning of routinized used in the text. 
a. Make something into a habit or routine 

b. Prolong something 
c. Annual 

 
 

3. What does Eric Fromm mean by the word ‘slouch’? 
a. Slow walking 

b. Active 

c. To relax 
 

 
4. Describe the meaning of ‘rebelliousness’. 

a. To agree 
b. To protest or rebel 

c. To laugh 
 

 
5. In the reading passage what is the contextual meaning of ‘infantile self-

indulgence’? 
a. Immature and childish behaviour 

b. Childhood days 
c. Mature person 

 

 
6. Give the meaning of authoritarian 
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a. Autocrat or strict disciplinarian 
b. Lazy person 

c. One who authors a book 
 

7. Give synonyms for chaotic 
a. Pandemonium 

b. Fixed 
c. Orderly 

 
 

8. Pick out the antonyms given in the passage. Two examples are done for you. 
(i) Rational x Irrational 

(ii) Connect x Disconnect  
Find out the other antonyms from the given reading passage 

 

9. What is the meaning of apprentice? 
a. A trainee 

b. A veteran 
c. One who suffers from appendicitis 

 
 

10. According to Eric Fromm what are the qualities necessary to practice any 
art? 

a. Talent and opportunities 
b. Concentration, patience and discipline 

c. Riches 

_______________________________  

ESSAY WRITING 
Why learn the skill of writing an essay?  

What do you do with information gained through a class lecture or by reading 
articles and books or browsing the internet? Do you verify its legitimacy? Do 

you dig in deep to confirm the data analysed and statistical ‘facts’ presented?  
 We live in a time of misinformation where fake news travels fast through 

Whatsapp University and Facebook College. While information is power, 
misinformation is an utter disaster. It can ruin people’s lives and career. 

Therefore it is our responsibility to learn how best information can be used to 
build lives and benefit the society. 

Information, when properly utilized gets transformed into knowledge. The key 
to learning how to process information into knowledge can be learnt through 

the timeless art of essay writing. Who writes an essay in this age of digital 

communication you may ask. But the fact is, every scientific progress and 
development that ever existed was written as a research paper.  

You may be brilliant in comprehending the world around you. Innovation can 
ooze from your very being. But, unless you learn how to present your thoughts 
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and creative ideas in the form of a well composed essay, all your brilliance may 
only be a former shadow that will soon disappear into the night. So buckle up. 

Let us journey through the process of converting information into knowledge 
through essay writing.  

First things first 
Before you begin to write your essay you need to ask yourself three questions: 

To whom am I writing? Why am I writing? What am I going to say? Bearing 
these questions in mind will keep your writing focused and avoid digressions.  

Form and content  
A well composed essay has a beginning, middle and an end or an introduction, 

the body of the essay and a conclusion. What you are going to say will be your 
core or the central idea. This should appear in the first paragraph which is the 

introductory paragraph. Why? This will set the purpose of your essay and will 
attract your reader. So you need to make this part as interesting and 

captivating as possible. The introductory paragraph sets the reader in 

anticipation for what is to follow. So make sure that you include the main points 
of discussion in this paragraph. 

The rest of the composition will focus on expanding, explaining, arguing, 
comparing, contrasting, describing or substantiating your core idea through 

valid points that you had already mentioned in the introductory paragraph. To 
make things smooth for your readers, you will have to devote one paragraph for 

one idea. Depending on the word limit you may have the required number of 
paragraphs. Remember the golden rule of paragraph writing: One idea is equal 

to one paragraph.  
Give leverage to your writing by adding quotations in order to substantiate your 

statements. Provide examples, facts, quotations and any other form of proof 
that can validate a stronger emphasis to your ideas.  Leave your emotions 

bottled up for the time being and focus on how you may evolve objectivity in 
your writing. Then you can sprinkle the flourish of your emotions in subtle 

places to add the element of pathos wherever appropriate. This will connect 

your essay with your readers.  
Read and reread your essay and check if the cohesive devices are put to good 

use. Check for coherence within each paragraph, i.e. check if each paragraph 
explains one idea. If your essay looks like a seed slowly grown into a tree then 

it is good to go. If you feel it looks like a flower garden trampled upon and all 
over the place then you would have to go over your ideas to see how you have 

developed them. Reinforce and summarize your arguments at the end of every 
paragraph in one sentence so that it will provide that connectivity and seamless 

flow of thoughts. Edit your essay and proofread it to avoid gaining negative 
popularity among your critics.  

Now that you have journeyed your readers through the body of the essay you 
need to gently let them dock. Otherwise you have lost the readers in an ocean 

of ideas not knowing where it all leads to. Compose a conclusion that will enable 
your reader to retrace your ideas and connect it to the core idea with which 

your journey began. You need to gently lead them on to the shore where they 

will relish memories of a pleasant journey with you. At the end of this 
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endeavour you would have gained the skill to transform information into 
knowledge. This is the learning outcome of the essay writing process.  

STRONGER TOGETHER AND A NEW WORD FOR US: SOLIDARITY 

- Srishti Bhatia, Modern Public School, Delhi 

Topper, UNESCO Pan India Online Essay Contest 2020 
https://en.unesco.org/sites/default/files/week_2_winners.pdf 

“When I is replaced by We, even Illness becomes Wellness.”          -
Malcolm 

Solidarity is a commonly used word but has today gained a real recognition, 

meaning, and significance as the globe has endorsed ‘solidarity’ as the foremost 
and vital weapon in the battle to safeguard humanity. This has been brought to 

our conscience through a message given by Dr. Tedros Adhanom, the Director-
General of WHO, who has made ‘solidarity’ a constant message of the global 

public health response to COVID-19 pandemic.  
Solidarity is not only a word, but also a realization that we are all in this 

together; not a feeling of indefinite compassion, but a firm and persevering 
determination to commit oneself to the common good, to strengthen the 

community and to promote a just society.  
It is clear that strength lies in unity, and ‘Unity is Strength’. Our unified 

objectives, sympathies, and actions tie us together as one with the strings of 
solidarity, while striking the chords of unity, cooperation, and unanimity.  

The world is tussling with an issue of large scale and massive human impact, 
the pandemic of COVID-19. Antonio Guterres, the ninth Secretary-General of 

the United Nations also said, in an interview, “COVID-19 is above all a human 

crisis with severe health and socio-economic consequences.” This virus is 
unexpected in our lifetime and requires an unmatched response. Once the 

battle is over, there will be ample time to look back and completely understand 
how it emerged, evolved, and caused devastation in our entity. That time has 

not come yet. Now is the time when the globe is in the thick of health, and 
when the international community must unite in its common struggle with 

solidarity to combat this virus and its shattering consequences.  
The WHO is working in solidarity with many countries to implement a 

comprehensive approach to educate, empower, and engage communities to 
slow down transmission.  

It is securing lives and buying time for the development of vaccines and 
treatments. An international large-scale study is in place to generate reliable 

data to show which treatments are the most effective. The WHO has called it 
‘Solidarity Trial.’  

Although political borders have been closed, scientists are creating a global 

collaboration unlike any other in history. Several experts in so many nations are 
focusing simultaneously on a single topic with great urgency.  

Another example is the lockdown followed by the respectable citizens like 
faithful teammates following the instructions of the government with loyalty. In 

turn, all doctors, healthcare workers, and civil workers have been fearless 
warriors working persistently round the clock for the good of the world.  

The globe is worth fighting for to secure such an invaluable jewel: humankind. 
We are in the midst of unpleasant circumstances of the most serious kind. We 

https://en.unesco.org/sites/default/files/week_2_winners.pdf
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have before us long months of struggle. It is the necessity to move forward 
with the spirit of harmony to fight this terrible catalog of human sufferings. ‘Let 

us stand in solidarity, not to a specific country, race, or religion but rather to 
humanity.’  

“United we stand, divided we fall.” 
The little poetess inside me wants to sum up my thoughts with the following 

piece of poetry:  

Alone we are droplets, together an ocean,  

when we drink unity’s potion.  

Alone we are bricks, together a building,  

and so ourselves we are shielding.  

Alone we are branches, together a tree,  

grown with the seeds of solidarity.  

Alone we are people, together a team,  

with cooperation supreme.  

Alone we are humans, together humanity  

standing together with unity and unanimity. 

 

OBSERVATIONS: 

✓ The sample essay has a catchy Title with focus on “Solidarity” which will 
be dealt with throughout the essay. 

✓ The Introductory paragraph foregrounds the agenda of this essay. 
✓ Quoting the Director-General and Secretary-General of WHO adds great 

significance to the authenticity of the argument which the writer puts 
forth. 

✓ Ideas are put forth cohesively in paragraphs, as one idea in one 
paragraph. 

✓ The writer ends the essay with a clarion call to humanity towards 
“solidarity”. Until the end of the essay the focus was maintained and 

clarity and cohesion upheld. 

 

TASKS: 

 

 Following the tips we learnt now, write a simple essay on “Your 

experience under Covid-19 Lockdown” 
 Out of all essays you have read so far in life, which essay has touched you 

the most? Write 5 reasons on how and why the essay appealed to you. 
Through this, let the writer in you learn how to write a good essay which 

would inspire people. 
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UNIT 4: PRESENTATION SKILLS 

 

Listening - Listening to lectures.  

Speaking –Short talks 

Reading – Reading Comprehension  passages 

Writing - Writing Recommendations 

       Interpreting Visuals inputs 

Vocabulary: Register specific -Incorporated into the LSRW tasks 
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Listening: Listening to lectures. 

Read the transcript of APJ Kalam’s speech and answer the questions 

given below.: 

APJ Abdul Kalam’s speech at IIT Madras 2010 

Friends, before I begin my address I want to share a thought with all the youth 

present here. I have met, so far, 11 million youth like you in a decade’s time, in 

India and abroad. I have seen their hopes, experienced their pains, walked with 

their aspirations and heard through their despair. All this experience made me 

learn something about them, which I would like to share with you: 

I learnt, every youth wants to be unique, that is, YOU! But the world all around 

you, is doing its best, day and night, to make you just "everybody else". Being 

like everybody else is convenient at the first glance, but not satisfying in the 

long vision. 

The challenge, therefore, my young friends, is that you have to fight the 

hardest battle, which any human being can ever imagine to fight; and never 

stop fighting until you arrive at your destined place, that is, a UNIQUE YOU! 

Being unique will require excellence, let us understand what is excellence in 

more detail.  

Excellence is a self-imposed self-directed life-long process. Excellence is not by 

accident. It is a process, where an individual, organization or nation, 

continuously strives to better oneself. The performance standards are set by 

themselves, they work on their dreams with focus and are prepared to take 

calculated risks and do not get deterred by failures as they move towards their 

dreams. Then they step up their dreams as they tend to reach the original 

targets. They strive to work to their potential, in the process, they increase 

their performance thereby multiplying further their potential and this is an 

unending life cycle phenomenon.  They are not in competition with anyone else, 

but themselves.  

 In this context, I will talk to you about four important aspects in life with my 

experiences.  Aim in life, Acquiring Knowledge, Working Hard towards your 
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dream even in the times of difficulty and then finally how to manage failures 

and success in life. 

1) What does the author mean when he says I have seen their hopes…. 

Heard through their despair? 

2) What does the author mean by “UNIQUE YOU”? 

3) What does the world around you wants you to be according to the 

passage? 

4) How according to the author APJ Abdul Kalam, the pursuit of excellence 

achieved? 

5) What is the “unending life cycle phenomena”, that the author is referring 

to?  

 

_______________________________________________________________

______________________ 

Further references: https://speakola.com/motivate/apj-abdul-kalam-iit-madras-

2010 

 

SPEAKING:  

SHORT TALKS 

The following is a transcript of a short talk on ‘Poverty and the Need to 

Alleviate It’ 

Poverty is a world over concern. Even the developed countries are wrestling 

with this problem. As the socialists would like to call it, poverty is not an issue 

of non-availability but an issue of sharing existing resources with all. As a wise 

man once said there are enough resources in the world for every one’s need, 

but not for every one’s greed. Therefore, socialists would call this a problem of 

distribution of income and wealth. 

   On the other hand, capitalists would call it a matter of reward for the efforts 

put in. The more a person strives the more he gets and the less his effort the 

less will be his share and therefore less his income and wealth. 

about:blank
about:blank
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  However, most welfare economies have come to the conclusion, which is 

shared by all in the modern times, that, irrespective of the source of the 

problem, there is a need to alleviate it. Poverty today is defined as lack of 

access to good health care (particularly important in these days of pandemic), 

good education, clean air and living conditions minimum wages etc. In fact, 

nations today agree that poverty is not non-availability food, clothing and 

shelter alone: it is much more than that. 

   Therefore, governments the world over have started targeted programs 

whereby specific groups of people are aided to reach the minimum standards 

required in the nation or even pass on the skills to have an opportunity to break 

out of the vicious cycle of poverty. 

    All said and done it is an unpleasant reality, which is morally uncomfortable 

to live with and economically and politically an avoidable evil. Governments 

agree that something needs to be done and right away and in a focused manner 

to alleviate this malady. 

Task 1 

Having listened to the short talk on poverty, answer the following questions: 

1. Comment on the statement, “There are enough resources in the world for 

everyone’s need, but not for everyone’s greed” 

2.  Does the speaker sympathise with capitalists?  

3. How does a welfare economy define poverty and respond to it?  

 

READING 

PASSAGE 1: 

Institutions 

For any individual or group to survive it is important that 

certain human functions are kept in mind, like the function of 

controlling the process of reproduction. For the society to exist it‘s 

important that the members of this society itself keep supplying 

societal members with a nurturing environment. And this is 

possible only through reproduction. And these reproduced 



74 

 

members exist as a part of the institution of the family which 

again is a part of the larger institution which is the society. Other 

functions include law and order because these are what guide the 

families to live in an orderlyfashion. 

To make sure that the members of the family and society can 

support their and their family‘s financial requirements, the 

economic institution is created. This depends on the education of 

the person for which education is supplied through the educational 

institution. In this way, many institutions exist with the aim of 

providing the specific details required to live. 

Meaning of Institutions 

Institutions are established ways of doing things. It refers to 

those rules and regulations which in their abstractness focus on 

the practicality of them by maintaining social interaction and 

regulated behaviour pattern. It involves discipline and curbing 

human emotions and behaviour. Recognized usage and 

procedures are known as institutions of Sociology. These 

established rules help create unity among the members which 

takes the institution forward. 

There are norms set for and by every society. Even though 

these norms differ from society to society, the members of a 

particular society stick to their norms. Only then can the 

institution prosper. If each one will focus only on themselves then 

the essence of the institution will be lost and there could be chaos. 

Say the parents need steady support without which they cannot 

look after their children because the institution of a family does 

not teach one that it is their responsibility to look after their 

children. 

It is a natural drive and instinct. This is what makes the 

generation and  institution forward else it might collapse. Everyone 

had to understand their role, reversal of which may alter the 

https://www.sociologygroup.com/indian-education-system-features-pros-cons/
https://www.sociologygroup.com/indian-education-system-features-pros-cons/
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peace of the society and it‘s members ingeneral. 

Because of the presence of organized ways of livelihood, 

there‘s not much competition else many people would have found 

difficult to survive. In a way, society is helped by the institutions 

in order to function and are the pillars of society. Without one the 

other cannot function properly. It is a combined supplication so 

they are interdependent. 

If the economic condition is good, automatically a good family 

can be established. Similarly for a good family to live in a good 

way, financial strength is necessary. How well the family will run, 

depends on how educated its members are. Thus the concept of 

Institution is important to study many social sciences. Every 

person might have their  ownidea of aninstitution. 

Characteristics of Institutions 

 A cluster of social usage: A cultural system exists and all 

follow the same cultural practices andtraditions. 

 The relative degree of permanence: The beliefs are laid 

out  and tried and tested over time. If they sustain then 

they become the fundamental beliefs of the institution and 

gain a permanentrecognition. 

 Well-known defined Objectives: The Objectives resonate 

with the cultural norms. It is kept in mind that the people 

are made to understand the difference between the 

Objectives and thefunctions. 

 Cultural Objects of UtilitarianValue. 

 

 Institutions are Transmitters of Social Heritage. 

 They are resistant to social changes due to the rigidity 

ofbeliefs. 

Functions of Institutions 
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• They simplify the actions and work of the individual. 

• They provide a means to control society and people who constitute it. 

• Every individual is assigned a role depending on which he can 

achieve and regulate his status. 

• They help to maintain the order in society. 

• They act as stimulants by giving the required freedom. 

• Create harmony and unity amongst the members of society. 

Reading Activity 

• Topic: Social Institutions 

• Read the given passage and explain how social institutions work? 

• Write in your own words about any of the social institutions you come 

across. 

• Identify the characteristics of social institutions 

PASSAGE 2: 

M N Srinivas 

Mysore Narasimhachar Srinivas was born in 1916 in Mysore. 

He was one of the best Indian sociologists. He received many 

honours for his contribution to the field of sociology.  His studies 

are prominent in the area of caste and its other classifications, 

Sanskritization and many other topics that revolve around caste 

itself. He acquired his knowledge and doctorate in sociology in the 

University of Bombay. In the late forties, Srinivas went to the 

University of Oxford for his further studies. There he played a 

significant role and started bringing up ideas for sociology……… 

In brief the topics which were of great importance to Srinivas were: 

 

 Sanskritization is as the process in Hinduism in which the low 

caste Hindu person or group tries to acquire values, ideologies, 

and rituals of higher caste Hindu.  
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 Westernization applies to Indian culture undergoing change on 

account of Indian people borrowing the culture of the West.   

 Secularization in India is a process in which all the religion 

existing in India will be treated as equal and neutral. These are 

some of the social changes which Srinivas emphasized on. 

 Religion and caste: He emphasized on many topics related to 

religion and village. How religion plays an important role to 

formulate Indian society. Religion, therefore, carries caste system 

which again produces subdivision of these castes. He later 

discusses how these castes affect different caste groups 

differently. Each caste carries its position in society and treated 

on the basis of those ranks. He further talks about how these 

caste differences bring out more differences among people 

differences like occupational differences, a hierarchy in society, 

the system of pure and impure, caste panchayats and 

assemblies. 

 Dominant caste: according to Srinivas any caste that has three 

main powers of numerical strength, political power, and economic 

power is said to be a dominant caste. Now he arises a new 

concept of dominant caste it does not talks about how castes are 

ranked in society. If only concerns with if one has numerical 

strength, political power and economic power irrespective of 

whether he belongs to low or high caste. 

ANSWER THE FOLOWING QUESTIONS: 

1. What is ‘Sanskritization’?  

2. Explain the connection between religion and caste?  

3. What is meant by ‘Dominant Caste’? 

EXERCISE : 

Oral presentation on the ideologies of M.N.Srinivas 

 

WRITING 
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WRITING RECOMMENDATIONS 

 

Recommendations are guidelines to be followed in formal occasions. A company 

or an organisation uses recommendations in order to increase work perfomance 

and efficiency. Recommendations or guidelines issued in advance by any 

organisation also ensures that nothing untoward happens in a workplace.  

 

Recommendations are normally made by committees chosen for that purpose. 

These committees analyse in depth the problem at hand and offer workable 

solutions. They also read literature on similar problems and gather data before 

offering guidelines. Since a lot of thought goes into writing recommendations, 

strong words are often used. You will come across words such as “must”, 

“should”, “ought” and phrases such as “it is recommended”, “strictly adhered 

to” etc in recommendations. Recommendations are normally written as short 

statements and they are written using bullet points.  

 

For most formal occasions we are required to follow a set of guidelines in order 

to ensure a peaceful and hassle-free experience. Recommendations are a milder 

form of instructions. 

While recommendations give us suggestions, instructions are imperative. 

Recommendations suggest that it would be really nice if we can follow 

instructions whereas instructions are mandatory. They must be followed.  

 

How to write a Recommendation: 

 

1. Recommendations are usually written in passive voice.  

2. The statement begins with the object in focus.  

3. It usually follows one of the following sentence patterns 

 a. Object+shouldbe+verb (participle) 

 b. Object+mustbe+verb (participle) 

 c. Object+canbe+verb (participle) 
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 d. Object+need to be+verb (participle) 

 e. Object+ought to be+verb (participle) 

 

Sample Recommendations: 

1. Recommendations to be followed by the Public while visiting a Museum: 

 

•Visitors must not touch works of art 

•Visitors ought to keep a safe distance from the work of art  

•Silence must be maintained while inside the museum 

•Visitors must use only pencil for taking notes as an accidental pencil mark on 

art can be removed.  

•Visitors must not lean on objects and artefacts kept on display.  

•Visitors must strictly avoid bringing food, drink or chewing gum inside art 

galleries. 

•Visitors can wear coats but cannot carry it with them for the sake of the safety 

of the art.  

•Visitors are strictly prohibited from carrying any kind of weapons. 

•Running, pushing and rough behaviour is not allowed inside the premises.  

•Visitors may take photograghs or videos of art works for their personal use 

only.  

Recommendations for visiting a National Park or Reserved Forest: 

•Visitors must always listen to the instructions of the guide as he knows the 

forest better. 

•Visitors must not approach animals too closely or try to distract them. 

•It is recommended that visitors carry back their litter with them. 

•Visitors should strictly avoid carrying plastic bottles or covers with them. 

•Visitors cannot go off the designated trial or path.  

•Visitors should resist the temptation to take selfies with animals. Their privacy 

must be respected.  

•Visitors should avoid bringing small children, babies and pets to the National 

Park. 
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•Use of alcohol and smoking is strictly prohibited as this is a reserved forest.  

•Visitors should not use cellphones. 

•It is recommended that visitors wear comfortable walking shoes and travel 

light.  

• Wildlife photography is permitted in the premises. It is advisable to carry one 

camera per family. 

•Visitors must take the permission of local tribes before taking pictures with 

them.  

 

Writing Tasks:  

1. Write Recommendations for visiting a World Heritage Site. 

2. Write recommendations for visiting a Shopping Mall in the midst of the 

Covid 19 pandemic.  

3. Write recommendations for kindergarten children’s safety in school as well 

as in commuting to school and back.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 

INTERPRETING VISUALS 

TASK 1 

Take a close look at the map given below and answer the following questions 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1. Which continent has the lowest literacy rates? 

2. Where do you find the highest literacy?  
3. Which continent has 100% literacy? 

4. What does the map say about literacy in India? 

5. Comment on literacy in South America 

 

 

 

 

TASK 2 
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1. What does the picture represent? Write a paragraph on the issue 

represented.  
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UNIT 5: CRITICAL THINKING SKILLS 

 
 

 

Listening - Listening comprehension- Listening for information. 

Speaking – Making presentations (with PPT- practice) 

Reading  –     Comprehension passages – Note making. 

Comprehension: Motivational article on Professional Competence, 

Professional Ethics and Life Skills.  

Writing  –  Problem and Solution essay- Creative writing- Summary writing 

Vocabulary:  Register specific - Incorporated into the LSRW tasks 
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LISTENING Listening to live, audio lectures to 

understand meaning, syntax and 

information 

Source passage:  

• Intelligence 

SPEAKING Source passage 

• Power point slideshow in 

classrooms 

READING Source passage  

• Space Exploration - Voyagers 1 

and 2 

• Self medication 

• professional competence, 

professional ethics and life 
skills 

•  

WRITING Source passage  

• Global warming 

• Floating Away by Jamie 

Holweger 
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LISTENING: LISTENING FOR INFORMATION 

Aim 

To enable learners to gain subject related vocabulary and use it in context  

Pre-Task:  

New Words or Concepts introduced / Vocabulary Enrichment 

Intelligence 

Quantitative thinking 

Behaviour 

Adaptability 

Ask preliminary questions to draw the attention of the students 

The following is a transcript of a passage on ‘Intelligence’  

Definitions of Intelligence 

In popular understanding, intelligence means mental abilities enabling 

one to think rationally, learn readily, act purposefully, and deal 

effectively with one's environment. In psychological testing, it is a 

term that has been given many different technical meanings 

concerned with mental abilities such as verbal reasoning, quantitative 

thinking, abstract analysis, manipulation of geometric shapes, 

recognition of similarities and differences between pictured objects. 

Intelligence also implies "intellect" as 



86 

 

Capacity : Capacity or power of the mind for thinking and knowing in 

contrast to those mental faculties by which the individual feels or 

wills. 

Figurative :  Figurative references to individuals with marked 

capabilities for thought, or to thinking powers, in general. 

According to the Dictionary of Psychology, 'Intelligence' refers to the 

ability to function effectively with problems, whereas 'intellect' refers 

to the rational thought functions of the human mind. 

Intelligence as ability to adjust: According to one group of 

psychologists, intelligence is the general mental adaptability to new 

problems and new situations of life. Some definitions that come under 

this group are as follows. Binet (1905): ―Intelligence is the ability of 

an individual to direct his behaviour towards a goal‖. William James 

(1907): 

―It is the ability to adjust oneself successfully to a relatively new 

situation‗. J. Piaget (1926): 

―Intelligence is an adaptation to physical and social environment‖. F. N. 

Freeman (1937); 

―Intelligence is represented in behaviour by the capacity of the 

individual to adjust himself to new situations to solve new 

problems, to learn. 

Intelligence as ability to Learn: This group of definitions of 

Intelligence stresses the ability to learn. The more intelligent the 
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person, the more readily and extensively he is able to learn and 

enlarge his field of activity and experience. Buckingham 

(1921)―Intelligence is the learning ability. Superman (1927) 

―Intelligence may be thought of in terms of two abilities i.e. ‗g‗ or 

general ability and ‗s‗ or ‗specific ability‗. Thurstone (1946) defines 

‗intelligence in terms of five primary abilities i.e. ‗S‗ or Space factor, 

‗N‗ or Number factor, ‗V‗ or Verbal Comprehension factor, ‗W‗ or 

Word Fluency factor and ‗M‗ or memory factor.‗ 

Intelligence as the ability to do abstract reasoning:  

     This group of definitions maintains that intelligence is the ability to 

carry on abstract thinking. This implies the effective use of ideas and 

efficiency in dealing with symbols, specially numerical and verbal 

symbols. L. M. Terman (1921): ―An individual is intelligent in 

proportion as he is able to carry on abstract thinking. P. E. Vernon 

(1927): ―Intelligence is an allround thinking capacity or mental 

deficiency. E. L. Thorndike (1931): ― define intelligence in general as 

the power of good responses from the point of view of truth or fact. 

Henry Garret (1946): 

―Intelligence is the ability demanded in the solution of problems 

which require the comprehension and use of symbols i.e. words, 

numbers diagrams, equations, formula. 

Theories of Intelligence 
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           Apart from defining "intelligence", psychologists have been 

concerned to know the structure of intelligence. They have made 

analyses in an effort to determine its underlying factors. The purpose 

of these analyses has been to discover if possible the elements or 

components of intelligence, not only for a better theoretical 

understanding of this complex process but also to learn what might be 

the implications for the design and construction of mental tests. 

Theories of Multiple Intelligences  

 Gardner‘s theory – intelligence is best thought of as multiple abilities 

that come in packages. The multiple intelligence theory is that people 

possess eight types of intelligence: linguistic, logical, spatial, musical, 

motor ability, interpersonal, intrapersonal and naturalistic intelligence. 

The eight kinds of intelligence Gardner described are: 

• Visual-spatial intelligence. 

• Verbal-linguistic intelligence. 

• Bodily-kinesthetic intelligence. 

• Logical-mathematical intelligence. 

• Interpersonal intelligence. 

• Musical intelligence. 

• Intrapersonal intelligence. 

• Naturalistic intelligence 

In Psychology, there are two types of intelligence, as identified by 

American psychologists Raymond Cattell and John Horn: fluid 

intelligence and crystallized intelligence. Their theory holds that an 
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individual's overall intelligence is a result of different skills and 

abilities mixing and interacting together. 

TASK 1 

State whether True or False 

1.Intellect is not figurative 

2.  It is the ability to adjust oneself successfully to a relatively new situation. 

3. L. M. Terman (1921) gave the definition, An individual is intelligent in 

proportion as he is able to carry on abstract thinking 

4. Intelligence is not represented in behaviour by the capacity of the 

individual to adjust himself to new situations to solve new problems, 

to learn. 

TASK 2  

Match the following: 

An individual is intelligent 

in proportion as he is able 

to carry on abstract 

thinking.  

E. Vernon (1927) 

Intelligence is an all round thinking 

capacity or mental deficiency. 

E. L. Thorndike (1931) 

Intelligence in general is the power 

of good responses from the point of 

view of truth or fact 

Garret (1946) 
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TASK 3 

Answer in one or two sentences the following terms: 

1.Intelligence 

2. Qualitative thinking. 

3. Intellect as Capacity and Figurative 

4.  Gardener’s eight kinds of intelligence 

SPEAKING 

Pre-Task: New Words and Concepts. 

Powerpoint 

Electronic 

media 

Slide 

Slideshow 

Audiovisual 

Animation 

Data 
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POWERPOINT SLIDESHOW IN CLASSROOMS 

Power point presentations came into the education scenario more than a decade 

ago. One of the cardinal principles of effective communication is the use of 

audio visual aids. In times past, charts and models were used to capture the 

attention of listeners. With the advent of electronic media and advance in 

computer programming and computer literacy, classrooms and lecture halls are 

equipped with facilities for power point presentations. Pictures, videos, music, 

graphs can be included on the slides as required. For instance, heart beat can 

be depicted with an animated image of a heart. Video clips of events and 

phenomenon can also be inserted onto a powerpoint slide. PPTs can be created 

with voice over by recording narration for each of the slides. The running of the 

PPTs can also be set by recording a slideshow with rehearsal timings. With 

audio recordings working in sync with the slides (pictures, videos, graphs, data 

and text) powerpoints prove to make an indelible impact on  listeners. 

POWER POINT – DOS AND DON’TS 

1. Do not put up too much of text matter on the slide. Only the point and not a 

whole paragraph 
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2. Do not read what is on the slide. The slide is only a memory trigger. You 

should use it only to remind you/guide you as to the course of your speech 

3. For a professional or academic presentation do not have designs or make it 

too colorful 

4. Use pie charts and graphs when discussing any quantitative analysis 

5. Use photographs or pictures when necessary. There is a saying, “A picture 

says a thousand words” Photos and pictures speak volumes. 

6. Don’t use visuals that distract the audience from the topic and avoid flashy 

transitions. 

7. The presentation should be progressive. 

8. Don’t use multiple fonts and stick to a readable font style and size 

9.  When you complete your presentation, do a recap of all thepoints you have 

made in your power point 

TASK 1 

Choose which of the following in the list should in included in a good 

Power Point presentation and which should be not. Write P for present, 

N for not present 

Big, readable 

text 

Progressive 

presentation 

Excessively 

colourful 

Consistent Clarity 

Too many 

fonts 

Elaborate 

slide 

templates 

Jarring 

images 

Colors which 

are 

contrasting 

The 6x7 rule 

Differences Bullet points Flashy Too detailed Visuals which 
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which distract transitions distract 

Extra 

animation 

Maximum 

three to four 

slides per  

Precision Simplicity Too many 

styles 

Numbers for 

lists with 

sequences 

Variety of 

sound effects 

Huge font 

size 

Visuals to 

support 

Differences 

which imply 

importance 

 

TASK 2 

Say whether the following statements are true or false, giving reasons. 

1. Using only uppercase letters in the slides is a good idea. 

2. Sans seriff is a clear font. 

3. Size implies importance. 

4. Sound effects can be distracting. 

5. One must follow the KISS principle. 

TASK 3 

Arrange them in correct order, keeping the factor of maximum 

importance first 

Planning  

Using visuals to enhance the 

presentation 

 

Selecting proper channel/ Mode of 

presentation 
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Starting with a bang  

Summarizing  

Preparation  

Knowing your audience   

Follow up- Having room for questions  

Setting the Environment  

Watching the body language, making 

it impressive 

 

Following the KISS principle  

 

TASK 4 

Create a PPT following the above rules and make a presentation in 

class. Share the interesting moments and challenges faced while 

creating a PPT.  

READING 

READING COMPREHENSION & NOTE MAKING 

 

 

 
Have you ever wondered how to clarify notes from class, connect ideas 

together, and revise for exam in an easy way? Then try this important study 

skill – NOTE TAKING AND NOTE MAKING. Do ‘Note Taking’ and ‘Note 
Making’ mean the same? Or, Is there any difference between them? 

 

Note-taking is a process that involves writing or recording what you hear  

or read in a descriptive way. This is often the first stage of the process of 

NOTE TAKING AND NOTE MAKING 
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producing effective notes. Note-making is an advanced process that involves 

reviewing, synthesizing, connecting ideas from the lecture or reading and 

presenting the information in a readable, creative way that will stick in your 

mind.  

 

You listen to lecture or read a book and take notes. Taking notes can be 

bit elaborate. Making notes is different as they are the resources you create 
yourself. They tend to be more concise. 

 

Why Note Taking / Note Making is 

important? 

The importance lies in the fact that it - 

➢ Promotes active listening / reading 

➢ Provides a framework for revision 

➢ Improves understanding 

 

Note-taking and making are skills 
and, like all skills, can be mastered 

through practice. How you take and 
make notes will depend on the subject, 

context and the way you work best. You 
will need to reflect on your skills as you 

progress.  

 
 

What format of Note Taking / Note Making suits you best?  

This may depend on your learning preference. Are you best visually? Auditorily? 

Kinaesthetically? A mixture of more than one? Have a think about the easiest 

way for you to produce and review your notes. The structure of the lecture 

should help you to organise the content, so it is important to work on that as 

well.  

Whatever format you decide on (and it might be different for different lectures) 

the general principles are the same:  

➢ Use your own words.  

➢ Be concise.  

➢ Use abbreviations, phrases and key words, not sentences.  

➢ Date and reference notes clearly.  

➢ Number pages and points.  

➢ Use headings and subheadings.  

➢ List details.  

➢ Use boxes, underlining, colour coding, CAPITALS and highlighting.  

➢ Use arrows to show links between sections.  
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➢ Use diagrams and drawings.  

➢ Leave a margin and plenty of space between sections.  

➢ Use a well-spaced layout.  

 

 
https://in.pinterest.com/pin/389561436524014933/ 

 

Formats for Notes  

1. Outline Method or Linear notes  

This is the simplest and therefore the most 

common style of notes, both for reading and 

listening. The word linear is the adjective of the 

word line, which indicates that these notes are 

written down the page, one line after the other.  

 

2. Cornell Method 

The Cornell notes is a notes taking system 

that was invented back in 1950s by Walter 

Pauk. The Cornell notes taking method 

ensures to divide a single page in three 

sections namely Main idea, Notes, and 

Summary Section. 

3. Mind Maps  

This is a pictorial way of organizing your 

thoughts and ideas. The visual nature of the 

notes can make it easier to understand and 

remember information. You can use colour, 

diagrams, pictures, and symbols.  

https://in.pinterest.com/pin/389561436524014933/
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4. Sketch notes Method 

Sketchnotes (sketch + notes) are visual notes, 
so more than just the regular text notes we all 

are used to take. When sketchnoting you 
enhance your regular notes with visual elements 

such as small drawings, frames, arrows, 
letterings etc.  

                                                                   
https://www.verbaltovisual.com/what-is-sketchnoting/ 

 
5. Annotation Method 

Annotation is an important part of note-
taking. You annotate printed materials by 

marking up the text - writing in the 

margins, highlighting text, 
etc. Annotating is useful when you want 

to identify key passages so you can find 
them quickly later.   

                   https://in.pinterest.com/pin/358880664055306524/ 
 

 
Read the passages carefully and take notes from it, keeping in mind the 

heading and the subordinate points. The first one is worked out for you. 
 

• Occasional self medication has always been part of normal living. The 

making and selling of drugs has a long history and is closely linked, like 

medical practice itself, with belief in magic. Only during the last hundred 

years or so has the development of scientific techniques made diagnosis 

possible. The doctor is now able to follow up the correct diagnosis of 

many illnesses-with specific treatment of their cause. In many other 

illnesses of which the causes remain unknown, he is still limited, like the 

unqualified prescriber, to the treatment of symptoms. The doctor is 

trained to decide when to treat symptoms only and when to attack the 

cause. This is the essential difference between medical prescribing and 

self-medication 

 

Self Medication and Medical Prescription 
a) Occasional self medication practiced in past 

b) Medical diagnosis recent-100 yrs. approx.  
c) Difference between a prescribed medicine and self medication  

 I. Doc. trained –knows when to treat symptoms & when to treat   
cause. 

 II. Indiv. doing self medication ignorant abt. above. 

 

https://www.verbaltovisual.com/what-is-sketchnoting/
https://in.pinterest.com/pin/358880664055306524/
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2. Who knew that chimpanzees love to dance? They also like to clap along 

to music, and nod their head, tap their feet and move in time with the 
rhythm. A new study shows that chimpanzees could appreciate music. 

The researchers are from Kyoto University in Japan. They say their 
study could help us understand how early humans developed an 

interest in music. Researchers Dr Yuko Hattori and professor Masaki 
Tomonaga conducted tests on seven chimps. They played the apes six 

two-minute songs on a piano for six days. The researchers said the 
chimps had a definite sense of rhythm and it changed their mood. The 

male chimpanzees seemed to respond to the melodies more than the 
females. The researchers wrote that chimpanzees could have passed 

on a liking for music and dance to early humans millions of years ago. 
This could have happened via a common ancestor around six million 

years ago. The researchers said the study suggested that our love of 

dancing was deep inside the earliest humans. Dr Hattori said: 
"Chimpanzees dance to some extent in the same way as humans." She 

added: "In humans, listening to music causes rhythmic movement, 
suggesting a close connection between the auditory and motor areas in 

the brain." She believes the research could shed light on the evolution 
of dancing in humans and why we love melody and rhythm so much. 

 
 

READING PASSAGE 2 

PROFESSIONAL COMPETENCE, PROFESSIONAL ETHICS AND LIFE 

SKILLS 

 
 
Youth is a period of life that has been described as “salad days”: this is a 

Shakespearean expression meaning a youthful time, accompanied by the 
vibrancy, enthusiasm, idealism, innocence and freshness to absorb new ideas 

and experiment. This colourful phase of life with its alacrity makes young people 
proactive and resourceful. It is also the time to equip oneself to face the 

vagaries of life and career. The scope of professional competence, professional 
ethics and life skills bring in a perfect blend of IQ(Intelligence  quotient), 
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EQ(Emotional quotient) and SQ(Social and Spiritual Quotient). These important 
parameters of life are the beacon light which will light up the lives of youth right 

from their childhood to youth hood to adulthood. Hence is important for 
educational stakeholders like parents and teachers to inculcate ethics and life 

skills into the curriculum. 
Finding your métier 

Life is full of hills and valleys and it is indeed an uphill task to discover yourself 
so that you get into the perfect profession or occupation based on your passion, 

talent and merit. The famous quote of philosopher Socrates, “ To know thyself 
is the beginning of wisdom”, is the essential fulcrum on which our personality 

revolves. In psychology, the Johari window opens itself to know aspects of 
oneself known and unknown to ourselves and to others. As American 

transcendalist writer Ralph Waldo Emerson writes in his essay ‘Self- Reliance’, 
“Trust thyself: every heart vibrates to that iron string”, so the most essential 

and foremost step in finding your métier is to discover yourself, trust yourself, 

know your strengths and weaknesses. As philosopher Rene Descartes says, “I 
think, therefore I am” (Cogito Ergo Sum). 

This thinking and discovering yourself will lead you to discover your passion 
towards the subjects that you study and the profession that you pursue. 

Finding your mentor 
In the challenging society that we live in, and with the statistical data pointing 

at the danger of many youth committing suicide or facing depression, it is a 
good proposition to have a mentor who can be your friend, philosopher and 

guide”. As the English poet, John Donne puts it, “no man is an island”. So in 
this web of relationships, it is important for students to have role model 

mentors in the form of parents, teachers or even friends. This will boost your 
confidence when you feel low and you can strive to be a blessing to others. 

Abraham Lincoln attributed his greatness to his parents; so also Thomas Alva 
Edison. Dr. S. Radhakrishnan, the philosopher- President of India and Dr. A.P.J. 

Abdul Kalam acknowledged the role played by their elders and teachers in 

shaping their personality. What is true of mentoring for Lincoln, Edison, Dr. 
Radhakrishnan or Dr. Abdul Kalam is true for us also. Friendships based on 

shared interests and intellectual companionship is stimulating intellectually, 
emotionally, socially and spiritually. 

Habits and Routine 
In the words of Sean Covey, an American business executive, “depending on 

what they are, our habits will either make us or break us. We become what we 
repeatedly do”. It has been proved that anything we do continuously for twenty 

one days, becomes a habit. Our personality is basically an amalgamation of our 
habits. To quote John Irving, “good habits are worth being fanatical about.” 

Sigmund Freud’s psychoanalytic personality theory speaks of id, ego and super 
ego which gives the character traits of a person. Super ego tries to perfect and 

civilize our behavior based on moral right or wrong. Ego deals with the reality, 
trying to meet the desires of the ‘id’ in a way that is socially acceptable in the 

world. So the values like punctuality to your class and exams, honesty and 

integrity, loyalty to your subjects and educational institution and nation, 
faithfulness to your duty as a student, determination to be ‘high on task and 
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high on people’, tolerance to fellow human beings and God’s creations, 
generosity- all can be etched in your ego and super ego right from your student 

days to your professional years and even in your societal and family life. 
Tenacity 

The value of tenacity or perseverance, even in the face of adversity or failure is 
an important life skill to possess. This determination to achieve success against 

all odds is important. Not everything will work according to our liking. But the 
tenacity to hold on, to persevere, and not to be defeated is important. The best 

example is the character of Santiago in Ernest Heming way’s novel The Old Man 
and the Sea, where,in spite of his hardships syas, “Man can only be killed, but 

not defeated.” History is replete with examples of rulers trying to achieve their 
goal. We need to keep in mind that achieving our goal with tenacity is good 

provided we achieve it through honest and meritorious methods. 
Professional Ethics 

Professional ethics is a term widely used in the academic and professional 

circles. The word ethics comes from the Greek word ethos and means moral 
philosophy.  

In academics, knowledge devoid of ethics leads to plagiarism in your 
assignments, paper presentation, and publication of your research paper or 

dissertation. It is unethical to copy is an examination or copy someone’ else’s 
ideas or words verbatim without acknowledging the source. Honesty and 

humility are the hallmarks of professional ethics. The principles which Mahatma 
Gandhi enunciated in his book my experiments with truth, is worthy enough to 

be emulated in our life. 
Professional ethics also includes a balanced life-oriented and contemporary 

relevant pedagogy. The methodology of the teaching-learning process should be 
learner-centred and gender balanced. Rote learning and examination oriented 

education is out of the purview of professional ethics. The ultimate aim of 
professional ethics is academic integrity and holistic development of the body, 

mind and spirit. A student moulded thus will indeed carry this integrity in 

his/her career and will be a part of his/her personality. 
Learning- a life-long companion 

Learning is a never ending joy and the thrill of learning something new is a 
fascinating journey and a life-long process. It is often said that once a student, 

you are always a student. For learning to be pleasurable, a thirst for knowledge 
coupled with its connection to the real and practical life is vital. Life experiences 

add colour and vibrancy to our life and every subject that is there in the 
curriculum is a learning curve.  

Nature is a great teacher. The great English romantic poet William Wordsworth 
brings out the pantheism where nature brings aching joys and dizzy raptures or 

John Keats who said,” a thing of beauty is a joy for ever”. The philosophical 
content in Thirukkural infuses us with enlightment and practical wisdom. Every 

subject discipline - Economics, Political Science, Literature, Philosophy, 
Sociology, History, Anthropology, Social Work- is fraught with great treasures 

to make you a disciplined, holistic person. Literature makes you see life in 

totality through the various characters in novels, short stories, poems, 
biographies etc. history and anthropology gives us a continuum about the past. 
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Economics teachers us the beginning and evolution of economy. Political 
Science deals with the nuances of governance. Sociology and social work gives 

us insights about philanthropy and advocacy on social issues. 
An interesting aspect of enjoying your learning process is the bonus of giving 

you freedom to choose your hobby or areas of specialization, through the 
various subjects that you study. A student could take up hobbies like travelling, 

visiting museums, historical or tourist places, numismatics philately, reading, 
theatre activities or street theatre to spread social awareness or volunteering in 

social service projects associating with various NGO’s. all the hobbies, co-
curricular and extra-curricular activities makes learning a holistic life-long 

process, outside the walls of the classroom. 
Task  

1. How do you plan to make the best use of your undergraduate course? 

2. What do you plan to do after your undergraduate programme? 

3. Do you have any passion/hobby related to your subject area? 

 

WRITING 

PROBLEM SOLUTION ESSAY 

We analyze the question by thinking about three things: keywords micro-

keywords action words. Keywords are the words that tell us what the general 

topic is.  Micro-keywords identify which part of the general topic the examiner 

wants you to talk about. They often give an opinion, qualify the statement or 

talk about a sub-category of the bigger general topic. Action words tell us what 

the examiner wants us to do. 

SOURCE PASSAGE I 

Global warming is one of the biggest threats humans face in the 21st 

Century and sea levels are continuing to rise at alarming rates.  

What problems are associated with this? Cite some possible solutions.  
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If we look at this question we can see that the keywords are ‘global warming‘. 

This is our general topic. We are going to write about this, but we cannot write 

about any problems associated with global warming. If we do this, we have not 

answered the question properly. We therefore need to look at the micro-

keywords. 

The micro-keywords are ‘humans‘ and ‘sea level rise‘. So instead of writing just 

about the huge topic of global warming and any problems associated with that 

(such as increased storms, extinction of certain animals, erosion of soil) , we 

have to talk about how particularly sea level rises will affect humans. If for 

example, we talked about the problems affecting the ‘planet’ or ‘animals’ or the 

‘atmosphere’, we would not be answering the question. 

The action words are problems and solutions. Our task is therefore to write 

about that and only that. It does not ask our opinion or about the 

disadvantages and advantages or about the causes, just the problems and 

solutions. If we talked about the causes of sea level rise, then we would not be 

answering the question. 

There are several problems and solutions including: 

Problem: flooding of people’s homes and businesses - Solution: build flood 

barriers or move to higher areas 

Problem: loss of agricultural land and starvation - Solution: switch to more 

suitable crops  
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Problem: displacement of millions of people - Solution: move people in a 

planned and orderly way before the floods 

Problem: ground water undrinkable - Solution: build desalination plants 

Paragraph 1- Introduction, Paragraph 2- Problems, Paragraph 3- 

Solutions, Paragraph 4- Conclusion 

 Climate change is among the principal dangers facing people this century and 

ocean levels are increasing dramatically. This essay will first suggest that the 

biggest problem caused by this phenomenon is the flooding of homes and then 

submit building flood protection as the most viable solution. 

The foremost problem caused by sea levels creeping up is the flooding of 

peoples’ residences. Millions of people all over the world live in coastal areas 

and if the sea rises by even a few feet, they will be inundated with water and 

lose their property. Shelter is one of the most basic of human needs and 

widespread flooding would cause millions of people to become homeless, not to 

mention losing all of their possessions. The devastation brought about by this 

was clear for all to see during the 2011 Tsunami in Japan, in which millions of 

people were displaced. 

A possible solution to this problem would be to build flood barriers. Flood 

defences, such as dikes, dams and floodgates could be built along coasts and 

waterways, thereby stopping the water reaching populated areas. The 

Netherlands is one of the most populated areas in the world and also one of the 
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most vulnerable to flooding and they have successfully employed various flood 

defence systems. 

To conclude, stemming the rising tides caused by increasing global 

temperatures is one of the foremost challenges we face and it will ultimately 

lead to many of the worlds’ cities being left underwater, but a possible solution 

could be to utilise the flood prevention techniques already used by countries like 

Holland. It is predicted that more and more countries will be forced to take such 

measures to avoid a watery catastrophe. 

TASK 1 

Work in pairs and attempt to find solutions for the following problem: 

Nowadays many people have access to computers on a wide basis and a large 

number of children play computer games. What are the negative impacts of 

playing computer games and what can be done to minimize the bad effects? 

TASK 2 

 List the problems in the current education system and try to give 

creative solutions as students of the contemporary generation. 

 

CREATIVE WRITING 

Creative writing is writing that allows you to express your thoughts and 

emotions in a purely personal way. This style of writing is usually imaginative 

and unique to particular writer. 

Some points to remember while attempting a creative writing 

1. Be original. 
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2. Use powerful words and suggestive phrases that give a clear image. 

3. Use adjectives and adverbials. 

4. Use of unusual and expressive combination of words. 

5. The language’s grammatical rules and use of tenses can be altered. 

SOURCE PASSAGE II 

Henry Mince‟s eyes popped open as his father, Theodore, shouted for him to 

get out of bed. Henry sat up, groggy, dreaming it was morning and his mother 

had just come in to wake him. He opened his eyes, looked around the room and 

realized yes, he had been dreaming. She always had woken him softly and 

slowly, not with a shout, like his dad. He crept out of bed, his feet cold against 

the wood floor. He came out of his room just in time for his father to say a 

quick goodbye before he was out the door for work, leaving Henry to fend to 

himself until supper time. Henry shuffled around the house, getting ready for 

the day. He walked to the bathroom for his morning shower, his feet creaking 

on the floorboards, the only noise in the house. He finished up in the bathroom, 

brushing his hair and teeth, and made way for the kitchen to have some 

breakfast. He was still so sleepy; he could almost close his eyes remembering 

when the house would be filled with the aroma of bacon on the skillet. He 

walked in to the room, his mouth instantly beginning to salivate with the fond 

memory, only to open his eyes to an empty room. No bacon, no parents, just 

cold, hard cereal in a ceramic bowl for Henry this morning. After breakfast, 

Henry wandered around the house, bored to death. He passed by his fathers‟ 

room and saw with contempt that the bed remained unmade. In fact, upon a 

second  
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glace, Henry saw that the entire house was in need of a good cleaning. Towels 

lined the bathroom floor, dishes piled up in the kitchen sink, and all sorts of 

crummies scattered along the wood floors of the entire house. I have got to get 

out of here…, Henry thought to himself. He shivered; the mere thought of being 

alone in there all day was beginning to make him antsy. I think I’ll head down 

to the park, he decided. And with the swift decision, Henry grabbed his 

backpack containing his wallet as well as other various items and set off from 

the house. Henry practically sprinted to the park and was there in no time. He 

looked around seeing clear blue sky, white fluffy clouds and just the slightest 

breeze to cool the skin. In fact, it was so beautiful that Henry was not the only 

person to come there that day. Several people were strewn about playing 

Frisbee, having picnics and just enjoying themselves. As Henry walked toward 

his favorite bench, he noticed a vendor near the water’s edge selling balloons. 

That’s just what I need today, Henry thought to himself. He quickly calculated 

the money he had with him and walked toward the vendor, wondering if he 

would have enough to buy a balloon. 

TASK 3 

Identify and underline the descriptive words from the above passage.  

Use your creativity to continue the story and give an interesting end. 

SUMMARY  WRITING. 

   A summary is a shortened version of a letter, a passage, a report, an article, 

a chapter or a book, written in the summarizer’s own words. Summarizing 

includes reading, understanding, analyzing, selecting important points and 

using note-making skills and rewriting. 
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POINTS TO REMEMBER 

• Write the summary in your own words, making sure that you have 

covered all the main points of the original. 

• Do not add any detail or comment not found in the original. 

• The summary should have the same tone as the original, and it should 

not reflect the author’s attitude towards the subject. 

• Make use of connectives for coherence. 

• The language of the précis should be free from slang and colloquial 

expression. Avoid using idiomatic phrases or fixed expressions. 
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READ, IMAGINE, CREATE 

 

The following books and channels are recommended for you to widen and 

expand your learning experience:  

Books: 

1. Jawaharlal Nehru - Glimpses of World History 

2. Erich Segal – Love Story 

3. Khushwant Singh – Train to Pakistan 

4. Khalil Gibran – The Prophet 

Short Stories  

Authors Recommended: Leo Tolstoy, Guy De Maupassant, Somerset Maugham, 

O’Henry  

Channels 

The History Channel 

Rick Steves (Travel videos on YouTube. The videos have subtitles)  
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ð…ê£òˆ¶ Üóê£ƒè‹ èì‰¶ õ‰î G¬ôèœ

Þ‰Fò£ 1947-™ ²î‰Fó‹ Ü¬ì‰îîŸ°Š Hø° â‰î Mîñ£ù ÜóCô¬ñŠ¹ º¬ø
ïñ‚°ˆ «î¬õ â¡ð¬îˆ b˜ñ£Q‚è, Þ‰Fò ÜóCòô¬ñŠ¹„ ê†ì‚ °¿ å¡Á F¼.
Þó£«ü‰Fó Hóê£ˆ î¬ô¬ñJ™ ãŸð´ˆîŠð†ì¶. Ü«î«ð£™ ÜóCòô¬ñŠ¹„ ê†ì
õ¬ó¾‚ °¿MŸ° F¼.Ü‹«ðˆè£˜ ªð£ÁŠ«ðŸP¼‰î£˜. Þ‰Fò£¾‚° àè‰î
ÜóCòô¬ñŠ¬ðˆ «î˜¾ ªêŒ»‹ «ð£¶ Þó‡´ Mîñ£ù è¼ˆ¶‚èœ
Mõ£F‚èŠð†ìù. è£‰F Üõ˜èO¡ è¼ˆ¬î õ½«õŸ°‹ Mîñ£è å¼ê£ó£˜
²òÝ†C ªð£¼‰Fò Aó£ñƒèO¡ õ¬ô H¡ùô£è Þ‰Fò Üó² ªêò™ðì «õ‡´‹
â¡Á ÃPù˜. «õÁê£ó£˜, õ÷˜‰î ñ‚è÷£†C ï£´èO™ àœ÷¶ «ð£¡Á îQïð¬ó
- õ£‚è£÷¬ó ¬ñòñ£è‚ ªè£‡ì ñˆFò, ñ£Gô Üó²è÷£è ªêò™ðì«õ‡´‹
â¡Á è¼Fù˜.

Aó£ñƒè¬÷ ¬ñòñ£è‚ ªè£‡ì ÜóCòô¬ñŠ¹ º¬ø‚° Ü‹«ðˆè£˜ è´‹
Ý†«êð‹ ªîKMˆî£˜. ãªù¡ø£™ Ü¡¬øò è£ôè†ìˆF™, Aó£ñƒèO™ ê£bò
º¬ø»‹, õ˜í£Cóñ‚ «è£†ð£´èÀ‹ Ýöñ£è «õÏ¡PJ¼‰î¶. âù«õ
Aó£ñƒèÀ‚° ²òÝ†C î‰î£™, «ñ™î†´ ñ‚èœ ñ†´‹ ÜFè£ó‹ ªðŸÁ,
à‡¬ñò£ù êÍè cF î£›ˆîŠð†ìõ˜èÀ‚°‹ H¡îƒAòõ˜èÀ‚°‹
A¬ì‚èŠªðø£¶ â¡Á è¼Fù£˜. «ñ½‹, Ü¡¬øò ÅöL™ ï£†®¡ õ÷˜„C‚è£èŠ
ªðKò Ü÷M™ àœè†ì¬ñŠ¹ õêFèœ ªêŒòŠðì«õ‡®ò è†ì£ò‹ Þ¼‰îî£™,
ÜŠðEè¬÷ å¼ƒA¬íˆ¶ ªêŒò õL¬ñò£ù ñˆFò - ñ£Gô Üó² º¬ø
«î¬õŠð†ì¶. Ýè«õ Üõ˜ õ£‚è£÷˜è¬÷ ¬ñòŠð´ˆFò Üó² º¬ø¬ò
ÝîKˆî£˜. ÜŠ«ð£¬îò ð£óîŠ Hóîñ˜ üõý˜ô£™ «ï¼, õ™ôð£Œ ð†«ì™, «ð£¡ø
î¬ôõ˜èÀ‹ ãø‚°¬øò Ü«î è¼ˆ¬î‚ ªè£‡®¼‰îî£™ Þ‰Fò£M™
ÜóCòô¬ñŠ¹ ñˆFò - ñ£Gô Üó² º¬ø¬ò å†® Ü¬ñ‰î¶.

Þ‰Fò ÜóCò™ Ü¬ñŠ¹„ ê†ì‹ 1950™ ÞòŸøŠð†ì¶. Þ‰Fò ÜóCò™ ê†ì‹
ÞòŸøŠð†ì¶ Þ‰Fò õóô£ŸP™ å¼ º‚Aòñ£ù F¼Šðñ£°‹. Þ„ê†ìˆF™

²î‰FóˆFŸ°ŠH¡
Þ‰Fò£M™

ÜóCòô¬ñŠ¹ º¬øèœ 1
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Þ‰Fò£M™ Üó²èœ âšõ£Á Ü¬ñò «õ‡´‹. ï£ì£Àñ¡ø‹, ê†ìñ¡ø‹
âšõ£Á Þòƒè «õ‡´‹, cFˆ ¶¬ø Ü¬ñŠ¹, ñˆFò ñ£Gô Üó²èO¡
ê†ìIòŸÁ‹ ÜFè£óƒèœ, Þ‰Fò‚ °®òó²ˆ î¬ôõ˜ «î˜‰ªî´‚°‹ º¬ø, ñ£Gô
ÝÀï˜èO¡ Gòñù‹, ï£ì£Àñ¡ø àÁŠHù˜èœ, ê†ìñ¡ø àÁŠHù˜èœ «î˜¾
ªêŒ»‹ º¬ø, ñˆFò ñ£Gô Üó²èO¡ õK MFŠ¹ ÜFè£óƒèœ, Þ‰Fò‚
°®ñ‚èO¡ Ü®Šð¬ì àK¬ñèœ, °®ñ‚èO¡ Ü®Šð¬ì‚ èì¬ñèœ ÝAò¬õ
°PŠHìŠð†´œ÷ù. ºîL™ î£‚è™ ªêŒòŠð†ì ÜóCò™ ê†ì º¡ õ¬óM™
ð…ê£òˆ¶‚èœ °Pˆî å¡Á«ñ °PŠHìŠðìM™¬ô. ð…ê£òˆ¶Š ðŸP å¡Á«ñ
°PŠHì£î¶ ªð¼‹ ê˜„¬ê¬ò‚ A÷ŠHò¶. H¡ù˜, ªð¼‹ Mõ£îˆFŸ°Š Hø°,
ÜóCò™ Ü¬ñŠ¹„ ê†ìˆF™ ð…ê£òˆ¶ °Pˆ¶ å¼ ÃÁ (Article 40)

«ê˜‚èŠð†ì¶. Ü‰î‚ ÃÁ 40, Aó£ñ áó£†C Ü¬ñŠH¬ùŠ ðŸP‚ ÃÁAø¶.
ñ£Gôƒèœ Aó£ñ áó£†C Ü¬ñŠ¹è¬÷ ãŸð´ˆF, Ü¬õ ²ò£†C Ü¬ñŠ¹è÷£è„
ªêò™ðìˆ «î¬õò£ù ÜFè£óƒè¬÷ õöƒèô£‹ â¡Á Þ‰îŠ HKM™
ÃøŠð´Aø¶. Þ‰îŠ HK¾ è†ì£òñ£‚èŠðì£M†ì£½‹ â™ô£ ñ£GôƒèÀ‹
Þî¬ù‚ è¬ìŠH®‚è «õ‡´‹ â¡ð¶ å¼ º‚Aò ÜP¾¬óò£°‹. Þî¬ùˆ
ªî£ì˜‰¶ Þ‰Fò£M™ àœ÷ Ü¬ùˆ¶ ñ£GôƒèÀ‹ Ü‰î‰î ñ£GôƒèÀ‚è£ù
ð…ê£òˆ¶èœ ê†ìˆ¬î ÞòŸPù. îI›ï£†®™ îI›ï£´ Aó£ñŠ ð…ê£òˆ¶èœ
ê†ì‹, 1950-™ ÞòŸøŠð†ì¶. Þ«î «ð£¡Á Þ‰Fò£M™ àœ÷ ð™«õÁ
ñ£GôƒèÀ‹ ð…ê£òˆ¶„ ê†ìˆ¬î ÞòŸPù. Üˆ¶ì¡ ñîó£² «ô£‚è™ «ð£˜´
ê†ìñ£ù¶ ñîó£² T™ô£ «ð£˜´ ê†ì‹ âùˆ F¼ˆî‹ ªêŒòŠð†ì¶.

â™ô£ ñ£GôƒèO½‹ ð…ê£òˆ¶ Üóê£ƒè‹ ãŸð´ˆîŠð†ì «ð£F½‹, è‹ÎQv†
Ý†C ªêŒî «ñŸ° õƒè£÷‹, «èó÷‹ ÝAò Þó‡´ ñ£GôƒèO™ ñ†´‹ HK¾ -

40™ ÃøŠð†´œ÷ð® ð…ê£òˆ¶ Üó² CøŠð£ù º¬øJ™ ãŸð´ˆîŠð†ì¶.
Þˆî¬èò ºòŸCè÷£™ Ü‰î ñ£GôƒèO™ êÍè õ÷˜„C»‹ ªð£¼÷£î£ó
º¡«ùŸøº‹ ãŸð†ì¶ â¡ðF™ äòI™¬ô.

Þ‰Fò ÜóCòô¬ñŠ¹„ ê†ì‹ 1950-™ ï¬ìº¬øŠð´ˆFò¶ ºî™ Þ¡Á õ¬ó
ð…ê£òˆ¶ Üóê£ƒèƒèœ ð™«õÁ G¬ô‚° Ý÷£A»œ÷¶. ªð£¶õ£è ð£˜‚°‹«ð£¶
ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹èœ èì‰¶ õ‰î ð£¬î¬ò ï£¡° è£ôè†ìƒè÷£èŠ HK‚èô£‹.

õ.â‡õ.â‡õ.â‡õ.â‡õ.â‡ Ý‡´Ý‡´Ý‡´Ý‡´Ý‡´ G¬ôG¬ôG¬ôG¬ôG¬ô

1 1950 õ¬ó º¬øò£ù ÜFè£óñŸø G¬ô

2 1950 - 1959 õ¬ó õ÷˜„C G¬ô

3 1960 - 1985 õ¬ó ñ£ŸøñŸø G¬ô

4 1985 - 1995 õ¬ó ÜóCòô¬ñŠ¹ àÁFŠð£†´ G¬ô
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º¬øò£ù ÜFè£óñŸø G¬ô (1950 õ¬ó)

ÝƒAô Üó² Üî¡ ÞÁF‚ è£ôˆF™, ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹è¬÷ õ½Šð´ˆî
ºòŸCèœ â´ˆî£½‹, Ü¬õèO™ Aó£ñŠ¹øˆF¡ «ñ™î†´ ñ‚èœ ñ†´«ñ

ðƒªè´‚è‚ Ã®ò Åö™ Þ¼‰î¬î ï£‹ ãŸèù«õ ð£˜ˆ«î£‹. à‡¬ñò£ù «ïó®
üùï£òèº¬ø H¡ðŸøŠðìM™¬ô. Ü«î «ð£™ àœ÷£†C Ü¬ñŠ¹èÀ‚°‚
ªè£´‚èŠð†ì ÜFè£óƒèÀ‹ G¬ôò£ùî£è Þ™¬ô. âŠ«ð£¶ «õ‡´ñ£ù£½‹

ÝƒA«ôò Üóê£™ F¼‹ðŠ ªðÁ‹ õ£ŒŠ¹ Þ¼‰¶ õ‰î¶. Ü‰î è£ôè†ìˆF™
ñè£ˆñ£ è£‰F Aó£ñ õ÷˜„C‚è£ù õNº¬øè÷£è, ñ‚è¬÷ º¡Q¬ôŠð´ˆFò
G˜õ£èˆ¬î æ˜ Þò‚èñ£èŠ ðóŠH õ‰î£˜. Üˆî¬èò ºòŸCèœ Ièˆ bMóñ£è„

ªêò™ðì Ü¡¬øò ÜóCò™ ÅöL™ õ£ŒŠ¹ Þ™¬ô. Aó£ñ ¹íó¬ñŠ¬ðMì,
ºîL™ Þ‰Fò£ ²î‰Fó‹ ªðø «õ‡®ò è†ì£òˆ¬î Ü¬ùõ¼‹
º‚Aòˆ¶õŠð´ˆFù˜.

âù«õ Þ‰î è£ôè†ìˆF™ Aó£ñ ð…ê£òˆ¶‚èœ ªêò™ð†ì£½‹ Ü¬õèÀ‚°
º¬øò£ù ÜFè£óƒèœ îóŠðì£ñ™, ÝƒAô ÜóC¡ è†´Šð£†®™ Ü¬õ

Þ¼‰¶õ‰îù.

õ÷˜„C G¬ô (1950 - 1959 õ¬ó)

Þ‰Fò£¾‚ªè¡Á îQò£ù ÜóCòô¬ñŠ¹ ãŸð´ˆîŠð†ì H¡, ºî¡ º¬øò£è

ð…ê£òˆ¶ Üóê£ƒèƒèœ, ÜóCòô¬ñŠH™ Þìˆ¬îŠ H®ˆî¶. (Üó²‚° õNè£†´‹
ªïPº¬øèœ ÃÁ - 40) Þî¬ùˆ ªî£ì˜‰¶ Ü´ˆ¶ õ‰î ï£¡° Ý‡®Ÿ°œ
ñîó£v, F¼õù‰î¹ó‹/ ªè£„C¡, ü‹º è£we˜, ¬ýîó£ð£ˆ, ñˆFò ð£óî‹,

ªê÷ó£v®ó£, ¬ñÅ˜, ð…ê£Š, ó£üvî£¡, Uñ£êôHó«îê‹ ÝAò ñ£Gôƒèœ
ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠH¬ùˆ îƒèœ ñ£GôƒèO™ îQò£ù ÜóCò™ ê†ìˆ¶ì¡
ªè£‡´ õ‰îù. Üvú£‹, dè£˜, àˆFóHó«îê‹ ÝAò¬õ îƒèœ ê†ìƒèO™

ð…ê£òˆ¶ Üóê£ƒèƒèœ Þì‹ ªðÁ‹ õ¬èJ™ ê†ìˆF¼ˆî‹ ªêŒîù.
ãø‚°¬øò â™ô£ ñ£GôƒèO½‹ ð…ê£òˆ¶ º¬ø ñ£Gô ÜóC¡ ºòŸC»ì¡
ãŸð´ˆîŠð†ì¶.

Þ‰î‚ è£ô è†ìˆF™ åšªõ£¼ ñ£Gôº‹ åšªõ£¼ õ¬èò£ù ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹
º¬øè¬÷Š H¡ðŸPù£½‹ Ü®Šð¬ìˆ îˆ¶õñ£ù, Aó£ñ Ü÷M™ G˜õ£è

¬ñòƒè¬÷ ãŸð´ˆ¶õ¶, â™ô£ õ£‚è£÷˜è¬÷»‹ ðƒªè´‚è„ ªêŒõ¶, cF,
G˜õ£èŠ ðEè¬÷ ð…ê£òˆ¶èœ ªêŒõ¶ ÝAò è¼ˆ¶‚èO™ ªðKò ñ£Ÿø‹
Þ¼‚èM™¬ô.
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îI›ï£´ Aó£ñŠ ð…ê£òˆ¶‚èœ ê†ì‹ 1950

1950-™ ÞòŸøŠð†ì Aó£ñ áó£†Cèœ ê†ìˆF¬ùˆ ªî£ì˜‰¶ îI›ï£´ º¿õ¶‹

Aó£ñŠ ð…ê£òˆ¶èœ «î˜‰ªî´ˆî àÁŠHù˜è¬÷‚ ªè£‡´ GÁõŠð†ìù.

Þ‚Aó£ñŠ ð…ê£òˆ¶èÀ‚° ðó£ñKŠ¹Š ðEèœ ªêŒ»‹ ªð£ÁŠ¹‹, õK MF‚°‹

ÜFè£óº‹ ÜO‚èŠð†ì¶. ñ£õ†ì‚ èöèƒèœ (District Board) Aó£ñŠ ð…ê£òˆ¶

e¶ ªê½ˆF õ‰î ÜFè£ó‹ c‚èŠð†ì¶. è‡è£EŠ¹ Ü½õôó£è àœ÷£†CJ™

ÝŒõ£÷˜ GòI‚èŠð†ì£˜ (Inspector of local Boards)  îI›ï£´ ð…ê£òˆ¶„ ê†ì‹

1950-™ ð…ê£òˆ¶‚è¬÷ õ÷˜„CŠ ðEJ™ ðƒ° ªè£œÀ‹ å¼ Ü¬ñŠð£è

ÜƒWèK‚èM™¬ô. ñ£õ†ì‚ èöèƒèœ, ñ¼ˆ¶õ‹, ²è£î£ó‹, Ýó‹ð‚ è™M,

ê£¬ôèœ Ü¬ñˆî™, àò˜G¬ôŠðœO Ýó‹Hˆî™ ñŸÁ‹ «ðE‚è£ˆî™ ÝAò

ðEè¬÷ «ñŸªè£‡ìù. Þ‰î Ü¬ñŠ¹ 1958 õ¬ó ªî£ì˜‰¶ c®ˆî¶.

îI›ï£†®™ Aó£ñŠ ð…ê£òˆ¶èÀ‹, ñ£õ†ì‚ èöèƒèÀ‹ ªî£ì˜‰¶ ªêò™ð†´

õ‰îù. Aó£ñŠ ð…ê£òˆ¶‚èœ Gò£ò ð…ê£òˆ¶‚è÷£è¾‹ ªêò™ð†ìù. CPò

°ŸøMò™, àK¬ñJò™ õö‚°è¬÷ˆ b˜¾ ªêŒA¡ø º‚Aò ÜFè£ó‹

ð…ê£òˆ¶‚èÀ‚° õöƒèŠð†ì¶.

Ü‰î‚ è£ô‚è†ìˆF™ ÞòŸøŠð†ì ñ£Gô ð…ê£òˆ¶ ê†ìº¬øèO™

°PŠHìˆî°‰î è¼ˆ¶ â¡ùªõ¡ø£™, ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹èœ - cF ðKð£ô¬ù

ªêŒ»‹ cFŠ ð…ê£òˆî£è¾‹ M÷ƒAò¶ Ý°‹. «ñŸ° õƒè£÷‹ îMó ñŸø â™ô£

ªðKò ñ£GôƒèO½‹ cFŠ ð…ê£òˆ¶ ªêò™ð†ì¶. (Ï.500‚° ñFŠ¹ °¬øò£î)

°®¬ñJò™ õö‚°èO™ cFŠ ð…ê£òˆ¶èœ î¬ôJìô£‹ â¡ø ÜFè£óº‹

ÜO‚èŠð†ì¶.

Þî¬ùˆ ªî£ì˜‰¶ Þ‰Fò£M™ ð™«õÁ ñ£GôƒèÀ‚° Þ¬ì«òò£ù ð…ê£òˆ¶

Ü¬ñŠ¹ º¬øJ™ àœ÷ «õÁð£´è¬÷ ÝŒ¾ ªêŒò “è£ƒAóv Aó£ñŠ

ð…ê£òˆ¶‚ °¿” å¡Á 1954‹ Ý‡´ ãŸð´ˆîŠð†ì¶. Ü‰î‚ °¿ W›è£µ‹

º‚AòŠ ðK‰¶¬óè¬÷„ ªêŒî¶.

1. ð…ê£òˆ¶èœ - ÜóCòL™ Þ¼‰¶ «õÁð´ˆîŠð†´ õ÷˜„C‚è£è„ ªêòô£Ÿø

«õ‡´‹.

2. 1500 - 2000 ñ‚èœ ªî£¬è‚° å¼ ð…ê£òˆ¶ ãŸð´ˆîŠðìô£‹.

3. õò¶ õ‰«î£¼‚è£ù õ£‚°K¬ñ H¡ðŸøŠðì «õ‡´‹.

4. °®¬ñ ñŸÁ‹ cF ê£˜‰î ðEèÀì¡ êÍè ñŸÁ‹ ªð£¼÷£î£ó õ÷˜„C¬ò„

ªêò™ð´ˆ¶õîŸ°Kò ÜFè£óƒèœ ð…ê£òˆ¶‚° ÜO‚èŠðì«õ‡´‹.
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5. cFŠ ð…ê£òˆ¶èœ, Ã†´ø¾ Ü¬ñŠ¹èœ ÝAò¬õ Aó£ñŠ ð…ê£òˆ¶
Ü¬ñŠH™ Þ¼‰¶ îQ«ò HK‚èŠðì«õ‡´‹.

6. ÜóC¡ ªñ£ˆî GôõK õ¼õ£J™ 13 - 20% ð…ê£òˆ¶‚° ðƒAìŠðì «õ‡´‹.
õK õÅ™ ªêŒ»‹ ÜFè£ó‹ ð…ê£òˆ¶‚°ˆ îóŠðì «õ‡´‹.

«îCò MKõ£‚èˆ F†ìƒèœ

Þ‰î‚ è£ôè†ìˆF™ î£¡ «îCò MKõ£‚èˆ F†ìƒèœ êºî£ò õ÷˜„C‚è£è
ãŸð´ˆîŠð†´ IèŠªðKò Ü÷M™ ªêò™ð´ˆîŠð†ìù. Þ‰Fò£M™  1952

Ü‚«ì£ðK™ êºî£ò «ñ‹ð£†´ˆF†ì‹ ÜPºèŠð´ˆîŠð†ì¶. Þî¡
Ü®Šð¬ìJ™ ²ñ£˜ 75000 ºî™ å¼ ô†ê‹ ñ‚èœ ªî£¬è àœ÷ å¼ ð°F‚° å¼
êºî£ò õ÷˜„C õ†ì‹ (Community Development Block) Ü¬ñ‚èŠð†ì¶. ñ‚èœ
ðƒ«èŸ¹ì¡ ð™«õÁ õ÷˜„Cˆ F†ìƒè¬÷ G¬ø«õŸÁõ¶î£¡ Þ‰îˆ F†ìˆF¡
Ü®Šð¬ì «ï£‚èñ£è Þ¼‰î¶. ²ò àîM»ì¡ ñ‚èœ ªêò™ð†´ å¼ Ã†´ ºòŸC
â´ˆ¶ Üî¡ Íô‹ êºî£òˆF™ å¼ ñÁñô˜„C¬ò‚ ªè£‡´ õ¼õ«î Þî¡ º‚Aò
«ï£‚è‹ Ý°‹. Þ‰îˆ F†ì‹ ð®Šð®ò£è Þ‰Fò£ º¿¬ñ‚°«ñ
MK¾ð´ˆîŠð†ì¶. ÞîŸè£è èEêñ£ù GF»‹ å¶‚èŠð†ì¶. ÞˆF†ìˆ¬î„
ªêò™ð´ˆ¶õîŸè£è åšªõ£¼ õ†ì£óˆFŸ°‹ å¼ õ†ì£ó õ÷˜„C Ü½õô¼‹ 7
Ü™ô¶ 8 MKõ£‚è Ü½õô˜èÀ‹ 10 Aó£ñ «êõè˜èÀ‹ Þó‡´ Aó£ñ
«ê¬õ‚è£¾‹ GòI‚èŠð†ìù˜. õ†ì£óƒèO¡ F†ì ªêò™ð£†®Ÿ° Ý«ô£ê¬ù
Ãø ñ£õ†ì Ý†Cˆ î¬ôõ˜ î¬ô¬ñJ™ å¼ °¿ Ü¬ñ‚èŠð†ì¶. Þ‰î
°¿MŸ° õ†ì£ó õ÷˜„C Ü½õô˜ ªêòô£÷ó£è„ ªêò™ð†ì£˜.

üùï£òèˆF¡ Ü®ˆî÷ˆF™ â‰îMî º‚Aòˆ¶õº‹ ªè£´‚èŠðì£ñ™, ñˆFò Üó²
«îCò MKõ£‚èˆ F†ìˆF¡ W›, å†´ ªñ£ˆî Þ‰Fò£¾‚°ñ£ù
ªêò™ð£´è¬÷»‹, F†ìƒè¬÷»‹ ÜPºèŠð´ˆF ï¬ìº¬øŠð´ˆFò¶.
Þˆî¬èò MKõ£‚èˆ F†ìƒèœ, ÜªñK‚è ï£†®¬ùŠ H¡ðŸP
õ®õ¬ñ‚èŠð†ìù. Þîù®Šð¬ìJ™ åšªõ£¼ ñ£õ†ìˆF½‹ õ÷˜„C
õ†ì£óƒèœ Ü¬ñ‚èŠð†´, õ†ì£ó õ÷˜„C Ü½õôK¡ Íô‹ êÍè õ÷˜„Cˆ
F†ìƒè¬÷„ ªêò™ð´ˆ¶‹ õ¬èJ™ G˜õ£è Ü¬ñŠH¬ù ãŸð´ˆFù£˜.
Þˆî¬èò õÁ¬ñ åNŠ¹ ñŸÁ‹ ªð£¼÷£î£ó º¡«ùŸøˆ F†ìƒèœ ªî£ì˜„Cò£è,
10 - 15 Ý‡´èœ ªêò™ð´ˆîŠð†ì£½‹, âF˜ð£˜ˆî Ü÷¾, °¬ø‰îð†ê F†ì
Þô‚¬è‚ Ãì â†ìM™¬ô. ºî™ ä‰î£‡´ˆ F†ìˆF¡ ÜP‚¬èJ™, Aó£ñŠ¹ø
G˜õ£è‹, îƒèœ Aó£ñˆF¡ õ÷ Ýî£ó õ÷˜„C‚è£ù ªð£ÁŠ¬ð»‹,
ªêò™ð£´è¬÷»‹ â´‚èM™¬ô â¡ø£™, Aó£ñŠ¹ø õ£›M™ õ÷˜„C¬ò
ãŸð´ˆ¶õ¶ Iè‚ è®ùñ£ùî£AM´‹. Aó£ñ êºî£òˆ¬îŠ HóFðL‚°‹ õ¬èJ™
Ü¬ñ‰î Aó£ñ G˜õ£è‹ ñ†´«ñ õ÷˜„C‚°ˆ «î¬õò£ù î¬ô¬ñˆ¶õˆ¬î
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îóº®»‹ â¡Á °PŠH†´ Aó£ñ Ü÷Mô£ù àœ÷£†C Ü¬ñŠ¹èO¡

º‚Aòˆ¶õˆ¬î õL»ÁˆFù˜.

Ü‰î‚ è£ô è†ìˆF™ Gè›‰î ð²¬ñŠ ¹ó†C å¼ ªðKò à‡¬ñ¬ò

ªõO‚è£†®ò¶. àí¾ àŸðˆFJ™ ï£´ î¡Q¬ø¾ Ü¬ì»‹ õ¬èJ™ ñ£ªð¼‹

ñ£Ÿøˆ¬î ãŸð´ˆFò¶. ÜŠ¹ó†C, ñ‚èO¡ ðƒèOŠ¹ Þ™ô£î â‰îˆ F†ìº‹

ªõŸPò¬ìò Þòô£¶ âÂ‹ ÅˆFóˆ¬î «îêˆFŸ°‚ èŸÁˆ î‰î¶. ð²¬ñŠ

¹ó†Cˆ F†ì‹ Ü®Šð¬ìJ™ Mõê£Jè¬÷ ¬ñòñ£è‚ ªè£‡´, Üõ˜èO¡ «î¬õ

ê£˜‰î F†ìƒè¬÷ˆ b†®ò¶. å«ó è£ô è†ìˆF™ ñ‚èœ ðƒèOŠ¹ Þ™ô£î «îCò

MKõ£‚èˆ F†ìƒèœ Aó£ñ ñ‚è¬÷‚ èìù£Oò£‚Aò Ü«î «ïóˆF™ ð²¬ñŠ ¹ó†C,

Aó£ñ Mõê£JèO¡ õ£›M™ àJ˜ á†®ò¶.

1957™ «îCò MKõ£‚èˆ F†ìˆF¡ ðò¡ð£†¬ì Ü÷M´õîŸ° ãŸð´ˆîŠð†ì

ð™õ‰ˆ ó£Œ «ñˆî£ èI†®J¡ Ý«ô£ê¬ùèœ Ièˆ ªîOõ£è, ªõOŠð¬ìò£è,

¬îKòˆ¶ì¡ Í¡ø´‚°Š ð…ê£òˆ¶ º¬øJ¡ ÜõCòˆ¬î õL»ÁˆFò¶

“ñ‚èœ ðƒ«èŸ¹ ê†ìŠÌ˜õñ£è ãŸð´ˆîŠð†ì Ü¬ñŠ¹ Íô‹ àÁF

ªêŒòŠðì «õ‡´‹” â¡ð¶ Þ‰î‚ °¿M¡ º‚AòŠ ðK‰¶¬óò£°‹. WN¼‰¶

«ñô£èˆ F†ìƒèœ b†ìŠðì«õ‡´‹. “ñ‚è÷£†CŠ ðóõô£‚è™” ãŸð´ˆîŠðì

«õ‡´‹ «ð£¡ø ÜˆFò£õCò‚ è¼ˆ¶‚è¬÷ ªêò™º¬øŠð´ˆîˆ É‡®ò Þ‰î

ÜP‚¬è “àœ÷£†C ÜóCò™ ê†ìˆF¡ ¬ðHœ” â¡«ø ¹èöŠð†ì¶. Þ‰î‚ °¿

Í¡ø´‚°Š ð…ê£òˆ¶ º¬øJ¬ù (Aó£ñ ð…ê£òˆ¶, ð…ê£òˆ¶ å¡Pò‹

ñŸÁ‹ ñ£õ†ì ð…ê£òˆ¶) ðK‰¶¬ó ªêŒî¶. °¿M¡ ðK‰¶¬ó¬ò ñˆFò

Üó²‹ ãŸÁ‚ ªè£‡ì¶. ðK‰¶¬óJ¡ Ü®Šð¬ìJ™ Ý‰FóŠ Hó«îê‹, °üó£ˆ,

ó£üvî£¡ ºîLò ñ£Gôƒèœ Í¡ø´‚° ð…ê£òˆ¶ º¬øJ¬ù ãŸð´ˆF

õ÷˜„CŠ ðEè¬÷ ð…ê£òˆ¶èOì‹ åŠð¬ìˆîù. êºî£ò «ñ‹ð£†´ˆ

F†ìˆ¬î„ ªêò™ð´ˆ¶õîŸè£è ãŸð´ˆîŠð†ì êºî£ò õ†ì£ó‹, ð…ê£òˆ¶

å¡PòƒèOì‹ åŠð¬ì‚èŠð†ìù. Aó£ñŠ ð…ê£òˆ¶‹, ñ£õ†ìŠ ð…ê£òˆ¶

â¡ø ¹Fò Ü¬ñŠ¹‹ õ÷˜„CŠ ðEè¬÷ ªêò™ð´ˆ¶õF™ ß´ð†ìù.

îI›ï£†®™ îI›ï£´ ð…ê£òˆ¶èœ ê†ì‹  1958 â¡ø ¹Fò ê†ì‹

ÞòŸøŠð†ì¶. îI›ï£´ ð…ê£òˆ¶èœ ê†ì‹ 1950 óˆ¶ ªêŒòŠð†ì¶.

Ýè, 1950 ñŸÁ‹ 1958 -‹ Ý‡´ ð…ê£òˆ¶„ ê†ìƒèœ õ£Jô£è, ð…ê£òˆ¶

Ü¬ñŠ¹èÀ‚°Š ¹ˆ¶J˜ îóŠð†´ ê†ìŠÌ˜õ ðK†ê£˜ˆîƒèœ

«ñŸªè£œ÷Šð†ìù. Þ‰î‚ è£ôè†ìˆF™ ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¬ðˆ îM˜ˆ¶

ªêò™ð´ˆîŠð†ì õ÷˜„Cˆ F†ìƒèœ Aó£ñ Ü÷Mô£ù ñ‚èœ Ü¬ñŠ¹èO¡

ÜõCòˆ¬î àí˜ˆFù â¡ð¬î»‹ ï£‹ ÜPA«ø£‹. Ýè«õ 1950 L¼‰¶ 1959
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õ¬óJô£ù è£ôè†ìˆ¬î ð…ê£òˆ¶‚èO¡ õ÷˜„C G¬ô‚è£ô‹ âù‚

ÃÁA«ø£‹.

ñ£ŸøñŸø G¬ô (1960 - 1985 õ¬ó)

Þ‰î‚ è£ôè†ìˆF™ Þ‰Fò£M™ °PŠHìˆî°‰î ªðKò ñ£Ÿøƒèœ â¶¾‹

ð…ê£òˆ¶ Üóê£ƒèˆF™ è‡Ãì£è GèöM™¬ô. ð™õ‰ˆó£Œ «ñˆî£ èI†®¬òˆ

ªî£ì˜‰¶ 1976 õ¬ó 13 ÝŒ¾‚ èI†®èœ ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹è¬÷Š ðŸPŠ

ð®‚è¾‹, Ü÷Mì¾‹ ãŸð´ˆîŠð†ìù.

ð™«õÁ G¬ôèO™ ðô ÝŒ¾èœ Üóê£™ «ñŸªè£œ÷Šð†ì£½‹ Ièˆ ªîOõ£ù,

ðòùO‚è‚ Ã®ò ªêò™ð£´èœ â¶¾‹ Þ‰î‚ è£ôè†ìˆF™

«ñŸªè£œ÷ŠðìM™¬ô â¡ð«î à‡¬ñ. ð…ê£òˆ¶ ñŸÁ‹ ð…ê£òˆ¶

ÎQò¡èœ ªêò™ð´‹ Mî‹ °Pˆ¶ F¼.Ü«ê£‚ «ñˆî£ èI†® 1977™ ÜOˆî

ÜP‚¬è Iè º‚Aòñ£ùî£°‹. Þ‰î ÜP‚¬èJ™ ñ‡ìô ð…ê£òˆ¶ â¡ø

Ü¬ñŠ¹ Ü¬ñ‚è¾‹, ñ£õ†ì ð…ê£òˆ¶ â¡ø Ü¬ñŠ¹ GÁõ¾‹ Ü‚èI†®

ðK‰¶¬ó ªêŒî¶. º¡¹ ð™õ‰ˆ ó£Œ «ñˆî£ ÃPò è¼ˆ¶‚èÀ‚° õ½«ê˜ˆ¶

ð…ê£òˆ¶ Üóê£ƒèƒèœ º¿¬ñò£ù ê†ìŠÌ˜õ ÜƒWè£ó‹ ªðø«õ‡´ªñ¡Á

â´ˆ¶¬óˆî¶.

ð…ê£òˆ¶èœ õ÷˜„CŠ ðEè¬÷ «ñŸªè£œÀ‹ Ü¬ñŠ¹è÷£è Þ™ô£ñ™,

ÜõŸPŸ° ÜóCò™ ÜƒWè£ó‹ ÜO‚è¾‹ Ü¶ ðK‰¶¬ó ªêŒ¶œ÷¶. ñŸªø£¼

º‚Aòñ£ù ðK‰¶¬óò£è ð…ê£òˆ¶èÀ‚° ÜóCò™ ê†ì gFò£ù Ü‰îv¶ õöƒè

«õ‡´‹ â¡ø¶. Ü«ê£‚ «ñˆî£ èI†® ÜP‚¬è¬òˆ ªî£ì˜‰¶ Ý‰Fó£M½‹,

è˜ï£ìèˆF½‹ ñ†´‹ ñ‡ìôŠ ð…ê£òˆ¶‚èœ Ü¬ñ‚èŠð†ìù. Þ‰î

ÜP‚¬è¬ò ñŸø ñ£Gôƒèœ ªêò™ð´ˆîM™¬ô.

Ü«ê£‚ «ñˆî£ èI†® ðK‰¶¬óèO¡ ê£ó‹

· ñ£õ†ìŠ ð…ê£òˆ¶, ñ‡ìô ð…ê£òˆ¶ âù Þó‡ì´‚°Š ð…ê£òˆ¶ º¬ø

ãŸð´ˆîŠðìô£‹.

· ÜóCò™ è†Cèœ «î˜î™èO™ ðƒªè´‚èô£‹.

· 3 õ÷˜„Cˆ F†ìƒè¬÷ ªêò™ð´ˆ¶‹ ÜFè£ó‹ ð…ê£òˆ¶èÀ‚° ñ£ŸøŠðì

«õ‡´‹. ÜFè£KèÀ‹ ð…ê£òˆ¶ G˜õ£èˆF¡ è†´Šð£†´‚°‚ W›

õó«õ‡´‹.

· î¡ù£˜õ GÁõùƒèœ ñ‚è¬÷ å¼ƒA¬íŠðF™ Iè º‚Aò ðƒA¬ù ÝŸø

«õ‡´‹.
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· ð…ê£òˆ¶ Üóê£ƒèˆ¶‚ªè¡Á ñ£Gô Ü÷M™  æ˜ Ü¬ñ„ê˜

GòI‚èŠðì«õ‡´‹.

· î£›ˆîŠð†ì / ðöƒ°®Jù¼‚° ñ‚èœ ªî£¬èJ¡ Ü®Šð¬ìJ™ Þì

å¶‚W´ ªêŒòŠðì «õ‡´‹.

«ñŸÃPò Ý«ô£ê¬ùè¬÷ ï¬ìº¬øŠð´ˆî, ÜŠ«ð£¶ Ý‡´ õ‰î üùî£ Üó²
ïìõ®‚¬è â´ˆ¶ õ‰î «õ¬÷J™ Ü‰î Üó² è¬ô‚èŠð†ìî£™ ð…ê£òˆ¶
Üóê£ƒè‹ e‡´‹ ¬è‚° â†ì£î èQò£èŠ «ð£ù¶.

àÁFŠð£†´ G¬ô (1985 - 1995)

ÝE«õ¬ó ÜÁˆªîK‰¶ M†´, à„C ñó‹ õ£¡ ªî£†´ õ÷¼‹ â¡ªø‡µõ¶
«ð£™, Ü® G¬ô ñ‚èœ Ü¬ñŠ¬ð ºì‚A, «îCò üùï£òè‹ õ÷¼‹, Þ‰FòŠ
ªð£¼÷£î£ó êÍè Y˜F¼ˆî‹ Gè¿‹ â¡ø îõø£ù â‡íŠ «ð£‚¬è 1985èO¡
õ£‚A™ «îê‹ àíóˆ ªî£ìƒAò¶.

1986‹ Ý‡´, è£ƒAóv Üó², “ñ‚è÷£†C‚°‹ õ÷˜„C‚°‹ ð…ê£òˆ¶
Üóê£ƒèƒè¬÷ ñÁYó¬ñŠ¹ ªêŒ»‹ °¿” å¡P¬ù â™.â‹.CƒM î¬ô¬ñJ™
Ü¬ñˆî¶. Üõó¶ ðK‰¶¬óèœ ð…ê£òˆ¶ Üóê£ƒèƒèÀ‚° ¹¶ óˆî‹
ð£Œ„²õî£è Ü¬ñ‰F¼‰îù, Þ‚°¿,

1. ð…ê£òˆ¶ Üóê£ƒèƒèœ Þ‰Fò ÜóCòô¬ñŠ¹„ ê†ìˆî£™ º¬øò£è
º¿¬ñò£è ÜƒWèK‚èŠðì«õ‡´‹. ÞîŸè£è ¹Fò ð°F å¡Á Þ‰Fò
ÜóCòô¬ñŠ¹„ ê†ìˆF™ «ê˜‚èŠðìô£‹ âù¾‹

2. Ü¼è¼«è Ü¬ñ‰î Aó£ñƒè¬÷ å¡Á «ê˜ˆ¶ cFŠ ð…ê£òˆ¶‚è¬÷
ãŸð´ˆîô£‹ âù¾‹

3. «ïó® üùï£òèˆF¡ ªõOŠð£ì£è
“Aó£ñê¬ð” ÜƒWèK‚èŠðì«õ‡´‹
âù¾‹

4. Aó£ñŠ ð…ê£òˆ¶èÀ‚° ÜFè GF
Ýî£óƒèœ õöƒèŠðì«õ‡´‹ âù
ðK‰¶¬óˆî¶.

Ü«î êñòˆF™ Þ‰Fó£ è£‰F «îCò ÝŒ¾
GÁõù‹ õ÷˜„Cˆ F†ìƒèœ ðŸPò æ˜
ÝŒ¾ º®¬õ ªõOJ†ì¶. ÞF™, ñˆFò
Üó² õ÷˜„C‚è£è ªõOJ´‹ 100 Ïð£J™
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ªõÁ‹ 17 Ïð£Œ ñ†´‹ î£¡ Aó£ñˆ¶‚°Š «ð£Œ «ê¼Aø¶ â¡Á‹ ÝP™ ä‰¶
ðƒ° GF ÜóC¡ G˜õ£è„ ªêô¾èÀ‚° ªê¡Á ªè£‡®¼Šð¶‹, ªêôM´‹ ªñ£ˆîŠ
ðíˆF™ 83 êîiî‹ G˜õ£è‚ °÷Áð®è÷£½‹ ð™«õÁ Ü´‚°G¬ô
ªêôMùƒè÷£½‹ ií£Œ «ð£õ¶‹ «ïó® àœ÷£†C Ü¬ñŠ¹èO¡ è†ì£òˆ¬î
àÁFŠð´ˆFò¶.

Þî¡ ªî£ì˜„Cò£è, Ü¡¬øò ð£óîŠ Hóîñó£è Þ¼‰î ó£pš è£‰F Üõ˜èœ,
“ªì™LJL¼‰¶ æ¼ ò£¬ù¬ò ÜÂŠHù£™ Üî¡ õ£™î£¡ Aó£ñˆ¶‚°Š «ð£Œ
«ê¼Aø¶” â¡Á «õ®‚¬èò£è °PŠH†´,

“ï£‹ ñ‚èOì‹ ï‹H‚¬è ªè£‡´œ«÷£‹,
ï™ªô‡í‹  ªè£‡´œ«÷£‹
ñ‚è«÷, îñ¶ î¬ôMF¬ò
G˜íJ‚è‚ Ã®òõ˜èœ

Þ‰Fò ñ‚èÀ‚° - ÜFè Ü÷¾
°®ò£†C¬ò»‹

ÜFè Ü÷¾ ªð£ÁŠ¹í˜„C¬ò»‹
àÁFŠð´ˆ¶«õ£‹.

ñ‚èœ ÜFè£ó‹ ªðøŠð´‹”.

â¡Á ÃP ð…ê£òˆ¶ Üóê£ƒèƒèÀ‚° ÜFè£ó‹ õöƒ°‹ 64õ¶
ê†ìˆF¼ˆîˆF¬ù (1989) ªè£‡´ õ‰î£˜. ð£ó£Àñ¡øˆF¡ ñ‚è÷¬õJ™
Þ„ê†ì‹ G¬ø«õŸøŠð†ì£½‹ ñ£Gôƒè÷¬õJ™ Þ¶ G¬ø«õŸøŠðì£ñ™
«î£Ÿè®‚èŠð†ì¶.

ÜîŸ° Ü´ˆ¶ õ‰î M.H.Cƒ î¬ô¬ñJô£ù «îCò º¡ùE Üó²‹ ð…ê£òˆ¶
Üóê£ƒè‹ õ½ŠªðÁ‹ ºòŸCè¬÷ â´ˆî¶. M.H.Cƒ, ð…ê£òˆ¶ ê†ìõ¬ó¾
ðŸPò ñ£Gô ºîô¬ñ„ê˜èO¡ ñ£ï£†¬ì‚ Ã†®, (Þ‰Fò ÜóC¡ Ã†ì£†Cˆ
îˆ¶õˆ¬î HóFðL‚°‹) “ºŸ«ð£‚è£ù, «ï˜¬ñò£ù ð…ê£òˆ¶ Üóê£ƒèˆ¬î
ãŸð´ˆ¶ƒèœ” â¡Á õL»ÁˆFù£˜. Ýù£½‹ Þ¬ìJ«ô«ò Ü‰î Üóê£ƒèº‹
i›‰îî£™ ð…ê£òˆ¶‚° ÜóCòô¬ñŠ¹„ ê†ìŠÌ˜õ ÜƒWè£ó‹  ªðÁõ¶
èùõ£è«õ Þ¼‰î¶.

H¡ù˜, ó£pš è£‰Fòõ˜èO¡ ñ¬ø¾‚°Š Hø°, ªð£ÁŠ«ðŸø ïóC‹ñó£š
î¬ô¬ñJô£ù Üóê£ƒè‹ Üõ¼‚° ñKò£¬î ªê½ˆ¶‹ Mîñ£è¾‹, è£‰FJ¡
èù¾‚° àJ˜ ªè£´‚°‹ Mîñ£è¾‹, Cô F¼ˆîƒèÀì¡ ð…ê£òˆ¶ Üó²,
ÜóCòô¬ñŠ¹„ ê†ìˆF¼ˆîˆ¬î 73õ¶ ÜóCòô¬ñŠ¹ ê†ìˆF¼ˆîñ£è 1992‹
Ý‡´, ®ê‹ð˜ ñ£î‹ ªè£‡´ õ‰î¶. Ü¶ 1993‹ Ý‡´ ãŠó™ 20‹ «îF

ï¬ìº¬ø‚° õ‰î¶.
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ð…ê£òˆ¶ Üóê£ƒèƒèÀ‚° Þ‰Fò ÜóCòô¬ñŠ¹„ ê†ìŠÌ˜õ ÜƒWè£ó‹ àÁF
ªêŒòŠð†ì¶. ð…ê£òˆ¶ Üóê£ƒè‹ â™ô£ ñ£GôƒèÀ‚°‹ è†ì£òñ£‚èŠð†ì¶.
29 ªêò™ð£†´ˆ ¶¬øèœ è‡ìPòŠð†´ ÜõŸPŸè£ù ðí‹,  ðEèœ,
ðEò£÷˜èœ  ÝAò Í¡¬ø»‹ ð…ê£òˆ¶‚°, ñ£Gô Üó² îóô£‹ âù ÃPò¶.

Þî¡ ªî£ì˜„Cò£è, ãŠó™ 23, 1994‚°œ â™ô£ ñ£Gô Üó²èÀ‹, ¹Fò
F¼ˆîˆFŸ«èŸð, îƒèœ ð…ê£òˆ¶„ ê†ìƒè¬÷ ñ£ŸPò¬ñ‚è «õ‡´‹ âù
G˜Šð‰F‚èŠð†ì¶.  Üî¡ð® îIöè Üó² îI›ï£´ áó£†Cèœ ê†ì‹ 1958
ê†ìˆ¬î c‚A, îI›ï£´ áó£†Cèœ ê†ì‹, 1994ä ãŠó™ 22‹ «îF G¬ø«õŸPò¶.

å†´ ªñ£ˆîñ£è‚ è£µ‹«ð£¶ 1985 - 1995‹ è£ô è†ìˆF™ Gè›‰î Gè›¾èœ
Þ‰Fò ð…ê£òˆ¶ Üóê£ƒè õóô£ŸP™ ªð£¡ â¿ˆ¶‚è÷£™ ªð£P‚èŠðì «õ‡®ò
Gè›¾è÷£°‹. Þ‰î‚ è£ô‚è†ìˆF™, ð…ê£òˆ¶èÀ‚°‹ ÜóCòô¬ñŠ¹
ÜƒWè£ó‹ àÁF ªêŒòŠð†ì¶. Í¡P™ å¼ ðƒ°‚°‚ °¬øM™ô£ñ™ ªð‡èÀ‚°
Þìå¶‚W´, Aó£ñê¬ð «ð£¡ø ºŸ«ð£‚è£ù è¼ˆ¶‚èœ  ð…ê£òˆ¶ Üóê£ƒèˆF™
ãŸð´ˆîŠð†ìù.

²î‰FóÞ‰Fò£M™ ð…ê£òˆ¶‚è¬÷ õ½Šð´ˆî â´‚èŠð†ì ºòŸCèœ :

²î‰Fó‹ Ü¬ì‰îîŸ°Š Hø° Þ‰Fò£M™ ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹è¬÷»‹, Aó£ñ
Ü÷Mô£ù ²òó£xòˆ¬î»‹ õ½Šð´ˆî ð™«õÁ G¬ôèO™, ð™«õÁ
Ü¬ñŠ¹è÷£™ ºòŸCèœ ªî£ì˜‰¶ â´‚èŠð†´ õ¼A¡øù. Þˆî¬èò
ºòŸCèO¡ M¬÷õ£è, îŸ«ð£¶ ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹èO¡ º‚Aòˆ¶õ‹, Ý†C
G˜õ£èˆF™ ñ‚èœ ðƒªè´ŠH¡ ÜõCò‹ «ð£¡ø è¼ˆ¶‚èœ õL¬ñ ªðŸø â™ô£
îóŠHù¬ó»‹ ªê¡ø¬ì‰¶œ÷¶. ªð£¶õ£è Þ‰î õ¬èò£ù ªêò™ð£´è¬÷ ÝÁ
õ¬èò£èŠ HK‚èô£‹.

1. ñˆFò Üóê£™ â´‚èŠð†ì ºòŸCèœ

2. ñ£Gô Üó²è÷£™ â´‚èŠð†ì ºòŸCèœ

3. cFˆ ¶¬øJ¡ Íô‹ â´‚èŠð†ì ºòŸCèœ

4. î¡ù£˜õ GÁõùƒèœ / Ü¬ñŠ¹è÷£™ â´‚èŠð†ì ºòŸCèœ

5. ²ò ó£xTòˆFŸè£ù ñ‚èœ Þò‚èƒèœ

6. ªð£¶ ñ‚èœ - áìèƒèœ

ºî™ Í¡Á Ü¬ñŠ¹èœ 73õ¶ ê†ìˆ F¼ˆîˆFŸ° H¡ ÜóCòô¬ñŠH¡
õ¬óò¬ø‚° à†ð†´ Cô ºòŸCè¬÷ â´ˆ¶œ÷ù. Ü´ˆî Í¡Á Ü¬ñŠ¹èœ
Þ‰Fò£ ²î‰Fó‹ Ü¬ì‰îFL¼‰«î Þˆî¬èò ÜFè£óŠ ðóõ½‚° «ð£ó£®
õ¼A¡øù.
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ñˆFò Üóê£™ â´‚èŠð†ì ºòŸCèœ

· 73õ¶ ê†ìˆF¼ˆîˆF¡ Íô‹ ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹èÀ‚° ê†ìŠÌ˜õ àJ˜

ÜOˆî¶.

· ñˆFò ÜóC¡ áóè õ÷˜„Cˆ ¶¬ø, ðô Ý«ô£ê¬ù‚ °¿‚èO¡ Íô‹ â™ô£

ñ£GôƒèÀ‚°‹ ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹è¬÷ õ½Šð´ˆî õL»ÁˆF õ¼Aø¶.

· ñˆFò ÜóC¡ F†ì‚ èIû¡ - ñ£GôƒèÀ‚è£ù GF å¶‚W†®™ Ü‰î‰î

ñ£GôƒèO™ ªêò™ð†´ õ¼‹ ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹è¬÷‚ è‡è£Eˆ¶

ÜîŸ«èŸð ñ£Gô Üó²‚° GF å¶‚W´ ê£˜‰î è†´Šð£´è¬÷

ï¬ìº¬øŠð´ˆF õ¼î™.

ñ£Gô Üó²è÷£™ â´‚èŠð†ì ºòŸCèœ

Þ‰Fò£M™ °PŠð£è Cô ñ£Gôƒèœ ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹è¬÷ õ½Šð´ˆî YKò

ºòŸCè¬÷ «ñŸªè£‡ì¶. ÜõŸP™ «ñŸ°õƒè£÷‹, ñˆFòŠHó«îê‹, «èó÷‹,

è˜ï£ìè‹ ÝAò ñ£GôƒèO™ Þˆî¬èò «ð£‚° bMóñ£è«õ è£íŠð´Aø¶.

· «ñŸ° õƒè£÷‹, 1950-èO«ô«ò àœ÷£†C Üóê£ƒèƒèÀ‚° º‚Aòˆ¶õ‹

ÜO‚èˆ ªî£ìƒAM†ì¶. ªð£¶õ£è è‹ÎQê‚è†C«ò ñ£Gô Ý†C¬ò

ïìˆF õ‰î¶. õƒè£÷ ñ‚èO¡ MNŠ¹í˜¾, î£Ã˜, è£‰Fò®èO¡

è¼ˆ¶‚èO¡ î£‚è‹, ²î‰FóŠ «ð£ó£†ìˆF™ bMóñ£è ß´ð†ì¬ñ

«ð£¡ø¬õ àœ÷£†C Üóê£ƒèƒèO¡ ªõŸP‚° õN«è£Lò¶.

· ñˆFòŠHó«îê‹, Üì˜‰î è£´è¬÷ àœ÷ì‚Aò ªðKò ñ£Gô‹. è£´èOÛ«ì

ðöƒ°®Jù Aó£ñƒèœ ²ò Ý†Cˆ î¡¬ñ»ì¡ M÷ƒA õ‰îù. Þ‰Fò

ÜóC¡ ðöƒ°®Š ð°F‚è£ù ð…ê£òˆ¶„ ê†ìº‹ ðöƒ°®Jù ñ‚èO¡ ²ò

Ý†Cˆ î¡¬ñ‚° ê†ìŠÌ˜õ ÜƒWè£ó‹ ÜOˆ¶œ÷¶. ÜŠ«ð£¬îò

ñˆFòŠHó«îê ºî™õ˜ “F‚ MüŒ Cƒ” ÜFè£óŠ ðóõL™ ï‹H‚¬è

ªè£‡ìõ˜. àôA«ô«ò ²M†ê˜ô£‰¶ ï£†´‚° Ü´ˆîð®ò£è,

ñˆFòŠHó«îêˆF™ î£¡ ñ‚èœ HóFGFè¬÷ (ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¬ð

ê£˜‰î) ñ‚è÷£™ ðîM Mô‚è„ ªêŒ¶ Üõ˜è¬÷ˆ F¼‹ðŠ ªðÁ‹ àK¬ñ

îóŠð†´œ÷¶. å¼ ð…ê£òˆF™ êeðˆF™ (ÜÂŠÌ˜ ð…ê£òˆ¶) ñ‚èœ

ÜŠð…ê£òˆF¡ î¬ôõ¬ó Þ‰î º¬ø¬òŠ ðò¡ð´ˆF ðîMJö‚è„

ªêŒ¶œ÷ù˜. Þˆî¬èò àK¬ñ îõø£è ðò¡ð´ˆî õ£ŒŠ¹œ÷î£è å¼

è¼ˆ¶ GôMù£½‹ Þïî ïìõ®‚¬è «ïó® üùï£òèˆF™ å¼

¬ñ™è™ô£è Ü¬ñ‰î¶ âùô£‹.
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· ð®ŠðP¾ Iè ÜFè‹ ªðŸø «èó÷ ñ£GôˆF™ ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹è¬÷

õ½Šð´ˆ¶‹ ºòŸC å¼ Þò‚èñ£è«õ ï¬ìªðŸÁ õ¼A¡ø¶. Þ‰î

Þò‚èˆF¡ Íô«õó£è î£ñv äê‚ ñŸÁ‹ Hø êÍèMò™ ÜPë˜èœ

Fè›A¡øù˜. îŸ«ð£¶ ð…ê£òˆ¶‚èœ «èó÷ Aó£ññ‚èO¡ õ£›‚¬è

º¬øJ™ HK‚è º®ò£î Ü¬ñŠð£è ñ£PM†ìù. Aó£ñê¬ðJ™ ñ‚èœ

ðƒªè´Š¹, «î¬õê£˜‰î F†ìIì™, õ÷˜„Cˆ F†ìƒè¬÷ ñ‚èœ

ðƒèOŠ¹ì¡ G¬ø«õŸÁî™ âù â™ô£ G¬ôèO½‹ ñŸø Þ‰Fò

ñ£Gôƒè¬÷ Mì «èó÷£ CøŠð£è«õ ªêò™ð´Aø¶.

· Þ‰Fò£M™ ñˆFò ÜóC¡ áóè õ÷˜„Cˆ¶¬øJùó£™ ðK‰¶¬ó‚èŠð†ì 29

¶¬ø ê£˜‰î ðEèœ, GF, ðEò£÷˜ ÝAò Ü¬ùˆ¬î»‹ ð…ê£òˆ¶èÀ‚°

ñ£ŸPò å«ó ñ£Gô‹ è˜ï£ìè‹. è£‰Fò C‰î¬ùèO™ õ÷˜‰î ðô ï™ô

î¬ôõ˜èœ Þˆî¬èò ñ£ŸøˆFŸ° õN õ°ˆ¶œ÷ù˜. ð…ê£òˆ¶

õ÷˜„CèO™ Þ‰î ñ£Gô‹ YKò ºòŸCè¬÷ â´ˆ¶ õ¼õ¶ ð£ó£†ìˆî‚è¶.

cFˆ ¶¬øJ¡ Íô‹ â´‚èŠð†ì ºòŸCèœ

à„ê cFñ¡ø‹ àœ÷£†C Üóê£ƒèˆ¬î º¬øŠð® ªêò™ð´ˆî£î ñ£Gô Üó²è¬÷Š

ðô º¬ø è‡®ˆ¶œ÷¶. dè£˜ ñŸÁ‹ Cô õìAö‚° ñ£Gôƒèœ Þˆî¬èò

°Ÿø„ê£†´‚° Ý÷£A»œ÷ù.

î¡ù£˜õ Ü¬ñŠ¹èœ Íô‹ â´‚èŠð†ì ºòŸCèœ

²î‰Fóñ¬ì‰î è£ô‹ªî£†«ì ê˜«õ£îò Þò‚è‹, Aó£ñî£ù‹, ÌIî£ù Þò‚è‹

«ð£¡ø¬õ Aó£ñƒèO™ ²ò Ý†C ñôó YKò ºòŸCè¬÷ â´ˆ¶ õ‰îù.

è£‰Fò®èO¡ 18 Ü‹ê G˜ñ£íˆF†ì‹ åšªõ£¼ Aó£ññ£è â´ˆ¶„

ªê™ôŠð†´ ²ò «î¬õ¬òŠ Ì˜ˆF ªêŒ»‹ G¬ô¬ò Ü¬ìò MNŠ¹í˜¾

ãŸð´ˆîŠð†ì¶.

Þ¡¬øò è£ôè†ìˆF™, ðöƒ°® ñ‚èO¬ì«ò ªêò™ð†´ õ¼‹ “M¼‚û Iˆó£”

«ð£¡ø î¡ù£˜õ GÁõùƒèœ Aó£ñ ²ò Ý†CJ™ ñ‚èÀì¡ «ïó®ò£è„

ªêò™ð†´ õ¼A¡øù. õìÞ‰Fò£M™ “HKò£”, “«èó÷£M¡ õ÷˜„C è™M

¬ñò‹” (C.D,S.) «ð£¡ø î¡ù£˜õ Ü¬ñŠ¹èœ ð…ê£òˆ¶ˆ î¬ôõ˜èO¡

Fø¬ñ¬ò «ñ‹ð´ˆîŠ ðJŸCè¬÷ ÜOˆ¶ õ¼A¡øù. îIöèˆF™ î£ù‹

Üø‚è†ì¬÷ò£ù¶ ð…ê£òˆ¶‚èO™ üùï£òèˆî¡¬ñè¬÷ ãŸð´ˆ¶‹

Mîñ£è ðg†ê£˜ˆîŠ ðEè¬÷ˆ ªî£ìƒA»œ÷¶. F¼Šªð¼‹¹ÉK™ ó£Tšè£‰F

«îCò «ñ‹ð£†´ ¬ñòñ£ù¶ ð…ê£òˆ¶èO¡ õ£Jô£è Þ¬÷ë˜ «ñ‹ð£´
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ªî£ì˜ð£ù ºòŸC¬ò «ñŸªè£‡´ õ¼Aø¶. è£‰F Aó£ñˆF™ ªêò™ð†´ õ¼‹
è£‰F Aó£IòŠ ð™è¬ô‚ èöèñ£ù¶ ð…ê£òˆ¶Š HóFGFèÀ‚° ðJŸC
õöƒ°õF™ Ý˜õ‹ è£†® õ¼Aø¶. Þ¬õ Þ¼ŠHÂ‹ Þ‰Fò£ «ð£¡ø IèŠªðKò

ï£†®™ áó£†C «ñ‹ð£´ °Pˆ¶ «ïó®ò£è, ñ‚èÀì¡ â™ô£ G¬ôèO½‹ «ê˜‰¶
ðEò£ŸÁ‹ î¡ù£˜õ GÁõùƒèœ Iè Iè‚ °¬ø«õ.

²ò ó£xòˆ¶‚è£ù ñ‚èœ Þò‚èƒèœ Íô‹ â´‚èŠð†ì ºòŸCèœ

êeð è£ôñ£è, ê†¯vè˜, ü£˜è‡†, «ñŸ° åKê£, õìAö‚° Ý‰Fó‹ ÝAò ñ£GôŠ

ð°FèO™ àœ÷ ðöƒ°®Jù Aó£ñƒèœ, îƒè¬÷ ²ò Ý†C ªð£¼‰Fò ð°Fè÷£èŠ
Hóèìù‹ ªêŒ¶ õ¼õ¶ ÜFèKˆ¶ õ¼Aø¶. êeðˆFò “ì¾¡ ´ â˜ˆ” âÂ‹
ÝƒAô ñ£î Þî› ãø‚°¬øò 1200 ²ò Ý†C Aó£ñƒè¬÷ Ü¬ìò£÷‹

è‡´œ÷î£è °PŠH†´œ÷¶. ªð£¶õ£è â™ô£ Aó£ñƒèÀ‹ Üì˜‰î è£†´Š
ð°FèO™ Ü¬ñ‰¶œ÷ù. Þ‰Fò õùˆ¶¬øJ¡ IîI…Cò è†´Šð£´è÷£™
Üõ˜èO¡ õ£›õ£î£ó‹ «èœM‚°Pò£‚èŠð†ì G¬ôJ™, îƒèœ Þ¼Š¬ð»‹ àJ˜

õ£›î¬ô»‹ àÁF ªêŒ¶ ªè£œÀ‹ Mîñ£è Þˆî¬èò º®¾è¬÷ â´‚A¡øù˜.
Þ‰î õ¬èò£ù Aó£ñƒèO™ “Aó£ñ ê¬ð” ÜFèð†ê ÜFè£ó‹ ªðŸø Ü¬ñŠð£èˆ
Fè›A¡ø¶. Cô Aó£ñƒèœ Þ‰Fò Üó² ê£˜‰î â‰îˆ ¶¬ø ÜFè£KèÀ‹ îƒèœ

Aó£ñˆ¶‚° õó«õ‡®òF™¬ô â¡Á‹ ªõOò£˜ ò£ó£ù£½‹ Aó£ñ ñ‚èO¡ º¡
ÜÂñFJ¡P àœ«÷ ¸¬öò‚ Ãì£¶ â¡Á‹ è™ªõ†®™ â¿F á¼‚° ªõO«ò
¬õˆ¶œ÷ù˜. “Aó£ñ üùó£xò‹” â¡ø Þ‰î Þò‚è‹ è£´èœ Å›‰î ð°FèO™

ðóM õ¼õ¶ °PŠHìˆî‚è¶.

ñè£ó£w®ó£ ñ£GôˆF™ àœ÷ ªñ¡î£ â¡ø ²ò Ý†C Aó£ñˆFŸ° õ¼¬è î‰î
º¡ù£œ îIöèèõ˜ù˜ H.C.Üªô‚ú£‡ì˜, Aó£ñ ê¬ðJ¡ º¡ ÜÂñF ªðŸø
H¡ù«ó Ü‰î Aó£ñˆ¬îŠ ð£˜¬õJì º®‰î¶. Þ„ê‹ðõ‹ Íô‹ Aó£ñ ê¬ðJ¡

Þ¬øò£‡¬ñ àÁF ªêŒòŠð†´œ÷¶.

áìèƒèœ Íô‹ â´‚èŠð†ì ºòŸCèœ

ðˆFK‚¬è, ªî£¬ô‚è£†C, õ£ªù£L «ð£¡ø áìèƒèÀ‹, ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠH¡
«î¬õ¬ò Üî¡ º‚Aòˆ¶õˆ¬î àí˜‰¶, Üî¬ù„ ê£˜‰î MNŠ¹í˜M¬ù

ãŸð´ˆ¶‹ ºòŸCJ™ ß´ð†´ õ¼A¡øù.

F†ì‹, «ò£üù£, °¼‚«ûˆó£ «ð£¡ø ªêŒF Þî›èœ ð…ê£òˆ¶ ê£˜‰î
ªêŒFè¬÷ˆ î£ƒA õ¼A¡øù. º¡¹ ªõOõ‰î FùñôK¡ “ð…ê£òˆ¶ ñô˜”

õ£óÞ¬íŠ¹ ð£ó£†ìŠðì «õ‡®ò ºòŸC. Ýù£½‹ Þ¡Á‹ áìèƒèœ bMóñ£è
Þ‰î ñ£ŸøˆF™ ðƒ° ªðøM™¬ô â¡ð¬î»‹ åŠ¹‚ ªè£œ÷ˆî£¡ «õ‡´‹.
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ð…ê£òˆ¶ Üóê£ƒèƒèO¡ Þ¡¬øò G¬ô

ÜóCòô¬ñŠ¹„ ê†ì‹ Íôñ£è ÜƒWè£ó‹ A¬ìˆî Hø° IèŠ ªðKò âF˜ð£˜Š¹
ð…ê£òˆ¶ Üóê£ƒèƒèœ e¶ ãŸð†®¼‰î¶. Ýù£™, 10 Ý‡´èœ èNˆ¶

ÞŠ«ð£¶ F¼‹HŠ ð£˜‚°‹ «ð£¶, Ü‰î âF˜ð£˜Š¹èœ «ð£Fò  Ü÷MŸ°
G¬ø«õøM™¬ô â¡ð¶ õ¼ˆîˆ¬î ÜOŠðî£è àœ÷¶. âQÂ‹, Ü®ˆî÷
Ü÷M™ ï™ô Fø¬ñò£ù ð™«õÁ î¬ôõ˜èœ à¼õ£A, õ÷˜„CŠ ðEJ™ Cø‰î
ªêò™è¬÷ Ýƒè£ƒ«è ªêŒ¶õ¼õ¶ ÝÁî¬ôˆ î¼A¡ø¶.

ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹èO¡ ªêò™ð£†¬ìŠ ªð£Áˆ¶, å†´ªñ£ˆî
ñ£Gôƒè¬÷ Í¡Á õ¬èò£èŠ HK‚èô£‹.

1. ð…ê£òˆ¶èÀ‚°„ CøŠð£ù ÜFè£ó‹ î‰î ñ£Gôƒèœ :
è˜ï£ìè£, «èó÷£, «ñŸ° õƒè£÷‹, ñˆFòŠHó«îê‹

2. ð…ê£òˆ¶èÀ‚° æó÷MŸ° ÜFè£ó‹ î‰î ñ£Gôƒèœ :
îI›ï£´, Ý‰Fó£, ñý£ó£w®ó‹

3. ð…ê£òˆ¶èÀ‚° Þ¡Â‹ «ð£¶ñ£ù õ£ŒŠ¬ðˆ îó£î ñ£Gôƒèœ :
dè£˜, àˆFóHó«îê‹

Þ‰Fò ÜóCòô¬ñŠH™ “àœ÷£†C Üóê£ƒèƒèœ” ñ£GôƒèÀ‚° àKˆî£ù
ªð£¼÷£èˆ îóŠð†ìî£™, Þˆî¬èò ãŸøˆ î£›¾è¬÷ˆ îM˜‚è º®òM™¬ô.
«ñ½‹ Þ‰Fò£ º¿õ¶‹ ðóõô£è«õ, ñ£Gô Üó²èœ, îƒèœ ÜFè£óƒè¬÷Š
ð…ê£òˆ¶ Üó²èÀì¡ ðƒA†´‚ ªè£œõ¬î M¼‹¹õF™¬ô. ð…ê£òˆ¶‚°
ªè£´‚èŠð†ì ÜFè£óƒèÀ‚°‹, ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹èÀ‚°‹, º¬øò£èˆ
ªîKM‚èŠðìM™¬ô. ÜFè£Kèœ, ð…ê£òˆ¶Š HóFGFèœ, ñ‚èœ ÝAò Íõ¼‚°‹
Þ¬ì«ò ªðKò Þ¬ìªõO Þ¼Šð¶‹, å¼õ¬ó å¼õ˜ ï‹ð£î î¡¬ñ»‹, Aó£ñ
õ÷˜„C‚°Š ªðKò î¬ì‚è™ô£è Þ¼‰¶ õ¼Aø¶.

ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹èO¡ ªêò™ð£†®Ÿ° áÁ M¬÷M‚°‹ è£óEèœ

· ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹èÀ‚°„ êKò£ù, «ð£¶ñ£ù ÜFè£óƒèœ
õöƒèŠðìM™¬ô.

· «ð£Fò GF Ýî£óƒèœ Þ™¬ô.

· Ü®‚è® ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹èœ è¬ô‚èŠð†´ Cô êñòƒèO™ ðô
Ý‡´èœ «î˜î™ ïìˆîŠðì£ñ™ Þ¼‰î¶. îI›ï£†®™ 1-2-1976 ºî™ 1985

õ¬óJ½‹, H¡¹ 1-2-1991 ºî™ Ü‚«ì£ð˜ 96 õ¬óJ½‹ ð…ê£òˆ¶
å¡Pòƒèœ è¬ô‚èŠð†´ «î˜î™èœ ï¬ìªðøM™¬ô. ð…ê£òˆ¶‚è¬÷Š
ªð£Áˆî õ¬óJ™ «î˜‰ªî´‚èŠð†ì G˜õ£è‹ 13.09.1979 ºî™ 1985



áó£†C G̃ õ£è‚ ¬è«ò́ 19

õ¬óJ½‹ H¡¹ 1.02.1991 ºî™ 24.10.1996 õ¬óJ½‹ ªêò™ðìM™¬ô.
ªê¡¬ù ñ£ïèó£†C‚° 25 Ý‡´è÷£è «î˜î™ ï¬ìªðø£ñL¼‰î¶.

· ªð£¶ ñ‚èO¡ Ý˜õI¡¬ñ»‹ ðƒ«èŸH¡¬ñ»‹

· ÜFè£ó õ˜‚èˆF¡ «ð£‚° ñŸÁ‹ ñ‚èO¡ «î¬õè¬÷»‹, M¼Šðˆ¬î»‹
ÜP‰¶ ªêò™ðì£¬ñ

· ð…ê£òˆ¶‚è¬÷ õ½Šð´ˆ¶‹ Ý˜õ‹ ñ£Gô ÜóCì‹ Þ™ô£¬ñ

· c‡ì Þ¬ìªõOò£™ ªî£ì˜„CJ¡¬ñ»‹, «î˜‰ªî´‚èŠð†ì
HóFGFèÀ‚° ðJŸC Þ™ô£¬ñ»‹ Þ¼‰î¶.

· «î˜‰ªî´‚èŠð´‹ HóFGFèO¡ ªêò™ Fø¡ ñŸÁ‹ °¬øõ£ù «ê¬õ
ñùŠ«ð£‚°

· ê†ìñ¡ø ñŸÁ‹ ï£ì£Àñ¡ø àÁŠHù˜èO¡ åŸÁ¬ñ Þ™ô£¬ñ

· ð…ê£òˆ¶èÀ‚°‹ ð…ê£òˆ¶ å¡PòƒèÀ‚°‹ ªî£ì˜¹ Þ™ô£¬ñ

· áó£†C Ü¬ñŠ¹èœ Fø‹ðì„ ªêò™ðì «õ‡®ò ÜóCò™ ñùM¼Šð‹
Þ™ô£¬ñ

· ªð£¶ïô «ð£‚°¬ì«ò£˜ ÜFè‹ ªð£ÁŠ¹‚°ˆ «î˜¾ ªêŒòŠðì£¬ñ

Þˆî¬èò G¬ô ñ£ø«õ‡´ñ£ù£™ Þ‰Fò ÜóCòô¬ñŠ¹„ ê†ìˆF™
ªè£´‚èŠð†´œ÷ 29 ¶¬øèO¡ ÜFè£óƒèœ ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹èÀ‚°ˆ îóŠðì
«õ‡´‹. ÜîŸè£ù GF Ýî£ó‹, ðEŠªð£ÁŠ¹èœ, ñŸÁ‹ ðEò£÷˜è¬÷
ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹èÀ‚° ñ£ŸP, ÜFè£Kèœ ðJŸCòO‚°‹, àîM ¹K»‹
Ü½õô˜è÷£è ªêò™ðì «õ‡´‹. Üˆî¬èò «ïó® üùï£òè‹ æ˜ Þò‚èñ£è
ñ£ø«õ‡´‹. Þ¡Á Þ¶ èùõ£èˆ «î£¡Pù£½‹, ï£¬÷ò M®ò½‚° Þ¶
M¬îò£è Ü¬ñò†´‹.

. . .è£‰FJ¡ C‰î¬ù...è£‰FJ¡ C‰î¬ù...è£‰FJ¡ C‰î¬ù...è£‰FJ¡ C‰î¬ù...è£‰FJ¡ C‰î¬ù
å¼ Þô†Cò Aó£ñˆ¬î à¼õ£‚°õªî¡ð¶ â‰î õ¬èJ½‹
Þô†Cò Þ‰Fò£¬õ à¼õ£‚°õ¬î Mì ê¬÷ˆîî™ô. Þô†Cò
Aó£ñˆ¬î à¼õ£‚è å¼ ñQîK¡ º¿ õ£›ï£œ «î¬õŠð´‹.
Þˆî¬èò ðEJ™ ß´ð´‹ ñQî˜èœ Þ‰Fò£MŸ° ñ†´ñ™ô,
àô°‚«è æ˜ ÜŸ¹î õNè£†®ò£è M÷ƒ°õ£˜èœ.

- ýKü¡ (4-8-1940)- ýKü¡ (4-8-1940)- ýKü¡ (4-8-1940)- ýKü¡ (4-8-1940)- ýKü¡ (4-8-1940)
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ÜPºè‹

“ñ‚è÷£™ Ü¬ñ‚èŠð´‹ àœ÷£†C Ü¬ñŠ¹èœ ²î‰Fó ï£†®Ÿ° õL¬ñ
«ê˜Šðî£è àœ÷¶” â¡Aø£˜ ® ñ£‚AÎ¬õ™L. àœ÷£†C Ü¬ñŠ¹‚èœ Ü®ˆî†´
ñ‚èœ õ¬ó MK‰¶ ðó‰¶œ÷î£™ Þ¶ ñ‚è÷£†C îˆ¶õˆ¬î èŸÁ‚ ªè£´‚°‹
ðœOè÷£è M÷ƒ°Aø¶. àœ÷£†C GÁõùƒèO¡ Cø‰î ªêò™ð£´ ¬ñò ñ£Gô
Üó²èO¡ ²¬ñ¬ò‚ °¬ø‚°‹, ñ‚èœ ðƒèOŠ¹ àœ÷£†C Ü¬ñŠ¹èO¡ Íô‹
ê£ˆFòñ£°‹. Cø‰î G˜õ£èˆFŸ°‹ êKò£ù ðEè¬÷  ªêŒõîŸ°‹ ÜFè£óŠðóõ™
ÜõCò‹ ÝAø¶. Üšõ£ø£ù «î¬õ¬ò Þ‰Fò£M™ G¬ø¾ ªêŒõîŸ°
ÞòŸøŠð†ì¬õ 73õ¶ ñŸÁ‹ 74õ¶ ÜóCò™ Ü¬ñŠ¹„ ê†ì F¼ˆîƒè÷£°‹.
ÞF™ 73õ¶ ê†ìF¼ˆî‹ Þ‰Fò£M¡ ñ‚è†ªî£¬èJ™ 70 êîiî‹ àœ÷ áóè
ñ‚èO¡ âF˜ð£˜Š¹è¬÷ G¬ø¾ ªêŒò õ‰î ð…ê£òˆ¶‚èÀ‚è£ù
ê†ìF¼ˆîñ£°‹.

ÜóCòô¬ñŠ¹„ ê†ìˆ F¼ˆî‹

â¶¾‹ G¬ôò£ùî™ô. è£ô‹ ñŸÁ‹ Å›G¬ô‚° ãŸð ñ£Áî™èœ ÜõCò‹.
âù«õ 1950™ ÞòŸøŠð†ì Þ‰Fò ÜóCòô¬ñŠ¹„ ê†ì‹ «î¬õŠð´‹«ð£¶
Þ‰Fò ÜóCòô¬ñŠ¹„ ê†ìˆ¬î F¼ˆîô£‹ â¡ð¬î HK¾ 368™ (Part XX Article
368)  M÷‚°Aø¶. ÞîŸè£è MFº¬øèœ W›‚è‡ìõ£Á õ°‚èŠð†´œ÷ù.

1. ê£î£óíŠ ªð¼‹ð£¡¬ñ ªðŸÁ F¼ˆî‹ ªè£‡´ õ¼î™. ð£ó£Àñ¡øˆF¡
ãî£õ¶ å¼ ê¬ðJ™ ÜPºè‹ ªêŒ¶ Þ¼ ê¬ðèO½‹ ê£î£óíŠ
ªð¼‹ð£¡¬ñ ªðŸÁ F¼ˆî‹ ªè£‡´ õ¼î™.

2. ð£ó£Àñ¡øˆF¡ Þ¼ ê¬ðèO½‹ Í¡P™ å¼ ðƒ° ªð¼‹ð£¡¬ñ»ì¡
F¼ˆî‹ ªêŒî™.

3. ð£ó£Àñ¡øˆF¡ Þ¼ ê¬ðèO½‹ Í¡P™ Þ¼ðƒ° ªð¼‹ð£¡¬ñ»ì¡
ð£F‚° «ñŸð†ì ñ£Gô ê†ìê¬ðèO¡ ê‹ñîˆ¶ì¡ F¼ˆî™.

73 õ¶
ÜóCòô¬ñŠ¹ˆ
F¼ˆî„ ê†ì‹ 2
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(â.´) üù£FðF «î˜î™ º¬ø, ñˆFò ñ£Gô Üó²èO¬ì«ò ÜFè£óŠ HKM¬ù

73õ¶ ÜóCòô¬ñŠ¹„ ê†ìF¼ˆîñ£ù¶, Þ‰î MFèO™ Í¡ø£õ¶
MFJ¡ð® F¼ˆîŠð†ì¶ â¡ð¬î ÜPi˜èœ.

73õ¶ Þ‰Fò ÜóCòô¬ñŠ¹„ ê†ìF¼ˆî‹

²î‰Fó‹ Ü¬ì‰¶ ñ‚èœ î£ƒè«÷ îƒèÀ‚è£ù ñ‚è÷£†C¬ò ãŸð´ˆF
ªõ°è£ô‹ ÝA»‹ ñ‚èO¬ì«ò õÁ¬ñ, ãŸøˆî£›¾èœ «ð£¡ø¬õèœ
ªî£ì˜õîŸè£ù è£óíƒèO™ º‚Aòñ£ù¬õè÷£è, °ÁAò Ü÷Mô£ù
ÜFè£óŠðA˜¾, õ÷˜„Cˆ F†ìƒèO™ ñ‚èœ è¼ˆ¬î ªè£œ÷£¶ F†ìƒèœ
b†´î™, «ñL¼‰¶ W› «ï£‚Aõ¼‹ õ÷˜„Cˆ F†ìƒèœ, ªõOŠð¬ìò£è
ªêò™ðì£î Üó² â‰Fó‹ ÝAò¬õ î£¡  â¡Áí˜‰î Ü¡¬øò ð£óîŠ Hóîñ˜,
F¼. ó£pšè£‰F Üõ˜èœ, ñ‚èœ ðƒ«èŸ¹ìù£ù ªõOŠð¬ìò£è ªêò™ðì‚Ã®ò
Í¡ø£‹ G¬ô Üóê£ƒèˆ¬î Ü®ñ†ì Ü÷M™ ãŸð´ˆF, Ü¬õ Gó‰îóñ£ù
àœ÷£†C Üó²è÷£è„ ªêò™ðì«õ‡´‹ â¡Á º®¾ªêŒ¶, ÜóCò™ Ü¬ñŠ¹„
ê†ìˆ¬îˆ F¼ˆî«õ‡´‹ âù º®¾ ªêŒî£˜. Þî¡ ªð£¼†´ 64õ¶ ÜóCò™
Ü¬ñŠ¹„ ê†ìF¼ˆîñ£è 1989-™ ï£ì£Àñ¡ø ñ‚è÷¬õJ™ î£‚è™ ªêŒòŠð†´
G¬ø«õŸøŠð†ì¶. Ýù£™ Ü¶ ñ£Gôƒè÷¬õJ™ «î£Ÿè®‚èŠð†ì¶. Þî¡
H¡ù˜ F¼. ïóC‹ñó£š Üõ˜èœ Þ‰Fò Hóîñó£è Þ¼‰î êñòˆF™ Ü‰îˆ
F¼ˆîˆF™ Cô ñ£Áî™èœ ªêŒ¶ e‡´‹ 73õ¶ ÜóCò™ Ü¬ñŠ¹ F¼ˆî„
ê†ìñ£è Þ‰Fò ð£ó£Àñ¡øˆF™ üùõK 22, 1992-™ G¬ø«õŸøŠð†ì¶. ÞîŸ°
ªð¼‹ð£¡¬ñò£ù ñ£GôƒèÀ‹ åŠ¹î™ ÜOˆîù. Þ‰î ê†ì‹ üù£FðFJ¡
åŠ¹î½‚°Š H¡ 1993-‹ Ý‡´  ãŠó™ 24 ‹ ï£œ Üñ½‚° õ‰î¶. 73õ¶ ÜóCò™
Ü¬ñŠ¹ ê†ì Ü®Šð¬ìJ™  â™ô£ ñ£GôƒèO½‹  ñ£Gô áó£†C ê†ìƒè¬÷ å¼
Ý‡´‚°œ ÞòŸø «õ‡´‹ â¡ø è†ì£ò G¬ô¬ò ÜóCòô¬ñŠ¹„ ê†ì F¼ˆî‹
«î£ŸÁMˆî¶.

73õ¶ ÜóCò™ Ü¬ñŠ¹„ ê†ìˆF¼ˆîˆF¡ CøŠð‹êƒèœ

· â™ô£ ñ£GôƒèO½‹ Í¡Á G¬ôèO™ (ñ£õ†ì‹, õ†ì£ó‹, Aó£ñ‹)
ð…ê£òˆ¶èœ  ãŸð´ˆFì «õ‡´‹.

· å¼ áó£†CJ¡ Ü®Šð¬ì ñ‚èœ Ü¬ñŠð£è Aó£ñ ê¬ð à¼õ£‚èŠðì
«õ‡´‹. Aó£ñ ê¬ð â¡ð¶ Üš×ó£†CJ¡ â™¬ô‚°†ð†ì â™ô£
õ£‚è£÷˜è¬÷»‹ ªè£‡ì Ü¬ñŠð£°‹. Þ¶ ð…ê£òˆ¶ Ü÷Mô£ù ñ‚èœ
ê¬ð âùô£‹. Þ„ê¬ðJ™ ªð£¶ñ‚èO¡ è¼ˆ¶èœ ªðK¶‹ º‚Aòˆ¶õ‹
ªðÁAø¶.

· ä‰î£‡´èÀ‚° å¼ º¬ø è†ì£òñ£èˆ «î˜î™ ïìˆîŠðì «õ‡´‹.
ÞîŸè£è ñ£Gô Ü÷M™ «î˜î™ Ý¬íò‹ ãŸð´ˆîŠðì«õ‡´‹.
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Þì å¶‚W´

ªð‡èÀ‚° Í¡P™ å¼ ðƒAŸ°‚ °¬øò£î ÞìƒèÀ‹ î£›ˆîŠð†ì ñŸÁ‹
ðöƒ°®Jù¼‚° Üõ˜è÷¶ ñ‚èœ ªî£¬èJ¡ Ü®Šð¬ìJ™ õ£˜´ àÁŠHù˜

G¬ôJ™ Þ¼‰¶ ñ£õ†ìŠ ªð¼‰î¬ôõ˜ õ¬ó»œ÷ â™ô£ G¬ô ð…ê£òˆ¶
HóFGF ÞìƒèÀ‚°‹ å¶‚W´ ªêŒòŠð†´œ÷¶. Þì å¶‚W†®™ ²öŸC º¬ø
H¡ðŸøŠðì «õ‡´‹.

· ð…ê£òˆ¶ àÁŠHù˜èœ õ£‚è£÷˜èœ Íô‹ «ïó®ò£èˆ «î˜‰ªî´‚èŠðì
«õ‡´‹. (î¬ôõ˜ «î˜¾ º¬ø¬ò ñ£Gô ê†ì ñ¡øƒèœ º®¾ ªêŒòô£‹.)

· G¬ôò£ù, Gó‰îóñ£ù ñ£Gô «î˜î™ Ý¬íò‹ Ü¬ñ‚èŠðì «õ‡´‹.

· GFŠ ðƒW†¬ì º¬øŠð´ˆî ñ£Gô GF Ý¬íò‹ ãŸð´ˆF àÁF ªêŒòŠì
«õ‡´‹. (GF Ý¬íò‹ ä‰î£‡´èÀ‚° å¼ º¬ø ñ£ŸPò¬ñ‚èŠðì

«õ‡´‹.

· ñ£õ†ì F†ì‚°¿ ãŸð´ˆF Üî¡Íô‹ ñ‚èœ «î¬õ¬ò è‡ìP»‹
ºòŸC‚° õNõ°‚èŠð†´œ÷¶. ñ£õ†ìˆ F†ì‚°¿MŸ°ˆ î¬ôõó£è

ñ£õ†ìŠ ð…ê£òˆ¶ î¬ôõ˜ Þ¼Šð£˜.

· õ÷˜„C‚è£ù (êÍè ñŸÁ‹ ªð£¼÷£î£ó) F†ìI´î™ áó£†CJ¡ ªð£ÁŠð£è
õöƒèŠð†´œ÷¶.

· õ÷˜„C ê£˜‰î Üó²ˆ ¶¬ø ÜFè£óƒèœ Aó£ñŠ ð…ê£òˆ¶‚° îóŠðìô£‹ âù
õL»ÁˆîŠð†´œ÷¶. ( 1 1õ¶ ð†®òô£è Þ¶ ÜóCòô¬ñŠH™
Þ¬í‚èŠð†´œ÷¶. «ñŸÃPòõŸP™ ÞÁF Þó‡´ è¼ˆ¶‚èœ è†ì£ò‚

ÃÁè÷£è ÃøŠðì£ñ™, Ü¬õ ñ£Gô ÜóC¡ M¼ŠðˆFù®Šð¬ìJ™
MìŠð†´œ÷ù.

õ÷˜„C ¶¬øèœ

73õ¶ ÜóCò™ Ü¬ñŠ¹ˆ F¼ˆî„ê†ì‹ Ü†ìõ¬í 11™ °PŠH†´œ÷ 29

¶¬øèÀ‚è£ù ðí‹, ðE, ðEò£÷˜èœ  áó£†CèÀ‚° õöƒèŠðìô£‹ â¡Á
õL»Áˆ¶Aø¶. Ü¬õ.,

· Mõê£òº‹, Mõê£ò MKõ£‚èº‹.

· Gô„Y˜F¼ˆî‹, Gô «ñ‹ð£´, ñ‡õ÷‹.

· CÁ ð£êù‹, c˜ «ñô£‡¬ñ, c˜ˆ «î‚è õ÷˜„C.

· è£™ï¬ì, ð£™ð‡¬í, «è£NŠð‡¬í.

· e¡ õ÷‹.
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· êÍè‚ è£´èœ, ð‡¬í‚ è£´èœ.

· CÁ õù àŸðˆF.

· àí¾ ðîŠð´ˆ¶î™ - àœO†ì CÁ ªî£N™èœ.

· èî˜ Aó£ñ ¬èˆ ªî£N™.

· áóè °®J¼Š¹.

· °®c˜.

· Mø°, bõù‹.

· ê£¬ôèœ, ð£ôƒèœ Þîó ªî£ì˜¹ õNèœ.

· I¡ MG«ò£è‹, I¡ Þ¬íŠ¹.

· º¬øê£ó£ âKê‚F.

· õÁ¬ñ åNŠ¹ˆ F†ìƒèœ.

· è™M - Ýó‹ð, Þ¬ìG¬ôŠ ðœOèœ.

· ªî£N™ ¸†ðŠ ðJŸC, ªî£NŸ è™M.

· ºF«ò£˜ è™M, º¬øê£ó è™M.

· Ë™ G¬ôòƒèœ.

· èô£„ê£ó ïìõ®‚¬èèœ.

· ê‰¬îèÀ‹ è¬ìèÀ‹.

· ñ¼ˆ¶õ, ²è£î£ó G¬ôòƒèœ.

· °´‹ð ïô‹.

· ªð‡èœ, °ö‰¬îèœ «ñ‹ð£´.

· àì™ áùºŸ«ø£˜, ñù ïô¡ êKJ™ô£«î£˜ ïô¡.

· ïL¾Ÿø HKMù˜ ïô¡.

· ªð£¶ MG«ò£è º¬ø.

· êºî£ò ªê£ˆ¶èœ ðó£ñKŠ¹.

. . .è£‰FJ¡ C‰î¬ù...è£‰FJ¡ C‰î¬ù...è£‰FJ¡ C‰î¬ù...è£‰FJ¡ C‰î¬ù...è£‰FJ¡ C‰î¬ù

ÜFè£ ó‹ Ü¬ùõKìº‹ ðA˜‰¶ ªè£œ÷Šð†ì£ô¡P
ñ‚è÷£†C¬ò ãŸð´ˆ¶õ¶ ê£ˆFòI™¬ô. ÜFè£ó‹, êó£êK
ÃLJìº‹, î£›ˆîŠð†ìõKìº‹ Hø ïL¾Ÿø HKMùKìº‹ Ãì
ðA˜‰¶ ªè£œ÷Šðì «õ‡´‹.

òƒ Þ‰Fò£ (1.12.1927)òƒ Þ‰Fò£ (1.12.1927)òƒ Þ‰Fò£ (1.12.1927)òƒ Þ‰Fò£ (1.12.1927)òƒ Þ‰Fò£ (1.12.1927)

2.1
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ÜPºè‹

Þ¶õ¬ó Þ‰Fò ÜóCòô¬ñŠ¹„ ê†ìˆF¬ù»‹ Þ‰Fò áóèŠð°FJ™
ñÁñô˜„C¬ò ãŸð´ˆî à¼õ£‚èŠð†ì 73õ¶ Þ‰Fò ÜóCòô¬ñŠ¹  ê†ìˆ
F¼ˆîˆF¬ùŠ ðŸP»‹ ÜP‰¶ ªè£‡«ì£‹. 73õ¶ Þ‰Fò ÜóCòô¬ñŠ¹  ê†ìˆ
F¼ˆîˆF¡ è£óíñ£è ÞòŸøð†ì îI›ï£´ áó£†Cèœ ê†ì‹ 1994 ðŸP»‹
ÜîŸ° º¡ù˜ ï¬ìº¬øJ™ Þ¼‰î îI›ï£´ áó£†Cèœ ê†ìƒèO™ Iè¾‹
º‚Aòñ£è‚ è¼îŠð´‹. îI›ï£´ áó£†Cèœ ê†ì‹ 1958 ðŸP»‹ ªîK‰¶
ªè£œ«õ£‹.

îI›ï£´ ð…ê£òˆ¶ ê†ìƒèœ - õóô£ŸÁ H¡ùE

ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹èœ êƒè è£ôˆFŸ° º¡H¼‰«î ²ò£†C ªðŸø¬õè÷£è M÷ƒA
õ‰F¼‚A¡øù. Þ‰Fò ï£èKè‹ «õ÷£‡¬ñJ¬ù„ ê£˜‰«î «î£¡P»œ÷¶.
ñ‚èœ å¼ êºî£ò Ü¬ñŠð£è ðô ÞìƒèO™  °¿‚è÷£è‚ °®«òP õ£›‰¶
õ‰F¼‚Aø£˜èœ. Üõ˜èÀ‚° ãŸð´‹ Hó„C¬ùè¬÷ˆ b˜ˆ¶‚ ªè£œ÷¾‹,
«õ‡®ò õêFè¬÷„ ªêŒ¶ ªè£œ÷¾‹, àœÙ˜ Ü¬ñŠH¬ù ãŸð´ˆF‚
ªè£‡ì£˜èœ. áK½œ÷ Gôƒèœ Ü¬ùˆ¶‹ Þ‰î Ü¬ñŠH¡ è†´Šð£†®¡ W›
Þ¼‰F¼‚Aø¶. ñ¡ù¼‚° ªê½ˆî «õ‡®ò õKJ¬ù Þ‰î  àœÙ˜ Ü¬ñŠ¹î£¡
ñ‚èOì‹ õÅ™ ªêŒ¶ ªê½ˆF õ‰F¼‚Aø¶. Þšõ¬è  ñ‚èœ Ü¬ñŠ¹èœ î£¡
Ü‰î‰î á˜ Ü÷Mô£ù G˜õ£è‹, cF ÝAò ªð£ÁŠH¬ù ãŸÁ ïìˆF õ‰îœ÷ù.
Þšõ¬ñŠ¹èœ è£ôŠ«ð£‚A™ ‘ð…ê£òˆ¶’ â¡Á M÷ƒèô£JŸÁ.

“Aó£ñŠ ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠHŸ°Š ªð¼ñ÷¾ G˜õ£è ÜFè£óº‹, cF õöƒ°‹ ÜFè£óº‹
Þ¼‰î¶. Üî¡ ÜƒèˆFù˜èœ Ü½õô˜è÷£™ ªðK¶‹ ñF‚èŠð†ì£˜èœ. Gô‹
ð…ê£òˆ¶‚è÷£™ ðA˜‰¶ ÜO‚èŠð†´ õK õÅ™ ªêŒ¶ Üó²‚° Aó£ñˆF¡ ê£˜ð£è
ªê½ˆîŠð†ì¶”

   - ®vèõK ÝŠ Þ‰Fò£ â¡ø ËLL¼‰¶....  - ®vèõK ÝŠ Þ‰Fò£ â¡ø ËLL¼‰¶....  - ®vèõK ÝŠ Þ‰Fò£ â¡ø ËLL¼‰¶....  - ®vèõK ÝŠ Þ‰Fò£ â¡ø ËLL¼‰¶....  - ®vèõK ÝŠ Þ‰Fò£ â¡ø ËLL¼‰¶....

îI›ï£´
áó£†Cèœ ê†ì‹ 1958

ñŸÁ‹ 1994 3
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îI›ï£†®™ A.H. 921-™ ðó£‰îè„ «ê£ö ñ¡ù˜ è£ôˆF™ ð…ê£òˆ¶‚èœ IèŠ
ðô‹õ£Œ‰î ²ò£†C ªðŸø Ü¬ñŠ¹è÷£è„ ªêò™ð†ìù â¡ð¬î àˆFó «ñÏ˜
(è£…C¹ó‹ ñ£õ†ì‹) è™ªõ†´èœ ïñ‚°Š ð¬øê£ŸÁA¡øù.

ð…ê£òˆ¶èœ ªêò™ðì«õ‡®ò Mî‹, ð…ê£òˆ¶ àÁŠHù˜èÀ‚è£ù î°F,
î°FJ¡¬ñ, «î˜î™ º¬ø, ªê£ˆ¶èœ ðó£ñK‚°‹ º¬ø, cF õöƒ°‹ º¬ø
«ð£¡øõŸ¬ø ðŸP Mò‚èˆî°‰î º¬øJ™ Þ‰î‚ è™ªõ†´èO™
M÷‚èŠð†´œ÷ù. ð…ê£òˆ¶Š ð°FJ™ àœ÷ ãKè¬÷Š ð£¶è£ŠðîŸ° ‘ãK
õ£Kò‹’  â¡ø Ü¬ñŠ¹‹ «î£†ìƒè¬÷Š ðó£ñKŠðîŸ°ˆ ‘«î£†ì õ£Kò‹’ â¡ø
Ü¬ñŠ¹‹ Þ¼‰îî£è àˆFó«ñÏ˜ è™ªõ†´ ªîœ÷ˆ ªîOõ£è M÷‚°Aø¶.

Þšõ£Á Y¼‹ CøŠð£è¾‹ õ÷˜‰¶ õ‰î ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹èœ, ÝƒA«ôò˜
Ý†Cè£ôˆF™  ð™«õÁ Þì˜ð£´è¬÷„ ê‰Fˆî¶. ïñ¶ «îêˆF™  Aó£ñ ñ‚èÀ‚°
GôˆF¡ e¶ Þ¼‰î àK¬ñ ð®Šð®ò£è ÜèŸøŠð†ì¶. õK õÅ™ ªêŒõ«î
Ý†CòK¡ °P‚«è£÷£è Þ¼‰î¶. üe¡î£˜èœ õK õÅ™ ªêŒõîŸè£è ÜóC¡
HóFGFè÷£è GòI‚èŠð†ìù˜. üe¡ Þ™ô£î ð°FèO™ ó£òˆ¶ õ£K º¬ø
ãŸð´ˆîŠð†ì¶. A.H 1786™ õ¼õ£Œ õ£Kòº‹ 1788-™ õK õÅ™ ªêŒ»‹
ÜFè£Kò£è ñ£õ†ì Ý†Cˆ î¬ôõ˜ ðîM»‹ ãŸð´ˆîŠð†ì¶. Þîù£™ àœÙ˜
ð…ê£òˆ¶èœ õ½Mö‚è Ýó‹Hˆîù.

19-Ý‹ ËŸø£‡®¡ ÞÁFJ™, ð…ê£òˆ¶ º¬ø ªêò™ Þö‚è‚ è£óíñ£è Þ¼‰î
ÝƒA«ôò˜ Ý†C«ò ð…ê£òˆ¶ º¬ø e‡´‹ ãŸð´õîŸ°‹ õNõ°ˆî¶. ô£˜´
KŠð¡ Hó¹ Üõ˜èœ 1882-™ ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹èœ ãŸð´ˆî b˜ñ£ù‹ ªè£‡´
õ‰î£˜. H¡ù˜ Þ‰îˆ b˜ñ£ù‹ 1884-85™ ê†ìñ£è ÞòŸøŠð†ì¶. ñîó£v
«ô£‚è™ «ð£˜´ ê†ì‹ 1884-™ ÞòŸøŠð†ì¶. ªðƒè£™ «ô£‚è™ «ð£˜´ ê†ì‹
1885-™ ÞòŸøŠðìì¶. ñîó£v «ô£‚è™ «ð£˜´ ê†ìˆF¡ W› Ýƒè£ƒ«è ÎQò¡
èI†®èœ Aó£ñŠ¹øƒèO½‹ ïè˜¹øƒèO½‹ Ü¬ñ‚èŠð†ìù. åšªõ£¼ î£½è£
Ü÷M½‹ î£½è£ «ð£˜´ â¡ø Ü¬ñŠ¹ «è£†ì Ý†Cò˜ î¬ô¬ñJ™
Ü¬ñ‚èŠð†ì¶. ñ£õ†ì Ü÷M™ T™ô£ «ð£˜´ â¡ø Ü¬ñŠ¹ ãŸð´ˆîŠð†ì¶
ÎQò¡ èI†®èÀ‚° ªð£¶„ ê£¬ôèœ ªî¼ M÷‚° Ü¬ñˆî™ ñŸÁ‹
ðó£ñKˆî™, ê£¬ôèœ, °÷ƒèœ, AíÁèœ ê£‚è¬ìèœ ºîLòõŸ¬ø ²ˆî‹
ªêŒî™, ðœOèœ ñ¼‰îèƒèœ ãŸð´ˆî™, ðó£ñKˆî™, ªð£¶„ ²è£î£ó‹ «ðµî™,
°®c˜ õêF ãŸð´ˆ¶î™ «ð£¡ø ðEèœ åŠð¬ì‚èŠð†ìù.

ð…ê£òˆ¶èÀ‚° ðF«õ´èœ ðó£ñKˆî™, Ü®Šð¬ìŠ¹œO Mðóƒèœ
ðó£ñKˆî™ «ð£¡ø ªð£ÁŠ¹èœ åŠð¬ì‚èŠð†ìù. 1909-‹ Ý‡®™
ãŸð´ˆîŠð†ì ÜFè£óŠðóõ™ ðŸPò Þó£ò™ èIû¡ «ê‹v «ð£˜´ ÜP‚¬è
ñŸÁ‹ Þ‰Fò Üóê£ƒèˆF¡ 1918 b˜ñ£ù‹ (1918 Resolution of Govt of India),
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“«î˜‰ªî´‚èŠð†ì HóFGFèœ î£¡ àœ÷£†C Ü¬ñŠ¹èO¡ ðîMJ™ Þ¼‚è
«õ‡´‹” â¡Á ðK‰¶¬óˆîù. Þ‰î ÜP‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìJ™ Ü¶õ¬óJ½‹
Gòñù àÁŠHù˜èœ Þ¼‰¶ õ‰î ðîMè¬÷ «î˜‰«î´‚èŠð†ì àÁŠHù˜èœ
ãŸøù˜.

1920-‹ Ý‡´ ªê¡¬ù Aó£ñŠ ð…ê£òˆ¶„ê†ì‹ ÞòŸøŠð†ì¶. Üî¡ð® 25

õò¶‚° «ñŸð†ì Ü¬ùõ¼‚°‹ õ£‚°K¬ñ õöƒèŠð†ì¶. áó£†Cè¬÷
«ñŸð£˜¬õJì¾‹ õN ïìˆî¾‹, ðFõ£÷˜ ªüùó™ â¡ø Ü½õô˜
GòI‚èŠð†ì£˜. ñ£õ†ì‚ èöèƒèO¡ î¬ôõ˜è÷£è ñ‚è÷£™ «î˜‰ªî´‚èŠð†ì
HóFGFèœ ªêò™ð†ìù˜. ñ£õ†ì Ý†Cˆ î¬ôõ˜ Üê£î£óíñ£ù
Å›G¬ôèO™î£¡ ð…ê£òˆ¶ G˜õ£èˆF™ î¬ôJì º®»‹ â¡ø G¬ô ãŸð†ì¶.

1930-‹ Ý‡´ ªê¡¬ù Aó£ñ ð…ê£òˆ¶ ê†ì‹ óˆ¶ ªêŒòŠð†´ Aó£ñŠ
ð…ê£òˆ¶‚è¬÷ ñîó£v «ô£‚è™ «ð£˜´ ê†ì‹ 1828-¡ W› ªè£‡´õóŠð†ì¶.
1934-™ î£½è£ «ð£˜´èœ óˆ¶ ªêŒòŠð†ìù.

1950-™ ÞòŸøŠð†ì Aó£ñ áó£†Cèœ ê†ìˆF¬ùˆ ªî£ì˜‰¶ îI›ï£´ º¿õ¶‹
ñ‚è÷£™ «î˜‰ªî´‚èŠð†ì àÁŠHù˜è¬÷‚ ªè£‡«ì ð…ê£òˆ¶‚èœ
GÁõŠð†ìù. ð…ê£òˆ¶‚èÀ‚° ðó£ñKŠ¹ ðEèœ ªêŒ»‹ ªð£ÁŠ¹‹ õK
MF‚°‹ ÜFè£óº‹ ÜO‚èŠð†ì¶. ñ£õ†ì‚ èöèƒèO¡ ð…ê£òˆ¶ eî£ù
ÜFè£ó‹ c‚èŠð†ì¶. àœ÷£†C ÝŒõ£÷˜ GòI‚èŠð†ì£˜. Ýù£™ Þ„ê†ì‹
ð…ê£òˆ¶‚è¬÷ õ÷˜„CŠðEJ™ ðƒ° ªè£œÀ‹ å¼ Ü¬ñŠð£è
ÜƒWèK‚èM™¬ô.

îI›ï£´ áó£†Cèœ ê†ì‹ 1958

êºî£ò õ÷˜„C õ†ì£ó‹ ãŸð´ˆ¶î™

Þ‰Fò£M™ 1952-‹ õ¼ì‹ êºî£ò «ñ‹ð£†´ˆF†ì‹ ÜPºèŠð´ˆîŠð†ì¶.
Þî¡ Ü®Šð¬ìJ™ ²ñ£˜ 75,000 ºî™ å¼ ô†ê‹ ñ‚èœ ªî£¬è àœ÷ å¼
ð°F‚° å¼ êºî£ò õ÷˜„C õ†ì£ó‹ (Community Development Block)

Ü¬ñ‚èŠð†ì¶ ñ‚èœ ðƒ«èŸ¹ì¡ ð™«õÁ õ÷˜„Cˆ F†ìƒè¬÷
G¬ø«õŸÁõ¶î£¡ Þ‰î F†ìˆF¡ Ü®Šð¬ì «ï£‚èñ£è Þ¼‰î¶.  ï£÷¬ìM™
Þ‰î F†ì‹  Þ‰Fò£ º¿¬ñ‚°«ñ MK¾ð´ˆîŠð†ì¶.

F¼. ð™õ‰îó£Œ «ñˆî£ èI†® ÜP‚¬è :

êñî£ò õ÷˜„C õ†ì£óƒèO¡ ªêò™ð£†¬ì ÝŒ¾ ªêŒõîŸè£è 1956/57™
F¼.ð™õ‰îó£Œ «ñˆî£ î¬ô¬ñJ™ å¼ °¿M¬ù ñˆFòÜó² GòIˆî¶.
Üî¡ð® Þ‰î‚ èI†® êºî£ò «ñ‹ð£†´ˆ F†ìˆF¡  ªêò™ð£´è¬÷ ÝŒ¾
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ªêŒî H¡, õ÷˜„Cˆ F†ìƒèœ àKò ðô¬ù ÜO‚èM™¬ô âù¾‹ Üšõ£Á
õ÷˜„Cˆ F†ìƒèœ âF˜ð£˜ˆî Ü÷¾ ªõŸPJ¬ù Ü¬ìò£îîŸ° è£óí‹,
«ð£¶ñ£ù ñ‚èœ ðƒ«èŸ¹‹ åˆ¶¬öŠ¹‹ F†ì„ ªêòô£‚èˆF™ Þ™¬ô
â¡ð¬îˆ ªîO¾ ð´ˆFò«î£´  “ñ‚èœ ðƒ«èŸ¹ ê†ìŠÌ˜õñ£è
ãŸð´ˆîŠð†ì Ü¬ñŠ¹ Íô‹ àÁF ªêŒòŠðì «õ‡´‹” â¡Á îù¶
ÜP‚¬èJ™ ðK‰¶¬ó ªêŒî¶. Þ‰î‚ °¿ Í¡ø´‚°Š ð…ê£òˆ¶ º¬øJ¬ù
(Aó£ñ ð…ê£òˆ¶, å¡Pò ð…ê£òˆ¶ ñŸÁ‹ ñ£õ†ì ð…ê£òˆ¶) ðK‰¶¬ó
ªêŒî¶. °¿M¡ ðK‰¶¬ó¬ò ñˆFò Üó² ãŸÁ‚ ªè£‡ì¶.

Þ‰îŠ ðK‰¶¬óJ¡ Ü®Šð¬ìJ™ Ý‰FóŠ Hó«îê‹, °üó£ˆ, ó£üvî£¡ ºîLò
ñ£Gôƒèœ Í¡ø´‚° ð…ê£òˆ¶ º¬øJ¬ù  ãŸð´ˆF õ÷˜„CŠ ðEè¬÷
ð…ê£òˆ¶èOì‹ åŠð¬ìˆîù. îI›ï£†®™ îI›ï£´ ð…ê£òˆ¶èœ ê†ì‹ 1950

óˆ¶ ªêŒòŠð†´, îI›ï£´ áó£†Cèœ ê†ì‹ 1958-™ ï¬ìº¬ø‚° õ‰î¶.
Þ„ê†ìˆF¡ Íô‹ îI›ï£†®™ Í¡ø´‚° º¬ø Üñ½‚° õóM™¬ô. Í¡ø£õ¶
Ü´‚è£ù ñ£õ†ìŠ ð…ê£òˆ¶‚° ðFô£è ñ£õ†ì õ÷˜„C ñ¡ø‹  ñ†´‹
Ü¬ñ‚èŠð†ì¶.

ñ£õ†ì õ÷˜„C ñ¡ø‹:

ñ£õ†ì õ÷˜„C ñ¡øˆF¡ î¬ôõó£è ñ£õ†ì Ý†Cˆî¬ôõ¼‹ àÁŠHù˜è÷£è
ñ£õ†ìˆF™ õ÷˜„CŠ ðE «ñŸªè£œÀ‹ Üó² Ü½õô˜èÀ‹, ñ£õ†ì Ã†´ø¾
õƒAJ¡ î¬ôõ¼‹, ð…ê£òˆ¶ ÎQò¡ î¬ôõ˜èÀ‹, ê†ìñ¡ø ï£ì£Àñ¡ø
àÁŠHù˜èÀ‹ Ý‚èŠð†ìù˜. îI›ï£†®™ êºî£ò «ñ‹ð£†´ˆ F†ìˆ¬î„
ªêòô£‚°õ¶ ê†ìÌ˜õñ£ù ð…ê£òˆ¶ å¡PòƒèOì‹ åŠð¬ì‚èŠð†ì¶.
Aó£ñŠ ð…ê£òˆ¶ ñŸÁ‹ ð…ê£òˆ¶ å¡PòƒèOì‹ ÞˆF†ìˆF¡ Wö£ù ð™«õÁ
õ÷˜„CŠ ðEè¬÷»‹ ªêò™ð´ˆ¶‹ ªð£ÁŠ¹èœ åŠð¬ì‚èŠð†ìù.

Aó£ñŠ ð…ê£òˆ¶èœ

Aó£ñŠ ð…ê£òˆ¶èÀ‚° i†´ õK, ªî£N™ õK, ñŸÁ‹ õ£èù õKè¬÷ MF‚°‹
ÜFè£ó‹ ÜO‚èŠð†ì¶. Üó² õÅL‚°‹ îôõKJ™ å¼ ð°F Aó£ñŠ
ð…ê£òˆFŸ°‚ ªè£´‚èŠð†ì¶. ð…ê£òˆ¶ õÅ™ ªêŒ»‹ i†´ õK‚°„ êññ£ù
i†´õK ñ£Qòº‹ õöƒèŠð†ìù. ªê£ˆ¶ ñ£Ÿø‹ ªêŒî£™ «ñ™ õK MFˆ¶
Ü¬î ð…ê£òˆ¶‚è£ù GôõK Ü®Šð¬ìJ¡ ð® ðA˜‰¶ ÜO‚èŠð†ì¶.

Þ„ê†ìŠð® Aó£ñŠ ð…ê£òˆF¡ º‚Aò èì¬ñèœ

· Aó£ñ„ ê£¬ôèœ, M÷‚°èœ Ü¬ñˆî™ ñŸÁ‹ ðó£ñKˆî™

· èN¾ c˜ õêF
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· ê£‚è¬ì è†´î™ ñŸÁ‹ èN¾ c˜ õêF ªêŒî™

· ªî¼‚è¬÷ ²ˆîñ£è ðó£ñKˆî™

· ªð£¶‚ èNŠð¬øèœ ãŸð´ˆ¶î™, ªð£¶ ñŸÁ‹ îQò£˜ èNŠð¬øèœ
²ˆîñ£è ðó£ñKˆî™

· Þ´è£´èœ, ²´è£´èœ ðó£ñKŠ¹

· °®c˜ Ýî£óƒèœ ãŸð´ˆî™ «ð£¡ø¬õò£°‹.

ð…ê£òˆ¶ å¡Pòƒèœ:

1958-‹ Ý‡´ ð…ê£òˆ¶„ ê†ìˆF¡ð® ð…ê£òˆ¶ å¡PòƒèO¡
èì¬ñè÷£õù:

· áó£†C å¡Pò ê£¬ôèœ Ü¬ñˆî™ ñŸÁ‹ ðó£ñKˆî™.

· ñ¼ˆ¶õñ¬ù ãŸð´ˆ¶î™, ðó£ñKˆî™ ñŸÁ‹ ñ¼ˆ¶õ˜èÀ‚° áFò‹
õöƒ°î™.

· °ö‰¬îèœè£Šðè‹, î£Œ«êŒ ïô ñ¼‰îè‹,  ÝAòõŸ¬ø ãŸð´ˆ¶î™
ñŸÁ‹ ðó£ñKˆî™.

· Ýó‹ðŠ ðœO‚Ãìƒèœ Ýó‹Hˆî™, ðó£ñKˆî™ ñŸÁ‹ îQò£˜ ðœOèÀ‚°
ñ£Qò‹ õöƒ°î™

· ªî£ŸÁ «ï£Œ ðóõ£ñ™ î´Š¹ º¬øJ¬ù‚ ¬èò£Àî™.

· F¼Mö£ ñŸÁ‹ è‡è£†Cè¬÷ ãŸð´ˆ¶î™.

· è£™ï¬ì ñ¼‰îèƒèœ Ü¬ñˆî™ ñŸÁ‹ ðó£ñKˆî™.

· è†®ì‹ è†ì ÜÂñF ÜOˆî™.

· ªð£¶ê‰¬îèœ ãŸð´ˆ¶î™ ñŸÁ‹ ðó£ñKˆî™.

· HøŠ¹ - ÞøŠ¹ ðF¾ ªêŒî™.

· êˆFóƒèœ ñŸÁ‹ ê£õ®èœ ðó£ñKˆî™.

· Mõê£ò àŸðˆF ñŸÁ‹ «õ÷£‡¬ñ¬ò õ¬èŠð´ˆ¶î™.

· Aó£ñ‚ ¬èˆ ªî£N™è¬÷Š ªð¼‚°î™ «ð£¡ø¬õò£°‹.

«ñ½‹ CPò c˜Š ð£êùƒè¬÷ ðó£ñK‚°‹ ªð£ÁŠ¹‹ Hø ¶¬øèœ Íô‹
ð…ê£òˆ¶ ÎQò¡ ð°FJ™ ªêò™ð´ˆ¶‹ F†ìƒè¬÷ ÝŒ¾ ªêŒ»‹ ÜFè£óº‹
áó£†C å¡PòƒèÀ‚° õöƒèŠð†ì¶.

ð…ê£òˆ¶ ÎQò¡èœ àí¾ àŸðˆF¬òŠ ªð¼‚°õF½‹ «õ÷£‡¬ñ
F†ìƒè¬÷ G¬ø«õŸÁõF½‹ ªð¼‹ðƒ° ÝŸPù. «õ÷£‡¬ñ àŸðˆF‚°
«õ‡®ò àóƒèœ, Ì„Cñ¼‰¶èœ, è¼Mèœ ºîLòù ñ‚èÀ‚° âOî£è‚
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A¬ì‚°‹ ªð£¼†´ õ†ì£ó õ÷˜„C Ü½õôèƒèœ CøŠð£èŠ ðEò£ŸPù. °´‹ð
ïôˆF†ìˆF¬ù ªêò™ð´ˆF  ñ‚èœªî£¬èJ¬ù è†´Šð´ˆ¶‹ ðE Iè
º‚Aòñ£ù ðEò£è Þ¼‰î¶. Þ¬õ è™M ñŸÁ‹ ²è£î£óŠ ðEJ½‹
ªð¼‹ðƒè£ŸPù. Ýù£™ è£ôŠ«ð£‚A™, 1977-‹ Ý‡®™ «õ÷£‡¬ñŠðE»‹,
1978-‹ Ý‡®™ î£Œ«êŒ ïô M´Fèœ ñŸÁ‹ ²è£î£óŠ ðEèœ ð…ê£òˆ¶
ÎQòQìI¼‰¶ â´‚èŠð†ì¶. Ýó‹ðŠ ðœO‚ Ãìƒè¬÷ G˜õA‚°‹ ðE,
ñ£Qò‹ õöƒ°‹ ðE, 1980-81‹ Ý‡®™ è™Mˆ¶¬ø‚° ñ£ŸøŠð†ì¶. Ýù£™
ðœO‚Ãì è†®ìƒè¬÷ ðó£ñK‚°‹ ðE ñ†´‹ ð…ê£òˆ¶ ÎQò¡èOì‹
M†´¬õ‚èŠð†´œ÷¶.

Ü«ê£‚ «ñˆî£ èI†® ÜP‚¬è:

ð…ê£òˆ¶ ÎQò¡èœ ªêò™ð´‹ Mî‹ °Pˆ¶ ð™«õÁ °¿‚èœ
Ü¬ñ‚èŠð†ìù. ÜõŸP™ F¼. Ü«ê£‚«ñˆî£ èI†® 1977-‹ Ý‡´ ÜOˆî
ÜP‚¬è Iè º‚Aòñ£ùî£°‹. Þ‰î ÜP‚¬èJ¡ð® ñ‡ìô ð…ê£òˆ¶, ñŸÁ‹
ñ£õ†ì ð…ê£òˆ¶ â¡ø Ü¬ñŠ¹è¬÷ Ü¬ñ‚è Ü‚èI†® ðK‰¶¬óˆî¶.

ð…ê£òˆ¶èœ õ÷˜„CŠ ðEè¬÷ «ñŸªè£œÀ‹ Ü¬ñŠ¹è÷£è ñ†´ñ™ô£ñ™
ÜõŸPŸ° ÜóCò™ ÜƒWè£ó‹ ÜO‚è¾‹ Ü‚èI†® ðK‰¶¬óˆî¶. «ñ½‹
ð…ê£òˆ¶èÀ‚° ÜóCò™ ê†ì gFò£ù Ü‰îv¶ õöƒè ðK‰¶¬óˆî¶. Ü«ê£‚
«ñˆî£ èI†® ÜP‚¬è¬ò ªî£ì˜‰¶ Ý‰Fó£M½‹, è˜ï£ìèˆF½‹ ñ†´‹
ñ‡ìô ð…ê£òˆ¶èœ Ü¬ñ‚èŠð†ìù. ñŸø ñ£Gôƒèœ Þ‰î ÜP‚¬è¬ò
èõùˆF™ ªè£œ÷M™¬ô.

ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹èO¡ ªêò™ð£†®Ÿ° Þ¼‰î î¬ìèœ:

ªð£¶õ£è Í¡ø´‚°º¬ø Þ‰Fò£ º¿õ¶‹ (îI›ï£†®™ Þó‡ì´‚° º¬ø)
ªêò™ð†´ õ‰î£½‹,   Ü¬õèœ  ð…ê£òˆ¶èO¡ ªêò™ð£†®½‹ õ÷˜„CŠ
ðEJ½‹ âF˜ð£˜ˆî Ü÷¾ ªõŸP A¬ì‚èM™¬ô. ÜõŸPŸ° ðô è£óíƒèœ
à‡´. ÜõŸP™ º‚Aòñ£ùõŸ¬ø ï£‹ ð£˜Š«ð£‹.

1. ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹èÀ‚° «ð£¶ñ£ù ÜFè£óƒèœ õöƒèŠðìM™¬ô.

2. «ð£Fò GF Ýî£ó‹ Þ™¬ô.

3. Ü®‚è® ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹èœ è¬ô‚èŠð†ì¶. Cô êñòƒèO™ ðô
Ý‡´èœ «î˜î™ ïìˆîŠðì£ñ™ Þ¼‰î¶.

4. ªð£¶ ñ‚èO¡ ðƒ«èŸ¹ Þ™¬ô

5. ÜFè£ó õ˜‚è‹ ñ‚èO¡  «î¬õè¬÷»‹, M¼Šðˆ¬î»‹ ÜP‰¶ ªêò™ðì£î
G¬ô.
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6. c‡ì Þ¬ìªõOèO¡ è£óíˆî£™ ªî£ì˜„CJ¡¬ñ»‹, «î˜‰ªî´‚èŠð†ì
HóFGFèÀ‚°‹ ðJŸC Þ™ô£¬ñ»‹ Þ¼‰î¶.

7. ê†ìñ¡ø ñŸÁ‹ ï£ì£Àñ¡ø àÁŠHù˜èO¡ åŸÁ¬ñ Þ™ô£¬ñ.

8. å«ó Yó£ù è†ì¬ñŠ¹ Þ™ô£¬ñ.

9. áó£†C Ü¬ñŠ¹èœ Fø‹ðì„ ªêò™ðì «õ‡®ò ÜóCò™ ñùM¼Šð‹
Þ™¬ô.

Þ‰î î¬ìè¬÷ è¬÷‰¶ Cø‰î àœ÷£†C Ü¬ñŠ¹è¬÷ à¼õ£‚°‹ Mîñ£èˆî£¡
ÜóCò™ F¼ˆî„ ê†ì‹ 73 ñŸÁ‹ 74 ãŸð´ˆîŠð†ì¬î ñ£íõ˜èœ ñùF™
ªè£œ÷ «õ‡´‹.

îI›ï£´ áó£†Cèœ ê†ì‹ 1994

73 õ¶ ÜóCò™ ê†ìˆF¼ˆîº‹ îI›ï£´ ð…ê£òˆ¶„ ê†ì‹ 1994-‹.

73õ¶ ÜóCò™ ê†ìˆ F¼ˆîˆF¬ùˆ ªî£ì˜‰¶ F¼ˆî„ ê†ìº‹ îI›ï£´
ñ£GôˆF™ îI›ï£´ áó£†Cèœ ê†ìˆ¬î ñ£ŸP Ü¬ñ‚è «õ‡®ò G¬ô
ãŸð†ì¶. Þ‰î ñ£Áî™ æó£‡´‚°œ ªêŒòŠðì «õ‡´‹ â¡Á‹
õL»ÁˆîŠð†ì¶. Þî¡ è£óíñ£è îI›ï£´ ð…ê£òˆ¶„ ê†ì‹ 1958 óˆ¶
ªêŒòŠð†´ e‡´‹  Cô ñ£Áî™èÀì¡ îI›ï£´ áó£†Cèœ ê†ì‹ 1994
ÞòŸøŠð†ì¶. Þ„ê†ì‹ ãŠó™ 22, 1994‹ Ü¡Á Üº½‚° õ‰î¶.  ÜŠ«ð£¶
Þ‰î„ ê†ìˆF™, 262 HK¾èœ Þ¼‰îù. ÜõŸP™ 216 HK¾èœ  1958‹ Ý‡´
ê†ìˆFL¼‰¶ ÜŠð®«ò ¹Fò ê†ìˆF™ Þì‹ ªðŸÁœ÷ù. ¹Fî£è 48 HK¾èœ
«ê˜‚èŠð†ìù. ÜõŸP™ ñ£õ†ìŠ ð…ê£òˆ¶ ðŸPò HK¾èœ
º‚Aòñ£ù¬õò£°‹.

Þ„ê†ìˆF™ õ£èùõK, îôõK, «ñ™õK ß†´ ñ£Qò‹, àœÙ˜ ê£¬ô ñ£Qò‹
i†´ õK ß†´ ñ£Qò‹ ºîLò HK¾èœ c‚èŠð†ìù. Þ‰î„ ê†ì‹ 2004 õ¬ó 45

º¬ø‚° «ñ™ F¼ˆî‹ ªêŒòŠð†´œ÷¶. ¹Fî£è 25 HK¾èÀ‚° «ñ™
«ê˜‚èŠð†´œ÷ù. 73õ¶ ÜóCòô¬ñŠ¹„ ê†ìˆ F¼ˆîˆF¡ Ü®Šð¬ìJ™
«î¬õò£ù ñ£Ÿøƒèœ ªêŒòŠð†ìù.

îI›ï£´ áó£†Cèœ ê†ì‹ 1994-™ Üî¡ °P‚«è£÷£è áó£†Cèœ ªð£¶ñ‚èœ
ªð¼ñ÷M™ ðƒ«èŸè‚ Ã®ò î¡ù£†C Ü¬ñŠð£è ªêò™ð´õîŸ°‹,
õ÷˜„CˆF†ìƒè¬÷ˆ Fø‹ðì G¬ø«õŸÁõîŸ° Þ„ê†ì‹ ÞòŸøŠð†ìî£è
°PŠH´Aø¶. Þ„ê†ìˆF™ Aó£ñ ê¬ð â¡ø ¹Fò Ü¬ñŠ¹ ãŸð´ˆîŠð†´œ÷¶.
å¼ ð…ê£òˆF¡ â™¬ô‚°œ Þ¼‚A¡ø õ£‚è£÷˜èœ Ü¬ùõ¼‹ Þ‰î Aó£ñ
ê¬ðJ¡ àÁŠHù˜èœ Ýõ£˜èœ. Aó£ñê¬ð‚ Ã†ìˆF™ Aó£ñ õ÷˜„Cˆ
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F†ìˆFŸ° åŠ¹î™ ÜO‚è¾‹, ð…ê£òˆF¡ Ý‡´ õó¾ ªêô¾ F†ìˆFŸ°

åŠ¹î™ ÜO‚è¾‹ ð…ê£òˆF¡ º‰¬îò Ý‡´ ªêŒî õó¾ - ªêôMŸè£ù

îE‚¬è ÜP‚¬èJ¬ù ðKYL‚è¾‹, ð…ê£òˆ¶Š ð°FJ™ G¬ø«õŸøŠð´‹

â™ô£ F†ìƒè¬÷»‹ ÝŒ¾ ªêŒò¾‹ ÜFè£ó‹ õöƒèŠð†´œ÷¶.

ð…ê£òˆ¶ HóFGFèœ «î˜¾º¬ø

Aó£ñ ð…ê£òˆF¡ î¬ôõ˜

ñ‚è÷£™ «ïó®ò£èˆ

« î ˜ ‰ ª î ´ ‚ è Š ð ´ õ £ ˜ .

ð…ê£òˆî£ù¶ ðô õ£˜´è÷£èŠ

HK‚èŠð†´ àÁŠHù˜èœ

«î ˜ ‰ ª î´‚èŠð´õ £ ˜ èœ .

ð…ê£òˆ¶ å¡Pòƒèœ,

ñ£õ†ìŠ ð…ê£òˆ¶‚èœ

ÜîŸªèù îQ õ£˜´èœ

Ü¬ñ‚èŠð†´, õ£˜´

àÁŠHù˜èœ Ü‰î õ£˜´èO™ àœ÷ õ£‚°K¬ñ ªðŸøõ˜è÷£è

«î˜‰ªî´‚èŠð´õ£˜. ð…ê£òˆ¶ˆ ¶¬íˆ î¬ôõ˜, ð…ê£òˆ¶ ÎQò¡, ñ£õ†ì

ð…ê£òˆ¶ ÝAòõŸP¡ î¬ôõ¼‹ ¶¬íˆ î¬ôõ¼‹ õ£˜´ àÁŠHù˜è÷£™

º¬ø«ò «î˜‰ªî´‚èŠð´õ£˜èœ. 1958 ð…ê£òˆ¶èœ ê†ìˆF™ Þ¼‰î, Aó£ñŠ

ð…ê£òˆ¶ î¬ôõ˜èœ ð…ê£òˆ¶ å¡PòƒèO™ àÁŠHù˜è÷£è Þ¼Šð£˜èœ â¡ø

º¬ø ¹Fò ê†ìˆF™ c‚èŠð†´œ÷¶. ê†ìñ¡ø ñŸÁ‹ ï£ì£Àñ¡ø

àÁŠHù˜èœ Üõ˜èœ õA‚°‹ ðîMJ¡ è£óíñ£èŠ ð…ê£òˆ¶ å¡PòƒèO¡

àÁŠHù˜è÷£è„ ªêò™ð´õ£˜èœ â¡ð¶‹ ÞŠ«ð£¶ c‚èŠð†´œ÷¶. Ýù£™

ñ£õ†ìŠ ð…ê£òˆF™ õ£˜´ àÁŠHù˜è¬÷ˆ îMó, ê†ìñ¡ø, ð£ó£Àñ¡ø

àÁŠHù˜èÀ‹ àÁŠHù˜è÷£è Þ¼Šð£˜èœ. Ýù£™ Þõ˜èœ ñ£õ†ìŠ ð…ê£òˆ¶

î¬ôõ˜ ñŸÁ‹ ¶¬íˆ î¬ôõ˜ «î˜îL™ õ£‚° ÜO‚è º®ò£¶.

Þì å¶‚W´

Í¡Á G¬ôŠ ð…ê£òˆ¶èO½‹ ªð‡èÀ‚° î¬ôõ˜ ñŸø‹ õ£˜´ àÁŠHù˜

ðîMèO™ Í¡P™ å¼ ðƒAŸ°‚ °¬øò£î Þì å¶‚W´ ªêŒòŠð†´œ÷¶.

ð…ê£òˆ¶Š ð°FèO™ àœ÷ î£›ˆîŠð†ì / ðöƒ°®Jù˜ ñ‚è†ªî£¬è‚° âŸð,

Üõ˜èÀ‚° Þì å¶‚W´ ªêŒòŠð´‹. Þ‰î å¶‚èŠð†ì ÞìƒèO½‹ Í¡P™ å¼

ðƒAŸ°‚ °¬øò£î Þì å¶‚W´ ªð‡èÀ‚° å¶‚èŠð´‹.
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ð…ê£òˆ¶‚èO¡ ªð£ÁŠ¹èœ

Aó£ñŠ ð…ê£òˆ¶:

¹Fò ð…ê£òˆ¶„ ê†ìˆF™, Aó£ñ áó£†C‚° ãŸèù«õ 1958‹ Ý‡´ ÜO‚èŠð†ì
èì¬ñèœ, ÜFè£óƒèœ îMó ¹Fòî£è‚ è†®ìƒèœ è†ì ÜÂñF õöƒ°‹

ÜFè£óº‹, ÜõŸ¬ø º¬øð´ˆ¶‹ ÜFè£óº‹ õöƒèŠð†´œ÷¶. Þ‰î ÜFè£ó‹
Ü¡Á ð…ê£òˆ¶ ÎQò¡èOì‹ Þ¼‰î¶. º¡¹ Üð£òèóñ£ù¶‹,
Ü¼õ¼‚èˆî‚èñ£ù¶ñ£ù ªî£N™ ïìˆî àKñ‹ õöƒ°‹ ÜFè£ó‹ ð…ê£òˆ¶

ÎQò¡ Ý¬íò£÷Kì‹ Þ¼‰î¶. îŸ«ð£¶ Þ‰î ÜFè£ó‹ Aó£ñ áó£†C‚°
ñ£ŸøŠð†´œ÷¶.

å¡Pò ð…ê£òˆ¶:

ð…ê£òˆ¶ ÎQò¡èÀ‚° º¡¹ Þ¼‰î ðEèœ Þ‰î ê†ìˆF¡ W› ªî£ì˜Aø¶.

¹Fòî£è, Aó£ñƒèO™ °®c˜ ñŸÁ‹ êô¬õ ªêŒõîŸè£ù c˜ Ýî£óƒèœ
ãŸð´ˆ¶‹ ðE»‹ ðô Aó£ñƒèÀ‚°Š ðò¡ðì‚Ã®ò ð£¶è£‚èŠð†ì °®c˜
õöƒ°‹ ðE»‹ õöƒèŠð†´œ÷¶.

ñ£õ†ìŠ ð…ê£òˆ¶:

ñ£õ†ì áó£†Cèœ â¡ø ¹Fò Ü¬ñŠ¹ 1994 ð…ê£òˆ¶„ ê†ìˆF™
ãŸð´ˆîŠð†´œ÷¶. Ü¶ ñ£õ†ìˆF™ ï¬ìªðÁ‹ õ÷˜„CŠ ðEè¬÷ ÝŒ¾
ªêŒ»‹ Ü¬ñŠð£è¾‹, ð…ê£òˆ¶ ñŸÁ‹ ð…ê£òˆ¶ ÎQò¡èœ G¬ø«õŸÁ‹

õ÷˜„CŠ ðEèO™ Ý«ô£ê¬ù ÃÁ‹ Ü¬ñŠð£è¾‹ ªêò™ð´Aø¶. F†ìƒè¬÷
ªêò™ð´ˆ¶‹ ÜFè£ó‹ ñ£õ†ìŠ ð…ê£òˆ¶èÀ‚° Þ™¬ô. õK MF‚°‹
ÜFè£óº‹ Þ™¬ô.

ñ£õ†ìˆ F†ì‚°¿

¹Fò ê†ìˆF™ Aó£ñŠ ð…ê£òˆ¶, ð…ê£òˆ¶ ÎQò¡, ñ£õ†ìŠ ð…ê£òˆ¶
ÝAòõŸPŸ° ªð£¼÷£î£ó õ÷˜„C‚è£è¾‹, êÍè cF õöƒè¾‹ F†ì‹ b†´‹
ªð£ÁŠ¹ åŠð¬ì‚èŠð†´œ÷¶. Þî¡ ªð£¼†´, ñ£õ†ìˆ F†ì‚°¿ â¡ø å¼

¹Fò Ü¬ñŠ¹ ãŸð´ˆîŠð†´œ÷¶. Þî¡ î¬ôõó£è ñ£õ†ì áó£†Cˆ î¬ôõ˜
Þ¼Šð£˜. ñ£õ†ì Ý†Cˆ î¬ôõ˜ ¶¬íˆ î¬ôõó£è Þ¼Šð˜. ñ£õ†ìˆ
F†ì‚°¿MŸ° àîM Þò‚°ù˜ ðîM‚°‚ °¬øò£ñ™ Ü½õô˜ ªêòô£÷ó£èŠ

ðE¹Kõ£˜. Þ¶ îMó Þ‰î ê†ìˆF™, ñ£Gô «î˜î™ Ý¬íòº‹, ñ£Gô GF
Ý¬íòº‹ Ü¬ñ‚è õ¬è ªêŒòŠð†´œ÷¶.
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îI›ï£´ ð…ê£òˆ¶„ ê†ì‹

1994 ²¼‚è‹.

îI›ï£´ ð…ê£òˆ¶„ ê†ì‹ 1994 Ýù¶ 13 ÜˆFò£òƒè÷£è¾‹, 262

HK¾è÷£è¾‹ ð°‚èŠð†´œ÷¶. îI›ï£´ ð…ê£òˆ¶„ ê†ìˆ¶ì¡ ï£¡°
Þ¬íŠ¹Š ð†®ò™èœ Þ¬í‚èŠð†´œ÷ù. îI›ï£´ ð…ê£òˆ¶„ê†ì‹,
áó£†Cñ¡ø‹, ñ£õ†ìáó£†C âù Í¡Á G¬ô ð…ê£òˆ¶ Üóê£ƒè‹ ðŸPò
M÷‚èƒè¬÷ àœ÷ì‚Aò¶.

. . .è£‰FJ¡ C‰î¬ù...è£‰FJ¡ C‰î¬ù...è£‰FJ¡ C‰î¬ù...è£‰FJ¡ C‰î¬ù...è£‰FJ¡ C‰î¬ù

âù¶ èù¾ G¬ø«õÁñ£ù£™, Þ‰Fò£M™ àœ÷ ã¿ ô†ê‹
Aó£ñƒèO½‹ ð®‚èˆ ªîKò£îõ˜èœ Þ¼‚è ñ£†ì£˜èœ.
«õ¬ôJ™ô£ˆ F‡ì£†ì‹ Þ¼‚è£¶. Ü¬ùõ¼‹ «îêˆF¡
ðòÂ‚è£ù ðEJ™ ß´ð†®¼Šð˜. Ü¬ùõ¼‚°‹ á†ìñ£ù
àí¾, ð£¶è£Šð£ù Þ¼ŠHì‹, ²è£î£óñ£ù õ£›‚¬è îñ¶
«î¬õè¬÷ î£«ñ b˜ˆ¶‚ ªè£œÀ‹ õ£ŒŠ¹èœ ÝAò¬õ
àÁF ªêŒòŠð†®¼‚°‹.

- ýKü¡ (18-1-1922)- ýKü¡ (18-1-1922)- ýKü¡ (18-1-1922)- ýKü¡ (18-1-1922)- ýKü¡ (18-1-1922)



34 áó£†C G̃ õ£è‚ ¬è«ò́

õ÷˜„C ÜPºè‹

G¬ùŠðªî™ô£‹ ïì‰¶M†ì£™ ªîŒõ‹ ã¶I™¬ô â¡Á å¼ ð£ì™ à‡´.

Ü«î«ð£™

ªõŸP «õ‡´ñ£ «ð£†´Š ð£óì£ âF˜c„ê™.....

â¡Á‹ å¼ F¬óŠðì ð£ì™ ÃÁAø¶. Þî¡ Íô‹ ïñ‚° â¡ù ªîKAø¶. â‰î å¼

Mûòº‹ Þ¬ìÎÁ Þ™ô£ñ™ Þ¼‚è£¶. õ÷˜„C»‹, Hó„ê¬ù»‹ å†®Š Hø‰î

Þó†¬ì‚ °ö‰¬îèœ â¡Á î£«ù Ü˜ˆî‹. «î¬õè«÷ è‡´H®Š¹èO¡ î£Œ

â¡Á æ˜ «ñ™ï£†´ ÜPë¡ ÃÁõ¶ «ð£™ õ÷˜„C‚è£ù î¬ì‚èŸèÀ‹

êõ£™èÀ«ñ ÜõŸ¬øˆ b˜ˆ¶ õ÷˜„C¬ò àÁFŠð´ˆîˆ «î¬õò£ù à‰¶

ê‚F¬ò ïñ‚° ÜO‚Aø¶.

Ü‰î õ¬èJ™ Þ‰îŠ ð£ì‹, Þ¡¬øò êÍè ÅöL™, ï‹I¬ì«ò è£íŠð´‹

õ÷˜„C¬ò î¬ìªêŒ»‹ è£óEèœ ðŸP M÷‚°Aø¶. õ÷˜„CŠ Hó„ê¬ùèœ ðŸP

ªîK‰¶ ªè£œõî¡ Íô‹ Ü¬î b˜ŠðîŸ°ˆ «î¬õò£ù «ò£ê¬ùèœ ï‹I¬ì«ò

ñô¼‹ â¡ðF™ ê‰«îèI™¬ô.

àœ÷£†C Ü¬ñŠ¹èœ Ü®Šð¬ìJ™ (ê†ìIòŸÁ‹ ÜFè£ó‹ Þ™ô£îî£™) ÜóCò™

Ü¬ñŠ¹è«÷ Ü™ô. Þ‰Fò ÜóCòô¬ñŠ¹ ê†ìˆFù®Šð¬ìJ™ ð£˜‚°‹ «ð£¶,

Þ¬õ õ÷˜„C‚è£ù Ü¬ñŠ¹è÷£è«õ è¼îŠð´A¡øù. îI›ï£´ áó£†Cèœ

ê†ì‹, õ¬óòÁˆ¶œ÷ áó£†C Ü¬ñŠ¹èO¡ ªð£ÁŠ¹è¬÷‚ è£µ‹ «ð£¶,

Üˆî¬èò ªð£ÁŠ¹èœ Aó£ñŠ¹ø Ü÷M™ õ÷˜„CJ¬ù àÁF ªêŒò

ªè£´‚èŠð†´œ÷î£è«õ Þ¼‚A¡ø¶. Þ‰î Å›G¬ôJ™, áó£†C Ü¬ñŠ¹èO™

ðƒªè´‚°‹ ï‹¬ñŠ «ð£¡øõ˜èÀ‚°, êºî£ò õ÷˜„C ðŸPò Ü®Šð¬ì ÜP¾‹,

ªîO¾‹ ÜõCòñ£ùî£°‹.

õ÷˜„C,
õ÷˜„Cˆ îˆ¶õƒèœ ñŸÁ‹

õ÷˜„C GÁõùƒèœ

2

4
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õ÷˜„C - M÷‚è‹

ï£‹ â¡ù G¬ù‚A«ø£«ñ£ Ü¶õ£è«õ«õ ÝA«ø£‹.
ï£‹ â‰î Ü÷¾ àò˜A«ø£«ñ£ Ü¶

ï‹ C‰î¬ùè«÷£´
ï‹ Ü«î C‰î¬ùè«÷£«ì

ïñ‚è£ù àô¬èŠ ¹¬ùA«ø£‹.   - ¹ˆî˜- ¹ˆî˜- ¹ˆî˜- ¹ˆî˜- ¹ˆî˜

â¶ õ÷˜„C?

‘å¼ G¬ôJ™ Þ¼‰¶ ñŸªø£¼ G¬ô‚° îQŠð†ì ñQî¬ù«ò£, å¼ °¿¬õ«ò£

Ü™ô¶ å¼ GÁõùˆ¬î«ò£, â´ˆ¶„ ªê™õîŸ°Š ªðò«ó õ÷˜„C’ â¡Á ªð£¶

õö‚A™ ÃÁA«ø£‹. Þƒ° ñŸªø£¼ G¬ô â¡Á °PŠH´õ¶ ºîL™ Þ¼‰î

G¬ôJ™ Þ¼‰¶ àò˜¾ ªðÁAø G¬ô¬ò«ò °P‚°‹. àî£óíñ£è ñ£î õ¼ñ£ù‹

Ï.1000-ˆFL¼‰¶ Ï.2000-ñ£è å¼õ˜ ªðŸø£™ Üõ˜ ªð£¼÷£î£ó Ü÷M™ õ÷˜„C

Ü¬ì‰¶œ÷£˜ â¡Á ÃÁA«ø£‹. Ýù£™ Þˆî¬èò õ÷˜„C å¼ è£ôè†ìˆ¶‚°œ

Gè›‰î£™ Ü¶ ï¡¬ñ îó£¶. ñ£ø£è ªî£ì˜‰¶ Gèö «õ‡´‹. Ýè«õ ê£î£óí

õ÷˜„C¬ò Mì G¬ôˆî õ÷˜„C«ò Cø‰î¶. «ñŸÃPò àî£óíˆF™ Ï. 2000-

ˆ¶ì¡ Üõó¶ õ¼ñ£ù‹ G¡Á M†ì£™ ÜîŸ° «ñ™ Üõ˜ õ÷˜„C Ü¬ìòM™¬ô

â¡Á ÃÁA«ø£‹. Ýè«õ ªî£ì˜‰¶ ï¬ìªðŸÁ‚ ªè£‡´ Þ¼‚°‹ å¼

ñ£Ÿøˆ¬î«ò ï£‹ G¬ôˆî õ÷˜„C âùô£‹.

èwìŠð´‹ æ˜ ã¬ö õÁ¬ñ G¬ôJ™ Þ¼‰¶ ªõO õ‰î£™ Ü¬î õ÷˜„C â¡Á

ÃÁA«ø£‹. Ýù£™ Ü‰î õ÷˜„Cò£ù¶ Gó‰îóñ£è, î¬ôº¬ø‚°‹ ªî£ì˜‰¶

õó‚Ã®òî£è, î£ƒè«÷ ªêò™ð´ˆî‚Ã®òî£è Þ¼‰î£™ ñ†´«ñ Ü¶ G¬ôò£ù

õ÷˜„Cò£è‚ è¼îŠð´‹.

Ü‰î G¬ô ãŸð´õîŸ° èŸÁ‚ªè£´ˆî™ ÜõCò‹. ðC«ò£´ àœ÷ å¼õÂ‚° e¡

H®ˆ¶‚ ªè£´Šð¬î Mì, e¡ H®‚è‚ èŸÁ‚ ªè£´Šð¶ î£¡ Cø‰î õN

è£†´îô£°‹. å¼õÂ‚° e¡ H®‚è‚ èŸÁˆ î‰î£™ Üõ¡ ªî£ì˜‰¶ ðCò£øô£‹.

G¬ôˆî õ÷˜„C â¡ð¶ º‚Aòˆ¶õ‹ ªðÁAø¶. Ýîô£™ ÞŠð£ìˆF™ ÞQ«ñ™

õ÷˜„C â¡Á °PŠHìŠð´õ¶ G¬ôˆî õ÷˜„C¬ò«ò °P‚°‹.

õ÷˜„C - õ¬óò¬ø

õ÷˜„C â¡ð¶ ñ‚èœ îƒè÷¶ «î¬õè¬÷ˆ î£ƒè«÷ ÜP‰¶ ÜõŸ¬øŠ Ì˜ˆF ªêŒ¶
ªè£œõîŸè£è, «î¬õò£ù Íô£î£óƒè¬÷ˆ Fó†®, Üî¬ù G˜õA‚°‹ Fø¬ñ¬ò õ÷˜ˆ¶‚
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ªè£‡´ , îƒèÀ‚°œ
GÁõùƒè¬÷ à¼õ£‚A
Ü¬ùõ¼‚°‹ Gó‰î óñ£ù
êKêññ£ù õ÷˜„C¬ò ãŸð´ˆF,
êÍè ñ£Ÿøˆ¬î»‹ ,
MNŠ¹í˜¬õ»‹ ªè£‡´
õ¼õ«î Ý°‹. Þî¡ Íô‹
Gó‰îóñ£ù ñŸÁ‹ êKêññ£ù
ðô¡è¬÷Š ªðø„ ªêŒî™
Ý°‹.

õ÷˜„Cˆ îˆ¶õƒèœ

“êºî£òˆF™ àŸðˆFˆ ¶¬øJ™ êºî£ò Ã†´ø¾ º¬ø H¡ðŸøŠð´õ¬î å¼ƒA¬í‰î
õ÷˜„C â¡Á ªê£™ôô£‹. Þ‹º¬øJ™ «õ¬ôò£ù¶ ðô ð°Fè÷£èŠ HK‚èŠð†´
åšªõ£¼ ð°F‚°‹ îQˆîQ«ò «õ¬ôò£†èO¡ °¿‚èœ «ð£ìŠð†´ ªêò™ð´ˆîŠ
ð´Aø¶. Þî¬ù ªî£Nô£÷˜èO¡ CøŠ¹ˆ «î˜„C â¡Á °PŠHìô£‹. «õ÷£‡¬ñ, ªî£N™,
õEè‹ â¡ø Þ‹Í¡Á‹ å¡Áì¡ å¡Á èô‰¶ àœ÷ G¬ô«ò õ÷˜„Cò£°‹.”

- Ýì‹vIˆ- Ýì‹vIˆ- Ýì‹vIˆ- Ýì‹vIˆ- Ýì‹vIˆ

“å¼ ï£†®¡ ªð£¼÷£î£ó õ÷˜„CJ™ «õ÷£‡¶¬ø»‹, Üˆ¶¬ø ªð¼‹ð£¡¬ñò£Œ
ªè£‡®¼‚°‹ Aó£ñƒèÀ‹ î£¡ º‚Aò ðƒ° õA‚A¡øù. ï£†®™ õ÷˜‰¶ õ¼‹
ñ‚èœ ªî£¬è‚° àíõOŠð¶‹, ªî£N™èÀ‚°ˆ «î¬õò£ù Ü®Šð¬ìŠ
ªð£¼†è¬÷»‹ Þ¬õ î£¡ î¼A¡øù. ªî£N™è¬÷, à¼õ£‚°‹ ªð£¼†è¬÷ õ£ƒ°‹
ê‚FJ¬ù ªð¼‹ð£ô£ù Aó£ñ ñ‚èÀ‚° «õ÷£‡¶¬ø»‹, Aó£ñƒèÀ‹ î£¡
ÜO‚A¡øù. å¼ ï£†®¡ ªð£¼÷£î£ó õ÷˜„C¬ò Ü‰ï£†®¡ Aó£ñƒèÀ‹,
«õ÷£‡¬ñ»‹ î£¡ G˜íò‹ ªêŒA¡øù.”

-«ìM† K‚è£˜«ì£.-«ìM† K‚è£˜«ì£.-«ìM† K‚è£˜«ì£.-«ìM† K‚è£˜«ì£.-«ìM† K‚è£˜«ì£.

“êºî£òˆF™ õ£¿‹ ð™«õÁ HKMùK¬ì«ò ãŸð´‹ ªî£ì˜„Cò£ù ªð£¼÷£î£óŠ
«ð£ó£†ìƒèO¡ M¬÷õ£èˆ î£¡ â™ô£ õóô£ŸÁ Gè›„CèÀ‹ àœ÷ù. êºî£ò
ñ£ŸøˆFŸ° º‚Aò Ü®Šð¬ì å¼ êºî£òˆF™ Gô¾‹ àŸðˆF º¬ø«ò Ý°‹. â™ô£
êºî£òˆF¡ õóô£Á‹ õ˜‚èŠ «ð£ó£†ìˆF¡ õóô£«ø Ý°‹.”

- è£˜™ ñ£˜‚v- è£˜™ ñ£˜‚v- è£˜™ ñ£˜‚v- è£˜™ ñ£˜‚v- è£˜™ ñ£˜‚v
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M÷‚è‹

«ñŸÃPò õ¬óò¬øèO¡ ð® õ÷˜„C Ü¬ìò «õ‡´ªñQ™
W›‚è‡ì ªêò™èœ Gèö «õ‡´‹.

1. ñ‚èœ îƒèœ «î¬õè¬÷ˆ î£ƒè«÷ ÜPî™.

2. «î¬õ¬òŠ Ì˜ˆF ªêŒõîŸè£ù Íô Ýî£óƒè¬÷ˆ Fó†´î™ (ñQî ê‚F,
ªð£¼†èœ, GF «ð£¡ø¬õ)

3. Íô Ýî£óƒè¬÷ G˜õA‚°‹ Fø¡ ªðÁî™.

4. õ÷˜„C‚è£ù G˜õA‚°‹ Fø¡ ªðÁî™. (áó£†C ñ¡ø‹, ²ò àîM‚ °¿‚èœ
«ð£¡ø¬õ).

5. GÁõùƒèœ Íôñ£è MNŠ¹í˜¬õ»‹ êÍè ñ£Ÿøˆ¬î»‹ ãŸð´ˆ¶î™.

6. ªêò™ð´ˆF êKêññ£ù G¬ôò£ù ðô¡è¬÷ Ü¬ùˆ¶ îóŠHù¼‹ ªðø„
ªêŒî™. (ü£F, ñî «õÁð£´, Ý‡ - ªð‡ «õÁð£´, «ð£¡ø¬õ Þ¡P).

õ÷˜„C - «ñ‹ð£´ «õÁð´ˆ¶î™:

«ð„² õö‚A™ ï£‹ õ÷˜„C (Growth)¬ò»‹, º¡«ùŸøˆ¬î»‹ (Development) å«ó
Ü˜ˆîˆF™ ðò¡ð´ˆF õ¼A¡«ø£‹. Ýù£™ Þ¬õ Þó‡®Ÿ°‹ Þ¬ì«ò Ü®Šð¬ì
«õÁð£´ Þ¼‚Aø¶. å¼ M¬î ñ‡µ‚°œO¼‰¶ ªõO«ò õ¼‹ õ¬ó Gè›A¡ø
ñ£Ÿø‹, ñ‡EŸ° «ñ«ô õ‰¶M†ì ¶O˜ «ñ½‹ ¶O˜ˆ¶ ªê®ò£õîŸ°
Gè›A¡ø ñ£Ÿøˆ¬î Mì º‚Aòñ£ùî£°‹. ÞF™ M¬î ¶Oó£è ñ£Á‹ ñ£Ÿøˆ¬î
º¡«ùŸø‹ â¡Á‹, ¶O˜„ªê®ò£è ñ£Á‹ ñ£Ÿøˆ¬î õ÷˜„C â¡Á‹
°PŠHìô£‹. î£J¡ õJŸÁ‚°œ Þ¼‚°‹ C², 10 ñ£îƒèœ õ÷˜õ¬î º¡«ùŸø‹
â¡Á‹, °ö‰¬î Hø‰î Hø° õ÷˜õ¬î õ÷˜„C â¡Á‹ Ãøô£‹. Þ¡Â‹
ªîOõ£è ªê£™ô «õ‡´ñ£ù£™, å¼ «õ¬÷ «ê£ŸÁ‚«è õNJ™ô£îõ˜, FùêK 50
Ïð£Œ ê‹ð£F‚°‹ Ü÷¾‚° î°F ªðÁõ¬î º¡«ùŸø‹ â¡Á‹ ðô «è£®èÀ‚°
ÜFðFò£è Þ¼Šðõ˜ Ã´îô£è Cô ô†êƒèœ ê‹ð£F‚°‹ õ£ŒŠ¬ðŠ ªðÁõ¬î
õ÷˜„C â¡Á‹ Ãøô£‹.

Ýè, º¡«ùŸø‹ â¡ð¶ õÁ¬ñ‚«è£†®Ÿ°‚ W› àœ÷õ˜èO¡ õ£›M™ ï™ô
ñ£Ÿøˆ¬î ãŸð´ˆ¶õ¶ âù¾‹, õ÷˜„C â¡ð¶, Ü´ˆî è†ì ñ£Ÿøƒè¬÷ˆ
É‡´õ¶ âù¾‹ ªè£œ÷ô£‹. âù«õ õ÷˜„C º¡«ùŸø‹ â¡ð¶‹ å¡Á«ð£ôˆ
«î£¡Pù£½‹ Ü¬õJó‡´‹ «õÁ«õø£ù¬õ. «ñ½‹ º¡«ùŸøˆF¡ Ü´ˆî
ªî£ì˜G¬ô î£¡ õ÷˜„Cªò¡Á‹ ï£‹ ¹K‰¶ ªè£œÀî™ ÜõCò‹.

õ÷˜„CJ¡ Ü®Šð¬ì‚ ÃÁèœ :

êºî£ò õ÷˜„C¬ò Ü÷M´õ¶ Iè¾‹ è®ù‹. Ýè«õ Üî¬ù Ü÷M´õîŸ°
W›‚è‡ìõŸ¬ø‚ °Pf´è÷£è â´ˆ¶‚ ªè£œ÷ô£‹. õ÷˜„C¬ò Ü÷M´õîŸè£è
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ñ†´ñ™ô£ñ™ õ÷˜„Cˆ F†ì‹ b†´‹ «ð£«î Þˆî¬èò Ü®Šð¬ì‚ ÃÁè¬÷
Ü¬ìò ÜˆF†ì‹ õ¬è ªêŒAøî£ âù è‡è£E‚èô£‹.

«î˜¾ ªêŒî™ ²î‰Fó‹ :

åšªõ£¼ îQñQîÂ‹ °¿¾‹ î£ƒèœ â¡ù ªêŒò «õ‡´‹ â¡ð¬îˆ «î˜¾
ªêŒò, à¼õ£‚è, Üî¡ð®„ ªêò™ðì àî¾î™.

Cø‰î õ£›‚¬èˆîó‹ :

åšªõ£¼ ñQîÂ‹ î¡ õ£›‚¬è‚° àKò Ü˜ˆî‹, îQˆî¡¬ñ, õ£¿‹ Mî‹
ÝAò¬õè¬÷‚ è‡ìP‰¶ Üî¡ð® õ£¿‹ õNè¬÷ Ü¬ìò àî¾î™.

êºî£ò«ñ Íôîùƒè¬÷ G˜õAˆî™ :

ñQî õ÷ƒèœ ñŸÁ‹ ªð£¼œ õ÷ƒè¬÷‚ è‡ìP‰¶, ÜõŸ¬ø G˜õAŠðF½‹,
ð£¶è£ŠðF½‹ åšªõ£¼ îQñQîQ¡ ªð£ÁŠ¹‚è¬÷ àíó¬õˆî™.

ªî£ì˜¹è¬÷ ÜPò„ ªêŒî™ :

GÁõù Ü¬ñŠ¹èœ ñŸÁ‹ èô£„ê£óƒè¬÷‚ è‡ìP‰¶ îQ ñQîÂ‚°‹
Ü¬õèÀ‚°‹ àœ÷ ªî£ì˜¹è¬÷ ê£˜¹ˆ î¡¬ñè¬÷»‹ åšªõ£¼õ¼‚°‹ àíó
¬õˆî™.

G¬ôò£ù ñ£Ÿø‹ :

êºî£ò ñ£Ÿøƒè÷£™ îQñQî ñŸÁ‹ GÁõù Ü¬ñŠ¹èO™ ªî£ì˜‰¶ ñ£Ÿø‹
Gèöˆ î‚è º¬øè¬÷ ãŸð´ˆ¶î™.

õ÷˜„C‚è£ù Üµ°º¬øèœ :

· ã¬öèOì‹ ªê™

· Üõ˜èO¡ ñˆFJ™ õ£›

· Üõ˜èOìI¼‰¶ èŸÁ‚ªè£œ

· Üõ˜èÀì¡ «ê˜‰¶ F†ìI´

· Üõ˜èÀì¡ «ê˜‰¶ ðEªêŒ.

· Üõ˜èÀ‚°ˆ ªîK‰îõŸPL¼‰¶ «õ¬ô¬òˆ ªî£ìƒ°.

· Üõ˜èOì‹ Þ¼ŠðõŸPL¼‰¶ à¼õ£‚°.

· ªêò™º¬øè¬÷‚ è£‡HŠðî¡ Íô‹ èŸÁ‚ªè£´.

· º®¾ Þ¶î£¡ â¡P™ô£ñ™ ªêò™º¬øè¬÷‚ èŸÁ‚ªè£´.

· å¼ƒA¬í‰î õNº¬øè¬÷‚ èŸÁ‚ªè£´

· ñ£Ÿøˆ¬î à¼õ£‚°. º®¾èœ ªêŒ¶Mì£«î. îŸè£Lè Gõ£óíñ£è
Þ™ô£ñ™ Gó‰îóñ£è M´M.
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â‰î Ü®ˆî†´ ñ‚èœ ªê™õˆ¬î à¼õ£‚°Aø£˜è«÷£ â‰î ã¬ö ñ‚èœ
àŸðˆF¬ò„ ªêŒ¶ î¼Aø£˜è«÷£ Ü‰î ñ‚èœ õÁ¬ñJ™ õ£®‚ Aì‚è
à¬öŠHŸ° CP¶‹ ªî£ì˜H™ô£î å¼ Ã†ì‹ ªê™õ„ ªêNŠ«ð£´ õ£›‰¶
ªè£‡®¼‚°‹ G¬ô¬ò ñ£ŸP â™«ô£¼‚°‹ êKêññ£ù õ÷˜„C¬ò ãŸð´ˆ¶‹
õN¬ò‚ èŸÁ‚ ªè£´Šð«î Üµ°º¬øJ¡ «ï£‚èñ£Œ Þ¼‚è «õ‡´‹.

Aó£ñ õ÷ƒèœ:

ªð£¶õ£è Aó£ñ‹ â¡ø£«ô Üƒ° Gô¾‹ õÁ¬ñ»‹ êÍè «õÁð£´èÀ‹, Íì
ï‹H‚¬èèÀ«ñ Ü¬ùõK¡ ñù‚ è‡E½‹ ºîL™ «î£¡ÁAø¶. ñ£ø£è,
åšªõ£¼ Aó£ñº‹ î¡ùèˆ«î Cø‰î õ÷ƒè¬÷‚ ªè£‡´œ÷¶.

å¼ Aó£ñˆF™ Üî¡ õ÷˜„C‚°Š ðò¡ðì‚Ã®ò Ü¬ùˆ¶«ñ Aó£ñ õ÷ƒè÷£°‹.
ÞõŸ¬ø Aó£ñˆF¡ ªê£ˆ¶‚èœ â¡«ø ªè£œ÷ô£‹. Aó£ñ õ÷ƒè¬÷ 5 õ¬èò£èŠ
HK‚èô£‹.

ñQîõ÷‹

å¼ Aó£ñˆF™ ñQîQ¡ ñù ÝŸø¬ô»‹ àì™ ðôˆ¬î»‹ «ñ‹ð´ˆ¶ð¬õ
Ü¬ùˆ¶‹ ñQî õ÷«ñ. ñQî õ÷‹ â¡ð¬î W›‚è‡ì ð†®ò™ Íô‹
ð°‚èô£‹.

è™M, ²è£î£ó‹, °´‹ðƒèœ, ñ‚èœªî£¬è, àì™ïô‹, Fø¬ñèœ, M¬÷ò£†´,
ªð£¿¶«ð£‚°, «ð£¡ø¬õ ñQî õ÷ƒè÷£°‹.

ÞòŸ¬è õ÷‹

ÞòŸ¬èJù£™ A¬ì‚è‚Ã®ò¶ ÞòŸ¬è õ÷ƒè÷£°‹. c˜, Gô‹, ïF, è£´èœ,
ðJ˜èœ, ñ¬öõ÷‹, ªõŠð G¬ô, «ð£¡ø¬õ ÞòŸ¬è õ÷ƒè÷£°‹.

êÍè õ÷‹

Aó£ññ£ù¶ è†´‚«è£Šð£ù æ˜ Ü¬ñŠð£è Þòƒ°õîŸ°‚ è£óíñ£ù¬õ«ò êÍè
õ÷ñ£°‹. Ü‰î Aó£ñˆ¶ ñ‚èO¡ Þù‹, ªñ£N, ê£F, èô£„ê£ó‹, õNð£´,
ï‹H‚¬èèœ, ð‡®¬èèœ, i†´ Mö£‚èœ, á˜‚è†´Šð£´, êƒèƒèœ,
Ü¬ñŠ¹èœ, è†Cèœ, àø¾ º¬øèœ, ªð‡èœ ñŸÁ‹ ºF«ò£K¡ G¬ô
«ð£¡ø¬õ êÍè õ÷ƒè÷£°‹.

Þˆî¬èò õ÷ƒèœ å¡Á‚ªè£¡Á ªî£ì˜¹¬ìòùõ£è«õ àœ÷ù. å¡P™
ãŸð´‹ ñ£Ÿø‹ ñŸø¬îŠ ð£F‚Aø¶. àî£óíñ£è, ï™ô è™Mò£™ ñQî õ÷‹
«ñ‹ð´Aø¶. Üîù£™ ï™ô «õ¬ôõ£ŒŠ¹ ãŸð†´ ªð£¼÷£î£ó õ÷‹ àò˜Aø¶.
Þîù£™ è†ì¬ñŠ¹ õ÷ƒèœ àò˜A¡øù.
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è†ì¬ñŠ¹ õ÷‹

Ü‚Aó£ñˆF¡ ñ‚èœ îƒè÷¶ õ£›‚¬è¬ò CøŠð£è «ñ‹ð†ì îóˆ¶ì¡ õ£ö
àî¾‹ õêFè«÷ è†ì¬ñŠ¹ õ÷ñ£°‹. i´èœ, ê£¬ôèœ, ªî¼‚èœ,
ê£‚è¬ìõêF, I¡M÷‚°èœ, °®c˜, ñ¼ˆ¶õñ¬ù, ªð£¶MG«ò£è‹, õƒAèœ,
ðœOèœ, Ü…ê™ ñŸÁ‹ ªî£¬ô«ðC õêF, ºîLò¬õ è†ì¬ñŠ¹ õ÷ƒè÷£°‹.

ªð£¼÷£î£ó õ÷‹

ªð£¼÷£î£ó õ÷‹ âù‚ è¼¶õ¶, Ü‰î Aó£ñˆF¡ ªî£N™, «õ¬ôõ£ŒŠ¹
Mõê£ò‹, àŸðˆF, ªê£ˆ¶, ªð£¶„ªê£ˆ¶, à¬ö‚°‹ ñ‚èœ, GFÜ¬ñŠ¹èœ,
ªî£NŸê£¬ôèœ «ð£¡ø¬õ ªð£¼÷£î£ó õ÷ƒè÷£°‹.

õ÷˜„CŠ Hó„ê¬ùèœ

Aó£ñƒèO¡ õ÷ƒè¬÷Š H¡Â‚°ˆ îœOM†´ º¡ùî£èˆ ªîKò‚Ã®ò¬õ.
Üƒ° õ÷˜„C‚°ˆ î¬ìò£è M÷ƒ°‹ Cô Mûòƒè«÷ ÞõŸ¬ø«ò õ÷˜„CŠ
Hó„ê¬ùèœ âùô£‹. Þˆî¬èò õ÷˜„CŠ Hó„C¬ùèO¡ ªõOŠð£´è¬÷»‹
è£óEè¬÷»‹ ÞŠð£ìˆF™ ªîK‰¶ ªè£œ÷ô£‹.

õ÷˜„CŠ Hó„C¬ùè¬÷‚ W›‚è‡ìõ£Á õ¬èŠð´ˆîô£‹.

1. õÁ¬ñ

2. è™M‚ °¬øð£´

3. ²è£î£ó‚ °¬øð£´

4. êºèŠ Hó„C¬ùèœ

õÁ¬ñ

Þ‰Fò£M™ õ£ö‚Ã®ò 102 «è£® ñ‚èO™ 26 M¿‚è£´ ñ‚èœ õÁ¬ñ‚«è£†®¡
W› õ£›A¡øù˜ âù ¹œO Mðó‚ èí‚°èœ ªîKM‚A¡øù˜. Þ‰î G¬ô CP¶‹
ñ£ŸøI¡P ªî£ì˜‰¶ ðô è£ôñ£è Þ¼‰¶ õ¼Aø¶. åšªõ£¼ ä‰î£‡´ˆ
F†ìº‹ õÁ¬ñ‚«è£†®Ÿ°‚ W› õ£¿‹ ñ‚è¬÷ ÜîŸ° «ñ™ ªè£‡´
õ¼õ¬î«ò «ï£‚èñ£è‚ ªè£‡´ b†ìŠð´A¡øù. ïñ¶ Þ‰Fò£M™
ªêôMìŠð´‹ ªî£¬èJ™ 40-50% õÁ¬ñ‚«è£†®Ÿ° W› õ£¿‹ ñ‚èÀ‚è£è„
ªêôMìŠð´Aø¶. Ýù£™ õÁ¬ñ â¡ø£™ â¡ù? Þ‰î õÁ¬ñ‚ «è£´ â¡ð¶
â¬î‚ °P‚Aø¶ â¡ø «èœM â¿ŠðŠð†ì£™ êKò£ù M¬ì ðôKìI¼‰¶
A¬ìŠðF™¬ô.

õÁ¬ñ : õ¬óò¬ø

ÜP¾, Fø¬ñ, ê‚F, ÜFè£ó‹ ªê™õ‹, ðö‚èõö‚è‹ ñŸø Hø õêFèœ ÞõŸP™
î£›‰î G¬ôJ™ àœ÷õ˜è¬÷ õPòõ˜èœ âùô£‹. Þ‰î î£›‰î G¬ô«ò õÁ¬ñ
â¡Á Ü¬ö‚èŠð´Aø¶.
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ã¬öèœ Iè¾‹ àÁFò£ùõ˜èœ, è®ù à¬öŠð£Oèœ, Ã˜ñF à¬ìòõ˜èœ,
G¬ô¬ñ‚°ˆ î‚èð® ñ£P‚ªè£œÀ‹ î¡¬ñ à¬ìòõ˜èœ. ã¬öèœ
º¡«ùÁõîŸ° ê£îèñŸø Å›G¬ôè«÷ î¬ì‚èŸè÷£è Þ¼‚A¡øù.

õÁ¬ñJ¡ ªõOŠð£´èœ

å¼ îQñQî¬ù ã›¬ñ G¬ô‚°ˆ îœ÷ 20 õ¬èò£ù è£óEèœ è£óíñ£è

Ü¬ñA¡øù. Þ¬õ õ¬ôŠH¡ù™ «ð£¡Á Ü¬ñ‰¶ õÁ¬ñJQ¡Á ã¬ö
ñ‚è¬÷ ªõO õóMì£ñ™ î´‚A¡øù. ã›¬ñJ¡ Ü¬ìò£÷ƒèœ ðô õ®M™
ªõOŠð´Aø¶.

«ñ½‹ Þˆî¬èò ªõOŠð£´èœ å¡¬ø å¡Á ê£˜‰¶œ÷ù. Þî¬ù õ¬óðìˆF™
è£íô£‹.

ªð£¼÷£î£ó ã›¬ñ

ªð£¼œ, ðí õêF‚ °¬ø¬õ«ò ªð£¼÷£î£ó ã›¬ñ â¡A«ø£‹. Þ¶«õ ñŸø

G¬ôèO¡ î¡¬ñ¬ò º®¾ ªêŒò‚Ã®òî£è àœ÷¶. ã›¬ñò£™ àí¾
A¬ìŠðF™¬ô, Ü™ô¶ °¬ø‰î Ü÷¾ àí¾ A¬ì‚Aø¶. Þîù£™ àì™
ðôiùñ¬ìAø¶. «ï£Œ âF˜Š¹ ê‚F °¬øAø¶. «ï£ò£™ î£‚èŠð´Aø£¡. î°‰î

CA„¬ê â´‚è ðí õêF Þ¼ŠðF™¬ô.

ðí õêF Þ™ô£î è£óíˆFù£™ îQ¬ñŠð´ˆîŠð´A¡øù˜. îQ¬ñŠ
ð´ˆîŠð´õî£™ CA„¬ê â´‚è„ ªê™ô‚Ã®ò G¬ô Þ™¬ô. Ü¶ ðŸPò

MNŠ¹í˜¾‹ Þ™¬ô. Ü™ô¶ ñ¼ˆ¶õ CA„¬ê‚° ÜFè ªêô¾ Ýõî£™
ªê£ˆ¶‚è¬÷ Þö‚è «ï˜Aø¶. ªê£ˆ¶‚èœ Þö‰¶M†ì Hø° Üõ˜èÀ‚°
Þ¼‚°‹ ÜFè£ó‹ «ð£Aø¶. êºî£òˆF™ Ü¬ùõó£½‹ ¹ø‚èE‚èŠð´‹ G¬ô¬ò

Ü¬ìAø£˜èœ. âù«õ ðí õêF‚ °¬ø¾ ã›¬ñJ¡ æ˜ Ü¬ìò£÷ñ£°‹.

àì™ ïôI¡¬ñ

àì™ ïô‚°¬øMù£™ «õ¬ô º¿¬ñò£è ªêŒò º®ò£î G¬ô ãŸð´‹. ÜFè
«ïó‹ «õ¬ô ªêŒò º®ò£îî£™ àŸðˆF °¬øAø¶ Ü™ô¶ Üõ˜èÀ‚°‚
A¬ì‚°‹ ÃL °¬øAø¶. Þîù£™ ªð£¼÷£î£óˆF™ H¡îƒAò G¬ô‚°ˆ
îœ÷Šð´Aø£˜èœ. Ü«î£´ îQ¬ñŠð´ˆîŠð´Aø£˜èœ. ñŸøõ˜è÷£™
Üº‚èŠð´Aø£˜èœ. âù«õ Üõ˜èœ àK¬ñ»‹ ÜFè£óº‹ Þ™ô£î G¬ô‚°ˆ
îœ÷Šð´Aø£˜èœ.

îQ¬ñ

Þîù£™ è™M ñŸÁ‹ Hø õêFè¬÷Š ªðÁ‹ õ£ŒŠ¹ °¬øõ£è àœ÷¶.
MNŠ¹í˜õŸø G¬ô à¼õ£A õ¼Aø¶. ñŸøõ˜èÀì¡ ªî£ì˜¹èœ A¬ì‚è
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õ£ŒŠ¹‚ °¬øAø¶. Þîù£™ Üóê£ƒèˆ F†ìƒèœ Üõ˜èÀ‚°„
ªê¡ø¬ìõF™¬ô. ðô‹ °¬ø‰îõ˜è÷£è Þ¼Šðî£™ ðô‹ àœ÷õ˜èœ Þõ˜è¬÷
ãñ£ŸP Þõ˜èœ e¶ ÝF‚è‹ ªê½ˆ¶A¡øù˜. «ñ½‹ ê†ì‹, è£õ™¶¬ø

«ð£¡øõŸPL¼‰¶ îQ¬ñŠ ð†®¼Šðî£™ õóî†ê¬í «ð£¡ø Hó„C¬ùèÀ‚°
à†ð†´ ªê£ˆ¶‚è¬÷ Þö‚°‹ G¬ôò£™ àK¬ñ ñŸÁ‹ ÜFè£óˆ¬î
Þö‚Aø£˜èœ.

î£ƒ°‹ ê‚F Þ¡¬ñ

Ýðˆ¶ Å›G¬ôè¬÷»‹, ÞöŠ¹è¬÷»‹ î£ƒ°‹ ê‚F Þ™ô£ñL¼Šð¶‹
ã›¬ñJ¡ ªõOŠð£ì£°‹. ªð£¼÷£î£óI¡¬ñò£½‹ îQ¬ñŠð´ˆîŠð†ì

G¬ôJù£½‹ ÜFè£óºœ÷õ˜èœ ñŸÁ‹ «ï£J¡ î£‚°î½‚° âOF™ Ý÷£°‹
Åö™ ãŸð´Aø¶. Üîù£™ êÍè‚ ªè£´¬ñè÷£½‹ îQ ñQî˜è÷£½‹
ªè£´¬ñŠð´ˆîŠð†´, Ü®¬ñŠð´ˆîŠð†´ ÜFè£ó‹ Þö‰¶, ²ò ñKò£¬î

Þö‰¶ õ£›A¡øù˜. Ü«î£´ àì™ ê‚F °¬øõ£è Þ¼Šðî£™ «ï£J¡ ªè£´¬ñ‚°
âOF™ Ý÷£A Üîù£™ ªð£¼÷£î£ó‹ °¬ø‰¶, àì™ î÷˜‰¶, ñFŠHö‰¶
ÜõFŠð´A¡øù˜.

ÜFè£óI¡¬ñ

îù‚è£ù ²î‰Fóˆ¬îŠ ðò¡ð´ˆ¶‹ ÜFè£óñŸø G¬ô¬ò«ò Þ¶ °PŠH´Aø¶.
Ü®¬ñ G¬ô‚°ˆ îœ÷Šð´‹ å¼õ˜ ²î‰Fóñ£è â‰î Mêòˆ¬î»‹ «ðê«õ£,
âF˜ˆ¶‚ «è†è«õ£ º®õF™¬ô. îQ¬ñŠð´ˆîŠð†ì G¬ôJ™ õ£›õî£™

Üóê£ƒè‹ ñŸÁ‹ Hø Ü¬ñŠ¹èO¡ ê½¬èè¬÷ «è†´Š ªðÁ‹ ÜFè£óI¡P
õ£›A¡øù˜. ÜFè£óñŸø Åö™ êÍè Y˜«èì£ù ªêò™èœ ï¬ìªðø õN õ°‚Aø¶.
Üõ˜èœ «ñ™ ñŸøõ˜èœ ÝF‚è‹ ªê½ˆ¶A¡øù˜. °¬ø‰î ÃL ÜFè õ†®‚

èì¡, ªð£¶„ ªê£ˆ¶‚è¬÷Š ðò¡ð´ˆî Þòô£¬ñ â¡ø ðô õNèO™ Þõ˜èœ
²ó‡ìŠð´Aø£˜èœ. Þîù£™ õ¼ñ£ù‹ °¬øA¡ø¶. Üî¬ùˆ ªî£ì˜‰¶
«ñŸÃPò ã›¬ñ‚è£ù Ü¬ùˆ¶ Ü¬ìò£÷ƒèÀ‹ ªî£ì˜‰¶ ªõOŠð´‹.

Þ‰î õ¬ôŠH¡ù™ «ð£¡ø ªð£PJ™ ñ£†®‚ ªè£œõî£™ ã¬öèœ ÜîQ¡Á
ªõOõó Þò½õF™¬ô. Üõ˜èÀ¬ìò õÁ¬ñ G¬ô ªî£ì˜‰¶ õ¼Aø¶.

õÁ¬ñ‚è£ù è£óíƒèœ

«ï£J¡ ÜP°Pè¬÷ c‚è ñ¼‰¶ ªè£´Šð¶ Üî¡ «ï£¬ò °íŠð´ˆ¶õî£è£¶.

Üî¡ è£óíƒè¬÷‚ è‡ìP‰¶ Ü¬î c‚°‹ ñ¼‰¬î ÜOŠð«î «ï£JL¼‰¶
M´ð´õîŸè£ù Gó‰îó õN. Ü«î «ð£™ ïñ¶ õ÷˜„Cˆ F†ìƒèœ õÁ¬ñJ¡
ªõOŠð£´è¬÷ ñ£ŸÁõîŸè£è Ü™ô£ñ™ Üî¡ è£óíƒè¬÷‚ è‡ìP‰¶
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ÜõŸ¬ø‚ è¬÷»‹ õ¬èJ™ õ®õ¬ñ‚èŠðì «õ‡´‹. õÁ¬ñ‚è£ù Þˆî¬èò
è£óíƒè¬÷Š ð™«õÁ õ¬èèO™ HK‚èô£‹.

êºè‚ è£óíƒèœ

Ü. ü£F, ñî, Þù «õÁð£´èœ

êºî£òˆî£™ î£›‰îõ˜èœ â¡Á HK‚èŠð†ìõ˜èÀ‹ CÁð£¡¬ñ ü£F ñŸÁ‹
ñîˆ¬î„ «ê˜‰îõ˜èÀ‹ ñŸøõ˜èÀ‚° Þ¬íò£è îóñ£ù è™M, ªð£¼÷£î£ó õêF
«ð£¡øõŸ¬ø ªðø º®ò£îî£™ Üõ˜èO¡ ªð£¼k†´‹ Fø¡ °¬øAø¶.

Ý. Ý‡ ªð‡ Þù «õÁð£´

ªð‡èœ ðô è£ôñ£è«õ Üº‚èŠð†´ ï²‚èŠð†ì ÅöL™ î£¡ õ£›‰¶
õ¼Aø£˜èœ. Üõ˜èÀ‚° ªê£ˆ¶ àK¬ñ«ò£ °´‹ðˆF™ º®¾ â´ŠðF™ ðƒ«è£
Þ™¬ô. Üîù£™ ªð£¼÷£î£óˆFŸè£è ñŸøõ˜è¬÷ ê£˜‰¶ õ£›A¡øù˜. Ýµ‹
ªð‡µ‹ å«ó ðE¬ò„ ªêŒî£½‹, ªð‡èÀ‚°‚ A¬ì‚°‹ ÃL °¬øõ£è«õ
àœ÷¶. «ñ½‹ ªð‡èÀ‚°, Ý‡èÀ‚° Þ¬íò£ù è™M, «õ¬ôõ£ŒŠ¹èœ
«ð£¡ø¬õ êÍèˆî£™ îóŠð´õF™¬ô. ªð‡èOìºœ÷ ñQî õ÷‹
ÜPòŠðì£ñ½‹ «ñ‹ð´ˆîŠðì£ñ½‹ ií®‚èŠð´Aø¶. Þîù£™ ªî£ì˜‰¶
Üõ˜èœ õÁ¬ñJ™ õ£ì «õ‡®ò Åö™ ãŸð´Aø¶.

Þ. è™MJ¡¬ñ

è™MòPM™ ï‹ ï£´ º¡«ùP‚ ªè£‡®¼‰î£½‹ õ÷˜‰î ï£´èÀì¡
åŠH´¬èJ™ ï‹ ï£†®™ è™M ªðÁ«õ£˜ â‡E‚¬è»‹, è™MJ¡ îóº‹
°¬øõ£è«õ àœ÷¶. àœÙ˜ õ÷ƒè¬÷Š ðò¡ð´ˆF Üî¡Íô‹ ªð£¼÷£î£ó
õ÷‹ ªð¼‚°‹ õ¬óJô£ù ðEèO™ ß´ðì„ ªêŒ»‹ õ¬èJ™ Þ¬÷ë˜è¬÷ˆ
îò£K‚°‹ õ¬óJ™ è™M º¬ø Þ™ô£î«î ã›¬ñ‚°‚ è£óíñ£è àœ÷¶.

ß. ñ‚èœ ªî£¬èŠ ªð¼‚è‹

°´‹ðˆF™ àœ÷ ïð˜èO¡ â‡E‚¬è ÜFèñ£è Þ¼Šðî£™ Üõ˜èÀ‚°ˆ
«î¬õò£ù àí¾ «ð£¡ø ÜˆFò£õCòŠ ªð£¼†èœ õ£ƒè‚Ãì ðí‹ Þ¡P
îM‚A¡øù˜. Þîù£™ è™MJ«ô£, ªî£NL«ô£ ºîh´ ªêŒõ¶ â¡ð¶
ªð¼‹ð£ô£ù °´‹ðƒèÀ‚° Þòô£îî£è«õ àœ÷¶ âQÂ‹  ð™«õÁ
Ü¬ñŠ¹èO¡ ïìõ®‚¬èè÷£™ °´‹ðƒèO¡ Ü÷¾ CPòî£A õ¼Aø¶.

ÜóCò™ è£óíƒèœ

ªð£¼÷£î£ó º¡«ùŸøˆFŸè£ù¬õ, Þõ˜è÷£™ Üó²ˆ F†ìƒèœ êKõó„
ªêò™ð´ˆîŠðì£ñ™ ðí‹ ií®‚èŠð´Aø¶.



44 áó£†C G̃ õ£è‚ ¬è«ò́

1. ²òïôŠ «ð£‚°¬ìò
ÜóCò™õ£Fèœ

2. ñ‚èOì‹ ÜóCò™ ðŸPò
MNŠ¹í˜¾ Þ™ô£î G¬ô

îQñQî‚ è£óíƒèœ

1. àì™ïô‚ °¬ø¾

2. «ê£‹«ðPˆîù‹

3. ñ¶Šðö‚è‹ / Åî£†ì‹

4. ªîO¾ ñŸÁ‹ MNŠ¹í˜¾
Þ™ô£î î¡¬ñ

5. ²ò è†´Šð£ìŸø G¬ô /
ªð£ÁŠðŸø G¬ô

ªð£¼÷£î£ó‚ è£óíƒèœ

♦ °¬ø‰î õ¼ñ£ù‹ / «õ¬ô‚°ˆ î°‰î ÃL A¬ìŠðF™¬ô.

♦ «õ¬ô õ£ŒŠH¡¬ñ

♦ ðí i‚è‹

♦ «î¬õ‚«èŸø GF àîMèœ î¼õîŸè£ù GÁõùƒèœ Þ™ô£F¼ˆî™.

ÞòŸ¬è‚ è£óíƒèœ

♦ ÞòŸ¬è õ÷‹ ÜNî™ / °¬øî™

♦ ÞòŸ¬è «êîƒèœ ð…ê‹, ¹ò™, ªõœ÷‹, ñŸø¬õ

«ñŸ°PŠH†ì õÁ¬ñ‚è£ù è£óEèœ õ¬ôŠH¡ù™ «ð£¡ø M¬÷¾è¬÷
ãŸð´ˆ¶A¡øù. Þî¡Íô‹ å¡Á ñŸªø£¡PŸ° Þ†´„ ªê¡Á å¼ ÅöL™ C‚A
Í›è„ ªêŒõ¶ «ð£¡ø î£‚èˆ¬î ãŸð´ˆ¶A¡øù.

è™M‚ °¬øð£´

è™M â¡ð¶, å¼ î¬ôº¬øJL¼‰¶ Ü´ˆî î¬ôº¬ø‚° Üî¡ ð£ó‹ðKò‹
ï‹H‚¬èèœ, ðö‚èõö‚èƒèœ ¹°ˆîŠð´õ¬î»‹, Þ÷‹ î¬ôº¬ø
êºî£òñòñ£î¬ô»‹ àœ÷ì‚Aò õNº¬ø¬ò‚ °P‚°‹. è™M â¡ð¶ å¼
ªî£ì˜„Cò£ù õNº¬øò£îô£™ Ü¶ º®õŸøî£è àœ÷¶. âù«õ è™M â¡ð¶
â¿ˆîP¬õ ñ†´«ñ °PŠð¶ Ü™ô. MNŠ¹í˜¾ ªðŸøõ˜è÷£èˆ Fèö ð®Šð®P¾
Iè¾‹ ÜõCòñ£°‹. Þˆî¬èò ð®ŠðP¾ è™MÜ¬ñŠ¹è÷£™ õöƒèŠð´Aø¶.
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å¼ ï£†®¡ õ÷˜„CJ™ è™M‚° º‚Aò ðƒ°‡´. êó£êKò£è Þ¡¬øò
è£ô‚è†ìˆF™ ï‹º¬ìò ï£†®™ è™M èŸøõ˜èO¡ â‡E‚¬è 53 êîMAî‹
â¡Á Üóê£ƒèˆF¡ ¹œO Mðóƒèœ ªê£™A¡øù. ÜŠð®ªòQ™
è™M‚Ãìƒè¬÷«ò ð£˜‚è£î ñ‚èœ Þ¡Â‹ 47 êîMAî‹ (Üî£õ¶ ²ñ£˜ 47
«è£®Š«ð˜) Þ¼‚Aø£˜èœ â¡Á Üóê£ƒè«ñ åŠ¹‚ªè£œÀ‹ èêŠð£ù à‡¬ñ.
è™M ÜP¾ ªðø£î Üõ˜èœ ò£˜? âƒ° õ£›Aø£˜èœ? ã¡ ð®‚èM™¬ô.....? Ü™ô¶
ð®‚è ¬õ‚èŠðìM™¬ô....? Üõ˜èÀ‚°Š ð®‚è õ£ŒŠ¹èœ îóŠðìM™¬ôò£.....?
«èœMèœ ðôõ¬èò£è Þ¼‰î£½‹ 47 «è£®Š«ð˜ è™M ªðø£ñ™ ¬èï£†´Š
«ð˜õNè÷£è Þ¼‚Aø£˜èœ â¡ð¶ ïiù ï£ègè àôA¡ Üõñ£ù Ü¬ìò£÷‹ î£¡.
(ÜF½‹ °PŠð£è Aó£ñŠ¹øƒèO½‹ ïè˜Š¹øƒèO¡ «êKŠð°FèO½‹
ð®ˆ«î£K¡ â‡E‚¬è IèIè‚ °¬ø¾î£¡). Ýù£™ ¬èªò¿ˆ¶Š«ð£´‹
G¬ô«ò è™MòP¾ ªðŸøî£°ñ£?. 53 «è£®Š«ðK™ àôè ïìŠ¹è¬÷Š ¹K‰¶
ªè£œ÷ˆ «î¬õò£ù Ü÷¾ è™MòP¾ ªðŸøõ˜èœ âˆî¬ù«ð˜?

è™M Ü¬ñŠH™ êñ„YóŸø G¬ô

îI›ï£†®™ ïè˜Š¹øƒèO™ â™.«è.T. «ê¼‹ â™«ô£¼‹ ðœO‚ è™M ÞÁF Ý‡´
º®ˆ¶ ªõŸPèóñ£Œ ªõO«òÁ‹ Ü«î «õ¬÷J™ î£¡ Aó£ñŠ¹øƒèO™ å¡ø£‹
õ°ŠH™ «ê˜‰î ËÁ «ðK™ ðˆ¶Š«ð˜ ñ†´«ñ ðˆî£‹ õ°Š¹ ªê™Aø£˜èœ? ÜF½‹
âˆî¬ù «ð˜ è™ÖK ªê™ô õ£ŒŠ¹ àœ÷¶? ÞF™ âˆî¬ù «ð˜ ªð‡èœ? ÜŠð®Š
ð®‚Aø â™«ô£¼‚°‹ î°‰î «õ¬ôõ£ŒŠ¹‚ A¬ì‚Aøî£? Üóê£ƒèˆF¡ ¹œO
Mõó èí‚A¡ð® «õ¬ô õ£ŒŠðèƒèO™ ðF‰¶ M†´ «õ¬ô‚è£è
è£ˆF¼Š«ð£K¡ â‡E‚¬è 4 «è£®ò£°‹.

îI›ï£†®¡ â¿ˆîP¾ MAî‹ 73.7 êîMAî‹ Þ‰Fò êó£êK¬ò Mì ÜFè‹ î£¡.
ÞF™ ïè˜Š¹øƒèO™ àœ«÷£˜ 90 êîMAî‹ è™M èŸè º®Aø¶. Þîù£™
Þõ˜èÀ‚° ïèóƒèO™ îQò£˜ GÁõùƒèO™ ðE ªêŒ»‹ «õ¬ô õ£ŒŠ¹‚
A¬ì‚Aø¶. Ýù£™ Aó£ñƒèO¡ G¬ô?

îI›ï£†®™ Þ¼‚°‹ ²ñ£˜ 40 ÝJóˆFŸ°‹ «ñŸð†ì Aó£ñƒèO™ 90 êîMAî‹
Aó£ñƒèœ Üó²Š ðœOè¬÷«ò ï‹H»œ÷ù. ÞŠðœOèO™ «ð£Fò ÝCKò˜èœ
GòI‚èŠðìM™¬ô. ï™ô è†®ììƒèœ Þ™¬ô. Þî¡ è£óíñ£è Ýó‹ð‚
è™M¬ò‚ Ãì èŸè º®ò£î G¬ô‚° Aó£ñƒèœ îœ÷Šð´A¡øù.

êÍèñòñ£î™

¹Fòî£èŠ Hø‰î °ö‰¬î ²ŸÁŠ¹øˆ¬îŠ ¹K‰¶ ªè£œõ¬î»‹, ÜîÂì¡ àø¬õ
ãŸð´ˆF‚ ªè£œõ¬î«ò êÍèñòñ£î™ â¡A«ø£‹. êÍèñòñ£î™ Ýó‹ðˆF™
°´‹ðˆFÂœÀ‹ «ð£èŠ«ð£è ðœO, Aó£ñ‹, ªõO àôè‹ âùŠ ðô Ü´‚°è÷£èˆ
Fè›Aø¶.
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îQò£˜è™M»‹ êÍèŠ Hó„ê¬ù»‹

êeð è£ôƒèO™ îQò£˜ ðœOèO¡ â‡E‚¬è ÜF«õèñ£è àò˜‰¶
ªè£‡®¼‚Aø¶. îQò£˜ ðœOèO¡ â‡E‚¬è ÜFèK‚è ÜFèK‚è Üó²Š

ðœOèœ ÍìŠð´A¡øù. ïè˜Š¹øˆF™ õÁ¬ñ‚ «è£†®Ÿ°‚ W› Þ¼Šðõ˜èœ
îƒè÷¶ Hœ¬÷è¬÷ àò˜è™M ð®‚è¬õ‚è º®òM™¬ô. Þîù£«ô«ò ïiù
àíõèƒèO™ °ö‰¬îˆ ªî£Nô£÷˜è÷£Œ «õÁ õNJ¡P Üñ˜ˆîŠð´Aø£˜èœ.

Aó£ñŠ¹ø ñ£íõ˜è«÷£ Mõê£òŠ ðEè¬÷„ ªêŒAø£˜èœ. Mõê£ò‹ ªð£ŒˆîH¡

ïèóƒè¬÷ «ï£‚A ïè˜‰¶ õ¼Aø£˜èœ. ÜŠð® õ¼A¡øõ˜è¬÷ «õ¬ôJ™ô£ˆ
F‡ì£†ì‹ õ£†® â´‚Aø¶. å†´ ªñ£ˆîˆF™ è™M Mò£ð£óñ£‚èŠð†ìî£™
ð£F‚èŠð†ì¶ à¬ö‚°‹ ã¬ö ñ‚èœ î£¡. ÝCò£M«ô«ò ðœO ªê™ô£‚

°ö‰¬îèœ ÜFè‹ Þ¼‚°‹ ï£´ Þ‰Fò£. Þƒ° 2.5 «è£® °ö‰¬îèœ ðœO‚«è
ªê¡øF™¬ô â¡Á »QªêŠ GÁõù‹ èí‚°ˆ î¼Aø¶. Þ‰î‚ °ö‰¬îèœ
â™«ô£¼‹ Aó£ñŠ¹øƒèO½‹, ïè˜Š¹øƒèO½‹ °®¬êŠ ð°FèO™ õ£¿‹ ã¬ö

ñ‚èO¡ Hœ¬÷èœ î£¡. ÜF½‹ Aó£ñƒèO™ î£¡ ðœO ªê™ô£‚ °ö‰¬îèœ
ÜFè‹. 6.5 ô†ê‹ Aó£ñƒèœ ªè£‡ì Þ‰Fò£M¡ º¡ àœ÷ IèŠ ªðKò êõ£™
Þ¶.

ªð‡èÀ‹ è™M»‹

ªð‡èÀ‚° è™M Ýó‹ðˆFL¼‰«î ñÁ‚èŠð†´ õ‰î¶. ð™«õÁ
«ð£ó£†ìƒèO¡ M¬÷õ£è 21-‹ ËŸø£‡®¡ ¶õ‚èˆF™ î£¡ 25 M¿‚è£´
ªð‡èœ ðœO‚Ãìƒè¬÷ IF‚è º®‰î¶.

Þ‰î â‡E‚¬èJ™ Ãì ËŸÁ‚°ˆ ªî£‡ÈÁ ªð‡èœ ïè˜Š¹øˆ¬î„
«ê˜‰îõ˜è÷£è«õ Þ¼‚Aø£˜èœ. Aó£ñŠ¹øƒèO™ °PŠð£è Ü®ˆî†´ ñ‚èO™

ð®ˆî ªð‡èO¡ â‡E‚¬è 18 M¿‚è£´î£¡. Ýó‹ðŠ ðœOJ™ «ê¼‹
CÁIèO™ ËŸÁ‚° 74 «ð˜ ï£¡è£‹ õ°Š¬ð â†´õîŸ° º¡«ð ð®Š¬ð GÁˆF
M´A¡øù˜.

Þõ˜èÀ‹ Ýó‹ð‚è™M ñ†´«ñ èŸøõ˜èœ. ÜF½‹ î£›ˆîŠð†ì êÍèˆ¬î„
«ê˜‰«î£˜èO¡ â‡E‚¬è 5 M¿‚è£´ î£¡. Aó£ñŠ¹øŠ ªð‡èœ è™M èŸø£™
î£¡ Ü´ˆî î¬ôº¬øò£õ¶ Ý«ó£‚Aòñ£Œ õ÷¼‹.

â¿ˆîPM¡¬ñ¬ò åNˆ¶ ªð‡è™MJ™ àôA™ ðô ï£´èœ º¡«ùP õ¼A¡øù.
ÞîŸ° âF˜ñ£ø£è Þ‰Fò£ «ð£¡ø Í¡ø£‹ àôè ï£´èO™ ªð‡èÀ‚è£ù å†´

ªñ£ˆî õ÷˜„C Iè¾‹ °¬ø‰¶œ÷¶.
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Aó£ñŠ¹ø ªð‡è™M

õ÷˜„CŠ ðEò£÷˜èO¡ Ü´ˆî è†ìŠðE Aó£ñŠ¹ø ªð‡ è™M¬ò
Üº™ð´ˆ¶õî£è Þ¼‚è «õ‡´‹. â¿ˆîP¾ â¡ð¶ æ˜ ÜˆFò£õCò ïìõ®‚¬è.
ªð¼‹ â‡E‚¬èJ™ àœ÷ ªð‡èœ â¿ˆîP¾ Þ™ô£ñ™ Þ¼Šð¶ ð®ˆî
õ˜‚èˆFŸ«è IèŠªðKò î¬ô°Qõ£°‹. ªð‡è™M ¹è†ì£ñ™ â‰îMîñ£ù
êºî£ò õ÷˜„CŠ ðE¬ò»‹ º¡ªù´ˆ¶„ ªê™ô º®ò£¶. õÁ¬ñ, ðC,
Ý«ó£‚AòI¡¬ñ, ÝAòõŸPŸ° âFó£èŠ «ð£ó£´‹ ÝŸø™ ªè£‡ì ªð‡
ÞùˆFŸ° â¿ˆîP¾ º‚Aò‹.

â¿ˆîP¾ â¡ð¶, â¿ˆîPM™ô£î ªð‡èœ ñ†´‹ ê‹ñ‰îŠð†ìî™ô. Þ¶ Cø‰î
âF˜è£ôˆ¬î, Ü¬ñF»‹ ñA›„C»‹ G¬ø‰î âF˜è£ôˆ¬î à¼õ£‚è G¬ù‚°‹
åšªõ£¼õ¼‹ Ü‚è¬ø è£†ì «õ‡®òî£°‹. â¿ˆîPM™ô£î ªð‡¬í Mì
â¿îŠð®‚èˆ ªîK‰î ªð‡ ÜFè ²î‰Fóñ£ùõœ. âù«õ, ªð‡ è™M IèIè
º‚Aòñ£ù¶.

è™M â¡ð¬î ªõÁñ«ù â¿îŠð®‚èˆ ªîK‰¶ ªè£œõ¶ â¡ø °ÁAò
è‡«í£†ìˆF™ ð£˜Šð¬îMì õ÷˜„C‚è£ù ªêò™º¬ø â¿ˆîP¾ ªðø„ªêŒî™
â¡ø ðó‰î Ü˜ˆîˆF™ ¹K‰¶ ªè£œ÷™ «õ‡´‹. Ýè«õ è™M «ñ‹ð£†´‚è£ù
õ÷˜„CŠ ðEèO™ Þ¼õ¬èè÷£è Ü¬ñò «õ‡´‹.

1. ðœO ªê™½‹ õêFJ½œ÷ °ö‰¬îèÀ‚° â¿ˆîP¾‚ è™M

2. õò¶ õ‰«î£¼‚° MNŠ¹í˜¾‚ è™M, ªêò™º¬ø â¿ˆîP¾

ªêò™º¬ø â¿ˆîP¬õ H¡õ¼ñ£Á õ¬èŠð´ˆF‚ ªè£œ÷ô£‹.

1. â¿ˆîP¾ ñŸÁ‹ â‡è¬÷‚ ¬èò£œõF™ ²òê£˜¬ð â†´î™.

2. îƒèO¡ «ñ£êñ£ù G¬ô‚è£ù è£óíˆ¬îŠ ¹K‰¶ ªè£‡´, Ü¬ñŠ¹ ñŸÁ‹
õ÷˜„CŠ «ð£ó£†ìˆF™ ðƒ«èŸðî¡ Íô‹ îƒèœ G¬ô¬ò «ñ‹ð´ˆî
ºòŸCŠð¶.

3. ªð£¼÷£î£ó Ü‰îv¶ ñŸÁ‹ ªð£¶õ£ù ïô¡è¬÷ «ñ‹ð´ˆ¶õîŸè£ù
ÝŸø¬ôŠ ªð¼‚°õ¶.

4. «îCò å¼¬ñŠð£´, ²ŸÁ„Åö™ ð£¶è£Š¹, ªð‡êñˆ¶õ‹, CÁ °´‹ð
º¬ø¬ò‚ è¬ìH®Šð¶ «ð£¡ø ªïPè¬÷ õ÷˜ˆ¶‚ ªè£œõ¶.

«ñŸ°PŠH†ì ºòŸCJ™ ò£˜ Ü™ô¶ âŠð°F ð£FŠð¬ì‰¶œ÷«î£, Üõ˜èÀ‚°
Ü™ô¶ ÜîŸ° èõù‹ ªê½ˆî «õ‡´‹. Üšõ¬èJ™ Aó£ñŠ¹øƒèœ, ªð‡èœ,
CÁð£¡¬ñ Þùˆîõ˜, êÍè ¹ø‚èEŠ¹‚° àœ÷£°‹ ïð˜èœ ÝA«ò£¼‚°‚ è™M
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õêFèœ ãŸð´ˆ¶‹ Mîñ£ù ðEèO™ ß´ðìô£‹. âù«õ è™M â¡ð¬î
â¿ˆîPõŸ«ø£¼‚è£ù Hó„C¬ù â¡ðî£è Þ™ô£ñ™ êºî£òˆFÂœ÷ Ü¬ùõK¡
ªð£¶ŠHó„C¬ùò£èŠ ð£Mˆ¶ àKò ïìõ®‚¬è â´‚è «õ‡´‹.

ò£˜ ªêŒõ¶?

ò£˜ Ý†C‚° õ‰î£½‹, ò£˜ ñ£õ†ìŠªð£ÁŠ¹‚° õ‰î£½‹, ò£˜ àœ÷£†CŠ
ªð£ÁŠ¹‚° õ‰î£½‹, ò£˜ õ÷˜„CŠðE‚° õ‰î£½‹ è™M‚° º‚Aòˆ¶õ‹
ªè£´‚è «õ‡´‹. è™MJ™ 100 êîMAî‹ Þô‚¬è â†´‹«ð£¶ ñ‚èœ
MNŠ¹í˜¾ ªðŸÁ Üî¡ Íô‹ ñŸø ¶¬øèO½‹ Þô‚¬è â†ì º®»‹.
Þî¡Íô‹ î£¡ å¼ Aó£ñ‹ êÍè «ñ‹ð£†¬ì Ü¬ìò º®»‹. è™M«ò êÍè
õ÷˜„C‚° Ü„ê£E. Ýîô£™ è™M è†ì£òñ£‚èŠðì «õ‡´‹. 5 ºî™ 16

õò¶àœ÷ Ü¬ùõ¼‚°‹ è†ì£ò‹ è™M èŸH‚èŠðì«õ‡´‹. è™MJ¡
ÜõCòˆ¬î å¼ YùŠðöªñ£N ÃÁAø¶.

“æó£‡´‚°ˆ F†ìI´õ¶ â¡ø£™ ªï™¬ô M¬î
ðˆî£‡´‚°ˆ F†ìI´õ¶ â¡ø£™ ñóƒè¬÷ ï´

Ëø£‡´‚°ˆ F†ìI´õ¶ â¡ø£™ ñ‚èÀ‚°‚ è™M¬ò ªè£´.”
ï£‹ ïñ¶ ðE¬ò Ëø£‡´èÀ‚° «ñ½‹ F†ìI†´œ«÷£‹. ñ‚èÀ‚° è™M
ªè£´Šð¶ Iè ÜõCòñ£ù¶. ÜŠ«ð£¶ î£¡ Üî¡ Íô‹ Üõ˜èœ â†ì«õ‡®ò
õ÷˜„C¬ò â†´õ¶ â¡ð¶ ê£ˆFòñ£°‹.

²è£î£ó‚ °¬øð£´

ï™ô ²è£î£ó‹ â¡ð¶ ªð£¼œ àŸðˆF ªêŒõîŸ°‹ ªð£¼÷£î£ó õ÷˜„C‚°‹
«î¬õò£ù å¡Á. Þ‰Fò£ «ð£¡ø ã¬ö ï£´èO™ ªð¼‹ð£ô£ù ã¬ö ñ‚èO¡
º‚Aò ªê£ˆî£è àì™, Üî¡ Íôñ£è à¬öŠ¹ Fè›õî£™, Þƒ° ï™ô ²è£î£óˆF¡
«î¬õ Ã´î™ º‚Aòˆ¶õ‹ õ£Œ‰îî£è Ü¬ñAø¶. «ñ½‹ àì™ Ý«ó£‚Aò‹
â¡ð¶ Ü¶ °Pˆî MNŠ¹í˜¾ ñŸÁ‹ êKò£ù º¡, H¡ ïìõ®‚¬èè¬÷Š
ªð£Áˆ«î Ü¬ñ»‹. âù«õ ã›¬ñ G¬ôJL¼Šðõ˜èœ ÞšMó‡´‹ Þ™ô£îî£™
Ü®‚è® àì™ïô‚°¬ø¾ ãŸð†´ ð£F‚èŠð´Aø£˜èœ.

ÞøŠ¹‚° àœ÷£°‹ ã¬ö ñ‚èO™ Aó£ñŠ¹øˆ¶ ã¬öèœ 25% êˆ¶‚ °¬øõ£½‹,
«ï£Œ b˜‚è º®ò£ñ½‹î£¡ îƒèO¡ Ý»¬÷ º®ˆ¶‚ ªè£œAø£˜èœ. ã¬öèœ
îƒè÷¶ ªñ£ˆî õ¼õ£J™ 12% ²è£î£óˆFŸªèù ªêôM´Aø£˜èœ. ðôó¶ º¿
«êIŠ¹‹ å«óå¼º¬ø ñ¼ˆ¶õñ¬ùJ™ àœ«ï£ò£Oò£è„ «ê˜‚èŠð´õî£™
ªêôõ£Aø¶.
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èì‰î ðˆî£‡´ è£ôˆF™ «ï£Œ‚° CA„¬ê â´‚èŠ ðíI™ô£î è£óíˆî£™ Þø‰¶
«ð£ùõ˜èO¡ â‡E‚¬è Aó£ñŠ¹øˆF™ 15%-ˆFL¼‰¶ 25%-ñ£è¾‹
ïè˜Š¹øƒèO™ 15%-Þ¼‰¶ 21%-ñ£è¾‹ àò˜‰¶œ÷¶.

àôèõƒAJ¡ èí‚A¡ð® ñ¼ˆ¶õñ¬ùJ™ àœ«ï£ò£Oò£è «êó 40% ñ‚èœ
èì¡ õ£ƒè «õ‡®ò Ü™ô¶ î¡Qìºœ÷ ªð¼‹ð£ô£ù ªê£ˆ¶‚è¬÷ MŸè
«õ‡®ò Å›G¬ô ãŸð´Aø¶. Þîù£™ 35% ñ‚èœ õÁ¬ñ‚ «è£†®Ÿ°‚ W›
îœ÷Šð´Aø£˜èœ.

Aó£ñŠ¹ø ²è£î£ó‹

1992-™ T.K. ²‰îK â¡ðõ˜ Aó£ñŠ¹ø Ü®ˆî†´ à¬ö‚°‹ ñ‚èO¡ ²è£î£ó‹
°Pˆ¶ «ñŸªè£‡ì ÝŒM™ W›‚è‡ì¬õ ªîKò õ‰¶œ÷ù.

1. 75% ñ‚èœ å«óªò£¼ Ü¬ø»œ÷ i†®«ô«ò õC‚A¡øù˜.

2. 5% ñ‚èœ ñ†´«ñ èNŠHì õêF ªðŸøõ˜è÷£è àœ÷ù˜.

3. 90% ñ‚èœ î‡a¼‚è£è ªð£¶‚AíÁè¬÷»‹, °ö£Œè¬÷»‹ ê£˜‰¶
õ£›‰¶ õ¼A¡øù˜.

4. 56% Ý‡èÀ‹, 78% ªð‡èÀ‹ ð®ŠðP¾ Þ™ô£îõ˜è÷£è àœ÷ù˜.

Aó£ñŠ¹øˆF™ Gè¿‹ «ñ£êñ£ù ²è£î£ó„ Y˜«è†ì£™ ð£F‚èŠð´Aøõ˜è÷£™
«õ¬ô‚°„ ªê™ô º®ò£î Å›G¬ô ãŸð´Aø¶. Þîù£™ õ¼ñ£ù‹ °¬øAø¶.
ñ¼ˆ¶õ„ ªêô¾èÀ‚è£è èì¡ õ£ƒ°î™ «ð£¡ø C‚è™èœ ãŸð´A¡øù. Þî¡
ªî£ì˜„Cò£è °¬ø‰î õ¼ñ£ùˆî£™ M¬óM™ °íñ¬ìò º®ò£î G¬ô, °¬ø‰î
à¬öŠ¹, °¬ø‰î õ¼ñ£ù‹, ñ¼ˆ¶õ‚ èì¡ F¼ŠH‚ ªè£´‚è º®ò£î G¬ô,
«ð£¡ø¬õ ãŸð´Aø¶. Þî¡ è£óíñ£Œ ñ‚èœ õÁ¬ñJ™ C‚Aˆ îM‚A¡øù˜.

Aó£ñŠ¹øƒèO™ èì¡ õ£ƒ°õîŸ° Þó‡ì£õ¶ ªðKò è£óíñ£è
ñ¼ˆ¶õ„ªêô¾èœ àœ÷ù. Ýè Þ‰Fò£M™ Aó£ñŠ¹ø õÁ¬ñ¬ò åNˆ¶
õ÷˜„C¬ò ÜFèŠð´ˆî «õ‡´‹ âQ™ ²è£î£ó‹, è™M ÞõŸPŸè£è ªð¼ñ÷¾
ð£´ðì «õ‡´‹. Ýù£™ îŸ«ð£¶ ²è£î£ó‹ «ðµõîŸè£è à¼õ£‚èŠð†´œ÷
GÁõùƒèO¡ ªêò™ð£´èœ ã¬ö ñ‚èÀ‚° àè‰î «ê¬õ ÜOŠðF™¬ô.

ã¬ö Aó£ñŠ¹ø ñ‚èœ Üó² ñ¼ˆ¶õ ñ¬ùèO™ êKò£è èõQ‚èŠð´õF™¬ô. ðô
Aó£ñƒèO™ ñ¼ˆ¶õ ñ¬ùè«÷ Þ™¬ô. ÜŠð®«ò Þ¼‰î£½‹ ñ¼ˆ¶õ˜èœ
Þ¼ŠðF™¬ô. ñ¼ˆ¶õ˜èœ Þ¼‰î£½‹ Üõ˜èœ å¿ƒè£è ñ¼ˆ¶õñ¬ù‚°
õ¼õF™¬ô. ñ¼‰¶èœ Þ¼‰î£½‹ Ü¬î ñ¼ˆ¶õ˜èÀ‹, ñ¼‰î£Àù˜èÀ‹ F¼®
M´Aø£˜èœ.
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Üó² ñ¼ˆ¶õ˜è«÷ îQò£è ñ¼ˆ¶õñ¬ùèœ ¬õˆF¼Šðî£™ Üó²
ñ¼ˆ¶õñ¬ùJ™ àœ÷ «ï£ò£O‚° º¬øò£è CA„¬ê î¼õF™¬ô. å¼ ñ¼ˆ¶õ˜
ð°F «ïóñ£è Üó²ŠðEJ™ ð£˜‚°‹ «ï£ò£Oè¬÷ Mì îù¶ ñ¼ˆ¶õñ¬ùJ™
ð£˜‚°‹ «ï£ò£Oèœ â‡E‚¬è Í¡Á ñìƒ° ÜFè‹. Þî¡ è£óíñ£è«õ Üó²
Ýó‹ð ²è£î£ó G¬ôòƒèœ e¶ ñ‚èœ ï‹H‚¬è ÜŸÁŠ «ð£Aø£˜èœ. ã¬ö
Aó£ñŠ¹ø ñ‚èO™ 82% ¹ø «ï£ò£Oèœ îQò£˜ ñ¼ˆ¶õ ñ¬ùè¬÷«ò ï‹H„
ªê™A¡øù˜. îQò£˜ ñ¼ˆ¶õ ñ¬ùèœ ô£ð‹ ñŸÁ‹ ðí‹ å¡¬ø ñ†´«ñ
°P‚«è£÷£Œ‚ ªè£‡´ ªêò™ð´õî£™ °¬ø‰î õ¼ñ£ùº‹, «ð£Fò àí¾‹
Þ™ô£î ã¬ö ñ‚èœ «ï£ò£Oè÷£è¾‹, èìù£Oè÷£è¾‹ àœ÷£˜èœ. Aó£ñƒèO™
àœ÷ Ýó‹ð ²è£î£ó G¬ôòƒèœ ðô °‚Aó£ñƒèO™ Þ¼‰¶ îœO Þ¼Šð«î£´,
ÜõŸP™ ñ¼ˆ¶õ˜èœ Þ™ô£¬ñ, «ð£Fò ñ¼‰¶èœ Þ™ô£¬ñ, º¬øòŸø
G˜õ£è‹ ÝAò ðô °¬øð£´è÷£™ Ü¬õ «ð£Fò ñ¼ˆ¶õ «ê¬õ ¹KõF™¬ô.

ªð‡èÀ‹ ²è£î£óº‹

ÞòŸ¬èJ™ ªð‡èœ ÜFè ï£œ õ£ö‚Ã®òõ˜èœ. Ýù£™? èì‰î è£ôƒèO™
ãŸð†ì êÍè„ YóNM¡ è£óíñ£Œ ªð‡èœ ðô «ï£ŒèÀ‚° Ý÷£Aø£˜èœ.
õ÷˜„Cò¬ì‰î ï£´èO™ â™ô£‹ Ý‡è¬÷ Mì ªð‡è«÷ ÜFè â‡E‚¬èJ™
àœ÷ù˜. Ýù£™ Þ‰Fò£M™ 1000 Ý‡èÀ‚° 933 ªð‡èœ â¡ø °¬ø‰î
MAîˆF™ î£¡ ªð‡èœ àœ÷ù˜.

Þ‰î â‡E‚¬è °¬øMŸ°‚ è£óí‹

Þ÷õò¶ F¼ñíˆî£™ ãŸð´‹ «ï£ŒèÀ‹, ñóíƒèÀ‹

Ü®‚è® °ö‰¬îèœ ªðŸÁ‚ªè£œÀî™

ñ¼ˆ¶õ õêFJ¡¬ñ

Ü÷¾‚èFèñ£ù «õ¬ôèœ

Ü®Šð¬ìJ«ô«ò ªð‡èÀ‚° êˆ¶œ÷ àí¾ ñÁ‚èŠð†ì¶.

ªð‡ C² / è¼‚ªè£¬ô

Þî¡ è£óíñ£èˆî£¡ ªð‡èO¡ â‡E‚¬è ï£À‚° ï£œ °¬ø‰¶ ªè£‡«ì
Þ¼‚Aø¶. êºî£òˆF™ â™ô£ õò¶Š HKMù˜ ñˆFJ½‹ ªð‡èÀ‚° âFó£èŠ
ð£óð†ê‹ è£†´õ¶‹ è£óí‹. àî£óíñ£è àí¬õ«ò â´ˆ¶‚ªè£œ÷ô£‹. ðô
ã¬ö‚ °´‹ðƒèO™ Ý‡ °ö‰¬î¬ò Mì, ªð‡°ö‰¬îèœ «ð£û£‚°
Þ™ô£¬ñò£½‹, «ï£ò£½‹ d®‚èŠð´Aø£˜èœ. ªð‡°ö‰¬îèœ ñ†´ñ™ô.
ÜFè àí¾ «î¬õŠð´A¡ø è˜ŠHEèœ, ð£Ö†´‹ î£Œñ£˜èœ, à¬ö‚°‹
ªð‡èœ «ð£¡øõ˜èÀ‚°‚ Ãì «ð£Fò àí¾ A¬ìŠðF™¬ô. êˆ¶‚°¬ø¾ì¡
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«õ¬ôŠðÀ¾‹ «ê˜‰¶ Hóêõˆ¬î ªð‡E¡ àJ¼‚° æ˜ Üð£òñ£è Ý‚A
M´Aø¶. è¼¾Ÿø G¬ôJ™ ªð‡Eì‹ «ï£Œ âF˜Š¹ ê‚F °¬øõ£è àœ÷¶.
âù«õ ñ«ôKò£, è£ê«ï£Œ, ñ…êœ è£ñ£¬ô «ð£¡ø ªî£ŸÁ«ï£Œèœ Üõ¬÷
âOF™ î£‚°A¡øù. Þ¶ ñ†´I¡P ªð‡èO¡ Ý«ó£‚Aòˆ¬îŠ «ðµõîŸè£ù
ñ¼ˆ¶õ õêFèœ °PŠð£è Aó£ñŠ¹øƒèO™ IèIè‚ °¬ø¾. Üî¡ è£óíñ£è«õ
óˆî«ê£¬è»‹ «ð£û£‚A¡¬ñ»‹ «ê˜‰¶ ªè£‡´ Hóêõ è£ôˆF™ ªð‡¬í
ñóíŠð´‚¬è‚°ˆ îœÀAø¶.

Þ‰Fò£M™ óˆî«ê£¬èò£™ ð£F‚èŠð†ìõ˜èO™ 74% «ð˜ °ö‰¬îèœ. 52%

ªð‡èœ. ÜF™ 61% ïð˜èœ °¬ø‰î õ¼ñ£ù‹ àœ÷õ˜èœ. àôè ñ‚èœ
ªî£¬èJ™ 17% M¿‚è£´ ªè£‡ì Þ‰Fò£, ä‰F™ å¼ ðƒ° ²è£î£ó„²¬ñ¬òˆ
î£ƒAò õ‡í‹ àœ÷¶.

23% °ö‰¬î ÞøŠ¹èœ, 20% è¼¾Ÿø ªð‡èO¡ ê£¾, 30% è£ê«ï£Œ, 68%

ªî£¿«ï£Œ, 14% âŒ†v «ð£¡ø ªè£®ò «ï£Œè÷£™ ð£F‚èŠð†´œ÷ù˜.
Þ‰Fò£¬õ‚ è£†®½‹ °¬ø‰î õ¼ñ£ùºœ÷ ï£´èO™ Ãì ²è£î£óˆ¶¬øJ™
ï™ô ñ£Ÿøƒèœ Gè›‰¶œ÷ù.

Ýù£™ Þ‰Fò£¬õŠ ªð£Áˆîõ¬óJ™ ²è£î£óˆF†ìƒèœ «ð£¶ñ£ù Ü÷¾
ñ‚è¬÷„ ªê¡ø¬ìòM™¬ô â¡«ø ªê£™ôô£‹. “Þ‰Fò ÜóC¡ ðƒèOŠð£ù¶

Ü®Šð¬ì‚ è™M, ñ¼ˆ¶õ õêF, êºî£òˆF™ Ü¬ùõ¼‚è£ù ð£¶è£Š¹,
Gô„ Y˜F¼ˆî‹, êºî£ò ñ£ŸøˆF™ õ÷˜„C «ð£¡ø ÞõŸP™
«ð£¶ñ£ùî£è¾‹, êKò£ù ªêò™Fø¡ ªè£‡ìî£è¾‹ Þ™¬ô”. â¡Á
«ï£ð™ðK² ªðŸø Üñ˜Fò£ ªê¡ ÃP»œ÷£˜. “îQªò£¼õ¼‚°
º¬øò£ù ñ¼ˆ¶õ CA„¬ê A¬ìŠð¶ Üõó¶ «î¬õ¬ò å†® Ü¬ñò
«õ‡´«ñ åNò Üõó£™ CA„¬ê‚è£è âšõ÷¾ ðí‹ ªè£´‚è º®»‹

â¡ð¬î å†® Ü¬ñò‚Ãì£¶”. â¡Á Þ‰Fò ÜóCò™ ê£êù‹ ªê£™Aø¶.

õ÷˜„CŠ ðEJ™ ß´ð†´œ÷ Ü¬ùõ¼«ñ Aó£ñŠ¹ø ²è£î£óˆ¬î «ñ‹ð´ˆîˆ
«î¬õò£ù F†ìƒè¬÷ˆ b†ì «õ‡´‹. °PŠð£è ªð‡èO¡ ïô¡ «ï£‚°‹

F†ìƒèœ º¿ Ü÷M™ ªêò™ð´ˆî «õ‡´‹. ÞîŸè£è«õ Üóê£ƒè‹
ï¬ìº¬øŠð´ˆF õ¼‹ «ðÁê£˜ °ö‰¬îèœ ñŸÁ‹ î£Œ«êŒ ïôˆF†ìƒè¬÷
º¿¬ñò£Œ Ü¬ùõ¼‚°‹ ªê¡ø¬ì»‹ õ‡í‹ ï£‹ åˆ¶¬ö‚è «õ‡´‹.

1. ð£¶è£Šð£ù °®c˜

2. ²ˆîñ£ù ê£‚è¬ì ñŸÁ‹ ªî¼‚èœ

3. êˆ¶œ÷ àí¾

4. ð£Lò™ ªî£ì˜ð£ù MNŠ¹í˜¾

4
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5. ñèŠ«ðÁ è£ô CA„¬êèœ

6. î´ŠÌCèœ ðŸPò ªîO¾

7. ²ŸÁ„Åö™ ðŸPò MNŠ¹í˜¾

«ð£¡øõŸP™ èõù‹ ªê½ˆî «õ‡´‹. Üó² ñ¼ˆ¶õñ¬ùè¬÷ âŠð®Š

ðò¡ð´ˆ¶õ¶. Üõêó„ CA„¬êèÀ‚° «ê¬õ ñùŠð£¡¬ñ ªè£‡ì îQò£˜
ñ¼ˆ¶õñ¬ùèO¡ ð†®ò™ «ð£¡ø îèõ™ «êèKŠH™ ªîO¾ «õ‡´‹.

õ÷˜„C GÁõùƒèœ

õ÷˜„CŠðEJ™ ß´ðì‚Ã®ò GÁõùƒè¬÷ õ÷˜„C GÁõùƒèœ â¡A«ø£‹.
õ÷˜„C GÁõùƒèœ â¡ð¬õ â‰îMî à‰¶î«ô£ Ü™ô¶ è†´Šð£«ì£ Þ¡P
î¡ù£˜õˆF¡ ªðòK™, ñ‚è¬÷ ð£F‚è‚Ã®ò Mûòˆ¬î â´ˆ¶, Ü¬î„

Y˜F¼ˆ¶‹ ðE Ü™ô¶ ñ‚èÀ‚° MNŠ¹í˜¾ ãŸð´ˆ¶‹ ðEJ™
ß´ð´A¡øù˜. Þ‰GÁõùƒèœ, å«ó «ï£‚è‹ ªè£‡ì ðôó£™ Þ¬í‰¶
ïìˆîŠð´‹ GÁõùñ£°‹.

õóô£Á

õ÷˜„C GÁõùƒèœ â¡ðîŸè£ù M¬î 19‹ ËŸø£‡®™ ÝƒAô ÝF‚èˆF¡
«ð£¶ APv¶õ GÁõùƒè÷£™ «ð£ìŠð†ì¶. Üõ˜èœ Aó£ñ ñŸÁ‹ ðöƒ°®
ñ‚èO¬ì«ò è™M ñŸÁ‹ ²è£î£óŠ ðEè¬÷ â´ˆ¶„ ªêò™ð´ˆFù˜. â‰îMî
HóF àðè£óº‹ âF˜ð£˜‚è£ñ™ ªêŒòŠð†ì Þ‰î àîM ñŸøõ˜èÀ‚° à‰¶îô£è
Ü¬ñ‰î¶. «ê¬õ ñùŠð£¡¬ñ à¬ìòõ˜èœ î£ù£è º¡õ‰¶ àîM ªêŒòˆ
¶õƒAù˜.

H¡ù˜ ó£ñA¼wíñì‹ Ýó‹H‚èŠð†´ «ê¬õŠðEJ™ Üõ˜èÀ‹ ß´ð†ìù˜.
²î‰Fó «ð£ó£†ìˆF¡ «ð£¶ ñè£ˆñ£ è£‰F ðô õ÷˜„C GÁõùƒè¬÷
à¼õ£‚Aù£˜.

Þî¬ù Ü®Šð¬ìò£è‚ ªè£‡´‹, dè£K™ ãŸð†ì õø†C ñŸÁ‹ ðƒè÷£«îw
ÜèFèÀ‚° «ê¬õ ªêŒò ªê¡øîù£™ õ÷˜„C GÁõùƒèO¡ º‚Aòˆ¶õˆ¬î
àí˜‰îõ˜è÷£™ ðô õ÷˜„C GÁõùƒèœ à¼õ£‚èŠð†ìù.

õ÷˜„C GÁõùƒè¬÷ ñ‚èœ ãŸÁ‚ªè£‡ìîŸè£ù è£óíƒèœ

· Üó² ¸¬öò£ñ™ ¹ø‚èEˆî ðŸðô ¶¬øèO™ õ÷˜„C GÁõùƒèœ
¬îKòñ£è à†¹°‰¶ ïŸðE ÝŸÁA¡øù. ðöƒ°® ñ‚èœ, ªð‡èœ,
ÝîóõŸ«ø£˜, °ö‰¬îèœ, ºF«ò£˜èœ, ð£™M¬ùˆ ªî£Nô£÷˜èœ,
ð£˜¬õòŸ«ø£˜ ÞŠð® ¹ø‚èE‚èŠð†´ å¶‚èŠð†ì ñ‚è¬÷ˆ ªî£‡´
GÁõùƒèœ èõQ‚A¡øù. Þˆ¶¬øèO™ àîM «î¬õŠð†ì¶. âOF™
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A¬ì‚èM™¬ô. Üˆ¶¬øèO™ õ÷˜„C Ü¬ñŠ¹èœ ¸¬ö‰î¶

°PŠHìˆî‚è¶.

· õ÷˜„C Ü¬ñŠ¹èœ ñ‚èÀ‚°‹ Üõ˜èÀ¬ìò àí˜¾èÀ‚°‹ Ü¼A™

ªï¼ƒA õ‰F¼‚A¡øù. êºî£òˆF¡ «î¬õè¬÷Š ¹K‰¶ ªè£‡´

F†ìI´A¡øù.

· ñ‚è¬÷ å¼ƒA¬íˆ¶ õ÷˜„Cˆ F†ìˆF™ ðƒ«èŸ°‹ð® á‚è‹ î¼õF™

õ÷˜„C Ü¬ñŠ¹èœ ï™ô ðE ÝŸÁA¡øù.

· Þ‰GÁõùƒèÀ‚° õ¬÷‰¶ ªè£´‚°‹ î¡¬ñ à‡´. Þîù£™

Hó„ê¬ùèÀ‚° êKò£ù º®¾ è£í Þõ˜è÷£™ º®Aø¶.

· ðòù£OèO¡ «î¬õ‚° ãŸðˆ î‹¬ñˆî£«ñ ñ£ŸP Ü¬ñˆ¶‚ªè£œ÷

ªî£‡´ GÁõùƒè÷£™ º®Aø¶.

· Hó„ê¬ùJ¡ ÝöˆF™ ÞøƒA «õ¬ô ªêŒ¶ ðòù£OèO¡ îQˆîQ

«î¬õèÀ‚° ãŸð «ê¬õ ªêŒò º®Aø¶.

õ÷˜„C GÁõùƒèO¡ õ¬èèœ

õ÷˜„C GÁõùƒè¬÷ ÜõŸP¡ ðEJ¡ õ¬èèÀ‚«èŸð ï£¡° î¬ôº¬øè÷£è

HK‚èô£‹.

Ü. ºî™ î¬ôº¬ø

Gõ£óíŠ ðEè¬÷ ñ†´‹ â´ˆ¶„ ªêò™ð´ˆî‚ Ã®ò GÁõùƒèœ ºî™

î¬ôº¬ø GÁõùƒè÷£è‚ è¼îŠð´Aø¶. Üî£õ¶ ªõœ÷‹, õø†C «ð£¡ø¬õ

ãŸðì‚Ã®ò «ïóƒèO™ àìù®ò£è ªê¡Á Üƒ°œ÷ ñ‚è¬÷ e†°‹ ñŸÁ‹

Üõ˜èÀ‚è£ù Gõ£óíŠ ðEè¬÷ «ñŸªè£œÀ‹ ºòŸCJ™ Þ‰îˆ ªî£‡´

GÁõùƒèœ ß´ð´‹. Þõ˜èÀ¬ìò ðE Gõ£óíŠ ðEèœ «î¬õŠð´‹«ð£¶

ñ†´‹ Þ¼‚°‹. Üõ˜è«÷ «ïó®ò£è ß´ð†´ ðEò£ŸÁõ£˜èœ. îQ‚

°´‹ðƒèO¡ «ñ™ èõù‹ ªê½ˆ¶õ£˜èœ.

Ý. Þó‡ì£‹ î¬ôº¬ø

Þó‡ì£‹ î¬ôº¬ø GÁõùƒèœ êÍè «ñ‹ð£†®Ÿè£ù ðEè¬÷ â´ˆ¶„

ªêò™ð´ˆ¶õ£˜èœ. Üõ˜èœ â´‚è‚Ã®ò ðEèœ ñ‚èÀ¬ìò àìù®ˆ

«î¬õè¬÷ Ì˜ˆF ªêŒò‚ Ã®òî£è Ü¬ñ»‹. àî£óíñ£è °®c˜, I¡õêF

«ð£¡ø¬õ. Þˆî¬èò ªî£‡´ GÁõùƒèO¡ ðE‚è£ô‹ F†ìˆ¬î º¿¬ñò£è

ªêò™ð´ˆ¶‹ õ¬ó Þ¼‚°‹. ðE º®‰î¾ì¡ Üõ˜èœ «õÁ ðE¬òˆ

«î˜‰ªî´ˆ¶‚ ªè£œõ˜. Þ‰î GÁõùƒèœ ñ‚èÀì¡ Þ¬í‰¶ ðE¹K»‹.
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Þ. Í¡ø£‹ î¬ôº¬ø

Þ‰î î¬ôº¬øˆ ªî£‡´ GÁõùƒèœ ñ‚èÀ‚° õ÷˜„C ªî£ì˜‰¶ Þ¼‚°‹
õ¬èJ™ Gó‰îó Ü¬ñŠ¹ ñ‚è¬÷‚ªè£‡«ì ãŸð´ˆF ªêò™ð´‹. Þõ˜èÀ¬ìò
º‚AòŠðE ñ‚è¬÷ å¡Á Fó†´õ¶‹. Üõ˜èÀ‚è£ù F†ìƒèœ ñŸÁ‹
ªè£œ¬èèO™ ñ£Ÿø‹ ãŸð´ˆ¶õî£°‹. Þˆî¬èò GÁõùƒèœ ðô
Þô†ê‚èí‚è£ù ñ‚èO¬ì«ò ðEò£ŸÁ‹.

ß. ï£¡è£‹ î¬ôº¬ø

ï£¡è£‹ î¬ôº¬ø GÁõùƒèœ ñ‚è«÷ ðEè¬÷ â´ˆ¶„ªêŒ»‹ Mîñ£è
ðJŸÁMˆî¶. ñ‚èœ Þò‚èƒè¬÷ à¼õ£‚°A¡øù. Þˆî¬èò õ÷˜„C
GÁõùƒèœ ï£´ º¿õ¶‹ ðEò£ŸÁ‹. ñ‚è«÷ º‚Aò ðƒ«èŸð£÷˜è÷£è
ªð£ÁŠð£÷˜è÷£è Þ¼Šð£˜èœ.

º®¾¬ó

Ü®Šð¬ìò£ù ð™«õÁ õ÷˜„CŠ Hó„ê¬ùèO¡ «õ˜è¬÷ ð£˜¬õJ†«ì£‹. å¼
ð…ê£òˆ¶Š HóFGFò£è ï‹ñ£™ â¡ù ªêŒò º®»‹ â¡ø «èœM àƒèÀ‚°œ
âöô£‹. ï‹¬ñŠ ªð£Áˆîõ¬óJ™, Þˆî¬èò õ÷˜„C Hó„ê¬ùè¬÷ ñˆFò,
ñ£Gô Üó²èœ ÝJóñ£Jó‹ Ý‡´èœ F†ì‹«ð£†´ ªêò™ð´ˆFù£½‹ b˜‚è
º®ò£¶. ÞîŸ°ˆ b˜¾ è£µ‹ Iè„ êKò£ù Ü¬ñŠ¹èœ ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹è«÷
Ý°‹. ñ‚èœ GÁõùñ£è ªêò™ð´‹ Þˆî¬èò àœ÷£†C Ü¬ñŠ¹èœ Þˆî¬èò
Hó„ê¬ùè¬÷ˆ b˜‚è Üõ˜èœ á˜Ü÷Mô£ù F†ìƒèœ b†® ªêò™ð†ì£™
ï£¬÷ò ð£óî‹ ï‹H‚¬è ð£óîñ£è, G„êò‹ ñ£Ÿø‹ ªðÁ‹.

***************************************************************************
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Aó£ñ áó£†C (Aó£ñ ð…ê£òˆ¶)

å¼ ê†ìÌ˜õñ£ù Ü¬ñŠ¹ - àœÙ˜
²ò Ý†C ªðŸø Üóê£ƒè‹. ð…ê£òˆ¶
Aó£ñˆF¡ ÝÀ¬è, Aó£ñ
ð…ê£òˆFì‹ Þ¼‚°‹ (H6).

áó£†C (ð…ê£òˆ¶)

· ñ¡ø‹

· î¬ôõ˜ - ¶¬íˆî¬ôõ˜

· ÜƒèˆFù˜èœ

· ªêò™ ÜFè£K

· áó£†C ñ¡øˆF¡ b˜ñ£ù‹
Þ™ô£ñ™ áó£†C ªêò™ðì º®ò£¶.

áó£†CJ¡ èì¬ñèœ

áó£†CJ¡ èì¬ñèœ ðô º‚Aòñ£ù¬õ W«ö °PŠHìŠð†®¼‚A¡øù.

è†ì£ò‚èì¬ñèœ (H110)

1. ê£¬ôèœ ñŸÁ‹ CÁ ð£ôƒèœ Ü¬ñˆî™

2. è†®ì‹ è†´õ¬î å¿ƒ°ð´ˆ¶î™

3. ªð£¶ ÞìƒèO™ M÷‚°èœ Ü¬ñˆî™

4. èN¾c˜ ÜèŸÁî™

5. ªî¼‚è¬÷ ¶Š¹ó¾ ªêŒî™ - ²è£î£ó‚«èì£ù °Š¬ð °†¬ìè¬÷ Í´î™

6. ªð£¶‚èNŠHì‹ - îQò£˜ èNŠHì‹ Ü¬ñˆî™ - ¶Š¹ó¾ ªêŒî™

7. Þ´è£´ - ²´è£´è¬÷ Ü¬ñˆî™ - «ðµî™

Aó£ñ
áó£†CJ¡

èì¬ñèœ
5
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8. °®ŠðîŸ°‹, °OŠðîŸ°‹, ¶¬õŠðîŸ°‹ c˜ õöƒ°î™.

9. Üó²ÜP‚¬è õ£Jô£è ÜO‚°‹ HøðEèœ.

M¼Šð‚ èì¬ñèœ (H111)

1. ê£¬ô æóƒèO™ ñó‹ ï´î™ - ê£¬ô¬ò ðó£ñKˆî™.

2. °®J¼Š¹ Þ™ô£î ÞìƒèO™ M÷‚A´î™.

3. ê‰¬îèœ ãŸð´ˆ¶î™.

4. ªð£¼†è£†C - Mö£‚èœ ÝAòõŸ¬ø è†´Šð´ˆ¶î™.

5. õ‡®Š«ð†¬ì - è£™ï¬ì ªî£¿õƒèœ Ü¬ñˆî™

6. ªð£¶ Þ¬ø„C ªè£†ì¬èèœ Ü¬ñˆî™

7. ð®Šðèƒèœ ãŸð´ˆ¶î™.

8. ªî£¬ô‚è£†Cèœ, M¬÷ò£†´ Üóƒèƒèœ Ü¬ñˆî™

9. êÍè è™M G¬ôòƒèœ ãŸð´ˆ¶î™.

10. Aó£ñ ñ‚èO¡ ð£¶è£Š¹, ²è£î£ó‹, ²è‹, õêF ð‡ð£´, ªð£¿¶«ð£‚°
ÝAòõŸPŸè£ù õêFè¬÷ ãŸð´ˆ¶î™.

Þîó èì¬ñèœ

1. Üð£òèóñ£ù (ñŸÁ‹) Ü¼õ¼‚èˆî‚è ªî£N™è¬÷ º¬øŠð´ˆF àKñ‹
ªêŒî™ (H159)

2. ªî£NŸê£¬ôèÀ‚° àKñ‹ õöƒ°î™ (H160)

3. ªð£¶„ªê£ˆ¶‚èœ ðó£ñKŠð¶, ªð£¶„ªê£ˆ¶‚è¬÷Š ªð£¶ ñ‚èœ
àð«ò£A‚èˆî‚è Ü÷M™ ðó£ñKˆ¶ ¬õˆî™. - ÞîŸ° ã¶õ£è Ü¬õèO™
ãŸð´‹ Ý‚AóIŠ¹èœ ãŸðì£õ‡í‹ ð£¶è£ˆî™. (H131).

4. ê†ì‹ ÜÂñFˆî Ü÷M™ õKèœ, ªêô¾ˆªî£¬èèœ, ñŸø ªî£¬èèœ
MFˆ¶ õÅ™ ªêŒî™.

5. ñ¡ø áNò˜è¬÷ Gòñù‹ ªêŒò ÜFè£ó‹ ð¬ìˆî Gòñù‚ °¿MŸ° å¼
àÁŠHù¬óˆ «î˜‰ªî´ˆî™.

6. ñ¡ø‚ °¿‚èÀ‚° G˜íò‹ ªêŒî Ü÷M™ àÁŠHù˜è¬÷ˆ «î˜¾ ªêŒ¶
°¿‚è¬÷ Ü¬ñˆî™.

7. ñ¡øˆF¡ GFG¬ô ÜP‚¬è¬ò (õó¾ ªêô¾ F†ìˆ¬î)àKò è£ôˆFŸ°œ
ÜƒWèKˆî™ (H 192).

8. ñ¡øˆF¡ ïô¡ ªð£¼†´ õö‚°èœ ªî£ìóŠð´õ¬î ÜƒWèKˆî™ (H229).

9. ñ¡øˆF¡ õ¼õ£¬òŠ ªð¼‚èˆî‚è ïìõ®‚¬èè¬÷ â´ˆî™.
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10. «õ¬ôèÀ‚è£ù
ñFŠd´èÀ‚° G˜õ£è
ÜÂñF¬ò»‹
åŠð‰îŠ¹œOèÀ‚°
ÜÂñF¬ò»‹
ÜOˆî™(MFèœ).

11. i†´ õKJ¡
MAîˆ¬î‚è£ô º¬øJ™
G˜íò‹ ªêŒî™.

12. ªî£N™ õK iîˆ¬î è£ô
º¬øJ™ ÜFèKˆî™

13. c˜G¬ôèO™ ªð£¶ (ñŸÁ‹) îQ ïð˜èO¡ àð«ò£èˆ¬î å¿ƒ° ªêŒî™

14. Üó² åŠð¬ì‚°‹ «õ¬ôè¬÷„ ªêŒî™.

15. ÜóC¡ ïôˆF†ìƒè¬÷ ªêò™ð´ˆ¶î™.

16. ñ¡ø G˜õ£èˆF¡ ªð£¼†´ ¶¬í MFè¬÷»‹, å¿ƒ°º¬ø MFè¬÷»‹
ÞòŸP ÜõŸ¬ø ï¬ìº¬øŠð´ˆ¶î™ (H244)

17. èì¡ (ñ) õ†®¬ò„ ªê½ˆ¶õF™ º¡ÂK¬ñ ÜOˆî™ (H195).

18. ñ£õ†ì Ý†Cò˜ ªï¼‚è® è£ô ÜFè£óˆF¡ W› àˆîóM†ì ªêò¬ô„ ªêŒ¶
º®ˆî™. (H 203)

19. ê†ìŠHK¾èœ (ñŸÁ‹) MFèO™ ñ¡ø‹ ªêò™ðì è£ô õó‹¹èœ G˜íò‹
ªêŒòŠð†´œ÷ Gè›¾èO™ Üˆî¬èò è£ô õó‹HŸ°œ ªêò™ð´î™ (H226),

20. ñ¡øˆî¬ôõ˜, ¶¬íˆî¬ôõ˜ e¶ ðîM c‚èˆ b˜ñ£ù‹ õ¼‹«ð£¶,
ñ¡øˆ ¶¬íˆî¬ôõ˜ e¶ ï‹H‚¬èJ™ô£î b˜ñ£ù‹ õ¼‹«ð£¶‹ Üî¡
e¶ ñ¡øˆF¡ º®¬õˆ ªîKMˆî™ (H205 Þ206 Þ211).

21. ñ¡ø‹ ñ£î‹ å¼º¬ø«òÂ‹ Ã® G˜õ£è‹ ªêšõ«ù ï¬ìªðø «î¬õò£ù
º®¾è¬÷ â´ˆî™ (MFèœ).

22. îE‚¬è ÜP‚¬è¬ò»‹ ñŸÁ‹ ÜõŸPŸ°Kò ðF™è¬÷»‹ ðF¾ ªêŒî™
(MFèœ).

23. ñ¡ø‹ è¬ô‚èŠð´õîŸ°Kò â„ªêò¬ô»‹ ªêŒò£F¼ˆî™ (H214).

24. ê†ìˆF¡ º‚Aò «ï£‚èƒè÷£ù ð£¶è£Š¹ ªð£¶ ²è£î£ó‹, àì™ïô‹,
²ŸÁ„Åö™, ð£¶è£Š¹ õêFèœ ñŸÁ‹ ªê÷èKòƒèÀ‚°ˆ «î¬õò£ù
ïìõ®‚¬èè¬÷ èõQˆ¶ ªî£ì˜‰¶ â´ˆ¶õó«õ‡´‹.

25. ñ¡øˆ b˜ñ£ùƒèO¡ e¶ â´‚èŠð†ì ïìõ®‚¬è¬ò ÝŒ¾ ªêŒî™.
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26. ñ¡øˆ ¶¬íˆ î¬ôõ¬óˆ «î˜‰ªî´ˆî™ (H44)

27. ñ¡ø àÁŠHù˜èO¡ î°FJ¡¬ñ¬òŠ ðŸP ¹è£˜ â¿‰¶œ÷¬îŠ ðŸP
º®¾ ªêŒò àKò cFñ¡øˆ¬î Üµ°î™ (H41).

28. ªêò™ ÜFè£K‚°ˆ «î¬õò£ù è†ì¬÷è¬÷Š HøŠHˆî™.

29. õKõÅ™ «õ¬ô¬ò ÝŒ¾ ªêŒî™.

30. å¼ ñ¡øŠ ªð£¼O™ å¼ àÁŠHù˜ ê‹ð‰îŠð†®¼‚Aø£ó£ªò¡ð¬î º®¾
ªêŒî™ (MFèœ)

31. áó£†CJ¡ ÜHM¼ˆFˆ F†ìˆ¬î ÜƒWèKˆî™.

32. ÝŒ¾ ªêŒò õ¼‹ Ü½õô˜èÀ‚°ˆ «î¬õò£ù àîM¬ò ÜOˆî™ (H200).

33. å¼ ªêò™ «õ¬ô¬ò ÝŒõ£÷˜ G˜íò‹ ªêŒ»‹ è£ô õ¬óò¬ø‚°œ ªêŒ¶
º®ˆî™ (H201).

34. ÝŒõ£÷˜ ªêŒò àˆîóM†ì ªêò¬ô ñ¡ø‹ ªêŒò£î«ð£¶ Ü¬î
G¬ø«õŸø ÝŒõ£÷˜ G˜íò‹ ªêŒ»‹ Ü½õô˜ ªêŒ»‹ ªêô¬õ ÜOˆî™.

35. ñ¡ø GF‚° ãŸð†ì ÞöŠ¬ð õÅ™ªêŒò «î¬õò£ù ïìõ®‚¬è¬ò àKò
è£ôˆFŸ°œ â´ˆî™ (H226).

36. °Ÿø õö‚°è¬÷Š ðF¾ ªêŒò àKò è£ôˆF™ ïìõ®‚¬è â´Šð¬î àÁF
ªêŒî™ (H227).

37. ªð£¶ ÞìƒèO™ ñóƒè¬÷ ï´î™, «ñ½‹ îQïð˜èœ ñó‹ ï´õ¬î
á‚°Mˆî™. ñ‚èœ ñóƒè¬÷ õ÷˜ˆî£™ ñóƒèœ ñ‚è¬÷ õ÷˜‚°‹.
ñóƒèœ Þ™ô£M†ì£™ ñ¬ö °¬ø»‹. õ£ùˆF¡ ñ¬öˆ¶O ¬õòˆF¡
àJ˜ˆ¶O.

38. ªð£¶ ÞìƒèO™ ñ‚èO¡ àJ¼‚° Ýðˆ¶ ãŸð´ˆ¶‹ G¬ô¬ñè¬÷
(situation) (Üó² â™¬è‚°œ Ãì) ÜšõŠ«ð£¶ ÜP‰¶ ÜõŸ¬ø„ êKªêŒò
«õ‡´‹.

39. îQò£˜ ªê£ˆ¶‚è÷£½‹ ñ‚èÀ‚° õó‚Ã®ò Ýðˆ¶‚è¬÷ ÜP‰¶
ÜõŸ¬øˆ îM˜‚è àí˜ˆî «õ‡´‹. îõPù£™ ñ¡ø«ñ î¬ôJ†´ êK
ªêŒò ÜFè£óº‹ ªð£ÁŠ¹º‡´ (H 128, 129, 130).

40. ñ¡øˆF¡ ªê£ˆ¶‚è¬÷Š ð£¶è£ˆî™, (ñ¡ø GFJL¼‰¶ õ£ƒèŠð†ì Gô‹
ñŸÁ‹ ñ¡øˆFŸ° åŠð¬ì‚èŠð†ì ÜóC¡ ¹ø‹«ð£‚° Gôƒèœ ñŸÁ‹
áó£†C ð°FJ™ àœ÷ è£LJìƒèœ, ªî¼ º¬ùèœ). è†®ì‹ «ð£¡ø
õ¬èèO™ Ý‚AóIŠ¬ð ÜèŸÁî™. ñ¡øˆF¡ ªê£ˆ¶‚è¬÷Š ð£¶è£ŠðF™
ñ‚èœ HóFGFèÀ‚° ªð£ÁŠ¹ à‡´ â¡Á ªê¡¬ù àò˜cFñ¡ø‹
ÜîÂ¬ìò 22.07.99 «îCò K† ñÂ â‡. 12180/1999 b˜ŠH½‹ à„ê
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cFñ¡ø‹ ÜîÂ¬ìò 09.07.2002 «îCò K† ñÂ â‡. 313/2002 ¡ b˜ŠH½‹
(CM™) ÃP»œ÷ù.

41. Aó£ñ áó£†C Ý‡´«î£Á‹ å¼ õ÷˜„C F†ì‹ îò£K‚è «õ‡´‹ (H240)

42. áó£†C îò£K‚°‹ F†ì‹ ªð£¼÷£î£ó «ñ‹ð£†®Ÿè£è¾‹, êÍè cF
õöƒ°õîŸè£è¾‹ Þ¼‚è «õ‡´‹ (H 257).

43. åšªõ£¼ Ý‡´‹ G˜õ£èˆ¬î ðŸPò Ý‡´ ÜP‚¬è îò£K‚è «õ‡´‹. (H
98)

44. áó£†CJì‹ ê†ìŠð® åŠð¬ì‚èŠð†ì ¹ø‹«ð£‚° Gôƒè¬÷ ÜÂðMˆ¶
ð£¶è£‚è «õ‡´‹ (H 134)

45. Üó² ÜP‚¬è ªõOJ†ì£™ Aó£ñˆF¡ Cô ªð£¶ ªê£ˆ¶‚èœ áó£†C¬ò
ê£¼‹ -  (H 132)

46. Üó² MF‚°‹ è†´Šð£´èÀ‚° à†ð†´ c˜G¬ôè¬÷ ðó£ñK‚èô£‹ -
°®ñó£ñˆ¶ ðE ªêŒòô£‹ (H 133)

47. ê£¬ô«ò£ó îŸè£Lè è¬ì‚°‹, ð‰î½‚°‹ è†ìí‹ G˜íJ‚è ÜFè£ó‹.

ñ‚è÷£†CJ¡ Ýˆñ£,
Üóê¬ñŠ¹è¬÷ Þò‰Fóˆîùñ£è ñ£ŸÁõFL™¬ô;
ñ£ø£è,
Ü¶ ñ‚èO¡ ÞîòƒèO™
ê«è£îóˆ¶õˆ¬î M¬îŠðF½™ô¶!

- ñè£ˆñ£ è£‰F
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î¬ôõ˜

1. î¬ôõ˜ Þ¼ ªð£ÁŠ¹è¬÷ õA‚Aø£˜
· î¬ôõ˜
· ªêò™ÜFè£K

2. î¬ôõó£è ªêò™ð´‹«ð£¶ ªêò™ ÜFè£KJ¡ ÜFè£óˆ¬î ªêò™ð´ˆî
º®ò£¶. ªêò™ÜFè£K î¬ôõK¡ ªð£ÁŠ¬ð ÝŸø º®ò£¶.

3. áó£†CJ¡ ïìõ®‚¬èè¬÷ F†ìI†´ å¼ƒA¬íˆ¶ Þò‚°ðõ˜.

4. î¬ôõK¡ Ý˜õˆ¬î ªð£Áˆ¶ î£¡ G˜õ£èˆF¡ ªêò™ð£´ Þ¼‚°‹.

5. â¿îŠð†ì ªð£ÁŠ¹è¬÷ Mì, â¿îŠðì£î ªð£ÁŠ¹èœ ðô à‡´.

î¬ôõK¡ èì¬ñèœ

1. áó£†C‚ Ã†ìˆ¬î‚ Ã†ì «õ‡´‹.

2. â™ô£ Ýõíƒè¬÷»‹
ð£˜¬õJìô£‹

3. ê†ìˆî£™ HøŠH‚èŠð†´œ÷
èì¬ñè¬÷ G¬ø«õŸø
«õ‡´‹.

4. Ü½õôè è®îƒèœ î¬ôõ˜
õNò£èˆî£¡ ÜÂŠðŠðì

«õ‡´‹. (H.46)

5. áó£†C Ã†ìˆFŸ° î¬ô¬ñ
ãŸè «õ‡´‹. (H 89)

6. Aó£ñ ê¬ð Ã†ìˆ¬î Ã†®,
î¬ô¬ñ ãŸÁ ïìˆî«õ‡´‹.

(H.3)

Aó£ñ áó£†C
î¬ôõK¡ èì¬ñèœ,

àK¬ñèœ, ð£¶è£Š¹èœ 6
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7. Ã†ì ïìõ®‚¬èè¬÷ ðF¾ ªêŒ¶ ïìõ®‚¬èJ¡ ïè¬ô Í¡Á
FùƒèÀ‚°œ ÝŒõ£÷¼‚° ÜÂŠð «õ‡´‹. (H. 92)

8. õƒAJ™ Þ¼‰¶ ðí‹ â´ŠðîŸ° è£«ê£¬ôJ™ ¬èªò¿ˆ¶ Þì «õ‡´‹.
(H. 188)

9. ÜƒèˆFù¼‚° Mõ£îŠ ªð£¼O™ ðí‹ ê‹ð‰îñ£ù ðŸÁ Þ¼‰î£™ Üõ¬ó
ÜŠªð£¼œ ðŸPò Mõ£îˆF™  èô‰¶ ªè£œ÷ ÜÂñF‚è£¶ Þ¼‚è «õ‡´‹.

10. b˜ñ£ùˆFŸ° Ýîóõ£è¾‹ âFó£è¾‹ êñ Ýîó¾ Þ¼‰î£™ îù¶ Þó‡ì£õ¶
õ£‚¬è ªê½ˆî «õ‡´‹. (MFèœ).

11. ðîMŠ Hóñ£íˆ¬î àKò è£ôˆFŸ°œ â´ˆ¶‚ªè£œ÷ «õ‡´‹. (H. 40)

12. àÁŠHù˜ ðîM¬ò ó£Tù£ñ£ ªêŒ¶ è®îˆ¬î‚ ªè£´‚°‹«ð£¶ Ü¬î 15
FùƒèÀ‚°œ áó£†CJ¡ CøŠ¹ Ã†ìˆ¬î‚ Ã†® àÁŠHù˜èÀ‚°ˆ
ªîKMˆ¶ M†´ ñ¡øˆF¡ ðKYô¬ù‚° ¬õ‚è «õ‡´‹.

13. Üõ˜ ðîM õA‚èˆ î°F¬ò Þö‰¶ M†ì£ªó¡Á ¹è£˜ õ‰î£™ Ü¬î Üõ˜
åŠ¹‚ ªè£œ÷£M†ì£™ Üõ¼¬ìò î°FJ¡¬ñ¬òŠ ðŸP º®¾ ªêŒò
àK¬ñ cFñ¡øˆFŸ° ñÂ ªêŒ¶ ªè£œ÷ «õ‡´‹. (H. 41).

14. õ£‚è£÷˜ ð†®òL™ Üõ¼¬ìò ªðò˜ Þ¼Šð¬î àÁF ªêŒî™.

15. î°FJ¡¬ñò£™ î¡Â¬ìò ðîM ÜŸÁŠ «ð£è£ñL¼Šð¬î
è£ˆ¶‚ªè£œ÷™.

16. «î˜î™ ªêô¾‚ èí‚¬è àKò ï£†èÀ‚°œ «î˜î™ Ý¬íòˆFŸ°ˆ î¼î™.

17. ñ¡ø G˜õ£èˆF¡ W› ªêŒòŠð´‹ «õ¬ôèœ, F†ìƒè¬÷Š ð£˜¬õJ†´
ÝŒ¾ ªêŒ¶ àKò ïìõ®‚¬è¬òŠ ðK‰¶¬óˆî™.

18. ñ¡øˆ b˜ñ£ùƒèO¡ ªêò™ð£†¬ì ÝŒ¾ ªêŒî™.

19. ñ¡øˆF¡ G˜õ£èˆF¡ W› ÞòƒAõ¼‹ Ü½õôèƒè¬÷Š ð£˜¬õJ´î™,
ñ¡ø„ ªê£ˆ¶‚è¬÷Š ð£˜¬õJ´î™.

20. ò£ªî£¼ Ã†ìŠ ªð£¼O™ î¬ôõ¼‚«è îQŠð†ì º¬øJ™ Ü‚è¬ø
Þ¼‰î£™ Üõ˜ Ã†ì ïìõ®‚¬èJL¼‰¶ å¶ƒAJ¼‚è «õ‡´‹.

21. Ã†ìƒèO™ b˜ñ£ù‹ ÞòŸÁ‹«ð£¶ Ýîóõ£è (ñŸÁ‹) âF˜Šð£è
õ£‚èOˆîõ˜èO¡ ªðò˜è¬÷Š ðF¾ ªêŒò «õ‡´‹. (MFèœ)

22. «õ‡´«è£œ Ã†ì‹ Ã†ì «è£K‚¬è õ‰î£™ àì¡ Ã†ìˆ¬î‚ Ã†ì
ïìõ®‚¬è â´‚è «õ‡´‹. (MFèœ)

23. Ã†ìƒèO™ b˜1ñ£ùƒèO¡ e¶ õ£‚ªè´Š¹ ï¬ìªðÁ‹«ð£¶ ÜF™ èô‰¶
ªè£œ÷™.

24. Ã†ìƒèÀ‚° àÁŠHù˜èœ ÜÂŠ¹‹ b˜ñ£ùƒè¬÷»‹ «èœMè¬÷»‹
ªðŸÁ Ü¬õèO¡ «ñ™ ïìõ®‚¬è â´ˆî™.
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25. Ã†ìƒèO¡ «ð£¶ â¿ŠðŠð´‹ Hó„C¬ùèÀ‚° b˜¾ è£í «õ‡´‹.

26. Ã†ì‹ º®õ¬ì»‹ õ¬óJ™ °¬øªõ‡ Þ¼Šð¬î ªî£ì˜‰¶ è‡è£Eˆ¶
õ¼î™, °¬øªõ‡ °¬ø»‹«ð£¶ àCîñ£ù ïìõ®‚¬è â´ˆî™.

27. Ã†ì º®M™ àÁŠHù˜èœ ¬èªò¿ˆ¬î‚ Ã†ì ïìõ®‚¬èŠ ¹ˆîèˆF™
ªðø «õ‡´‹.

28. Ã†ì‹ º®‰î H¡¹ Ã†ì ïìõ®‚¬èŠ ¹ˆîèˆ¬î º®ˆ¶ ¬õˆ¶
¬èªò¿ˆF´î™.

29. ñ¡øˆF¡ ÜFè£ó åŠðOŠH¡ð® ÜFè£ó‹ ªðŸøõ˜èœ ÝŸPò
ªêò™ð£´è¬÷ ÜšõŠ«ð£¶ ÝŒ¾ ªêŒ¶ î°‰î ïìõ®‚¬è¬ò â´ˆî™.

30. ñ¡ø‹ ªêò™ðì£î Å›G¬ô ãŸð´‹«ð£¶ àKò «ñ™ïìõ®‚¬è â´‚è
ÝŒõ£÷¼‚° ÜP‚¬è¬ò ÜÂŠð «õ‡´‹. (H. 204)

31. ñ¡ø‹ Üõ¼‚° ÜOˆî ÜFè£ó åŠðOŠ¬ð„ ªêò™ð´ˆ¶î™.

32. «õ¬ôèœ ï¬ìªðÁõ¬îŠ ð£˜¬õJ†´ Ü¬õèO¡ ¶Kî º®MŸ° ãŸð£´
ªêŒî™.

33. ¶¬íˆ î¬ôõ˜ ñŸÁ‹ àÁŠHù˜èœ ðîM¬òˆ ¶ø‰î£™ Ü¶ ðŸP
ñ¡øˆFŸ°ˆ ªîKMˆî™.

34. î¬ôõ˜ Üõ¼¬ìò ÜFè£óƒèO™ CôõŸ¬øˆ ¶¬íˆ î¬ôõ¼‚° Ü™ô¶
¶¬íˆ î¬ôõ˜ Þ™ô£F¼‚°‹«ð£¶ å¼ àÁŠHù¼‚° åŠðOŠ¹
(Delegation)  ªêŒî£™ Ü¶ ðŸPò îèõ¬ô ñ¡øˆFŸ°ˆ ªîKM‚è «õ‡´‹.

35. îù¶ ªê£ˆ¶ ÜP‚¬è¬ò àKò è£ôˆFŸ°œ ðF¾ ªêŒò «õ‡´‹.

36. ðîM‚ è£ô‹ º®‰î¾ì¡ ªð£ÁŠ¬ð àKò ïðKì‹ åŠð¬ì‚è «õ‡´‹.

37. G˜õ£èº‹ ñ¡øº‹ ²Íèñ£è¾‹ ðò¡ îóˆî‚è Ü÷M½‹ Þòƒ°õ¬î
àÁFŠð´ˆ¶î™.

î¬ôõK¡ ÜFè£óƒèœ (Powers)

1. ¶¬íˆ î¬ôõ˜ ðîM è£Lò£è Þ¼‚°‹«ð£¶ î¬ôõ˜ îù¶ Ü½õ™èO™
CôõŸ¬ø Gð‰î¬ùè¬÷ MFˆ¶ ò£ªî£¼ àÁŠHù¼‚°‹ åŠðOŠ¹
ªêŒòô£‹. (H. 48)

2. «î¬õŠð†ì£™ ¶¬íˆ î¬ôõ¼‚° ÜFè£ó åŠðOŠ¹„ ªêŒî™. ÝJÂ‹

ñ¡ø‹ î¬ì ªêŒ¶œ÷ ÜFè£óƒè¬÷ õöƒè‚Ãì£¶.

3. G˜õ£è‹ ê‹ð‰îñ£è õ¼‹ îð£™è¬÷Š ð£˜¬õJ´î™.

4. Ã†ìˆF™ ð£˜¬õò£÷˜èœ èô‰¶ ªè£œõ¬î ÜÂñFˆî™ ñŸÁ‹
Üõ˜è¬÷‚ è†´Šð£´ ªêŒî™ (MFèœ)
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5. Ã†ìˆF™ àÁŠHù˜èœ
âõ«óÂ‹ îèõ™è¬÷Š
ð®‚°‹«ð£¶ ÜõŸPŸè£ù
Ýî£óƒè¬÷Š ð£˜¬õJ†´
F¼ŠF ªðŸø H¡ù«ó
Üˆîèõ™è¬÷Š ð®‚è
ÜÂñFˆî™. (MFèœ).

6. Ã†ìƒèO¡ «ð£¶
àÁŠHù˜èO¡ «ð„C¡ Üõè£êˆ¬î è†´Šð´ˆ¶î™ (MFèœ)

7. Ã†ìˆF™ îQŠð†ì º¬øJ™ âõ¬ó»‹ (ÜFè£Kèœ à†ðì) ÜõÉø£è «ðê
ÜÂñF ñÁˆî™.

8. Ã†ìˆF™ Ü™ô£îõ˜è¬÷‚ °¬øÃP «ðê ÜÂñF ñÁˆî™. (MFèœ)

9. î¬ôõ˜ M¼‹¹‹ «ð£¶ Üõ¼¬ìò ðîM¬òˆ ¶ø‚èô£‹.

î¬ôõK¡ àK¬ñèœ (Rights)

1. «î˜‰ªî´‚èŠð†ì å¼ àÁŠHù¼‚°Kò â™ô£ àK¬ñè¬÷»‹ ªðŸøõ˜
(H.43)

2. ñ¡ø G˜õ£èˆF¡ Ýõíƒè¬÷ Üµ°õîŸ° àK¬ñ ªðŸøõ˜.

3. Ã†ìŠ ªð£¼†è¬÷ˆ îò£˜ ªêŒò àK¬ñ.

4. ñ¡øˆî¬ôõK¡ î°FJ¡¬ñ¬òŠ ðŸPò õö‚° cFñ¡øˆF™ ï¬ìªðÁ‹
«ð£¶ b˜Š¹ õ¼‹ õ¬óJ™ Üõ˜ ðîMJ™ c®ˆ¶ õóô£‹.

î¬ôõ¼‚è£ù ê½¬èèœ (Privileges)

1. Üó²‚° ñ¡øˆF¡ â™ô£ è®îŠ «ð£‚°õóˆ¶‹ î¬ôõ˜ Íôñ£è«õ
ïìˆîŠðì «õ‡´‹.

2. ñ¡øˆF¡ Gòñù‚ °¿M™ àÁŠHùó£è¾‹ Ü‚°¿M¡ î¬ôõó£è¾‹
Þ¼ˆî™.

3. ñ¡øˆî¬ôõ˜ ðîM¬ò õA‚èˆ î°FJ¡¬ñ¬òŠ ðŸPò ¹è£˜ â¿‰î£™
Ü¶ðŸPò º®¾ ÜPò cFñ¡øˆ¬î Üµèô£‹. cFñ¡øˆF™ õö‚° º®»‹
õ¬ó Üõ˜ ðîMJ™ c®‚èô£‹.

4. Aó£ñ áó£†C î¬ôõ˜ e¶ ï‹H‚¬è Þ™ô£ b˜ñ£ù‹ ªè£‡´ õó º®ò£¶.

î¬ôõK¡ ªð£ÁŠ«ðŸø™ (Liability)

1. G˜õ£èˆF¡ GF ÞöŠHŸ«è£ ªê£ˆ¶ «êî£óˆFŸ«è£ î¬ôõK¡
èõùI¡¬ñ«ò£ (Ü) îõø£ù ïìˆ¬î«ò£î£¡ è£óí‹ â¡ø£™ ÜîŸ° Üõ˜
ªð£ÁŠ¹ ãŸè «õ‡´‹ (H. 234)
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2. GÏH‚èŠð†ì °Ÿø„ ê£†´èO¡ «ðK™ ðîM c‚èˆFŸ°Kòõ˜.ÝŒõ£÷˜
Ý¬í HøŠH‚è «õ‡´‹ (205).

3. ªð£¶ áNò˜ â¡Á è¼îŠð´õî£™ ãŸð´‹ ªð£ÁŠ¹èÀ‚° Ý÷£°î™.

î¬ôõ¼‚° ð£¶è£Š¹èœ (Protections)

1. ï™ªô‡íˆF¡ð£™ ªêò™ð´‹«ð£¶ Üõ˜ªêŒî ò£ªî£¼ ªêò½‚è£è
Üõ˜e¶ â‰îMîñ£ù ê†ì ïìõ®‚¬è¬ò»‹ â´‚èŠð´î™ Ãì£¶ (H.232)

2. ñ¡ø‹ î¬ôõK¡ ÜFè£óƒèO™ î¬ôJì‚ Ãì£¶.

3. ñ¡øˆ î¬ôõ˜ Üõ¼¬ìò ðîMJ¡ ªð£ÁŠ¹ è£óíñ£è ªêò™ð´‹«ð£¶
°Ÿø‹ ªêŒî£™ ÜîŸ° Üõ˜e¶ õö‚°ˆªî£ìó ÜóC¡ º¡ ÜÂñF¬òŠ
ªðø «õ‡´‹. (H.230)

4. ñ¡øˆ î¬ôõK¡ ïìõ®‚¬èò£™ ð£F‚èŠð†ì ïð˜ ÞöŠd´ «è£K õö‚°
ªî£´‚è 30 ï£†èœ è£ô Üõè£ê‹ «î¬õ. (H.231)

5. ñ¡øˆ î¬ôõ˜ Üõ¼¬ìò èì¬ñ¬ò„ ªêŒ»‹«ð£¶ âõ¼‹ Üõ¼¬ìò
ðEJ™ °Á‚W´ ªêŒò£ñ™ Þ¼ŠðîŸè£ù ð£¶è£Š¹ à‡´. (H. 249)

î¬ôõ¼‚° àKò èì¬ñèœ (Prohibitions)

1. î¬ôõ˜ «ïó®ò£è ðíŠðŸÁ ê‹ð‰îŠð†ì ªð£¼œ ñ¡øˆFŸ° Mõ£îˆFŸ°
õ¼‹«ð£¶ Mõ£îˆF™ ñŸÁ‹ õ£‚ªè´ŠH™ èô‰¶ ªè£œ÷ˆ î¬ì. «ñ½‹
ÜŠ«ð£¶ Üõ˜ Ã†ìˆFŸ°ˆ î¬ô¬ñ õA‚è¾‹ î¬ì (H.91).

2. ñ¡ø GFJL¼‰¶ áFò‹ ªðøˆ î¬ì (ðòíŠð®, Üñ˜¾Šð® îMó) (H.82)

3. ÜóC¡ º¡ ÜÂñFJ¡P ªõOï£´èÀ‚° Ü½õ™ GIˆîñ£è ªê™ôˆ î¬ì
(H.82-»)

4. î¬ôõ˜ ðîMJL¼‰¶ Mô‚èŠð†ì£™, Mô‚èŠð†ì «îFJL¼‰¶
Í¡ø£‡´ õ¬ó e‡´‹ î¬ôõ˜ «î˜îL™ GŸèˆ î¬ì (H. 205)

5. î¬ôõ˜ ðîMJL¼‚°‹«ð£¶ ê†ìñ¡ø àÁŠHùó£è «î˜‰ªî´‚èŠð†ì£™
î¬ôõ˜ ðîMJL¼‚èˆ î¬ì (H.38-»)

6. å¼ àÁŠHù¼‚°ˆ î¬ôõ˜ Üõ˜ ÜFè£ó åŠðOŠ¹ ªêŒF¼‚°‹«ð£¶
Þ¡ªù£¼ àÁŠHù¼‚° ÜFè£ó åŠðOŠ¹ ªêŒòˆ î¬ì.

7. ñ¡øˆ ¶¬íˆ î¬ôõ˜ ðFMJL¼‚°‹ ªð£¿¶ å¼ àÁŠHù¼‚° ÜFè£ó
åŠðOŠ¹ ªêŒò‚ Ãì£¶.

î¬ôõ¼‚è£ù î´Š¹èœ (Restrictions)

1. ñ¡øˆ î¬ôõ˜ ÜFè£ó åŠðOŠ¹„ ªêŒò‚ Ãì£¶ â¡Á ñ¡ø‹ ñÁˆî
ÜFè£óƒè¬÷ ÜFè£ó åŠðOŠ¹ ªêŒò‚ Ãì£¶.
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2. ¶¬íˆ î¬ôõ˜ ðîMJ™ Þ™ô£F¼‚°‹«ð£¶ å¼ àÁŠHù¼‚° ñ¡øˆF¡
º¡ ÜÂñFJ™ô£ñ™ å¼ Ý‡®™ 90 ï£†èÀ‚° «ñ™ î¬ôõ˜ ÜFè£ó
åŠðOŠ¹ ªêŒò‚ Ãì£¶.

3. å¼ àÁŠHù¼‚° ÜFè£ó åŠðOŠ¹ õöƒAJ¼‚°‹ «ð£¶ Þ¡ªù£¼
àÁŠHù¼‚° ÜFè£ó‹ åŠðOŠ¹ ªêŒò‚ Ãì£¶.

î¬ôõ¼‚° î‡ì¬ùèœ (Penalties)

1. î¬ôõ˜ Ü™ô£î«ð£¶ å¼õ˜ î¬ôõ˜ «ð£™ ªêò™ð†ì£™ Üðó£î‹ Ï.1000
õ¬ó (H.246).

2. î¬ôõ˜ ðîMJ™ Þ¼Šð¶ º®‰¶M†ì«ð£¶ ðîMJ¡ ªð£ÁŠ¹è¬÷
åŠð¬ì‚èˆ îõPù£™ Ï.1000 õ¬ó Üðó£î‹. (H. 246)

3. ÜóC¡ ÜÂñFJ¡P Ü½õ™ GIˆîñ£è ªõOï£´ ªê¡ø£™ Ï. 50000 õ¬ó
Üðó£î‹. Þ¶«ð£™ Þó‡´ º¬ø Üðó£î‹ MF‚èŠð†ì£™ ðîMJö‚è
«ïK´‹. (H 245 - »)

î¬ôõ¼‚° õ¬óò¬øèœ (Limitations)

1. Þ¬ìˆ«î˜îL™ ªõŸPªðŸø (Ü) ñ¡ø‹ è¬ô‚èŠð†ì Hø° ïì‰î
«î˜îL™ ªõŸPªðŸø î¬ôõ˜ ñ¡øˆF¡ e¶ Þ¼‚°‹ Ý»†è£ô‹ ñ†´«ñ
ðîM õA‚èô£‹.

2. Í¡Á Ã†ìƒèÀ‚° õó£îî£™ ðîM Þö‰î£™ Þó‡´ º¬ø ñ†´«ñ ðîM
e†´ˆîó ñ¡øˆFŸ° «è£K‚¬è ¬õ‚èô£‹.

3. î°FJ¡¬ñ ªðŸøî£™, ðîM¬ò Þö‰îî£™, î¬ôõ˜ ðîM‚° ï¬ìªðŸø
«î˜îL™ ªõŸPªðŸø î¬ôõ˜, ðîM Þö‰î î¬ôõ˜ «ñ™ º¬øf†ì£™
ªõŸP ªðŸø£™ Üõ˜ e‡´‹ ðîM¬ò ãŸ°‹ õ¬óJ™ î£¡ Þ¬ìˆ«î˜îL™
ªõŸP ªðŸøõ˜ î¬ôõ˜ ðîM¬ò õA‚èô£‹.

î¬ôõK¡ CøŠ¹ àK¬ñèœ

î°FJ¡¬ñ¬ò Ü¬ì‰î î¬ôõ˜, «ñ™º¬øf†®™ ªõŸPªðŸø£™ e‡´‹
î¬ôõ˜ ðîM¬ò õA‚èô£‹.

èí‚° ªð£ÁŠ¹ ªê£™ô™ (Accountablility)

ê†ìˆF™ àœ÷ èì¬ñè¬÷ Gò£òñ£ù º¬øJ™ G¬ø«õŸøˆ îõPù£™
õ£‚è£÷¼‚°Š ðF™ ªê£™ô «õ‡®òõ˜ Ýõ£˜. (accountable to the voters)

è†´Šð£´èœ (Controls)

1. ¶¬íˆî¬ôõ¼‚° î¬ôõ˜ ÜO‚°‹ ÜFè£ó åŠðOŠH™ î°Fò£ù
è†´Šð£´è¬÷»‹ Gð‰î¬ùè¬÷»‹ MFˆî™.

2. Ã†ìƒèO™ àÁŠHù˜ «ð²‹ «ïóˆ¬î»‹, «ð„C¡ î¡¬ñ¬ò»‹
è†´Šð´ˆ¶î™.
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ªêò™ ÜFè£K

1. îI›ï£´ áó£†Cèœ ê†ìˆF™ î¬ôõ¼‚°‹ ªêò™ ÜFè£K‚°‹ îQˆîQ«ò

ÜFè£óƒèÀ‹, ªð£ÁŠ¹èÀ‹ ªê£™ôŠð†®¼‚A¡ø¶.

2. î¬ôõ«ó Þ¼ ðîMèO½‹ ªêò™ð†ì£½‹, î¬ôõ˜ â¡ø º¬øJ™ ªêò™

ÜFè£KJ¡ ÜFè£óƒè¬÷»‹, ªêò™ ÜFè£K â¡ø G¬ôJ™ î¬ôõó£è¾‹

ªêò™ðì º®ò£¶. Þ‰î «õÁð£†¬ì ªîKMˆ¶‚ ªè£œõ¶ ÜõCò‹.

ªêò™ ÜFè£KJ¡ èì¬ñèœ

1. ñ¡øˆF¡ b˜ñ£ùƒè¬÷„ ªêò™ð´ˆî «õ‡´‹. ÝJÂ‹ å¼ b˜ñ£ùˆF¡

ê†ì º¬ø¬òŠ ðŸP äò‹ â¿‰î£™ ÜóC¡ ªîO¾¬ó¬òŠ ªðŸ«ø ªêò™ðì

«õ‡´‹. (H.84)

2. ñ¡øˆ b˜ñ£ùƒè¬÷„ ªêò™ð´ˆFò¶ ðŸPò º¡«ùŸø ÜP‚¬è¬ò

ñ¡øˆFŸ° è£ôº¬øò£è ÜO‚è «õ‡´‹.

3. õK õÅ™ ðŸPò ñ£î£‰Fó ÜP‚¬è¬ò ñ¡øˆFŸ° ÜO‚è «õ‡´‹.

4. ñ¡øˆF¡ ÜÂñF‚°†ð†´ ê†ìˆF™ Üõ¼‚° ÜO‚èŠð†´œ÷ èì¬ñèœ,

ªð£ÁŠ¹èœ ÜFè£óƒè¬÷„ ªê½ˆî «õ‡´‹. (H.84)

5. ê†ìˆF¡ è£Kòƒè¬÷ («ï£‚èƒè¬÷) G¬ø«õŸÁõîŸ° Üõ˜ «ïó®ò£èŠ

ªð£ÁŠð£õ£˜ (H. 84)

6. ñ¡øˆF¡ ªî£ì˜‰î 3 Ã†ìƒèÀ‚° õ¼¬è îó£î àÁŠHù˜èÀ‚° Üõ˜

ðîMJö‰î¬îŠ ðŸPò îèõ¬ô â¿ˆ¶ Íôñ£èˆ ªîKM‚è «õ‡´‹.

Üˆîèõ¬ô ñ¡øˆF¡ Ü´ˆî Ã†ìˆF™ ¬õ‚è «õ‡´‹. Í¡ø£õ¶

Ã†ìˆFŸ° õó£M†ì£™ ðîMJö‚è «ïK´‹ â¡Á Þó‡´ Ã†ìƒèÀ‚°

ªî£ì˜‰¶ õó£î ê‹ð‰îŠð†ì àÁŠHù˜èÀ‚° º¡ªù„êK‚¬è ªè£´Šð¶

ñó¹ (H.41)

Aó£ñ áó£†C
ªêò™ ÜFè£KJ¡

ªð£ÁŠ¹èœ, àK¬ñèœ,
èì¬ñèœ.

7
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7. Aó£ñ áó£†CJ¡ õ£‚è£÷˜ ð†®ò¬ô õ£˜´ õ£Kò£è ðó£ñK‚è «õ‡´‹.
(H. 14).

8. ð…ê£òˆF™ ðE¹K»‹ ðEò£÷˜è¬÷ è†´Šð´ˆ¶î™ (H.84)

9. ð…ê£òˆ¶ Ýõíƒè¬÷ ð£˜¬õJì «è†°‹«ð£¶ ÜõŸ¬ø êñ˜ŠH‚è
«õ‡´‹. (H.93)

10. ð…ê£òˆ¶ ðEò£÷˜è¬÷ «õÁ ð…ê£òˆFŸ° ñ£Áî™ ªêŒ»‹ º¡ù˜
ÝŒõ£÷˜ ªêò™ ÜFè£K¬ò èô‰¶ ªêò™ðì «õ‡´‹ (H.104).

11. ñ¡øˆF¡ î¬ôõ˜ àÁŠHù˜ ðîM õA‚è î°F¬ò Þö‰¶M†ìî£è ¹è£˜
õ‰î£™ Ü¬î Üõ¼‚° â¿ˆ¶ Íôñ£èˆ ªîKMˆ¶ M†´ Üˆîèõ¬ô
ñ¡øˆF¡ Ü´ˆî‚ Ã†ìˆFŸ° ¬õ‚è «õ‡´‹. ñ¡øˆ î¬ôõ˜ /
àÁŠHù˜ ðîM õA‚èˆ î°F¬òJö‰¶ M†ìî£è õ‰î îèõL¡ «ðK™ àKò
cFñ¡øˆF¡ è¼ˆ¬îŠ ªðø ñ¡ø‹ àˆîóM†ì£™ Üšõ£«ø Üõ˜ ªêò™ðì
«õ‡´‹. (H. 41)

12. ñ¡ø‹ ÜîÂ¬ìò èì¬ñè¬÷ ÝŸø¾‹ ÜFè£óƒè¬÷„ ªê½ˆî¾‹
«î¬õò£ù ïìõ®‚¬èè¬÷‚ è£ôˆ«î â´ˆ¶ ñ¡ø‹ Fø¬ñò£è„ ªêò™ðì
àî¾î™.

13. G˜õ£è‚ °¬øð£´èœ ðŸP ñ¡ø àÁŠHù˜èœ (ñ) ªêò™ ÜFè£Kèœ,
ªð£¶ñ‚èœ èõùˆFŸ° ªè£‡´ õ‰î£™ Ü¬î àìÂ‚°ì¡ èõQˆ¶
ïìõ®‚¬è â´ˆî™ (H.81)

14. ãô‹ MìŠðì «õ‡®ò °ˆî¬èè¬÷ àKò è£ôˆFŸ° º¡«ð ãô‹ M†´
°ˆî¬èŠ ðˆFóƒè¬÷ â¿F º®‚è «õ‡´‹. ðF¾ ªêŒò «õ‡®ò
ðˆFóƒè¬÷ ðF¾ ªêŒî H¡ î£¡ ªðø «õ‡´‹ (MFèœ).

15. ñ¡ø àÁŠHù˜èœ G˜õ£èˆF¡ Ýõíƒè¬÷Š ð£˜‚è M¼‹Hù£™ Ü¬î
MFèO¡ð® ÜÂñFˆî™ (H.81)

16. ñ¡ø àÁŠHù˜èœ ðîM õA‚èˆ î°FJ¡¬ñ¬ò ãŸð´ˆ¶‹ ªêò™èO™
ß´ð†ì¬î ÜP‰¶ Üî¡e¶ «ñ™ ïìõ®‚¬è¬ò â´ˆî™.

17. ñ¡ø‹ b˜ñ£Qˆî Ü÷M™ ð™«õÁ õKèO¡ «è†¹è¬÷‚ è£ôˆF™ G˜íò‹
ªêŒ¶ õKˆ ªî£¬èè¬÷ è£ôˆF™ õÅ™ ªêŒò «õ‡´‹.

18. õKMô‚°Š ªðø àK¬ñ»œ÷ è†®ìƒèœ (ñŸÁ‹) ïð˜èO¡ î°F¬ò
Ýó£Œ‰¶ º®¾ ªêŒî™.

19. ñ¡ø‹ / ê†ì‹ MFèO™ G˜íò‹ ªêŒ¶œ÷ ð™«õÁ àKñ‚ è†ìíƒèœ,
è†ìíƒèœ ªêô¾ˆ ªî£¬èèœ «ð£¡øõŸ¬ø è£ô£è£ôˆF™ õÅ™ ªêŒ¶
àKñ‹ (Ü) ÜÂñFè¬÷ õöƒ°î™.
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20. ñ¡øˆF™ ÞòŸøŠð†ì â™ô£ b˜ñ£ùƒè¬÷»‹ Üº™ð´ˆîˆ «î¬õò£ù
ïìõ®‚¬èè¬÷ˆ ¶Kîñ£è â´‚è «õ‡´‹. ÞòŸøŠð†ì b˜ñ£ùƒèO™
°¬øð£´èœ Þ¼‰î£™ «ñ™ ÜFè£KèÀ‚° ªîKMˆ¶ è£ˆF¼‚èô£‹.

21. ñ¡øˆF¡ GFG¬ô ÜP‚¬è¬ò îò£Kˆ¶ àKò «îF‚°œ ñ¡øˆF¡
åŠ¹î¬ôŠ ªðÁî™, «î¬õ»œ÷ «ïóˆF™ ¶¬í GFG¬ô ÜP‚¬è¬ò»‹
îò£Kˆ¶ ñ¡øˆF¡ åŠ¹î¬ôŠ ªðÁî™, ñ£î£‰Fó õó¾, ªêô¾ ðŸPò
²¼‚èˆ¬î ñ£î£‰Fó‚ Ã†ìƒèO™ îõø£ñ™ ð£˜¬õ‚° ¬õˆî™ (H. 192

ñŸÁ‹ MFèœ)

22. ñ¡øˆFŸ°„ «êó«õ‡®ò ªî£¬èèœ, è£ô£õFò£°‹ º¡«ð õÅ™
ªêŒõîŸè£ù àK¬ñJò™ õö‚°è¬÷ˆ ªî£´‚è «õ‡´‹. (MFèœ)

23. ñ¡øˆF¡ ªê£ˆ¶‚è¬÷ êKò£ù º¬øJ™ ð£¶è£ˆ¶ õó«õ‡´‹.
Þ¬õèO™ Ý‚AóIŠ¹èœ ãŸð†ì£™ Ü¬î àì«ù ÜèŸø «õ‡´‹.
ªê£ˆ¶‚è¬÷Š ðŸPò ðF«õ†¬ìŠ ðó£ñKˆ¶ õó «õ‡´‹. (H. 131 ñŸÁ‹
MFèœ)

24. ñ¬ùŠ HK¾èÀ‚° ñ¡øˆF¡ åŠ¹î¬ôŠ ªðÁî™ (MFèœ)

25. ªð£¶ ÞìƒèO™ àKò ÞìƒèO™ ñóƒè¬÷ ï´î™.

26. ñ¡øˆF¡ G˜õ£è ÜP‚¬è¬òˆ îò£Kˆ¶ àKò «îF‚°œ ñ¡øˆF¡
è¼ˆ¬îŠ ªðŸÁ áó£†C å¡PòˆFŸ° ÜÂŠ¹î™. (H.98)

27. îE‚¬è ÜP‚¬è¬òŠ ªðŸø H¡¹ 2 ñ£îˆFŸ°œ Ý†«êð¬íèÀ‚°Š
ðF™ â¿F ÜP‚¬è¬ò»‹ ðF™è¬÷»‹ ñ¡øˆF¡ ð£˜¬õ‚°‹ ðFMŸ°‹
¬õˆî™ (MFèœ)

28. «õ¬ôèÀ‚è£ù åŠð‰îŠ ¹œOè¬÷‚ «è£K î°Fò£ù åŠð‰îŠ ¹œO‚°
ñ¡øˆF¡ åŠ¹î¬ôŠ ªðŸÁ «õ¬ô àˆFó¾è¬÷ ÜOˆî™ (MFèœ)

29. è†®ìƒèÀ‚°‚ èîMô‚è‹ Þ´î™, ªî¼‚èÀ‚° â‡èÀ‹, ªðò¼‹
Þ´î™. (H. 158 ñŸÁ‹ MFèœ)

30. G˜õ£èˆF¡ åO¾ ñ¬øM¡¬ñ, ðF™ ªê£™½‹ ªð£ÁŠ¹, èí‚°Š ªð£ÁŠ¹
ªê£™½î™.

31. ÜóC¡ ïôˆ F†ìƒè¬÷»‹ ñ¡øˆFì‹ åŠð¬ì‚°‹ ñŸø F†ìƒè¬÷»‹
ï¡º¬øJ™ G¬ø«õŸÁî™.

32. ÜóC¡ è®îŠ «ð£‚°õóˆ¶è¬÷ ñ¡øˆ î¬ôõ˜ Íô«ñ ïìˆ¶î™.

33. ªð£¶ñ‚èOì‹ °PŠH†ì ï£†èO™ °¬øèœ «è†´ °¬øb˜‚è î‚è
ïìõ®‚¬è â´ˆî™, Þî¬ù º¬øò£è‚ è‡è£Eˆî™.
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34. Ý‚AóIŠ¹è¬÷ àìÂ‚°ì¡ ÜèŸÁî™, ªî£ì˜‰¶ Ý‚AóIŠ¹ ªêŒðõ˜èœ
e¶ °Ÿøõö‚°ˆ ªî£´ˆî™ (H. 131).

35. ñ¡øGFJL¼‰¶ ÞöŠd´ îó‚Ã®ò Å›G¬ôè¬÷ˆ îM˜‚è‚Ã®ò
ªêò™ð£´è¬÷ G¬ø«õŸÁõ¬îˆ îM˜‚èô£‹.

36. àKñƒèœ õöƒ°õîŸè£ù Ý¬í¬ò 30 FùƒèÀ‚°œ ÜÂŠð «õ‡´‹.

37. ï£ŒèÀ‚°‹ ð¡PèÀ‚°‹ àKñ‹ õöƒè™.

38. M÷‹ðóˆ î†® ¬õ‚è ÜÂñF õöƒè™ (H. 131 - »)

39. ãô‹ M´õîŸè£ù ÜFè£ó‹.

40. ñˆFò ÜóC¡ îèõ™ ÜP»‹ àK¬ñ„ ê†ìˆF¡ «è£†ð£´è¬÷Š ¹K‰¶
Üî¡ð® ªêòô£ŸÁî™.

ªêò™ ÜFè£KJ¡ ÜFè£óƒèœ (powers)

1. è†®ìƒèœ è†´õîŸ° ÜÂñF
õöƒA º¬øŠð´ˆ¶î™,
i†´ñ¬ùŠ HK¾èÀ‚° ÜƒWè£ó‹
õöƒ°î™ (MFèœ)

2. áó£†CJ™ ðE¹K»‹ Ü½õô˜èO¡
ªêò™ð£´è¬÷ ÝŒ¾ ªêŒ¶
å¿ƒ°º¬ø ªêŒî™, Gòñù ÜFè£K
â¡ø º¬øJ™ áó£†C
G˜õ£èˆFŸ°ˆ «î¬õò£ù
áNò˜è¬÷ Gòñù‹ ªêŒò
MFèO¡ ð® ïìõ®‚¬è â´ˆî™ (H. 101)

3. áó£†C ðEò£÷˜èœ e¶ å¿ƒ° ïìõ®‚¬è «ñŸªè£‡´ î‡ì¬ù
õöƒ°î™ (H. 106)

4. õK°¬øŠ¹ ñÂ‚è¬÷ ðKYLˆ¶ º®¾ ªêŒî™.

5. ê‹ð‰îŠð†ì ò£ªî£¼ ÞìˆF½‹ ê†ì M«ó£î„ ªêò™èœ
ï¬ìªðÁA¡øùõ£ â¡ø¬î ÜPò àKò º¬øJ™ àœ ¹°‰¶ ð£˜¬õJ´î™
(H. 223)

6. Üõêó è£ôˆF™ ñ¡ø ÜÂñFJ¡P ªêŒ¶î£¡ bó«õ‡´‹ â¡ø
è£Kòƒèœ, ê†ìŠHK¾ 86-¡ W› ªêŒ¶ Ü´ˆî Ã†ìˆF™ ñ¡øˆF¡
îèõ½‚° ¬õˆî™, ñ¡ø‹ ãŸèù«õ ñÁˆ¶œ÷¬î Þ‰îŠ HKM¡ W›
ªêŒò‚Ãì£¶.
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7. Üð£òèóñ£ù è†®ìƒè¬÷ ð£¶è£Šð£è ¬õ‚è„ªê£™ôˆ îõPù£™ Ü¬î
ñ£ŸÁõîŸè£ù ÜFè£ó‹ (H. 128).

8. Üð£òèóñ£ù ñóƒè¬÷ ñ£ŸÁõîŸè£ù ÜFè£ó‹ (H. 129)

9. «ó£´èO¡ Ü¼è£¬ñJ™ Þ¬ì…êô£è Þ¼‚°‹ ¹î˜, ªê®è¬÷ ªõ†ì¾‹,
²õ˜ è†® ð£¶è£Šð£è ¬õ‚°‹ð® ðE‚è¾‹ ÜFè£ó‹ (H. 130)

10. Üð£òèóñ£ù AíÁèœ, °÷‹, °†¬ìè¬÷ GóŠ¹õîŸè£ù ÜFè£ó‹ (H. 143)

11. ê†ìŠð®ò£ù ðEè¬÷ ªêŒ»‹ ªð£¼†´ âõªó£¼õ¼‚°‹ ÜPMŠ¹
ªè£´‚è ÜFè£ó‹ (H. 222).

12. ²è£î£ó «è´ M¬÷M‚°‹ ªê®è¬÷ ò£ªî£¼ ÞìˆF™ Þ¼‰¶‹ ÜèŸø„
ªê£™õîŸè£ù ÜFè£ó‹ (H. 144).

13. Üð£òèóñ£ù ñóƒè¬÷ ªõ†®ù£«ô£ Ü™ô¶ è†®ìƒè¬÷ Þ®ˆî£«ô£
ÜõŸ¬ø MŸÁ ªêôMùˆ¬î «ñŸªè£œ÷ô£‹ (H.145)

14. ªð£¶ ÞìƒèO™ ÜÂñFJ¡P Ý´, ñ£´è¬÷«ò£ ªð£¼†è¬÷«ò£ MŸè
î¬ì ªêŒ»‹ ÜFè£ó‹ (H.150)

15. ê£¬ô æóƒèO™ ÜÂñFJ¡P ªð£¼†è¬÷ MŸèˆ î¬ì ªêŒ»‹ ÜFè£ó‹
(M. 151)

16. ªî£N™õK MFŠðîŸè£ù ÜFè£ó‹ (H. 198 - ¯)

17. áó£†C ê†ìŠð®ò£ù ªêò™ð£´èÀ‚° ÜÂñF õöƒ°‹ ÜFè£ó‹ (H.220)

18. â¬ìè¬÷»‹, Ü÷¬õè¬÷»‹ «ê£î¬ùJ´‹ ÜFè£ó‹ (H.224)

19. Aó£ñ G˜õ£è Ü½õôKìI¼‰¶ îèõ¬ô «è†´Š ªðÁõîŸè£ù ÜFè£ó‹
(H.225).

20. °Ÿø õö‚°èœ ªî£´ŠðîŸè£ù ÜFè£ó‹ (H.227)

21. °Ÿø„ ªêò™è¬÷ Þí‚èñ£è b˜ˆ¶‚ ªè£œ÷ ÜFè£ó‹ (H. 228)

22. ªêò™ ÜFè£Kò£™ ð£˜¬õ‚° ¬õ‚èŠð†ì ÜPMŠ¬ð ÜèŸPù£™
î‡ì¬ù‚°Kò °Ÿøñ£°‹. (H. 250)

ªêò™ ÜFè£K‚è£ù ð£¶è£Š¹èœ (Protections)

1. «î˜î™ ê‹ð‰îñ£è õ£‚è£÷˜ ð†®ò™ îò£Kˆî™ ñŸÁ‹ «î˜î™ ïìˆ¶î™
ÝAò ïìõ®‚¬èèO™ ò£ªî£¼ cFñ¡øº‹ î¬ôJì‚Ãì£¶. (H. 233)

2. ªêò™ ÜFè£K (Ü) Üõó¶ áNò˜ Üõó¶ èì¬ñ¬ò„ ªêŒ»‹«ð£¶ Üõó¶
èì¬ñ¬òŠ ð£F‚°‹ õ‡í‹ âõ¼‹ î¬ôf´ ªêŒî™ Ãì£¶.
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3. ªêò™ ÜFè£K ï™ªô‡íˆF¡ ð£™ ªêŒî è£KòƒèO¡ ªð£¼†´ Üõ˜e¶
â‰î cFñ¡ø ïìõ®‚¬è»‹ ªî£ìóŠðì‚ Ãì£¶. (H. 232).

4. ªêò™ ÜFè£K Üõó¶ ê†ìŠÌ˜õñ£ù ªêò™ð£´èO¡ «ð£¶ ãŸð†ìî£è‚
è¼îŠð´‹ °ŸøƒèO¡ ªð£¼†´ Üõ˜e¶ °Ÿøõö‚° ªî£ì¼õîŸ° ÜóC¡
º¡ ÜÂñF¬òŠ ªðø «õ‡´‹. (H. 230).

ªêò™ÜFè£KJ¡ ªð£ÁŠ«ðŸø™ (Liability)

1. ªêò™ ÜFè£K áó£†C ê†ìˆF¡ ð® ªêò™ð´‹ «ð£¶ ªð£¶ áNòó£è‚
è¼îŠð´õ£˜.

2. ªêò™ ÜFè£K Üô†Cò‹ (Ü) îõø£ù ªêòô£™ áó£†C GF‚° ÞöŠ¹ (Ü)
Móò‹ ãŸð†ì£™ (Ü) áó£†C GF¬òˆ îõø£èŠ ðò¡ð´ˆFJ¼‰î£™ ÜîŸ°
Üõ˜ ªð£ÁŠð£õ£˜ (H.234).
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ºè¾¬ó

ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹èœ Þ¡Á ï‹ «îê‹ º¿õ¶‹ Mò£HˆF¼‚Aø¶. åšªõ£¼
Aó£ñº‹ Ü®ˆî÷ Üóê£è M÷ƒ°‹ ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹è÷£™ G˜õA‚èŠð´Aø¶.
îIöèˆF™ ñ†´‹ ð¡Qó‡ì£JóˆFŸ°‹ «ñŸð†ì Aó£ñŠ ð…ê£òˆ¶‚èœ ÞòƒA
õ¼A¡øù. õ†ì£ó Ü÷M™ ²ñ£˜ 385 å¡PòŠ ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹èœ ÞòƒA
õ¼A¡øù. ñ£õ†ì Ü÷M™ 29 ñ£õ†ìŠ ð…ê£òˆ¶‚èœ ãŸð´ˆîŠð†´
ªêò™ð†´ õ¼A¡øù. Þ‰î ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹èœ ò£¾‹ Aó£ñ
«ñ‹ð£†®Ÿè£è¾‹, Ü®Šð¬ì õêFè¬÷Š ªð¼‚°‹ Mîñ£è¾‹ Ü®ˆî÷
G˜õ£èˆ¬î «ñŸªè£‡´ õ¼A¡øù. ÞîŸªèù «î˜¾ªêŒòŠð†´œ÷ ñ‚èœ
HóFGFèO¡ î¬ô¬ñJ™ Ý†Cº¬ø ªêò™ð†´ õ¼Aø¶. åšªõ£¼ ð…ê£òˆ¶
Ü¬ñŠH¡ ªêò™ð£´‹ GF õêF, ñ‚èO¡ åˆ¶¬öŠ¹, G˜õ£è‹ ªêŒ«õ£K¡
ªêò™Fø¡ ÝAòõŸP¡ Ü®Šð¬ìJ™ «õÁð´A¡øù. Cô ð…ê£òˆ¶
Ü¬ñŠ¹è÷£™ Iè„CøŠð£è Þòƒè º®Aø¶. CôõŸø£™ °¬ø‰îð†ê Ü÷¾ Ãì
Þòƒè º®õF™¬ô. ð…ê£òˆ¶‚è¬÷ CøŠð£è G˜õ£è‹ ªêŒõîŸè£ù Ü®Šð¬ìŠ
ðJŸCèœ «ð£Fò Ü÷¾ A¬ì‚èŠ ªðø£ñ™ Þ¼Šðî£½‹, ñ‚èO¡ åˆ¶¬öŠ¹‹
ðƒ«èŸ¹‹ °¬ø‰F¼Šðî£½‹, «ð£Fò GF õêF Þ™ô£¬ñ»‹ ð…ê£òˆ¶‚èO¡
ªêò™ð£´ ªðK¶‹ ð£Fˆ¶ õ¼A¡øù.

î¡ù£˜õ Ü¬ñŠ¹èœ â¡ð¬õ

î¡ù£˜õ Ü¬ñŠ¹èœ Ü™ô¶ ªî£‡´ GÁõùƒèœ â¡ð¬õ ªð£¶ «ï£‚A¡
à‰¶î™è÷£™ îQ ïðó£«ô£ Ü™ô¶ å¼ °¿õ£«ô£ ãŸð´ˆîŠð†´ ªêò™ð†´
õ¼ð¬õ. Ü‰î‰î GÁõùƒèO¡ î°F ñŸÁ‹ Fø¬ñ¬òŠ ªð£Áˆ¶ Ü¬õèœ
ªêò™ð´‹ Ü÷¾º¬øèœ «õÁð´A¡øù. åšªõ£¼ GÁõùº‹ ð™«õÁ
¶¬øèO™ ðEò£ŸP õ¼A¡øù. Ü¬õèO™ ªð¼‹ð£ô£ù GÁõùƒèœ, Ü®ˆî÷
Ü÷M™ Aó£ñƒèO½‹ ïèóƒèO½‹ ðE¹Kð¬õèœ. CPòù¾‹ ªðKòù¾ñ£è
ïñ¶ «îêˆF™ ð™ô£Jó‚èí‚Aô£ù î¡ù£˜õ GÁõùƒèœ ªêò™ð†´

î¡ù£˜õ Ü¬ñŠ¹èÀì¡
ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹èœ

Þ¬í‰¶ ªêò™ð´õîŸè£ù
õ£ŒŠ¹èÀ‹ ñŸÁ‹ ðò¡èÀ‹

8
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õ¼A¡øù. îI›ï£†®½‹ Cô ÝJó‹ GÁõùƒèœ ðF¾ ªðŸP¼‰î£½‹ ²ñ£˜ 500
GÁõùƒèœ ñ†´«ñ °PŠH´‹ð®ò£ù õ÷˜„CŠ ðEèO™ ß´ð´ð¬õè÷£è
àœ÷ù. Þ¬õèœ Üó² F†ìƒè«÷£´ Þ¬í‰¶ ðE¹K»‹
î¡¬ñ»œ÷¬õè÷£è¾‹, îQˆ¶ Þòƒ°ð¬õè÷£è¾‹ àœ÷ù. ªð¼‹ð£ô£ù
î¡ù£˜õ Ü¬ñŠ¹èœ ªõOï£´èO™ Þ¼‰¶ GF Fó†´ð¬õè÷£è àœ÷ù.
Ü‡¬ñ è£ôƒèO™ àœï£†´ Ü¬ñŠ¹èœ Þ¶ «ð£¡ø õ÷˜„C GÁõùƒèÀ‚°
GF àîM ÜO‚èˆ ªî£ìƒA»œ÷ù. Ü‡¬ñ‚ è£ôƒèO™ à¼õ£A
õL¬ñªðŸÁœ÷ ²ò àîM‚°¿ˆ îˆ¶õñ£ù¶ Þ¶ «ð£¡ø î¡ù£˜õ
GÁõùƒèO¡ ªè£¬ì âùô£‹.

ð…ê£òˆ¶ GÁõù‹ ñŸÁ‹ î¡ù£˜¾ GÁõù‹ ÝAò Þó‡´ õ¬è GÁõùƒèÀ‹
Ü®Šð¬ìJ™ Aó£ñ Ü÷M™, Ü®ˆî†´ ñ‚èO¡ õ÷˜„C‚è£è ªêò™ð´ð¬õè«÷.
ÞšMó‡´‹ ñ‚èO¡ õ÷˜„C‚è£è ñ‚è¬÷ˆ îò£˜ªêŒ»‹ ðE¬ò„ ªêŒ¶
õ¼A¡øù. °PŠð£è î¡ù£˜õ Ü¬ñŠ¹èœ ñ‚è¬÷ âOF™ å¼ƒA¬í‚°‹ Fø¡
ªè£‡ì¬õ. Þ¡¬øò è£ôè†ìˆF™ î¡ù£˜õ Ü¬ñŠ¹èœ ðóõô£è ªð¼‹ð£ô£ù
Aó£ñƒèO™ ðE ªêŒ¶ õ¼A¡øù. Þ¡Â‹ ªê£™ôŠ«ð£ù£™ îIöèˆF™
î¡ù£˜¾ GÁõùƒèœ ðE ªêŒò£î Aó£ñƒè«÷ Þ™¬ôªò¡Â‹ G¬ô àœ÷¶.
Ü‰î Ü÷¾ Üî¡ î£‚è‹ Aó£ñƒèO™ àœ÷ù.

ð…ê£òˆ¶‚èœ ñŸÁ‹ î¡ù£˜õ GÁõùƒèO¡ îŸ«ð£¬îò
àø¾G¬ô

ð…ê£òˆ¶ GÁõùƒèœ Þ‰Fò ÜóCòô¬ñŠ¹„ ê†ìŠð® ãŸð´ˆîŠð†´œ÷
º¬øò£ù GÁõùƒèœ. Þ¬õèœ âšõ£Á Þòƒè«õ‡´‹ â¡Á ðô
ê†ì‚ÃÁèœ, MFº¬øèœ àœ÷ù. Ýù£™ Þ‰î ð…ê£òˆ¶ GÁõùƒèœ îƒè÷¶
ð…ê£òˆF¡ õ÷˜„C‚è£è ð™«õÁ õ¬èò£ù Üµ°º¬øè¬÷‚ è¬ìŠH®ŠðF™
î¬ì«ò¶‹ Þ™¬ô. °PŠð£è ê†ì gFò£è Aó£ñ ð…ê£òˆ¶èœ è†C ê£˜ðŸø
Ü¬ñŠð£è Þ¼Šðî£™, ÜóCòô¬ñŠ¹„ ê†ì‹ ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹è¬÷
õ÷˜„C‚è£ù Ü¬ñŠð£è«õ è¼¶õ¬î ñùF™ ªè£œ÷«õ‡´‹. Aó£ñ
ð…ê£òˆ¶‚èœ, îƒè÷¶ ð…ê£òˆF¡ õ÷˜„C‚è£è ð™«õÁ »‚Fè¬÷Š
ðò¡ð´ˆF ð™«õÁ F†ìƒè¬÷ ªêò™ð´ˆîô£‹. ñ£ø£è, ï¬ìº¬øJ™
ªð¼‹ð£ô£ù ð…ê£òˆ¶‚èO™ Þ¶«ð£¡Á MKõ£ù ð£˜¬õJ™ ªêò™ð´‹
ðö‚èI™ô£î G¬ô«ò àœ÷¶. °PŠð£è Ü‰î‰î á˜èO™ Þòƒ°‹ î¡ù£˜õ
Ü¬ñŠ¹è¬÷ ï¡° ðò¡ð´ˆ¶‹ »‚Fèœ Iè¾‹ °¬ø«õ. î¡ù£˜¾
Ü¬ñŠ¹èO™ ðô, Hø GÁõùƒèÀì¡ Þ¬í‰¶ ªêò™ð´‹
î¡¬ñ»¬ìò¬õè«÷. Ýù£™ ï¬ìº¬øJ™ ÞšMó‡´ GÁõùƒèÀ‹ Üšõ£Á
Þòƒè Þòô£î¬õè÷£è«õ àœ÷ù. Ýù£™ Þ¬õèœ Þ¬í‰¶
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ªêò™ð´õîŸè£ù õ£ŒŠ¹èœ ÜFèñ£è«õ àœ÷ù. Üî¡ õ£Jô£è CøŠð£ù«î£˜
ï¡¬ñèœ Þ‰î Aó£ñ êºî£òˆFŸ° A¬ì‚è õ£ŒŠ¹œ÷¶.

ð…ê£òˆ¶‚èÀ‹ î¡ù£˜¾ Ü¬ñŠ¹èÀ‹ Þ¬í‰¶ ªêò™ð´‹
õ£ŒŠ¹èœ:

Ü®ˆî÷ˆF™ Þòƒ°‹ î¡¬ñªè£‡ì ð…ê£òˆ¶‚èÀ‹, î¡ù£˜õ
Ü¬ñŠ¹èÀ‹ W›è‡ì õNèO™ Þ¬í‰¶ ªêò™ðìô£‹.

1. Aó£ñ ê¬ð‚ Ã†ìƒèœ CøŠð£è„ ªêò™ð´õF™ ÞšMó‡´ GÁõùƒèœ
«ê˜‰¶ ªêò™ðìô£‹. °PŠð£è î¡ù£˜¾ Ü¬ñŠ¹èœ ñ‚èOìˆ«î «ð£Fò
MNŠ¹í˜¾ ãŸð´ˆF Üõ˜è¬÷ Aó£ñ ê¬ð‚ Ã†ìƒèO™ CøŠð£è
ðƒ«èŸè„ ªêŒòô£‹.

2. åšªõ£¼ ð…ê£òˆF½‹ ñ‚è¬÷ å¡ÁFó†® ð…ê£òˆ¶ Ü÷M™ Ý‡´ˆ
F†ì‹ b†´õîŸ° î¡ù£˜¾ Ü¬ñŠ¹èœ îƒè÷¶ ðƒ¬è ÜO‚èô£‹.

3. ð…ê£òˆ¶ ñ¡ø àÁŠHù˜èÀ‚° «î¬õò£ù G˜õ£èŠ ðJŸC ñŸÁ‹
î¬ô¬ñˆ¶õŠ ðJŸC õöƒ°õF™ î¡ù£˜¾ Ü¬ñŠ¹èœ îƒè¬÷
ß´ð´ˆF‚ ªè£œ÷ô£‹.

4. ð…ê£òˆ¶ Ü÷M™ ªêò™ð´‹ ðE‚°¿‚è¬÷ ãŸð´ˆ¶î™, Üƒè‹
õAˆî™ ñŸÁ‹ CøŠð£è„ ªêò™ð´î™ «ð£¡øõŸP™ îƒèœ ðƒ¬è
ÜO‚èô£‹.

5. ð…ê£òˆ¶ Ü÷M™ àœ÷ ã¬ö‚°´‹ðƒè¬÷‚ è‡ìP‰¶ Üõ˜èœ
º¡«ùøˆ «î¬õò£ù õ÷˜„Cˆ F†ìƒè¬÷ ÞšM¼ GÁõùƒèÀ‹ õ°ˆ¶„
ªêò™ðìô£‹.

6. ð…ê£òˆ¶‚èO™ àœ÷ c˜G¬ôè¬÷ Y˜ ªêŒõF™ ðô î¡ù£˜¾ Ü¬ñŠ¹èœ
ªî£N™ ̧ †ð‹ ð¬ìˆî¬õè÷£è àœ÷ù. Ü¬õèO¡ àîM ªè£‡´ îƒèœ
ð…ê£òˆ¶‚èO™ àœ÷ c˜G¬ôè¬÷ Y˜ ªêŒõF™ Ü‚è¬ø è£†ìô£‹.

7. åšªõ£¼ ð…ê£òˆF½‹ ªêò™ð´ˆîŠð´‹ «îCò áóè «õ¬ô àÁFˆ
F†ì‹ CøŠð£è„ ªêò™ð´õîŸ° Üƒ°œ÷ î¡ù£˜¾ Ü¬ñŠ¹è¬÷Š
ðò¡ð´ˆîô£‹. °PŠð£è à¬ö‚°‹ ñ‚è¬÷‚ è‡´H®ˆî™, Üõ˜è¬÷
å¡Á Fó†´î™, ðF¾ ªêŒî™ «ð£¡ø ðEèO™ ß´ð´õ¶ì¡
«ñŸªè£œÀ‹ ðEèœ CøŠð£è„ ªêò™ðì î¡ù£˜¾ Ü¬ñŠ¹èœ
ð…ê£òˆ¶‚èÀ‚° àîõ º®»‹.

8. ð…ê£òˆ¶‚èœ ðŸP»‹ Üî¡ ªêò™ð£´èœ ðŸP»‹ ñ‚èOìˆ«î êKò£ù
¹Kî™ Þ™ô£ñ™ àœ÷ù˜. Þîù£™ ªð¼õ£Kò£ù ÞìƒèO™ ñ‚èÀ‚°‹
ð…ê£òˆ¶ G˜õ£èˆFŸ°‹ Þ¬ì«ò ªð¼ˆî Þ¬ìªõO àœ÷¶.
ÞšM¬ìªõO¬ò‚ °¬ø‚°‹ õ¬èJ™ ªð£¶ñ‚èOìˆ«î MNŠ¹í˜¾
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ãŸð´ˆF ï™ô ¹Kî™è¬÷ ãŸð´ˆî Üƒ°œ÷ î¡ù£˜¾ GÁõùƒèœ
ºòôô£‹.

9. ð…ê£òˆ¶ Ü÷M™ ï¬ìº¬øŠð´ˆîŠð´‹ Ü¬ùˆ¶ õ÷˜„Cˆ
F†ìƒèO½‹ ñ‚èO¡ è¼ˆ¬îŠ ªðÁõ¶‹ Üõ˜è¬÷ F†ìŠðEèO™
ðƒ°ªðø„ ªêŒõ¶‹ å¼ º‚Aò Ü‹êñ£è‚ è¼îŠð´Aø¶. ÞŠðEè¬÷
Üƒ°œ÷ î¡ù£˜¾ Ü¬ñŠ¹èO¡ àîM ªè£‡´ Ü‰î‰îŠ ð…ê£òˆ¶‚èœ
«ñŸªè£œ÷ô£‹.

10. Aó£ñƒèO™ î¡ù£˜¾ Ü¬ñŠ¹èœ ²ò àîM‚ °¿‚èœ «ð£¡ø ñ‚èœ
GÁõùƒè¬÷ ãŸð´ˆF Üî¡Íô‹ ðô õ÷˜„Cˆ F†ìƒè¬÷„ ªêò™ð´ˆF
õ¼A¡øù˜. Þ‰î ñ‚èœ GÁõùƒèœ ð…ê£òˆ¶„ ªêò™ð£´èœ
Ü¬ùˆFŸ°‹ «ð¼îM ¹K»‹ Mîñ£è¾‹ Ü«î«ð£™ ñ‚èœ GÁõùƒèÀ‚°ˆ
«î¬õò£ù àîMè¬÷ ð…ê£òˆ¶‚èœ ªêŒ¶ ªè£´Šð¶ñ£è ï™ôªî£¼
ªêò™ð£†´ º¬øè¬÷ ãŸð´ˆF‚ ªè£œ÷ º®»‹.

11. Aó£ñƒèO™ Gô¾‹ õêF‚ °¬øð£´èœ ñŸÁ‹ Hó„ê¬ùèœ, Ýƒè£ƒ°
ªêò™ð†´ õ¼‹ î¡ù£˜¾ Ü¬ñŠ¹èœ Íôº‹ Üõ˜èœ ãŸð´ˆFJ¼‚°‹
ñ‚èœ GÁõùƒèœ õ£Jô£è¾‹ ð…ê£òˆ¶ G˜õ£èˆF¡ èõùˆFŸ° àKò
õ¬èJ™ ªè£‡´ ªê™½î½‹, Ü«î«ð£¡Á ªð£¶ñ‚èœ ªê½ˆî «õ‡®ò
õKèœ ð£‚AJ¡P ªê½ˆ¶õîŸ° ñ‚èœ GÁõùƒèœ ªð£ÁŠ«ðŸÁ„
ªêò™ð´î½‹ ð…ê£òˆ¶ G˜õ£è‹ CøŠð£è„ ªêò™ðì õNõ°‚°‹.

12. î¡ù£˜¾ Ü¬ñŠ¹èO¡ ¶¬íªè£‡´ ð…ê£òˆ¶‚°„ ªê£‰îñ£ù îK²
Gôƒèœ / ªð£¶ GôƒèO™ c‡ì è£ô ðò¡î¼‹ õ¬èJ™ «î£Š¹è¬÷
à¼õ£‚AŠ ðó£ñKˆ¶ õóô£‹. Þî¡Íô‹ å¼ °PŠH†ì è£ôˆFŸ°ŠH¡¹
ð…ê£òˆ¶‚èO¡ ªê£‰î GF õ¼õ£Œ ÜFèK‚è õ£ŒŠ¹‡´.

13. ð…ê£òˆ¶‚èÀ‹, î¡ù£˜¾ Ü¬ñŠ¹èÀ‹ «ê˜‰¶ W›‚è£µ‹
ÞùƒèO™ îó‹ «ñ‹ð£†´Š ðEèO™ ß´ðìô£‹.

· õ£‚è£÷˜ ð†®ò™ åšªõ£¼ Ý‡´‹ êK ªêŒ¶ õ¼î™.

· ð…ê£òˆ¶ Ü÷M™ õÁ¬ñ‚ «è£†´‚°‚ W› àœ«÷£˜ ð†®ò¬ô åšªõ£¼
Ý‡´‹ º¬øŠð´ˆF, à‡¬ñò£ù ã¬öèœ õÁ¬ñ‚ «è£†´‚°‚ W›
àœ«÷£˜ ð†®òL™ Þì‹ªðÁ‹ õ¬èJ™ º¬øŠð´ˆ¶î™.

· ð…ê£òˆ¶ Ü÷M™ àœ÷ Ü¬ùˆ¶‚ °´‹ðƒèÀ‚°‹ «óê¡ è£˜´èœ
àœ÷ùõ£ â¡ð¬î åšªõ£¼ Ý‡´‹ êKªêŒòô£‹.

· ºF«ò£˜ ªð¡ê¡ «ð£¡ø êÍè ïôˆ F†ìƒèœ àœ÷ð® àKò ïð˜èÀ‚°„
ªê™ô åšªõ£¼ Ý‡´‹ ð†®ò™ êKð£˜‚èô£‹.

14. ð…ê£òˆ¶ Ü÷M™ «î¬õò£ù ²è£î£ó «ñ‹ð£´, è™M «ñ‹ð£´ «ð£¡ø
¶¬øèO™ Üƒ° ªêò™ð´‹ î¡ù£˜¾ Ü¬ñŠ¹‚èÀ‹ ð…ê£òˆ¶ G˜õ£èº‹
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«ê˜‰¶ F†ìI†´„ ªêò™ð´‹«ð£¶ ðô ï™ô ê£î¬ùè¬÷Š ð¬ì‚è
Þò½‹.

15. ð…ê£òˆ¶‚èœ åšªõ£¡Á‹ å¼ üùï£òè‚ °®òóê£è Þòƒè
«õ‡´ªñ¡ð¶ è£‰FTJ¡ èù¾. Ü¬î «ï£‚Aˆ î£¡ ð…ê£òˆ¶‚è£ù
ÜóCò™ ê£êù ê†ìF¼ˆî‹ «ñŸªè£œ÷Šð†ì¶. Þ¼ŠHÂ‹ ð…ê£òˆ¶
Ü¬ñŠ¹èœ Ü‰î G¬ô¬ò â†´õF™ ðô îìƒè™èœ Þ¼‰¶ õ¼õ¬î ï£‹
ÜP«õ£‹. Þ‰î îìƒè™è¬÷ è¬÷»‹ õ‡í‹ î¡ù£˜¾ Ü¬ñŠ¹èœ
ð…ê£òˆ¶‚è«÷£´ Þ¬í‰¶ ¹Fò üùï£òè ï¬ìº¬øè¬÷ ðö‚èˆFŸ°‚
ªè£‡´ õóô£‹. ñ‚èœ è¼ˆ¶ ð…ê£òˆ¶ G˜õ£èˆF™ HóFðL‚°‹ Mîñ£è
ð™«õÁ üùï£òè ªêò™ð£´è¬÷»‹ ï¬ìº¬øè¬÷»‹ á‚°M‚èô£‹.

16. î¡ù£˜¾ Ü¬ñŠ¹èO¡ àîM«ò£´ ð…ê£òˆ¶‚èœ îƒèœ
ð…ê£òˆFŸ°†ð†ì á˜èÀ‚è£ù Hóˆ«òè õ÷˜„Cˆ F†ìƒè¬÷»‹ õÁ¬ñ
åNŠ¹ˆ F†ìƒè¬÷»‹ ï¬ì º¬øŠð´ˆîô£‹. Ü‰î õ¬èJ™ ð…ê£òˆ¶
Ü÷M™ W›‚è£µ‹ °P‚«è£¬÷ Ü¬ì»‹ Mîñ£è F†ìƒèœ
ï¬ìº¬øŠð´ˆîô£‹.

· Ü¬ùõ¼‚°‹ è™M

· Ü¬ùˆ¶‚ °´‹ðƒèÀ‚°‹ Ü®Šð¬ì ²è£î£ó õêF

· Ü¬ùõ¼‚°‹ I¡ê£ó õêF

· Ü¬ùõ¼‚°‹ êÍèŠ ð£¶è£Š¹ õêF (Ý»œ è£Šd´ õêF)

· Ü¬ùõ¼‚°‹ ð£¶è£‚èŠð†ì °®c˜

· 100% ð²¬ñ‚ Aó£ñ‹ ñŸÁ‹ ÉŒ¬ñ‚ Aó£ñ‹

· °®Šðö‚èñŸø ð…ê£òˆ¶

· â™«ô£¼‚°‹ «õ¬ôõ£ŒŠ¹

17. ð™«õÁ õ¬èò£ù Üó² õ÷˜„Cˆ F†ìƒèœ, ï™õ£›¾ˆ F†ìƒèœ
ð…ê£òˆ¶‚èœ õ£Jô£è ªêò™ð´ˆîŠð´õîŸ° Ü‰î‰î ð°FèO™
ªêò™ð´‹ î¡ù£˜¾ Ü¬ñŠ¹èœ àîM¹Kò º®»‹. Þ¶«ð£¡ø F†ìƒèœ
CøŠð£ù º¬øJ™ ñ‚èO¡ ðƒèOŠ«ð£´ ªêò™ð´õî£™ ï™ô ðô¡
M¬÷»‹.

18. ð…ê£òˆ¶ Ü÷M™ Þòƒ°‹ î¡ù£˜¾ Ü¬ñŠ¹èÀ‹ ð…ê£òˆ¶ G˜õ£èº‹
å¡P¬í‰¶ ð…ê£òˆ¶ Ü÷M™ å¼ õ÷˜„C‚°¿ ãŸð´ˆF Ü‰î
ð…ê£òˆ¶Š ð°FèO¡ õ÷˜„C‚è£èˆ F†ìI†´„ ªêò™ðìô£‹. ÞîŸªèù
Í¡Áñ£îˆFŸ° å¼ º¬ø è†® î£ƒèœ â´ˆ¶ õ¼‹ ºòŸCJù£™
M¬÷»‹ î£‚èˆ¬î ÜPòô£‹. Þ¶«ð£¡ø Ã†ìE ºòŸC
ð…ê£òˆ¶‚èO™ ï™ô ñ£Ÿøˆ¬î ãŸð´ˆ¶‹.



áó£†C G̃ õ£è‚ ¬è«ò́ 77

19. Ü‡¬ñ‚è£ôƒèO™ ÜPºèŠð´ˆîŠð´‹ ñˆFò ñ£Gô Üó²èO¡ õ÷˜„Cˆ
F†ìƒèœ Ü‰î‰î ð°FJ™ ªêò™ð´‹ î¡ù£˜¾ Ü¬ñŠ¹‚è¬÷»‹ è¼ˆF™
ªè£‡´ Ü¬ñõî£™ ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹èÀ‹ î¡ù£˜¾ Ü¬ñŠ¹èÀ‹
Þò™ð£è«õ Þ¬í‰¶ ªêò™ð´‹ õ£ŒŠ¹èœ ÜFè‹ àœ÷¶.

20. ð…ê£òˆ¶ GÁõùƒèœ îƒèœ ð°FèO™ õ÷˜„C‚è£ù ¹Fò »‚Fèœ, ¹Fò
ªêŒº¬øèœ ÝAòõŸ¬ø ªêŒ¶ ð£˜Šð¶‹, Üîù£™ A¬ì‚°‹
ÜÂðõƒè¬÷ ªîKMˆ¶ ÝõíŠð´ˆ¶õ¶‹ å¼ º‚Aò ªêò™ð£ì£°‹.
Ýù£™ ï¬ìº¬øJ™ ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹èÀ‚° Ü¶ ê‹ð‰îñ£ù
ÜÂðõ«ñ£, GF õêF«ò£ Þ™ô£F¼Šðî£™ Þ¶ñ£FKò£ù ¹Fò ºòŸCèœ,
¹Fò »‚Fèœ ð…ê£òˆ¶ ªêò™ð£´èO™ ÜKî£A õ¼Aø¶. Þ‚°¬ø¬ò
è¬÷»‹ Mîñ£è ÜŠð°FJ™ ªêò™ð´‹ î¡ù£˜¾ Ü¬ñŠ¹èO¡ ¶¬í
ªè£‡´ «ñŸð® ¹Fò ºòŸCèO™ ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹èœ ß´ðìô£‹.

«ñŸªê£™ôŠð†ì¬õ Cô àî£óíƒè«÷. Þ¬îŠ«ð£¡Á ð…ê£òˆ¶‚èÀ‹
î¡ù£˜¾ Ü¬ñŠ¹èÀ‹ Þ¬í‰¶ ªêò™ð´õîŸ° â‡Eôìƒè£ õ£ŒŠ¹èœ
àœ÷ù. Þ¼ê£ó£¼‚°‹ ñùI¼‰î£™ G„êò‹ ñ£˜‚è‹ à‡´. Þ‰î Þó‡´
GÁõùƒèÀ‹ êºî£òˆFŸ° ãî£õ¶ à¼Šð®ò£è ªêŒî£è «õ‡´‹ â¡ø
à‰¶î™ Þ¼‚°‹ð†êˆF™ Þ¶ «ð£¡ø ªêò™ð£´èœ ê£ˆFò«ñ.

°PŠð£è «ñ«ô ÃøŠð†´œ÷ õ£ŒŠ¹èœ ò£¾‹ Aó£ñŠ ð…ê£òˆ¶ Ü÷M™
ªêò™ð´ˆî‚Ã®ò Ü‹êƒè«÷. Þ¶«ð£¡Á å¡Pò Ü÷¾ ð…ê£òˆ¶‚èÀ‹,
ñ£õ†ì Ü÷¾Š ð…ê£òˆ¶‚èÀ‹ Ýƒè£ƒ° ªêò™ð†´ õ¼‹ î¡ù£˜¾
Ü¬ñŠ¹è«÷£´ Þ¬í‰¶ ªêò™ð´õîŸè£ù õ£ŒŠ¹èœ ÜFè‹ àœ÷ù.

Þ¬í‰¶ ªêò™ð´õî£™ ãŸð´‹ õ£ŒŠ¹èœ

Þšõ£Á Ü®ˆî÷ˆF™ ªêò™ð´‹ Þó‡´ GÁõùƒèœ Þ¬í‰¶
ªêò™ð´õî£™ ð™«õÁ õ¬èò£ù ï™ô î£‚èˆ¬î ãŸð´ˆî Þò½‹
Ü¬õèœ:

1. ð…ê£òˆ¶ Ü÷M™ ªð£¶ ñ‚èOìˆ«î ªîO¾‹ «ð£¶ñ£ù MNŠ¹í˜¾‹
ãŸð´õîŸ°‹ õ£ŒŠ¹œ÷¶. Üîù£™ ªð£¶ñ‚èO¡ ðƒèOŠ¹‹
ªð£ÁŠ«ðŸ¹‹ ð…ê£òˆ¶ G˜õ£èˆF™ ÜFèK‚è õ£ŒŠð£è Þ¼‚°‹.

2. ð™«õÁ îóŠHù¼‹ å¼ƒA¬í‰¶ ªêò™ð´õî£™ ð…ê£òˆFŸ°‹ î¡ù£˜¾
GÁõùˆFŸ°‹ ¹Fò ê‚F A¬ì‚Aø¶. Þ¶ ÜŠð…ê£òˆF¡ õ÷˜„C‚°
ªðK¶‹ àÁ¶¬íò£è Ü¬ñ»‹.

3. ð…ê£òˆ¶ Ü÷M™ ªð¼õ£Kò£ù õ÷˜„Cˆ F†ìƒèœ ï¬ìº¬øŠð´ˆîŠ
ð´õ¶‹, ªõOŠð¬ìò£ù G˜õ£èˆFŸ° ã¶õ£ù Åö™ Ü¬ñõîŸ°‹
ÜFè‹ õ£ŒŠð£è àœ÷¶.
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4. ð…ê£òˆ¶ Ü÷M™ CøŠð£ù G˜õ£è‹ Ü¬ñò¾‹, «ð£Fò GF Ýî£óƒè¬÷
ãŸð´ˆî¾‹ õ£ŒŠ¹èœ ÜFè‹.

5. ð…ê£òˆ¶ ªêò™ð£´èO™ è¼ˆ¶ «õÁð£´èœ °¬ø‰¶ ï™åˆ¶¬öŠ¹
ÜFèKŠðî¡ Íô‹ ð…ê£òˆF¡ ªêò™ð£´èO™ Ü¬ñFò£ù «ð£‚°‹ ï™ô
ðòÂ‹ M¬÷õîŸ° ÜFè‹ õ£ŒŠ¹œ÷¶.

6. º®¾¬ó

Ýè åšªõ£¼ ð…ê£òˆ¶‹ Ü‰î‰îŠ ð°FèO™ Þòƒ°‹ î¡ù£˜¾ Ü¬ñŠ¹è¬÷
Þù‹ è‡ìP‰¶ Ü¬õè¬÷ å¼ƒA¬íˆ¶, Ã†´„«ê˜‰¶ ªêò™ð´õîŸè£ù
õ£ŒŠ¹è¬÷ åšªõ£¼ ð…ê£òˆ¶‹ ÝŒ‰¶ ð£˜‚èô£‹. Üî¡H¡¹ åšªõ£¼
ð…ê£òˆF½‹ î¡ù£˜¾ Ü¬ñŠ¹è¬÷ àœ÷ì‚Aò ð…ê£òˆ¶ Ü÷¾ õ÷˜„C‚°¿
ãŸð´ˆF Üî¡Íô‹ ðô º¡«ù£®ò£ù F†ìƒè¬÷ˆ b†®„ ªêò™ð´ˆîô£‹.
Þšõ£Á å¼ƒA¬í‰¶ ªêò™ð´‹«ð£¶ ð…ê£òˆ¶ Ü÷M™ õÁ¬ñ¬òŠ
«ð£‚è¾‹, ðô à¡ùî è£Kòƒèœ ªêŒ¶ ï™ô êºî£ò ñ£Ÿø‹ ãŸðì„
ªêŒõîŸ°‹ õ£ŒŠð£è Þ¼‚°‹.

. . . è£‰FJ¡ C‰î¬ù. . . è£‰FJ¡ C‰î¬ù. . . è£‰FJ¡ C‰î¬ù. . . è£‰FJ¡ C‰î¬ù. . . è£‰FJ¡ C‰î¬ù

à‡¬ñò£ù ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠH™, «îêˆF¡ Ü®ˆî÷ˆF™ Iè‚
Wö£ù G¬ôJ½œ÷ ñQî¼‹, «îêˆF¡ àò˜‰î Ý†CòFè£ó‹
ªê½ˆ¶‹ ñQî¼‹ â™ô£ õ¬èJ½‹ êññ£è ïìˆîŠð´õ£˜èœ.

- ýKü¡ (18.1.1948)- ýKü¡ (18.1.1948)- ýKü¡ (18.1.1948)- ýKü¡ (18.1.1948)- ýKü¡ (18.1.1948)
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«îCò Ü÷Mô£ù Aó£ñŠ¹ø àœ÷£†C Ü¬ñŠ¹èœ Mõó‹

õ.â‡ Aó£ñŠ¹ø àœ÷£†CÜ¬ñŠ¹èœ Þ‰FòÜ÷M™ îI›ï£†ì÷M™

1 ªñ£ˆî Aó£ñŠ ð…ê£òˆ¶‚èœ 2,34,676 12,620

2 ªñ£ˆî å¡PòŠ ð…ê£òˆ¶‚èœ 6,079 385

3 ªñ£ˆî ñ£õ†ìŠ ð…ê£òˆ¶‚èœ 537 29

      ªñ£ˆî‹ªñ£ˆî‹ªñ£ˆî‹ªñ£ˆî‹ªñ£ˆî‹ 2,41,292 13,034

«îCò Ü÷Mô£ù Aó£ñŠð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹èO™
«î˜‰ªî´‚èŠð†ì ñ‚èœ HóFGFèœ Mõó‹

õ.â‡
    Aó£ñŠ ð…ê£òˆ¶ Ü÷Mô£ù   

Þ‰FòÜ÷M™ îI›ï£†ì÷M™   «î˜‰ªî´‚èŠð†ì ñ‚èœ HóFGFèœ

1 «î˜‰ªî´‚èŠð†ì å†´ªñ£ˆî Aó£ñŠ 20,65,882 71,279
ð…ê£òˆ¶ HóFGFèœ

2 ªð£¶ŠHKM™ (General)
«î˜‰ªî´‚èŠð†ì å†´ªñ£ˆî
Aó£ñŠ ð…ê£òˆ¶ HóFGFèœ 14,79,369 51,157

3 î£›ˆîŠð†«ì£˜ (SC) HKM™
«î˜‰ªî´‚èŠð†ì å†´ªñ£ˆî
Aó£ñŠð…ê£òˆ¶ HóFGFèœ 3,46,002 19,301

4 ðöƒ°®Jù¼‚è£ù (ST) HKM™
«î˜‰ªî´‚èŠð†ì å†´ ªñ£ˆî
Aó£ñŠð…ê£òˆ¶ HóFGFèœ 2,33,765 825

5 ªð‡ HKM™ «î˜‰ªî´‚èŠð†ì
å†´ªñ£ˆî Aó£ñŠð…ê£òˆ¶ HóFGFèœ 8,38,227 26,181

Þ‰Fò£M™
Aó£ñŠ¹ø àœ÷£†C Ü¬ñŠ¹èœ

-  Cô îèõ™èœ 9
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«îCò Ü÷Mô£ù å¡Pò ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹èO™
«î˜‰ªî´‚èŠð†ì ñ‚èœ HóFGFèœ Mõó‹

õ.      å¡Pò ð…ê£òˆ¶ Ü÷Mô£ù       
Þ‰Fò Ü÷M™  îI›ï£†ì÷M™

â‡   «î˜‰ªî´‚èŠð†ì ñ‚èœ HóFGFèœ

1 «î˜‰ªî´‚èŠð†ì å†´ªñ£ˆî
å¡Pò ð…ê£òˆ¶ HóFGFèœ 1,55,169 6,570

2 ªð£¶ŠHKM™ (General)
«î˜‰ªî´‚èŠð†ì å†´ªñ£ˆî
å¡Pò ð…ê£òˆ¶ HóFGFèœ 77,166 3,384

3 î£›ˆîŠð†«ì£˜ (SC) HKM™
«î˜‰ªî´‚èŠð†ì å†´ªñ£ˆî å¡Pò
ð…ê£òˆ¶ HóFGFèœ 22,333 1,369

4 ðöƒ°®Jù¼‚è£ù (ST) HKM™
«î˜‰ªî´‚èŠð†ì å†´ ªñ£ˆî å¡Pò
ð…ê£òˆ¶ HóFGFèœ 8,210 47

5 ªð‡ HKM™ «î˜‰ªî´‚èŠð†ì
å†´ªñ£ˆî å¡Pò ð…ê£òˆ¶ HóFGFèœ 47,455 1,770

«îCò Ü÷Mô£ù ñ£õ†ì ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹èO™
«î˜‰ªî´‚èŠð†ì ñ‚èœ HóFGFèœ Mõó‹

 õ.     ñ£õ†ì ð…ê£òˆ¶ Ü÷Mô£ù    
Þ‰Fò Ü÷M™  îI›ï£†ì÷M™â‡ «î˜‰ªî´‚èŠð†ì ñ‚èœ HóFGFèœ

1 «î˜‰ªî´‚èŠð†ì å†´ªñ£ˆî
ñ£õ†ì ð…ê£òˆ¶ HóFGFèœ 16,513 656

2 ªð£¶ŠHKM™ (General)
«î˜‰ªî´‚èŠð†ì å†´ªñ£ˆî ñ£õ†ì
ð…ê£òˆ¶ HóFGFèœ 8,067 341

3 î£›ˆîŠð†«ì£˜ (SC) HKM™
«î˜‰ªî´‚èŠð†ì å†´ªñ£ˆî
ñ£õ†ìŠ ð…ê£òˆ¶ HóFGFèœ 2,201 139

4 ðöƒ°®Jù¼‚è£ù (ST) HKM™
«î˜‰ªî´‚èŠð†ì å†´ ªñ£ˆî
ñ£õ†ìŠ ð…ê£òˆ¶ HóFGFèœ 1,322 3

5 ªð‡ HKM™ «î˜‰ªî´‚èŠð†ì
å†´ªñ£ˆî ñ£õ†ìŠ ð…ê£òˆ¶ HóFGFèœ 4,923 173
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îIöè áó£†C Ü¬ñŠ¹èO™ ðîMJìƒèœ

ñŸÁ‹ î¬ô¬ñŠ ðîMJìƒèœ Mõó‹.

1 å†´ªñ£ˆî Aó£ñ áó£†C õ£˜´èœ 40,879

2 Aó£ñ áó£†C õ£˜´ àÁŠHù˜èœ 97,458

3 áó£†C å¡Pò õ£˜´èœ 6,570

4 ñ£õ†ì áó£†C õ£˜´èœ 656

5 Aó£ñ áó£†Cˆ î¬ôõ˜èœ 12,620

6 áó£†C å¡Pò‚°¿ î¬ôõ˜èœ 385

7 ñ£õ†ì áó£†Cˆ î¬ôõ˜èœ 29

ï¡P !
îèõ™ Íô‹

áóè õ÷˜„C ñŸÁ‹
áó£†Cˆ ¶¬ø ªè£œ¬è M÷‚è‚ °PŠ¹ 2010-11

ñˆFò ð…ê£òˆ¶ ó£x Ü¬ñ„êè‹
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î£î£î£î£î£ù‹ Üø‚è†ì¬÷ â¡ð¶ ï£¡è£‹ î¬ôº¬ø Üî£õ¶ ñ‚èœ Þò‚èƒè¬÷
à¼õ£‚°‹ ªî£‡´ GÁõùñ£°‹.

1983-‹ Ý‡´ Hóî£¡ â¡ø ªðòK™ Ýó‹H‚èŠð†ì Þ‰GÁõù‹ Þ‰Fò£M™ 11

ñ£GôƒèO™ ðEò£ŸP õ‰î¶. H¡ù˜ 1997-‹ Ý‡´ Hóî£¡ G˜õ£èˆFŸè£è
Þó‡´ GÁõùñ£èŠ HK‚èŠð†ì¶. ÜF™ ªî¡Q‰Fò£M™ àœ÷ F†ìƒèœ î£ù‹
Üø‚è†ì¬÷ â¡ø ªðòK™ ï¬ìªðøˆ ¶õƒAò¶.

î£ù‹ Üø‚è†ì¬÷J¡ º‚Aò «ï£‚è‹ ªî£N™ ̧ †ðŠ ð®Š¹ ð®ˆî Þ¬÷ë˜èœ
ñŸÁ‹ »õFè¬÷ Aó£ñˆF™ ã¬ö ñ‚èOì‹ ðEò£Ÿø„ ªêŒõî¡ Íô‹ ã¬ö
ñ‚èO¡ õ£›‚¬èˆ îóˆ¬î àò˜ˆ¶õî£°‹. Þ‰î GÁõù‹ Cô ªè£œ¬èèœ
ñŸÁ‹ ð‡¹èO¡ Ü®Šð¬ìJ™ ªêò™ð´Aø¶.

«ï£‚èƒèœ :

1. õ÷˜„CŠ ðEèÀ‚è£ù ¹Fò àˆFèœ HøŠHˆî™:

õ÷˜‰¶õ¼‹ ¹Fò »èˆF™ åšªõ£¼ GIìº‹ ñ£Ÿøƒèœ Gè›‰¶
ªè£‡®¼‚A¡øù. Þ‰î„ ÅöL™ õ÷˜„CŠ ðEèO½‹ ñ£Ÿøƒèœ ãŸð´ˆF
ªêò™ð´î™ Iè¾‹ ÜõCò‹. î£ù‹ Üø‚è†ì¬÷ ã¬ö ñ‚èœ M¬óM™
õ÷˜„Cò¬ì»‹ ªð£¼†´ õ÷˜„CŠ ðEèO™ ñ£Ÿøƒèœ ãŸð´ˆF
ªêò™ð´õ«î£´ Ü¬î ñŸø GÁõùƒèœ â´ˆ¶ H¡ðŸÁ‹ õ¬èJ™ âOò
º¬øè¬÷ ãŸð´ˆ¶‹.

2. GÁõùƒèœ à¼õ£‚°î™:

ñ‚èÀ‚è£è ãŸð´ˆîŠð´A¡ø åšªõ£¼ õ÷˜„CŠ ðEèÀ‚°‹ îQ
GÁõùƒè¬÷ à¼õ£‚°õî¡ Íô‹ ðô ô†ê‹ ã¬ö ñ‚è¬÷ ªê¡ø¬ìò î£ù‹
Üø‚è†ì¬÷ ð£´ð´‹. Üšõ£Á îQ GÁõùƒè¬÷ ãŸð´ˆ¶õî¡ Íô‹ î£ù‹
Üø‚è†ì¬÷ õ÷˜„C‚è£ù ¹Fò àˆFè¬÷ è‡ìPõF™ ß´ð´‹.

î£ù‹ Üø‚è†ì¬÷
ðŸPò

CÁ ªî£°Š¹ 10
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3. ñQî õ÷ «ñ‹ð£´:

ÜFè‹ ð®ˆîõ˜è¬÷ Þšõ÷˜„CŠ ðEJ™ ß´ð´ˆ¶õî¡ Íô‹ õ÷˜„CŠ ðE
M¬óM™ ã¬ö ñ‚è¬÷ ªê¡ø¬ìò õ¬è ªêŒAø¶. «ñ½‹ õ÷˜„CŠ ðE¬ò
c‡ì è£ôˆFŸ° â´ˆ¶„ ªêŒõîŸ°ˆ «î¬õò£ù Fø¬ñè¬÷ ð®ˆîõ˜èOì‹
õ÷˜‚è î£ù‹ Üø‚è†ì¬÷ ð£´ð´Aø¶.

ð‡¹èœ:

å¼ GÁõˆF¡ Ü®Šð¬ì ð‡¹èOL¼‰«î Þô†Cò‹ à¼õ£Aø¶. Ü®Šð¬ì
ñQî ð‡¹èÀì¡ W›‚è‡ì ð‡¹èÀ‹ º‚Aòñ£è‚ è¼îŠð´A¡øù.

1. Aó£ñƒèO™ ðE¹Kî™:

Aó£ñƒèO™ õ£¿‹ ã¬öèÀ‚ªèù ðE¹KõîŸ«è î£ù‹ Üø‚è†ì¬÷J™ ÜFè
º‚Aòˆ¶õ‹ îóŠð´Aø¶. ªõ° üùƒèOìI¼‰¶ õ£›‚¬è¬òŠðŸP
èŸÁ‚ªè£‡´ Üõ˜è÷¶ G¬ô‚è£ù è£óíˆ¬î ÜP‰¶ªè£‡´ ªêò™ð´õîù£™,
F†ìƒè¬÷ ñ‚èÀ‚° ðò¡ð´‹ õ¬èJ™ à¼õ£‚°õ«î£´, Üó²ˆ F†ìƒèO½‹
î£‚è‹ ãŸð´ˆî º®»‹ âù î£ù‹ Üø‚è†ì¬÷ ï‹¹Aø¶.

2. Fø¬ñÎ†´î™:

î£ù‹ Üø‚è†ì¬÷ àÁŠHù˜èœ êñˆ¶õˆF½‹, ñQî ñ£‡H½‹ I°‰î
ï‹H‚¬è ªè£‡´œ÷ù˜. ÞF™ Iè¾‹ «î¬õŠð´‹ Mûòƒè÷£è‚ è¼îŠð´õ¶
åšªõ£¼ îQñQîÂ‹, êºî£òº‹ îƒèOìº‹ êÍè Ü÷M½‹ î£ƒè÷£è«õ
ñ£Ÿøˆ¬î ªè£‡´õó ã¶õ£è Üõ˜èÀ‚° Fø¬ñÎ†ì «õ‡®»œ÷¶.

3. ¹¶¬ñèœ ð¬ìˆî™:

«ê ‰̃¶ ªêò™ð́ ‹ åšªõ£¼ ªêò™ð£†®½‹ ñ£ŸÁ õNè¬÷ Ýó£Œ‰¶ ¹Fò
õNèO™ ªêŒî£™ ðô ¹Fò «ñô£ù è¼̂ ¶‚èœ à¼õ£è õNõ°‚Aø¶.

4. â¬î»‹ CøŠð£è ªêŒî™:

GÁõùˆF¡ â‰î å¼ ªêò¬ô»‹ âŠªð£¿¶ ªêŒî£½‹, Iè¾‹ CøŠð£è ªêŒî™
«õ‡´‹. Þšõ£Á ªêŒî£™ Þô†Còˆ¬î I°‰î îóˆ¶ì¡ Ü¬ìò º®»‹.

5. Þ¬í‰¶ ªêò™ð´î™:

õ÷˜„CŠ ðEèO™ ðƒ° ªè£œÀ‹ ðô Ü¬ñŠ¹èœ àœ÷ù â¡ðî£™ Ü¬õ
Ü¬ùˆ¶‹ å¡Á «ê˜‰¶ Þí‚èˆ¶ì¡ ðE¹Kò «õ‡´‹ â¡ðF™ î£¡
GÁõù‹ Ý›‰î ï‹H‚¬è ªè£‡´œ÷¶.
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Þ¬í‰¶ ðE¹Kò «õ‡´ªñ¡ðîŸè£è Þ¼Šð¬î ÜŠð®«ò ãŸÁ‚ªè£‡´
ªêò™ð´ˆîŠð´õ¶ Ü™ô. ñ£ø£è «î¬õ ãŸð®¡ î°‰î Ý«ô£ê¬ùè¬÷ õöƒA
å¼ ï™ô ñ£Ÿøˆ¬î‚ ªè£‡´ õó„ ªêŒõ«îò£°‹.

Þ¬î„ ªêŒõîŸè£èˆ î£ù‹ Üø‚è†ì¬÷ Fø¬ñõ£Œ‰î ïð˜è¬÷ˆ «î˜‰ªî´ˆ¶
Üõ˜èœ «õ¬ôèO™ ß´ðì¾‹, ²ò è†´Šð£´ à¬ìòõ˜è÷£è Þ¼‚è¾‹,
Þ¼Šð¬î ÜŠð®«ò â´ˆ¶‚ ªè£œ÷£ñ™ «èœM «è†ðõ˜è÷£è Þ¼‚è¾‹ Ã®ò
ð‡¹è¬÷ õ÷˜‚Aø¶.

F†ìƒèœ:

1. è÷…Cò‹ êÍè õƒAˆ F†ì‹

2. õòôè‚ è‡ñ£Œ «õ÷£‡ «ñ‹ð£†´ˆF†ì‹

3. õÁ¬ñJ™ àœ«÷£˜‚° îèõôè‹

4. ñ£ù£õ£K «ñ‹ð£†´ˆF†ì‹

5. ð…ê£òˆ¶ ó£x F†ì‹

6. ì£ì£ î£ù‹ è™M G¬ôò‹

7. èì™õ÷ ð£¶è£Š¹ ñŸÁ‹ õ£›õ£î£ó «ñ‹ð£†´ˆ F†ì‹

1. è÷…Cò‹ êÍè õƒAˆ F†ì‹:

Þ‰Fò Üóê£ƒè‹ ã¬öèÀ‚° èì¡ A¬ì‚°‹ õ¬èJ™ ðô ºòŸCèO™ ß´ð†´
õ¼Aø¶. Aó£ñŠ¹ø èìÂîM F†ìƒèÀ‚° ºîLì‹ î¼õîŸè£è«õ 1970‹ Ý‡´
õƒAè¬÷ Üóê£ƒè‹ «îCòñòñ£‚Aò¶. Ü¶ ñ†´ñ™ô£ñ™, Aó£ñŠ¹ø õƒAèœ
îQò£è ã¬öèÀ‚° èìÂîM A¬ìŠðîŸè£è«õ à¼õ£‚èŠð†ìù. Üóê£ƒè‹
Þšõ÷¾ ºòŸCèœ â´ˆî«ð£F½‹ Aó£ñŠ¹ø ã¬öèÀ‚° âOF™ èì¡
A¬ì‚èM™¬ô. ÜîŸè£ù º‚Aò‚è£óí‹ F†ìƒèœ ñŸÁ‹ ªè£œ¬èèœ
õ°ŠðF™ ãŸð†ì êK¾î£¡. ã¬öèÀ‚«èŸø F†ì‹ õƒAèO™
à¼õ£‚èŠðìM™¬ô. Þ‰î Å›G¬ôJ¡ è£óíñ£è ã¬öèœ îƒèO¡ èì¡
«î¬õèÀ‚è£è ÜFè õ†®‚° èì¡ ªè£´‚°‹ ïð˜è¬÷ ê£˜‰¶ õ£ö
«õ‡®J¼‚Aø¶. Þîù£™ Üõ˜èœ ªõO‚èì¡ ²¬ñJL¼‰¶ e÷ º®ò£ñ½‹,
°´‹ðˆF¡ Ü®Šð¬ìˆ «î¬õè¬÷Š Ì˜ˆF ªêŒò º®ò£ñ½‹ õ£›‰¶
õÁ¬ñJ¡ «è£óŠH®J™ C‚A àö¡Á õ¼A¡øù˜.

Þ‰î G¬ôJL¼‰¶ ñ‚èœ e‡´ õ‰¶, ªð£¼÷£î£ó Ü÷M™ îƒè¬÷ àò˜ˆF‚
ªè£œõîŸè£è à¼õ£‚èŠð†ì F†ì«ñ êºî£ò õƒAˆ F†ìñ£°‹.

ã¬öŠ ªð‡èÀ‚° º‚Aòˆ¶õ‹:

ïñ¶ õƒAˆ F†ì‹ ªð‡èÀ‚° º‚Aòˆ¶õ‹ ÜOŠðî¡ Íô‹ Üõ˜èÀ‚° àKò
ÜFè£óˆ¬î õöƒ°Aø¶. ªð£¼÷£î£ó MûòƒèO™ °´‹ðˆFÂœÀ‹, ªõOJ½‹,
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ªð‡µ¬ìò G¬ô Iè¾‹
ðôiùñ£è«õ àœ÷¶.
Üõ˜è÷¶ º‚Aòˆ¶õ‹
àíóŠðì£ñ™ ²¬ñò£è«õ
è¼îŠð†´ õ¼A¡øù˜.
°´‹ðˆF½‹, êºî£òˆF½‹
àœ÷ õ÷ƒèO™ îù‚°
àK¬ñ»œ÷¬îŠ ªðÁõ¶
â¡ð¶ Üõ˜èÀ‚° º®ò£î
è£Kò‹. êÍè Ü÷M™
ñ†´I™ô£ñ™ ÜóCò™ gFJ½‹
Ãì Üõ˜èÀ‚° º®ò£î
è£Kò‹. êÍè Ü÷M™ ñ†´ñ™ô£ñ™ ÜóCò™ gFJ½‹ Ãì Üõ˜èœ
¹ø‚èE‚èŠð´Aø£˜èœ.

ªð‡èÀ‚° ªð£¼÷£î£ó ðô‹ A¬ì‚°‹«ð£¶ Üõ˜è÷£™ îƒèO¡ °´‹ð‹,
«õ¬ô ªêŒ»‹ Þì‹ ñŸÁ‹ êºî£ò‹ ÝAòõŸP™ îù‚ªè¡Á Ü¬ìò£÷‹
à‡ì£‚è¾‹ îù¶ è¼ˆ¶‚è¬÷ˆ ªîKM‚è¾‹ º®Aø¶.

õ¼ñ£ùˆF™ î£Â‹ ðƒªè´ˆ¶‚ ªè£œõî£™ Üõ˜è÷¶ °´‹ðˆF½œ÷
Ý‡èÀ‹ å†´ªñ£ˆî êºî£òº‹ ªð‡è¬÷Š ðŸPò îñ¶ è¼ˆ¬î ñ£ŸP‚
ªè£œõ£˜èœ. Üîù£™ Þò™ð£è«õ º®ªõ´‚°‹ MûòƒèO™ ªð‡èœ
ß´ð´ˆîŠð´õ£˜èœ.

F†ìˆF¡ ÃÁèœ

1. ªð‡è¬÷ å¼ƒA¬íˆ¶, è÷…Còƒèœ Ü¬ñˆ¶ Üõ˜èœ îƒè÷¶
ªð£¼÷£î£ó G¬ô¬ò àíó¾‹ Üõ˜èœ ãñ£ŸøŠð´õî¡ è£óíƒè¬÷»‹,
M¬÷¾è¬÷»‹ ÜPò„ ªêŒî™.

2. ªî£ì˜‰¶ èô‰¶¬óò£ì™èœ, è¼ˆ¶Š ðKñ£Ÿø‹ ñŸÁ‹
ªõOJìƒèÀ‚°‹ ªê™½î™ Íôñ£è î¡ù‹H‚¬è õ÷˜ˆî™ ñŸÁ‹
èŸø¬ô ÜFèŠð´ˆ¶î™.

3. ªî£ì˜‰¶ «êIŠð¶ ñŸÁ‹ îƒè÷¶ èì¡ «î¬õè¬÷ G˜õAŠð¶
«ð£¡ø¬õ Íôñ£è Üõ˜è÷¶ ªê£‰î õ÷ƒè¬÷ˆ Fó†´î™ ñŸÁ‹
ÜõŸ¬ø G˜õAˆî™.

4. îƒèÀ‚° ªõOJ™ àœ÷ õ÷ƒè¬÷ Üµ°î™ ñŸø‹ ÜõŸP¡ e¶
è†´Šð£´ ªè£‡®¼ˆî™, è÷…Còƒè¬÷ º¬øê£˜‰î GF GÁõùƒèÀì¡
Þ¬íˆî™, Þî¡Íô‹ ªð‡è÷£è«õ èì¡ G˜õ£è‹ ªêŒò àî¾î™.
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5. ðJŸCèœ Íô‹ î¬ô¬ñŠ ð‡¹è¬÷ Üõ˜èÀ‚° à¼õ£‚°õî¡ Íô‹
Üõ˜è÷¶ èì¬ñèœ ªð£ÁŠ¹è¬÷ àíó„ ªêŒ¶ Üõ˜è«÷ îƒè÷¶
°¿‚è¬÷»‹ ªêò™ð£´è¬÷»‹ G˜õA‚°ñ£Á ªêŒî™.

6. ªð£¼÷£î£óˆ¬î G˜õA‚è¾‹, Mò£ð£ó ïìõ®‚¬èèÀ‚°ˆ «î¬õò£ù
Fø¬ñè¬÷ õ÷˜‚è¾‹, ðJŸC ÜO‚è¾‹ ªêŒî™.

7. ªð‡è«÷ G˜õA‚°‹ Mò£ð£ó ïìõ®‚¬èè¬÷ à¼õ£‚°õî¡ Íô‹
Üõ˜èÀ‚° ªî£ì˜‰¶ Ýîó¾‹, ªî£ì˜¹è¬÷»‹ ãŸð´ˆF ÜŠªð£¼÷£î£ó
ïìõ®‚¬èè¬÷ G¬ôˆî î¡¬ñ»¬ìòî£è Ý‚°õ¶ì¡ ÜõŸP¡
õ÷˜„C¬ò»‹ MKõ£‚èˆ¬î»‹ àÁFŠð´ˆ¶î™.

8. Aó£ñŠ ð…ê£òˆ¶ ñŸÁ‹ õ†ì£ó Ü÷M™ ªð‡è÷£™ G˜õA‚èŠð´‹
ªð£¼÷£î£ó ñŸÁ‹ Mò£ð£ó GÁõùƒè¬÷ à¼õ£‚A åŸÁ¬ñJ¡
ðôˆ¬î»‹, ê‚F¬ò»‹ GÏHˆî™.

Þšõ£Á ªêŒõî£™ ñ‚è¬÷ˆ Fø¬ñ»¬ìòõ˜è÷£è à¼õ£‚°õ¶ì¡ ÜFè èì¡
õó¾ êîMAîˆ¬î»‹, ªð£¼÷£î£ó ðôˆ¬î»‹, ²ò G˜õ£è‹ ñŸÁ‹ G¬ôˆî
î¡¬ñ¬ò»‹ àÁF ªêŒî™.

2. õòôè‹ è‡ñ£Œ «õ÷£‡ «ñ‹ð£†´ˆ F†ì‹.

îI›ï£†®™ ãKŠð£êù
«ñ‹ð£†´‚è£ù ºòŸCèO™
î£ù‹ Üø‚è†ì¬÷ èì‰î 12

Ý‡´è÷£è ß´ð†´ õ¼Aø¶.
è‡ñ£Œè¬÷ Ü¬ùˆ¶ Mîñ£ù
ÜNML¼‰¶‹ è£ˆ¶
«ñ‹ð´ˆ¶õ¶‹, Aó£ñ Ü÷M™
õòôèƒè¬÷ ãŸð´ˆF ÜõŸP¡

Íô‹ ãKèœ «ñ‹ð£†´Š
ðEè¬÷ «ñŸªè£œ÷ «õ‡´‹
â¡ð¶ ïñ¶ c‡ì è£ô

F†ìƒè÷£°‹. Þˆî¬èò ºòŸCèO™ ïñ¶ GÁõù‹ îI›ï£†®™ Þó£ñï£î¹ó‹,
ñ¶¬ó, M¿Š¹ó‹, «îm, F¼õœÙ˜, Éˆ¶‚°®, M¼¶ïè˜, Cõèƒ¬è, è£…C¹ó‹
ñ£õ†ìƒèœ îI›ï£†®½‹ Ý‰Fó£ ñŸÁ‹ è˜ï£ìè‹ ñ£GôƒèO½‹ ªêò™ð†´

õ¼Aø¶. ñ¶¬ó, «îQ ñŸÁ‹ Þó£ñï£î¹ó‹ ñ£õ†ìƒèO™ ñ£õ†ì Ü÷Mô£ù
Mõê£Jèœ Ã†ì¬ñŠ¹‚è¬÷ à¼õ£‚A Ü¬ùˆ¶ˆ îóŠHù¼‹ Þ¶ °Pˆî
MNŠ¬ð ªðø ð£´ð†´ õ¼Aø¶.
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ïñ¶ GÁõù‹ è‡ñ£Œè¬÷ˆ «î˜‰ªî´‚è Cô CøŠð£ù õN
º¬øè¬÷‚ ¬èò£œAø¶.

1. è¬óèœ, ñ¬ìèœ, èLƒ°èœ CFôñ¬ì‰¶ Iè «ñ£êñ£ù G¬ôJ™ àœ÷
è‡ñ£Œèœ.

2. Aó£ñ Mõê£JèO¬ì«ò àœ÷ åŸÁ¬ñ, Üõ˜èœ î£«ñ Yó¬ñŠ¹
«õ¬ôè¬÷ «ñŸªè£œõF™ è£†´‹ Ý˜õ‹.

3. Yó¬ñŠ¹ ðEèÀ‚ªèù Aó£ñˆFL¼‰¶‹ î‹º¬ìò à¬öŠHL¼‰¶‹ å¼
ð°F¬ò îñ¶ ðƒè£è„ ªê½ˆ¶õîŸ° åŠ¹‚ ªè£œÀî™.

4. Mõê£JèO™ ªð¼‹ð£«ô£˜ H¡îƒAò õPò G¬ôJ™ àœ÷ CÁ
Mõê£Jè÷£è Þ¼Šð¶.

5. Aó£ñˆF™ ªî£¬ô«ï£‚°Š ð£˜¬õ»¬ìò î¬ôõ˜èœ, Þ¬÷ë˜èœ Þ¼Šð¶.

«ñŸè‡ì è£óíƒèœ Þ¼‚°‹ ð†êˆF™ î£ù‹ Üø‚è†ì¬÷ îù¶ ðEò£÷˜èœ
Íô‹ Ü‰î è‡ñ£¬ò «î˜¾ ªêŒ¶ õ¼Aø¶.

õòôè‹ Ü¬ñˆî™

è‡ñ£¬òŠ ð£¶è£Šð¶, Üî¡ «ñ‹ð£†´‚è£è ð£´ð´õ¶, c¬ó Yó£è MQ«ò£è‹
ªêŒõ¶, Yó¬ñŠ¹Š ðEè¬÷ «ñŸªè£œõ¶, Ý‚AóIŠ¹è¬÷ ÜèŸÁî™,
ÜèŸPòõŸ¬ø ð£¶è£ˆî™ â¡ø «ï£‚èƒèÀì¡ åšªõ£¼ è‡ñ£Œ‚°‹ å¼
õòôè‹ Ü¬ñ‚èŠð´Aø¶. Ü«î «õ¬÷J™ Ü‰î áK™ Aó£ñ‚ èI†® Þ¼‚°‹
ð†êˆF™ îQò£ù õòôè‹ Ü¬ñ‚èŠð´õF™¬ô.

ñ£õ†ì õòôè‚ Ã†ì¬ñŠ¹ è‡ñ£Œ ð£êùˆF™ ñ‚èœ G˜õ£èˆ¬î õ÷˜‚è¾‹,
õòôèƒè¬÷ á˜«î£Á‹ Ü¬ñˆFì¾‹ ñ‚èœ Ü¬ñŠ¹èœ â™ô£ G¬ôèO½‹
à¼õ£‚èŠðì «õ‡®ò¶ ÜõCòñ£°‹.

Þ¬îªò£†® ñ£õ†ì õòôè‚ Ã†ì¬ñŠ¹‚èœ à¼õ£‚èŠð†´ õ¼A¡øù.
Þ‚Ã†ì¬ñŠ¹ àÁŠHù˜ õòôèƒèO¡ õ÷˜„C‚°‹, ÜõŸP¡ è‡ñ£Œ
«ñ‹ð£†´‚è£è¾‹ W›‚è‡ì õNèO™ ð£´ð†´ õ¼Aø¶.

1. è‡ñ£Œ «ñ‹ð£†´‚ è¼ˆ¶‚è¬÷ ðóŠ¹î™, Mõê£JèO¬ì«ò
åŸÁ¬ñ¬ò à¼õ£‚°î™.

2. GF Ýî£óƒè¬÷ Fó†´î™ ñˆFò ñ£Gô Üó²èœ, ñ£õ†ì áóè õ÷˜„C
ºè¬ñ ñŸÁ‹ Hø GÁõùƒèOL¼‰¶ ¹Fò GF Ýî£óƒè¬÷ Fó†®
àÁŠHù˜ õòôèƒèÀ‚° õöƒè ð£´ð†´ õ¼Aø¶.

3. è‡ñ£Œ ð£êù ð°FèO™ Mõê£ò «ñ‹ð£†´Š ðEèÀ‚è£ù ºòŸCèO™

ß´ð†´ õ¼Aø¶.
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Þˆî¬èò «ï£‚èƒè¬÷‚ Ã†ì¬ñŠ¹ CøŠ¹‚ èI†®èœ Ü¬ñŠðî¡ Íôº‹,

Ý‡´«î£Á‹ ñ£ï£´èœ, Ã†ìƒèœ ïìˆF»‹, ðˆFK‚¬èèœ ªõOf´

Íôñ£è¾‹ G¬ø«õŸP õ¼Aø¶. î£ù‹ Üø‚è†ì¬÷ Þˆî¬èò ºòŸCèO™

ÞÁFõ¬ó Mõê£Jèœ õòôèƒèÀìÂ‹, Ã†ì¬ñŠ¹ìÂ‹, áó£†CèÀìÂ‹

Þ¬í‰¶ ð£´ð†´ å¼ ñ£ŸøˆFŸè£ù ºòŸCèO™ î¡¬ù Þ¬íˆ¶ õ¼Aø¶..

ê†ìƒèO™ ñ£Áî™

è‡ñ£Œ «ñ‹ð£†®™ ñ‚èœ G˜õ£èˆ¬î ãŸð´ˆ¶‹ ºèñ£è ð™«õÁ

ñ£Áî™è¬÷ ê†ìgFò£è ªè£‡´õó «õ‡´‹. àî£óíñ£è, e¡, ñó‹, õ‡ì™

«ð£¡ø ðô¡ àK¬ñè¬÷Š ªðø Aó£ñ õòôèƒèÀì¡ ð…ê£òˆ¶‚èœ åŠð‰î‹

ªêŒ¶ªè£œ÷ õNèœ ªêŒòŠð´Aø¶. Þî¡ Íô‹ â‰î Mîñ£ù õ¼ñ£ùº‹

ªðøŠðì£î è‡ñ£ŒèO¡ è¬óèœ, àœõ£ŒèOL¼‰¶ è‡ñ£Œ êƒèƒèÀ‹

ð…ê£òˆ¶‚èÀ‹ ¹Fò õ¼ñ£ù‹ ªðø º®Aø¶. «ñ½‹ õ¼ñ£ùˆ¬îŠ

ªð¼‚è¾‹ õN ãŸð´ˆîŠð´Aø¶.

«ñ½‹ è‡ñ£Œèœ Ü¬ùˆ¬î»‹ å¼ ºèñ£è «ñ‹ð´ˆF G˜õA‚°‹ õ‡í‹

îQò£ù Ý¬íò‹ Ü™ô¶ õ£Kò‹ Ü¬ñ‚èŠð†´ Ü¬õ ð…ê£òˆ¶‚èO¡ W›

ðEò£ŸÁ‹ õ‡í‹ õN ªêŒòŠð†´ õ¼Aø¶.

Þˆî¬èò ê†ì ñ£Áî™è¬÷‚ ªè£‡´ õ¼õîŸè£ù ºòŸCèO™ î£ù‹

Üø‚è†ì¬÷ Ü¬ùˆ¶ õ¬èJ½‹ ð£´ð†´ õ¼Aø¶. ñ£õ†ì Ü÷M½‹ ñ£Gô

Ü÷M½‹ Þ‚è¼ˆ¶‚è¬÷ õL»ÁˆF è¼ˆîóƒ°èœ, ïìˆF»‹ Ë™èœ

ªõOJ†´‹ Þ¬î ªêò™ð´ˆ¶Aø¶.

è‡ñ£Œ Yó¬ñŠ¹‚è£ù ñFŠd´ îò£Kˆî™

«î¬õŠð´‹ ðEè¬÷ ñùF™ ªè£‡´ Mõê£Jèœ Ã†ìƒèœ ïìˆF è‡ñ£¬ò
ð£˜¬õJ†´ º®¾èœ â´‚èŠð´A¡øù. Mõê£Jèœ Íôñ£è«õ àˆ«îê
ñFŠd´èœ Ã†ìƒèO™ îò£K‚èŠð´A¡øù. Ü„êñòˆF™ ðEèœ «ñŸªè£œ÷

Ý°‹ è£ô‹, ðƒ°ˆªî£¬è ÝAò¬õ èí‚A™ ªè£œ÷Šð´Aø¶. ÜŠð®
îò£K‚èŠð†ì ñFŠd´è¬÷ e‡´‹ ¸µ‚èñ£è º¬øŠð® îò£Kˆ¶ áóè
õ÷˜„C ºè¬ñ‚° «î¬õŠð´‹ õ®õˆF™ êñ˜ŠH‚èŠð´Aø¶.

ðEèœ «ñŸªè£œÀî™

1. õƒA‚ èí‚° : Yó¬ñŠ¹‚° «î¬õò£ù ðí‹ «ïó®ò£è õòôèˆF¡ õƒA‚

èí‚AŸ° ÜÂŠH ¬õ‚èŠð´Aø¶. Í¡Á ªð£ÁŠð£÷˜èœ ¬èªò£ŠðI†ì
è£«ê£¬ô Íôñ£è«õ ðí‹ â´‚è¾‹, ªêôõN‚è¾‹ ÜÂñF‚èŠð´Aø¶.
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2. õòôè‚ Ã†ì‹ : º¬øò£ù Ã†ì‹ °PŠH†ì è£ôˆF™ ïìˆîŠð†´
Ü¬ùˆ¶  õó¾ ªêô¾èÀ‹ õ£Cˆ¶ åŠ¹î™ ªðøŠð´Aø¶.

3. «õ¬ô‚ °¿‚èœ : õòôè„ ªêòŸ°¿ML¼‰¶ CøŠ¹‚ èI†®èœ åšªõ£¼
Mîñ£ù «õ¬ô‚°‹ Ü¬ñ‚èŠð†´ ðEèœ «ñŸªè£œ÷Šð´A¡øù.

4. îE‚¬èèœ : õòôèˆF¡ èí‚°èœ åšªõ£¼ ÝÁ ñ£îˆFŸ°‹ àœ
îE‚¬è ªêŒòŠð´õ¶ì¡ Ý‡´ º®M™ ê†ìgFò£ù ªõOîE‚¬è
ªêŒòŠð†´ àÁŠHù˜èO¡ åŠ¹î™ ªðøŠð´Aø¶.

5. ðJŸCèœ : î£ù‹Üø‚è†ì¬÷ ªõš«õÁ õ¬èò£ù ðJŸCè¬÷
àÁŠHù˜èÀ‚° î¬ô¬ñ ðJŸCèÀ‹, Hø ªõOJìƒèO™ àœ÷
êƒèƒèÀ‚° Ü¬öˆ¶„ ªê¡Á èŸÁ‚ ªè£´Šð¶ «ð£¡ø ðJŸCèœ
õöƒèŠð´A¡øù. è‡ñ£ŒŠ ð£êù ðJ˜ «ñ‹ð£†´‚ªèù
Mõê£òŠðJŸCèœ Ü¬ùˆ¶ àÁŠHù˜ Mõê£JèÀ‚°‹ àœÙK«ô£
Ü™ô¶ Üó²ðJŸC G¬ôòƒèO«ô£ ãŸð£´ ªêŒòŠð´Aø¶.

¬õŠ¹ GF à¼õ£‚°î™ :

è‡ñ£Œ êƒèƒèÀ‚è£ù ¬õŠ¹GFèœ êƒèàÁŠHù˜èœ «êI‚°‹ªî£¬è,
Ý‡´«î£Á‹ õÅ™ ªêŒòŠð´‹ ªï™, CøŠ¹ õÅ™ Íôñ£è à¼õ£‚èŠð´Aø¶.
Üˆªî£¬èJ™ Þ¼‰¶ ðó£ñKŠ¹ ªêô¾è¬÷ «ñŸªè£œ÷ «õ‡´‹ â¡ð¶ Þî¡
«ï£‚èñ£°‹.

Þîó õ÷˜„CŠ ðEèœ :

 è‡ñ£Œ Yó¬ñŠ¹ ðEèœ õ£Jô£è êƒè‹ ªðŸÁœ÷ ÜÂðõˆFL¼‰¶ Þîó
Aó£ñ õ÷˜„CŠ ðEè¬÷ «ñŸªè£œ÷ á‚°M‚èŠð´Aø¶. â´ˆ¶‚è£†ì£è,
Aó£ñ„ ê£¬ôèœ, áóEèœ Ü¬ñˆî™, ªð£¶‚ è†®ìƒèœ è†´î™ «ð£¡ø¬õ
Þ¶è£Á‹ ðô ÞìƒèO™ «ñŸªè£œ÷Šð†´œ÷ù.

3. îèõôè‹ õÁ¬ñJ™
àœ«÷£˜‚° îèõ™ ªî£N™
¸†ð‹

ã¬ö ñ‚èO¡ õ£›‚¬èˆîóˆ¬î
«ñ‹ð´ˆ¶‹ õ¬èJ™
Aó£ñƒèO™ õÁ¬ñJ™
àœ«÷£˜‚°‹ ªî£N™¸†ð‹
ªê¡ø¬ì»‹ õ¬èJ™ à¼õ£ù¶
ÞˆF†ì‹. îèõ™ ªî£N™¸†ð‹
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ñ‚èÀ‚° â‰ªî‰î õ¬èJ™ ðò¡ð´‹ â¡ð¶ ðŸPò è¼ˆî£Œ¾èœ ïìˆF
«ñÖ¬ó ¬ñòñ£è ¬õˆ¶ Cô ðK«ê£î¬ù ºòŸCèœ «ñŸªè£œ÷Šð†ì¶.
ºî™ºòŸCò£è îèõ™ ðKñ£ŸøˆF†ì‹ ªè£‡´õóŠð†ì¶. Aó£ñˆF™ àœ÷
õÁ¬ñJ™ àœ÷ àÁŠHù˜èO¡ Hœ¬÷èÀ‚° èEŠªð£P‚ è™M °¬ø‰î
è†ìíˆF™ èŸÁ‚ ªè£´‚èŠð´Aø¶. èEŠªð£P‚è™M 6 õ£ó‹ºî™ å¼
õ¼ì‹ õ¬ó èŸÁ‚ªè£´‚èŠð´Aø¶. H¡¹ Aó£ñƒèO™ èEŠªð£P¬ñò‹
Ü¬ñ‚èŠð´Aø¶. Üƒ° èEŠªð£P õêF ªêŒ¶ ªè£´ˆ¶ Þ¬íòî÷õêF
ãŸð´ˆîŠð´Aø¶. èEŠªð£P ¬ñò™ îèõôè‹ âù Ü¬ö‚èŠð´Aø¶. Þƒ°‹
ñ£íõ˜èÀ‚° èEŠªð£P‚è™M õöƒèŠð´Aø¶. Þˆ îèõôèˆF¡ Íô‹
å¼õ¼‚ªè£¼õ˜ à¬óò£´î™, I¡îð£™ (Email) ÜÂŠ¹î™ «ð£¡ø «ê¬õèœ
°¬ø‰î ªêôM™ ªêŒòŠð´Aø¶.

è‡ ñ¼ˆ¶õñ¬ù, ªð£¶ ñ¼ˆ¶õ˜, õö‚°¬øë˜, è£™ï¬ì ñ¼ˆ¶õ˜, Mõê£ò
ñ¼ˆ¶õ˜, Üó² ÜôõôèƒèÀì¡ ªî£ì˜¹ «ð£¡ø¬õ ãŸð´ˆF îóŠð´Aø¶.
àôèˆîó‹ àƒèœ ê†¬ìŠ¬ð‚°œ â¡ð¬îŠ«ð£ô, îèõ™ªî£N™¸†ðñ£ù¶
Aó£ñˆF™ àœ÷ ã¬öèœ Ü¬ùõ¼‹ ðò¡ð´‹ õ‡í‹ Ü¬ñòŠªðŸø¶ CøŠ¹
Ý°‹.

4. ñ£ù£õ£K Mõê£òˆ F†ì‹

îI›ï£†®™ Mõê£òˆFŸ°Š ðò¡ð´‹
7 I™Lò¡ â‚«ì˜ GôƒèO™ 3.1

I™Lò¡ ªý‚«ì˜ Gôƒèœ ñ£ù£õ£K
Mõê£òˆ¬î ï‹H Þ¼‚A¡øù.
ñ£ù£õ£K Mõê£ò‹ ðô ã¬ö Gôºœ÷
ñŸÁ‹ GôñŸø Mõê£JèO¡
õ£›‚¬èˆîóˆ¬î b˜ñ£QŠðîŸè£è
àœ÷ù.

ñ£ù£õ£K Mõê£òŠ ð°FèO™ ªð¼‹ð£½‹ CÁ î£Qòƒèœ, ð¼Š¹ õ¬èèœ,
â‡ªíŒ Mˆ¶‚èœ ñŸÁ‹ ï£K¬öŠ ðJ˜èœ M¬÷M‚èŠð´A¡øù. 90

M¿‚è£´ «ê£÷‹ ñŸÁ‹ õ¬è M¬÷„ê™, 75 M¿‚è£´ ð¼Š¹ õ¬èèœ, 90

M¿‚è£´ Gô‚èì¬ô M¬÷„ê™ ÝAò¬õ ñ£ù£õ£K Mõê£òˆF™ Þ¼‰«î
ªðøŠð´A¡øù. Þ«î «ð£¡Á 66 M¿‚è£´ «è£¶¬ñ M¬÷„ê™ Þšõ¬è
Mõê£òˆF™ Þ¼‰«î A¬ì‚A¡øù. 21-‹ ËŸø£‡®¡ ªî£ì‚èˆF™ 240 I™Lò¡
ì¡ î£Qò àí¾ àŸðˆF Þô‚° G˜íJ‚èŠð†´œ÷¶. ÞF™ ñ£ù£õ£K
Mõê£òˆF™ 60 I™Lò¡ ì¡ ªðø «õ‡®»‹ âF˜è£ôˆF™ 144 I™Lò¡ ì¡Â‹
àŸðˆF ªêŒò «õ‡®»œ÷¶.
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M¬÷„ê™ Gôƒèœ ð°F ÜFèK‚è õ£ŒŠ¹èœ ÞQ ÜK«î. âù«õ îŸ«ð£¶
ðò¡ð£†®™ àœ÷ ñ£ù£õ£K Mõê£ò GôƒèO™ Þ¼‰¶ ñ†´«ñ àŸðˆF¬ò
ÜFèK‚è «õ‡®ò è†ì£ò‹ àœ÷¶. ñ£ù£õ£K Mõê£ò‹ Þì˜ð£´èœ G¬ø‰¶
Þ¼‰î£½‹, Þ‰FòŠªð£¼÷£î£óˆF½‹, ã¬ö Mõê£JèO¡ õ£›‚¬èîóˆ¬î
«ñ‹ð´ˆî º‚Aò ðƒè£ŸÁõî£½‹ ñ‡õ÷‹, ²ŸÁ„Åö™ ÞõŸÁ‚°
º‚Aòˆ¶õ‹ îó«õ‡® ñ£ù£õ£K Mõê£òˆ¬î è£‚è «õ‡®»œ÷¶.

Iè‚ °¬ø‰î Ü÷«õ Gô‹ àœ÷ Mõê£JèO¡ â‡E‚¬è ÜFèKˆF¼‚Aø¶.
Aó£ñŠ¹øƒèO™ àœ÷ 60 M¿‚è£´ Mõê£JèÀ‚° 0.39 ªý‚«ì˜ â¡ø MAîˆF™
Gôƒèœ àœ÷ù. Þˆî¬èò GôƒèO™ è£µ‹ M¬÷„ê™ Mõê£JèO¡ °´‹ð
àí¾ˆ«î¬õ¬ò‚ Ãì Ì˜ˆF ªêŒõî£è Þ™¬ô. Þîù£™ ñ£ù£õ£K CÁ
Mõê£JèO¡ ðJ˜ ê£°ð®»ì¡ è£™ï¬ìõ÷˜Š¹ «ñ‹ð£†®™ bMó èõù‹
ªê½ˆî á‚èŠð´ˆîŠð†´ õ¼A¡øù˜.

ñ£ù£õ£K Mõê£òˆF†ìˆF¡ Íô‹ ã¬ö Mõê£JèÀ‚° àJ˜è£Šd´, è£™ï¬ì‚
è£Šd´ ñŸÁ‹ ðJ˜ è£Šd´ «ð£¡ø¬õè¬÷ àÁFŠð´ˆF Þì˜ð£´èOL¼‰¶
e‡´‹ ªî£ì˜‰¶ ñ£ù£õ£K Mõê£ò‹ ªêŒ¶ îƒèO¡ àí¾ ñŸÁ‹ Hø
«î¬õè¬÷Š Ì˜ˆF ªêŒ¶ ªè£œ÷ õNõ°ˆ¶‚ ªè£´‚èŠð´Aø¶. ¹Fò ñ£ù£õ£K
Mõê£òˆ ªî£N™ ¸†ðˆ¬î ÜPºèŠð´ˆ¶õ«î£´, Mõê£Jèœ è¬ìH®ˆ¶
õó‚Ã®ò ï™ô ªî£N™¸†ðƒèÀ‹ H¡ðŸøŠð´Aø¶. ñ£ù£õ£K Mõê£òˆ¬î å¼
ï‹H‚¬è‚°Kò ªî£Nô£è ã¬ö Mõê£JèO¡ õ£›‚¬è‚° Ýî£óñ£è M÷ƒè
¬õ‚è â™ô£ õ¬èò£ù ºòŸCèÀ‹ «ñŸªè£œ÷Šð†´ õ¼A¡øù.

5. ð…ê£òˆ¶‚èÀì¡ ðE¹Kî™ :

ï£¡ ñ‚èOì‹ ï‹H‚¬è
ªè£‡´œ«÷¡ ïñ¶ ÜFè£óˆ¬î
ñ‚èOì‹ î‰¶M´«õ£‹. Üõ˜èœ

MF¬ò Üõ˜è«÷ b˜ñ£Q‚è†´‹
â¡Á 1989™ ð£ó£Àñ¡øˆF™
ó£pšè£‰F ð…ê£òˆ¶ Üóê£ƒèˆ¬î

õ½Šð´ˆî õ‰î ñ«ê£î£ ðŸP
«ðCò «ð£¶, â™ô£ ÜóCò™ è†C
î¬ôõ˜èœ (è£ƒAóv è†C à†ðì)

âF˜Š¹ ªîKMˆîù˜. ñ‚èÀ‚°
ÜFè£ó‹ õöƒèM¼‰î Ü‰î ê†ì
º¡õó¬õ ºì‚Aù˜. ñˆFò ¹œOò™¶¬ø º¡ùî£è, G˜õ£è ªêô¾èœ ðŸPò

ÝŒ¾ÜP‚¬è¬ò ªõOJ†ì¶. ÜF™ ñˆFò Üóê£ƒèˆFì‹ Þ¼‰¶ Aó£ñ
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õ÷˜„C‚è£è å¶‚èŠð´‹ 100 Ïð£Œ à‡¬ñJ™ Aó£ñˆ¬î ªê¡ø¬ì»‹ «ð£¶

17 Ïð£ò£è °¬øAø¶ â¡Á ²†®‚è£†®, 1 Ïð£Œ‚è£ù F†ìˆ¬î ªêò™ð´ˆî
Üó² ãø‚°¬øò 7 Ïð£Œ ªêôM´Aø¶ âù GÏHˆî¶. Þ¬îˆî£¡ ó£pšè£‰F»‹

ð£ó£Àñ¡øˆF™ ªì™LJL¼‰î å¼ ò£¬ù¬ò Aó£ñˆ¶‚° ÜÂŠHù£™ Üî¡

õ£™î£¡ Ü‰î Aó£ñˆFŸ° «ð£Œ„ «ê˜Aø¶ â¡Á å¼º¬ø «õ®‚¬èò£è‚

°PŠH†ì£˜. Þ‰î «õî¬ùò£ù «ð£‚A¬ù ñ£Ÿø «õ‡´ñ£ù£™ ÜFè£ó‹

ñ‚èÀ‚° îóŠðì «õ‡´‹ â¡Á â‡E ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¬ð õL¬ñò£‚°‹

ê†ìˆ¬î õ®õ¬ñˆ¶ ð£ó£Àñ¡øˆF™ º¡ ¬õˆî«ð£¶ ªð¼‹ð£ô£ù ñ£Gô,

ñˆFò ÜóCò™ è†Cèœ ÜŠ«ð£¶ Þ‰î ê†ìˆFŸ° âF˜Š¹ ªîKMˆîù. Üîù£™ Ü¶

ê†ìñ£‚èŠðì£ñ«ô «ð£ù¶. H¡ù˜ ó£pšè£‰FJ¡ ñóíˆFŸ°Š Hø°, Cô

ñ£ŸøƒèÀì¡ ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹èÀ‚° ÜóCòô¬ñŠ¹ Ì˜õ ÜƒWè£ó‹ 73õ¶

ê†ì F¼ˆîˆF¡ õ£Jô£è îóŠð†ì¶. Ýù£½‹ ²òïôº‹, áö½‹ ²ö¡ø®‚°‹

²ù£IJ™ Þ‰î àœ÷£†C bð‹ Hóè£êñ£è âKòM™¬ô â¡ð¶ î£¡ à‡¬ñ.

ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹è¬÷ ªðò¼‚° ãŸð´ˆF ÜõŸ¬ø º¬øò£è ªêò™ðì

õ£ŒŠ¹èœ ÜO‚è£ñ™ ¬õˆF¼‚Aø¶. «ï£¬ò °íñ£‚°‹ ÜÁ¬õ CA„¬ê‚°

ðò¡ðì «õ‡®ò èˆF, êõó‹ ªêŒò‚Ãì ðò¡ð´ˆîŠðì£ñ™ AìŠH™ «ð£†ì¶

«ð£™ ð…ê£òˆ¶ Üóê£ƒè‹ ñ‚èO¡ à‡¬ñò£ù «ïó® ðƒèOŠ¬ð ãŸð´ˆî

õ£ŒŠ¹èœ A¬ì‚èM™¬ô â¡ð¶ èêŠð£ù à‡¬ñò£°‹. Þ«î«õ¬÷J™ «èó÷£,

«ñŸ°õƒè‹, ñˆFòHó«îê‹, è˜ï£ìè‹ ÝAò ñ£GôƒèO™ ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹èœ

æó÷¾ ªõŸPèóñ£è„ ªêò™ð†´ õ¼õ¶ ïñ‚° ï‹H‚¬èòO‚Aø¶.

100 «è£®‚°‹ «ñŸð†ì ïñ¶ Þ‰Fò üùï£òèˆF¡ å†´ ªñ£ˆî â‡íƒè¬÷

HóFðL‚è ê†ìê¬ð ñŸÁ‹ ñ‚è÷¬õ àÁŠHù˜è÷£è ªõÁ‹ 4700 «ð˜ àœ÷ù˜.

ÞŠ«ð£¶ ãŸð´ˆîŠð†ì ð…ê£òˆ¶ Üóê£ƒèƒèœ Íô‹ 3.2 Þô†ê‹ ð…ê£òˆ¶

HóFGFèœ, ïñ¶ ñ‚èO¡ è¼ˆ¬î»‹ â‡íƒè¬÷»‹ ªîOõ£è ¹Kò

¬õŠð£˜èœ Ü™ôõ£? Ü®ˆî÷ Ü÷M™ ªêò™ð´‹ î¬ôõ˜è÷£è Þõ˜èœ

M÷ƒAõ‰î£½‹ 10 Ý‡´èœ èNˆ¶‹ ã¡ °PŠHìˆî°‰î ñ£Ÿø‹ ãŸðìM™¬ô.

Aó£ñê¬ð ªð¼‹ð£ô£ù ÞìƒèO™ ªðòó÷M«ô«ò ïì‚Aø¶ ã¡? ªð‡èœ

ïL¾Ÿ«ø£˜, î£›ˆîŠð†ì õ°ŠHùK¡ ªêò™ð£´ èõ¬ô‚°Pòî£è àœ÷îŸ° õN

â¡ù? ªð¼‹ð£ô£ù ð…ê£òˆ¶‚èO™ GF ðKî£ðˆFŸ°Kòî£è Þ¼Šð¬î ñ£Ÿø

º®»ñ£? ñ‚è÷£†CŠ ð‡¹è¬÷ ò£˜ H¡ðŸÁõ£˜èœ? ð…ê£òˆ¶ Üóê£ƒè‹

ðŸPò MNŠ¹í˜¾ ã¡ ãŸðìM™¬ô âù âƒªèƒ° è£Eµ‹ «èœMè«÷ â…Cò

«õ¬÷J™ ÞõŸ¬ø ñ£ŸP õ÷˜„C‚°‹, õÁ¬ñ °¬øŠHŸ°‹ ã¡ ð…ê£òˆ¶

Ü¬ñŠ¬ð æ˜ è¼Mò£è ªêò™ð´ˆî‚Ãì£¶ â¡Á «ò£Cˆî «ð£¶ à¼õ£ù¶ î£¡

Þ‰î ð…ê£òˆ¶ˆ F†ì‹.
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ñ¶¬óJ™ Üôƒè£ï™Ö˜ å¡Pò‹, F‡´‚è™L™ õˆîô‚°‡´ å¡Pò‹, «îQJ™
èìñ¬ô ñJ¬ô å¡Pò‹ âù Í¡Á ñ£õ†ìƒèO™ Þ‰î F†ì‹ ºîŸ è†ìñ£è
ªêò™ð†´ õ¼Aø¶. åšªõ£¼ å¡PòˆF½‹ ä‰¶ ð…ê£òˆ¶‚èÀì¡ îŸ«ð£¶
ðEò£ŸP õ¼Aø¶. â¬îˆ î‰î£½‹ õ£J™ ¬õˆ¶‚ªè£œÀ‹ °ö‰¬î «ð£™,
ïñ¶ ÜóCò™õ£Fèœ â‰î F†ìˆ¬î»‹ ²òïôˆF¡ ê£òˆ¬î Ì²‹ º¬øJ™ Þ‰î
F†ìº‹ îŠðM™¬ô. ã¬öèœ ñŸÁ‹ ïLõ¬ì‰«î£˜ º¡«ùŸøˆ¬î»‹, êÍè
cF¬ò àÁF ªêŒ¶ õ÷˜„Cˆ F†ìƒè¬÷ Fø‹ðì ªêò™ð´ˆ¶‹ ªð£¼÷£î£ó
gFJ™ ²òê£˜ð£ù, Ü®ˆî÷ ñ‚èO¡ «ïó® ðƒèOŠ¬ð àÁF ªêŒ¶
ð…ê£òˆ¶‚è¬÷ à¼õ£‚°î™ â¡ø «ï£‚èˆ¬î Þô‚è£è‚ ªè£‡´ ð…ê£òˆ¶ˆ
F†ì‹ ðEè¬÷ ªêò™ð´ˆF õ¼Aø¶.

1. ð…ê£òˆ¶ õ÷˜„C‚° GÁõùƒèœ à¼õ£‚°î™ ñŸÁ‹ õL¬ñŠð´ˆ¶î™
ÞF™ ªêò™ð£´èœ ê£˜‰î ð…ê£òˆ¶ õ÷˜„C‚ °¿‚èœ, Aó£ñ õ÷˜„C
ñ¡øƒèœ (Þ¬÷ë˜ °¿‚èœ, Mõê£ò‚°¿‚èœ «ð£¡ø Hø °¿‚èœ)
à¼õ£‚°î™. ð…ê£òˆF¡ ðE‚°¿‚è¬÷ õL¬ñŠð´ˆ¶î™ Aó£ñê¬ð¬ò
õL¬ñð´ˆF º¬øŠð´ˆ¶î™ ð…ê£òˆ¶ «ðó¬õè¬÷ à¼õ£‚°î™
«ð£¡ø ðEè¬÷ ªêŒ¶ õ¼Aø¶.

2. ð…ê£òˆ¶Ü÷M™, ¶¬øê£˜‰î ð™õ¼ì ¸‡F†ìƒè¬÷ õ®õ¬ñˆî™,
ñˆFò, ñ£Gô Üó²è¬÷Š «ð£¡ø¶. ð…ê£òˆ¶‚èÀ‹ ä‰î£‡´ F†ìƒè¬÷
àœÙ˜ ñ‚èœ îò£K‚è àî¾õ¶ Ü¬ùˆ¶ îóŠHù¼‹, Ü¬ùˆ¶ˆ ¶¬ø»‹
å¼ƒA¬í‰¶ Þ¼‚°ñ£Á ð£˜ˆ¶‚ªè£œõ¶.

3. ð…ê£òˆ¶ GFò÷M™ ²òê£˜¹G¬ô¬ò â†ì ºòŸCèœ â´ˆî™ ªð£¶õ£è
â™ô£ ð…ê£òˆ¶‚èO¡ GFG¬ô¬ò è£µ‹«ð£¶, Ü¬õ ðŸø£‚°¬ø»ì¡
èì¡²¬ñ»ì¡, ñ£GôÜóC¡ àîM¬ò âF˜ð£˜ˆ¶ Þ¼‚°‹ G¬ô¬ò
àíóô£‹. Þ‰î G¬ô¬ò «ð£‚°õîŸè£è, ð…ê£òˆ«î îñ¶ ²ò
õ¼ñ£ùˆ¬î ªð¼‚A‚ ªè£œÀ‹ õ¬èJ™ ²òê£˜¹ F†ìƒè¬÷ îò£Kˆ¶
ÜõŸ¬ø ªêò™ð´ˆ¶õîŸ° õNº¬øè¬÷»‹, õNè£†´î¬ô»‹ î‰¶
õ¼Aø¶.

4. â™ô£Š Hó„ê¬ù‚°‹ ÝE«õ˜ â¶ªõ¡Á ð£˜Š«ð£ñ£ù£™ Ü¶
ñ‚èO¬ì«ò ð…ê£òˆ¶ ðŸPò MNŠ¹í˜¾ Þ¡¬ñ â¡ðî£°‹.
Þî¬ùŠ«ð£‚è àœÙ˜ ñ‚èÀ‚° ð…ê£òˆ¶ HóFGFèÀ‚° ê†ì
ï¬ìº¬øèœ ðŸPò FøÛ†ì½‹ ðJŸC»‹ îóŠð´Aø¶.

åšªõ£¼ ð…ê£òˆF½‹ ªêŒòŠð´‹ õ÷˜„Cˆ F†ìƒè¬÷ åŠð‰î‚è£ó˜è¬÷ˆ

îM˜ˆ¶, ñ‚è«÷ â´ˆ¶„ ªêŒò ºòŸCèœ â´‚èŠð†´ õ¼A¡øù. Þˆî¬èò

ºòŸCJ¡ Íô‹ õ÷˜„CJ™ ñ‚èO¡ ðƒ«èŸ¹ «ñ½‹ CøŠð¬ì»‹.
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6. ì£ì£ î£ù‹ è™M G¬ôò‹

õ÷˜„CŠ ðE¹K«õ£¼‚°
õ÷˜„C î¼‹ å¼ è™M
G¬ôò‹. Þƒ° õ÷˜„CŠ
ðEJ™ ß´ðì Ý˜õºœ÷
ð†ìî£K Þ¬÷ë˜èÀ‚° 1.8

Ý‡´ ð†ìò‚è™M»‹,
õ÷˜„CŠ ðEJ™ ß´ð´‹
ðEò£÷˜èÀ‚° °ÁAò è£ô
ðJŸCèÀ‹ õöƒèŠð´Aø¶.

ñ‚èœ GÁõùƒèÀ‚°
àÁ¶¬í ªêŒ»‹
GÁõùƒè÷£è ñ‚èœ ðóvðó GÁõù‹, è÷…Cò‹ ªî£Nôè‹, î£ù‹ ñ‚èœ è™M
G¬ôò‹, è÷…Cò õ÷˜„C GF «ê¬õòè‹ «ð£¡ø¬õ ªêò™ð´A¡øù.

7. èì™õ÷ ð£¶è£Š¹ ñŸÁ‹ õ£›õ£î£ó «ñ‹ð£†´ˆ F†ì‹

²ù£I YóN¾‚°Š H¡ù˜
Üîù£™ ð£F‚èŠð†ì
ñ‚èO¡ ïôõ£›M¬ù
e†ªì´ˆ¶ Üõ˜èO¡
õ£›õ£î£óˆ¬î G¬ôð´ˆî
îIöè, Ý‰Fó èìŸð°FèO™
eùõ˜ ñŸÁ‹ Mõê£ò
êÍèˆFùKì‹ î£ù‹
Üø‚è†ì¬÷ 2004‹
Ý‡®L¼‰¶ ªêò™ð†´
õ¼Aø¶. îŸ«ð£¶ èì™õ÷‹
âF˜ªè£‡´œ÷ ²ŸÁ„Åö™
Hó„ê¬ùèœ, ð¼õè£ô
ñ£Ÿø‹, ÜKò õ¬è e¡ Þù‹ ñŸÁ‹ èì™ àJK ð£¶è£Š¹ Üî¬ù ê£˜‰F¼‚°‹
eùõ˜èœ ñŸÁ‹ èìŸè¬ó ð°F Mõê£JèO¡ õ£›õ£î£óˆ¬î «ñ‹ð´ˆ¶î™ âù
ðô î÷ƒèO™ ÞˆF†ì‹ ÞòƒA õ¼Aø¶.
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அடடையேலாளங்கள 

வதலாழர வேலமபரிஜேலான் எழுத்தலாக.
(“வமைட்டி" இதழ் 1983 நவேமபர)

கடததலான் ஒரு எழுத்தலாளடன கவிழ்ந்த வபலாகலாமைல் பலாரத்தக் வகலாளளவவேண்டும. வபர வேலாய்ந்த 
எழுத்தலாளரலாக இருந்தலாலும, சீர வேலாய்ந்த கடதயேலாக இல்லலாவிட்டைலால், ஒரு எழுத்த தன்டன எழுந்த 
நடைக்கவிட்டை எழுத்தலாளனுக்குப் வபருடமை வசரப்பதலாக இருக்கலாத. ச. சமுத்திரம வபலான்ற சில 
எழுத்தலாளரகள, மைக்களின் மைன மைண்டைபங்களில் மைகுடைலாதிபதிகளலாக இருப்பதற்குக் கலாரணம, அவேரகளின்
எழுத்த மைனிதடனத் வதலாடுகிறத. வதலாட்டு அவேடனத் தலாக்குகிறத என்பததலான். அவேரத 
டமைக்கூட்டிற்குள நீலம பூத்த நிமிருகிறவபலாத, மைண்ணுக்கலாக குரல் வகலாடுக்கிற அவேரத மைகத்தவேமதலான் 
‘தலாள வமைடடைகளில் தளிரநடடை வபலாடுகிறத. எழுத்த என்ற வவேளவித்தீயில் எழுந்திடும நீலப்பூவேலாக 
இருக்கிறவேர ச. சமுத்திரம அவேரகள.

நலான் விருமபி அடடைந்த நண்பரகளில் அவேர முதல் வேரிடச மைனிதர. ஒரு கவிஞனுக்குரியே வவேளடள 
மைனமும, வவேகப் பிளிறலும, ஒரு சமுதலாயே விஞ்ஞலானிக்கு வேலாய்க்க வவேண்டியே அடைங்கலாத சினமும, 
ஆழமைலான அணுகலும, பலாரம சமைக்கிற மைக்களுக்கலாக தனத எழுதவகலாடலப் பகிரந்த வகலாளகிற 
பக்குவேமும, நீண்டை நலாள நிடலத்திருக்கப்வபலாகிற தீரக்க தரிசனமும எழுத்தலாளர ச. சமுத்திரத்தின் 
அடடையேலாளங்களலாகும.

அவேரத எழுத்தக்கும வேலாழ்க்டகக்கும வபரிதலான இடடைவவேளி ஒன்றும இல்டல. கனமைலான 
நலாவேல்களுக்கலாக கலாலம அவேடரக் வகளரவேப் படுத்தம.

நுடரக்கிற சமுத்திரத்தின் நூதனமைலான கடத இத!

"கடலமைகளின்" வேலாழ்த்தலாக. (1994-ஜேனவேரி)

"பழுத்த பலலாவுக்குப் பரிச’ 

இந்த ஆண்டு சலாகித்தியே அக்கலாவதமிப் பரிச, 'வவேரில் பழுத்த பலலா என்ற தமிழ் நூலுக்குக் 
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கிடடைத்திருக்கிறத. பலலாவுக்வக இனிப்பம சடவேயும மிகுதி. அதவும வவேரில் பழுத்தலால் சடவேக்குக் 
வகட்க வவேண்டுமைலா? இரண்டு குறுநலாவேல்கள இடணந்த நலால் இத. இதடன எழுதியேவேர அன்பர திரு. ச. 
சமுத்திரம அவேரகள. வதலாடலக்கலாட்சி, வேலாவனலாலித்தடறயில் பணியேலாற்றும திரு. ச. சமுத்திரம 
அவேரகளின் எழுத்தில், சமூகத்தின் அடித்தள மைக்கள, வபலாரலாடியும, தங்கள நியேலாயேமைலான உரிடமைகடளப் 
வபற முடியேலாமைல் அவேதிப்படும நிடலடயேக் கலாணலலாம. கிரலாமைப்பற மைக்களின் வேஞ்சடனயேற்ற உடழப்ப 
வபச்ச, வசயேல்கடளயும, நகரப்பற மைக்களின்  லாமபீகப் வபலாலித்தனத்டதயும, இவேர எழுத்தக்கள 
பிரதிபலிக்கும. பழகுவேதற்கு இனியே நண்பரலான இவேர, வமைலும பல பரிசகள வபற வேலாழ்த்தகிவறலாம.
----------

ஆய்வு ஏடுகள வேழியேலாக. 

வவேரில் பழுத்த பலலா

உயேரந்த நலாவேலில் படடைக்கப்படும கடதமைலாந்தர, உண்டமை மைனிதரவபலால் ஆகிவிடுகின்றனர. கற்படன 
மைலாந்தர இவ்வேலாறு உயிரும உணரச்சிமிக்க வேலாழ்வும வபறுமைலாறு வசய்தல், படடைப்பவேரின் அரியேதிறவன 
ஆகும. 

நயேங்கள : 

"உடடை என்பத உடைடல உடடைத்தக்கலாட்டை அல்ல. மைடறத்தக்வகலாளளவவே." 

"நலான் வபலாட்டிப் பரிட்டச எழுதி வவேடலக்கு வேந்வதன். வவேடலக்குன்னு வபனலாடவேத்தலான் வதலாட்வடைன். 
எவேன் கலாடலயும வதலாடைல."

நல்லதக்கும கூடை இன்வனலாருத்தன் அதிகலாரத்டத எனக்கலாக பயேன்படுத்தக்கூடைலாத." 
"படித்த அரிசனங்கவகலாளடை திறடமை, வவேட்டி எடுக்கப்படைலாத தங்கம. தரசி படிந்த கண்ணலாடி தங்கத்டத 
வவேட்டி எடுக்குமவபலாத, ஏவதலா ஒரு பித்தடள இருக்குதன்னு தங்கத்டத படதச்சிடைப்படைலாத. 
கண்ணலாடிடயே தடடைத்தப் பலாரக்கணும. டகக்கண்ணலாடி வபலாதமுன்னு அடத உடடைச்சிடைப்படைலாத."

"சமபளம சிகவரட்டுக்கு, கிமபளம வீட்டுக்குன்னு வபசறலாங்க. நீ இன்னலார தமபி என்று நியேலாயேம 
தவேறலாமைல் நடைக்கவவேண்டும. வநரடமை வவேற. கடைவுள வவேற இல்ல. கடைவுள டகவிடைமைலாட்டைலார."

"கிரலாமைத்தக்கு வசரி குனிகிறத மைலாதிரி, இங்வக குனிந்தலால். (அலுவேலகத்தில்) பூமியில் வேந்ததலான் 
முன்தடல இடிக்கும. சிரிக்கிறவேங்கடளப் பலாரத்த சீறணும. சீறுறவேங்கடளப் பலாரத்த அலட்சியேமைலாய் 
சிரிக்கணும."

"என் வேலாழ்க்டகவயே ஒரு திறந்த பத்தகம. ஆனலால், அதில் நலான்தலான் எழுதவவேன். யேலார வவேண்டுமைலானலாலும
படிக்கலலாம."

"இந்த நலாட்டில் இருந்த லலாட்டைரிகளும, கிரிக்வகட்டும தரத்தப்பட்டைலால் ஒழியே, நலாடு முன்வனறலாத.”

"என்டறக்கு ஐ.ஏ.எஸ். ஐ.பி.எஸ். அரசியேல்வேலாதி, கவிஞன், பத்திரிடக ஆசிரியேன்னு ஒருவேருக்கு பட்டைம 
வேருவதலா, அப்வபலா அவேன் தன்வனலாடை சலாதிப் பட்டைத்டத தறந்தடைனும."

"உண்டமையேலான கலாதலுக்கு உட்படுகிறவேங்க, ஒருத்தடர ஒருத்தர கலாதலிக்கணுமுன்னு பழகமைலாட்டைலாங்க. 
அவேங்களுக்கு பழக்கத்தலதலான் கலாதல் வேரும. எப்படி கலாதலிக்கணும என்கிறடதவிடை, எப்படிவயேல்லலாம
கலாதலிக்கக்கூடைலாத என்கிறவத முக்கியேம."
'அலுவேலகம என்ற மைரத்தின் உச்சலாணிக் கிடளயில், அணில் கடித்த பழங்கடளயும, பிஞ்சப் 
பழங்கடளயும பிடுங்கலாமைல் பலாரத்த சரவேணனுக்கு 'வவேரில் பழுத்த பலலாவேலாகியே அன்னம (ஆரமபத்தில்) 
பலாரடவேயில் படைலாமைல் வபலாய்விட்டைத."

        க. வரவேதி - இரலாணிவமைரி கல்லூரி, வசன்டன-4. (ஏப்ரல் 1992)

---------

ஒருநலாள வபலாதமைலா? 
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அந்நியேரகளிடைமிருந்த விடுதடல வபற்றலாலும, அதிகலார வேரக்கத்தினரலால் அடிடமைகளலாக நடைத்தப்பட்டு 
உரிடமைகடளயும, அடிப்படடை சதந்திரத்டதயும இழந்த மைக்களின் ஒன்றுபட்டை வபலாரலாட்டைத்டத 
சித்தரிக்கின்ற நலாவேல்களுள, ச. சமுத்திரம அவேரகளின் நலாவேல்கள, சிறப்பிடைம வபறுகின்றன.

"சிப்ஸ் வபலாட்டு வமைல்தளம பூசணும. அஞ்ச வபரியேலாள, அஞ்ச சித்தலாள வவேணும. ஐந்தல்ல ஐந்டதந்த 
இருபத்டதந்த வபருக்கும அதிகமைலாக அவேடரச் சூழ்ந்த வகலாண்டைலாரகள." என்ற கலாட்சி-விளக்கம மூலம, 
கட்டிடைத் வதலாழிலலாளரகளின் நிரந்தரமில்லலா வவேடல நிடலடமைகடளயும, அவேரகளின் வபலாருளில்லலா 
வேலாழ்வின் அவேல நிடலடமைடயேயும கலாட்டுகின்றலார. கட்டிடைத் வதலாழிலில் நலாற்பத வேருடை அனுபவேம 
இருந்தலாலும கூடை, வநலாய் வநலாடிவயேலாடு வேயேதலாகிப்வபலான வதலாழிலலாளரகடள கழித்தவிட்டு 
திடைகலாத்திரமைலான வதலாழிலலாளரகடள எடுக்கும நிடலடயே, இங்கு சட்டிக்கலாட்டுகின்றலார.

"நீ அந்தலாண்டை வபலா. வபலான வேலாரம ஒண்ணுக்கு வபலாற சலாக்குல, ஒரு மைணி வநரத்த வவேஸ்ட் பண்ணுன."

வபண் கட்டிடைத் வதலாழிலலாளரகள, வமைற்பலாரடவேயேலாளரகள, வமைஸ்திரிகள, கலாண்டிரலாக்டைரகள 
ஆகிவயேலாரகளின் கலாமை கண்வணலாட்டைத்திற்கும, இரட்டடை அரத்தப் வபச்சக்களுக்கும, மைடறமுக 
அடழப்பகளுக்கும ஆளலாகின்றனர.

"ஆமைலா. நீ எருத, நலான் உன்வமைல உட்கலாரப் வபலாற கலாக்கலா." 

கட்டிடைத் வதலாழிலலாளரகள அன்டறயே தினம உடழத்த பின்வப அவேரகளுக்குக் கலால்வேயிறு கஞ்சியேலாவேத 
கிடடைக்கும என்ற நிடலயில் உளளனர. எனவவே அத்வதலாழிலலாளரகளின் பகல் வநர உணவு எத்தடகயேத 
என்பத

"வவேற்றிடல சப்பலாத்தியேலாம. வகலாட்டடைப்பலாக்கு உருடளக்கிழங்கலாம. உமிழ்நீர சலாமபலாரலாம. வேலாவயே 
வேயிறலாம."

முந்நூறு குடிடசகள உளள பகுதியில் கூலித்வதலாழிலலாளரகள வேசிக்கின்றனர. ஆனலால் அங்வகலா, 
அதற்வகற்ப எந்தவித அடிப்படடை வேசதியும இல்லலாமைல் வேலாழ்கின்ற அவேல நிடலயிடன ச. சமுத்திரம 
அவேரகளின் வேருணடனத்திறம வவேளிக்கலாட்டுகிறத. 

"குழலாயேல்ல, கலாரப்பவரஷன் ஒரு கழிசடடை என்பதற்கலான அடடையேலாளம. அருகிவலவயே கக்கூஸ். அங்வக 
கலாரப்பவரஷன் குழலாய் நீர, வவேட்கப்பட்டு, நடழயே மைறுத்ததவபலால் வேலாசடன, வவேளிவயே 
ஒவ்வவேலாருவேருடடையே மூக்கிலும நுடழந்த வகலாண்டிருந்தத. வமைலாத்தம முந்நூறு குடிடசகள உளள 
அந்தப் பகுதியில் இரண்வடை இரண்டு தண்ணிர குழலாய்கள" 

பணிச்சடமையின் கலாரணமைலாக உயிரிழந்த வவேலு என்ற கட்டிடைத் வதலாழிலலாளியின் குடுமபத்திற்கு தகுந்த 
இழப்பீட்டுத்வதலாடக வகலாடுக்கலாமைல், குடறந்த வதலாடகடயேக் வகலாடுத்த மூடி மைடறத்திடை நிடனக்கும 
முதலலாளிகளின் நயேவேஞ்சகத் தன்டமைடயே எதிரத்தப் வபலாரலாடைத் தயேலாரலாகிறலாரகள என்படத "நலாங்கவள 
கலாண்டிரலாக் டர மிரட்டி உருட்டி நஷ்டை ஈடு வேலாங்கித் தந்தடைலலாம. அத வபரியே கலாரியேமைல்ல. ஆனலால் இத 
ஒரு முன்னுதலாரண வகஸலாய் இருக்கதனலால. வலபர வகலாரட்ல வபலாடைலலாமுன்னு இருக்வகலாம. வகஸ் 
வதலாற்றுப்வபலாய்ட்டைலால் வமைலும பலமைலா வபலாரலாடைலலாம. விடைப்வபலாறதில்டல." என்று வபயிண்டைர 
வபருமைலாள என்ற பலாத்திரத்தின் மூலம வபலாரலாட்டைவமை இதற்கு ஒவர தீரவு என்படத உணரத்தகிறலார.

ச. சமுத்திரம, தம நலாவேல்களில் வதலாழிலலாளரகளின் இன்னல்களுக்வகல்லலாம தீரவேலாக வபலாரலாட்டைங்கடள 
கருவியேலாக்கி, திரண்வடைழும மைக்கள சக்தியின் ஆற்றடல வவேளிப்படுத்தி உளளலார. நலாவேல்களில், 
சமுதலாயேத்தின் அவேலநிடலடயே சித்தரிப்பத மைட்டும படடைப்பலாகலாத. அதற்கலான கலாரணங்கடளயும, 
நிரந்தர தீரவுகடளயும தருவேவத ஒரு ஒப்பற்ற எழுத்தலாளனின் கடைடமையேலாகும. அவ்வேடகயில், ச. 
சமுத்திரம அவேரகள, சிக்கலுக்கலான தீரடவே கூறுவேவதலாடு, நமடமைச் சிந்திக்கவும டவேக்கின்றலார.

        ப. வதன்வமைலாழி - வசல்லமமைலாள மைகளிர கல்லூரி, வசன்டன - 32. (டிசமபர 2001)
----------------- 

வேலாசகக் கடிதங்களில் சில. 

(1983 ஆம ஆண்டு டிசமபர மைலாதம வமைட்டி இதழில் வவேளியேலானடவே)

வபலாய், பித்தலலாட்டைங்களிடடைவயே உண்டமை எதிரநீச்சல் வபலாட்டு வவேற்றி கலாணப் பறப்படுவேதலாக, 
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சரவேணடன மைனம தளரந்த விடைலாமைல் கடதடயே முடித்திருந்த விதம நிடறவேலாக இருந்தத.
- எஸ். கவணசன், திருவநல்வவேலி -627001, சமுத்திரம வபலாங்கியேதலால், 

சமுதலாயே சகதிகள அப்பறப்படுத்தப்பட்டுளளத.
- வேடுடக. மைணிவசகரன், ப. வேடுகபலாடளயேம, 

ச. சமுத்திரம அவேரகளின் "வவேரில் பழுத்த பலலா", சமுதலாயேச் சீரவகடுகடளயும, நலாகரிகமைலான கலாதடலயும, 
அழகலாக, மிக அழுத்தமைலாக வவேளிப்படுத்தகிறத
- எஸ். சப்பிரமைணியேன், வசன்டன - 12. 

சமுதலாயேப் பிரக்டஞ உளள இதமைலாதிரி கடதகள வமைன்வமைலும வேந்தலால்தலான் நம இடளஞரகள, "இந்த 
உலகம - உலகமைல்ல. ஒரு வகலாலிக்குண்டடைப்வபலால உங்கள உளளங்டகயிவல நீங்கள உருட்டி 
விடளயேலாடுகிற கலாலம வேரும" என்ற தங்களத கனடவே நனவேலாக்குவேலாரகள.
- ஆர. நஜீர அகமைத், வகலாவில்பட்டி, 

வபண்களின் சடதகடளக் கருவேலாகக் வகலாண்டு எழுதம எழுத்தலாளரகள மைத்தியில் ச. சமுத்திரம ஒரு 
வித்தியேலாசமைலான எழுத்தலாளரதலான். அவேரத 'வவேரில் பழுத்த பலலா எங்கள உளளத்தின் உளளுணரவுகடளத் 
வதலாட்டைத.
- பூரீ ரங்கம டவேத்தியேநலாதன், கி.பி. வசல்வேரலாச, வசன்டன - 34 

வேருஷத்திற்கு இரண்டு நலாவேல்களலாவேத 'வவேரில் பழுத்த பலலா மைலாதிரி வகலாடுங்கள. ஒரு சரலாசரி 
வநரடமையேலான மைனிதனுக்கு ஏற்படும வசலாதடனகடள ச. சமுத்திரம அழகலாக, அருடமையேலாக விளக்கி 
இருக்கிறலார.
- வக. குமைலார, வசன்டன - 21.
------------ 

கலாலப் பதிவுகள 

என்னுடர (ஏப்ரல் 1989) 

சக்தியுளள படடைப்பகளலாகக் கருதப்படுபடவேகளுக்கு சலாகித்யே அகலாதமிப் பரிசகள வகலாடுக்கப்படுவேத 
வேழக்கம. இந்த நலாவேலுக்கு பரிச கிடடைத்த பிறகுதலான், எனத 'சக்தியும, இந்த நலாவேலின் சக்தியும எனக்வக 
பரிந்தன. இந்தப் பரிச கிடடைத்ததம, ஒரு வகலாவிலில், எல்லலா வவேடளப் பூடஜேகளும ஒவர சமையேத்தில் 
ஒட்டு வமைலாத்தமைலாக நடைப்பத வபலால-அப்படி வதலாடைரந்த மூன்று மைணிவநரம ஒலித்தக்வகலாண்வடை 
இருந்தத. இடடையிடடைவயே மைந்திரம வபலால் 'உங்களின் அன்ப-ஆசீரவேலாதம' என்று நலான் வசலால்லி 
முடிக்கவும, ஆலயேமைணிவபலால் வடைலிவபலான் மைணி மீண்டும ஒலிக்கும. அவதலாடு, தமிழகத்தில் இருந்தம 
பிற மைலாநிலங்களிலிருந்தம ஏரலாளமைலான வேலாழ்த்தக் கடிதங்களும, நலான் இன்னும சிறப்பலாக எழுத 
வவேண்டுவமைன்ற விமைரசனக் கடிதங்களும குவிந்தன. தமிழ்நலாடு முற்வபலாக்கு எழுத்தலாளர சங்கம, 
தமிழ்நலாடு கடல இலக்கியேப் வபருமைன்றம, இலக்கியே வீதி உட்படை பல இலக்கியே அடமைப்பகள, 
பல்வவேறு பலாரலாட்டுக் கூட்டைங்கடள நடைத்தி, என்டனக் வகளரவித்தன. பத தில்லியில், தில்லித் தமிழ்ச் 
சங்கம, பலாவவேந்தர பலாசடற உட்படை பல அடமைப்பகள பல்வவேறு வேரவவேற்ப நிகழ்ச்சிகள நல்கின. 
தமிழில் சலாகித்தியே அகலாதமிப் பரிச வபற்ற எந்த எழுத்தலாளருக்கும இல்லலாத அளவிற்கு, 
எனக்குப் பலாரட்டு நிகழ்ச்சிகள வகலாடுக்கப்பட்டைன.

இந்தப் பலாரலாட்டுகளுக்குக் கலாரணம, இந்த நலாவேலின் இயேல்ப மைட்டுமைல்ல; இதில் உளள இலக்கியே 
நயேங்களுக்கலாகவும அல்ல; மைலாறலாக, தலாழ்வுற்று, வேறுடமைப்பட்டு, பிற்படுத்தப்பட்டு, அவேலமுறும 
அடித்தள மைக்கடளப் பற்றி எழுதகிற ஒருவேனுக்கு, ஒரு அங்கீகலாரம கிடடைத்திருக்கிறத என்றுதலான், 
அத்தடன வதலாழரகளும, இந்தப் பரிச தங்களுக்குக் கிடடைத்தத வபலால் மைகிழ்ச்சியுற்றனர. என்றலாலும 
இந்த எழுத்தக்குக் கிடடைத்த வவேற்றி, இந்த எழுத்தில் வேரும ஏடழகளுக்கு வவேற்றியேலாக 
மைலாறுமவபலாததலான் எனத படடைப்பகள பரிபூரணமைலாகும என்று எண்ணுகிவறன்.

பததில்லி வேரவவேற்ப நிகழ்ச்சி ஒன்றில், சிறந்த எழுத்தலாளரும, தில்லி வதலாடலக்கலாட்சி வசய்திப் பிரிவின் 
தடலடமைச் வசய்தி ஆசிரியேருமைலான பிரப வசல்வேரலாஜ, நலான், இலக்கியேத்திற்கு என்று டவேத்தளள 
இலக்கணங்கடள உடடைத்தவிட்டு, பத இலக்கணத்டத உருவேலாக்கி இருப்பதலாகக் குறப்பிட்டைலார. 
உண்டமைதலான். 'எழுத்த வியேலாபலாரிகளிடைம இருந்தம இலக்கியேத் தலான்வதலான்றிகளிடைம இருந்தம 
மைலாறுபட்டு, எழுதவேதலாகவவே நிடனக்கிவறன் நமைத மைக்களின் ஆடசகடளயும, நிரலாடசகடளயும, 
யேதலாரத்தக் கண்வணலாட்டைத்வதலாடு படடைக்கிவறன்.
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எனத அரச அனுபவேம 'வவேரில் பழுத்த பலலா" என்ற குறுநலாவேலலாகவும, நலான், வசன்டன நகரில் கண்டை 
கட்டிடைத் வதலாழிலலாளரகளின் தன்பங்கள, தயேரங்கள, ஒருநலாள வபலாதமைலா என்று குறுநலாவேலலாகவும, 
இந்தப் படடைப்பில் உளளடைங்கி உளளன. எனக்குத் வதரிந்தமைட்டில், "சலாகித்தியே அக்கலாவதமி”ப் பரிச 
வபற்ற நலாவேல்களில், இத ஒன்றுதலான், எந்த இடைத்திலும யேதலாரத்தக் குடறவு இல்லலாமைல் வேந்தளள 
படடைப்ப என்று எண்ணுகிவறன். இதனலாவலவயே திருஷ்டி பரிகலாரம வபலால, பலாரலாட்டுகளுக்கு மைத்தியில், 
சில 'இலக்கியே" வவேத்தவவேட்டுச் சத்தங்களும ஒலித்தன. 

என்றலாலும ஒரு படடைப்பில் ஒருத்திடயேக் வகலாண்டு வேந்த, அவேள கற்ப எப்வபலாத வவேண்டுமைலானலாலும 
பறிக்கப்படைலலாம என்று ஒரு சஸ்வபன்டச ஏற்படுத்தி, அந்த சஸ்வபன்சின் இடடைவயே, ஒரு 
பிரச்சிடனடயேச் வசலால்லிக் வகலாண்வடை வபலாவேத எனத வவேடல அல்ல. இதனலால் எந்த மைக்கடளப் பற்றிச் 
சித்தரிக்கிவறலாவமைலா, அவேரகள பக்கம கவேனம வபலாகலாத. ஆடகயேலால்தலான் எனத படடைப்பக்கள எதிலும, 
வசக்ஸ் உப்டப கடரப்பதில்டல. இந்த ஒரு தனித்தவேமும, இந்த சமூகத்டத மைனதலார வநசிக்கும 
வநயேமும, என் படடைப்பகளுக்கு ஒரு அங்கீகலாரத்டதக் வகலாடுக்கிறத என்று நமபகிவறன்.

அலுவேலகங்களில் அவேமைலானப்பட்டு, ஆயேலாசப்பட்டு, திறடமைடயே முடளயிவலவயே கிளளி எறியே 
விட்டுவிட்டு, தவிக்கும அன்னம வபலான்ற படித்த ஏடழப் வபண்கடளப் பற்றி எழுதப்பட்டை நலாவேல் இத.
அரச அலுவேலகங்களில் பிற்படுத்தப்பட்வடைலாருக்கும, முற்படுத்தப்பட்வடைலாருக்கும இடடைவயே இடல 
மைடறவு கலாய் மைடறவேலாக நடைக்கும வபலாரலாட்டைத்டதச் சித்தரிக்கும படடைப்ப இத. 

இந்த நலாவேல் ஒரு சில கல்லூரிகளில் பலாடை நூலலாக டவேக்கப்பட்டிருப்பதலாக அறிகிவறன். எனத பல 
படடைப்பகள பல்கடலக் கழகங்களில் பலாடை நூல்களலாக இருந்தலாலும, இந்த படடைப்ப பலாடை நூலலாக 
இருப்பதில் அதிக மைகிழ்ச்சி ஏற்படுகிறத. கலாரணம, நலாடள, அரச ஊழியேரகளலாகவும அதிகலாரிகளலாகவும 
விளங்கப் வபலாகிற மைலாணவே சமுதலாயேம, அரச அலுவேலகங்களிலுளள நல்லத வகட்டைதகடள சிந்தித்த, 
சீரதூக்கி, இந்தச் சமுதலாயேத்திற்கு நலன் விடளவிக்கும வேடகயில், தங்கடளத் தலாங்கவள இப்வபலாவத 
தயேலாரபடுத்திக் வகலாளள, இந்த நலாவேல் உதவும.

"வவேரில் பழுத்த பலலா'டவே மைலாத நலாவேலலாக வவேளியிட்டு “கனமைலான நலாவேல்களுக்கலாக கலாலம அவேடர 
வகளரவேப்படுத்தம" என்று தீரக்க தரிசனமைலாக எழுதியே என் இனியே நண்பரும, வேலாரத்டதச் சித்தருமைலான 
வேலமபரி ஜேலான் அவேரகளுக்கு என் நன்றி
----------

பிற்வசரக்டக (டிச 2003) .

நலான் எழுதியே முன்னுடரடயே நலாவன ஒரு வேலாசகன் வபலால் படித்த வபலாத நல்ல தம வகட்டைதமைலான 
நிடனவுகள வமைவலலாங்கிப் வபலாங்குகின்றன.

நலாடளயும, கிழடமைடயேயும தல்லியேமைலாகக் குறிப்பிடை முடியேலாவிட்டைலாலும, இன்னும எனக்கு நன்றலாகவவே 
நிடனவு இருக்கிறத. 1992 ஆம ஆண்டு. டிசமபர மைலாதம 15-ஆம வததிக்குள இருந்த இருபதக்குள 
இருக்கும.

அந்தக் கலாலத்தில், வசன்டன வேலாவனலாலி நிடலயேத்தின் வசய்தி ஆசிரியேரலாகப் பணியேலாற்றியே நலான், 
டசதலாப்வபட்டடையில் மைலாடலயில் நடடைவபற்ற நரிக்குறவேரகள சந்திப்பில் பங்வகற்றுவிட்டு, அவேசர 
அவேசரமைலாக வேலாவனலாலி நிடலயேத்திற்குத் திருமபிவனன். அப்வபலாத, எனத அலுவேலக சகலாக்கள 
கங்ரலாஜேஜுவலஷன் சலார என்றலாரகள. அந்தச் சமையேத்தில் எனக்கு பதவி உயேரவு வேரப்வபலாவேதலாக ஒரு வபச்ச 
அடிபட்டைத. உடைவன அவேரகளிடைம ‘எந்த இடைத்தலப்பலா என்னப் வபலாட்டுருக்கலாங்க என்று வகட்வடைன். 
உடைவன சகலாக்கள, எனக்கு "வவேரில் பழுத்த பலலா என்ற நலாவேலுக்கலாக சலாகித்தியே அக்கலாவதமி பரிச 
கிடடைத்த இருப்பதலாகக் கூறி, வசய்தி நிறுவேனங்களலான யு.என்.ஐ, பிடிஐ, 'கட்டுகடளக் கலாண்பித்தலாரகள.

விருதக்கு முன்வன

இந்த விருத பற்றியே அறிவிப்ப வவேளியேலாவேதற்கு ஒரு மைலாதத்திற்கு முன்ப, எனத இனியே நண்பரும, சிறந்த
எழுத்தலாளரும, வசன்டனத் வதலாடலக்கலாட்சி நிடலயேத்தின் முன்னலாள இயேக்குநருமைலான ஏ. நடைரலாசன் 
அவேரகள, எனக்கு இந்த விருத கிடடைக்கலலாம என்றலார. உடைவன நலான் நமபள மைலாதிரி ஆட்களுக்கு 
எல்லலாம வகலாடுக்கமைலாட்டைலாங்க அண்ணலாச்சி" என்வறன். சில நலாட்களுக்குப் பிறகு எழுத்தலாளர மைலாலன் 
அவேரகள, "சலாகித்தியே அக்கலாவதமி'யின் பரிசப் பட்டியேல் நலாவேல்களில் ஒன்றலாக 'வவேரில் பழுத்த பலலா 
தன்னுடடையே பரிந்தடரக்கு வேந்திருப்பதலாகத் வதரிவித்தலார. அப்வபலாதம, அவேர வசலான்னடத வகட்டுக் 
வகலாண்வடைவன தவிர, நீங்கதலான் பலாரத்தச் வசய்யேனும என்று ஒரு வேலாரத்டதகூடை வகட்டைதில்டல. 
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விருதக்குப் பின்வன.

இப்படிப்பட்டை சூழலில், நலாவனலா, எனத நலாவேவலலா பரிசக்குரியேதல்ல என்று சில சிற்றிதழ்கள 
எழுதியேடதப் பற்றி நலான் கவேடலப்படைவில்டல. கலாரணம. என்டனப் பற்றியும என் எழுத்டதப் பற்றியும
எனக்கு நன்றலாகவவே வதரியும. அவத சமையேம நலாவன விருடத சலாமைரத்தியேமைலாக வேலாங்கிக் வகலாண்டைதலாக, 
அப்வபலாடதயே ஆரமப கலால எழுத்தலாளரும, இப்வபலாடதயே சிறந்த படடைப்பலாளியுமைலான வஜேயேவமைலாகன் 
இந்தியேலா டுவடை' பத்திரிடகயில் எழுதியேவபலாத, நலான் தடித்தப்வபலாவனன்.

இதவபலாதலாத என்பதவபலால், "கடணயேலாழி", எனக்கு விருத வேழங்கியேடத, "இலக்கியேத்தில் இடைஒதக்கீடு 
வேந்தவிட்டைத" என்று வேரணித்தத. (இந்தக் "கடணயேலாழி'யின் ஆசிரியேரலான கஸ்தூரிரங்கன், தன்டன 
ஆசிரியேரலாகக் வகலாண்டை "தினமைணிக் கதிரில்", ஒரு சிறந்த இலக்கியேவேலாதிக்கு பரிச கிடடைத்த இருக்கிறத' 
என்று வகளவி பதிலில் குறிப்பிட்டைலார) இந்த "கடணயேலாழி” வேரணடன, மிகப் வபரியே இலக்கியேப் 
பரபரப்டப ஏற்படுத்தி, என்டனயும, நலான் சலாரந்திருக்கும முற்வபலாக்கு மைற்றும வதசியே முழக்க 
இயேக்கங்கடளயும ஆவவேசப்படுத்தியேத. மைனிதவநயேத் தடலவேர ஜிவக. மூப்பனலார அவேரகள கூடை, இந்த 
வேரணடனயேலால் மிகவும வேருந்தினலார. இதற்கலாகவவே ஒரு பலாரலாட்டுக் கூட்டைம நடைத்தினலார. தமிழ்நலாடு 
முற்வபலாக்கு எழுத்தலாளர சங்கம, தமிழ்நலாடு கடல இலக்கியேப் வபருமைன்றம, 1960-களில் நலான் எழுதிவேந்த
வதசியே முழக்கப் பத்திரிடக சகலாக்கள தில்லித் தமிழ்ச் சங்கம, அகில இந்தியே எழுத்தலாளர சங்கம வபலான்ற 
அடமைப்பகள என்டனப் பலாரலாட்டி மைகிழ்ந்தன. மைகிழ்வித்தன. 

விசித்திரங்கள….

இந்த விருத பற்றியே விவேகலாரங்களில் பல விசித்திரங்கள அடைங்கியுளளன. முதலலாவேதலாக, அரச 
அலுவேலகங்களில் இடை ஒதக்கீடைலால் ஏற்பட்டிருக்கும மைலாறுதல்கடள டமையேமைலாகக் வகலாண்டை இந்த 
நலாவேலுக்கலான விருதிடன, "இடை ஒதக்கீடு' என்று வேரணித்தததலான். இதில் உளளடைங்கியே "ஒருநலாள 
வபலாதமைலா?” என்ற குறுநலாவேல் விமைரசிக்கப்படைலாதத, இந்த விசித்திரத்தில் ஒரு தடண விசித்திரம.

இரண்டைலாவேத விசித்திரமைலாக, இந்த நலாவேலுக்கலான விருடதக் கண்டித்த 'சலாகித்தியே அக்கலாவதமி'க்குத் தந்தி 
வகலாடுக்க வவேண்டுவமைன்று பலமபியே வநல்டலக் கல்லூரிப் வபரலாசிரியேர ஒருவேடர, பதடவேயில் ஒரு 
கருத்தரங்கில் சந்தித்வதன். இந்தப் படடைப்ப இரண்டு குறுநலாவேல்கடளக் வகலாண்டைத என்பதகூடை, அந்தப்
வபரலாசிரியேப் பலிக்குத் வதரியேலாத. பிற்படுத்தப்பட்டை எழுத்தலாளரகடளச் சலாடினலால்தலான் இலக்கியே 
வமைட்டுக்குடியின் அங்கீகலாரம கிடடைக்குவமைன்று தப்பலாகவவேலா, சரியேலாகவவேலா நிடனத்த அந்த 
அப்பலாவிக்கலாக நலான் அனுதலாபப்பட்வடைன்.

மூன்றலாவேத விசித்திரமைலாக, "சலாகித்தியே அக்கலாவதமி'யின் இலக்கியே இதழலான ‘லிட்வரச்சர என்ற ஆங்கிலப்
பத்திரிடகயில், நலாவன கூசம அளவிற்கு வேலானலாளவேப் பகழ்ந்த தளளியே ஒரு கூலிக்கலாரத் திறனலாய்வேலாளர 
தமிழ் இதழ்களில் இந்த நலாவேடலக் கடுடமையேலாகக் கண்டித்தலார. "கடணயேலாழி"யிலும கண்டித்தலார. நலாவன 
அவேர எழுதியேடதக் "கடணயேலாழி"யில் வவேளியிட்டு இவேரத முகவமை ஒரு மூடி என்படத நிரூபித்தக் 
கலாட்டை வவேண்டியேதலாயிற்று.

நலான்கலாவேதலாக, எந்த தலித் மைக்களுக்கலாக நலான் எழுதிவனவனலா, அவேரகளில் ஒரு சிறுபலான்டமையினர 
நடைத்தியே பத்திரிடக ஒன்று, என்டன தலாறுமைலாறலாக விமைரசித்தத. என்றலாலும, "கடணயேலாழி"யின் இந்த 
வேரணடனதலான், "தலித் இலக்கியேம தமிழகத்தில் தனித்த இயேங்குவேதற்கு ஒரு கலாரணம" என்று மைனித 
வநயேக் கவிஞர பழமைலய் அவேரகள, என்னிடைம வதரிவித்தத ஆறுதலலாக இருந்தத. 

விசித்திரலாதி விசித்திரம

என்றலாலும, இந்த விசித்திரங்கடள எல்லலாம மூடி மைடறக்கும அளவிற்கு ஒரு வபரியே இலக்கியே 
விசித்திரம, இந்த பத்தலாண்டு கலால இடடைவவேடளயில் என்டனப் வபலாறுத்த அளவில் நிகழ்ந்திருக்கிறத. 
"சபமைங்களலா' பத்திரிடகக்கு வேழங்கியே வநரகலாணலில் ‘சமுத்திரத்தின் மீதம, சமுத்திரத்தின் இலக்கியே 
முயேற்சிகள மீதம எனக்கு மைரியேலாடத உண்டு" என்று கஸ்தூரிரங்கன் வதரிவித்தலார. நலாளடடைவில், இவத 
"கடணயேலாழி” என்டன, சிறுகடத அனுப்பமபடி வகட்டுக் வகலாண்டைத. ஒரிரும கடதகளும 
வவேளியேலாயின. இப்வபலாத, எனத படடைப்பக்கடள இலக்கியேத்தரமைலாகக் கருதி விமைரசிக்கிறத.

இவதவபலால் என்டனச் சலாடியே எழுத்தலாளர வஜேயேவமைலாகடன, நலான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்ப, வகலாடவேயில் 
விஜேயேலா பதிப்பக வவேலலாயுதம அவேரகள எனக்கு அறிமுகம வசய்த டவேத்தலார. நலான் எடுத்த 
எடுப்பிவலவயே, அவேர என்டன சலாகித்தியே அக்கலாவதமி விருடத "வேலாங்கியேதலாக எழுதியேடத 
சட்டிக்கலாட்டிவனன். எவேடரயும, எதற்கும வவேண்டுவேத எனத ரத்தத்தில் இல்லலாதத என்றும, அவேருக்குச்
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சருங்கக் கூறி விளங்க டவேத்வதன். உடைவன, எந்த தயேக்கமும இல்லலாமைல் அந்த இடளஞரும மைன்னிப்பக் 
வகட்டுக் வகலாண்டைலார. அப்படி எழுதமபடி சிலர தூண்டிவிட்டைதலாகவும, அதற்குப்பிறகு, என் இயேல்டபப்
பற்றி நன்றலாகத் வதரிந்த வகலாண்டைதலாகவும, மீண்டும வபருந்தன்டமையேலாக வேருத்தம வதரிவித்தலார.

வஜேயேவமைலாகனின் வேருத்தம, எனக்கு மைகிழ்ச்சிடயேக் வகலாடுத்தத. இவதலாடு விடைலாமைல், வஜேயேவமைலாகன், 
என்னிடைம வேருத்தம வதரிவித்த ஒரு நீண்டை கடிதம எழுதினலார. 'முயேலுக்கு மூன்வற கலால்' என்ற 
வீமபத்தனம இல்லலாமைலும, சிலடரப் வபலால் தலான் எழுதியேத சரிதலான் என்பத மைலாதிரி வவேசித்தனமைலாகப் 
பன்னடகக்கலாமைலும வஜேயேவமைலாகன் வநரடமையேலாக நடைந்த வகலாண்டைலார. இதனலால்தலான் இப்வபலாத 
வஜேயேவமைலாகனின் இலக்கியே வேளரச்சி நலாம நிமிரந்த பலாரக்கும அளவிற்குப் வபலாகிறத.

அப்வபலாத "வவேந்த பண்ணில் வவேல் பலாய்ச்சியே அந்த தலித் பத்திரிடக, இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்ப, 
வசன்டனயில் நடைந்த உலகளலாவியே தமிழ் படடைப்பலாளிகள மைலாநலாட்டிற்கு, வகலாணங்கி, ச. சமுத்திரம 
வபலான்றவேரகடள ஏன் கூப்பிடைவில்டல என்று மைலாநலாட்டு அடமைப்பலாளரகளிடைம தண்டு பிரசரம 
மூலமைலாக குற்றம கண்டைத. ஆக, வவேந்த பண்ணில் பலாய்ந்த வவேவல, பழம நழுவி பலாலில் 
விழுந்தலாற்வபலால் ஆயிற்று.

ஆக வமைலாத்தத்தில் நல்லவேன் வசய்வேடத விடை நலாள வசய்யும என்ற பழவமைலாழி என்வேடரயில் 
உண்டமையேலாகி, எனக்கும ஒரு இலக்கியே முதிரச்சிடயேக் வகலாடுத்திருக்கிறத.

"வவேரில் பழுத்த பலலாடவேயும, ஒருநலாள வபலாதமைலாடவேயும ஆய்வவேடுகள மூலம அருடமையேலாக 
அடடையேலாளம கலாட்டியே க. வரவேதி, ப. வதன்வமைலாழி அவேரகளுக்கும எனத நன்றி. அந்தக் கலாலத்தில் இந்தப் 
படடைப்டபப் படித்தவிட்டு உடைனடியேலாக கடிதம எழுதியே வேலாசகரகளுக்கும என் நன்றி உரித்தலாகும.

இந்த இரண்டு குறுநலாவேல்கடளயும உளளடைக்கியே இந்த நூடல அருடமையேலாக வவேளியிட்டிருக்கும 
வபரியேவேர, வேலானதி திருநலாவுக்கரச அவேரகளுக்கும அவேரத பதல்வேர ரலாமு அவேரகளுக்கும நலான் 
நன்றியுடடைவயேன்.
-ச. சமுத்திரம

-----------
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வவேரில் பழத்த பலலா

1

உடடை என்பத. உடைமடப உடடைத்தக் கலாட்டை அல்ல; மைடறத்தக் வகலாளளவவே, என்படத, சரவேணன் 
வகலாளடகயேலாகக் வகலாண்டிருப்பலாவனலா என்ற சந்வதகம, எவேருக்கும வேரலலாம. இடத 
உறுதிப்படுத்தவேதவபலால், ஒன்பவத ஒன்பத நிமிடைங்களில், லுங்கி சற்றியே உடைமபில், பலாடைலாதி பளுப்ப 
வபண்டடை ஏற்றி, பனியேனுக்குவமைல், கலர வஜேலாடி இல்லலாத ஒரு வவேளுத்த சட்டடைடயேப் 
வபலாட்டுக்வகலாண்டு, அலுவேலகத்திற்குத் தயேலாரலாகி, வேலாசலுக்கு வேந்தவிட்டைலான்.

சரவேணன், வயேலாகலாசனங்கள வபலாட்டைவேனுமைல்ல, வபலாடைப் வபலாகிறவேனுமைல்ல. வயேலாக முடறகடளச் 
வசய்பவேனும அல்ல, வசய்யேவவேண்டும என்று நிடனப்பவேனுமைல்ல. ஆனலாலும, அவேற்றின் 
பலலாபலன்கள டகவேரப் வபற்றவேன் வபலால், அடவே, அவேன் முகத்தில் ரூபமைற்ற ஒளியேலாகவும, 
அங்கங்கடள அழவகலாடும, அளவவேலாடும டவேத்திருக்கும ரூபங்களலாகவும கலாட்டின. பளளிக்கூடைக் 
கலாலத்தில் அடிக்கடியும, கல்லூரி கலாலத்தில் அவ்வேப்வபலாதம, வகலாஞ்சநஞ்சமிருந்த வேயேடல 
விடளவிக்க, குளத்த மைடடையின் மைதடகத் திறந்தவிடை, முன்பறமைலாய் படுத்த, தடலடயே பின்பறமைலாய் 
திருப்பி, பஜேங்கலாசனம வபலாடுவேதவபலால் வசயேல்பட்டிருக்கிறலான். வேயேல்களில் பலாத்திகள வபலாடை, 
கலால்கடள சருக்கலாமைவல, குனிந்த குனிந்த எழுந்த இன்வனலாரு வயேலாகலாசனம வபலாடுவேத வபலால் 
பலாடுபட்டிருக்கிறலான். அவேன் பயின்ற கல்லூரியில் தனக்குரியேப் பலாடைங்கடள, எழுத்வதண்ணிப் 
படித்தவதலாடு, கருத்வதண்ணியும படித்திருக்கிறலான். சிந்தடனடயே ஒருமுடனப் படுத்தியிருக்கிறலான். 
ஆடகயேலால், ஒருவவேடள, அவேனுக்கு உடழப்வப ஆசனங்களலாகவும, படிப்வப வயேலாக முடறகளலாகவும 
வேலியே வேந்திருக்கலலாம. சருட்டடை முடிக்கலாரன், வசலாந்த நிறக்கலாரன், அதலாவேத மைலாநிறம. நிறமைலா என்றுதலான்
நிடனக்கத் வதலான்றும. ஆனலால் அதில் மின்னியே மினுக்கம சிவேப்டபயும சிதறடிக்கும.

அலுவேலகத்திற்குப் வபலாகும ஆண்களில், அதிகலார வதலாரடண வதன்படுமபடி நடைக்கும சிலர டகயில் ஒரு
வபட்டி டவேத்திருப்பலாரகவள. அப்படிப்பட்டை ஒரு வபட்டிடயேத் தூக்கிக் வகலாண்டு பறப்பட்டைலான். இந்தப்
வபட்டி, முதலில் அவேனுக்கு ஒரு வபட்டி பூஷ்வேலாத் தனமைலாகத்தலான் வதரிந்தத. ஆனலாலும டபல்கடளயும,
சலாப்பலாட்டுப் பலாரசடலயும, அதில் வேசதியேலாக டவேத்தக் வகலாளள முடிந்ததலால், அலுவேலகம வகலாடுத்த 
அந்தப் வபட்டிடயே ஏற்றுக் வகலாண்டைலான்.

அலுவேலக வேரலாண்டைலாவேலாகவும, வேரவவேற்படறயேலாகவும உளள முன்னடறயில், ஜேன்னவலலாரமைலாக 
நலாற்கலாலியில் உட்கலாரந்த, சிறித இடடைவவேளியில் கிடைந்த விசலாலமைலான வமைடஜேயில், அதவும அதன்வமைல்
டவேக்கப்பட்டை வடைலிவபலானில், இரண்டு கலால்கடளயும தூக்கி விரித்தப் வபலாட்டு, ஏவதலா ஒரு 
நலாவேடலவயேலா, கிசகிசடவேவயேலா படித்தக் வகலாண்டிருந்த தங்டக வேசந்தலா, கலாலடிச் சத்தம வகட்டு, 
அண்ணடன நிமிரந்த பலாரக்கும டதரியேம இல்லலாமைல், கலால்கடள அவேசர அவேசரமைலாய் கீவழ வபலாட்டுக் 
வகலாண்டு, கீவழ கிடைந்த ஒரு தணிடயே எடுத்தலாள. நலாற்கலாலிடயேயும, "டிபலாடயேயும, தடடைக்கப் 
வபலாகிறலாளலாம.

சமையேலடறயில் இருந்த வவேளிவயே வேந்த முத்தமமைலா, மைகன், அதற்குள பறப்பட்டுவிட்டைடத எதிரபலாரலாதத 
வபலால், சிறித பின்வேலாங்கி, முன்வேலாங்கினலாள. ஏவதலா வபசப்வபலானவேள அவேடன, அபசகுனமைலாய் 
வேழிமைறிக்க வவேண்டைலாம என்பத வபலால், நிரமைலமைலாகப் பலாரத்தலாள.

"என்னமமைலா விஷயேம?"

"ஒண்ணுமில்லப்பலா."

"ஏவதலா வசலால்ல வேந்தத மைலாதிரி வதரியுத"

முத்தமமைலா, மூக்கின் வமைல் விரல் டவேத்தலாள. இவேனும. இவேன் அப்படன மைலாதிரிதலான். வேலாயேலால் 
வசலான்னலால் பரியுவமைலா பரியேலாவதலா. ஆனலால், மைனசக்கும, வேலாய்க்கும இடடைவயே வவேளவேலால் மைலாதிரி வேலார 
வேலாரத்டதகடளப் பரிஞ்சக்குவேலான். அந்த மைனுஷனும, நலான் வேலாசலுவலவயே நின்னலால், என்ன. அரிசி 
வேலாங்கக் கலாசில்டலயேலான்னு வகட்பலார. தூச விழுவேத மைலாதிரி கண்கடளத் தடடைத்தலால் ஒன் அமமைலா 
வீட்டுக்கு வபலாகணுமைலா என்பலார. டைங்குன்னு சலாப்பிட்டுத் தட்டடை வேச்சலால் 'எங்க அமமைலா குணந்தலான் 
வதரியுவமை. நலான் திட்டினலால்தலாவன நீ வேருத்தப்படைனும? என்பலார. சீக்கிரமைலா வேரப்படைலாதலா என்று 
சிணுங்கிச் வசலால்வவேவனலா, சிரிச்சச் வசலால்வவேவனலா. இன்டனக்கு வபரியே பயேல. அமமைலாகிட்டை தூங்க 
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டவேமபலார. அவேர மைலாதிரிவயே தலான் இவேனும. இப்வபலா இந்த நிடலடமையில பலாரக்க அவேரும இல்டல; 
வபரியே பயேலும இல்டல. முத்தமமைலா, சிந்தடனடயே உளமுகமைலாய் விட்டைவபலாத, சரவேணன். வவேளி 
முகமைலாகக் வகட்டைலான்.

எக்ஸ்பிரஸ் பஸ்ஸஜுக்கு வநரமைலாகுத. சீக்கிரமைலாச் வசலால்லுமமைலா."

"ஒண்ணுமில்லப்பலா. வபலாய் வேலா." 

"வபலானலால் வேரணும. வேந்தலால் வபலாகணும. இத எனக்குத் வதரியேலாதலா. எரிந்த விழலாமைல் வகட்கிவறன். 
சமமைலாச் வசலால்லு."

"நலாங்க வேந்த மூணு மைலாசமைலாகுத. ஒன் தங்கச்சிக்கு இன்னும ஒரு வவேடல வேலாங்கி."

சரவேணன், அமமைலாடவேப் பலாரக்கலாமைல், வமைடஜேடயேத் தடடைத்த வேசந்தலாடவேப் பலாரத்தலான்.

"வேசந்தலா. வநற்று வபப்பரல. ஒன்டனப் வபலாறுத்த அளவுல ஒரு முக்கியேமைலான விஷயேம வேந்தத. 
என்னன்னு வசலால்லு பலாரக்கலலாம."

"வேந்த. வேந்த. கமைலஹலாசன் இந்திப் படைத்தல. ஸலாரி. இன்சலாட் .."

"இன்சலாட்-பீன்னலா என்ன.? ஹலாசன் நிடலயேமுன்னலா என்ன.? வசலால்லு பலாரக்கலலாம."

வேசந்தலா, அண்ணடனப் பலாரக்க முடியேலாமைல், அமமைலாடவேப் பலாரத்தலாள. அவேன் கத்தினலான்.

தமிழ்நலாடு சரவீஸ் கமிஷன் விளமபரம பலாரக்கல? குரூப் திரீபரீட்டச டவேக்கப் வபலாறதலாய் வேந்த 
விளமபரத்டதப் படிக்கலியேலா? அப்பறம மைத்தியே அரவசலாடை ஸ்டைலாப் வசலக்ஷன் கமிஷன் ஒரு 
அட்வேரடடைஸ்வமைன்ட் வபலானவேலாரம வபலாட்டைலாங்க. யூனியேன் சரவீஸ் கமிஷன்ல, வசகரட்வடைரியேட் 
அஸிஸ்வடைண்ட்ஸ் பரீட்டசக்கு விளமபரம வபலாட்டிருந்தலாங்க இரண்டடையும கத்தரிச்ச ஒன்கிட்வடை 
வகலாடுத்வதன். அப்டள பண்ணிட்டியேலா?"

வேசந்தலா, அண்ணனுக்கு வநருக்கமைலாகப் பதில் வசலால்வேத வபலால் வேந்த, தன்டனயேறியேலாமைவல அமமைலாவின் 
முதகுப் பக்கம வபலாய் நின்று வகலாண்டைலாள. அமமைலாக்கலாரிதலான் சமைலாளித்தலாள.

"வேசந்தலாவுக்குப் பரீட்டச எழுதவவே பிடிக்கலியேலாம. நீ நிடனச்சலால்." "இவேள பரீட்டச எழுதிப் 
பலாஸலாகணும. உடழப்பலால் வவேடல வேலாங்கணும. அப்பத்தலான் முடியும. வவேற வேழியும கிடடையேலாத. 
சிபலாரிசல கிடடைக்கிற வவேடலங்க வரலாமப வரலாமபக் குடறவு. அதவும வடைமபரரியேலாய்தலான் கிடடைக்கும. 
அதக்கலாக. கண்டைவேன் கிட்டைல்லலாம என்னலால பல்டலக் கலாட்டை முடியேலாத."

"இருந்தலாலும. நீ. நிடனச்சலால்." 

"என்னமமைலா உளறுவற. என் தங்டகக்கு நல்ல வவேடலயேலா கிடடைக்கக் கூடைலாதன்னு நலான் நிடனப்வபனலா? 
வபலானவேலாரம வபங்க் இன்டைரவியூவிற்குப் வபலாயிருந்தலாள. இவேள படித்த பலாடைத்தலவயே. ஐஎம.எப். 
வலலான் பற்றி வகளவி வகட்டைலாங்களலாம. இவேள கடைன்கலாரி மைலாதிரி விழிச்சலாளலாம. ஏய் வேசந்தலா. இங்வக வேலா. 
ஒனக்கு. கலாமவபட்டிஷன் மைலாஸ்டைர வேலாங்கித் தந்வதன். அடதப் படிக்கலாட்டைலாலும, பரட்டியேலாவேத 
பலாரத்தியேலா? பதில் வசலால்லு"

"இன்னும படி.." 

நலான் இன்னும படிக்கத்தலான் வபலாவறன். கல்லூரிக் கல்வி, அறிவுலகத்டத மூடியிருக்கும கதவின் 
சலாவிதலான்னு எனக்குத் வதரியும. வதரியுறதலாலதலான். இப்பவும இரவில் பல வபலாத அறிவுப் 
பத்தகங்கடள, இலக்கியேங்கடளப் படிக்கிவறன். இப்வபலா முக்கியேம நலானல்ல. நீதலான். இன்னும நீ ஏன் 
படிக்கல.? பலாத்தியேலாமமைலா ஒன் மைகவளலாடை லட்சணத்டத? இவேள படிச்சலால், அறிவு வேளரந்திருவமைன்னு 
பயேப்படுறலாள. இவேள பி. கலாம படிப்பன்னு வபரு. வகலால்ட் ஸ்டைலாண்டைரடடைப் பற்றிக் வகட்டைலால் 
வதரியேலாத. சினிமைலா நடிகர நடிடககவளலாடை வலட்டைஸ்ட் கலாதல் ஸ்டைலாண்டைரடுகடளப் பற்றிக் வகட்டைலால், 
பட்டுப்பட்டுன்னு பதில் வசலால்வேலாள. நலான் ஒருத்தன். ஒனக்கு. நலான் வசலால்றதல்லலாம பரியும என்கிறத 
மைலாதிரி வபசவறன் பலாரு."
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"ஆமைலாம. ஒனக்கும நலான் இளக்கலாரமைலாப் வபலாயிட்வடைன்." 

"ஒனக்கு வரலாஷத்தக்கு மைட்டும குடறச்சல் இல்ல. அண்ணன் வசலால்றடத ஏன் வகட்க மைலாட்வடைக்வகன்னு 
ஒன் வசல்ல மைகடளக் வகட்கறியேலா? சரிதலான். ஒங்க வமைல இளக்கலாரமைலாய் நலான் இருந்திருந்தலால், 
கிரலாமைத்தலவயே வேயேலுல பரளறதக்கு விட்டிருப்வபவன. எதக்கலாக இங்வக வமைட்ரலாஸ 0 க்கு வகலாண்டு 
வேரணும? இவேள என் வமைற்பலாரடவேயில் இருக்கணும. நீயும, அண்ணியும, இனிவமைலும வேயேல் 
வவேடலக்குப் வபலாகப்படைலாதன்னுதலாவன. நலான், வபலாட்டிப் பரீட்டச எழுதித் வதறி. வவேடலக்கு வேந்வதன். 
வவேடலக்குன்னு வபனலாடவேத்தலான் வதலாட்வடைன். எவேன் கலாடலயும வதலாடைல. இவேளுக்கும வதலாடை 
மைலாட்வடைன். இவேளுக்கு நலான் வேழிதலான் கலாட்டைமுடியும. கூடைவவே நடைக்க முடியுமைலா?"

முத்தமமைலாவுக்கு மைகனின் அக்கடற அடரகுடறயேலாகப் பரிந்தத. கண்கடள மூடி மூடி திறந்தலாள. பிறகு "நீ 
எரிந்த விழலாமைல் வகட்வபன்னு வசலான்னதலாலதலான் வகட்வடைன்" என்றலாள.
"நலான் இப்வபலா என்ன எரிந்தலா விழுவறன்? இவேள தன்டனவயே எரிச்சக்கப்-படைலாவதன்னுதலான் வபசவறன். 
நலான் படிக்குமவபலாத, இப்வபலா அவேளுக்கு இருக்கிற வேசதியும, வேழி கலாட்டுறதக்கும ஒரு ஆள எனக்கு 
இருந்திருந்தலால். இந்வநரம ஐ.ஏ.எஸ். அதிகலாரியேலாய் இருப்வபன். சரி. நலான் வபலாவறன்."

"எப்பவும 'வபலாயிட்டு வேலாவரன்னு வசலால்லுப்பலா"

சரவேணன், அமமைலாடவேயும, அவேள பின்னலால் நின்ற தங்டக வேசந்தலாடவேயும ஒரு வசரப் பலாரத்தலான். 
சரஸ்வேதிவதவிக்கு வேயேதலானலால் எப்படி இருப்பலாவளலா அப்படிப்பட்டை வதலாற்றம. வவேளடளப் 
படைடவேயில், கூன்வபலாடைலாத, பலாடைவும வதரியேலாத, இடசவமைடத வக.பி. சந்தரலாமபலாள வபலான்ற வதலாரடண. 
இந்த அறுபதிலும, ஒரு பல்கூடை விழவில்டல. ஆடைவில்டல. அமமைலாவின் வதலாளில் தடல டவேத்த 
வேசந்தலா, மைலாதலா என்ற முதடமை மைரத்தின் இளடமைக்கிடளடயேப் வபலாலவவே இருந்தலாள. ஈரப்படச 
உதடுகள, குளுடமை வபலாங்கும கண்கள, கிரலாமியே உடைமபம, கல்லூரி லலாவேகமும வகலாண்டை ஒய்யேலாரம.

அண்ணன், தன்டனப் பலாரப்படத அப்வபலாததலான் பலாரத்த வேசந்தலா, எதிரதிடசயில் இரண்டைலாவேத மைலாடி 
ஜேன்னலில் இருந்த பலாரடவேடயே விடுவித்தலாள. "அண்ணன் வபலாகட்டும. அப்பறம நலானும நீயுந்தலாவன." 
என்று 'அவேனுக்கு மைலானசீகமைலாய் வசலால்லிக்வகலாண்டைலாள. சரவேணன், தங்டகடயே அதிகமைலாய் மிரட்டியேதற்கு
பிரலாயேச்சித்தமைலாய், அவேடள அன்பத் ததமபப் பலாரத்தபடி, கதடவேத் திறக்கப் வபலானலான். வேசந்தலாவவே 
ஓடிப்வபலாய் கதடவேத் திறந்த விட்டைலாள. அப்வபலாத, படிவயேறி, வேலாசலுக்குள நுடழயேப்வபலான அண்ணி 
தங்கமமைலா, அவேடனப் பலாரத்த, முதல் மைலாடிப்படி முடிந்த தளத்தில், சற்று ஒதங்கி நின்றலாள. முத்தமமைலா 
கடுப்பலாய் வபசினலாள.

"இந்தலாப்பலா. வீட்டுக்குளள வேந்த வகலாஞ்ச வநரம இருந்தட்டு, தண்ணி குடிச்சட்டுப் வபலா. நலாமைதலான் 
கறுப்பச் வசடல கட்டுவறலாவமை. ஆபிசக்கு வபலாற வநரத்தல. ஒண்ணு உளள வமைலாடைங்கிக் கிடைக்கணும. 
இல்லன்னலா வவேளில தளளி நிக்கணுமுன்னு வசலால்லியேலா வகலாடுக்க முடியும? நீ வேலா. நலான்கூடை 
எப்வபலாவேலாவேத நீ பறப்படுமவபலாத. வநருக்கு வநர நிற்வகனலா? தலானலாத் வதரியேணும. இல்லன்னலா 
வதரியுறடதப் பலாரத்தத் வதளியேணும."

சரவேணன், அண்ணிடயே வநலாக்கினலான். நலாற்பத்திரண்டு வேயேதிருக்கலலாம. அண்ணியின் கழுத்தில் ஆரம 
வபலான்ற வேட்டைம. வவேளடளக்கடர வபலாட்டை கறுப்பப் படைடவே. அண்ணியின் சிவேந்த உடைமப வசமடமைப் 
படுத்தி, வசழுடமைப்படுத்தியேத. அவேடன வநருக்கு வநரலாய் பலாரக்க முடியேலாமைல், அவேள ஒதங்கி ஒதங்கிப் 
வபலானலாள. அவேடன, இடுப்பிலும வதலாளிலும எடுத்த வேளரத்தவேள. பிறந்தகத்திற்கு, அவேடனயும 
கூட்டிக் வகலாண்டு வபலானவேள. தடலடயேத் தலாழ்த்திக் வகலாண்டை அவேள கண்களில் இருந்த, நீர கலாலில் 
வகலாட்டியேத. அவேனுக்குத் வதரியேலாமைவல, கலால்களலால் அடதத் வதய்த்தக் வகலாண்டைலாள.

அவேள உதடுகள தடித்தன. 'ஊரல இருக்கும வபலாத, ஒங்க அமமைலா. இப்டி என்டனப் வபசினதில்லப்பலா. 
இப்வபலா வமைட்ரலாசக்கு வேந்த பிறகுதலான் அவேங்கவளலாடை வபலாக்வக மைலாறிட்டு. நலான் இங்வக 'வேந்தட்டின்னு 
நிடனக்கலாங்க. நலான் இந்த வீட்ல வவேடலக்கலாரி மைலாதிரிதலான் இருக்கணுமுன்னு நிடனக்கலாங்க. அவேங்க 
மைட்டுமைலா நிடனக்கலாங்க. ஏவதலா ஒன் முகத்தக்கலாக, என் முகத்டத அப்பப்வபலா தடடைச்சிட்டு இருக்வகன். 
என்று எப்படிச் வசலால்வேத?

ஈரமபட்டை இதயேவமை கண்ணிற்கு வேந்தபடி, படைபடைத்த, முன்பறமைலாய் நின்ற சரவேணன், பின்பறமைலாய் 
திருமபிச் சீறினலான்.

"ஒனக்கு மூடள இருக்குதலா அமமைலா. இவத அண்ணி, நலான் கலாவலஜேஜுக்கு வபலாறதக்கலாக, வீட்டில் இருந்த 
பறப்படுமவபலாத எதிரல வேந்த இந்தலா என் பங்கு. அமபத ரூபலாய்னு தருவேலாங்கவள- அப்வபலா மைட்டும 
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ஒன் கண்ணு குருடைலாய் இருந்ததலா? ஒரு கலாலத்தல. ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தின்னு இல்லலாமைல், ஒருத்திக்கு 
ஒருத்தன்தலான்னு வேச்சலாங்க. அப்வபலாதலான் குடுமபங்கள சிதறலாமைல் இருக்குமுன்னு நிடனச்சலாங்க. 
இதக்கலாக, அதலாவேத வதலாண்ணுறு குடுமபம சிதறலாமைல் இருக்கதக்கலாக பத்த குடுமபத்தல பருஷடன 
இழந்தவேங்களுக்கு, வவேளடளச் வசடல வகலாடுத்தலாங்க. ஒரு வபலாரல, வீரரகடளயும பலி வகலாடுத்த 
வஜேயிச்சலாங்கவள அத மைலாதிரி, குடுமப முடறவயேலாடை வவேற்றிக்கலாக இவேங்கள மைலாதிரி. ஒன்டன மைலாதிரி 
வபண்கடளப் பலி வகலாடுத்தலாங்க.

நீங்களும குடுமபக்கட்டு குடலயேலாமைல் இருக்கிறதக்கலாக, மைனக்கட்டடை விடைலாமைல் பிடிச்சிங்க. வபலார 
வவேற்றிக்கலாக சலாகிறவேங்களுக்கு நடுகல்னு வேச்ச சமூகம குடுமபக் கட்வடைலாடை வவேற்றிக்கு சலாகலாமைல் 
வசத்தவேங்கடள, சலாகலாமைல் சலாகடிச்சலாங்க. இத என்ன நியேலாயேம? அப்வபலா வவேளடளப் படைடவே இப்வபலா 
கறுப்ப படைடவேயேலாய் மைலாறிட்டு. சில இடைத்தல கலர படைடவேயேலாயும ஆகுத. நீ இன்னும படழயே 
கலாலத்தலவயே இருக்கிவற. நலான் ஒருத்தன். இடதவயேல்லலாம வதரியேலாத ஒன்கிட்டை வபலாய் வபசவறன் பலாரு. 
வேசந்தலார. நலான் வசலான்னத அமமைலாவுக்குப் பரியேலாத. ஒனக்குப் பரியுமுன்னு நிடனக்வகன். அண்ணி. 
இப்படி வேலாங்க. அடை"

சரவேணன், அண்ணியின் டகடயேப் பிடித்த இழுத்த - பிறகு அவேற்டறத் தன் கண்களில் ஒற்றிக் 
வகலாண்டைலான். அமமைலாடவே, மீண்டும வகலாபமைலாய் முடறத்தபடிவயே வவேளிவயேறினலான்.
---------------------- 
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 சரவேணனுக்கு, ஸ்கூட்டைடர ஸ்டைலாரட் வசய்த சத்தத்தில், வீட்டுக்குள ஏற்பட்டை சத்தம வகட்கவில்டல. 
வீட்டில் ஏற்பட்டை சில்லடற ரகடளயில், எக்ஸ்பிரஸ் பஸ் இந்வநரம அலுவேலகவமை வபலாயிருக்கும. இந்த 
மைலாதிரி சமையேத்தில்தலான், அவேன் ஸ்கூட்டைடர எடுப்பலான். அலுவேலகத்திற்கு, தலாமைதமைலாய்ப் வபலானலாலும, 
அவேடன யேலாரும தட்டிக் வகட்கப் வபலாவேதில்டல. அவேன், அதன் மைகுடைதலாரி அட்மினிஸ்டிவரட்டிவ் 
ஆபீஸர எனப்படும நிரவேலாக அதிகலாரிகூடை, ஒரிரு தடைடவே "சலார நீங்க. வகஜேட்டைட் ஆபீஸர. உங்க 
அந்தஸ்தல இருக்குற அதிகலாரிங்களுக்குக் குறிப்பிட்டை வநரத்தல வேரணுமுன்னு ஆபீஸ் விதி கிடடையேலாத.
ஆனலா நீங்க என்னடைலான்னலா ஆபீஸ் டடைமுக்கு முன்னலாவலவயே வேந்தடுறீங்க." என்றலார. உடைவன இவேன் 
"வகஜேட்டைட் ஆபீசருக்கு வநரம கிடடையேலாதன்னு ரூல்ஸ்ல வசலால்றத எதக்குன்னலா, அவேங்க ஆபீஸ் 
வநரத்தக்கு முன்னலாலயேம, பின்னலாலயேமகூடை வவேடல பலாரக்கணுமுன்னு அரத்தப் படுத்திக்கனுவமை தவிர,
இதக்கு இடடையில், எப்வபலாத வவேணுமுன்னலாலும வேரலலாமுன்னு அரத்தப் படுத்திக்கக் கூடைலாத." என்று 
சடவேயேலாவும, சடைச்சடைவும வசலான்னவேன்.

எப்படியேலாவேத, வேழக்கம வபலால் பத்த மைணிக்கு முன்பலாகவவே அலுவேலகம வபலாய்விடை வவேண்டும என்ற 
அவேசர ஆவேலில், அவேன் ஆக்ஸிவலட்டைடர அழுத்த ஸ்கூட்டைர ஆவவேசமைலாகியேத. அவேன் மைனமும அவத 
மைலாதிரிதலான்.

அவேடனப் வபலாறுத்த அளவில், எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்ப கலாலமைலான அண்ணன், அவேனுக்குத் தந்டத. 
அண்ணி தங்கமமைலா இரண்டைலாவேத தலாய். அமமைலா, அண்ணிடயேச் சலாடியேத, அவேடள இரண்டைலாந்தரத் தலாயேலாக 
அவேனுக்குக் கலாட்டியேத. இப்படிப் வபச எப்படி மைனம வேரும? இவேளலா என்டனப் வபற்றலாள? அப்பலா, 
அவேன் நிடனவுக்கு வேரலாத வேயேதிவலவயே கலாலமைலாகிவிட்டைலாரலாம. ஊரில், வேயேதலான கிழடுகடள 
வேழியேனுப்பப் 'பலாரதம படித்தம, கல்யேலாண வீடுகளில் வகலாழுந்தி வகலாழுந்தி - நலாவேல் வகலாழிந்தியேபடி 
என்று வேலாழ்த்தப் பலாடியும, அமமைன் வகலாடடைகளில் வேரி பிரித்த, அவேற்டற நடைத்திக் கலாட்டியும, அக்கம 
பக்கத்த அடிதடி சண்டடைகளில் நடுநிடல மைலாறலாத வேழக்கலாளியேலாகவும இருந்தவேர அண்ணன். அவேரத 
பலாட்டடைக் வகட்டுத்தலான், அவேனுக்குத் தமிழில் ஆரவேம ஏற்பட்டைத. அவேர வேழக்குப் வபசம 
வநரடமைடயேக் கண்டுதலான் அவேனுக்குள தரமைம உதித்தத. சின்ன வேயேதில், யேலாரிடைவமைலா சின்னப் வபலாய் 
வசலான்னதற்கலாக, ஒருவேர. "வேழக்கலாளி. மைணிமுத்வதலாடை தமபியேலாடைலா நீ? ஒனக்கலாடைலா வேலாயில வபலாய் 
வேருத?" என்று கண்டித்தத நிடனவுக்கு வேந்தத.

அப்படிப்பட்டை அண்ணன்தலான், வகலாஞ்ச நஞ்சமிருந்த நிலத்தில் அன்றலாடைம படைலாத பலாடுபட்டு, 
குடுமபத்டதக் கலாப்பலாற்றினலார. கல்யேலாணமைலாகி ஏவழட்டு வேருடைமைலாகியும, குழந்டத பிறக்கலாதவபலாத, 
அமமைலா உட்படை, அண்ணியின் வமைளன சமமைதத்வதலாடு, பலர அவேடர இரண்டைலாவேத திருமைணம வசய்த 
வகலாளளச் வசலான்னவபலாத, "எனக்கு. வரண்டு தலாய் இருக்கலாங்க. ஒரு மைகனும மைகளும இருக்கலாங்க. 
யேலாருவவே. எனக்கு குழந்டதயில்டலன்னு வசலால்றத" என்று எதிரவேலாதம வபசி, சீடதடயே கலாட்டுக்கு 
அனுப்பலாத ரலாமைபிரலான்.

அண்ணி மைட்டும என்னவேலாம. அண்ணனுடடையே 'பலாரதப் படிப்பிற்கலாகவும, 'வேழக்கலாளி என்ற 
வசல்வேலாக்கிற்கலாகவும, வேசதியேலான குடுமபம வேலியேக் வகலாடுக்க, வேந்தவேள. அவேவளலாடை அமமைலா, அப்பலா, 
எவ்வேளவவேலா தூண்டிப் பலாரத்தம, தனிக்குடித்தனத்திற்கு இணங்கலாதவேள. அதற்கலாகவவே, தலாய் வீட்டிற்குப்
வபலாவேடதக் குடறத்தக் வகலாண்டைவேள. அண்ணிவயேலாடு, அவேன் அவேரகள வீட்டுக்குப் வபலாகுமவபலாத, 
அந்த அத்டத, அண்ணியிடைம, "பருஷடனக் கூட்டிக்கிட்டு இங்வக வேலாடி. அந்த சனியேங்க வேலாடடை 
வவேண்டைலாம. நலாங்க. ஒனக்கு தனியேலாய் வீடுகட்டி, ஒன் பருஷனுக்கு ஒரு பலசரக்குக் கடடையும வேச்சக் 
வகலாடுக்வகலாம" என்று சரவேணன் கலாதபடைவவே பல தடைடவே வசலால்லியிருக்கலாள. ஒருவவேடள சரவேணன் 
தன் அமமைலாவிடைம வசலால்லி, அப்படியேலாவேத வீடு இரண்டுபடைட்டும என்பத வபலால் நிடனத்தலாரகவளலா 
என்னவவேலா. அப்வபலாவதல்லலாம, அண்ணி, தன் அமமைலாவுக்குக் கலாத வகலாடுக்க மைறுத்தலாள. சரவேணனும, 
தன் அமமைலாவிடைம, அண்ணியின் தலாய் வீட்டில் அங்வக தின்ற விதங்கடளத்தலான் வசலால்லியிருக்கிறலாவன 
தவிர, திட்டியே விதங்கடளச் வசலான்னதில்டல. அத மைட்டுமைலா?.

பட்டைடறச் சட்டைம வபலால் இருந்த அண்ணன், பலாரதம படிக்கத் வதடவேயில்லலாமைல், எட்டைலாண்டுகளுக்கு 
முன்ப, படனமைரத்தில் வநலாங்கு வவேட்டை-அதவும தனக்கலாகப் படனயில் ஏறி, அவேன் கண்முன்னலாவலவயே 
கீவழ விழுந்த, தளளத் தடிக்கச் வசத்தலார. அப்வபலாத அமமைலாகூடை அவேடன "பலாவிப்பயே மைவேவன. நீ ஏன் 
என் கண்மைணி கிட்வடை 
வநலாங்கு வகட்வடை? நீ வநலாங்கு சலாப்படுறதக்கலாகப் வபலானவேடன சலாவு சலாப்பிட்டுட்வடை"ன்னு மூன்று நலாள 
வசரந்தலார வபலால். விளக்குமைலாறு. வசருப்ப டக வபலான்ற பல்வவேறு ஆயுதங்களலால் அவேடன அடித்தலாள. 
அப்வபலாவதல்லலாம. அமமைலாடவேத் தடுத்த "வதலாளுக்கு வமைவல வேளரந்த பிளடளடயே அடிக்கப்படைலாத" 
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என்று அந்த ஆற்றலாடமையிலும, அவேனுக்கு ஆறுதலலாக வேந்தவேள அண்ணி.

ஒரு மைலாதம கழித்த "ஒனக்கு. பிளடளயேலா குட்டியேலா? இந்த வசலாத்தகூடை நமைக்கு வவேண்டைலாம. நமமை 
வீட்டுக்கு வேலா" என்று வபற்வறலார வசலான்னவபலாத, அவேரகடளப் பிரிந்வதலாரலாய் கருதியேவேள அண்ணி. 
எஸ்.எஸ்.எல்.ஸியுடைன், தனத படிப்டப 'ஏரக் கட்டிவிட்டு, அவேள, அண்ணனுக்குப் பதிலலாய் ஏடரப் 
பிடிக்கப் வபலானவபலாத, அடத அமமைலா அங்கீகரித்தவபலாத, தடுத்தவேள. அவேன் கல்லூரியில் படிப்பதற்கலாக,
தனத தங்க நடககடள விற்றவேள. அவேடன மைட்டுமைல்ல. இப்வபலா கிச கிச படிக்கும இந்த பி.கலாம. 
கலாரிடயே, அமமைலா வேயேல் வவேடலக்குத் தரத்தியேவபலாத, அவேடளப் பளளிக்குத் தரத்திவிட்டு, ஆண்பிளடள
வபலால், வேயேல்வவேடலகடளப் பலாரத்தவேள, ஆண்பிளடள இல்லலாத நிலத்டத ஆக்கிரமிக்க, சில வீரலாதி 
வீரரகள, வில்லங்க ஆயுதங்கவளலாடு வேந்தவபலாத, அவேரகடள வநருக்கு வநரலாய் நின்று வேலாதலாடி, ஊரில் 
வேலாதிட்டு, நிலத்தின் எல்டலகடளக் கலாத்தவேள.

இந்த சரவேணனுக்கு, யூனியேன் பப்ளிக் சரவீஸ் கமிஷன் மூலம, எடுத்த எடுப்பிவலவயே கிளலாஸ் ஒன் 
ஆபிஸர வவேடல கிடடைத்தவபலாத "இந்தலா பலாருப்பலா சரவேணலா. ஆபிஸருங்களுக்கு சமபளம, 
சிகவரட்டுக்கு. கிமபளம, வீட்டுக்குன்னு ஆகிப் வபலாயிட்டைதலாப் வபசறலாங்க. நீ இன்னலார தமபி. நியேலாயேம 
தவேறமைலாட்டைலாரனு வபர வேலாங்கணும. சப்-ரிஜிஸ்டைலார. பத்திரத்தக்கு நூறு ரூபலாய் வேலாங்குறத மைலாதிரிவயேலா. 
சப் இன்ஸ்வபக்டைர வகலாடலக்கு ஆயிரம ரூபலாய் வேலாங்குறத மைலாதிரிவயேலா வேலாங்கப்படைலாத. அப்படி 
எப்பவேலாவேத ஒனக்கு சலனம வேந்தலால், ஆயிரம வேழக்குலயும, அடர டைமளர டீ கூடைக் குடிக்கலாத 
அண்ணவனலாடை டகயும அந்தக் டகயேலால் அண்ணிக்கு அவேர கட்டுன தலாலியும இந்த படிப்பலயும, 
வவேடலயிலயும விழுந்திருக்குமுன்னு நிடனக்கணும. அப்வபலாதலான் நீ கீவழ விழமைலாட்வடை" என்று 
'ஒன்டன படிக்க வேச்வசன் பலார மைலாரதட்டும பலாணியில் வசலால்லலாமைல், "ஒன் அண்ணன் மூலம எனக்கு ஒரு 
குழந்டத இருந்தலால் எப்படி இருக்குவமைலா, அந்தக் குழந்டதயேலாய் ஒன்டனப் பலாரக்வகன் என்று 
வசலால்லலாமைல் வசலான்னவேள.

அந்த அண்ணியின் முகதரிசனம முழுடமையேலாய் கிடடைக்க வவேண்டும என்ற பலாசத்வதலாடு, குடுமபப் 
வபலாறுப்வபலாடும, டில்லியில் இருந்த பதவியுயேரவில் மைலாற்றலலாகி வேந்த மைறுமைலாதவமை, அதலாவேத மூன்று 
மைலாதங்களுக்கு முன்ப தனியேலாக வீடு எடுத்த, அவேரகடளக் வகலாண்டு வேந்திருக்கிறலான். அந்த அண்ணிடயே, 
வவேண்டைலாத விருந்தலாளியேலாக அல்ல. வவேண்டைப்படைலாத வவேடலக்கலாரியேலாக அமமைலா நிடனக்கிறலாவளலா? இந்த 
அண்ணியும என்கிட்டை வசலால்லித் வதலாடலச்சலால் என்ன? எப்படிச் வசலால்லுவேலாங்க. நலான் எப்வபலா 
வகட்வடைன்.? இன்டனக்கு சலாயேங்கலாலம, வீட்டுக்குப் வபலானதம, முதல் வவேடல. இததலான்.

உரத்த சிந்தடனவயேலாடும, பலத்த வவேகத்வதலாடும, ஒரு சலாடலயின் முடனக்கு வேந்த, இன்வனலாரு 
சலாடலக்கு வேலப்பறமைலாய் திருமபினலான். வநரலாகப் வபலாகிற வேண்டிகளுக்கு வேழிவிட்டுத்தலான், குறுக்வக 
திருமபம வேண்டிகள நின்று நிதலானித்த வபலாகவவேண்டும என்பத சலாடல விதிகளில் ஒன்று. இதவவே 
மைனித நடடைமுடறயேலாக இருந்தலால், நலாடு எப்வபலாவதலா முன்வனறியிருக்கும. எங்வக முன்வனற?

அவதலா லலாட்டைரிக்கடடை. ஒவ்வவேலாருவேரும வகலாடீஸ்வேரரலாக ஆகும உடழப்பில்லலா முயேற்சிக்கு 
உடழக்கும பணத்டத வீணலாக்குகிறலாரகள. ரலாஜேஸ்தலான் பமபர குலுக்கலலாம. பூடைலான் வகலாடி குலுக்கலலாம. 
ஒரு கலாலத்தில் ஒரு ரூபலாய் - ஒரு சீட்டு - ஒரு லட்சம என்று இருந்தத. ஆக்கப் பணிகளுக்கு ஒரு 
ஏடழயின் ஒரு ரூபலாய் வபலாவேதில் தப்பில்டல. ஆனலால் இப்வபலாத, உடழப்பிற்குப் பதிலலாய் 
ஊதலாரித்தனந்தலான் முன்வனறியிருக்கிறத. என்னமைலாய் ஏடழ மைக்கள. தளளித் தளளி லலாட்டைரி அடிக்கும 
லலாட்டைரி டபயேடனவயே பலாரக்கிறலாரகள.

இத வபலாதலாத என்று பலாரத்தலால், டிரலான்ஸிஸ்டைர வசட்டில் கிரிக்வகட் வேரணடன. ஒவ்வவேலாருவேரும, 
தனக்கு கிரிக்வகட் வதரியும என்று மைற்றவேரகள நிடனக்க வவேண்டுமைலாம. எத்தன ஓவேர. எவ்வேளவு ரன். 
கபில்வதவ் பரவேலாயில்லயேலா. ஆமைலாம கவேலாஸ்கருந்தலான். "உடழப்பக்கு ஈடு இடண இல்டல" என்று 
பஸ்ஸில் ஒரு விளமபரம. அதன் அடுத்த முடனயில் லலாட்டைரி விளமபரம. என்ன நலாவடைலா. என்ன 
மைக்கவள. இந்த நலாட்டில் இருந்த, லலாட்டைரிகளும, கிரிக்வகட்டும தரத்தப்பட்டைலாவலலாழியே நலாடு 
முன்வனறலாத. ஆபீஸ்ல ஒவ்வவேலாருவேரும டபடலப் பலாரக்கலாமைல், லலாட்டைரி ரிசல்டடைப் பலாரக்கலான். 
அல்லத ஏடழ மைக்கள, தலாமைலாய் வேந்த வசலால்வேடதக் கலாதில் வபலாடைலாமைல், கவமைன்டைரிடயே வபலாடுறலான். ஒரு 
வேருஷத்தல எத்தடன நலாடளக்குப்பலா கிரிக்வகட் சண்டடை? ஆமைலாம. இத விடளயேலாட்டுப் வபலாட்டியேல்ல. 
ஏவதலா பலாகிஸ்தலானும, பலாரதமும மீண்டும வபலாருக்குப் வபலாய்விட்டைத வபலான்ற விடனயேலான வபலாட்டி.

சரவேணன், பதட்டைப்படைலாமைல், நல்லத வகட்டைத என்று நலாடலயும சிந்தித்தபடி, இடைத கலாடல தடரயில் 
ஊன்றி, ஒரு 'பல்லவேன்' வபலாவேதற்கலாகக் கலாத்திருந்தலான். அப்வபலாத விசில் சத்தம வகட்டைத. திருமபிப் 
பலாரத்தலான். வபலாக்குவேரத்தக் கலாவேலர அவேடன டசடக வசய்த வேரச் வசலான்னலார. சரவேணன் வேண்டிடயே 
விட்டு இறங்கி, அவேர பக்கமைலாய் அடத உருட்டிக் வகலாண்டு வபலாய், அவேடரப் பலாரத்தலான்.
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"வயேல்வலலா டலடன எதக்கு ஸலார கிரலாஸ் வசய்தீங்க?" 

சரவேணன், அப்வபலாததலான் அந்த டலடனப் பலாரத்தலான். வயேல்வலலாதலான். ஆனலாலும, அந்த மைஞ்சள நிறம, 
அமமைலா, அண்ணி முகங்களில் ஒரு கலாலத்தில் இருந்தத. இப்வபலாத இல்லலாததவபலால் ஆனத. 
வேழக்கமைலாக, அந்த டிரமடமைச் சற்றி வேரலாமைல், அவேன் வேருவேத பரிந்தத. அவேன் மைட்டுமைல்ல, 
எல்வலலாருவமை. எல்வலலாரும ஒரு தப்டபச் வசய்தலால், அத ஜேனநலாயேகமைலாய் இருக்கலலாம. ஆனலால் 
சட்டைநியேலாயேமைலாய் இருக்க முடியேலாத. தப்பத்தலான். இதல மைஞ்சள வகலாடு எங்வகய்யேலா இருக்குதன்னு 
வகட்பத விதண்டைலாவேலாதம. ஒரு வவேடள. இப்படி எல்லலா வேண்டிகளும திருமபித் திருமபிவயே அத 
அழிபட்டிருக்கலலாம.

சரவேணன், ஸ்கூட்டைடர "ஸ்டைலாண்ட் வபலாட்டுவிட்டு, அவேடர வநருங்கப் வபலானலான். அதற்குள ஒரு கலார, 
அவேன் திருமபியே அவத இடைத்தில் திருமபியேத. கலான்ஸ்டைபிள விசில் அடித்தலார. கலார நின்றத மைலாதிரி 
வபலானத. கலான்ஸ்டைபிள வகலாபத்வதலாடு பின்னலால் ஓடினலார. பிறகு அந்தக் கலாரகலாரரிடைம வகட்டை 
வேலாரத்டதகடள வேலாங்கிக் வகலாண்டைவேரவபலால் நிமிரந்தலார. விடறப்பலாக ஒரு 'சல்யூட் அடித்தவிட்டு, 
பின்பறமைலாய் நடைந்தலார. ஐஏஎஸ்வஸலா, ஐபிஎஸ்வஸலா, வவேறு யேலாவரலா. இதற்குள, இரண்டு டசக்கிளகள 
எதிரத்திடசயில் வேந்தன. அவேர விசிலடித்தலார. ஒருவேழிப் பலாடத டசக்கிளகலாரரகள, கீவழ தளளிக் குதித்த,
மைடித்தக் கட்டியே வவேட்டிகடள பருவேப் வபண்களவபலால் நலாணி வகலாணி பலாதம வேடரக்கும இழுத்தப் 
வபலாட்டைப்டி வேந்தலாரகள. அவேர வதலாப்பிக்கு மைரியேலாடத வகலாடுக்கிறலாரகளலாம! வபலாலீஸ்கலாரர, 
அவேரகளிடைம, கலாருக்கலார டிடரவேர வகலாடுத்த வகட்டை வேலாரத்டதகடள விநிவயேலாகிப்பத வபலாலிருந்தத. 
அவேரகவளலா, அவேர ஏவதலா தங்கடளப் பலாரலாட்டுவேதவபலால், அதற்கு தலாங்கள தகுதிப்பட்டைலாலும, பகழில் 
அடைக்கம வவேண்டும என்று அதற்கு அடைங்கி நிற்பதவபலால், - வமைடடையில், பலாரலாட்டுக்குரியேவேர 
வபளவியேமைலாய் பலாரப்பதவபலால் பலாரத்தலாரகள.

அந்தக் கலான்ஸ்டைபிள, தனத டையேரிடயே எடுத்தலார. கலாகிதங்கடளப் பரட்டிப் பலாரத்தலார. வபன்ஸிடல 
எடுத்தலார. அதற்குள அவேரகள, அண்டிரலாயேரகளுக்குள டகவிட்டு, ஆளுக்கு இரண்டு கலாகிதங்கடள 
நீட்டுவேத வதரியேலாமைல் நீட்டினலாரகள. எந்தக் கலாகிதம வஜேயிக்கும என்று சரவேணன் வவேடிக்டக பலாரத்தலான்.
டையேரிக் கலாகிதமைலா. அவசலாக சக்கரம வபலாறித்த கலாகிதமைலா. அவசலாக சக்கரத்தில் மூன்று சிங்கங்கள நிற்குவத. 
சிங்கம விடுவமைலா. வஜேயித்த விட்டைத.

கலாவேலர, இப்வபலாதலாவேத, தன்டனக் கவேனிப்பலார என்று. சரவேணன் அவேடரப் பலாரத்தலான். அவேவரலா, 
கண்மைண் வதரியேலாமைல் ஓடியே ஒரு மைண்லலாரிடயேப் பலாரத்த விசிலடித்தலார. அத வபப்வப கலாட்டியேபடி 
ஓடியேத. பலாவேம. அவேரலால் நமபடரக்கூடை வநலாட்' வசய்யே முடியேவில்டல. டையேரிடயே எடுக்கப்வபலானலால், 
அதற்குள இருந்த சிங்க வநலாட்டுக்கள கீவழ விழுந்தன. அவேற்டறப் வபலாறுக்கவவே, அவேருக்கு வநரம 
சரியேலாக இருந்தத. சரவேணன், படழயேபடி அவேடரப் பலாரத்தலான். அதற்குள ஒரு டசக்கிள, 
ஒருவேழிப்பலாடதயில் வேரவில்டலயேலானலாலும, அதற்கு மைட்டுவமை ஒரு பலாடத வவேண்டும. டைபளளிலில் 
வேரலலாம. அதக்கலாக ஒரு வபரியே குடுமபவமை வேருவேதலா? அவேரதலான் விடுவேதலா? படழயேபடியும டையேரிக்கும 
அச்சடித்த கலாகிதத்தக்கும வபலார. இரண்டைலாவேத ரவுண்டிலும சிங்கக் கலாகிதம வஜேயித்தத.

சரவேணனுக்கு அலுவேலக நிடனவு வேந்தத. அவேடர படைபடைப்பலாய்ப் பலாரத்தலான்.

"ஸலார. மிஸ்டைர. ஓங்கடளத்தலான். முதலில் என்டன அனுப்பங்க." 

வபலாலீஸ்கலாரர. அப்வபலாததலான் அவேன்மீத சிரத்டத எடுத்த வேந்தலார. 

"நலான் வசய்த தப்ப என்ன ஸலார?" 

"வயேல்வலலா டலடன கிரலாஸ் பண்ணிட்டு, என்டனயும கிரலாஸ் பண்ரீங்களலா?"

"அப்வபலா ஒரு கலார வபலாச்சவத. அடத சல்யூட்வடைலாடை விட்டிங்க." 

"வயேல்வலலா டலடன மைட்டுந்தலான் கலார கிரலாஸ் வசய்தத. ஓங்க ஸ்கூட்டைரல. பல்ப்ல. கருப்ப வபயிண்ட் 
இல்ல. அதக்குத்தலான் சலாரஜ பண்ணப் வபலாவறன்.

"அத ரலாத்திரிலதலாவன எப்படி எரியுதன்னு வதரியும." 

"ஓங்களுக்கு அப்படியேலா? எனக்வகலா எப்பவும வதரியும. நலான் பகலில் பலாரத்தலால் தலான். நீங்க 
ரலாத்திரிக்குளவள மைலாத்திடுவீங்க."
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"அப்படியேலா. இப்வபலா நலான் சீக்கிரமைலாய் ஆபீஸ். வபலாகணும. என்ன வசய்யேணுமுன்னு வசலால்றீங்களலா?"

"ஓங்க கண்ணலாலவயே பலாரக்கிறீங்க. என்கிட்வடை வகட்டைலால்? வபலாலீஸ்கலாரன் வேலாயேலால் வகட்கமைலாட்டைலான்."

"அப்படியேலா! இந்த சரவேணன் வகஸஜுக்குப் வபலாவேலாவன தவிர. வகஸஜுக்கு வபலாகமைலாட்டைலான். உம. 
எழுதறடத எழுதிட்டு, வமைவமைலா வகலாடுங்க. எப்வபலா வகலாரட்டுக்கு வேரணுவமைலா. அப்வபலா வேலாவரன். ஏன் 
வயேலாசிக்கிறீங்க? என் வபயேர சரவேணன்.

"வபலாங்க ஸலார."

" சமமைலா எழுதங்க ஸலார. சத்தியேமைலாய் வகலாரட்ல இடத கன்வடைஸ்ட் வசய்யேமைலாட்வடைன். நீங்க கலாச 
வேலாங்குனடதவயேலா, கலாருக்கு சல்யூட் அடிச்சடதவயேலா வசலால்ல மைலாட்வடைன். ஏன்னலால். இப்வபலாவதல்லலாம 
நலான் வபலாய் வபசலாவிட்டைலாலும, உண்டமைடயே வசலால்லலாமைல் இருக்கத் வதரிஞ்சிக்கிட்வடைன். சமமைலா 
எழுதங்க ஸலார என் வேடரக்கும நலான் வேண்டி ஒட்டுனத தப்பத்தலான். தப்பக்குத் தண்டைடன 
கிடடைச்சலால்தலான் எனக்கும சலாடலவிதி தடலவிதி மைலாதிரி மைனசல நிற்கும. உம. எழுதங்க. எனக்கும 
மைனிதலாபிமைலானம உண்டு. ஓங்கடளக் கலாட்டிக் வகலாடுக்கறதனலால இந்த வேழக்கம நின்னுடைப் வபலாறதில்ல. 
இந்த சமூகத்டத மைலாற்றலாமைல், ஒங்கடள மைலாற்றுறத அரத்தமைற்றதன்னு எனக்குத் வதரியும"

வபலாலீஸ்கலாரர, அவேடன ஆழம பலாரத்தலார. இதற்குள பல டசக்கிள கிரலாக்கிகள தப்பிக் வகலாண்டிருந்தன. 
இவேர யேலார? யேலாரலாய் இருப்பலார.?

"எங்க ஸலார வவேடல பலாரக்கிறீங்க?." 

"வகஸ் எழுதங்க வசலால்வறன்." 

"தயேவு வசய்த வபலாங்க ஸலார. இத பஸ்ட் வேலாரனிங்னு நிடனச்சட்டு திருப்திவயேலாடை வபலாங்க. அவடைய். 
வேண்டி. உன்னத்தலாண்டைலா. நில்லுடைலா கமமைனலாட்டி. ஒப்பன் வீட்டு வரலாடைலா? நில்லுடைலா."

சரவேணன், 'ஒரு ஏடழடயே ஏன் திட்டுறீங்க. வவேணுமுன்னலால் வகஸ் எழுதங்க" என்று வசலால்லப் 
வபலானலான். வகலாளலாரலான சமூக அடமைப்பில் ஏடழகள தங்கவளலாடை தன்மைலானத்டத விடலயேலாகக் 
வகலாடுத்தலால்தலான், சதந்திரமைலாக நடைமைலாடை முடியும என்படத நிடனத்தபடி, ஸ்கூட்டைடர உடதத்தலான்.
--------------------- 
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 அந்த அலுவேலகம, இஞ்சி தின்னலாத குரங்குவபலால் இயேல்பலாக இருந்தத.

சமமைலா வசலால்லக்கூடைலாத. அலுவேலகத்தில் உளள அத்தடன ஊழியேரகளும வபரும, வவேடலயும டகயுமைலாக
இருந்தபடிதலான், டகயேலாட்டி கலாலலாட்டி வேலாயேலாடிக் வகலாண்டிருந்தலாரகள. கிரிக்வகட் வேரணடனடயேக் 
வகட்டுக் வகலாண்டிருந்தலாரகள. பத்மைலா, ஒரு வகலாப்பில் பலாதி கண் வபலாட்டு எழுதியேபடிதலான், 
அவ்வேப்வபலாத மீதிக்கண்டண எடுத்த, அருவக இருந்த ரலாமைச்சந்திரனிடைம, எடதவயேலா சிரித்தச் சிரித்தப் 
வபசிக் வகலாண்டிருந்தலாள. உமைலா, ஒரு ரிஜிஸ்டைடர தனத மைடியில் கிடைத்தி பரட்டியேபடிதலான், சற்றுத் தளளி, 
வரக்டக குடடைந்த வகலாண்டிருந்த பியூன் அடடைக்கலத்திடைம, "அந்தப் படைடவே சரியில்லப்பலா." என்று 
வசலால்லிக் வகலாண்டிருந்தலாள. அட்மினிஸ்டிவரட்டிவ் ஆபீஸர அல்லத 'ஏஓ என்று அடழக்கப்படும 
நிரவேலாக அதிகலாரி வசளரிரலாஜேன், பலாக்வகட் டிரலான்ஸிஸ்டைர வபலால் இருந்த கணக்கு யேந்திரத்டத - யேந்திரம 
என்று வசலால்வேத கூடைத் தப்ப - கணக்குக் கருவிடயே தட்டித் தட்டிப் வபலாட்டு, ஒரு கலாகிதத்தில் எழுதிக் 
வகலாண்டுதலான், ஈஸ்வேரிடயே ரசித்தலார. டக, கணக்டக எழுதியேவபலாத, வேலாய் "ஓங்க ஆத்தல இன்னிக்கு. 
என்ன குழமப" என்று தன்னிடைம வபசலாமைல், சபலாரடிவனட் பயேல் சமபத்திடைம வபசிக்வகலாண்டிருந்த 
டடைப்பிஸ்ட் ஈஸ்வேரியிடைம வகட்டைலார- அவேள, நலாக்கு ருசிடயேப் பற்றி மைட்டுவமை வபசகிற வேயேதில் 
இல்டல என்பத வதரிந்தம.

வமைவல சித்தரிக்கப்பட்டைத எஸ்டைலாபிளிஷ்வமைன்ட் வசக்ஷன். இதவபலால் வேலாங்கும பிரிவு, வேந்தடத 
கலாக்கும பிரிவு, கணக்குப் பிரிவு விநிவயேலாகப் பிரிவு என்று அந்த அலுவேலகம பலப்பல பிரிவுகளலாய் 
இருந்தன. "அவேற்றிற்கு ஏற்றலாற்வபலால் ஒவ்வவேலாரு பிரிவு நலாற்கலாலி களுக்கும, இன்வனலாரு பிரிவு 
நலாற்கலாலிகளுக்கும இடடைவயே இடடைவவேளிகளும உண்டு. இந்தப் பிரிவுகளின் இன்சலாரஜகள சலாரஜ 
வசய்யேப்பட்டை வபட்டைரிகள வபலால், வபரியே நலாற்கலாலி, வபரியே வமைடஜே சகிதமைலாய் கலாட்சியேளித்தலாரகள.

இத்தடன பிரிவுகளிலும ஒட்டியேத வபலாலவும, ஒட்டைலாதத வபலாலவும, இந்தியேகிரலாமைத்தச் வசரிவபலால் 
சற்றுத் தளளி, அன்னம இருந்தலாள. டமை கடறயும, வகலாந்த கடறயும, வவேட்டைப்பட்டை வசலாளத் 
வதலாட்டைத்தில் எஞ்சி நிற்கும அடிக்கலாமபகள வபலால், எரிந்த எரிந்த, இறுதியில் திரிகள நின்று, வவேளடள
வவேளடளயேலாய் இருந்த வமைழுகுவேரத்தித் தண்டுகளும வகலாண்டை வமைடஜேயில், நலான்கு பக்கமும கலாகிதக் 
குவியேல்கடளப் பரப்பியேபடி, அதன் நடுப்பக்கம, ஒரு ரிஜிஸ்டைடரப் வபலாட்டுக் குடடைந்த 
வகலாண்டிருந்தலாள. அவேளுக்கு எதிவர, இரண்டு பியூன்கள, தயேலாரலாக இருந்தலாரகள. சீல் வபலாடை 
வவேண்டுமைலா? கவேர வசய்யே வவேண்டுமைலா? எடதயும கவேரப் பண்ண வவேண்டுமைலா? வரடி. 

அங்வக ஆட்கள எப்படிவயேலா, அலுவேலகம அழகலாகத்தலான் இருந்தத. குண்டூசி, கலாகிதம, இரப்பர, பலால் 
பலாயிண்ட் வபனலா, வபன்ஸில், ஸ்வடைப்லர, டபல்கள உட்படை பல்வவேறு வேடகயேலான ஸ்வடைஷனரிப் 
வபலாருட்கடள, வகலாட்வடைஷன் மைலாரக்வகட்டில்' வேலாங்கி, பல்வவேறு அலுவேலகங்களுக்கு அனுப்ப 
வவேண்டியே வபலாறுப்ப அந்த அலுவேலகத்திற்கு, அலுவேலகங்கள அனுப்பம இன்வடைன்ட்கடள 
வசப்பனிட்டு, குறிப்பிட்டை சமையேத்திற்குள அவேற்டறத் தருவித்தக் வகலாடுக்க வவேண்டும. இல்டலயேலானலால்
அலுவேலகங்களில் டடைப் அடிக்க முடியேலாத. அடித்தவேற்டற டபலில் அடைக்க முடியேலாத. அடைக்கியேவேற்டற 
வடைக்கலால் கட்டைமுடியேலாத. வபப்பர வவேயிட்டுகள இல்லலாமைல், கலாகிதங்கள, பறக்கும. குண்டூசிகள 
இல்லலாமைல், பக்கங்கள வவேட்கங்களலாகும. ஆக வமைலாத்தத்தில் அத நூற்றில் ஒரு அலுவேலகம அல்ல. நூறு 
அலுவேலகங்களுக்கும, இத்தடகயே வபலாருட்கடள, லட்சக் கணக்கலான ரூபலாயில் வேலாங்கிக் வகலாடுக்கும 
ஒவர- ஒரு அலுவேலகம கலாண்டிரலாக்டைரகள கண் டவேக்கும அலுவேலகம.

சரியேலான சமையேத்திற்கு வேரும சரவேணன், முக்கலால் மைணி வநரம கடைந்தம வேரலாததலால், சீனியேர 
ஸ்வடைவனலாகிரலாபர - உமைலா, தனத அடறடயே விட்டு வவேளிவயே வேந்த நின்றலாள. அவேடளப் பலாரத்ததம, 
பலர வேலியேப் வபலாய் குசலம விசலாரித்தலாரகள. பலாரப்பதற்கு அழகலாக இருந்தலாள என்பதற்கலாக அல்ல. 
அழகுதலான். அடைரத்தியேலான முடிதலான். கிறக்கமைலான கண்களதலான். கடளயேலான முகமதலான். வேலாளிப்பலான 
உடைமபதலான். சிவேப்பதலான். இன்னும கல்யேலாணம ஆகவில்டலதலான். அத, இன்னும கலாலம 
கடைக்கலாதததலான். ஆனலால், அதற்கலாக அவேளிடைம வேலியேப் வபசவில்டல.

பல 'அந்தரங்க வகலாப்பகளின் அதிநுட்பமைலான விவேரங்கள அவேடள மீறிப் வபலாக முடியேலாத. 
எல்வலலாருடடையே குடுமிவயேலா, கிரலாப்வபலா, வகலாண்டடைவயேலா, அத்தடனயும அவேள டகயில். அவேள 
வபசகின்ற வபச்ச ஒவ்வவேலான்றுக்கும ஒரு அரத்தம உண்டு. பமபலாய் நல்ல நகரந்தலாவன' என்று 
ஒருத்தரிடைம வகட்டைலால், அவேன் அந்த நகரத்திற்குப் வபலாகப் வபலாகிறலான் என்று அரத்தம. வபச. வபச. 
எத்தடன நலாடளக்குப் வபசவவே' என்றலால், அவேனுக்கு ஓடல வரடியேலாவேதலாய் வபலாருள. அவேருக்வகன்ன 
குடறச்சல்' என்றலால் ஆசலாமிக்கு பதவியுரவு வேரப்வபலாவேதலாகக் வகலாளளலலாம. எனவவே, 
சமபந்தப்பட்டைவேரகள, அவேள வேலாடயேக் கிளறப் பலாரத்தலாரகள. அந்த மைலாதிரி சமையேத்தில் அவேள, 

20



வபசியேவேடர விட்டு விட்டு, வபசலாதவேடரப் பலாரப்பலாள.

திடீவரன்று அந்த அலுவேலகத்தில் அடரகுடறப் வபச்சக்கள கூடை அடைங்கின. லலாவேகமைலாய் உடைலலாட்டி, 
நளினமைலாய் உலலா வேந்த உமைலா, உளவள ஓடிவிட்டைலாள. வடைஸ்பலாட்ச் அன்னம, நிமிரந்த உட்கலாரந்தலாள. 
சரவேணன், ஒரு பறடவே பலாரடவேவயேலாடு, அவேசர அவேசரமைலாய், தனத அடறக்குள வபலாகப் வபலானலான். 
பிறகு, எடதவயேலா வயேலாசித்தவேனலாய், அவேன் பின்பக்கமைலாய் நடைந்த, அக்வகளண்டைன்ட் ரலாமைச்சந்திரனிடைம. 
'ஓங்க ஒய்பக்கு இப்வபலா. எப்டி இருக்குத" என்றலான். உடைவன அவேர "வதவேல ஸலார." என்றலார.

"அதற்கலாக நீங்க வகரலஸலா இருக்கப்படைலாத. இன்டனக்கு வவேணுமுன்னலாலும வநற்றுப் வபலானத மைலாதிரி 
முன்னலாவலவயே வபலாங்க. ஐ வடைலான்ட் டமைண்ட்."

"வதங்க் யூ ஸலார." 

சரவேணன் உளவள வபலாய்க் வகலாண்டிருந்தலான். தடலடமைக் கிளலாரக் பத்மைலா, மைடனவிடயே மைதிக்கலாத 
ரலாமைச்சத்திரடன ஒரு மைலாதிரியேலாகப் பலாரத்த பன்னடகத்தலாள. பிறகு, அந்த இருவேரும சரவேணனின் 
முதடகப் பலாரத்த எளளலலாகச் சிரித்தலாரகள. "ஒய்பக்கு. உடைமபக்கு உடைமபக்குன்னு வசலால்லிச் வசலால்லி 
அப்படி ஆயிடைப் வபலாகுத." என்று கிசகிசத்த அந்தப் வபண்ணிடைம "கத்திரிக்கலாய்னு வசலால்றதலால 
பத்தியேம வபலாயிடைலாத. சினிமைலாவுக்குப் வபலாவறன்னலா இந்தக் குரங்கு விடுமைலா?" என்றலான். உடைவன சிரிப்ப. 
அப்பறம கிசகிச இறுதியில், நிரவேலாக அதிகலாரி வசசௌரிரலாஜேனின் கலாடத இரண்டு வபரும ஊதினலாரகள - 
மைலாறி மைலாறி.

‘வடைஸ்பலாட்ச் அன்னம, அவேரகள இருவேரும சரவேணனுக்குப் பின்னலால் சிரிப்படதப் பலாரத்தலாள. ஆனலால் 
ஆச்சரியேப்படைவில்ல. இன்டனக்கு இத என்ன பதசலா? நலாடளக்கு இந்த பத்மைலாவும 'என் ஹஸ்வபண்டுக்கு
வநஞ்சவேலி ஸலார என்பலாள. வபரமிஷன் கிடடைத்த வநஞ்ச நிடறவவேலாடு முந்தலாடன முடிச்சக்கு பருஷன் 
இல்லலாமைல், தனியேலாகவவேலா. டைபளலாகவவேலா. வபலாவேலாள. மைறுநலாள இந்த சரவேணன், இவத மைலாதிரி வகட்பலார. 
இவேரகளும, இவத மைலாதிரி சிரிப்பலாரகள.

அன்னத்திற்கு, அவேன்வமைல் வலசலாக இரக்கம ஏற்பட்டைத. நல்லலா இருக்குவத. நலான் எதக்குய்யேலா ஒனக்கலாக
வேருத்தப்படைனும. வபரியே ஆபீஸரலாம ஆபீஸர. கீவழ இருக்கிறவேங்களல யேலார யேலார எப்டி எப்டின்னு 
வதரியே விருமபலாத ஆபீஸர. ஒனக்கு வவேணுய்யேலா. எனக்குத்தலான் 'வமைவமைலா வகலாடுக்கத் வதரியும. அந்த 
வமைவமைலாவேலால என்வனலாடை வவேடல எவ்வேளவு பலாதிக்கப் வபலாகுதன்னு நிடனச்சப் பலாத்தியேலா. 
இவ்வேளவுக்கும இந்த ஆபீஸ்ல நலான் ஒருத்திதலான் ஒன்ன பின்னலால் திட்டைலாதவேள. பறம வபசலாதவேள. 
எனக்கு வமைவமைலா. அவதலா குலுங்கிச் சிரிக்கிற அவேளுக்கு இன்கிரிவமைன்ட் சிபலாரிச. வபலாய்யேலா. வபலா….

அன்னம, அதற்குவமைல் வயேலாசிக்கப் பயேந்த விட்டைலாள அவேள இப்படி சிந்திப்பத கூடை அவேரகளுக்கும 
உளவள இருக்கிற சரவேணனுக்கும வதரிந்த, கிடடைக்கலாமைல் கிடடைத்த இந்த வவேடல வபலாய்விடைக்கூடைலாவத 
என்ற பயேம. படழயேபடியும ஊருக்குப் வபலாய். அப்பலாவிடைமும, சித்தியிடைமும அகப்பட்டுவிடைக் 
கூடைலாவத என்ற அச்சம, இவ்வேளவுக்கும அவேள, பலாரடவேக்கு பயேப்படுபவேள வபலாலவவேலா, 
பயேமுறுத்தபவேள வபலாலவவேலா வதலான்றவில்டல. பவுடைர வதடவேயில்லலாத முகம, அழகு என்பத 
சிவேப்பில் மைட்டும அல்ல என்படத எடுத்தக்கலாட்டும கறுப்ப சிரிக்குமவபலாத மைட்டுவமை, சில 
வபண்களுக்கு, கண்கள எழிலலாய் இயேங்கும. அவேளுக்வகலா, வபசமவபலாதகூடை வபலாங்கும விழிகள. 
உடடையேலால் மைட்டுமைல்ல, உடைமபலாலும வதரியேலாத வேயிறு. எவேருடைனும அதிகமைலாகப் வபசலாத வேலாய், யேலார 
வசலால்வேடதயும சிரத்டதவயேலாடு வகட்கும கலாதகள. பமபரமைலாய் இயேங்கும கரங்கள. அடுத்த 'வமைவமைலா 
வேந்தலால் ஆபத்தலாச்வச என்பதவபலால், உளவள இருந்த சரவேணடன, தஷ்டை வதவேடதடயேப் 
பலாரப்பதவபலால், பலாரத்தப் பலாரத்தப் பயேந்த வகலாண்டைலாள அன்னம.

உளவள உமைலா நின்று வகலாண்டிருந்தலாள. வவேளிவயே, தலான் அரட்டடையேடித்தடதப் பலாரத்தவிட்டை அந்த 
அஸிஸ்வடைண்ட் டடைரக்டைர மைனதில், ஏதலாவேத வகலாபம உதித்திருக்கிறதலா என்படத ஆழம 
பலாரப்பதற்கலாகப் வபலானவேள.

அடுத்த பதவியுயேரவு உமைலாடவே, அக்வகளண்டைண்ட் இருக்டகயிவலலா அல்லத தடலடமைக் கிளலாரக் 
இருக்டகயிவலலா உட்கலார டவேக்கும. அதற்கு ஆபீஸ் தடலவிதியேலான அந்தரங்கக் குறிப்வபட்டடை எழுத 
வவேண்டியேவேன் இந்த சரவேணன். இப்வபலாத அவேளுக்கு, அவேன், தன்டனப் பற்றி என்ன நிடனக்கிறலான்- 
எப்படி எப்படி நிடனக்க வவேண்டும என்பவத முக்கியேம. எத்தடன நலாடளக்குத்தலான் ஈஸ்வேரன் 
கழுத்டதச் சற்றியே கடிக்கலாத பலாமபலாகக் கிடைப்பத? பதவியுயேரவு வபற்று. தனியேலாய் படைம எடுக்க 
வவேண்டைலாமைலா..? பக்குவேமைலாக, பதட்டைப்படைலாமைல் வகட்டைலாள.
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"ஸலார. ஏதலாவேத டிக்வடைஷன் வகலாடுக்கிங்களலா.." 

"இப்வபலா இல்வல." 

"அப்வபலா அந்த ஸ்வடைட்வமைன்டடை அடிக்கட்டுமைலா?"

'வயேஸ். அன்னத்டத, வடைஸ்பலாட்ச் ரிஜிஸ்டைவரலாடு வேரச் வசலால்லுங்க."

உமைலா, குலுக்கவலலாடு வபலானலாள. அவேள டசடகக்கு ஏற்ப அன்னம உதறவலலாடு வேந்தலாள. 
டகக்குழந்டதடயே மைலாரபில் அடணத்தத வபலால், ஒரு ரிஜிஸ்டைடர மைலாரவபலாடு வசரத்த அடணத்தபடி 
வேந்தலாள. 'எதக்கலாக இவேன் என் பிரலாணடன எடுக்கலான்? வபலாயும வபலாயும ஒரு அஸிஸ்வடைண்ட் 
டடைரக்டைரலா வடைஸ்பலாட்ச் ரிஜிஸ்டைடர வசக் பண்றத. ஏஓவவே பலாரக்கமைலாட்டைலார. வஹட்கிளலாரக் இருக்கலாள. 
இவேன் எதக்கு? சந்வதகவமை இல்டல. என்டன ஒழிக்கத்தக்கு திட்டைம வபலாட்டிருக்கலான். இரண்டைலாவேத 
வமைவமைலா வகலாடுக்கப்வபலாறலான்.

அவேடள, அவேன் ஏறிட்டுப் பலாரத்தவபலாத, அன்னத்தின் டககள ஆடின. அந்த ஆட்டைத்தில், அந்த வபரியே 
ரிஜிஸ்டைவர ஆடியேத.

"உட்கலாருங்க." 
"ஐ வஸ. சிட் டைவுன்." 

அன்னம பயேந்தவபலாய் உட்கலாரந்தலாள. அவேன், ரிஜிஸ்டைடரப் பரட்டி, முந்தின நலாள கடிதங்கள 
அனுப்பப்பட்டிருக்கிறதலா என்று, கடிதம கடிதமைலாக, நமபர நமபரலாக, முகவேரிவயேலாடு பலாரத்தலான். எல்லலாம
சரியேலாகவவே இருந்தன.

"குட். நீங்க வபலாகலலாம." 

அன்னம எழுந்தலாள. 'குட்’னு வசலால்லிட்டு, தடலயில் குட்டிட்டிங்கவள ஸலார என்று வகட்பத மைலாதிரி, 
அவேடனப் பலாரத்தலாள. இனிவமைல். இப்டி வமைவமைலா வகலாடுக்கலாதிங்க ஸலார என்று வகட்கலலாமைலா. 
ஒருவவேடள அப்படிக் வகட்டு, அதற்வக ஒரு வமைவமைலா வகலாடுத்திட்டைலால். அன்னம, தயேங்கித் தயேங்கித் 
திருமபப் வபலானலாள. சரவேணன் பன்னடக இல்லலாமைவல வகட்டைலான்.

"எடதவயேலா வசலால்லணுமுன்னு நிடனக்கதமைலாதிரி பலாரக்கிங்க." 

"இல்ல ஸலார. இல்ல ஸலார."

"நலான். சிங்கம பலியில்ல. மைனிதன்தலான். எனக்கு எதக்கு ஸலார வமைவமைலா வகலாடுத்திங்க. வமைலாசமைலான 
வேலாரத்டதயேலாலகூடை திட்டைலலாம. அடதவயே நல்ல வேலாரத்டதயேலாய் டகயேலால எழுதலலாமைலா'ன்னு வகட்க 
வேலாரிங்க. இல்டலயேலா? நில்லுங்கமமைலா, ஓடைலாதீங்க. வசளநலா மைலாரட் கமவபனிக்கலாரன் தந்த வபலாருட்களல 
குவேலாலிட்டி சரியில்ல. குவேலான்டிட்டி வமைலாசம. குண்டூசி முடன மைழுங்கிட்டு. வபப்பரல இங்க் ஊறுத. 
ரப்பர, எழுத்தக்குப் பதிலலாய் எழுதன கலாகிதத்டதத்தலான் அழிக்குத. வபன்சில் சீவேப் வபலானலால் ஒடியுத. 
பலால்பலாயிண்ட் வபனலாவுல, பலாயிண்வடை இல்ல. வேலாங்குன வடைக்ல, ஒரு பக்கத்த முடன உதிரியேலாய் 
நிக்குத. அதனலால இடதவயேல்லலாம சட்டிக்கலாட்டி, அந்தக் கமவபனிக்கு நலாலு தடைடவே லட்டைர 
வபலாட்வடைலாம. நலாலு தடைடவேயும ரிஜிஸ்டைரலவயே அனுப்பமபடியேலாய் வசலான்வனன். நீங்க ஒரு தடைடவே கூடை 
ரிஜிஸ்டைரல அனுப்பல. ஒங்க வலட்டைவர கிடடைக்கவலன்னு அவேன் வசலான்னலால், பதில் வசலால்ல 
வவேண்டியேத நீங்களலா? நலானலா? வசலால்லுங்க."

அன்னம, பதில் வசலால்ல முடியேலாமைல் திணறியேவபலாத, உமைலா உளவள வேந்த 'சீல் வபலாட்டு, ரகசியேம' என்று 
வகலாட்டடை எழுத்தக்களில் சட்டிக் கலாட்டியே ஒரு கவேடர அவேனிடைம வகலாடுத்தவிட்டு, அன்னம 
வபலாவேதற்கலாகக் கலாத்திருந்தலாள. சரவேணன் வதலாடைரந்தலான்:

"மிஸ் உமைலா. நீங்க அப்பறமைலாய் வேலாங்க. உம. அன்னம. வசலால்லுங்க."

அன்னம மைருவினலாள. உமைலா மைட்டும மிஸ் உமைலாவேலாம! நலான் வவேறும அன்னமைலாம. அவேளலால் பதிலளிக்க 
முடியேவில்டல. அவேன் வசலால்வேத உண்டமைவயே. அவேளலால் உண்டமைடயே ஒப்பக்வகலாளள முடிந்தத. 
ஆனலாலும ஆட்டுவித்த உண்டமையின் பின்னணிடயே வசலால்லத்தலான் அவேளலால் முடியேவில்டல. அவேடன, 
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பயேந்தவபலாய் பலாரத்தவபலாத, அவேன் அதட்டினலான்.

"இனிவமைலும. வசலால்றதக்கு மைலாறலாகச் வசய்திங்கன்னலால். அப்பறம நலான் வசலால்றடதக் வகட்க. நீங்க 
இந்த ஆபீஸ்ல இருக்க மைலாட்டிங்க. யு வகன் வகலா வநள."

அன்னம, அரண்டு மிரண்டு வபலாவேதவபலால் வபலானலாள. வேலாசல் பக்கம நின்றபடி, அவேடனவயே பலாரத்தலாள. 
வவேடலக்வக உடல டவேப்பலான் வபலாலுக்வக. அப்பறம சித்தி, வீட்ல சரியேலாய் உடல டவேக்கடலன்னு 
அவேமைலானமைலாய் திட்டுவேலாவள. அன்னம, நின்ற இடைத்திவலவயே நின்றலாள. 

'கலான்பிடைன்ஷியேஸ்' கவேடரப் பலாரக்கப்வபலான சரவேணன், அன்னத்டத நிமிரந்த பலாரத்தலான். அவேள 
இன்னும வபலாகலாமைல் இருப்பதில் ஆச்சரியேப்பட்டு, அவேடளத் தன்னருவக வேருமபடி டசடக வசய்தலான்.

"எதவும வசலால்லணுமைலா?" 

"வேந்த. வேந்த. வமைவமைலா. இன்னும எனக்கு பரவபஷன் பீரியேவடை முடியேல."

"என்னலாவல. ஒங்க வவேடலக்கு ஆபத்த வேரலாத. அவத சமையேம. நீங்க இனிவமைலும ரிஜிஸ்டைடர. 
ஆரடினரியேலாக்கினலால், நலான் எக்ஸ்ட்ரலாடினரி நடைவேடிக்டக எடுப்வபன்."

அன்னம பயேந்தவிட்டைலாள. வசலால்லித்தலான் ஆக வவேண்டும. வசலால்லிவயே தீரவவேண்டும.

“ஸலார. ஸலா.ஸலா."

"என்ன. வசலால்லுங்க." "வஹட்கிளலாரக் அமமைலாதலான் ரிஜிஸ்டைரல வவேண்டைலாம. சலாதலாவேலா அனுப்பன்னு 
வசலான்னலாங்க. அஸிஸ்வடைன்ட் டடைரக்டைர வசலால்றலாவரன்னு வசலான்வனன். பக்கத்தல நின்ன ஏ ஒ 
ஆபிஸருங்க ஆயிரம வசலால்லுவேலாங்க. ஒனக்கு இமிடியேட் பலாஸ் வஹட்கிளலாரக்தலான். வசலால்டறடதச் 
வசய்னு வசலான்னலாரு. அவேங்களும, தபலால் தடலங்க அதிகமைலாய் ஆகுவதன்னு தலான் வசலான்னலாங்க."

சரவேணன், எழுந்திருக்கப் வபலாகிறவேன்வபலால், நிமிரந்தலான். ஆச்சரியேம, முகத்தில் தலாண்டைவே மைலாடியேத.

“என்னமமைலா நீங்க. வமைவமைலா வகலாடுக்கும வபலாத இடதச் வசலால்லியிருக்கலலாவமை. நலான் ஒங்கள 
களிமைண்ணுன்னுல்லலா நிடனச்சக் வகலாடுத்வதன்."

"நலான் களிமைண் இல்ல கிரலாஜேஜுவவேட்" 

"நீங்க களிமைண்ணு இல்லன்னு ஒத்தக்க மைலாட்வடைன். என்கிட்டை ஏன் இடதச் வசலால்லல?"

"எப்படி ஸலார. கலாட்டிக் வகலாடு. வகலாடுக்கத?" "இப்வபலா மைட்டும வசலால்றீங்க? 
"இனிவமைல் வசலால்லலாட்டைலால் வவேடலக்வக. ஆப."

சரவேணன், அப்வபலாததலான் அவேடள ஒரு வபலாருட்டைலாகப் பலாரத்தலான். வதறலாத வகஸ் என்று அவேன் தளளி 
டவேத்திருந்த அவேள மைனம எவ்வேளவு விசலாலமைலாய் இருக்குத இதவபலால் மூடளயும அழுத்தமைலாய் 
இருந்தலால், எவ்வேளவு அருடமையேலாய் இருக்கும. மைனமும, மூடளயும வேடைமிழுக்கும வபலாட்டி வபலால் 
ஒன்டற ஒன்று தன்பக்கம இழுக்கப் பலாரக்கும கலாலமித. மூடளக்கலாரரகள, இதயேத்டத மூடளயிடைம 
ஒப்படடைத்த, மைற்றவேரகளுக்கு இதயே வநலாடயே ஏற்படுத்தகிறலாரகள. விசலாலமைலான இதயேக்கலாரரகள, 
மூடளடயே 'சத்தமைலாக டவேக்கிறலாரகள. வபலன்ஸ்' இல்லலாத மைனிதரகள. மைனிதச்சிகள.

சரவேணனும. அவேடள "வபலன்ஸ்' இல்லலாமைல் பலாரத்தலான். அறிவுபூரவேமைலாகப் பலாரக்கலாமைல், 
இதயேப்பூரவேமைலாகப் பலாரத்தலான். இவேள அரட்டடையேடித்தக் வகட்டைதில்டல. எவேடரயும ஒரு மைலாதிரி 
பலாரப்படதப் பலாரத்ததில்டல. வலட்டைலாக வேந்ததில்டல. இந்த அலுவேலகத்தில் தன்னிடைம வேந்த 
மைற்றவேரகடளப் பறம வபசலாதவேரகவள கிடடையேலாத. ஆனலால் இவேள.

"எங்வக படிச்சீங்க.?"

"மைதடரயில். கலாவலஜல."

"நீங்க கிரலாஜேஜுவவேட்டைலா."
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"எக்னலாமிக்ஸ்ல, டஹ வசகண்ட் கிளலாஸ் ஸலார." 

"ஸ்டைலாப் வசலக்ஷன் கமிஷன் எழுதித்தலாவன வேந்தீங்க?" 

"ஆமைலாம, ஸலார. யூ.டி.ஸியேலாய் வசலக்ட் ஆவனன், வரண்டு வேருஷத்தக்கு முன்னலாவலவயே."

"யூடிஸியேலாய் வசரந்திருக்கீங்க. அப்பறம ஏன் இந்த வடைஸ்பலாச்டச கட்டிட்டு அழுகிறீங்க? ஏன்னு. 
வசலால்லுங்க."

"இதத்தலான் வகலாடுத்தலாங்க." 

"நீங்க வகட்கலியேலா." 

"வகட்வடைன். 'வகலாட்டைலாவுல வேலாரவேளுக்கு வகலாட்வடைஷன் வேரலாதன்னு வசலான்னலாங்க."

"ஐஸி. நீங்களும வவேடலடயே வதரிஞ்சக்க விருமபல." "வகட்டுப் பலாரத்வதன். வசலால்லிக்." 

"நலான் வமைவமைலா வகலாடுத்வதவன. அந்த ஆபீஸ் கலாபிடயே ரிஜிஸ்டைரல எழுதச் வசலான்னலாங்களலா? ஒங்க 
கிட்வடை டகவயேழுத்த வேலாங்கினலாங்களலா?."

"ஆமைலாம ஸலார." 

"என்ன? "என்ட்ரி' வபலாட்டைலாங்களலா? டகவயேழுத்தம வேலாங்குனலாங்களலா? யூஸ்வலஸ்."

"ஆமைலா. யேலார. எதக்கலாக." 

"ஒண்ணுமில்ல. நீங்க வபலாகலலாம." 

அன்னம, தயேங்கித் தயேங்கி நடைந்தலாள. யூஸ்வலஸ் என்றலாவர. சீ என்றலாவர. யேலாடர? யேலாடரச் வசலால்றலார. 
என்டனத்தலான். என்டனவயேதலான்.

சரவேணன், கலாலிங் வபல்டல அழுத்தினலான். ஓடிவேந்த பியூனிடைம, "வஹட் கிளலாரக்டகயும, 'ஏ.ஓ.டவேயும 
அன்னத்வதலாடை வபரசனல் டபவலலாடை வேரச்வசலால்லுங்க." என்றலான்.

சரவேணன் அந்தக் 'கலான்பிடைன்ஷியேல் கவேடரப் பிரிக்கப் வபலானலான். இப்வபலா அவேங்க வேருவேலாங்க. 
அப்பறம படிக்கலலாம. என்ன வபரியே கலான்பிடைன்ஷியேல். அந்தரங்கக் குறிப்வபடைலாய் இருக்கும. 
இல்டலன்னலா. வசக்யூரிட்டி ஏற்பலாடு எப்படின்னு வகட்டிருப்பலாங்க.

நிரவேலாக அதிகலாரி வசசௌரிரலாஜேனும, தடலடமை கிளலாரக் பத்மைலாவும வஜேலாடியேலாக வேந்த, வஜேலாடியேலாகவவே 
உட்கலாரந்தலாரகள. அவேருக்கு ஐமபத வேயேதிருக்கும. கலாவதலாரம வதரிந்த நடர, அவேர தடலக்கு டடை 
அடித்திருப்படதக் கலாட்டியேத. இந்த லட்சணத்தில் வலசலாக ஒரு சின்னக் குடுமி. வவேளிவயே வதரியேலாத. 
பத்மைலாவுக்கு முப்பத்டதந்த வதறும. அவேள வபலாட்டிருந்த பிரலாவுக்கு இருபத இருக்கும. அவேனுக்கு 
எப்படிவயேலா. அவேள கவேரச்சிதலான். வசசௌரிரலாஜேன், சீல் கவேடரப் பலாரத்தபடிவயே வகட்டைலார. 

"இத அன்னத்வதலாடை வபரசனல் டபல் ஸலார. என்ன ஒரு நலாளும இல்லலாமைல் வலட்டு.?"

சரவேணன் பதிலளிக்கவில்டல. அவேன் கரங்கள அன்னத்தின் வபரசனல் டபடலப் பரட்டின. அவேன் 
வகலாடுத்த 'வமைவமைலா, அவேள வபற்றுக் வகலாண்வடைன்' என்று எழுதி டகவயேழுத்திட்டை வேலாசகத்வதலாடு 
வகட்டியேலாக இருந்தத. எரிச்சடல அடைக்கியேபடிவயே வகட்டைலான்.

"அன்னத்தக்குக் வகலாடுத்த வமைவமைலாடவே டபல்ல வபலாடை வவேண்டைலாம. கிழிச்சிடுங்கன்னு வசலான்வனன். 
நல்லலாத்தலான் வேச்சிருக்கீங்க." 

"நலாம டகவயேழுத்தப் வபலாட்டைடத நலாவமை கிழிக்கப்படைலாத ஸலார. அப்பறம ஆபீஸ்ல குளிர விட்டுடும"

"குளிர விடைலாமைல் இருக்கத்தக்கு. வகலாடுத்தத மைலாதிரி வமைவமைலா. அந்தக் குளிர. மைவலரியேலா ஜேஜூரமைலாய் 
மைலாறலாமைல் இருப்பதற்கு, அடத, அவேங்களுக்குத் வதரியேலாமைல் கிழிக்கிறத. இத சட்டை விதிகளுக்குப் 
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பறமபலானததலான். ஆனலால் அதன் உணரவுக்கு எதிரலானத அல்ல. குடறந்த பட்சம, ஒங்க வமைவமைலாடவே 
கிழிக்கப்படைலாதன்னு நீங்க என்கிட்வடைவயே வசலால்லியிருக்கலலாம. நீங்க இப்படி நடைப்பிங்கன்னு நலான் 
நிடனக்கல. திருக்குறளில் 'கடிவதலாச்சி வமைல்ல எறிகன்னு ஒரு இடைத்தல வேரும. கீவழ இருப்பவேங்கடள 
கன்னத்தல அடிக்கலலாம. வேயித்தல அடிக்கப்படைலாத என்று அரத்தம அதக்கு."

"நீங்க இப்படிப் வபசவீங்கன்னு நலானும நிடனக்கவவே இல்ல ஸலார. நமமுடடையே டகவயேழுத்டத நலாவமை 
கிழிக்கப் படைலாதன்னு தலான்."

"சரி. இந்த வஹட்கிளலாரக் வமைடைத்தக்கு வபலானவேலாரம ஒரு வமைவமைலா வகலாடுத்வதன். அதலயும 
அழுத்தமைலாய்த்தலான் டகவயேழுத்தப் வபலாட்வடைன். அப்வபலா. அடத நீங்க எடுத்தட்டு வேந்த பலாவேம, குட் 
ஒரக்கர ஸலார, டிஸ்கவரஜ பண்ணப்படைலாதன்னு வசலான்னிங்க. கிழிச்சப் வபலாடுங்கன்னு வசலான்வனன். 
நல்லலாத்தலான் கிழிச்சிங்க. பட். அன்னமுன்னு வேந்தலால்."

வசளரிரலாஜேன் திண்டைலாடிப் வபலானலார. பத்மைலா தடல கலாட்டினலாள. "நலாவன வயேலாசித்வதன். இந்த அன்னம. 
வரண்டு வேருஷமைலாய் வவேடல பலாரக்கிறலாள. தலானலாய் வசய்யேத் வதரியேலாட்டைலாலும, வசலால்றடதயேலாவேத 
வசய்யேணும. நலாலு வலட்டைருங்கடளயும ரிஜிஸ்டைரல அனுப்பச் வசலான்னிங்க. ஆரடினரியேலாய் 
அனுப்பறலாள. வசளநலா மைலாரட் கமவபனிக்கலாரன், டடைரக்டைருக்கு ஏதலாவேத பகலார வகலாடுத்த, அதல. 
'என்வனலாடை குடறகடளச் சட்டிக் கலாட்டி ஒரு வலட்டைர கூடை வேரலனு எழுதினலால். நீங்கதலான் 
மைலாட்டிக்கணும. அதனலாலதலான் வயேலாசித்வதன்." 

திடீவரன்று பத்மைலா உதடுகடளக் கடித்தலாள. அவேள முதடக நிரவேலாக அதிகலாரி பிரலாண்டுவேடதயும 
சரவேணன் கவேனித்தலான். வகலாபத்தடைன் வகட்டைலான்.

"நீங்க வபரியேவேங்க எனக்கலாக வயேலாசித்ததல மைகிழ்ச்சி. அடத என்கிட்வடையும முன்னலாவலவயே வசலால்லி 
இருந்தலால் இன்னும மைகிழ்ச்சியேலாய் இருக்கும."

அவேன் எந்த அரத்தத்தில் வசலால்கிறலான் என்பத பரியேலாமைல் பத்மைலா விழித்தவபலாத, வசசௌரிரலாஜேன் 
சமைலாளித்தலார.

"இப்வபலா என்ன ஸலார வேந்தட்டு. இவதலா நலாவன கிழிச்சடுவறன்."

"வநலா. வநலா. நலான் இன்னும ஒரு முடிவுக்கு வேரல. வபலாகட்டும. அன்னத்வதலாடை அபீஷியேல் டிஸிக்வனஷன் 
என்ன?”

"யுடிஸி. வகலாட்டைலாவுல வேந்தவேள."

"ஐ.ஸி. அப்பறம 'அக்வகளண்ட் வசக்ஷனில் இருக்கிற சந்தலானத்வதலாடை டிஸிக்வனஷன்?"

"எல்.டி.ஸி"

"ஸ்டைலாப் வசலக்ஷன் கமிஷன் மூலம வேந்தலாரலா?”

"வேரல. ஆனலால் வவேடலயில் சூரன். நலாலு வேருஷமைலாய் வடைமபரரியேலாய் இருக்கலான். நலாமைதலான் ஏதலாவேத."

"நலான்கு வேருஷமைலாய். எல்டிஸி வவேகன்ஸி இருக்குதன்னு ஆபீஸ்ல இருந்த, கமிஷனுக்குத் 
வதரியேப்படுத்தவலன்னு நிடனக்கிவறன்."

"ஆமைலா ஸலார. அப்படி எழுதனலால். பலாவேம சந்தலானத்தக்கு வவேடல வபலாய்விடும. இன்னும ஒரு வேருஷம 
தளளிட்டைலால். டிபலாரட்வமைண்டுக்கு எழுதி, வரகுலடரஸ் வசய்திடைலலாம."

"குட். வசய்யேனும. அப்பறம இந்த அன்னத்தக்கு . வவேற வசக்ஷன் ஏதலாவேத வகலாடுத்தீங்களலா..?

"அதக்கு ஒரு இழவும வதரியேலாத ஸலார. வடைஸ்பலாட்டசவயே சரியேலாய் பலாரக்கத் வதரியேல்ல."

"என் வகளவி. எந்த வசக்ஷடனயேலாவேத வகலாடுத்தீங்களலா என்கிறததலான்."

"வகலாடுக்கவல ஸலார. விஷப் பரிட்டச நடைத்த முடியுமைலா? முயேடலப் பிடிக்கிற நலாடயே மூஞ்டசப் 
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பலாரத்தலாவல வதரியுவமை."

“வஸலா. அதனலால. அந்தப் வபண்ணுக்கு விஷத்டதக் வகலாடுத்திட்டிங்க. முயேடலத் தரத்தவேத மைலாதிரி 
அவேடளத் தரத்தரீங்க. தண்ணீருக்குள பலாரக்கலாமைவல. அவேளுக்கு நீச்சல் வதரியேலாதன்னு ஒரு முடிவுக்கு 
வேந்திட்டிங்க."

"ஸலார. ஸலார. வரலாமப இன்ஸல்டிங்கலாய்."

"நலான் வபசறத இன்ஸல்டுன்னலால், நீங்க வசய்தத மைலானக் வகலாடல. எஸ்.எஸ்.எல்.சி. படித்த ஒரு 
சந்தலானத்டத எப்படிவயேலா வவேடலயிவல வசரத்த, அக்வகளண்ட்டஸக் கவேனிக்கச் வசலால்லலலாம. அவேரு 
இருக்கிற கிளலாரக் வவேடலடயே. ஸ்டைலாப் வசலக்ஷன் கமிஷனுக்கு முடறப்படித் வதரியேப்படுத்தலாமைல், 
சட்டைவிவரலாதமைலாய் இருக்கலலாம. அப்பறம நலாடலஞ்ச வேருஷத்தக்குப் பிறகு. அந்த சட்டை 
விவரலாதத்டதவயே ஆதலாரமைலாக்கி. சட்டைப்படி அவேடர நிரந்தரமைலாக்கலலாம. அவத சமையேம. ஒரு கிரலாஜேஜுவவேட் 
வபண். கமிஷன்ல பரீட்டச எழுதி பலாஸலாகி. இண்டைரவியூவில் வதறி. யு.டிஸியேலாய் வேலாரலாள. அவேளுக்கு 
விசலாரடண இல்லலாமைவல தீரப்பளிச்ச, சமைஸ்கிருத மைந்திரம மைலாதிரி சட்டைதிட்டைங்கடள மைடறச்ச, அவேடள 
கன்வடைமட் வசய்த வடைஸ்பலாட்ச்வல வபலாட்டுடைலலாம. ஏன்னலா. சந்தலானம பட்டைலா வபலாட்டு வவேடலக்கு 
பரமபடரயேலாய் வேலாரவேரு. அன்னம வகலாட்டைலாவுல வேந்தவேள. அப்படித்தலாவன ஸலார.?”

“ஸலார வரலாமப இன்சல்டிங்கலா."

"ஓங்ககிட்டை வவேற எப்படிப் வபசறத? ஒங்களுக்கு ஹரிஜேனப் வபண்ணுன்னலால், ஒன்றும வதரியேலாதன்னு 
நிடனக்கிற சட்டைவிவரலாத சமூக விவரலாத சிந்தடன, ஆல்டரட். நலான் சந்தலானத்டதயும கலாப்பலாத்தவவேன். 
அன்னத்வதலாடை அபிஷியேல் நிடலடயேயும கலாப்பலாற்றணும. சந்தலானத்டத வடைஸ்பலாட்ச் வசக்ஷன்வல 
வபலாடுங்க. ஆபீஸ் ஆரடைர வபலாட்டைலாகணும. அன்னம வநட்டிவ் இண்டைலிவஜேண்ட் வகரல. படித்த 
ஹரிஜேனங்கவளலாடை திறடமை, வவேட்டிவயேடுக்கப்படைலாத தங்கம மைலாதிரி. தூசி படிந்த கண்ணலாடி மைலாதிரி. நலாம
தங்கத்டத வவேட்டிவயேடுக்கணும. ஏவதலா ஒரு பித்தடள இருக்குதன்னு தங்கத்டத படதச்சடைப் படைலாத. 
கண்ணலாடிடயேத் தடடைச்சப் பலாரக்கணும. டகக் கண்ணலாடி வபலாதமுன்னு, அடத உடடைச்சடைப் படைலாத. 
இந்த மைலாதிரி வவேற ஏதம வகலாளலாறு இருக்குதலா.?"

"இல்ல ஸலார. அன்னம வகலாளலாறுதலான்."

"அன்னம வகலாளலாறுயில்ல. ஆபீஸ்தலான் வகலாளலாறு. நலானும ஏடழக் குடுமபத்தல, ஹரிஜேனங்கவளலாடை 
வமைலாசமைலான வபக்ரவுண்டில் வேந்தவேன். எனக்குத் திறடமை இருக்குதன்னு நீங்க ஒத்தக்கிட்டைலால். 
அன்னத்திடைமும அடடையேலாளம கலாணலாத திறடமை இருக்குமுன்னு நீங்கவள ஒத்தக்கப் வபலாறீங்க. ஓ.வக. 
ஆபீஸ் ஆரடைர இஷ்ஷ 0 பண்ணுங்வகலா. நலான் இன்டறக்வக எப்படியும டகவயேழுத்தப் வபலாட்டைலாகணும. 
அன்னத்வதலாடை வபரசனல் டபல் இங்வகவயே இருக்கட்டும."

அஸிஸ்வடைண்ட் டடைரக்டைரலாக ஆவேதற்கு ஆடசப்பட்டை வசசௌரிரலாஜேனும, அவேரத இதயேத்தில் இடைம 
பிடித்திருப்பதவபலால், அவேர இப்வபலாத அமைரந்திருக்கும நலாற்கலாலிடயேயும பிடிக்க நிடனத்த பத்மைலாவும 
பயேந்த வபலானலாரகள. அவேரகளின் அந்தரங்கக் குறிப்வபடுகளில் டக டவேத்த விட்டைலால்.?
"இந்த அன்னம திமிரபிடிச்ச வசரிக்கழுடத. இந்த கிறுக்கன் கிட்வடை என்னவவேல்லலாவமைலா வசலால்லிக் 
வகலாடுத்திருக்கலாள. இருக்கட்டும. இருக்கட்டும. எத்தடன நலாடளக்கு இந்த சரவேணன் ஆட்டைம? இவதலா. 
இந்தக் கவேடர உடடைச்சப் பலாரத்தலாமுன்னலால், வதரியும. ஒவரடியேலாய் உடடையேப் வபலாறலான். 
அடணயேப்வபலாற விளக்கு வகலாழுந்தவிட்டு எரிகிறத மைலாதிரி குதிக்கலான்.

வசசௌரிரலாஜேனும, பத்மைலாவும வகலாந்தளிப்வபலாடு வபலானவபலாத, சரவேணன் அந்த ரகசியே உடறடயேக் கிழித்த,
ரகசியே ரகசியேமைலான கடிதத்டத அமமைண மைலாக்கினலான். விடுநர முகவேரிடயேப் பலாரத்த வநற்றி சருங்கியேத. 
படிக்கப்படிக்க உதடுகள தடித்தன. கண்கள, உடைனடியேலாக எரிந்தன. வதலாண்டடைக்குள ஏவதலா ஒன்று 
பூதலாகலாரமைலாய் வமைலும கீழும நகரவேத வபலாலிருந்தத. ஏவதலா ஒரு சடமை, ஆகலாயேத்தில், இருந்த எழுந்த 
அவேன் தடலடயே அழுத்தப் பற்றியேத வபலாலிருந்தத எதிரபலாரலாத அதிரச்சிடை எண்ணிப் பலாரக்க முடியேலாத 
கடிதம. அவேனின் மூன்றலாண்டு கலால அலுவேலக அனுபவேத்தில், இப்படி ஒரு கடிதம மைற்றவேரகளுக்கு 
வேந்ததலாகக் கூடை அவேன் அறிந்ததில்டல.

சரவேணன், தன்டனயேறியேலாமைவல எழுந்தலான். எவேரிடைமைலாவேத வசலால்லியேலாகவவேண்டும. கதவுக்கு வவேளிவயே 
எட்டிப் பலாரத்தலான். பிறகு குறுக்கும அந்த அடறக்குளவளவயே வநடுக்குமைலாய் அடலந்தலான். மீண்டும 
இருக்டகயில் உட்கலாரந்த, அந்தக் கடிதத்டத எடுத்தலான். தஷ்டி ஒடலவபலால் வேந்த அடதயும 
கிழிக்கக்கூடைப் வபலானலான். வேலாய் பின்னி விரிந்தத. டககள பின்னி. ஒன்டற ஒன்று வநரித்தக் வகலாண்டைன.
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திடீவரன்று இரண்டு வபர வேந்த, உளவள நுடழகிறலாரகள. தன்டனயும. சமூக வநறிகடளயும வதடிக் 
வகலாண்டிருந்த அவேன் தனிடமைடயேப் பன்டமையேலாக்கினலாரகள. ஒருவேர, அவேன் தூரத்த உறவு பளளிக்கூடை 
வமைவனஜேர இன்வனலாருவேர கலாண்டிரலாக்டைர வஜேகதலப் பரட்டைரகள. சரவேணன், மைனத்டதத் திடைப்படுத்திக் 
வகலாண்டைலான்.

"உட்கலாருங்க."

"எங்கடள ஞலாபகம இருக்குதலா.?"

கலாண்டிரலாக்டைர கண்ணடித்தப் வபசினலார.

"அவேனுக்கு இப்வபலால்லலாம கண்ணு வதரியுமைலா."

"எப்படி இருக்கீங்க.

"நலாங்க என்னப்பலா. கிரலாமைத்த ஆட்கள. ஒன்டன மைலாதிரியேலா ஆயிரம ஆயிரமைலாய் சமபலாதிக்வகலாம?"

"எப்வபலா. வேந்தீங்க?"

“ஒரு விஷயேமைலாய் வேந்வதலாம. அப்படிவயே ஒன்டனயும பலாரத்தட்டுப் வபலாகலலாமுன்னு வேந்வதலாம. இவேடர 
வபலாதப்பணித் தடறயில் பிளலாக்லிஸ்ட் வசய்திருக்கலாங்க. ஆறுமைலாதமைலாய் கலாண்டிரலாக்ட் வேரலாமைல் 
அவேஸ்டதப் படுறலார. நீ. அந்த டிபலாரட்வமைண்ட்ல. யேலாருக்கலாவேத."

"எனக்கு யேலாடரயும வதரியேலாவத."

"வசகரட்வடைரியேட்ல வகட்வடைலாம. ஒன்கூடை முவஸலாரிவிலவயேலா எதலவயேலா டிவரயினிங் எடுத்தவேரு. அந்த 
டிபலாரட்வமைண்ட்ல வடைபடி வசகரட்டைரியேலாய் இருக்கலார. வபயேர. கமைவலக்கர."

"கமைவலக்கரலா? நல்ல டபயேன். வநரடமையேலானவேன்." "ஒரு சின்ன வபலான் வபலாட்டு." "இவேர என்ன தப்பப் 
பண்ணுனலாரலாம?" "என்னத்டதவயேலா ஒரு கட்டிடைத்டத சரியேலாய் கட்டைலியேலாம. எவேன் வயேலாக்கியேமைலாய் 
கட்டுறலான்?"

"டில்லிலயும, வபங்களுரலயும. வரண்டு கட்டிடைங்கள இடிஞ்ச. பலர வசத்தலாங்க பலாருங்க. அத மைலாதிரி 
ஆகப்படைலாத பலாருங்க."

"என்னவமைலாப்பலா. எதலாவேத வசய். விதி முடிஞ்சவேன் சலாவேலான்." "கமைவலக்கர, இதல வரலாமப கண்டிப்ப." 

"சமமைலா வபசிப் பலாவரன்."

"இந்த மைலாதிரி விஷயேத்தல, நலான் அடதவிடைக் கண்டிப்ப

“ஏவதலா ஊரக்கலாரனலாச்வசன்னு வேந்வதலாம. ஒனக்கு இப்வபலா. எங்வக கண்ணு வதரியும?"
சரவேணன் வவேடித்தலான்

"நீங்க என்னவமைலா. நலான் ஊரல பட்டினி கிடைக்கும வபலாத. தலானம வசய்தத மைலாதிரியும, நலான் அதல 
படிச்சட்டு, இப்வபலா நன்றி இல்லலாதத மைலாதிரியும வபசறீங்க. ஊருக்கு எத்தடனவயேலா தடைடவே 
வேந்திருக்வகன். ஒங்க வரண்டு வபரல. யேலாரலாவேத 'எப்வபலா வேந்வதன்'னு வகட்டிருப்பீங்களலா? நல்ல 
விஷயேங்களுக்கு வேந்தலால் வசய்யேலலாம. ஒங்க அவயேலாக்கியேத் தனத்தக்கு நலான் உடைந்டதயேலாக இருக்க 
முடியுமைலா? அப்பறம வவேற எதவும விஷயேம உண்டைலா? நலான் இப்வபலா பிஸியேலாய் இருக்வகன்."

ஊரிலிருந்த வேந்தவேரகள, வேலாயேடடைத்தப் வபலானலாரகள. பிறகு, சிறிதவநரம கடித்தக் குதறுவேத மைலாதிரியேலாக
அவேடனவயே பலாரத்தவிட்டு, இருவேரும வசரந்தலாற்வபலால், வேலாசலுக்குள நுடழந்த, அப்பறம ஒருவேர பின் 
ஒருவேரலாக வவேளிவயேறினலாரகள, சிறித வநரமவேடர, தன்டன மைறந்த சரவேணனுக்கு, அப்வபலாததலான் 
நிடலடமை பரிந்தத. 'அவேரகள அவயேலாக்கியேரகளதலான். ஏடழ பலாடளகள வேயிற்றில் அடிப்பவேரகளதலான். 
ஆனலாலும, இவேரகள வபச்வச இப்படித்தலான். இவேரகடள இப்படிப் வபசி அனுப்பியிருக்கக் கூடைலாத. 
வசலான்ன கருத்டதவயே, வவேற மைலாதிரி வசலால்லி இருக்கலலாம. எனக்கு. என்ன வேந்தத? இன்டறக்கு என்ன 
வேரணும? இந்த வலட்டைடரவிடை வவேற என்ன வேரணும.?

27



சரவேணன், நலாற்கலாலியில் சலாய்ந்த வகலாண்டைலான். சில சமையேம வகலாபத்தலால் அதன் நுனிக்கு வேந்தலான். 
பின்னர, உணரவுகடள கட்டுப்படுத்தியேபடிவயே மீண்டும நலாற்கலாலியில் அப்படிவயே சலாய்ந்த 
வகலாண்டைலான். திடீவரன்று எடதவயேலா நிடனத்தக்வகலாண்டு, அந்தக் கடிதத்டதப் படித்தலான். பல, 
தற்வசயேலலான சமபவேங்கள அவேன் மைனத்தில் நிழலலாடின. எல்லலாம திட்டைமிட்டு எழுதப்பட்டிருப்பத 
வபலால் வதலான்றுகிறத. வசளரிரலாஜேன் வசலால்லச் வசலால்ல, இந்த பத்மைலா எழுதியிருப்பலாள. அவேன் 
டகவயேழுத்தப் வபலாட்டிருப்பலான். வவேளிவயே மைனித வநயேரகளலாய் சிரித்தபடிவயே, உளளுக்குள 
ஓநலாய்த்தனத்டத மைடறத்தக் வகலாளள இவேரகளலால் எப்படி முடிகிறத? சீ. நலாயும பிடழக்கும இந்தப் 
பிடழப்ப' என்ற பலாரதியேலார பலாடைடலத்தலான், இவேரகளுக்குப் பலாடிக் கலாட்டைணும. அப்வபலாவும. 
பலாட்டடைக் வகட்டைதக்குக் கூலி வகட்கும வஜேன்மைங்கள.

சரவேணன், நிதலானப்பட்டைலான். கலால்மைணி வநரம நலாற்கலாலியில் சலாய்ந்த கிடைந்தலான். இத வபலாரலாடித் 
தீரவவேண்டியே பிரச்சிடன. அறிடவே ஆயுதமைலாகவும, வநரடமைடயேக் வகடையேமைலாகவும டவேத்த, இரண்டில் 
ஒன்டறப் பலாரக்க வவேண்டியே பிரச்சிடன. கடடைசியில் ஆபீஸ் பியூன்கள அடடைக்கலமும, சிதமபரமும 
கூடை கலாடல வேலாரிவிட்டைததலான் அவேனுள தலாளமுடியேலாத அதிரச்சிடயே ஏற்படுத்தியேத. சரவேணன், 
கலால்மைணி வநரம, நலாற்கலாலியில் சலாய்ந்த கிடைந்தலான். பிறகு, பியூன்கடள வேரவேடழத்தலான்.

"கூப்பிட்டீங்களலாவமை ஸலார." 

"சிதமபரம. ஓங்களுக்கு ஞலாபகம இருக்குதலா. மூன்று மைலாதத்தக்கு முன்னலால, என் குடுமபத்வதலாடை 
தட்டுமுட்டுச் சலாமைலான்கடள. ரயில்வவே நிடலயேத்தில் இருந்த, வீட்டுக்குக் வகலாண்டு வேருவேதற்கு 
வடைமவபலா எங்வக பிடிக்கலலாமுன்னு ஒருத்தருக்கு வபலான்ல வகட்வடைன். உடைவன, அடடைக்கலம குறுக்வக 
வேந்த, நமமை கலாண்டிரலாக்டைர கிட்டைவயே, வடைமவபலா இருக்குத. தூக்கிட்டு வேலாடைலான்னு வசலான்னலால் 
வேலாரலான்னு வசலான்னத ஞலாபகம வேருதலா?”

"ஞலாபகம இருக்குத ஸலார. நல்லலாவவே இருக்குத."

"உடைவன நலான், கமவபனிக்கலாரன் சமைலாச்சலாரம வவேண்டைலாம. வவேற கமவபனிடயேப் பலாருங்கன்னு 
வசலான்வனனலா. இல்லியேலா?"
"ஆமைலாம ஸலார. வசலான்னீங்க." 

"அப்பறம. சிதமபரம டகல நூறு ரூபலாய் வநலாட்டடைக் வகலாடுத்த. வடைமவபலாவுக்கு ஏற்பலாடு வசய்யேச் 
வசலான்வனன். நீங்க வரண்டுவபரும சலாமைலான்கடள இறக்கிப் வபலாட்டுட்டு. மைறுநலாள என்கிட்வடை 14 ரூபலாய் 
70 டபசலா மிச்சமுன்னு நீட்டினிங்க. நலான், உடைவன ஒங்கடளவயே அந்தப் பணத்டத வேச்சக்கச் வசலான்வனன்.
இல்டலயேலா?"

"ஆமைலாம ஸலார." 

"சரி. இப்வபலா எனக்கு ஒண்ணு வதரியேணும. எந்தக் கமவபனி வடைமவபலாடவே ஏற்பலாடு வசய்தீங்க? 
வசலால்லுங்க அடடைக்கலம."

"வேந்த. வேந்த. வபர மைறந்தவபலாச்ச ஸலார." 

"நலான் வசலால்வறன். கலாண்டிரலாக்டைர வடைமவபலாடவே எடுத்தட்டுப் வபலானிங்க. இல்டலயேலா? தடலடயேச் 
வசலாறியேலாதீங்க. வசலால்லுங்க."

"ஆமைலாம ஸலார."

"ஆனலால், அவேருக்கு வடைமவபலா சலாரஜ வகலாடுக்கல. ஆபீஸருக்குத் தலாவனன்னு, அவேரும சமமைலா 
இருந்தட்டைலார. இல்டலயேலா?"

"நலான். நலான் வகலாடுக்கத்தலான் வசய்வதன் ஸலார. அவேரு. வேலாங்கமைலாட்வடைன்னுட்டைலாரு."

"இடத என்கிட்டை வசலான்னீங்களலா? 14 ரூபலாய் எழுபத டபசலான்னு. கணக்கலாய் வவேற வகலாடுத்தீங்க."

சிதமபரம அடடைக்கலத்டதச் சலாடினலார: 
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"அடை பலாவிப்பயேவல. படுபலாவிவயே. அய்யேலாகிட்டையும பிரலாடுத்தனம பண்ணிட்டியேலா? ஸலார. இந்த 
பிரலாடுகிட்டை அன்டறக்வக வசலான்வனன். யேலார கிட்டை வவேணுமுன்னலாலும பிரலாடு பண்ணுடைலா. ஆனலால் 
இந்த சரவேணன் சலாரு வநரடமையேலாய் இருக்கிறவேரு அவேர வபச்சம நடடையும நல்லலாவவே கலாட்டுத. 
வேலாணலான்டைலா வேலாணலாண்டைலான்வனன். சத்தியேமைலாய் வசலால்வறன் ஸலார. அன்டறக்கு நலான் வவேளியூர 
பூட்வடைன். பலாக்கித் வதலாடகடயே ஓங்ககிட்வடை வகலாடுக்கதக்கு. என்டனயும ஏன் ஒங்க கிட்வடை கூட்டிட்டு 
வேந்தலாமுன்னு இப்வபலாதலான் பரியுத. நீங்க வகலாடுத்த மீதிப் பணத்தல ஒரு சிங்கிள டீதலான் வேலாங்கிக் 
வகலாடுத்தலான் ஸலார. இப்ப என்ன ஸலார. படழயேதல்லலாம."

"ஒண்ணுமில்ல. ஆனலால், அடடைக்கலம இப்படி வசய்திருக்கப் படைலாத. அதவும இந்த மைலாதிரி ஒரு 
வபயேடர சமைந்தகிட்டு."

"ஏய். பிரலாடு. அய்யேலா மைன்ச எவ்வேளவு உடடைஞ்சிருந்தலால் இப்படிப் வபசவேலாரு. இவேரு கிட்டைவயே 
பிரலாடுத்தனம பண்ணிட்டிவயேடைலா. வவேளில வேலா."

"இந்த விஷயேம வவேளில வபலாகப்படைலாத. யேலார கிட்டையும வசலால்லப்படைலாத."

"ஆமைலாம ஸலார. இங்க ஆடள விக்கிற பசங்க ஜேலாஸ்தி."

பியூன் அன்பரகள வபலாய்விட்டைலாரகள. சரவேணனுக்கு என்ன வசய்வேவதன்று பரியேவில்டல. இந்த 
சிதமபரத்தலால் எழுந்தளள பிரச்சிடனக்கு எப்படிப் பதிலளிப்பத? அவேடன எப்படிக் கலாட்டிக் 
வகலாடுப்பத?

சரவேணன், அன்னத்தின் வபரசனல் டபடலப் பரட்டினலான். இறுதியில், அவேன் வகலாடுத்த வமைவமைலா 
இருந்தத. இடத வமைலிடைத்திற்கு எடுத்தச் வசலான்னலால், அவேன் கலாண்டிரலாக்டைருக்கு அனுப்பியே தலாக்கீதகள
உறுதிப்படும. சரவேணன் வயேலாசித்தலான். அப்படி எழுதினலால் அவேளுடடையே 'வமைவமைலாடவேயும கிழிக்க 
முடியேலாத. அவேளும, அப்பறம உத்திவயேலாகத்தில் வதற முடியேலாவத. மைற்றவேங்களுக்கு டில்லியில் ஆட்கள 
உண்டு. இவேளுக்கு இவேளதலாவன. அதக்கு என்ன வசய்யுறத? தனக்கும வபலாகத்தலான் தலானம. நலாவன 
மைலாட்டிக் வகலாளளுமவபலாத, யேலார மைலாட்டினலால் என்ன. மைலாட்டைலாவிட்டைலால் என்ன?

சரவேணன், சிந்தடனயுள மூழ்கினலான். நீண்டை வநரத்திற்குப் பிறகு, ஒரு முடிவுக்கு வேந்ததவபலால், 
தடலடயே ஒரு தடைடவே ஆட்டிவிட்டு, அன்னத்திற்குக் வகலாடுக்கப்பட்டை வமைவமைலாவில் மைடைமைடைவவேன்று 
எழுதினலான். பிறகு, எழுதிமுடித்த டகவயேலாடு இன்டைரகலாமில், வசளரிரலாஜேனுடைன் வபசினலான்.

"அக்வகளண்டைண்ட், மிஸ்டைர ரலாமைச்சந்திரடனயும கூட்டிட்டு வேலாங்வகலா. மிஸ் உமைலா. நீங்களும வேலாங்க."

வசளரிரலாஜேன், ரலாமைச்சந்திரன், உமைலா ஆகிவயேலார வேந்த உட்கலாரந்தலாரகள. சரவேணன், அவேரகடள ஏற்ற 
இறக்கமைலாகப் பலாரத்தவிட்டு, அந்த ரகசியேக் கடிதத்டத உமைலாவிடைம வகலாடுத்தலான். "சத்தமைலாய் படிக்கணும. 
அவேங்க வரண்டு வபருக்கும வசரத்தப் படிங்க." என்றலான்.

உமைலா அந்தக் கடிதத்டத அதற்குளவளவயே மைனப்பலாடைம வசய்தவிட்டு, "அடை கடைன்கலாரலா." என்றலாள. பிறகு 
கடிதத்டதப் படித்தலாள. ஆங்கில வேலாசகம. அதன் அரத்தம இததலான். 

"வபரன்பமிக்க டடைரக்டைர அவேரகளுக்கு, 

உங்கள வசன்டன கிடள அலுவேலகத்திற்கு, கடைந்த பத்த ஆண்டுகளலாக, குறித்த வநரத்தில், குறிப்பிட்டை 
எழுதவபலாருள சலாமைலான்கடள ஒப்பந்த அடிப்படடையில் எம கமவபனி வகலாடுக்கிறத. இதில் 
கமவபனிக்கு லலாபம இல்டலயேலானலாலும, அரசலாங்கத்தடைன் வதலாடைரப டவேக்கும வேலாய்ப்பிற்கலாக, இந்தப் 
பணிடயே வசய்த வேருகிவறலாம. இப்வபலாத இருக்கும உதவி டடைரக்டைர திரு. சரவேணடனத் தவிர, இதற்கு 
முந்தியே அதிகலாரிகள, எங்கடள வேலாயேலால்கூடை குடற கூறியேத கிடடையேலாத. இத இப்படி இருக்க, அடுத்த 
கலாண்டிரலாக்டிற்கும எம கமவபனியின் வகலாட்வடைஷன்தலான் மிகக் குடறந்தத. ஆனலால் திரு சரவேணன், 
எங்கள கமவபனி வகலாடுத்தடதவிடை, ஆயிரம ரூபலாய் அதிகமைலாகக் வகட்டிருக்கும "சவுண்ட் ஸ்வடைஷனரி 
கமவபனிடயே சிபலாரிச வசய்திருக்கிறலார.

திரு சரவேணன் எம கமவபனிவமைல் கலாட்டைமைலாக இருப்பதற்குக் கலாரணம உண்டு. நலாங்கள முடறவகடைலாக 
எதவும வசய்த பழக்கமில்லலாதவேரகள. திரு. சரவேணன், மூன்று மைலாதத்திற்கு முன்ப, எமைத வடைமவபலா 
வேண்டிடயேக் வகட்டைலார. வேண்டிடயே அனுப்பிவனலாம. (பில், எண் 616. நகல் இடணக்கப்பட்டுளளத. 
வடைமவபலா வேண்டியின் லலாக்பக் எக்ஸ்டிரலாக்டும டவேக்கப்பட்டுளளத) பில்டல அனுப்பிவனலாம. ஆனலால்,
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திரு சரவேணன் உதவி டடைரக்டைர என்ற ஆணவேத்தில், பணம வகலாடுக்கலாதத மைட்டுமில்லலாமைல், எங்கடளப் 
பலாரக்க வவேண்டியே சமையேத்தில் பலாரக்கவவேண்டியே விதத்தில், பலாரத்தக் வகலாளவேதலாக மிரட்டியேடதக் கூடை 
நலாங்கள வபரிதபடுத்தவில்டல. பணத்டதயும வேசூலிக்கவில்டல. இப்வபலாததலான் அவேரத மிரட்டைல் 
பரிகிறத. அவேர, எம கமவபனிக்கு, குடறகடளச் சட்டிக் கலாட்டி, நலான்கு தடைடவே கடிதங்கள எழுதியேதலாகச்
வசலான்னத சத்தப் வபலாய்; இடதத் தவிர, அவேரிடைம வவேறு எடதயும எதிரபலாரக்க முடியேலாததலான். அவேர 
சிபலாரிச வசய்திருக்கும சவுண்ட் ஸ்வடைஷனரி கமவபனி, வமைலாசடிக்குப் வபயேர வபலானத. இவேருக்கு 
அடிக்கடி பணம வகலாடுக்கிறலாரகள. இதற்கலான ஆதலாரங்கள எமமிடைம உளளன. இடவே, வதடவேயேலானலால் 
வகலாரட்டுக்குக் வகலாண்டு வபலாகப்படும.

நல்லிதயேம படடைத்த அக்வகளண்டைண்டும, நிரவேலாக அதிகலாரியும எம கமவபனிக்கலாக வகலாட்வடைஷன்படி 
வசய்த சிபலாரிச வேடரடவே உதவி டடைரக்டைர அடித்த விட்டு, ஏவதச்சலாதிகலாரமைலாய், வவேறு கமவபனிடயே 
சிபலாரிச வசய்திருக்கிறலார. நலாங்கள, பல்வவேறு வதலாழில்கடள நடைத்தவேதலால், இந்தத் வதலாழிடல சரியேலாகச் 
வசய்யே முடியேவில்டல என்று அவேர வேலாதிடுவேதம அனலாவேசியேமைலானத. ஆதலாரமைற்றத. மைலாநில அரச, எம 
கமவபனி மீத நடைவேடிக்டக எடுத்த சமபந்தப்பட்டை விவேகலாரம, இப்வபலாத வகலாரட்டில் உளளத. இத, 
வகலாரட்டடை அவேமைதிக்கும சட்டைப் பிரச்சிடனயேலாகும. இதடன, திரு. சரவேணன், உங்களுக்குத் வதரியேப் 
படுத்தியேத, அசல் அவேதூறலாகும.

ஆடகயேலால், சட்டைப்படி, குடறந்த வகலாட்வடைஷன் வகலாடுத்த எங்களுக்கு கலாண்டிரலாக்ட் வகலாடுப்பதடைன், 
திரு. சரவேணன் மீத ஒழுங்கு நடைவேடிக்டக எடுப்பீரகள என்று நமபகிவறலாம.

இப்படிக்கு, 
வசளமி நலாரலாயேணன் 
வசளநலா ஸ்வடைஷனரி மைலாரட்டிற்கலாக

நீண்டை வமைளனம; தடலடமையிடைம, சரவேணனிடைம "கலாவமைன்ட் வகட்டு எழுதியே கடிதம பகலார 
கடிதத்தடைன் இடணக்கப் பட்டிருந்தத. சரவேணன் நிரவேலாக அதிகலாரிடயேப் பலாரத்தலான். வசளரி நலாரலாயேணன்
கமவபனிடயே சிபலாரிச வசய்யேக் கூடைலாத என்று அவேன் வதரிவித்தவபலாத, அவேர படைபடைத்தம, 
தடிதடித்தம, "கிறுக்குப் பயேல். ஆனலால் நல்லவேன் ஸலார. பத்த வேருஷமைலாய் நமவமைலாடை வதலாடைரப 
உளளவேன் ஸலார. பிடழச்சிட்டுப் வபலாறலான் ஸலார என்று பட்டும படைலாமைலும, அப்வபலாத வபசியேத 
அவேனுக்கு இப்வபலாத நிடனவுக்கு வேந்தத. அவேடர விட்டுவிட்டு, சரவேணன், அக்வகளண்டைண்ட் 
ரலாமைச்சந்திரடனப் பலாரத்தலான். அந்தக் கமவபனியில், இந்த ஆசலாமி பலாரட் டடைம வவேடல பலாரப்பதலாய் 
வபச்ச அடிப்பட்டைவத. உண்டமையேலாய் இருக்குவமைலா? இந்த உமைலா இப்வபலா நகத்டதக் கடிக்கிறலாள. வசளரி 
நலாரலாயேணன் வீட்டில், ஏவதலா ஒரு விவசஷத்தின் வபலாத இவேள வபலாயிருந்தலாளலாம. வபலானதில் தப்பில்டல. 
ஒருவவேடள அங்வக அவேன்கலாடதக் கடித்திருப்பலாவளலா? அன்னத்திற்கு, நிரவேலாக அதிகலாரியும, தடலடமை 
கிளலாரக் பத்மைலாவும வபலாட்டிருந்த வேலாய்வமைலாழி ஆடணடயேயும நிடனத்தப் பலாரத்தலான். தலாக்கீதகடள, 
ரிஜிஸ்டைரில் அனுப்பலாமைல் தடுத்திருக்கிறலாரகள.

சரவேணன் வமைளனத்டதக் கடலத்தலான். 

"இப்வபலா. எனக்கு அந்தக் கமவபனிக்கலாரன் வபரிசில்ல. எனக்குத் வதரியே வவேண்டியேத. நலாம தடலடமை 
அலுவேலகத்தக்கு ரகசியேமைலாய் அனுப்பியேதலாக நமபப்படும கடிதத்வதலாடை விவேரங்கள. அவேனுக்கு எப்படிக்
கிடடைத்தத என்பததலான். எந்தக் கமவபனிடயே சிபலாரிச வசய்வதலாம, என்கிறதம, அந்தக் கமவபனிவயேலாடை 
வரட்டும அவேனுக்குத் வதரிஞ்சிருக்கு. நலாலு தடைடவே வபலாட்டை வலட்டைரும வேரவலன்னு அந்த 
சத்திவயேந்திரன் எழுதியிருக்கலான். வபலாகட்டும. நலாம வஹட் ஆபீஸஜுக்கு எழுதின வலட்டைர, ஒங்க மூன்று 
வபருக்கும, எனக்குந்தலான் வதரியும. நலான் வசலால்லியிருக்க முடியேலாத. யேலார வசலான்னத? ஆபீஸ் ரகசியேம 
வவேளியில் வபலாவேத ஒரு ஸிரியேஸ் சமைலாச்சலாரம."

இந்த மூவேரும சீரியேஸலாக இருந்தலாரகள. ஒவ்வவேலாருவேரும சரவேணடனப் பலாரத்தவிட்டு, மைற்ற 
இருவேடரயும பலாரத்தக் வகலாண்டைலாரகள. நலான் இல்வல. ஒரு வவேடள. இவேங்க இரண்டு வபருமைலாய் 
இருக்கலலாம. 

இறுதியில் மைடலடயேக் கூடை வேலாய்க்குள டவேக்கும திறன் வகலாண்டைவேர வபலால் வதலான்றியே வசளரிரலாஜேன் 
சலாவேகலாசமைலாய் வசலான்னலார.

"ஸலார. இந்த ஆபீஸ் ஒரு குடுமபம."

"தப்ப. குடுமபம மைலாதிரி இருக்கணுமுன்னு வசலால்லுங்க. இத இப்வபலா குடுமபமில்ல. மிருகங்கள 
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குடுமபம குடுமபமைலாய் திரியுற கலாடு." 

"எப்படிவயேலா. நீங்க நிடனக்கத மைலாதிரி இங்வக யேலாரும கலாட்டிக் வகலாடுக்கிறவேங்க கிடடையேலாத. ஒரு 
வவேடள, வஹட் ஆபீஸ்ல எந்தப் பயேலலாவேத. இந்த வமைலாளளமைலாறி வசளமிப் பயேலுக்குக் கலாசக்கு 
ஆடசப்பட்டு வசலால்லியிருக்கலலாவமை. வசசௌமி நலாரலாயேணவனலாடை சட்டைகர ஒருத்தர வடைப்டி டடைரக்டைரலாய் 
வவேற இருக்கலார"

"சரி. அக்வகளன்டைன்டும, நிரவேலாக அதிகலாரியும வசய்த சிபலாரிச வேடரடவே அடிச்சட்டு, உதவி டடைரக்டைர 
எவதச்சதிகலாரமைலாய் எழுதியிருக்கலார என்கிறலான். நீங்க எழுதின விவேரம வமைலிடைத்திற்குத் வதரியேலாத. 
சட்டைப்படி வதரியே முடியேலாத."

வசளரிரலாஜேன் உடைமடப வநளித்தலார.

"யேலார ஸலார கண்டைலா? நலான் இல்ல. அவ்வேளவுதலான் வசலால்ல முடியும. நமமை பியூன்கள 
வலசப்பட்டைவேங்கல்ல." 

"பியூன்களுமுன்னு வசலால்லுங்வகலா." 

"பகவேலான் அறியேச் வசலால்வறன். நலான் வசலால்லியிருந்தலால் என் நலாக்கு அழுகிடும."

உமைலா இடடைமைறித்தலாள.

"ஸலார. ஏ.ஒ வசலால்றத. எனக்கும வசரத்தச் வசலால்றத மைலாதிரி" ஏ.ஓ. வகலாபப்பட்டைலார. 

"என்னமமைலா. நீ ஒனக்கு வவேணுமுன்னலால். நீ தனியேலாய்ச் வசலால்லு." 

"எனக்கு நலாக்கு." சரவேணன், கடுடமையேலாகச் வசலான்னலான்.

"நமமை பிரச்சிடன நலாக்குப் பிரச்சிடனயேல்ல. லஞ்சப் பிரச்சிடன. உண்டமை எப்வபலாதலாவேத வதரியேத்தலான் 
வசய்யும."

வசளரி உபவதசிக்கலலானலார.

"அடதத்தலான் ஸலார நலான் வசலால்ல வேந்வதன். பத்த வேருஷத்தக்கு முன்னலால. இவத ஆபீஸ்ல 
அக்வகளண்டைண்டைலாய் இருந்வதன். அப்பறம இப்வபலா அஞ்ச வேருஷமைலாய் நிரவேலாக அதிகலாரியேலாய் 
இருக்வகன். இந்த அனுபவேத்தல வசலால்வறன் வகளுங்வகலா. வகடுவேலான் வகடு நிடனப்பலான். நீங்க ஏன் 
இதக்குப்வபலாய் கவேடலப்படுறீங்க? பிச்ச உதறிப்படைலலாம. வசசௌமிப் பயேல் கண்ணுல, விரடல விட்டு 
ஆட்டிடைலலாம. வசங்வகலாலுக்கு முன்னலால சங்கீதமைலா? வகலாடுங்க ஸலார வலட்டைடர. என்ன 
நிடனச்சக்கிட்டைலான்? வகலாடுங்க ஸலார. அதவும ஓங்கடளப்வபலாய் லஞ்சம வேலாங்குறவேரனு 
வசலால்லியிருக்கலான் பலாருங்க. இதக்வக அவேன் கமவபனிடயே பிளலாக் லிஸ்ட் வசய்திடைலலாம. இன்டனக்வக
'ஓடி வபலாட்டு. அவேவனலாடை படழயே சமைலாச்சலாரங்கடள கிளலாரக்குகடள வேச்ச கிளறிக் கலாட்டுவறன் 
பலாருங்வகலா."

"மைன்னிக்கணும. இனிவமைல் இந்த விவேகலாரத்டத, நலான் மைட்டும கவேனிக்கிவறன். எனக்கு, அந்தக் 
கமவபனி சமபந்தப்பட்டை எல்லலா ரிஜிஸ்டைரகடளயும அனுப்பங்க. மிஸ். உமைலா பீவரலா சலாவிடயே 
வகலாடுங்வகலா. நலாவன வேச்சிக்கிவறன்."

வசசௌரிரலாஜேன் முகத்தில் வபயேடறந்தத. உமைலா முகத்தில் பிசலாச அடறந்தத. இந்த இரண்டுவமை நலான் தலான் 
என்பதவபலால் அக்வகளன்டைன்ட் ரலாமைச்சந்திரன், அடசயேலாமைல் இருந்தலார. சரவேணன், வவேறு வவேடலகடளக்
கவேனிக்கத் தவேங்கியேதலால், அந்த முமமூரத்திகளும வவேளிவயேறினலாரகள.

அடர மைணி வநரமைலாகியும, வசளநலா கமவபனி சமபந்தப்பட்டை எந்த ரிஜிஸ்டைரும வேரவில்டல. சரவேணன், 
எழுந்த, கதவு முடனயில் தடல டவேத்தபடிவயே, "மிஸ்டைர வசளரி, இன்னுமைலா ரிஜிஸ்டைருங்க கிடடைக்கல?”
என்றலான். திருமபப் வபலாய் உட்கலாரந்தலான்.

ஒரு மைணி வநரம கழித்த ரிஜிஸ்டைரகள வேந்தன. ஒவ்வவேலான்றலாய் பரட்டினலான். ஒரு விவேரமும இல்டல. 
அவேவன, வவேளிவயே வேந்தலான்.
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"அந்தக் கமவபனிவயேலாடை வடைலிவேரி வீட்டுகள எங்வக.?" 

அக்வகளண்டைண்ட் பதிலளித்தலார. 

"அததலான். வடைலிவேரி ரிஜிஸ்டைர இருக்குவத ஸலார." 

"அவேர வகலாடுத்த வததிடயே நீங்க தப்பலாய்ப் வபலாட்டிருக்கலலாம. நலான் அடத வசக்கப் பண்ணனுவமை. 
கமைலான். வகலாடுங்க. அதங்களல தலாவன கலான்டிரலாக்டைர டகவயேழுத்த இருக்கும."

ரலாமைச்சந்திரன் உளறிக் வகலாட்டினலார.

"வதடுவறன். கிடடைக்கல ஸலார.ஒருவவேடள ரிஜிஸ்டைரல என்ட்ரி வபலாட்டைலாச்வசன்னு கிழிச்சப் 
வபலாட்டுட்வடைவனலா என்னவவேலா."

"லுக் மிஸ்டைர ரலாமு. வடைலிவேரி வபப்பருங்க, ரிஜிஸ்டைடரவிடை முக்கியேம. அத இல்லலாட்டைலால் அவேன் 
வசல்றததலான் வவேதவேலாக்கு. நீங்க அப்படி கிழிச்சிருந்தலால் நீங்க சஸ்வபண்ட் ஆகவவேண்டியே நிடல வேரும. 
பரியுதலா? இன்னும ஒரு மைணிவநரம டையேம வகலாடுக்கிவறன். அப்பறம நீங்க அந்தக் கமவபனிக்கு, பலாரட் 
டடைமிற்குப் பதிலலாய் நிரந்தரமைலாய் வபலாயிடுவீங்க."

சரவேணடன, இதரப் பிரிவுக்கலாரரகள ஆச்சரியேத்வதலாடு பலாரத்தலாரகள. நிரவேலாக அதிகலாரிவயே அசந்த 
விட்டைலார. ஆடிப் வபலாவேலான் என்று நிடனத்தலால், ஆட்டிப் படடைக்கிறலான் ரலாமைச்சந்திரன், அதல பலாரட் 
டடைமில் இருக்கத இவேனுக்கு எப்படித் வதரியும? எல்லலாம அவதலா இருக்கலாவன, குத்தக்கல்லு மைலாதிரி 
தங்கமுத்த. அவேன்தலான் வசலால்லியிருப்பலான்.

அன்னத்திற்கு ஒன்றும பரியேவில்டல. அடைவடை. இந்த ஆளுக்கு, என்டனத்தலான் விரட்டைத் வதரியுமுன்னு 
நிடனச்வசன். எல்லலாடரயும விரட்டுறலாரு. இந்த அக்வகளண்டைண்டுக்கு வவேணும. ஒரு தடைடவே, 
வகலாஞ்சம வசலால்லிக் வகலாடுங்க ஸலாரனு நலான் வகட்டைதக்கு "அவ்வேளவு பகிரங்கமைலாவேலா கற்றுக் வகலாடுக்க 
முடியுமுன்"னு அசிங்கமைலாய் வகட்டை பயேல். அப்ப்வ லா, இந்தக் கிழட்டு வசளரியும எப்டிச் சிரிச்சலான்? 
ஆமைலாம, அஸிஸ்வடைண்ட் டடைரக்டைர ஏன் இப்படிக் கத்தறலாரு? என்ன வேந்தட்டு அவேருக்கு?

எல்வலலாடரயும பலாரத்த சரவேணன், தன்டனப் பலாரக்கலாமைல் வபலானதில், அன்னத்திற்குக் வகலாஞ்சம 
வேருத்தமதலான்.

சரவேணன், தனத அடறக்குப் வபலாய், இருக்டகயில் டககடள ஊன்றலாமைல் அப்படிவயே உட்கலாரந்தலான். 
சிறித வநரம, நலாற்கலாலியிவலவயே முடைங்கிக் கிடைந்தலான். அப்பறம, ஒவ்வவேலாரு ரிஜிஸ்டைரலாக, ஒவ்வவேலாரு 
வபப்பரலாக படித்தப் படித்த, குறிப்வபடுத்தக் வகலாண்டைலான்.

மைதியே உணவு வநரம. வவேளிவயே எல்வலலாரும குமபல் குமபலலாய் கூடிப் வபசினலாரகள. அன்னம, தனத 
டிபன் வகரியேடர எடுத்த, பியூன் சிதமபரத்தடைன் பகிரந்த வகலாண்டைலாள. ஒருவேருக்வகலாருவேர பிடிக்கலாத 
அலுவேலரகள கூடை, ஒருவேடர ஒருவேர பிடித்தபடி வபசிக் வகலாண்டைலாரகள. தடலடமைக் கிளலாரக் பத்மைலா 
என்றலால், உமைலாவுக்கு வவேப்பங்கலாய். இப்வபலாவதலா, அவேள கன்னத்டத ஆப்பிள மைலாதிரி தடைவியேபடிவயே 
வபசினலாள. வசளரிரலாஜேன், வகலாடூரமைலாகச் சிரித்தக் வகலாண்டைலார. நடுங்கிக் வகலாண்டிருந்த 
அக்வகளண்டைண்டடைப் பலாரத்த, டதரியேமைலாய் இருக்குமபடி டசடக வசய்தலார. இத, வயேலாக்கியேன் பயேப்படை 
வவேண்டியே கலாலம; நீ பயேப்படை வவேண்டைலாம' என்று அவேன் கலாதில் வபலாடைப் வபலானலார. பிறகு, அவேனும 
வகலாஞ்சம பயேந்த, தன்னிடைம சரணலாகதியேடடையேட்டுவமை என்ற ஆடசயில், அந்த ஆசலாமிடயே 
கண்டுக்கவில்டல.

சரவேணன், டிபன் கலாரியேடரத் திறக்கவில்டல. வடைலிவேரி ரிஜிஸ்டைர, வபவமைன்ட் ரிஜிஸ்டைர, வபனலால்டி 
ரிஜிஸ்டைர என்று பல ரிஜிஸ்டைரகள. இன்னும ஒன்டறக் கலாவணலாம. அவேனுக்கு ஆத்திரம ஆத்திரமைலாக 
வேந்தத. தளளிக் குதித்த வவேளிவயே வேந்தலான். சலாப்பிட்டுக் வகலாண்டிருந்த வசளரியின் அருவக வேந்தலான்.

"மிஸ்டைர வசளரி, நலாம வினிவயேலாகிக்கிற எழுத வபலாருளகவளலாடை தரமும சரியில்ல. சரியேலான 
சமையேத்தக்கும வேரவலன்னு பல ஆபீஸ்களல இருந்த வேந்த பகலாரகடள. தனியேலாய் ஒரு டபல்ல வபலாடைச் 
வசலான்வனவன. வபலாட்டீங்களலா?"

"இல்ல ஸலார. அப்வபலா வதடவேயில்டலன்னு நிடனச்வசன்."
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"அப்படி நிடனத்தலால். நீங்கவள வதடவேயேலான்னு நலான் நிடனக்க வவேண்டியேத வேரும."

"ஸலார. நலாலுவபர முன்னிடலயில், என் வேயேசக்கலாவேத."

"ஐ ஆம ஸலாரி மிஸ்டைர வசளரி. நலான் இங்வக வகட்டிருக்கப் படைலாததலான். பட், அந்தக் கடிதங்கள எனக்கு 
வவேணுவமை."

"வதடிப் பிடிச்சத் தலாவரன் ஸலார. சலாப்படுறீங்களலா ஸலார?" 

"வநலா. வதங்க்ஸ்."

சரவேணன், அடறக்குள சிடறயேலானலான்.

வநரம ஒடிக் வகலாண்டிருந்தத. வவேளிவயே கலாலடிச் சத்தம வகட்டு சரவேணன், கடிகலாரத்டதப் பலாரத்தலான். 
மைணி மைலாடல ஐந்தலா? நழுவேப் வபலான ரலாமைச்சந்திரடனக் கூப்பிட்டைலான். "வடைலிவேரி. வீட்டுங்க. என்னலாச்ச?"
என்றலான்.

"நலாடளக்கு. சத்தியேமைலாய் தலாவரன் ஸலார."

"மைறந்தடைப்படைலாத. பீ வகரபல்."

சரவேணன் கூப்பிடைலாமைவல வசளரி வேந்தலார.

"நலாடளக்கு. எப்படியும அந்த வலட்டைருங்கடள வதடிப் படிச்சத் தந்தடுவறன் ஸலார."

"வேரட்டுமைலா ஸலார."

"வயேஸ்."

அலுவேலகம வவேறுடமையேலாகிக் வகலாண்டிருந்தத.

வேலாட்ச்வமைன் வேந்த வேணக்கம வபலாட்டைலான்.

"அன்னத்டதக் கூப்பிடுப்பலா. ஏய்யேலா முழிக்கிவற? வடைஸ்பலாட்ச் கிளலாரக் அன்னத்டத."

அன்னம, அடர நிமிடைத்தில் வேந்தலாள. தனக்குள வபசியே படிவயே வேந்தலாள. சிதமபரம இன்டனக்கு ஆபீஸர 
சலாப்பிடைலன்னு வசலான்னலார. அவத மைலாதிரி டிபன் கலாரியேரும.

"கூப்பிட்டீங்களலா ஸலார."

"எங்வக தங்கியிருக்கீங்க?" 

"ஒரு வபண்கள விடுதியில்." 

"டநட்ல. எதக்குளவள வபலாகணும." 

"எட்டு மைணிக்குளவள."

"அப்படியேலா. நலாடளக்கு ஈவினிங்ல ஏழு மைணிவேடரக்கும இருக்குமபடியேலாய் வேலாங்க. ஏன் வயேலாசிக்கிறீங்க? 
ஒங்கடள கடிச்சத் தின்னுடை மைலாட்வடைன். முடியேலாதன்னலா வவேண்டைலாம. வசலால்லுங்க."

"முடி"

"அப்படின்னலா என்னமமைலா அரத்தம?"

"உம."
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அந்தப் பதட்டைத்திலும, சரவேணனுக்குச் சிரிப்ப வேந்தத. அவேவளலா, அப்பலாவித்தனமைலாய் வபசியே அசட்டுத் 
தனத்டத நிடனத்த வவேட்கப் படுபவேள வபலால் நின்றலாள.

"ஓ.வக. நீங்க. வபலாகலலாம."

அன்னம, வமைல்ல வமைல்ல நடைந்தலாள. எதக்கு இந்த ஆள, நலாடளக்கு இருக்கச் வசலால்றலார.? ஒருவவேடள 
கடதகளுலயும, சினிமைலாவுலயும, வேலாரத மைலாதிரி. சீ. இவேரு அப்படிப்பட்டைவேரனலா, உலகத்தில் 
நல்லவேங்கவள இருக்க முடியேலாத. சரிதலாண்டி. உலகத்தல நல்லவேங்க இருக்கிறதலாய், ஒனக்கு யேலாருடி 
வசலான்னத?

சரவேணனின் டககள பமபரமைலானவபலாத, அன்னமமைலா தடலக்குள பமபரத்டத ஆடைவிட்டைவேள வபலால், 
ஆடி ஆடி நடைந்தலாள.
-----------------
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சரவேணன் வீட்டுக்குள நுடழந்தவபலாத, அமமைலா வவேளிவயேறிக் வகலாண்டிருந்தலாள. அவேன் அவேடளப் 
பலாரக்கலாமைல், ஜேன்னல் கமபியில் முகம பதித்தபடி, லயித்த நின்ற தங்டக வேசந்தலாடவேப் பலாரத்தலான். எதிர 
ஜேன்னலில் ஒருவேன் இவேடனப் பலாரத்ததம, நழுவினலான். அப்படியும இருக்குவமைலா. சீ. என் தங்டகயேலா 
அப்படி? இருக்கலாத. தற்வசயேலலாக நின்றிருப்பலாள டகயில் ஏவதலா பத்தகத்வதலாடுதலான் நிற்கிறலாள. படித்த 
அலுப்பில், முதகு வேலியில் ஜேன்னல் பக்கமவபலாய் சலாய்ந்திருப்பலாள என்றலாலும, வகட்டைலான்

"வேசந்தலா. டகல. என்ன பக்..?”

"கலா. கலாமபட்டிஷன் மைலாஸ்டைர." 

வேசந்தலா கலாட்டினலாள. அவேனுக்குத் திருப்தி தன்டனவயே வநலாந்த வகலாண்டைலான். ஒருவேனுக்கு மைவனலாநிடல 
பலாதித்தலால், பிறத்தியேலார மைனத்டதயும வநலாய்க் கணக்வகலாடு பலாரப்பலான் என்பத எவ்வேளவு உண்டமை. 
அவேன், தனத அடறக்குள வபலாகப் வபலானவபலாத, அமமைலாக்கலாரி திருமபி வேந்தலாள.

"ஆமைலாடைலா. வதரியேலாமைத்தலான் வகட்வகன். நலாமை ஒரு கலாலத்தல இருந்த நிடலடமைடயே நிடனச்சப் 
பலாரக்கணும."

"என்னமமைலா வசலால்வற?" 

"நமமை ஊரு வபருமைலாளும, தடரச்சலாமியும. ஒன்டனப் பலாரக்க ஆடசவயேலாடை ஆபீஸஜுக்கு வேந்தலால், 
அப்படியேலா விரட்டி அடிக்கிறத? நலாமைளும படழயே நிடலடயே மைறந்தடைப் படைலாதடைலா."

"நலான் படழயே நிடலடயே மைறக்கலாததலால்தலான், விரட்டுவனன். வேரப்பத் தகரலாறுல, அந்தப் பணக்கலாரன் 
பலவவேசத்தக்கு வேக்கலாலத்த வேலாங்கி, நம அண்ணியே இவேங்க வரண்டுவபரும மைலானபங்கமைலாய் வபசன 
படழயே கலாலத்டத நலான் மைறக்கல."

"முப்பழி வசய்தவேனலாய் இருந்தலாலும, முற்றத்தக்கு வேந்தவிட்டைலால், அவேடன உபசரிக்கணும; ஊரல 
ஆயிரம நடைந்திருக்கலலாம. அதக்கலாக இப்படியேலா அடிச்ச விரட்டுற்த? இங்க வேந்த ஒரு பலாடு அழுதப்டுப் 
வபலாறலாங்க. அப்பறம ஒன் தங்கச்சிகிட்டை எடதவயேலா எழுதிக் வகலாடுத்தட்டுப் வபலானலாங்க." 
"நீ இப்வபலா எங்கமமைலா வபலாவற?"

"பிளடளயேலார வகலாவிலுக்குத்தலான். என்னலால வவேற எங்க வபலாகமுடியும.? வேந்த மூணுமைலாசமைலாகுத. 
வேண்ணலாரப் வபட்டடையில நமமை ஜேனங்கடளப் பலாரக்கல. ஒரு இடைத்டதச் சத்திப் பலாரக்கல. நீ வபரியே 
அதிகலாரியேலாம. ஒன்டனவிடை சின்ன ஆபீஸர வீட்டு முன்னலால் கலார நிக்குத. அவேங்க வசலாந்தக்கலாரங்கள 
மைகலாபலிபரவமைலா, ஏதலாவமைலா. அங்வககூடை கூட்டிக்கிட்டுப் வபலாறலாங்க. நீயுமதலான் இருக்வக. ஏய் வேசந்தலா. 
அண்ணன்கிட்டை வகளுமமைலான்னு அப்வபலா வசலால்லிக் வகலாடுத்தட்டு. இப்வபலா ஏன். ஒண்னும 
வதரியேலாதவேள ம லாதிரி நிற்வக? ஒன்வனலாடை வசலாந்த அண்ணன்தலானடி ஒன்வனலாடை ரத்தமதலானடி வவேற 
மைலாதிரியேலா. வகளுழலா. இவ்வேளவுக்கும வசளமிவயேலா வசளக்கியேவமைலான்னு ஒரு மைவேரலாசன் எத்தடன தடைவே 
கலார தலாவரன்னலான்."

சமையேலடறயில் இருந்த வவேளிவயே எட்டிப் பலாரத்த அண்ணி தங்கமமைலா, மைலாமியேலார வசலான்னத 
தனக்குத்தலான் என்படதப் பரிந்த வகலாண்வடை உளவள ஒடுங்கிக் வகலாண்டைலாள. வவேற மைலாதிரியேலா. என்ற 
வேலாரத்டத என்ன வேலாரத்டத?

சரவேணன் சீறினலான்.

நீ. வமைலாதல்ல வகலாவிலுக்குப்வபலாமமைலா. அப்படியேலாவேத ஒனக்குப்பத்தி வேருமைலான்னு பலாரப்வபலாம. வேசந்தலா. 
நீயும வபலா. என்னத இத? நமமை ஊர வபருச்சலாளிங்க எழுதிக் வகலாடுத்ததலா? நீவயே கிழிச்சிப் வபலாட்டுடு 
அநியேலாயேம வசய்யேலாமைவல நலான் படுற பலாடு வபலாதம."

சரவேணன், தனத அடறக்குள வேந்தலான். ஆடடைகடள மைலாற்றிக் வகலாளள வவேண்டும என்றுகூடை அவேனுக்குத்
வதலான்றவில்டல. பலாவிப்பயேல் வசசௌமி நலாரலாயேணனுக்கு. இப்படிப் பழி வசலால்ல, எப்படி மைனச வேந்தத? 
முன்ப இருந்த அடறக்குக்கூடை, ஒரு தடைடவே ஆப்பிள கூடடைவயேலாடு வேந்தலான். மைரியேலாடதக்கலாக ஒரு 
ஆப்பிடள எடுத்தக் வகலாண்டு, அனுப்பப்பட்டைலான். இவத இந்த வீட்டிற்கு, வேலாடைடக முன்பணமைலாய், 
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இரண்டைலாயிரம ரூபலாய் வகட்டைலாரகள. இடத வசக்ரவடைரியேட் கமைவலக்கருக்கு, வடைலிவபலானில் வதரிவித்த, 
சரவேணன் கடைன் வகட்டைலான். அப்வபலாத, அவேனுக்கு முன்னலால் இருந்த வசசௌமி, நலான் தவரன் ஸலார. நீங்க 
அப்பறமைலாய். எப்வபலா வவேணுமின்னலாலும தலாங்க ஸலார என்றலார. சரவேணன், நலான் கடைன் வேலாங்குறதலா இல்ல
அப்படிவயே வேலாங்குவேதலாய் இருந்தலாலும வநருக்கமைலானவேங்ககிட்வடை - அதவும இந்த ஆபிவஸலாடு 
சமபந்தப் படைலாதவேங்க கிட்வடைதலான் - வகட்வபன்’ என்றலான். உடைவன, அவேர மைழுப்பவலலாடு சிரித்தலார. 
அப்படியும அந்த மைழுமைலாறிப் பயேல், இந்த வீட்டுக்வக கலாவரலாடு வேந்த வபரியேமமைலா! ஓங்க மைகனுக்குப் 
பிடழக்கத் வதரியேடல. நலான் என்ன லஞ்சமைலா வகலாடுக்கிவறன்?. ஒங்க வேயித்தல பிறந்த மைகன் மைலாதிரி நலான் 
என்றலான்.

வீட்டுக்கு ஒருவேன் டசக்கிளில் வேந்தலாவலவயே, வபரியே மைனுஷியேலாய் ஆகிவிட்டைதலாய் நிடனக்கும அமமைலா, 
கலாரில் வேந்தவேன் அப்படிப் வபசியேடதப் பலாரத்தவிட்டு, அவேன் டகயில்கூடை முத்தமிட்டைலாள. ஒருதடைடவே, 
சரவேணன்தலான், அலுவேலகத்திற்கு வேந்த வசசௌமியிடைம நலான். நலான் சத்தமைலாய் இருக்க விருமபறவேன். 
என்டன அசத்தப்படுத்தப் பலாரக்கலாதிங்க ஸலார. நீங்க நிடனக்கிறத மைலாதிரி ஆளுல்ல நலான் என்றலான். 
அப்வபலாதகூடை 'ஸலாரி ஸலார. ஒங்க வநரடமைக்குத் தடலவேணங்குவறன் ஸலார என்று வசலான்னவேன் 
இப்வபலாத எப்படி எழுதியிருக்கலான்.? இந்த 'வடைமவபலா விவேகலாரத்த வவேச்சி பகலார வலட்டைருக்கு எப்படி 
"வடைமவபலா வகலாடுத்திருக்கலான். நலான் லஞ்சப் வபரவேழியேலாம. பில் வகலாடுத்தலானலாம. பணம 
வகலாடுக்கலீயேலாம மிரட்டுவறனலாம. அவடைய் வசசௌமி ஒன் டக அழுகுண்டைலா. வீட்டு வேலாடைடக வகலாடுக்க 
முடியேலாமைல், சமபளத்தல, ஸ்கூட்டைர அட்வேலான்ஸ், கூட்டுறவு சங்கக் கடைன்னு எத்தடனவயேலா பிடிப்பகளல 
சிக்கி அல்லலாடுறவேண்டைலா நலான். அப்வபலாகூடை எவேன் கிட்டையேலாவேத வேலாங்கணுமுன்னு ஒரு எண்ணம கூடை 
வேரலடைலா. என்டனப் வபலாயேலா அப்டி எழுதிட்வடை? என் அமமைலா ஒன்டன மைகனலாய் நிடனச்ச. முத்தம 
வகலாடுத்தலாவள. அவேள வபத்த பிளடளடயேயேலாடைலா இப்டி அவேதூறு பண்ணிட்வடை?.

'கலாபி என்ற குரல் வகட்டு, சரவேணன் நிமிரந்தலான். அவேனத கலக்கத்தில், அண்ணி தங்கமமைலா கலக்கத்டத 
அவேன் பரிந்த வகலாளளவில்டல. வமைளனம லாக டீடயேக் குடித்தலான். அவேடனவயே தங்கமமைலா பலாரத்தலாள. 
'முகம ஏன் இப்படி கலங்கியிருக்குத? ஒருவவேடள எனக்குத்தலான் அப்படித் வதரியுதலா? இவேனும 
ஒருவவேடள என்டன உதலாசீனம வசய்யுறலாவனலா? அப்படின்னலால் எனக்கும நல்லத. படழயேபடியும 
வேயேல் வவேடலக்குப் வபலாயிடைலலாம. இல்லன்னலா பிறந்த வீட்டுக்குப் வபலாயிடைலலாம. அமமைலாவுக்கும 
கடடைசி கலாலம. எனக்குக் கடரவயேறுற கலாலம. உதலாசீனம வசய்யுறலாவனலா? இருக்கலாத. நமமை அண்ணின்னு 
என்டன ஒருகலாலத்தல கண்டைபடி அந்த சண்டைலாளன் திட்டுனடத, இன்னிக்கும வநனச்சட்டு 
இருக்கலாவன. 'அநியேலாயேம வசய்யேலாமைவல மைலாட்டிக்கிட்டுத் தவிக்கிவறன்னு வசலான்னலாவன. என்ன மைலாட்டைல்?
நலாவமை வகட்கலலாம.

"என்ன. ஒரு மைலாதிரி இருக்கிங்க?" அவேள வகட்டைலாள. 

"எல்லலாம உங்களலாலதலான்."

"என்னலாலயேலா?" 

"ஆமைலா. வவேடலயில் வசருறதக்கு முன்னலால, ஒங்க அண்ணன், வேழக்குல அடர கிளலாஸ் டீ கூடை வேலாங்க 
மைலாட்டைலாரு. நீயும அப்படி இருக்கணுமுன்னு வசலான்னிங்க. நலான் வவேற எத வேலாங்கலாட்டைலாலும. சில சமையேம.
கலாண்டிரலாக்டைரகிட்டை கலாபி குடிச்வசன். அத தப்பத்தலாவன. தண்டைடன நியேலாயேந்தலாவன."

"நீங்க பலாட்டுக்கு." 

"ஏத. இங்க வேருத. சரத்தலான். வபசனலால், நீ நலான்னு வபசங்க, இல்லன்னலா வபலாங்க."

"இன்னிக்கு ஒன் முகம ஏன் ஒரு மைலாதிரி இருக்குப்பலா. கலாச்ச மைரத்தலதலான் கல் விழும. அதக்கலாப் வபலாய்."

"இப்வபலா. எனக்கு எதவும இல்டல. நீங்கதலான் வகலாஞ்ச நலாளலாய் ஒரு மைலாதிரி இருக்கீங்க."

அப்டி ஒண்ணுமில்லிவயே." 

"எனக்கு வதரியும அண்ணி. அமமைலா இந்த வீட்ல உங்களுக்கு உரிடமை இல்லன்னு குத்திக் கலாட்டுறலாள, 
வேசந்தலா ஆமைலாம வபலாடுறலாள, சரிதலாவன?"

"அப்டில்லலாம அதிகமைலாய்." 
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"ஓவஹலா. அப்வபலா வகலாஞ்சமைலாய் இருக்குத. "ஒன்கிட்டை வேலாடயேக் வகலாடுத்திட்டைலால் அப்பறம மீள 
முடியுமைலா?" 

"நீங்க என்கிட்டை மீளமுடியேலாமைல் இருக்கணுமுன்னு ஒரு முடிவு வசய்தட்வடைன். எங்கமமைலாவவேலாடை 
வபலாக்கும, நலாய் வேலாலும ஒவர மைலாதிரி. வநரலாகலாத. ஒங்களுக்கு இந்த வீட்ல உரிடமை உண்டுன்னு அமமைலா 
எப்வபலாதம நிடனக்கணும. அதக்கலாக ஒரு முடிவு வசஞ்சிருக்வகன். ஒங்க தங்டக ஒண்ணு கலாவலஜல 
படிச்சட்டு சமமைலா தலாவன இருக்குத?"

"ஆமைலாம. நீ எதக்கு."

'அவேடள சின்ன வேயேசல பலாரத்தத; எனக்குக் கட்டிக் வகலாடுப்பலாங்களலா? கல்யேலாணம ஆகட்டும. அப்பறம 
ஓங்க மைலாமியேலார என்ன வபசறலாளனு பலாரப்வபலாம. வலட்டைர எழுதங்க அண்ணி. ஆனலால் ஒன்று. ஒங்க 
தங்டக ஓங்கடள மிரட்டுறலாள, எடுத்வதன் கவிழ்த்வதன்னு வபசறலாளனலா, வகலான்னுப்படுவவேன் 
வகலான்னு."

"எந்தப் வபண்டணயும - அவேள வமைலாசமைலானவேளலாய் இருந்தலாலுமஅடிப்பத அநலாகரீகம"

"நலான் நலாகரிகமைலாய் வகட்டைலால், வகலாடுக்க மைலாட்டிங்க. நலாவன வபலாய் கூட்டிட்டு வேந்தடைட்டுமைலா"

"ஒன்டனக் கட்டிக்க அவேளுக்குக் வகலாடுத்த வேச்சிருக்கணும. இப்வபலா அதக்கு அவேசரமில்ல. வேசந்தலா 
தலான் அவேசரம."

"என்ன அண்ணி வசலால்றீங்க?"

"அவேளுக்குக் கலாலலா கலாலத்தல முடிச்சடைனும. ஒன் கல்யேலாணம எப்வபலா வவேனுமைலானலாலும நடைக்கட்டும. 
ஆனலால் அவேள கல்யேலாணம இப்பவவே நடைக்கணும."

"அவேளுக்கு என்ன அவேசரம? வமைலாதல்ல வவேடலக்குப் வபலாகட்டும."

"நலான் வசலால்றடதக் வகளுப்பலா. நலாடளயில் இருந்த அவேளுக்கு மைலாப்பிளடள பலாரக்கிற வவேடலடயேத் 
தவேக்கு. இப்வபலா, அவேளுக்குத் வதடவே வவேடலயில்ல. கல்யேலாணம."

"என்ன பூடைகமைலாய் வபசறீங்க?"

"பூடைகமும இல்ல. எதவும இல்ல. ஏவதலா மைனசல வதலாணுத. உண்டமைடயேச் வசலால்லப் வபலானலால். 
ஒன்டனவிடை இப்வபலா எனக்கு அவேள வமைலதலான் கவேடல.

"சரி. ஒங்க கவேடலடயேத் தீரக்கறதக்கலாவேத. மைலாப்பிளடள பலாரக்வகன்."

தங்கமமைலா, பூரிப்வபலாடு பன்னடகத்தலாள. சரவேணன் இன்னும குழந்டத மைலாதிரிதலான். இடுப்பில் இருந்த 
பிளடள, என்னமைலாய் வேளரந்தட்டைலான். வேலாரவேங்ககிட்டையும, வபலாறவேங்கக்கிட்டையும, எவ்வேளவு 
பக்குவேமைலாய் அழுத்தமைலாய் வபசறலான். எல்லலாத்தலயும அவேன் அண்ணன் மைலாதிரி. இல்ல. இல்ல. அவேடர 
மிஞ்சிட்டைலான். இன்னும மிஞ்சணும."

சரவேணன் அண்ணியிடைம அலுவேலகத் தடலவேலிகடளச் வசலால்லப் வபலானலான். அண்ணிக்கு விவேரங்கள 
பரியேலாத என்றலாலும, அவேற்றிலுளள விஷம பரியும, அடத முறியேடிக்கிற மைருந்டதயும வசலால்வேலாங்க. 
நீண்டை நலாட்களுக்குப் பிறகு, அண்ணியிடைம மைனம விட்டுப் வபசியே திருப்தி. மைனவமை அற்றுப் வபலானத 
வபலால் வபச வவேண்டும என்ற ஆவேல். நடைந்தடத விளக்கி, தலான் நடைந்த வகலாளள வவேண்டியேடதக் 
வகட்பதற்கலாக, உட்கலாருங்க அண்ணி என்றலான். உட்கலாரத்தலாள வபலானலாள. அதற்குள வேலாசலில் வசருப்பச் 
சத்தம, அமமைலாவின் அதிருப்தியேலான குரல்….

தங்கமமைலா, அவேனிடைம வசலால்லலாமைவல ஓடினலாள. கலாபி டைமளடரக் கூடை எடுக்கலாமைவல ஓடினலாள. 
சரவேணனுக்கு, என்னவவேலா மைலாதிரி இருந்தத. அண்ணி எதக்கலாக இப்படி பயேப்படைனும? அமமைலா இந்த 
அளவுக்கலா அவேங்கடளப் பயேமுறுத்தி வேச்சிருப்பலாங்க.?

சரவேணன், எரிச்சவலலாடு கட்டிலில் சலாய்ந்தலான். கலாண்டிரலாக்டைர வசசௌமி நலாரலாயேணனில் இருந்த, பியூன் 
அடடைக்கலம வேடரக்கும, அவேள கண்ணில் விரல் டவேத்த ஆட்டினலாரகள.

37



அவேன் கண்கடள மூடிக் வகலாண்டைலான். ஆனலால், அந்தக் கலாட்சிகள அதிகமைலாயின. மீண்டும கண்கடளத் 
திறந்தலான். உளளங் டககடள, வவேறியேலாகப் பலாரத்தலான்.

"இடதயேலா. லஞ்சம வேலாங்குவேதலாய் வசலால்வற? ஏய் வசளமீ."

அவேன், தன்டனயேறியேலாமைவல கத்தினலான்.
-----------
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அலுவேலக வநரத்திற்கு முன்னதலாகவவே வேந்தவிட்டை அன்னத்டத, அத முடிந்த பத்த நிமிடைம கழித்த 
வசரந்தலாற்வபலால் வேந்த வசளரிரலாஜேனும, பத்மைலாவும, உமைலாவும ஆளுக்வகலாரு பக்கமைலாய் உலுக்கினலாரகள. 
உமைலா வேலாசல் பக்கமைலாய் நின்றபடி, சரவேணன் வேரும வேழிடயேயும கண் டவேத்தலாள. அவேன் வேருவேதற்கு 
முன்ப ஆத்திரத்டதக் வகலாட்டி முடித்தவிடை வவேண்டும என்ற ஆங்கலாரத்வதலாடு அவேள நின்றவபலாத, 
தடலடமை கிளலாரக் பத்மைலா பற்கடளக் குத்தியேபடி வகட்டைலாள.

"அன்னம ஒன் மைனசல என்னடி நிடனப்ப? ஆபீஸர கிட்வடை வபலாய் ஏன் எங்கடள வேத்தி வேச்வச. ஏதலாவேத 
குடறயிருந்தலால், எங்க கிட்வடை வசலால்ல வவேண்டியேத தலாவன!"

வசளரி, பத்மைலாவின் பக்கத்தில் வேந்த, அவேடள அதட்டுவேத வபலால் வபசினலார.

"நீ வவேற. பலாவேம 'கலாலனிப் வபலாண்ணு. இத பலாரக்கக்கூடியே ஒரு வவேடல வடைஸ்பலாட்ச்னு 'பலாவேம 
பலாரத்வதலாம பலாரு. நமைக்கு இதவுயே வவேணும. இன்னமும வவேணும."

உமைலா, அன்னத்தில் முன்னலால் வேந்தலாள. 

"நலான் இந்த ஆபீஸர கூடை மைட்டுமைல்ல. இவேடர விடை வபரியே வபரியே ஆபீஸருங்க கிட்வடைகூடை 
வநருக்கமைலாய் பழகி இருக்வகன். யேலாடரப் பத்தியேலாவேத வேத்தி வேச்சிருப்வபனலான்னு இவேங்க கிட்வடைவயே 
வகளு. ஏவதலா அவேரு வலசலாய் சிரிச்சப் வபசிட்டைலாரனு. இப்படியேலா வேத்தி டவேக்கிறத? ஒன்டனப் பற்றி 
வேத்தி வவேச்ச. அடத வநருப்பலாய் மூட்டைறதக்கு எங்களுக்கு எவ்வேளவு வநரம ஆகும? சீ. கடடைசில ஒன் 
பத்திடயே கலாட்டிட்டிவயே."

அன்னம திண்டைலாடியேதில், பத்மைலாவுக்குக் வகலாண்டைலாட்டைம. 

"வசலால்றடத நல்லலா வகளுடி. நீ அவேருகிட்வடை. மினுக்கிக் குலுக்கிச் வசலான்னலால்கூடை எங்களுக்கு 
அனலாவேசியேம. இந்த ஆபீஸஜுக்கு அஸிஸ்வடைண்ட் டடைரக்டைரலாய் எத்தடனவயேலா வபரு வேருவேலாங்க. 
வபலாவேலாங்க. எவேரும மூணு வேருஷத்தக்கு வமைல. நிரந்தரமைலாய் இருக்கப் வபலாறதில்ல. நலாங்கதலான் 
நிரந்தரம. நீ ஆடுனலாலும, சரவேணன் இருக்கதவேடரக்குந்தலான் ஆடை முடியும. ஒன்வனலாடை வவேடலத் 
திறடமைடயேப் பற்றி எழுதப்வபலாறத நலான். அடதச் சரியேலான்னு பலாரக்கப் வபலாறத வசளரி ஸலார. 
அஸிஸ்வடைன்ட் டடைரக்டைர வமைலாட்டடைக் டகவயேழுத்தத்தலான் வபலாடைணும. பளளி வேச்வசலாமுன்னலால், அத 
ஒன் உத்தியேவயேலாகத்தல, கமைலாவேலா இருக்கலாத. பல்ஸ்டைலாப்தலான். பத்திவயேலாடை பிடழச்சக்வகலா. 
அவ்வேளவுதலான் வசலால்லலலாம."

அன்னம, மைருவி மைருவிப் பலாரத்தலாள. கண்கள அவேடளக் வகளலாமைவல நீடரச் சரந்தன. வதலாண்டடை 
அடடைத்தத. அவேள சித்திகூடை இப்படி அவேடளக் குவரலாதமைலாகப் பலாரத்ததில்டல. ஏன் திட்டுறலாங்க? 
என்னத்த வசலால்லிட்வடைன்? வநற்று, சரவேணன் அவேடள குசலம விசலாரித்தத மைனத்திற்கு வேந்தத. 'குசலம 
விசலாரிப்பதவபலால் விசலாரித்த, அந்த ஆள பலன் விசலாரடண வசய்திருக்கலான். படுபலாவி! நலான் என்றலால் 
அவேனுக்குக்கூடை இளக்கலாரம.

அன்னம, விக்கி விக்கி, திக்கித் திக்கிப் வபசினலாள 

"நலானலாய் எதவும வசலால்லல. அவேரலாய் வகட்டைலாரு. அவேரலாய்தலான் வகட்டைலாரு. வதரியேலாத்தனமைலாய் ஏவதலா 
வபசிட்வடைன். அப்வபலாகூடை நீங்க ரிஜிஸ்டைரல அனுப்பலாவத. சலாதலாரணமைலாய் அனுப்பன்னு வசலான்னடத. 
வயேலாசித்த வயேலாசித்த, பயேத்தலதலான் வசலான்வனன். இவ்வேளவுக்கும. உங்களலால் எனக்கு வமைவமைலா கிடடைச்ச
வபலாதகூடை மூச்ச விடைல. என்டன நமபங்க. நலான் வகலாள வசலால்லத் வதரியேலாதவேள. எனக்கு யேலாரும 
விவரலாதியில்ல."

உமைலா, வேக்கீல்வபலால், ஆளகலாட்டி விரடல ஆட்டி ஆட்டிக் வகட்டைலாள.

"வநற்று சலாயேங்கலாலமைலாய் அவேடர எதக்கலாக ஸ்வபஷலலாய் பலாரத்வத?”

"நலான் பலாரக்கல. அவேரலாய் வகட்டைலாரு. இன்டனக்கு ஈவினிங்ல, ஏழு மைணி வேடரக்கும ஆபீஸ்ல இருக்க 
முடியுமைலான்னு வகட்டைலாரு. வவேணுமுன்னலால். முடியேலாதன்னு வசலால்லிடுவறன்."
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"இருக்கியேலான்னு வகட்டைலால், நீ படுக்கிவறன்னு வசலால்லிஇருப்வப." 

உமைலா, கண்ணலாடிடயேப் பலாரத்தப் வபசியேவேள வபலால், உதட்டடைக் கடித்தலாள. வசளரிரலாஜேன், 

"நல்லதக்குக் கலாலமில்ல. ஒன்டனவயேல்லலாம அக்வகளவுண்ட் வசக்ஷன்ல மைலாட்டை வேச்ச. டிரலாப் 
வசய்யேணும. கலாலனிப் வபண்ணலாச்வசன்னு கருடண டவேக்கிறதக்கு இத கலாலமில்ல. அவேரகிட்வடை 
என்வனல்லலாம வசலான்னிவயேலா? எங்க தடலவிதி. கலாட்டைலான் வகலாட்டைலான் கிட்வடைல்லலாம தடல குனியே 
வவேண்டியேதிருக்கு." என்று கரஜித்தலார.

திடீர என்று ஒரு குரல் ஒலித்தத: 

"ஆமைலா. ஒங்க மைனசல என்ன நிடனக்கிறீங்க. வசலால்லுக்குச் வசலால்லு. கலாலனி கலாலனின்னு வசலால்றீங்க."

எல்வலலாரும திடகத்தவபலாத, தங்கமுத்த தலாவி வேந்தலான். வினிவயேலாகப் பிரிவு கிளலாரக். வநரலாக, அழுத 
வகலாண்டிருந்த அன்னத்தின் முன்னலால் வேந்தலான்.

"அன்னம. ஒங்கடளத்தலான். கிரலாமைத்த வசரி குனிகிறத மைலாதிரி இங்வக குனிந்தலால், அப்பறம. பூமியில் 
வேந்ததலான் முன் தடல இடிக்கும. இங்வக. யேலாரும ஒங்களுக்கு அவேங்கவளலாடை அப்பன் வீட்ல இருந்த 
சமபளம வகலாடுக்கல. பிச்டச வபலாடைல. யேலாவரலாடை தயேவேலாலயும நீங்க இங்வக வவேடலக்கு வேரல. ஒங்க 
மைலாமைலா மைச்சலான் ஒங்கடள இங்வக. அட்ஹலாக்ல" வபலாட்டு, அப்பறம நிரந்தரமைலாக்கல. வசலக்ஷன் கமிஷன் 
மூலம வேந்தவேங்க நீங்க. சிரிக்கிறவேங்கடளப் பலாரத்தச் சீறணும. சீறுறவேங்கடளப் பலாரத்த அலட்சியேமைலாய் 
சிரிக்கணும. அப்வபலாதலான். நமடமை மைலாதிரி ஆளுங்க கலாலம தளள முடியும. இந்த அஸிஸ்வடைண்ட் 
டடைரக்டைர இருக்குமவபலாவத இந்தப் பலாடு. மைற்றவேங்க இருந்தலால் என்ன பலாவடைலா? இந்தலா பலாரு. பலாவிப் 
வபலாண்வண ஒன்டன இனிவமைல், யேலாரலாவேத கலாலனிப் வபலாண்ணுன்னு வசலான்னலால், கலாலணிடயேக் கழற்றி
அடி அத ஒன்னலால முடியேலாதன்னலால். வசட்யூல்ட்கலாஸ்ட் கமிஷனுக்கு கமப்வளயிண்ட் வகலாடு. நலான் 
எழுதித் தலாவறன். அதவும முடியேலாதன்னலால். அப்பறம நலான்தலான் இந்த ஆபிஸ்ல வகலாடலகலாரனலாய் 
ஆகணும. ஒரு வகலாடலவயேலாடை நிற்கமைலாட்வடைன். ஒவ்வவேலாருத்தி ஜேலாதகமும என் டகயில இருக்கு. 
ஒன்டனப் வபலாய் படுக்கிறவேளனு வகட்கிறலாள. நீ பல்டல உடடைக்கிறதக்குப் பதிலலாய், பல்டலக் கலாட்டி 
அழுகிவற. எத்தடன வபரு எத்தடன வலடிஸஜுக்கு, டபல் எழுதிக் வகலாடுக்கலாங்கன்னும எனக்குத் 
வதரியும. கலாலனிப் வபண்ணலாம. வவேடல வேரலாதலாம…."

வசளரி ஆடிப்வபலானலார. உமைலா ஓடிப்வபலானலாள. பத்மைலா பதங்கிப் வபலானலாள. அன்னம தடலநிமிரந்தலாள. 
அவேடனவயே அண்ணலாந்த பலாரத்தலாள. அந்தப் பலாரடவேச் சூட்டில், அவேள கண்ணீர ஆவியேலாகியேத. 

சரவேணனின் தடல வதன்பட்டைத. தங்கமுத்த, இருக்டகக்குப் வபலாய்விட்டைலான். அடறயில் கலால் 
டவேத்தபடி, உளவள வபலாகப்வபலான சரவேணன், எடதவயேலா நிடனத்தக் வகலாண்டைவேன் வபலால், வசளரியிடைம 
வேந்தலான்.

"மிஸ்டைர வசளரி. அன்னத்தக்கு வசஞ்ஜ வகலாடுத்திட்டிங்களலா? ஆரடைர வரடியேலா?"

"உளவள வேந்த. விவேரமைலாய் வசலால்வறன் ஸலார."

சரவேணன் கத்தப் வபலானலான். கூடைலாத வபலாறுப்பலான பதவியில் இருப்பவேடர, பகிரங்கமைலாய் விமைரசிக்கக் 
கூடைலாத. உளவள வபலானவேடனவயே அன்னம பலாரத்தலாள. அவேன், உட்கலாரு முன்னலாவல, உமைலா 
வபலாய்விட்டைலாள. எப்படி வநளிச்சக் குலுக்கிப் வபலாறலாள. எங்கப்பன் கிட்வடை இப்வபலா இரண்டைலாவேத 
சமசலாரமைலா இருக்கவேள கலயேலாணத்தக்கு முன்னலாலவயே, அவேருகிட்வடை, வசடலடயே இழுத்த இழுத்த, மூடி
மூடிப் வபசவேலாவள, அவத மைலாதிரி வபசறலாள. இந்த ஆளும தடலடயே ஆட்டுறலான். ஆமைலா. வபலாகுமவபலாத 
என்டனப் பத்தி வகட்டுட்டுப் வபலானலாவர. ஆரடைரனு வவேற வசலான்னலாரு. என்ன ஆரடைரு? வேலாவயேண்டி 
எவ்வேளவு வநரமைலாய் அவேடர அறுக்கிவற. அப்பலாவி மைனுஷன். நீ முன்னலால குலுக்குறடதப் பலாரத்தட்டுப் 
பின்னலால வபசலாதவேளனு நிடனக்கலாரு. இவேடர எப்டில்லலாம திட்டியிருக்வக. இப்வபலா மைட்டும எப்டி 
குலுக்குவறடி?

இன்னும வசளரிரலாஜேன் வேரலாதடதக் கண்டு கதவேருவக வேந்த மிஸ்டைர வசளரி என்றலான். அவேர நிதலானமைலாக 
வேந்த உட்கலாரந்தலார.

"அன்னத்டத ஷிப்ட் வசய்யுற ஆரடைர என்னலாச்ச?"
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"இப்வபலா அந்த கலாண்டிரலாக்ட் பயேல் கலலாட்டைலா வசய்யும வபலாத, வவேண்டைலாமுன்னு பலாக்கவறன், ஸலார."

"இப்வபலாதலான் வவேணும. வநற்று திறடமைடயேப் பற்றிப் வபசனீங்க. எபிஷியேன்ஸிடயே வேருவித்தக் 
வகலாளளலலாம. ஆனலால்லலாயேல்ட்டி விசவேலாசமரத்தத்வதலாடைவயே வேலாரத அன்னம உடைமபல, நல்ல ரத்தம 
ஓடுத. ஆபீஸ் சகலாக்கடளப் பற்றி அப்பலாவித்தனமைலாய் வசலால்லலாம; ஆனலால் அடைலாவேடியேலாய் வசலால்ல 
மைலாட்டைலாள."

"அப்பறம உங்க இஷ்டைம. அவேளுக்கு வமைவமைலா வகலாடுத்தத உங்களுக்கு, இப்வபலா எவ்வேளவு சலாதகமைலாய் 
வபலாயிட்டு என்கிறடத நிடனச்சப் பலாருங்க."

"இவதலா, அவேவளலாடை வபரசனல் டபல். படியுங்க. நலான், நீங்க நிடனக்கிற மைலாதிரி. அவ்வேளவு 
மைட்டைமைலானவேன் இல்வல."

வசளலாரிரலாஜேன், அன்னத்திற்குக் வகலாடுக்கப்பட்டை 'வமைவமைலாடவேப் படித்தலார. ரகசியேக் கடிதத்டதப் 
படித்தவபலாத, சரவேணன் எப்படித் தடித்தலாவனலா. அப்படித் தடித்தலார. வமைவமைலாவில், சரவேணன் டகப்படை 
எழுதியேடதப் படித்தவிட்டுக் கத்தினலார.

"என்ன ஸலார. இத அநியேலாயேம. யூடிஸி, வபண்டண வடைஸ்பலாட்ச்ல வபலாட்டைத தவேறு. அவேள விரக்தில 
வவேடல பலாரக்கலாமைல் இருந்திருக்கலலாம. முதல் கடிதவமை ரிஜிஸ்டைரல வபலாகலாதடத வசக் வசய்யேலாத 
தடலடமைக் கிளலாரக்கும, நிரவேலாக அதிகலாரியும, இதக்கு ஒரு கலாரணமுன்னு எழுதியிருக்கீங்க. என்ன ஸலார 
இத அக்கிரமைம"

"வபலாறுடமையேலாய்ப் படிங்க. நலானும ஒரு கலாரணமுன்னு எழுதியிருக்வகவன."

"ஸலார, ரிஜிஸ்டைரல இடத வயேல்லலாமைலா எழுதறத?" 

"நீங்க வசலால்லித்தலான், அன்னம கடிதங்கடள ரிஜிஸ்டைரல அனுப்பவில்டல. இத எழுதலலாமு ன்னுதலான் 
நிடனச்வசன். ரிக்கலாரடைலாச்வசன்னு, வபருந்தன்டமையேலாய் விட்டுட்வடைன்." "இடதவிடை வமைவமைலாடவே 
கிழித்திருக்கலலாம நீங்க" 

நலான் கிழிப்வபன். அப்பறம வமைலாட்டடைப் வடைட்டிஷன் வபலாகும. எதக்கு வேமப? நல்லடத நல்ல 
விதம லாகவவே வசய்யேணுமுன்னுகத்தக்கிட்வடைன். ஆபீஸ் ஆரடைடர நலான் வபலாட்டுடுவறன். வடைலாண்ட் 
ஒரரி அப்பறம அக்வகளண்டைண்டை ரலாமைச்சந்திரன் இன்னும வேரலயேலா?”

"உடைமபக்குச் சகமில்டலயேலாம. வடைலிவபலான் வசய்தலான்."

"ஐஸி. நலாடளக்கு வமைடிக்கல் லீவ் வேரும. அப்வபலா கூடை நலான் அந்த பூரீரலாமைச்சந்திரடன வமைடிக்கல் 
வபலாரடுக்கு அனுப்பிடவேத்த, அவேமைலானப்படுத்த மைலாட்வடைன். வடைலிவேரி வீட்ஸ் என்னலாச்சலாம?"

"அடதப் பத்தி அவேன் வபசல ஸலார." 

"நீங்களும வகட்கல. ஒழியேட்டும. நீங்களலாவேத. நலான் வசலான்ன பகலார வலட்டைருங்கடள வதடுனீங்களலா?"

"இப்வபலா. இவதலா வதடுவறன் ஸலார." 

"பலாவேம. டபல் பண்ண மைறந்தட்டிங்க. இல்லியேலா?" 

ஆமைலாம ஸலார. அவேசரத்தல மைறந்தட்வடைன்." 

"இவதலா பலாருங்க இந்த டபல். இதல எல்லலா வலட்டைருங்களும டபலலாகி இருக்கு. பீவரலாவுக்குப் 
பின்னலால கிடைந்தத."

"சத்தியேமைலாய் எனக்குத் வதரியேலாத ஸலார. வவேற யேலாரும டபல் வசய்திருக்கலலாம."

"நலான் ஒங்கடளக் குடற வசலால்லலிவயே. யேலாவரலா வவேடல வமைனக்வகட்டு. டபல் பண்ணிட்டு. அப்பறம 
பீவரலாவுக்குப் பின்னலால் ஒளிச்சி வேச்சிருக்கலாங்க."
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"நலான் வவேணுமுன்னலால் லீவ்ல வபலாவறன் ஸலார. இந்த ஆபீடஸ விட்டுத் வதலாடலயுவறன் ஸலார"

"அத ஒங்க இஷ்டைம. எந்த நிறுவேனத்தலயும தனி மைனிதன் முக்கியேத்தவேம அதிகமைலாகப்படைலாத. ஆகலாத. 
நிறுவேனம, மைனிதடன விடைப் வபரிச. இந்த ஆபீஸ், நீங்க இல்லலாட்டைலாலும, நலான் இல்லலாட்டைலாலும, 
இயேங்கும. அன்னம மூலம அக்வகளண்டை வசக்ஷன் கூடை அழகலாய் இயேங்கும."

"வபலாய் ஆரடைர வபலாடுவறன் ஸலார." 

"வவேண்டைலாம. நலான் வபலாட்டுக்கிவறன். நீங்க வவேணுமுன்னலால் லீவ் வலட்டைர எழுதங்க. இல்லன்னலா. 
வவேற வவேடலடயேக் கவேனியுங்க. ஓ.வக. நீங்க வபலாகலலாம. வசளமி நலாரலாயேணன் பண்ணியேத்தல நலான் 
பிஸ்ஸி."

"நல்லதக்வக கலாலமில்ல ஸலார."

"அதனலாலதலான் நீங்க இங்வக இருக்கிறீங்க."

வசளரிரலாஜேன் அசந்த வபலானலார. இவ்வேளவு ஊழல் குற்றச் சலாட்டிலும, கல்லு மைலாதிரி இருக்கலான். 
எல்வலலாடரயும டகக்குள வபலாடை வவேண்டியே சமையேத்தில் கூடை டகவிடுகிறலான். ஒருவவேடள, டபக்குள 
வபலாடைலாதவேன் எவேடரயும டகக்குள வபலாடைவவேண்டியே அவேசியேம இல்டலவயேலா?”

வசளரி, அவேனுக்கு முகம மைடறத்த, எழுந்த அப்பறம வபலாய் விட்டைலார. உமைலா வேந்தலாள.

"ஸலார. எதவும டிக்வடைஷன்."

"ஆமைலா. உட்கலாருங்க."

சரவேணன் டிக்வடைட் வசய்தலான். அன்னத்டத, கணக்கு பிரிவில் இரண்டைலாவேத வபலாறுப்பிலும, அடதக் 
கவேனித்த வேரும சந்தலானத்டத, ‘வடைஸ்பலாட்ச்சிலும மைலாற்றும ஆரடைடரச் வசலான்னலான். மூன்வற மூன்று 
வேரிகளதலான்.

"ஸலார, சலாயேங்கலாலமைலா எனக்கு வவேடல இருக்குதலா? இப்பவவே வசலால்லிட்டிங்கன்னலா, எங்க அண்ணலாவுக்கு 
வபலான்ல வசலால்லி, ஸ்கூட்டைரல வேருமபடி வசலால்லிடுவவேன்."

"வநலா, வதங்க்ஸ்"

உமைலாவுக்கு சூவடைறியேத. அவேடன உஷ்ணமைலாய்ப் பலாரத்தலாள. அடிக்கப்வபலாவேத வபலால் பலாரத்தலாள. அத 
முடியேலாததலால், வவேளிவயேறிவிட்டைலாள. "அன்னம என்டனவிடை உசத்தியேலா?"

வநரம, சரவேணனுக்கு நிமிடைங்கள இல்லலாமைலும, வசளரி, பத்மைலா, உமைலா வேடகயேறலாக்களுக்கு, வினலாடி 
வினலாடியேலாகவும ஓடிக் வகலாண்டிருந்தத. கப்சிப் அடமைதி. கலகலப்பலான வபச்சில்டல. சிறித வநரத்தில், 
உமைலா வேந்த டடைப் அடித்ததில் டகவயேழுத்த வேலாங்கினலாள. பிறகு ஒரு கலாகிதத்டத நீட்டி "இவேர உங்கடள 
பலாரக்கணுமைலாம" என்றலாள. கண்ணனலாம. சவுண்ட் ஸ்வடைஷனரி கமவபனியேலாம. சரவேணனுக்கு 
நிடனவுக்கு வேந்தத; இந்தக் கமவபனிக்கலாரன் கமவபனிடயேத்தலான் சிபலாரிச வசய்திருக்கிறலான். எதற்கலாக 
வேந்தலார? எதற்கு வேந்தலாலும, பலாரக்கலாமைல் அனுப்பவேத நியேலாயேமில்டல. உமைலாவிடைம வவேயிட் பண்ணச் 
வசலால்லுங்கள என்று வசலால்ல நிடனத்தலான். அவேவள உம என்று இருக்குமவபலாத, அவேன் வபச 
விருமபவில்டல. அவேள நீட்டியே கலாகிதத்தில் "பிளிஸ் கலாத்திருக்கவும. அடழக்கிவறன்" என்று எழுதி 
அவேளிடைம நீட்டினலான். அவேளும, கன்னத்டத உப்பியேபடி வபலாய்விட்டைலாள.

ரிஜிஸ்டைரகளில் கண்டணவிட்டை சரவேணன், கடிகலாரத்டதப் பலாரத்தவபலாத, அடர மைணி வநரமைலாயிருந்தத. 
அவடைவடை. இவ்வேளவு வநரமைலாயேலா ஒருத்தடரக் கலாக்க டவேக்கிறத? வபல் அடித்தலான். கண்ணன் வேந்தலார. 
டககூப்பி வேந்தலார.

“வேணக்கம ஸலார"

"வேணக்கம உட்கலாருங்க." 

"விஷயேத்டதக் வகளவிப்பட்வடைன். வசளமி நலாரலாயேணன் எப்வபலாவமை இப்படித்தலான். ஒருத்தடர சப்டள 
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அண்ட் சரவீஸ்ல அடிக்க முடியேலாட்டைலால், ஆளவவேச்சக்கூடை அடிப்பலான்."

"நீங்க எதக்கலாக வேந்தீங்க?" 

"என்டனப் பத்திவயேலா, என் கமவபனிடயேப் பத்திவயேலா ஒங்களுக்கு வதரியேலாத. அப்படி இருந்தம சிபலாரிச 
வசய்திருக்கீங்க. அதனலால வசளமி அனுப்பன பகலார விஷயேமைலாய் என்வனலாடை உதவி வதடவேயேலான்னு 
வகட்டுட்டுப் வபலாகலலாமுன்னு வேந்வதன். எனக்கும டில்லில வசல்வேலாக்கலான ஆட்கள இருக்கலாங்க."

"இருக்கட்டும. நல்லலாவவே இருக்கட்டும. நலாங்க, ஒங்கடள சிபலாரிச வசய்திருக்கதம, அவேர பகலார 
எழுதியிருக்கலாரனும ஓங்களுக்கு எப்படித் வதரியும?. மைழுப்பலாதீங்க. நீங்க வசலான்னலால் நலான் ஆபீடஸ 
சத்தம வசய்யே உதவியேலாய் இருக்கும."

தகப்பன், தன் பிளடளடயேப் பலாரப்பதவபலால் பலாரத்த அந்த ஐமபத வேயேதக் கண்ணன், திடீவரன்று 
எழுந்த, அவேடனத் தகப்பன் சலாமியேலாய் பலாரத்த, டகவயேடுத்தக் குமபிட்டைலார.

"மைன்னிக்கணும. யு ஆர கிவரட் வஸலால். வேலாவறன் ஸலார." 

கண்ணன் வபலாய்விட்டைலார. அவேர வபலாவேத வேடரக்கும கலாத்திருக்க முடியேலாமைல், சிறித வநரத்தில் உமைலா 
வேந்த, டடைப் அடித்ததில் டகவயேழுத்த வேலாங்கினலாள. அப்வபலாத ஒரு உருவேம, எட்டி எட்டிப் பலாரத்தத. 
சரவேணன், "வயேஸ்." என்றதம, அத உளவள வேந்தத. சந்தலானம. வடைஸ்பலாட்ச் வசக்ஷன் வபலாகிற அட்ஹலாக் 
கிளலாரக். படைலங்கலாய் உடைமப. வசலாளத்தட்டடை வேளரத்தி.

“ஸலார. ஸலார. இந்த ஆபீஸ் பலாரதப் வபலாரல. நலான் அரவேலானலாய் ஆயிடைப்படைலாத ஸலார."

சரவேணன், அவேடன சிடுசிடுப்பலாய்ப் பலாரத்தலான்.

"எப்படிவயேலா. நலாலு வேருஷமைலாய் ஆபீஸருங்க டகடயேக் கலாடலப் பிடிச்ச, தலாக்குப் பிடிக்வகன். அய்யேலா 
என்டன அனுப்பிடைப் படைலாத…."

"ஓங்கடள நலான் எதக்கு அனுப்பணும?" 

" ஏஓ வசலால்றலார. 'வீட்டுக்குப் வபலாறடைலா. என்கிறலார. ஆனலால், வவேடல வபலாயிட்டைலால். எனக்கு வீவடை 
கிடடையேலாத எங்வக வபலாறத? இடத நமபிக் கல்யேலாணம வவேற வசய்தட்வடைன் ஸலார."

"லுக். நலான் இந்த ஆபீஸ்ல இருக்கதவேடரக்கும என்னலாலவயேலா, மைற்ற யேலாரலாவலவயேலா. ஒங்க வவேடலக்கு 
ஆபத்த வேரலாத. ஆனலால், வடைஸ்பலாட்ச் வவேடலடயேத்தலான் வசய்யேணும."

"வதங்க் யூ ஸலார. வதங்க் யூ ஸலார. அத கிடடைச்சலாவல வபலாதம ஸலார. இந்த ஏ.ஓ. வுக்வக இப்வபலாதலான் 
உங்கடளப் பலாரத்தலால் ஆபீஸரலாய் வதரியுத. ஒரு நலாடளக்கு உங்களுக்கு வபக்ரவுண்ட் விஷயேங்கடளச் 
வசலால்வறன். அவடையேப்பலா. வசளமிநலாரலாயேணன் இங்வக வேலாரதம, இவேங்க அங்வக வபலாறதம."

"வடைலாண்ட் டைலாக் நலான்வசன்ஸ். எனக்கு எதவும வதரியேவவேண்டைலாம. நீங்க நல்லலா வவேடல பலாரக்கீங்கன்னு 
மைட்டும வதரியேணும."

"சத்தியேமைலாய், கடைவுள அறியே. நீங்க அறியே." 

"அப்பறம. அன்னத்தக்கு அக்வகளண்ட் வவேடலடயேச் வசலால்லிக் வகலாடுங்க. ஒருவேலாரம அவேங்க 
ஓங்ககிட்வடை அப்ரண்டீஸலாய் இருக்கட்டும."

"அப்படிவயே வடைஸ்பலாட்ச் வவேடலயும. இத முன்னலால். முடியேலாதன்னு வசலால்லல. முடியுறத சிரமைமுன்னு
வசலால்ல வேந்வதன்."

"அதவேடரக்கும சிதமபரத்டத வடைஸ்பலாட்ச் வவேடலடயே கவேனிக்கச் வசலால்வறன்."

"அய்யேலா. என்டனயும." "நலான் ஒரு தடைடவேதலான் வபசவவேன் மிஸ்டைர வசலான்ன வசலால்லுக்கு மைலாறலாய் நடைக்க
மைலாட்வடைன். அப்படி ஒரு நிடலடமை ஏற்பட்டைலால், ஒங்க கிட்வடைதலான் வமைலாதல்ல வசலால்லுவவேன்."
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"அப்படி ஒரு நிடலடமை வேலார அளவுக்கு நலான் நடைந்தக்க மைலாட்வடைன் ஸலார"

"பட். லூஸ்தனமைலாய் வபசறடத குடறக்கணும." 

"வவேடல லூஸலாய் இருக்கதனலால. தடலயும லூஸலாய். வேலாவறன் ஸலார."

சரவேணன் தன்டனயும மீறிச் சிரித்தலான். பலாவேம, அவேடன அட்ஹலாஹ் அட்ஹலாஹ்னு எல்வலலாரும அதட்டி
வேச்சிருக்கலலாம. ஆனலாலும, அவேன் இவ்வேளவு சீக்கிரமைலாய் அவேங்கடளக் கலாட்டிக் வகலாடுக்கப்படைலாத. 
எப்படிவயேலா வபலாறலான். வவேடலடயே ஒழுங்கலாய் பலாரத்தலால் சரிதலான்.

சரவேணன் மீண்டும குறிப்வபடுக்கத் தவேங்கினலான். இன்டறக்வக வசளமி நலாரலாயேணனின் பகலார 
கடிதத்திற்குப் பதில் எழுதியேலாக வவேண்டும. இதற்கிடடையில் எத்தடனவயேலா வடைலிவபலான் 'கலால்கள. 
மைடலவபலால குவிந்த வகலாப்பகள. அவேன் குறிப்வபடுத்த முடித்த விட்டு, வகலாப்பகடளயும 
பலாரடவேயிட்டு அனுப்பியே வபலாத, அலுவேலகம முடிந்த வகலாண்டிருந்தத. ஒவ்வவேலாருவேரலாகப் வபலாய்க் 
வகலாண்டிருந்தலாரகள.

அன்னம, உளவள எட்டிப் பலாரத்தலாள. பிறகு, தயேங்கித் தயேங்கிவயே வேந்தலாள. அவேன் அடறக்கு அலுவேலக 
வநரத்திற்குப் பிறகு வபலாகக்கூடைலாத என்றுதலான் நிடனத்திருந்தலாள. ஆனலால், இப்வபலாவதலா அவேள கண்கள 
அவேடன ஆச்சரியேமைலாய்ப்பலாரத்த விரிந்தன. நன்றிப் பளுவில், இடமைகள மூடியே வபலாத, நீர வகலாட்டியேத. 
இந்த நிரவேலாக அதிகலாரியும, பத்மைலாவுந்தலான் ஆபீஸ் நடைத்தனரகள என்று நிடனத்தத எவ்வேளவு வபரியே 
தப்ப. அவேளுக்வக ஆண்டுக் கணக்கில் அடரகுடறயேலாய்த் வதரிந்த உண்டமைடயே முழுடமையேலாகக் 
கண்டுபிடித்த, ஒவர நலாளில் எவ்வேளவு வபரியே கலாரியேத்டதச் வசய்த விட்டைலான். ஸலாரி. டைலார. அன்னத்திற்கு 
இவ்வேளவு நலாளும தலான் பட்டைபலாடும, அவேரகள படுத்தியேபலாடும இப்வபலாததலான் வபரிதலாய்த் வதரிந்தத. 
வதரியேத் வதரியே அழுடக. அழ அழ வகலாபம. அதவும வபலாங்கப் வபலாங்க, ஒரு ஆவவேசம…

சரவேணன், அவேடள உட்கலாருமபடி டகயேலாட்டி விட்டு, தலான் எழுதி
டவேத்திருந்த குறிப்பகளில் கண் வசலுத்தினலான். கலால் மைணி வநரத்திற்குப் பிறகு, அவேடளப் பலாரத்தலான்.

"ஸலாரி. கலாக்க வேச்சட்வடைன்."

"பரவேலா…"

"இனிவமைல் நீங்கதலான் அக்வகளண்ட்ஸ் வசக்ஷனுக்கு இன்சலாரஜ. ரலாமைச்சந்திரன் வேரமைலாட்டைலார. 
அண்டைரஸ்டைலாண்ட்.? ஒரு வேலாரத்தக்குளவள வவேடலடயே 'பிக்கப் பண்ணனும. சந்தலானம, வவேடல 
விவேரத்டதச் வசலால்லித் தருவேலார."

"அவேரு வசலால்லலாட்டைலாலும பரவேலாயில்ல ஸலார. தங்கமுத்த வசலால்லித் தலாவரன்னலார." 

"யேலாரு. ஆபீஸ் அமவபத்கலாரலா?”

அன்னம, தடலயேலாட்டினலாள. வலசலாய்ச் சிரித்தக் வகலாண்டைலாள. நல்லலாத்தலான் வபயேர டவேக்கிறலார. 
தங்கமுத்த கிட்வடை வசலால்லணும: சந்வதலாஷப்படுவேலார. சரவேணன், அவேனிடைம அந்தப் பகலார கடிதத்டத 
நீட்டி "முதலில் இடதப் படிங்க. அப்வபலாதலான் நலான் வசலால்றடதப் பரிந்தவகலாண்டு எழுத முடியும" 
என்றலான்.

அன்னம, கூச்சத்வதலாடு அடத வேலாங்கிப்படித்தலாள. பிறகு, வகலாபத்வதலாடு அவேடனவயே பலாரத்தலாள. 'என்ன 
அக்கிரமைம. இவேடரப் வபலாய் லஞ்சம வேலாங்குறதலாய் அவயேலாக்கியேப் பயேல் எழுதியிருக்கலான். 
இப்வபலாததலான் பரியுத. பத்மைலாவும, உமைலாவும, கலாண்டிரலாக்டைவரலாடு ரகசியேம ரகசியேமைலாய் வபசனதம, 
அக்வகளண்டைன்ட் ரலாமைச்சந்திரன் தடலடயேச் வசலாறிந்தபடி நின்னதம இவேர கிட்டை வசலால்லலலாமைலா? 
இவேருக்குத் வதரியேலாமைலலா இருக்கும? பலாவேம. இதனலாலதலான் இரண்டு நலாளலாய் சிரித்த முகம, சீரழிஞ்ச 
கிடைக்குதலா?"

"சரி. ஆரமபிக்கலலாமைலா?"

“சரி ஸலார..."
ஏவதலா வசலால்லப்வபலான சரவேணன், நலாற்கலாலியில் சலாய்ந்தலான். அவேளிடைம, நலாடளக்குப் பலாரத்தக் 
வகலாளளலலாம என்றுகூடைச் வசலால்லப் வபலானலான். எப்படி இந்த் "வடைமவபலா" விவேகலாரத்திற்குப் பதில் 
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எழுதவேத? இல்டல என்று வசலால்ல முடியேலாத. உண்டமைடயேச் வசலால்வேத, பலாதிக் கிணறு தலாண்டுவேத 
மைலாதிரி. கடடைசியில் இந்த சிதமபரமும, இந்த அடடைக்கலமும, இவேரகடளக் கலாட்டியும வகலாடுக்க 
முடியேலாத.

நிடனத்த வநரத்தில் வேரும வதவேடதகள வபலால், அடடைக்கலமும சிதமபரமும உளவள வேந்தலாரகள. 
அடடைக்கலம டகயில் கலாகிதம, சிதமபரம, வபருமிதத்வதலாடு வபசினலார.

"இந்த வடைமவபலா விஷயேத்டத, கலாண்டிரலாக்டைர பயேல், இவ்வேளவு அசிங்கம பண்ணுவேலான்னு நிடனக்கல 
ஸலார. எல்லலாம இங்க இருக்கிற எட்டைப்ப பசங்கவளலாடை வவேடல ஸலார. இவேன் கிட்வடை, இவேனலால 
ஒங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற நிடலடமைடயே எடுத்தச் வசலான்வனன். உத்திவயேலாகத்திற்கு உடல 
வேச்சிட்டிவயேடைலா பலாவின்வனன். இன்டனக்குத் தலான் ஸலார, இவேன் கண்வண கலங்குறடதப் 
பலாரத்திருக்கிவறன். அப்பறம, நலாங்க இரண்டு வபருமைலாய் திட்டைம வபலாட்வடைலாம. டடைரக்டைருக்கு 
அடடைக்கலம வலட்டைர எழுதிப் வபலாட்டுட்டைலான். இனிவமை ஒங்களலால கூடை, ஒண்ணும வசய்யே முடியேலாத. 
இந்தலாங்க ஸலார நகல்."

சரவேணன் வேலாங்கினலான். அவ்வேப்வபலாத, அவேரகள இருவேடரயும ஆச்சரியேமைலாய்ப் பலாரத்தபடி படித்தலான். 
பிறகு, அவேரகடளவயே பலாரத்தலான். மைனிதன் சின்னவேனலாய் இருக்கலான். அப்பறம விஸ்வேரூபம எடுக்க 
நிடனத்தலால், எப்படி எடுக்கலான்? அப்படித்தலான் இந்த அடடைக்கலமும. வடைமவபலா யேலாருக்குரியேத 
என்பதகூடை சரவேணன் ஸலாருக்குத் வதரியேலாத என்றும, அவேர வகலாடுத்த பணத்டத, தலான் வசசௌமி 
நலாரலாயேணனிடைம வகலாடுக்கப் வபலானதலாகவும, அவேர மைறுத்ததலாகவும, சரவேணன் தன்டனத் திட்டுவேலான் 
என்று பயேந்த, பணத்டத டவேத்தக் வகலாண்டைதலாயும எழுதியிருந்தலார. எவ்வேளவு வபரியே உதவி.

சிதமபரம ஒரு வபலாடு வபலாட்டைலார.

"ஸலார இவேன். கடடைசியேலாய் எழுதனததலான் வபலாய். நீங்க திட்டுவீங்கன்னு பணத்டத வேச்சக்கல. பணம 
என்றலாவலவயே, இவேனுக்கு வேச்சக்கணுமுன்னுதலான் வதலாணும. வேலாவறன் ஸலார. இந்தலாமமைலா. 
ஒன்டனத்தலான் ஆளகலாட்டிப் பசங்க இருக்கிற ஆபீஸ் இத. ஸலாடர வகட்டியேலாய்ப் பிடிச்சக்வகலா. அவேரு 
உதறினலாலும கீவழ விழப்படைலாத. விழுந்திட்டைலால், எல்லலாருமைலாய்ச் வசரந்த ஒன்வமைல கல்டலத் தூக்கி 
எறிவேலாங்க. வேலாவறலாம ஸலார. அவடைய். ஒன்டனத்தலாண்டைலா. அடடைக்கலம. வேலா. ஏண்டைலா தடலடயேச் 
வசலாறியுவற? இவேன் இப்படித்தலான் ஸலார. யேலாருக்கலாவேத உதவிட்டைலால், தடலடயேச் வசலாறிவேலான். 
அப்படியும பலாரட்டிக்குப் பரியேலாவிட்டைலால் அப்பறம சட்டடைப் டபடயேச் வசலாறிவேலான். வேலாவறலாம ஸலார. 
ஏவதலா அன்பில், மூடைத்தனமைலாய் வபசிட்வடைன். வேலாவறன் ஸலார..."

சரவேணன், வபலாகிறவேரகடளவயே பலாரத்தலான். அன்னம, அப்படிப் பலாரத்தவேடனவயே பயேபக்திவயேலாடு 
பலாரத்தலாள.

"ஆரமபிக்கலலாமைலா வமைடைம?"

அவேள அதிசயித்தலாள. வமைடைமைலாவமை. வகட்கிறதக்கு எவ்வேளவு நல்லலா இருக்குத.

சரவேணன் வகலாரடவேயேலாகச் வசலால்லிக் வகலாண்டு வபலானலான். முடனயில்லலாத குண்டூசி, ஒடியும வபன்சில், 
ஊறும கலாகிதம, ஒரு பக்கம சில தகரத்தண்டு இல்லலாத வடைக், கிழிந்த வகலாப்பக் கவேரகள ஆகியேவேற்றின் 
வேரலலாற்றுப் பின்னணிடயே சடவேபடைச் வசலான்னலான். அப்வபலாத அன்னம கூடைச் சிரித்தக் வகலாண்டைலாள. 
பிறகு, இதர அலுவேலகங்களில் இருந்த, 'எழுத வபலாருட்கள இடைரவேடதப் பற்றி வேந்த கடிதங்கடளத் 
வததி வேலாரியேலாகக் குறிப்பிட்டைலான். கலாண்டிரலாக்டைர எந்வதந்த வததிகளில் எத்தடன நலாள எத்தடன மைலாத 
தலாமைதத்தடைன் வடைலிவேரி வசய்திருக்கிறலார என்படத டையேரிடயேப் பலாரத்தப் பலாரத்தச் வசலான்னலான். 
வடைமவபலா விவேகலாரத்திற்கு, ஒரு கடிதம இடணக்கப்பட்டிருப்பதலாகக் குறிப்பிட்டைலான்.

அப்பறம லஞ்சக் குற்றச்சலாட்டு, "என் வேலாழ்க்டகவயே ஒரு திறந்த பத்தகம. ஆனலால் அதிவல நலான்தலான் 
எழுதவவேன். யேலார வவேண்டுமைலானலாலும படிக்கலலாம. இளடமையிவலவயே தந்டதடயே இழந்வதன். 
அண்ணனின் வநரடமை அப்வபலாவத எனக்குத் தலாலலாட்டுப் பலாடியேத. கிணறு வவேட்டியிருக்கிவறன். ஆனலால்
உடழக்கும அலுவேலகத்திற்குக் குழி வவேட்டியேத கிடடையேலாத. மைரத்தில் ஏறியிருக்கிவறன். அதிகலார 
மைரத்தில் ஏறியேதில்டல. பளளிக்கூடைக் கலாலத்தில் வவேடலக்கும கூலிக்கும டக நீட்டி இருக்கிவறன். 
ஆனலால், இதவேடர யேலாரிடைமும, சட்டை விவரலாதமைலாய் சமூக விவரலாதமைலாய் டகநீட்டியேதில்டல. என் 
வீட்டடைச் வசலாதடனயிடைலலாம. சி.பி.ஐ மூலம, என் மீதளள குற்றச்சலாட்டடை விசலாரிக்கவவேண்டும. 
கண்டிப்பலாய், தயேவு வசய்த நலான் கலாச வேலாங்கிவனன் என்று எந்தக் டக சட்டிக் கலாட்டைப்படுகிறவதலா. 
அதனலால் இப்வபலாத என்னலால் சலாப்பிடைக்கூடை முடியேவில்டல."
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அன்னத்தின் கண்கள கலங்கின. வநற்று, அவேன் சலாப்பிடைலாமைல் இருந்தத நிடனவுக்கு வேந்தத.

சரவேணன் வதலாடைரந்தலான். அந்த அலுவேலகம, மைத்தியே அரசின் பலாதகலாப்ப விதிகளின்கீழ் வேருவேடதச் 
சட்டிக் கலாட்டி, அலுவேலக ரகசியேங்கள கலாண்டிரலாக்டைருக்கு எப்படிப் வபலாய் வசரந்தத என்படத 
முழுடமையேலாக விசலாரிக்க வவேண்டும என்றும, இல்டலயேலானலால், லட்சக்கணக்கலான வபலாருட்கடளத் 
தருவித்த, வசமிக்கும அலுவேலகம, வபருச்சலாளிக் கிடைங்கலாய் மைலாறிவிடும என்றும வசலான்னலான். 
அலுவேலகத் தகவேல்கடள, கலாசக்கு விற்பவேரகள சமூக விவரலாதிகள என்றும, விசலாரடணக்கு 
உத்திரவிட்டைலால், தன்னலால் சிலடரப் பற்றி தகவேல்கள வகலாடுக்க முடியும என்றும குறிப்பிட்டைலான். 
வமைலதிகலாரிகள நடைவேடிக்டக எடுக்கத் தலாமைதித்தலால், தலான் எடுக்க வவேண்டியே கட்டைலாயேம ஏற்படும என்றும
எச்சரித்தலான். இறுதியில், இப்வபலாத வவேளிவயே வதரியேலாமைல் இருக்கும இத்தடகயே வகளவிக் குறிகடள, 
இப்வபலாவத கண்டு பிடிக்கவில்டலயேலானலால், அலுவேலகம கலாணதலாகிவிடும என்றும வசலால்லி முடித்தலான்.
ரகசியேங்கடளத் திருடியே கலாண்டிரலாக்டைர வசளமி நலாரலாயேணன் மீதம நடைவேடிக்டக எடுக்க வவேண்டும 
என்றும, அன்னத்டதக் குறிப்வபடுக்க டவேத்தலான்.

அவேன் ஆவவேசம, அவேடளயும பிடித்தக் வகலாண்டைத. பல்டலக் கடித்தபடி குறிப்வபடுத்தலாள. இந்த 
ஆபீஸ்ல இவ்வேளவு வவேடல நடைக்குதலா? இவேருக்கும வதரியுமைலா? இப்படிப் பட்டைவேங்கடள டவேத்த, 
எப்படி இவேர ஆபீஸ் நடைத்தறத? எப்படிப்பட்டை பழி வேந்திருக்கு? பழிகலாரப் பயேல்கள. வபலாறுத்தப் 
பலாருங்வகலாடைலா. பலாருங்கடி…..

சரவேணன் அவேடள ஆச்சரியேமைலாய்ப் பலாரத்தலான். பிறகு, வேலாடயே விசலாலப்படுத்திப் பலாரத்தலான். அவேளுக்கும
வலசலாய் வபருமிதம: அலுவேலக நியேலாயேப் வபலாரலாட்டைத்தில், தனக்கும ஒரு பங்கு இருக்கிறத. தலானும ஒரு 
வபலாறுப்பலான அபிஷியேல்' என்ற வபருமிதம. சரவேணன், அவேன் நிடனப்பக்கு வமைற்வகலாண்டு இடைம 
வகலாடுக்கவில்டல.

“சரி. வபலாய் டிரலாப்ட் அடிச்சட்டு வேலாங்க. ஒரு தடைடவே பலாரத்தடுவறன். அப்பறம நகல் பண்ணலலாம."

அன்னம, அவேசர அவேசரமைலாய் எழுந்தலாள. அவேன், கடளப்பில் நலாற்கலாலியில் சலாய்ந்தலான். டடைப் சத்தம 
தலாலலாட்டைலாகிவிட்டைத. உடழப்வப இப்வபலாத தூக்கமைலாய் உருமைலாறி, அவேடன ஆட்வகலாண்டைத. அன்னம 
“ஸலார ஸலார என்று வசலால்லிவிட்டு, பிறகு வடைபிள வவேயிட்டைலால் வமைடஜேடயேத் தட்டியே பிறகுதலான் கண் 
விழித்தலான். கடிகலாரத்டதப் பலாரத்தலான்; மைணி இரவு எட்டு. பலாவேம எவ்வேளவு வநரமைலாய் கலாத்திருந்தலாவளலா?

"சரிமமைலா. நீங்க வபலாங்க. நலான் டிரலாப்டடை வசக் பண்ணப் வபலாவறன். நலாடளக்கு ஈவினிங்ல கலாபி 
எடுத்தடைலலாம. ஒரு விஷயேம. கடித விவேரத்டத, யேலார கிட்வடையும வதரியேலாத்தனமைலாகச் வசலால்லிடைப்படைலாத. 
இன்டறயே சிவனகிதரகள, நலாடளயே விவரலாதிகள என்கிற நிடனப்பலதலான் ஆபீடஸப் வபலாறுத்த அளவுல 
பழகனும. வதங்க் யூ. ஒவக. குட்டநட்' 

அன்னம தயேங்கியேபடி நின்றலாள. அவேன் கவேனித்ததலாகத் வதரியேவில்டல. வமைளள வமைளள கலால்கடள 
நகரத்தினலாள. இந்தத் தங்கமுத்டதயேலாவேத வகலாஞ்சம கலாத்திருக்கச் வசலால்லி இருக்கலலாம எனக்கும 
வதரியேலாமைல் வபலாயிட்டு….

சரவேணன் டிரலாப்டடைப் படித்தலான். அசந்த வபலானலான். ஓரிரு தப்பகடளத் தவிர, வவேறு எந்தத் தப்பம 
வதரியேவில்டல. உமைலாவேலால் கூடை இப்படி டிக்வடைஷன் எடுத்த, இவ்வேளவு கச்சிதமைலாய், டடைப் அடிக்க 
முடியேலாத. நல்ல வபண். வவேடலடயே 'பிக்கப் வசய்தக்குவேலாள.

கலால்மைணி வநரத்தில் திருத்தினலான். அடுத்த கலால்மைணி வநரத்தில் பளளி விவேரங்கடள ரிஜிஸ்டைரகவளலாடு 
ஒப்பிட்டுச் சரிபலாரத்தலான். பின்னர பறப்பட்டைலான். அடறக்கு வவேளிவயே வேந்தலான். தடலயில் டகடவேத்த 
உட்கலாரந்திருந்த அன்னம எழுந்தலாள. 
"இன்னும வபலாகலியேலா?" 

"இருட்ல தனியேலாப் வபலாறதக்குப் பயேமைலாய்." 

"சரியேலாப் வபலாச்ச. வேலாட்ச்வமைடன வகலாண்டு விடைச் வசலால்ல வவேண்டியேததலாவன.”

"வகட்வடைன் ஸலார ஆபீஸர இருக்குமவபலாத. தடலவயே வபலானலாலும வவேளில வபலாகமைலாட்டைலாரலாம."

"ஆபீஸர இல்லலாவிட்டைலால் வபலாவேலாரலாவமைலா? சரி நடைங்க. எங்வக தங்கியிருக்கீங்க.?"
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"அமிஞ்சிக்கடர. வரண்டு பஸ் ஏறணும ஸலார."

"ஐ ஆம ஸலாரி. நலாடளக்கு தங்கமுத்டத வேச்ச டடைப் அடிக்கிவறன். உம. நடைங்க."

சரவேணன் வயேலாசித்தலான். அன்டறக்கும ஸ்கூட்டைர வகலாண்டு வேந்திருந்தலான். அவேடள எப்படி ஏற்றிக் 
வகலாண்டு.? இரண்டு பஸ்ல வபலாகணுமைலாவமை. இந்த இருட்டில் எப்படித் தனியேலாய் வபலாவேலாள? அந்தச் 
சமையேத்தில், வேலாட்ச்வமைடன விட்டுவிட்டு வேரச் வசலால்லலலாம என்றும, அவேர திருமபவேத வேடரக்கும, 
தலாவன, அலுவேலகக் கலாவேலலாளியேலாக இருக்கலலாம என்றும அவேனுக்குத் வதலான்றவில்டல.

இருவேரும வவேளிவயே வேந்தலாரகள. அவேன் ஸ்கூட்டைடர உடதத்தலான். அவேள மைன்தக்குள உடதத்தலாள. 
வேலாட்ச்வமைன் வேந்த, ஸ்கூட்டைடரப் பிடிப்பதவபலால் நின்றலார.

“ஸலார. பஸ்ல."

"நலானும வயேலாசித்வதன். ஆபத்தக்குத் வதலாஷமில்டல. உம. ஏறுங்வகலா."

அன்னம பயேந்த வபலானலாள. ஸ்கூட்டைரில் இதவேடர ஏறியேதில்டல. எப்படி. எப்படி. சரவேணன் ஆற்றுப் 
படுத்தினலான். அன்னம இருக்டகயில் கண் பதித்தலாள. பிறகு ஏறிக் வகலாண்டைலாள. அவேன் சிரித்தபடி 
வசலான்னலான்.

"வலடீஸ் வரண்டு கலாடலயும பரப்பி உட்கலாரப்படைலாத. ஒரு பக்கமைலாய் உட்கலாருங்க. ஹஸ்வபண்ட் அண்ட் 
ஒய்ப். கலாதலரகள ஸ்கூட்டைரல வஜேலாடியேலாய் வபலானடதப் பலாரத்ததில்டலயேலா? ஒ. ஐ அம. ஸலாரி. அபத்தமைலாய்
வபசவறன். நீங்க என்வனலாடை சகலா. ஒங்க பலாதகலாப்பல எனக்கு அக்கடற உண்டு. உம. தப்பலாய் 
நிடனக்கலாதீங்க."

அன்னம பயேந்த பயேந்த, ஸ்கூட்டைரின் பின்னிருக்டகயில் இறங்கி ஏறினலாள. அத நகரந்தவபலாத, அவேளும
பக்கவேலாட்டிலும, பின்பறமைலாகவும நகரந்த வபலானலாள. பியூன் சிதமபரம வசலான்னத ஞலாபகத்தக்கு வேந்தத 
இடதத்தலான் வசலால்லியிருப்பலாவரலா. 'ஸலாடர, வகட்டியேலாய் பிடிச்சக்வகலான்னு வசலான்னலாவர…..

அவேளுக்குச் சிரிப்ப வேந்தத. மைற்றவேரகள என்ன நிடனப்பலாரகள என்று அவேமைலானமும வேந்தத. இத 
முடறயேலா என்ற சந்வதகமும வேந்தத. இந்த எல்லலா உணரவுகடளயும, ஒரு உணரவு அடைக்கியேத. பயேம. 
விழப்படைலாவத என்ற பயேம. ஸ்கூட்டைர, ஐமபத கிவலலா மீட்டைரில் பலாய்ந்தத.

அன்னம, கீவழ விழலாமைல் இருப்பதற்கலாக, அவேடனப் பிடித்தக் வகலாண்டைலாள. அவேவன அடசயே 
முடியேலாதபடி பலமைலாய் பிடித்தக் வகலாண்டைலாள.
-----------
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ஒரு மைலாதம, வேந்தத வதரியேலாமைல் வபலானத.

அன்னம வவேடலயில் பலாதி வதறிவிட்டைலாள இப்வபலாத, அவேள முகத்தில் ஒரு மினுக்கம. பலாரடவேயில் ஒரு
நமபிக்டக. நடடையில் ஒரு தளளல். தங்கமுத்தவும, சந்தலானமும வபலாட்டி வபலாட்டு, அவேளுக்கு வவேடல 
விவேரங்கடளச் வசலால்லிக் வகலாடுத்தலாரகள. அக்வகளண்டைன்ட் ரலாமைச்சந்திரன் வபலானவேர வபலானவேரதலான். 
'அமமைலாதலான் அந்தப் பிரிவுக்கு இன்சலாரஜ நிரவேலாக அதிகலாரி, சந்தலானத்டதப் பலாரத்தக் கருவினலார. "அவடை. 
உருப்படுவியேலாடைலா? பகவேலானுக்வக அடுக்குமைலாடைலா? பன்னலாடைப் பயேவல. என்கிட்வடை ஒரு கலாலத்தல 
குடழஞ்ச பயேல். இப்வபலா வபசறத்தக்கு வயேலாசிக்கிறியேலா? இரு. இருடைலா. இரு."

தங்கமுத்தவும, அன்னமும ஒருவேருக்வகலாருவேர மைணிக்கணக்கில் அன்னிவயேலான்யேமைலாய் 
வபசிக்வகலாண்டிருப்படதப் பலாரத்த பத்மைலாவும, உமைலாவும கண்ணடித்தக் வகலாண்டைலாரகள. சரவேணனும, 
நிரவேலாக அதிகலாரிடயே மைட்டும கூப்பிடைலாமைல், வசக்ஷன்-இன்சலாரஜகடளக் கூப்பிட்டு, வகலாப்பகடள 
விவேலாதித்தலான். ஒருதடைடவே, அன்னம வேந்த, 'ஸலார. வசளமி நலாரலாயேணன் குண்டூசிக்கு அதிக வரட் 
வபலாட்டிருக்கலார. ஆபீஸ்ல குண்டூசி டிமைலாண்ட் எண்ணிக்டகடயே குடறச்ச, சவுண்ட் கமவபனி அதிகமைலாய் 
வரட் வபலாட்டை பிளலாட்டிங் வபப்பர எண்ணிக்டகடயே கூட்டியிருக்கலாங்க. வபலான 'டபனலான்ஷியேல் இயேர 
கணக்குப்படிப் பலாரத்தலால், கலாண்டிரலாக்டைர கண்ணன் வகலாடுத்தததலான் மினிமைம வரட். என்றலாள. 
சரவேணன், வபருடமை பிடிபடைலாமைல், அவேடளப் பலாரத்தலான். ஒரக் அவுட் வசய்யுங்க' என்றலான். அன்னம, 
ஒரக் அவுட் வசய்த, ஸ்டைலாண்டைரட் கமவபனியின் வரட்டுதலான். மினிமைம வகலாட்வடைஷனலாகி, டில்லிக்குப் 
வபலாய்விட்டைத.

சரவேணனுக்கு இன்னும ஒரு எரிச்சல் கலாண்டிரலாக்டைர வசசௌமி அவேன் குடியிருக்கும வீட்டின் 
உரிடமையேலாளருக்குச் வசலாந்தக்கலாரனலாம. அவேரிடைம ஊதியிருக்கிறலான். வீட்டுக்கலாரர. இப்வபலாத அவேடனக் 
கலாலிவசய்யேச் வசலால்லுகிறலார. சீ. ஒருத்தன் இவ்வேளவு சின்னத்தனமைலாவேலா நடைக்குறத? முடியேலாதன்னு 
வசலால்லியேலாச்ச என்ன பண்ணுறலாவனலா பண்ணட்டும.

"வமை ஐ கம இன்" என்ற குரல் வகட்டு, சரவேணன் நிமிரந்தலான். ரலாமைசலாமி ஐ.பி.எஸ். அதிகலாரி. மைலாநில 
அரசில், கமைரஷியேல் கிடரடமை பலாரத்தக் வகலாளபவேன். அவேனுடடையே கலாவலஜவமைட். முவசளரியில் 
டிவரயினிங் வமைட்டை எல்லலாவேற்டறயுமவிடை இன்டிவமைட்….

"அவடைவடை. வேலாடைலா வேலா!" 

நலான் ஒன் ஆபீஸஸஜுக்கு நலாலு தடைடவே வேந்தலாச்ச. நீ ஒரு தடைடவேயேலாவேத வேந்திருக்கியேலாடைலா?"

"ஒனக்வகன்னப்பலா. நீ ஐபிஎஸ் கலாருங்க ஒனக்கலாக கலாத்திருக்கும. நலான் அப்படி வேரமுடியுமைலா? எனக்கு 
வடைமவபலா கூடை."

"என்ன உளறுவற?" 

"என்ன சலாப்பிடுவற?" 

"கூலலா வகலாடு." 

ரலாமைசலாமி ஐ.பி.எஸ். ஒப்பித்தலான். 

"வீட்ல வதலால்டல தலாங்க முடியேலப்பலா. அதனலாலதலான் இப்வபலா வேந்வதன். சீக்கிரமைலாய் கல்யேலாணம 
பண்ணிக்வகலான்னு அப்பலா பிரஸ் பண்றலார. நலான் கல்யேலாணம பண்ணுறடதப் பலாரத்தட்டுதலான் தலாத்தலா 
சலாகப் வபலாறலாரலாம. படுத்த படுக்டகயேலாய் கிடைக்கலாரலாம. ஏதலாவேத ஒரு நல்ல வபண்ணலாய் இருந்தலால் 
வசலால்லுடைலா."

"என்னடைலா நீ. ஐ.பி.எஸ். அதிகலாரி ஒனக்குப் வபண் வகலாடுக்க, எத்தடனவயேலா ரவுடிங்க கியூவிவல 
நிற்பலாங்க."

"அதனலாலதலான் ஒன்கிட்வடை வேந்வதன். வடைய். சீரியேஸலாத்தலான் வகட்வடைன்."
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"நீ ஒருத்தன். நலான் என் தங்கச்சிக்வக மைலாப்பிளடள கிடடைக்கலாமைல் திண்டைலாடுவறன். ஒன்று வசய்யேலலாம. நீ 
அவேளுக்கு மைலாப்பிளடள பலாரு. நலான் ஒனக்குப் வபண் பலாரக்கவறன்."

ரலாமைசலாமி சரவேணடன, வபண்டணப் பலாரப்பத வபலால் பலாரத்தலான். பலாவேலாடடை - தலாவேணியில் பலாரத்த 
வேசந்தலா, வேலாசல் பக்கம நிற்பதவபலால், தடலடயே நீட்டினலான். எப்படிக் வகட்பத? இதில் என்ன ஒளிவு 
மைடறவு…?

"வடைய். ஒன் தங்டகடயே. எனக்குத் தலாறதல ஆட்வசபம இல்டலவயே?"

"விடளயேலாடுறியேலாடைலா?"

"இதல என்னடைலா விடளயேலாட்டு. நீ என் நண்பன். சீனியேர கிளலாஸ் ஒன் ஆபீஸர. ஒன்வனலாடை தங்டகடயே 
கட்டித் தந்தலால், சந்வதலாஷப்படுவவேன். எனக்கு எந்தக் வகட்டை பழக்கமும கிடடையேலாதடைலா. நீயேலாவேத. 
வலசலாய் சிகவரட் பிடிப்வப. நலான் அதகூடை பிடிக்கமைலாட்வடைன். ஏண்டைலா வயேலாசிக்வக?"

"வயேலாசிக்க வவேண்டியே விஷயேம."

"சரி உனக்கு இஷ்டைமில்லன்னலா."

"இல்லடைலா. சந்வதலாஷ அதிரச்சிடயே என்னலால தலாங்கிக்க முடியேல. வபரியே இடைத்தல நீ வசய்தகிட்டைலால், 
ஒனக்கு நல்லத பலாரு"

"லலாக்கப்பல வபலாட்டுடுவவேன். ஒன்டனவிடி எனக்கு. எந்த அவயேலாக்கியேண்டைலா வபரியே இடைம? 
அப்பலாவுக்கு. வலட்டைர வபலாடைட்டுமைலா?"

"வேசந்தலாடவே இப்ப ஒரு தடைடவே பலாரத்தக்வகலா."

"நீவயே வபண் மைலாதிரிதலான் இருக்வக. ஒன்டனப் பலாரத்தத வபலாதம. நல்லவவேடள. நீ என் நண்பன் 
மைட்டுமில்லலாமைல், ஜேலாதிக்கலாரனலாய் வவேற வபலாயிட்டை."

"என்டறக்கு ஐஏஎஸ். ஐபிஎஸ், அரசியேல்வேலாதி, எழுத்தலாளன், கவிஞன், பத்திரிடக ஆசிரியேரன்னு 
ஒருவேனுக்குப் பட்டைம வேருவதலா, அப்வபலா அவேன் தன்வனலாடை ஜேலாதிப் பட்டைத்டதத் தறந்தடைனும. நீ 
ஐ.பி.எஸ். தலாவன?"

"எவேண்டைலா இவேன். எனக்கு ஜேலாதி கிடடையேலாத. ஆனலால் எங்க தலாத்தலா, கல்யேலாணம முடிஞ்சவுடைவன 
கண்டண மூடைப்வபலாறதலாய் உறுதி வகலாடுத்திருக்கலார. நலான் வவேற ஜேலாதில கட்டி, அவேர உயிரு வபலாக 
முடியேலாமைல் இருந்தலாரனலால், யேலாருடைலா அவேஸ்டதப் படுறத?"

சரவேணன் மைனமவிட்டுச் சிரித்தலான். இப்படிச் சிரித்த எவ்வேளவவேலா நலாளலாகிவிட்டைத. இதற்குள 
அடடைக்கலம, கூல் டிரிங்ஸ்வஸலாடும ஒரு கலாகித உடறவயேலாடும வேந்தலான். ரலாமைசலாமி, குடித்தக் 
வகலாண்டிருந்தவபலாத, சரவேணன் படித்தக் வகலாண்டிருந்தலான்.

படழயேபடியும பலாழலாப்வபலான வசளமி நலாரலாயேணவனலாடை இரண்டைலாவேத பகலார முன்ப, கலான்டிரலாக்டைர 
கண்ணன் வபயேர வகலாண்டை கலாகிதத்தண்டில், தயேவு வசய்த. கலாத்திருக்கவும' என்று 
சரவேணன்எழுதியிருந்தலாவன. அதன் வபலாட்வடைலாஸ்வடைட் நகல். பகலார கடிதத்தடைன் 
இடணக்கப்பட்டிருந்தத. வசளமி, தனத முந்தியே ஊழல் குற்றச்சலாட்டுக்கு ஆதலாரமைலாக, அடத 
டவேத்திருந்தலான். தற்வசயேலலாய் - மைனித நலாகரிகம கருதி - எழுதப்பட்டைடத, எப்படி மைலாற்றி விட்டைலான். 
அவேனுக்கு யேலார வகலாடுத்தத.? என்ன சந்வதகம? உமைலாதலான் வகலாடுத்திருப்பலாள. வகட்டைலால், அய்வயேலா. 
அமமைலா. கண்ணன் சூதவேலாத இல்லலாமை கீவழ வபலாட்டிருப்பலார. எந்தப் வபலாறுக்கிவயேலா எடுத்திருப்பலான் 
என்று இந்தப் வபண் வபலாறுக்கி ஒப்பலாரி வபலாடுவேலாள. ஏற்கனவவே பல அந்தரங்க சமைலாச்சலாரங்கள 
வகலாண்டை வகலாப்பக்கள தனக்கு வேரவில்டல என்ற ஆதங்கத்தில் இருப்பவேள.

வபலாகட்டும. இன்டறக்குளவள தடலடமையிடைத்திற்கு, கலாவமைண்ட்ஸ் வகலாடுக்கணுமைலாம. ஆபீஸ் 
எட்டைப்பரகடளப் பற்றி எழுதியேதற்கு, இன்னும பதிவல இல்டல. அங்வக மைட்டும எட்டைப்பன், 
எட்டைப்பச்சி. இல்லலாமைலலா இருப்பலாரகள? மைச்சலானலாகப் வபலாகிற இந்த ரலாமைசலாமியிடைம வசலால்லலலாமைலா? 
கமைரஷியேல் கிடரடமை கவேனிக்கிறவேன். வசளமி நலாரலாயேணன் ஆபீடஸ "வரய்டு வசய்தலால், அவேன் 
ஒழிஞ்சலான். ஒருவவேடள. இங்வக உளளவேங்க எழுதிக் வகலாடுத்த விவேரங்களும கிடடைக்கலலாம. 
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வவேண்டைலாம. வவேண்டைலாம. இதவும ஒரு வேடக அதிகலார தஷ்பிரவயேலாகமதலான். நல்லதக்கும கூடை, 
இன்வனலாருத்தன் அதிகலாரத்டத, எனக்கலாகப் பயேன்படுத்தக் கூடைலாத.

குளிரபலானத்டதக் குடித்த முடித்த ரலாமைசலாமி, அவேடன உலுக்கினலான். "நீ ஏண்டைலா. குடிக்கல?"

சரவேணன், கூல்டிரிங்டக குடித்தபடிவயே "மைச்சலானலாகப் வபலாவற, சலார வபலாட்டுப் வபசடைலா" என்றலான். 
சிரிக்கத்தலான் வபலானலான். சிரிப்ப வேரவில்டல. ரலாமைசலாமி, வபலாலீஸ் அதிகலாரியேலாய் இருந்தலாலும, அப்வபலாத 
கல்யேலாண மைலாப்பிளடளயேலாகவவே ஆகிவிட்டைதலால், சரவேணனின் மைலாற்றத்டதக் கவேனிக்க வில்டல.

"அப்பறம வேலாவறண்டைலா. கல்யேலாணத்டத எப்வபலா வேச்சக்கலலாம?"

"அப்பலாவுக்கு எழுத. எந்த வததியும எனக்கு நல்ல வததிதலான்."

ரலாமைசலாமி வபலாய்விட்டைலான். சரவேணன், தங்டகக்குக் கிடடைத்த மைலாப்பிளடளடயே நிடனத்த மைகிழப் 
வபலானலான். உடைவன, வபலாட்வடைலாஸ்வடைட் நகலும, கலான்டிரலாக்டைர கடிதமும, அந்த மைகிழ்ச்சிடயேக் 
குடலத்தன. பலாஸ்டைரட். எப்பவவேலா ஒரு தடைடவே வேருகிற மைகிழ்ச்சிடயேக் கூடை. அனுபவிக்க முடியேலாமைல் 
வகடுத்திட்டைலாவன. 

சரவேணனலால் இருக்க முடியேவில்டல. உமைலா வேந்தலால், அவேடள அடறந்தலாலும அடறந்தவிடைலாலலாம, என்ற
அச்சம ஏற்பட்டைத.தனக்குத்தலாவன பயேந்த, வேன்முடற உணரவிலிருந்த தன்டன விடுவித்தக் 
வகலாளவேதற்கலாக, பகல் பன்னிவரண்டு மைணிக்வக பறப்பட்டைலான், உளவள வேந்த அன்னத்திடைம வபசலாமைல், 
அவேன் பலாட்டுக்கு வவேளிவயேறினலான். வீட்டில் வபலாய் உடைமடபக் கிடைத்தணும. வபலாட்வடைலாஸ்வடைட் 
விவேகலாரம நலாடளக்குத்தலான்.

-------------- 
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வேசந்தலா, ஜேன்னவலலாடு ஜேன்னலலாகச் சலாய்ந்த, அதற்குத் திடரச்சீடலயேலாய் நின்றலாள. டகயில், ஒப்பக்கு ஒரு 
பத்தகம இருந்தத. எதிர வேரிடச வீட்டின் இரண்டைலாவேத மைலாடியில், அவேனும, ஜேன்னலில் சலாய்ந்த 
நின்றலான். அவேன் கீவழ பலாரக்க, இவேள வமைவல பலாரக்க, ஒவர பரமைலானந்தம. வசக்கச் வசவவேல் உடைமபில், 
வவேளடள டி சட்டடைப் வபலாட்டு, அவேன் அழகலாகத்தலான் இருந்தலான். அவேளுக்குத் திடீவரன்று பயேம 
வேந்தத. சமையேலடறக்குள இருக்கும அண்ணி பலாரத்த விடுவேலாள என்வறலா, தனக்குப் பின்னலால், 
வவேறுந்தடரயில் வவேறுமைவன படுத்திருந்த அமமைலா கண்விழித்தப் பலாரத்த விடுவேலாவளலா என்ற பயேம 
அல்ல. ஒருத்திடயே அடைக்கிவிடைலலாம. இன்வனலாருத்திடயே ஏமைலாற்றிவிடைலலாம. அதவேல்ல அவேள 
பிரச்சிடன. அவேன், சிவேப்பக் டகக்குட்டடைடயே எடுத்த அவேடளப் பலாரத்த ஆட்டுகிறலான். கண்கடள, 
வேலிப்ப வேந்தவேன் வபலால் வவேட்டுகிறலான்….

கடைந்த ஒரு மைலாத கலாலத்தில், பலதடைடவே அவேடன ஜேன்னவலலாரம பலாரக்கிறலாள. ஆனலால், இன்றுதலான் 
அவேன் டசடக வசய்கிறலான். வேசந்தலாவுக்கு, சிவேப்பத் தணி அபலாயேம வபலாலவும வதலான்றியேத. அவேவனலா, 
டபத்தியேம. டபத்தியேம என்று வசலால்லுவேத வபலால், தன் தடலடயே, அவேள தடலயேலாக நிடனத்த அடித்தக்
வகலாளகிறலான். அவேளுக்கு, அவேடனப் பலாரக்கலாமைலும இருக்க முடியேவில்டல. அங்குமிங்கும பலாரத்தபடி, 
வலசலாய். வலசலாய். பத்தகத்டத எடுத்த ஆட்டுகிறலான். அங்வக நூலலால் உருவேலான தணி இங்வக தணி 
மைலாதிரி இருந்த நூல். இரண்டும ஆடிக் வகலாளகின்றன. முகங்களும ஆட்டிக் வகலாளகின்றன.

திடீவரன்று சத்தம வகட்டு, வேசந்தலா திருமபினலாள. நிடலகுடலந்தலாள. சரவேணன் வேந்த, ஓடசப்படைலாமைல் 
பின்பறமைலாய் நிற்கிறலான்! உவன அவேள டகயில் இருந்த பத்தகத்தலால், முகத்டத மூடிக் வகலாண்டைலாள. பத்தக
விளிமப வேழியேலாக, அண்ணடன வநலாட்டைமிட்டைலாள. அவேவனலா, எந்தவித சலனத்டதயும கலாட்டிக் 
வகலாளளலாமைல், தன் அடறக்குப் வபலானலான். வேசந்தலா வதறினலாள. ஒருவவேடள பலாரத்திருக்கமைலாட்டைலாவனலா? 
பலாரத்திருந்தலால். இப்படி யேலாரும வபலாகமைலாட்டைலாங்கவள. அதவும அண்ணன்.

டபயே டபயே நடைந்த அண்ணனின் அடறடயே வநலாட்டைம விட்டைலாள. அவேன், தடலயில் இரு டக டவேத்த, 
கட்டிலில் கலால் பரப்பிக் கிடைந்தலான். வேசந்தலாவேலால் நிற்க முடியேவில்டல. இதயேம வவேடித்த வவேளிவயே 
வேரப் வபலாவேத வபலாலிருந்தத. ஆனலாலும, அவேன் வபசலாமைல் இருந்தலான். அவேளுக்கு ஒரு நிமமைதி.

அடர மைணி வநரம ஆனத.

முன்னடறக்கு வேந்தவேடன, அப்வபலாததலான் பலாரப்பத வபலால், அண்ணி ஆச்சரியேப்பட்டு நின்றலாள. 
அமமைலா, இன்னும எழவில்டல. வேசந்தலா, எதவுவமை நடைக்கலாதத வபலால் "என்னண்ணலா. சீக்கிரமைலாய் 
வேந்தட்வடை? உடைமபக்கு எதவும." என்றலாள.

அவேனும, எதவும நடைக்கலாததவபரில் பதிலளித்தலான்.

"ஒனக்கலாகத்தலான் வேந்வதன். நீ. பத்தகமும, டகயுமைலாய் இருந்ததல, அண்ணனுக்கு எவ்வேளவு சந்வதலாஷம 
வதரியுமைலா? என் எதிரபலாரப்பக்கு ஏற்றபடி நீ நடைந்தட்வடை எனக்கு. இப்வபலா சந்வதலாஷம தடலவேடரக்கும 
வேந்தட்டு. உம. நல்ல படைடவே ஏதம இருக்குதலா? கடடையில வபலாய் வேலாங்கணுமைலா?"

"எதக்குண்ணலா?"

ஒனக்கு சந்வதலாஷம தரக்கூடியே ஒரு கலாரியேத்டதச் வசய்யேப் வபலாவறன். கழுத்தல ஒரு வசயின் கூடை 
உண்டுல்ல? எடுத்தப் வபலாட்டுக்வகலா. அண்ணி, இந்தலாங்க சலாவிடை பீவரலாடவேத் திறந்தலால், நூறு ரூபலாய் 
வதரியும. எடுங்வகலா. அண்ணன் வரலாமப வரலாமப ஏடழமமைலா. மீதிப் பணத்டத அடுத்த மைலாசம தலாவரன். 
உம. பறப்படு'

"எங்கண்ணலா?"

"எங்கண்ணலான்னு வசலால்லலாவத. என்ன அண்ணலான்னு வகளு. ஆமைலாம. நலான் என்ன அண்ணன்? உம. 
இந்தப் படைடவேவயே நல்லலாத்தலான் இருக்குத. பறப்படு."

"என்னப்பலா இவதல்லலாம?"
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"வசலால்வறன் அண்ணி. இவேடள. அவதலா எதிர வீட்ல, இரண்டைலாவேத மைலாடி வீடு இருக்கு பலாருங்க. அங்வக, 
ஒரு வபலாறுக்கி இருக்கலான். அவேன் கிட்டை ஒப்படடைச்சட்டு வேந்தடுவறன். அவடையேப்பலா. இவ்வேளவு 
சீக்கிரமைலாய் எனக்குப் வபலாறுப்ப தீரந்திடுமுன்னு நலான் நிடனக்கல. ஏய். ஏய். வேசந்தலா. பறப்படுறியேலா. 
இல்ல. நலான் கழுத்டதப் பிடிச்சத் தளளிக் வகலாண்டு வபலாகணுமைலா?"

வேசந்தலா நடுநடுங்கினலாள. நலான்கு பக்கமும பலாரத்தலாள. அண்ணிடயே அப்வபலாததலான் மைனுஷி மைலாதிரிப் 
பலாரத்தலாள. அண்ணடனப் பலாரக்க முடியேலாமைல், கண்கடளக் டககளலால் மூடினலாள. சவேரிடைம வபலாய், 
தடலடயே முட்டைப்வபலாவேத வபலால் டவேத்தக் வகலாண்டு வகவினலாள. விமமினலாள. சவேர வேழியேலாய் 
நீவரலாடியேத.

சரவேணன், அவேடள வநலாக்கி நடைந்தலான். வேலாய் தலானலாய் வபசியேத 

"இந்த நடிப்வபல்லலாம இனிவமைல் வவேண்டைலாம. இந்த வீட்ல நலாங்க வகளரவேமைலாய் வேலாழ விருமபவறலாம. 
உம. எழுந்திரு. நீ வபலாகலாட்டைலால், நலான் வபலாவவேன். திருமப முடியேலாமைல் வபலாவவேன்" ஒன்ன வகலாடல 
வசய்தட்டு வபலாவவேன்.

அண்ணி இருவேருக்கும இடடைவயே வேந்தலாள.

"ஒரு வபண்டண. அவேள எவ்வேளவுதலான் வமைலாசமைலானவேளலாய் இருந்தலாலும அடிக்கப் வபலாறத அநலாகரிகம."

"நலான் அடிக்கப் வபலாகல. அடணக்கிற இடைத்தக்குக் கூட்டிட்டுப் வபலாவறன், அண்ணி. நீங்கவள வகளுங்க. 
ஒரு வவேடள, அண்ணன் கூடை வேலாரத அவேமைலானமுன்னு நிடனச்சலால், அவேவள வபலாகட்டும. வகளுங்க 
அண்ணி. அவேள வபலாகப் வபறலாளலா? நலான் வபலாகட்டுமைலா?"

இதற்குள சத்தம வகட்டு, தலாய்க்கலாரி முத்தமமைலா எழுந்தலாள. ஒன்றும பரியேலாமைல் கண்டணக் கசக்கினலாள. 
அண்ணிக்கலாரி அழலாக் குடறயேலாய் வபசினலாள:

"இந்த மைலாதிரி வேருமுன்னுதலான். நலான் அவேள கிட்வடை. எத்தடனவயேலா தடைடவே படிச்சப் படிச்சச் 
வசலான்வனன். இப்வபலாதலாமமைலா இந்தக் குடுமபம தடழக்குத. ஒன்னலால, எல்லலாம வபலாயிடைப்படைலாதமமைலா. 
வமைட்ரலாஸஜுக்கு வேந்ததலால. நலாம மைலானத்தக்குப் பயேப்படைக் கூடைலாதன்னு அரத்தமில்லமமைலா'ன்னு 
வசலால்லித் வதலாடலச்வசன். என் வபச்டசக் வகட்டைலால் தலாவன? ஒன் கிட்டை கூடை. வசலால்லலாமைச் வசலான்வனன். 
நீயும பரிஞ்சக்கல."

அழுத வகலாண்டிருந்த மைகடளயும, அடசயேலாமைல் நின்ற மைகடனயும, உபவதசம வசய்யும மைருமைகடளயும 
மைலாறி மைலாறிப் பலாரத்த முத்தமமைலாவும அழுதலாள. அழுடகவயேலாடு நிற்கலாமைல், அழுகிப் வபலானவேள வபலால் 
ஒப்பலாரி வபலாட்டைலாள.

"ஊரல இருந்த பறப்படுறதக்வக வயேலாசிச்வசன். இப்டில்லலாம வேருமுன்னு எனக்குத் வதரியும. அப்பலாவிப்
வபலாண்ண இப்படியேலாடைலா மிரட்டுறத? அவேவளலாடை அப்பலா இருந்தலால், இப்படி மிரட்டுவியேலா? நலான் 
டககலால் கதியேலாய் இருந்தலால், இப்படி மிரட்டுவியேலா? அடிக்கடி மையினியும, வகலாழுந்தனும கலாடதக் 
கடிச்சவபலாவத எனக்குத் வதரியும. ஏய். வேசந்தலா எழுந்திருடி. நலாமை ஊடரப் பலாரத்தப் வபலாவவேலாம. இவேள. 
நமமை வரண்டுவபடரயும இருக்க விடை மைலாட்டைலாள."

தங்கமமைலா, சமையேலடறக்குள வபலாய்விட்டைலாள. அங்வக, அவேள வகவுவேத, சரவேணனுக்கு வலசலாய் வகட்டைத. 
அவேன், வேசந்தலாவிடைம வேந்தலான். கலாலலால், அவேடள வலசலாய் உதறினலான். பிறகு, அடமைதியேலாய் வகட்டைலான்.

"உம. எழுந்திரு ஒங்கமமைலாடவே. ஆமைலா. ஒனக்குத்தலான் அமமைலா, ஒன் குடிடயேயும வகடுத்த அமமைலா. 
எங்கமமைலா. அவதலா, சடமையேலடறக்குளவள அழுதப்டு இருக்கலாள. ஒங்க அமமைலாடவேயும கூட்டிட்டுப் 
பறப்படு. நலான். அவேன் கலாலுல விழுந்தலாவேத, ஒன்டன ஏத்தக்கச் வசலால்வறன்."

திடீவரன்று வேசந்தலா, அண்ணனின் கலால்களில் வநடுஞ்சலாண் கிடடையேலாக விழுந்தலாள. அவேன் 
குதிகலால்கடள, டககளலால் பிடித்தபடி, "வதரியேலாமை அண்ணலா. வதரியேலாமை அண்ணலா" என்று முனங்கினலாள. 
அவேன் அதட்டினலான்.

"என்னத வதரியேலாமை? உம. வசலால்லு. அவேவனலாடை தனியேலா எங்வகயேலாவேத வபலானியேலா?"

"சத்தியேமைலாய் இல்லண்ணலா."
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"அவேன் வபரு வதரியுமைலா?"

"வதரியேலாதண்ணலா."

"எங்வக வவேடல பலாரக்கிறலான்னு."

"வதரியேலாத."

"அவேன், ஒரு அசல் வபலாறுக்கி, பல வபண்கவளலாடை சத்தறவேன், ஒனக்குத் வதரியுமைலா?"

"வதரியேலாத. இன்டனக்குத்தலான்."

"தவேக்க விழவேலா?”

வேசந்தலா, அவேன் கலால்கடள விடைவில்டல.

"கலாதல்னலா. ஒனக்கு என்வனன்னு வதரியுமைலா? கண்டைதம கலாதலுன்னு எதவும இல்டல. அப்படி 
இருக்கதலாய் யேலாரும வசலான்னலால், எழுதினலால், அவேங்கடள ஒவர வவேட்டைலாய் வவேட்டைணும. வவேட்டுற 
வவேட்டுல, ஆள வதறப்படைலாத. ஒரு ஆணும, வபண்ணும பழகுறத வதரியேலாமைல் பழகி, தலான் ஆண் 
என்வறலா, வபண் என்வறலா பிரக்டஞ இல்லலாமைல், வபசவேத வதரியேலாமைல் வபசி, கலாலத்தலால், ஏற்படுகிற 
நட்பதலான் கலாதலலாய் மைலாறும. இதில், கலாதல் இன்ஸிவடைண்ட் இந்த நட்ப கலாதலலாய் மைலாறணுமுன்னும 
கட்டைலாயேமில்ல. கலாதலிக்கலாமைவல, எத்தடனவயேலா ஆண்வபண் நட்ப, நீங்க நிடனக்கிற 'பனிதக் கலாதடல 
விடை, ஆயிரம மைடைங்கு அழுத்தமைலானத. வநயேமைலானத. மைகலாத்மைலா கலாந்திடயே, மீரலாவபன் கலாதலிக்கவேலா 
வசய்தலாள? இவேங்க நட்பக்கு இடணயேலாய் எந்தக் கலாதலலாவேத நிற்க முடியுமைலா? விவவேகலானந்தடர, 
நிவவேதிதலா கலாதலிக்கவேலா வசய்தலாள? நலான் ஒன்கிட்டை இவேங்கள உதலாரணமைலாய் வசலால்வறன் பலாரு. என் 
தப்பத்தலான். ஒனக்கு. ஸில்க் ஸ்மிதலாடவேயும, கிரலாஜேஜுவவேட்டைலாய் இருந்ததனலால அமிதலாப் 
பச்சடனயுந்தலான் வசலால்லணும. ஆனலால் எனக்குத் வதரியேலாவத…"

வேசந்தலா, தடலடயே ஆட்டைலாமைல், உடைமடப அடசக்கலாமைல் கிடைந்தலாள. சரவேணனுக்கு அவேடளப் பலாரக்கப் 
பலாவேமைலாய் இருந்தத. வகலாபத்டதக் குடறத்தபடி வபசினலான்.

"உண்டமையேலான கலாதலுக்கு உட்படுறவேங்க. ஒருத்தடர ஒருத்தர கலாதலிக்கணுமுன்னு பழக மைலாட்டைலாங்க. 
அவேங்களுக்கு, பழக்கத்தலதலான் கலாதல் வேரும. கலாதவல ஒரு பழக்கமைலாகலாத. ஆனலால் உனக்கு. நீ. 
கலாதலிக்கணுமுன்வன அவேடனப் பலாரத்வத. அவேன். ஒன்டனக் கற்பழிக்கணுமுன்வன பலாரக்கலான். 
அவேவனலாடை நீ பழகுனத இல்ல. வபசினத இல்ல. அப்படியும நீ அவேடனப் பலாரக்கணுமுன்னலால், அத 
உளளத் தலாகம இல்ல. உடைல் தலாகம. இப்படிப்பட்டை நீ அவேடனவயே கல்யேலாணம வசய்தலாலும, அதற்குப் 
பிறகும எவேடனயேலாவேத பலாரப்வப. அடத கலாதலுன்னும வசலால்லிக்குவவே."

முத்தமமைலா, சத்தம வபலாட்டைலாள.

"என்னடைலா. தடலகலால் பரியேலாமைல் நிக்வக. சின்னப் வபண்டண இப்டியேலா மிரட்டுறத? எமமைலா. தங்கம. நீ 
வேந்தலால் தலான் தீரும."

தங்கமமைலா, கண்கடளத் தடடைத்தபடி வேந்தலாள.

"ஏய் வேசந்தலா. இனிவமைல் அவேடனப் பலாரப்பியேலா?"

"பலாரக்கமைலாட்வடைன் அண்ணி. பலாரக்க மைலாட்வடைன். அண்ணலாகிட்டை வசலால்லுங்க அண்ணி!"

சரவேணன் கத்தினலான். "அந்தக் கடத வவேண்டைலாம. நலாவன வகலாண்டு விடுவறன். எழுந்திரு."

"அண்ணி. அண்ணி. ஒங்க வபச்டசக் வகளலாதத தப்பத்தலான். தப்வப தலான்."

தடிக்கலாதப்பலா. ஒன்வனலாடை வநரடமையும, ஒங்கண்ணலாவவேலாடை நியேலாயேமும. இந்தக் குடுமபத்த மைலானத்டத 
கலாப்பலாற்றிட்டு. இல்லன்னலா, இப்வபலா வேலாரவேனலா நீ.? வபண்களுக்கு சபலம வேரத்தலான் வசய்யும. 
அப்பறம, ஒரு நலாடளக்கு, அப்படி வேரக்கூடைலாதன்னு ஒருத்தி நிடனச்சிட்டைலால், அப்பறம அந்த இழவு 
வேரவவே வேரலாத. வேசந்தலாடவே நலாமை இப்வபலா நமபலலாம."
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சரவேணன், அண்ணிடயே ஒரு மைலாதிரி பலாரத்தலான். அவேள, கண்கடளத் தலாழ்த்திக் வகலாண்டைலாள. பிறகு அவேன்,
விரக்தியின் விளிமபில் நின்று வபசினலான்.

"எப்படிவயேலா வபலாய்த் வதலாடலயேட்டும. இந்த மைலாதிரி அமமைலா இருக்டகயில. இவேள, இன்னும வகட்டுப் 
வபலாகலாமைல் இருந்தவத வபரியே கலாரியேம. இவேள வகட்டை வகட்டுக்கு ஒரு ஐ.பி.எஸ். ஆபீஸர. அதலாவேத சப் 
இன்ஸ்வபக்டைர, இன்ஸ்வபக்டைர இல்ல. அதக்கும வமைல், வமைலலான வபலாலீஸ் அதிகலாரி. கல்யேலாணம 
வபசிட்டு வேலாவரன் அண்ணி"

"வேயேசலானவேன் எதக்குப்பலா."

"அய்வயேலா. அய்வயேலா. வேயேசலானவேன் இல்ல. என் வேயேசதலான். ஆனலால் வபரியே வபலாலீஸ் அதிகலாரி. வவேற 
யேலாருமில்ல. முன்னலால, நமமை வீட்டுக்குக் கூடை வேந்திருக்கலான். ரலாமைசலாமின்னு வபரு."

"அடைவடை. ரலாமைசலாமியேலா? எங்க அமமைலா வேழில, அவேன் வசலாந்தம." 

"இன்டனக்கு. அவேவன வேந்த வகட்டைலான். வேலியேக் வகட்டைலான். சரின்னு தடலயேலாட்டிட்டு வேலாவரன். இவேள 
என்னடைலான்னலா எதிரவீட்டுப் பயேல்கிட்டை தடலடயே ஆட்டுறலாள."

"சரி விடு. அடதவயே வசலால்லிச் வசலால்லிக் கலாட்டைலாவத. எப்வபலா கல்யேலாணத்டத வேச்சக்கலலாம?"

"அடத இப்வபலாவேலா வபசறத? இவேள தங்டகன்னலா, அவேன் எனக்குத் தமபி, தங்டகக்குப் பிரியேம 
கலாட்டைறதல, தமபிக்குத் தவரலாகம பண்ணிடைப்படைலாவதன்னு பலாக்வகன்."

"சின்னப் பிளடள மைலாதிரி உளறலாவதப்பலா. ஆறு, குளிக்கிற இடைத்தலதலான் சத்தமைலாய் இருக்கணும. ஒரு 
வபண்ணு குடுமபத்தக்கு வேந்த பிறகுதலான், பருஷன் அவேடளக் கவேனிக்கணும."

அண்ணடன, வமைளனமைலாகப் பலாரத்த வேசந்தலா வசலால்ல வவேண்டைலாம. வசலால்ல வவேண்டைலாம. அண்ணலா 
எனக்கு. அந்த ஐ.பி.எஸ். ஆபீஸரதலான் வவேணும' என்று வசலால்ல நிடனத்தலாள. எப்படிச் வசலால்வேத?

எப்படிவயேலா, வீடு அடமைதிப்பட்டைத. அவேரகள அடமைதிப் படைலாமைவல, அத அடமைதிப் பட்டைத. சரவேணன், 
தனத அடறக்குள வபலானலான். அயேரந்த படுத்தலான். அப்படிவயே தூங்கிவிட்டைலான். தக்க பலாரம விழிகடள 
அழுத்த, உடழப்பப் பலாரம கட்டிடல அழுத்த, அடர மையேக்கமைலானவேன் வபலால் கிடைந்தலான். இரவில், 
அண்ணி சலாதத்தட்வடைலாடு வேந்தலாள. அங்வகவயே தூக்கக் கலக்கத்வதலாடு சலாப்பிட்டுவிட்டு, தக்கக் 
கலக்கத்வதலாடு ப்டுத்தக் வகலாண்டைலான்.

மைறுநலாள, கலாடலயில் கண்விழித்த, அப்படிவயே உட்கலாரந்திருந்தலான். அலுவேலகம வபலாகிற வநரமகூடை 
வேந்த விட்டைத. அண்ணி வேந்தலாள.

"ஏவதலா. வகலாரட் வநலாட்டீஸலாம. வநற்வற வேந்தத. ஒன்கிட்டை வகலாடுக்க மைனச வேரல."

சரவேணன் படித்தலான். உடைமடப வநளித்தலான். அவேனுக்கு, நண்பன் என்று வசலால்லிக் வகலாண்டை ஒருவேன், 
அதிலும அதிகலாரி நண்பன், அந்த வீட்டிலுளள நலாற்கலாலி வமைடஜேகடளயும பீவரலாடவேயும, வஸலாபலா 
வஸட்டடையும, ஒரு கமவபனியில் மைலாதத் தடடவேணயில் வேலாங்கிக் வகலாடுத்திருந்தலான். சரவேணனும 
மைலாதலாமைலாதம அந்த நண்பனிடைவமை தவேடணப் பணத்டதக் கட்டிவிடுமபடி, ரூபலாய் வகலாடுத்தலான். அவேன் 
கட்டியிருப்பலான் என்றுதலான் நிடனத்தலான். இப்வபலாத, அந்தக் கமவபனி திவேலாலலாகி, நீதிமைன்ற ரிஸிவேர 
எடுத்திருக்கிறலாரலாம. சரவேணன் பணவமை கட்டைவில்டல என்று வநலாட்டீஸ் வேந்திருக்கிறத. பணத்டத 
வேலாங்கியேவேன் மைலாற்றலலாகி, இப்வபலாத வபலாபலாலில் இருக்கிறலான். மைனித நலாகரிகம கருதி, நமபிக்டகயின் 
அடிப்படடையில், அவேனிடைம ரசீத வகட்கலாதத எவ்வேளவு தப்பலாய்ப் வபலாயிற்று? என்ன உலகம? என்ன 
மைனிதரகள? இனிவமைல் நட்பக்வக ரசீத வேலாங்க வவேண்டுவமைலா?

அண்ணி, அன்வபலாடு வகட்டைலாள. 

"என்னப்பலா. முகம ஒரு மைலாதிரி ஆகுத?" 

"எடதத் தலாங்கினலாலும தவரலாகத்டதத் தலாங்க முடியேல அண்ணி. நம வீட்ல இப்வபலா இருக்கிற 
சலாமைலான்கடள ஒரு நல்லவேன் தவேடணயில் வேலாங்கிக் வகலாடுத்தலான். அவேன் கிட்டைவயே. மைலாதலாமைலாதம 
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பணத்டதக் வகலாடுத்வதன். உடைவன வகட்டைவேனலாய் ஆயிட்டைலான். வபலாகிற வபலாக்டகப் பலாரத்தலால், 
இன்னும இரண்டு வநலாட்டீஸ்கடளயும எதிரபலாரக்வகன். அவேனும கட்டியிருக்க மைலாட்டைலான். வநலாட்டீஸ் 
வேரும. வீட்டடையும கலாலி வசய்யுமபடி, வீட்டுக்கலாரன் வநலாட்டீஸ் விடைப்வபலாறலான். வீட்டுல தவரலாகம, 
நட்பல தவரலாகம. ஆபீஸ்ல தவரலாகம. எத்தடன தவரலாகத்டத ஒருத்தவன சமைலாளிக்கறத அண்ணி?"

"ஆபீஸ்ல என்னப்பலா?"

"நலான். ஆபீஸ்ல ஒழுங்கலாய் இருக்வகன். அததலான் பிரச்சிடனயேலாய் வேளருத. ஒரு நலாடளக்கு விளக்கமைலாய் 
வசலால்வறன்."

"கவேலப்படைலாவதப்பலா. வநரடமை வவேற. கடைவுள வவேற இல்ல. கடைவுள டகவிடை மைலாட்டைலார. ஒன் 
அண்ணலாவவேலாடை தரமைம ஒன்டன உயேரத்திச்ச. ஒன்வனலாடை தரமைம வேசந்தலாடவேக் கலாப்பலாற்றிட்டு. 
இடதவிடை என்ன வவேணும? வபசலாமைல், இன்டனக்கு ஏதலாவேத ஒரு வகலாயிலுக்குப் வபலாயிட்டு வேலா. 
எல்லலாப் பிரச்சிடனயும தலானலாய் தீரும"

சரவேணனுக்கு, அண்ணி வசலால்வேத சரியேலாகப்பட்டைத. அங்வகவயேஅப்வபலாவத அலுவேலகத்திற்கு 
வடைலிவபலான் வசய்தலான். அன்னமதலான் எடுத்தலாள. "நலான். சரவேணன். நீங்க அன்னமைலா? இன்டனக்கு ஆபீஸ்
வேர மைலாட்வடைன் ஏ.ஓ.கிட்டை வசலால்லிடுங்க." என்று வசலால்லிவிட்டு, வபலாடன டவேத்தலான்.

அவேடனவயே பலாரத்தபடி நின்ற அண்ணி வபலாய்விட்டைலாள. 

சரவேணன், வகலாயிலுக்குப் பறப்படைப் வபலானலான். பிறகு வயேலாசித்தலான். என்ன வகலாவில்.என்ன குளம. 
உமைலாவுந்தலான் வகலாயிலுக்கு வபலாகிறலாள. வசசௌரிரலாஜேன் வீட்டிவலவயே பூடஜே வசய்கிறலாரலாம. பத்மைலா பஜேடன 
கூடைப் பலாடுவேலாளலாம. கலாண்டிரலாக்டைர, வீட்டுக்குளவளவயே சின்னதலா, நல்லதலா வகலாயில் 
கட்டியிருக்கிறலாரலாம. இந்தப் வபரியே மைனிதரகள வேழிபலாட்டடை ஏற்றுக் வகலாளளும ஆண்டைவேன், இந்தச் 
சின்னவேனின் வேழிபலாட்டடை ஏற்றுக்வகலாளள, அந்த ஆண்டைவேனுக்கு ஏத வநரம.

சரவேணன் படுத்தக் வகலாண்டைலான். இரண்டு மைணிவநரம எழவில்டல. எழுந்தவபலாத, அவேன் கண்களில் 
வேசந்தலா வதன்பட்டைலாள. அமமைலா, எதவுவமை நடைக்கலாதவேள வபலால், வவேற்றிடல பலாக்டக இடித்தக் 
வகலாண்டிருந்தலாள. அவேனுக்கு வீவடை ஆபீஸ் மைலாதிரி வதரிந்தத.

சரவேணன் எழுந்தலான் வீட்டடைவிடை, அலுவேலகவமை வதடவேயில்டல என்று பறப்பட்டைலான்.
---------
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அலுவேலகத்திற்குள நுடழந்த சரவேணன், நுடழந்தபடிவயே நின்றலான். ஒருவவேடள வீட்டில் இன்னும 
தூங்கிக் வகலாண்டும, தூக்கத்தில் கனவுக் கலாட்சி வேந்த வகலாண்டும இருக்கிறவதலா? சற்றும முற்றும 
பலாரத்தலான்.

அவேடன எதிரபலாரலாத கலான்டிரலாக்டைர வசளமி நலாரலாயேணன் திருதிருவவேன்று விழித்தலார. நிரவுலாக 
அதிகலாரியின் வமைடஜேயில் ஒரு டகடயே ஊன்றியேபடி, அலுவேலகத்டதவயே கலான்டிரலாக்ட் எடுத்ததவபலால, 
உமைலாடவேப் பலாரத்தப் வபசிக் வகலாண்டிருந்த அந்த மைனிதர, அடசயேலாமைல் நின்றலார. அவேர, தன்டனயும 
வகலாத்தடிடமையேலாய் ஒப்பந்தம எடுத்திருப்பத வபலால், குடழந்தம வநளிந்தம வபசியே வசளரிரலாஜேன், 
பத்மைலா, விலலாவில் இடிப்படத உணரந்த, அவேடளப் பலாரத்தலார. அவேவள சரவேணன் நிற்கும இடைத்டதச் 
சட்டிக் கலாட்டை முடியேலாமைல் திண்டைலாடிக் வகலாண்டிருந்தலாள. ஒயிலலாக நின்றபடி, பல் வதரியேச் சிரித்த உமைலா, 
சிரிப்டபப் பலாதியில் விட்டைலாள. வமைலாத்தத்தில் அந்த மூவேரும, ஏதலாவேத வசலாப்பக் கமவபனி 
விளமபரத்தில், சிரித்தம, திடுக்கிட்டும, நிற்பத வபலால் வபலாஸ்கள வேருவமை, அந்தப் வபலாஸ்கடளக் 
கலாட்டியேபடி நின்றலாரகள. அலுவேலகக்கலாரரகள அத்தடன வபரும வவேடலடயே விட்டுவிட்டு, விடறத்த 
உட்கலாரந்தலாரகள. 

சரவேணன், அடிவமைல் அடிடவேத்த நடைந்தலான். வசளமி நலாரலாயேணன், குமபிடு வபலாட்டைலார.

"என்ன மிஸ்டைர வசளமி. என்ன இந்தப் பக்கம?" 

"பிரண்ட்ஸ் பலாரத்தட்டுப் வபலாகலலாமுன்னு வேந்வதன் ஸலார." 

சரவேணன், வசளமி நலாரலாயேணடன ஏற இறங்கப் பலாரத்தலான். நலாற்பத்டதந்தக்கும ஐமபதக்கும 
இடடைப்பட்டை வேயேத.சிவேப்ப நிறம, வேட்டைமுகம, நலாகரிகமைலான சந்தனப் வபலாட்டு, சபலாரி உடடை, சலாய்வேலான 
பலாரடவே, அவயேலாக்கியேப் பயேல். பழிபழியேலாய் வபலாட்டுட்டு. ஆபீஸ் வேடரக்கும வேந்திருக்கலான். எவ்வேளவு 
திமிர இருக்கணும?

வசளமி நலாரலாயேணன் நழுவேப் வபலானலார. சரவேணன் நலாவேலால் தடுத்தலான்

"நில்லுங்க மிஸ்டைர.வசசௌமி. நீங்க ஏவதலா வடைமவபலாவுக்கு பில் வகலாடுத்ததலாயும. நலான் பணம கட்டை 
மைறுத்ததலாயும எழுதியிருக்கீங்க."

"அதலாவேத ஸலார."

"நீங்க எடதயும வசலால்ல வவேண்டைலாம. வபலான வேலாரந்தலான் எனக்வக விஷயேம வதரியும. இந்தலாங்க ரூபலாய்."

"வவேண்டைலாம ஸலார. வேலாவறன் ஸலார." 

"இப்படி கூடழக்குமபிடு வபலாட்டுட்டு. ஒங்களலால எப்படி ஸலார என்டனப்பற்றி இல்லலாததம 
வபலால்லலாததமைலாய் எழுத முடிஞ்சத? இங்வக ஒங்களுக்கு பிரண்ட்ஸ் இருக்கிற டதரியேமைலா?"

"எனக்கு வேலாக்குவேலாதம பிடிக்கலாத. வேலாவறன்."

"நில்லுங்க. வடைமவபலாப் பணத்டத வேலாங்கிட்டுப் வபலாங்க." 

"வவேண்டைலாம. நலான் வேசூலிக்கிற விதமைலாய் வேசூலிச்சக்குவவேன்." 

"அப்படின்னலா, நீங்க இங்வக வேந்திருக்கப்படைலாத." 

"பப்ளிக் பிவளஸ். நண்பரகடளத்தலான் பலாரக்க வேந்வதன். வசளரிரலாஜேன் ஸலார. நலான் வேலாவறன்."

"வடைய் நில்லுடைலா. ஒன்னத்தலாண்டைலா. நில்லு." 

அலுவேலகத்தலார அசந்தலாரகள. அன்னம பதறிப்வபலானலாள. உமைலா ஒடைப் வபலானலாள. பத்மைலா பயேத்தில் 
வசசௌரிரலாஜேடனப் பிடித்தக் வகலாண்டைலாள. கலான்டிரலாக்டைர, கசலாப்பக்கடடை ஆடு மைலாதிரி நின்றலார. சரவேணன் 
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அவேடர வேழிமைறித்தலான். ஊழியேரகள வேந்த, வேட்டை வேட்டைமைலாய் நின்றலாரகள. அஸிஸ்வடைன்ட் டடைரக்டைர 
சரவேணன், இப்வபலாத ஆவவேசியேலானலான்.

"ஒன் மைனசல என்னடைலா நிடனச்சக்கிட்வடை? இந்த ஆபீஸ் ரகசியேங்கடளத் திருடுனத மைட்டுமில்லலாமைல், 
இங்வகவயே வேந்த உலலாத்தற அளவுக்கு ஒனக்கு யேலாருடைலா டதரியேம வகலாடுத்தத? வசலால்றடத நல்லலாக் 
வகளு. இப்வபலா கூடை. ஒன்டன என்னலால வபலாலீஸ்ல ஒப்படடைக்க முடியும. ஆனலால் ஒன்டன மைலாதிரி நலான்
நடைந்தக்க விருமபல. இனி ஒரு தடைடவே. ஒன்டன இந்த ஆபீஸ்ல நலான் பலாரத்வதனலா, வபலாலீஸஜுக்கு 
வபலான் வசய்யேமைலாட்வடைன். நலான் படன மைரத்தல ஏறி வநலாங்கு வவேட்டுணவேன். வதன்டன மைரத்தல ஏறி 
வதங்கலாய் பறிச்சவேன். ஒன் கழுத்தக்கு வமைல் தடலயிருக்கலாத. எதக்குய்யேலா ஆபீஸிற்கு வேந்வத? ஏஓ! நீயேலா 
இவேடன வேரச் வசலான்வன?"

"இல்வல ஸலார. இல்லவவே இல்ல ஸலார." தங்கமுத்த, 'ஏ.ஒ டவேக் வகட்டைலான். "நீதலானப்யேலா வபலான்ல வபசி 
வேரச் வசலான்வன."

சரவேணன், அவேடன டகயேமைரத்தினலான்.

"மிஸ்டைர வசசௌமி. வகட் அவுட். வகட் அவுட் வமைன். விபரீதமைலாய் ஏதலாவேத நடைக்கும முன்னலால ஓடிடு. 
இந்தலாப்பலா அடடைக்கலம. இவேடர அடுத்த தடைடவே பலாரத்தலால்."

"அடுத்த தடைடவே என்ன ஸலார? இப்பவவே. வகலாடுத்த பணத்டத வேலாங்கலாமைல். அடுத்தக் வகடுத்த பயேல்."

சரவேணனின் டகயேலாட்டைலுக்கு, அடடைக்கலமும உட்பட்டைலார. வசளமிநலாரலாயேணன், பல்டலக் 
கடித்தக்வகலாண்டு வவேக வவேகமைலாய் வவேளிவயேறினலார. வேலாசலில் சிறித நின்று, "என்டன நீங்க 
தரத்தனதலாய் நிடனக்கலாதீங்க. இன்டனக்வகலா, நலாடளக்வகலா. நீங்கவள என்டன வேரவவேற்கதக்கு வேலாசலில் 
நிற்கப் வபலாநீங்க." என்றலார.

"அப்படி ஒரு நிடலடமை வேந்தலால். ஒண்ணு, நீ உலகத்தல இருக்க முடியேலாத, அல்லத. நலான் இந்த ஆபீஸ்ல
இருக்கமைலாட்வடைன். வபலாங்க மிஸ்டைர. டில்லியில் எங்க ஆபீஸ்லவயே ஒன் வகலா-பிரதர வடைப்டி டடைரக்டைரலாய்
இருக்கலலாம. ஆனலால் வகலாடல சமையேத்தல எவேனும உதவே மைலாட்டைலான்."

வசசௌமி நலாரலாயேணன் ஓடிவிட்டைலார.

சரவேணன், நிரவேலாக அதிகலாரிடயேப் பலாரத்தலான். அவேர நிடல குடலந்தலார. பத்மைலா, பதங்கிக் வகலாண்டைலாள. 
உமைலாடவேக் கலாணவில்டல. இரணியேடனக் வகலான்ற பிறகும, ஆவவேசம அடைங்கலாத நரசிமமைமூரத்தி வபலால், 
சரவேணன் அலுவேலகம முழுவேடதயும சற்றினலான். இதற்குள தத்தம இருக்டககளில் உற்சலாகமைலாக 
உட்கலாரந்த ஊழியேரகள, அவேனுக்கு வீரவேணக்கம வசலுத்தினலாரகள.

"குட்மைலாரனிங் ஸலார."

"வேணக்கம ஸலார."

"ஸலார குட்மைலாரனிங்," "ஸலார வேணக்கம."

சரவேணன் அவேரகள வேணக்கத்டத முகத்டத ஆட்டி வேரவவேற்றலான். 'இததலான் சரி. அடிதடி உதவுறத மைலாதிரி
அண்ணன் தமபி உதவே மைலாட்டைலான்." என்று தங்கமுத்த, தன்பலாட்டுக்குப் வபசிக் வகலாண்டிருந்தலான். 
அத்தடன ஊழியேரகளும சரவேணடன, விழியுயேரத்திப் பலாரத்தலாரகள. "இப்படிவயேல்லலாம இவேருக்குப் 
வபச வேருமைலா?" என்று ஒருத்தி, தன் சந்வதகத்டத அன்னத்திடைம வமைல்லக் வகட்டைலாள. அவேவளலா, 
எல்வலலாருக்கும வகட்குமபடி, கத்தலுக்கும. உடரயேலாடைலுக்கும இடடைவயேயேலான குரலில், பகிரங்கமைலாய் 
திருப்பிக் வகட்டைலாள.

"ஏன் வேரலாத? சலாதக்குக் வகலாபம வேந்தலால் கலாவடை தலாங்கலாத. ஆபீஸ் எப்படித் தலாங்கும?"

சரவேணன், தனத அடறக்குள வேந்தலான். அதற்கலாகக் கலாத்திருந்தவேர வபலால், சிதமபரம வேந்த, ஒரு தமளரில் 
தண்ணீர டவேத்தலார. அவேன் எதவும வபசலாதடதக் கண்டு திருமபினலார. திருமபியே தீ முகத்தில், வநருக்கு 
வநரலாய் வதன்பட்டை நிரவேலாக அதிகலாரிடயே முடறத்தபடிவயே, சிதமபரம வவேளிவயேறினலார.

சரவேணனுக்கு தன்மீவத எரிச்சலலாக இருந்தத. என்ன இருந்தலாலும நலான் இந்த அலுவேலகத் தடலவேன். 
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என்வனலாடை வகலாபத்டத , இப்படி கலாட்டியிருக்கக் கூடைலாத. சிக்கல்கள வேந்தலாலும, அவேற்றில் சிக்கலாமைல் 
சீரலாக நிற்பவேவன மைனிதன். எனக்கு என்ன வேந்தத? ஒருவவேடள, வகலாவிலுக்குப்"வபலாயிருக்கலலாவமைலா? 
நல்ல வவேடள, வபலாகல. வகலாவிடல நிடனத்தலாவல. இப்படி வேந்திருக்கு. வபலாயிருந்தலால் வகலாடலவயே 
நடைந்திருக்கும. இவ்வேளவு நடைந்தம நிரவேலாக அதிகலாரி முகத்தில் ஒரு அழுத்தம வதரியுவத. 
கல்லுளிமைங்கன் மைலாதிரி இருக்கலாவன. இந்த கலான்டிரலாக்டைரகூடை நீங்கவள என்டன வேரவவேற்பீங்கன்’னு 
சபதம வபலாட்டுட்டுப் வபலாறலான். என்னவேலாய் இருக்கும?

சரவேணன் நிடலவகலாளளலாமைல் தவித்தலான். ஒரு மைணிவநரத்தில் அவேன் வகளவிக்குப் பதில் கிடடைத்தத.

நிரவேலாக அதிகலாரிவயே வேந்த ஒரு ரகசியேக் கவேடர அவேனிடைம வகலாடுத்தவிட்டு, நிற்கலாமைவல 
வபலாய்விட்டைலார. அவேன், கவேடர அவேசர அவேசரமைலாய் கிழித்தலான். உளவள இருந்த வவேளடளக் 
கலாகிதத்டதப் பிரித்தலான். அவேன் முகம, வவேளடளயேலாய் வவேளுத்தத. வமைடஜேயில், அடத மைல்லலாக்க 
வபலாட்டைபடிவயே, பல தடைடவே படித்தலான். ஒரு தடைடவே வகலாதித்தலான். மைறுதடைடவே தவித்தலான். பிறகு 
எரிந்தலான். அப்பறம அடணந்த வபலானவேன்வபலால் ஆகிவிட்டைலான். நலாற்கலாலியில் முடைங்கியேபடிவயே, 
அடதப் பலாரத்தலான். ஆங்கில வேலாசகங்கடள, தமிழலாக உட்படுத்திக் வகலாண்டைலான்.

தலாக்கீத
1. வசளநலா ஸ்வடைஷனரி மைலாரட்டிற்கு, இந்த நிதியேலாண்டில் இருந்த, மூன்று வேருடை கலாலத்திற்கு, எழுத 
வபலாருள சலாமைலான்கடள வேலாங்கிக் வகலாளவேதற்கு, கலான்டிரலாக்ட் இதன் மூலம வேழங்கப்படுகிறத. 
அஸிஸ்வடைன்ட் டடைரக்டைர திரு. சரவேணன் இந்தக் கமவபனியின் உரிடமையேலாளர திரு. வசளமி 
நலாரலாயேணனுடைன் உடைனடியேலாகத் வதலாடைரப வகலாண்டு. இத்தடைன் இடணக்கப்பட்டுளள ஒப்பந்தப் 
படிவேத்டதப் பூரத்தி வசய்த அவேரத டகவயேழுத்டத உடைனடியேலாக வேலாங்கி அனுப்ப வவேண்டும என்று 
வகலாரப்படுகிறலார.

2. வசன்ற ஒப்பந்த கலாலத்தில் வசளநலா மைலாரட் சிறப்பலாகப்பணியேலாற்றியேதற்கு நன்றி வதரிவித்த, திரு. 
சரவேணன், அதன் உரிடமையேலாளர திரு. வசளமி நலாரலாயேணனுக்குக் கடிதம எழுதவவேண்டும என்றும, அதன் 
நகல் தடலடமையிடைத்திற்கு அனுப்பப்படை வவேண்டும என்றும வகட்டுக் வகலாளளப்படுகிறலார.

இத அவேசரம.
சீனிவேலாசன் வடைட்டி டடைரக்டைர (டடைரக்டைருக்கலாக)

சரவேணன் குடமைந்தலான். வகலாந்தளித்தலான். டக கலால்கள குடடைந்தன. தடல மைரத்தப் வபலானத. டககள 
கனத்தப் வபலாயின. கலால்கள தவேண்டு வபலாயின. வவேளிவயே வகட்கும வபச்சக்குரல், யேலாவரலா கிணற்றுக்குள 
இருந்த வபசவேதவபலால் வகட்டைத. கலாதகள இடரத்தன. கண்கள எரிந்தன. வவேளிவயே வதன்பட்டை 
உருவேங்கள, நிழல் படிவேங்களலாய் பட்டைன. உளவள யேலாவரலா வேந்தத வபலாலிருந்தத. எடதவயேலா எடுப்பத 
வபலாலிருந்தத. அவேடனவயே உற்றுப் பலாரப்பத வபலாலிருந்தத. அப்பறம வபலாவேத வபலாலிருந்தத. ஆணலா? 
வபண்ணலா? தங்கமுத்தலா. அன்னமைலா? அவேனலால் சிந்திக்க முடியேவில்டல. சீரலாக இருக்க முடியேவில்டல. 
நலாற்கலாலியில் தடலடயேப் வபலாட்டு உருட்டினலான். பிறகு ஒரு ஓரமைலாகக் கிடைந்த சலாய்வு நலாற்கலாலியில் 
சலாய்ந்தலான்.

ஒரு மைணி வநரம, கலாலமும அவேனும உருண்வடைலாடியேபடி கழிந்தத. சரவேணனுக்கு வலசலாக உணரவு 
தட்டியேத. கனவுலகில் இருந்த பலவேந்தமைலாக தன்டனப் பிரித்த, நனவுலகில் இறங்கிக் வகலாண்டைலான்.

"என்ன அநியேலாயேம இத? வசலால்ல முடியேலாத வகலாடுடமை. வவேளிவயே வசலான்னலால், ஒழுங்கு நடைவேடிக்டக 
வேரும. உளளத்திற்குளவளவயே வபலாட்டுக் வகலாண்டைலால், உடைலுக்குள ஒழுங்கீனங்கள ஏற்படைலலாம. 
பலருக்கு ரத்தக் வகலாதிப்பம, இதயே வநலாயும வேருவேத இப்படித்தலாவனலா? அவேனலால் நிடனத்தக்கூடைப் 
பலாரக்க முடியேவில்டல.

வசளநலா உரிடமையேலாளர வசளமி நலாரலாயேணன், மைத்தியே அரசின் பலாதகலாப்ப விதிகளின்கீழ் வேரும இவத இந்த 
அலுவேலகத்தில், உளளறுப்பக்கலாரரகடள டகக்குள வபலாட்டுக் வகலாண்டு, அலுவேலக ரகசியேங்கடளத் 
திருடியிருப்படதச் சட்டிக் கலாட்டியிருந்தலான். உடைனடியேலாக, ஒரு ஜேலாயிண்ட் டடைரக்டைர வேந்த, விசலாரடண 
நடைத்தவேலார என்று எதிரபலாரத்தலான். வடைலக்ஸில் படதபடதத்த பலாதகலாப்டபப் பலப்படுத்த என்று வேரும
என்று எதிரபலாரத்தலான். ஆனலால், எழுதியேடதப் பற்றிப் வபச்சில்டல. மூச்சில்டல. வபற்றுக் வகலாண்வடைலாம
என்று ஒரு வேரிப் பதில் கூடை இல்டல. அவ்வேளவு அலட்சியேம: உதலாசீனம யேலாருக்வகலா வேந்த வநலாய். அவத 
சமையேம, எந்த கலாண்டிரலாக்டைர டகத வசய்யேப்படைக் கூடியே நிடலக்குக்கூடை வேரவவேண்டுவமைலா, அவேனுக்குக் 
கலாண்டிரலாக்ட் வகலாடுக்கப்படுகிறத. மைன்னிப்பக் கடிதம எழுதவேத மைலாதிரி எழுதவவேண்டும என்ற 
ஆடண. இத என்ன டிபலாரட்வமைன்ட்? என்ன நியேலாயேம? அவேனுக்கு கலாண்டிரலாக்ட் வகலாடுத்ததன் மூலம, 

58



அவேன் தன்மீத வதரிவித்த குற்றச்சலாட்டுகடள அங்கீகரித்தலாய் ஆகலாதலா? அப்படித்தலான். அப்படிவயேதலான்.

"என்மீத விசலாரடண வேரும. ஏதலாவேத ஒரு ஜேலாயிண்ட் டடைரக்டைருக்கு, வசன்டனயில். அண்ணன் 
மைகனுக்குக் கல்யேலாணம. மைலாமைலா மைகனுக்குக் கருமைலாந்திரமுன்னு. ஏதலாவேத நடைக்குமவபலாத, விசலாரடண 
வேரும. அதவேடரக்கும நலான் ஆயுள டகதி. அப்பறமதலான் தூக்குக் டகதி.

வபலாதமைக்களுக்கு இலலாக்கலாக்களின் அக்கிரமைங்களதலான் வதரியும. இந்த இலலாக்கலாக்களுக்குளவளவயே 
நடைக்கும அக்கிரமைங்கள யேலாருக்குத் வதரியும? ஒவ்வவேலாரு அலுவேலகமும, ஒரு எலிப் வபலாந்த. எறுமப 
வமைலாய்க்கும இடைம. ஆபீஸர எனப்படும பலாமப. எலி வேடளக்குள இருக்கும எலிகடளப் படைலாதபலாடு 
படுத்தவேதம, கடித்தத் தின்பதம எத்தடன வபருக்குத் வதரியும? அல்லத. எறுமபகள வமைலாய்க்கும 
இடைத்தில், வநரடமைச் சிறகலால் பறக்கும வேண்ணப்பூச்சி வேந்த உட்கலாரந்த விட்டைலால். அந்த எறுமபகள 
அடத என்ன பலாடு படுத்தம? இவேற்றில் இரண்டில் ஒன்றுதலான் இன்டறயே அலுவேலகம. என்டனப் 
வபலாறுத்த அளவில், இந்த வசசௌமிநலாரலாயேணனின் சட்டைகர என்ற வடைப்டி டடைரக்டைர பலாமபக்கு 
எலியேலாவனன். பல்வவேறு எறுமபப் வபரவேழிகளுக்குப் பூச்சியேலாவனன். என்னய்யேலா கவேரவமைன்டு? 
பல்வவேறு தடறகடளக் வகலாண்டை அரசில், ஒரு சின்னத் தடறயில், பல வபரியே அதிகலாரிகளில் ஒரு 
சின்னப் வபரியே அதிகலாரி, தனத சட்டைகருக்கு, அரவச அவேலாரட் வேழங்குவேதலாய் கலாட்டிக் வகலாளள 
முடிகிறத என்றலால், இத என்ன இலலாகலா. இதில் நலான் இன்னும இருப்பதலா…

"வசளமி நலாரலாயேணன் சபதம வபலாட்டுட்டுப் வபலாயிருக்கலான். அவேடன வநருக்கு வநரலாய் என்னலால் பலாரக்க 
முடியுமைலா? பலாரத்தியேலா என்பத வபலால், பலாரப்பலான். அடதத் தலாங்கிக் வகலாளள முடியுமைலா? தலாங்கித்தலான் 
ஆகணும! தங்டக வேசந்தலாவின் பிரகலாசமைலான எதிரகலாலத்திற்கலாக, அண்ணி இன்னும வேயேல் வவேடலக்குப் 
வபலாகலாமைல் இருப்பதற்கலாக, எதிரகலாலத்தில், இந்த இலலாகலாவிற்வக நலான் தடலடமை அதிகலாரியேலாய் 
ஆவேதற்கலாக, வபலாறுத்தத்தலான் ஆகணும. அவதலாடு வவேடலடயே விட்டைலால் மைலாடு கூடை வமைய்க்க முடியேலாத.

முடியேலாத. முடியேவவே முடியேலாத. எதிரகலாலத்திற்கு அஞ்சகிறவேனலால், இந்த நிகழ்கலாலத்தில் கூடை 
நிமமைதியேலாய் இருக்கமுடியேரத, இந்த அக்கிரமைங்கடள அங்கீகரித்த, இந்த அசிங்கம பிடித்த நிரவேலாக 
அதிகலாரிடயேப் பலாரத்தபடிவயே, என்னலால் ரலாசியேலாக முடியேலாத. ரலாஜினலாமைலாதலான் வசய்யேப் வபலாவறன். 
வநரடமைக்கலாரனின் நடைவேடிக்டகடயே சரிபலாரக்க வவேண்டியே வபலாறுப்ப அக்கிரமைக் கலாரரகளின் டகயில் 
உளளத. ஓநலாய், ஆட்டுக்குட்டியிடைம நியேலாயேம வபசியே கடததலான். இந்தக் கடத எனக்கு வவேண்டைலாம, 
என்னில் எழுதப்படை வவேண்டைலாம."

சரவேணனுக்குள, அடசக்க முடியேலாத ஒரு உறுதி பிறந்தத. அவேனுக்வக ஆச்சரியேம. வநருக்கடி வேருமவபலாத 
மைனித மைனம, அபரிமிதமைலான சக்திடயே அளிக்கும என்பத எவ்வேளவு உண்டமை உலகம பரந்தத. 
வேலாழ்க்டக விசலாலமைலானத. அடத, இந்த அலுவேலக டைப்பலாவிற்குள அடடைக்கலலாகலாத. விடுபடைனும, 
விட்வடை ஆகணும. சரவேணன் சிரித்தலான். வவேடிவவேடியேலாய் சிரித்தலான். வவேறுடமையேலாய்ச் சிரித்தலான்.

விரக்தியின் விளிமபில் நின்று, அதனலால் முடைக்கப்பட்டு, பிறகு அந்த விரக்தியின் வேயிற்டறக் கிழித்தக் 
வகலாண்டு வவேளிப்பட்டைவேன் வபலால், சரவேணன் அடமைதியேடடைந்தலான். அன்னம, எதற்வகலா உளவள 
வேந்தலாள. அவேன் இருந்த வகலாலத்டதப் பலாரத்தவிட்டுப் பதறினலாள.

"ஸலார, ஸலார!"

"இடத முதலில் படிங்க"

இலலாகலா வபலாறுப்பலாளரகளின் உத்தரடவேப் படிக்கப் படிக்க, அவேளும, சரவேணன்வபலால் அடரமையேக்க 
நிடலக்குப் வபலானலாள. பிறகு, உறுதியுடைன் நிமிரந்தலாள.

"இத. அக்கிரமைம ஸலார. அநியேலாயேம ஸலார. விடைப்படைலாத ஸலார"

"நீங்க. சலாயேங்கலாலம ஆபீஸ் டையேத்தக்கு அப்பறம வகலாஞ்சவநரம இருக்க முடியுமைலா?"

"இடதவிடை எனக்கு என்ன ஸலார வவேடல?."

"வதலாந்தரவுக்கு மைன்னிக்கணும. ஆனலால். இததலான் என்வனலாடை கடடைசித் வதலாந்தரவு."

“ஸலார… ஸலார.”
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வயேஸ். வமைட்ம. வயேஸ்.

"சலாப்பிடுங்க ஸலார."

"எனக்கலா. சலாப்பலாடைலா. எப்படி இறங்கும?"

சரவேணன் வபசலாமைல் இருந்தலான். அவேடனவயே அடசவேற்றுப் பலாரத்த அன்னம, அங்வக நிற்க முடியேலாமைல், 
நடைந்த நடைந்த, நின்று நின்று வபலாய்க் வகலாண்டிருந்தலாள. சரவேணன், அவேடளக் கூப்பிட்டைலான்.

"வமைடைம. இந்த வலட்டைர விவேகலாரத்டத யேலாரகிட்வடையும வபசப்படைலாத. தங்கமுத்தகிட்வடை கூடை. 
பிரலாமிஸ்?"

"வயேஸ் ஸலார. ஈவினிங்ல எவ்வேளவு வநரம வவேணுமின்னலாலும இருக்வகன் ஸலார."

"வதங்க் யூ."

"சலாப்பிடுங்க ஸலார."

"நன்றி."
---------------- 
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அலுவேலகத்தின் வநரம, கலான்டிரலாக்டைரின் டகயேலாட்களலாக மைட்டுமைல்ல. கலாலலாட்களலாகவும நடைப்பதவபலால் 
வதலான்றும வசளரி-பத்மைலா-உமைலா கமவபனிக்கும, ஒரு சில உதிரி மைனிதரகளுக்கும, அவேசர அவேசரமைலாகவும, 
சரவேணனுக்கு ஆடமை வவேகத்திலும, அன்னத்திற்கு, நத்டத வவேகத்திலும கழிந்தத. மைலாடல, ஐந்த 
மைணிடயேக் கடைந்த அதற்கு வமைலும நீண்டு வகலாண்டிருந்தத. ஆனலாலும, அந்த கலான்டிரலாக்ட் ஆட்கள 
வபலாகவில்டல. வசளரிரலாஜேன், வமைடஜேடயே தலாளம வபலாட்டைபடிவயே உளவள பலாரத்தலார. "இன்னும வசளமி 
நலாரலாயேணனுக்கு, வலட்டைர வபலாடைலாமைல் இருக்கலான். எப்வபலா வபலாடுவேலான்? கல்லு மைலாதிரி இருக்கலான். 
எடதயும கண்டுபிடிக்க முடியேல. இந்த ஆபீஸ்ல பழமும தின்னு, வகலாட்டடையும வபலாட்டைவேன் நலான். 
என்வனலாடை 'பிரண்டடையேலா நீ எடுக்கப் பலாரத்வத? ஒன்டனவயே நலான் எடுக்வகன் பலார. ஒன் டகயில இருக்கிற
கலாகிதத்வதலாடை ஒவ்வவேலாரு எழுத்தம. டில்லியில் டடைப் அடிக்கதக்கு முன்னலாலவயே எனக்குத் 
வதரியுமைலாக்கும."

கலாத்தக் கலாத்த, ஏவதலா வவேடல இருப்பத வபலால் பலாசலாங்கு வசய்த வசளரி, இரண்டு வபண்டைலாட்டிக்கலாரன் 
மைலாதிரி, பத்மைலா-உமைலா சகிதமைலாய் வபலாய்விட்டைலார. அவேரகள வபலாவேதற்கலாகவவே கலாத்திருந்த அன்னம, 
சரவேணனின் அடறக்குள வேந்தலாள. அவேடனப் பலாரக்கவவே, அவேளுக்குப் பலாவேமைலாக இருந்தத. அடியும, 
தடலயும அச்சடித்தத மைலாதிரி இருந்தவேரு. இப்வபலா நச்சடித்தத மைலாதிரி ஆயிட்டைலாவர. பலாவிங்க. இப்படி 
ஆக்கிட்டைலாங்கவள. சலாப்பிடைக்கூடை மைறுத்திட்டைலாவர. கடைவுவள. கடைவுவள. நலாங்க என்னவமைலா இருக்வகலாம. நீ 
எப்படி இருக்வக? இருக்கியேலா?

சரவேணன் விழியுயேரத்தினலான். வேலாயேடசக்கலான். அன்னம உட்கலாரந்தலாள.

"வரடியேலா வமைடைம."

"வரடி ஸலார."

"வடைமி அபீஷியேல். டி.ஓ. வலட்டைர. என் வபரு, பதவிடயே வபலாட்டுக்கங்க. உம. வசலால்லட்டுமைலா? எஸ் 
ஸலார."

"ஐ ஹியேரடப வடைண்டைர டமை ரிசிக்வனஷன்." 

"ஸலார. ஸலார. ரலாஜினலாமைலாவேலா வசய்யேப் வபலாl ங்க? ரலாஜினலாமைலாவேலா?"

"ஆமைலாமமைலா. என்னலால வவேடல பலாரக்க முடியேலாத. நலாடளயில் இருந்த ஆபீஸஜுக்வக ஒரு வபரியே குமபிடு. 
உம. எடுத்தக்கங்க."

"நலான் எழுதமைலாட்வடைன் ஸலார." குறிப்வபடுக்க மைலாட்வடைன் ஸலார. வவேணுமுன்னலால் வமைவமைலா வகலாடுங்க 
ஸலார."

அன்னத்தின் கண்கள கலங்கின. அப்பறம அவேற்றில் இருந்த, நீர வசலாட்டுச் வசலாட்டைலாகி, வவேளடளத் 
திரிவபலால், கன்னங்களில் பலாய்ந்தன. வேலாயில் விமமைல்கள, வவேடிவவேடியேலாய் வவேடித்தன. முகத்டதத் 
திருப்பிக் வகலாண்டைலாள. பிறகு எழுந்த, சவேர பக்கமைலாய் நின்றபடி வகவினலாள. பின்னர அடைமபிடிக்கும 
குழந்டதவபலால், சரவேணடன, விமமைலுக்கு ஒரு தடைடவே பலாரத்தக் வகலாண்டைலாள. சரவேணன், தடல 
நிமிரத்தினலான். எழுந்த வபலானலான். என்ன வசய்கிவறலாம என்று வதரியேலாமைல், அவேள டகடயேப் 
பிடித்திழுத்த, நலாற்கலாலியில் உட்கலார டவேத்தலான். இருக்டகயில், மீண்டும உட்கலாரந்தபடிவயே, தழுதழுத்த 
குரலில் ஒப்பித்தலான்.

"ஓங்கவளலாடை அன்பக்கு அடிபணிகிவறன் வமைடைம. எனக்கும, வவேடலடயே விட்டுவிட்டைலால், அடுத்த 
சலாப்பலாடு நிச்சயேமில்வல. வேயேத வேந்த தங்டகடயேக் கடரவயேத்த முடியேலாத. முடியேக் கூடியேத, என் அண்ணி 
படழயேபடியும வேயேல் வவேடலக்குப் வபலாறததலான். ஆனலால் அப்படி ஒரு நிடலடமைடயே என்னலால 
தலாங்கிக்க முடியுமைலா என்கிறத நிச்சயேமில்ல. இவ்வேளடவேயும மீறி, நலான் ரலாஜினலாமைலா வசய்யுவறன்னலால், 
என் மைனம படுற பலாட்டடை நீங்க பரிஞ்சக்கலலாம. பிளிஸ். நலான் வசலான்னத எடுங்க. ஐ ஹியேரடப. உம 
எடுங்க."

"எடுக்க முடியேலாத ஸலார."
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"அப்படின்னலா. வபலாங்க." 

"வபலாக முடியேலாத ஸலார." 

"சரி நலானலாவேத வபலாவறன்."

"வபலாக விடைமைலாட்வடைன் ஸலார."

எழுந்த, இரண்டைடி நடைந்தவேடன, அன்னம வேழி மைறித்தலாள. அவேவனலா, அவேடள தரமைசங்கடைமைலாகப் 
பலாரத்தலான். அவேள கலாட்டியே பலாசம அவேடன உலுக்கத்தலான் வசய்தத. உலுங்கியே உளளத்டத, மூச்சில் 
பிடித்த டவேத்த, ஒவர மூச்சலாய்ப் வபசினலான்.

"இந்த ஆபீஸ்ல என்னலால குப்டப வகலாட்டை முடியேலாதமமைலா."

“குப்டபக் கூளங்கடள அப்படிவயே விட்டுடைப்படைலாத. நீங்க வகலாட்டைலாட்டைலால், வவேற யேலாரலாலும முடியேலாத."

"வகட்கதக்கு சந்வதலாஷமைலாகத்தலான் இருக்கு. ஆனலால்." 

"இந்த அக்கிரமைத்டத வமைல் அதிகரிகளுக்கும, மைந்திரிக்கும வதரிவிக்கலலாவமை. அதவேடரக்கும 
கலான்டிரலாக்டைடர உளவள விடைலாமைல் பலாரத்தக்க முடியேலாதலா ஸலார?"

"அடதயும வயேலாசித்வதன். இத அவேசர அவேசரமைலான கலாலம. எந்த ஆபீஸர அநியேலாயேமைலாய் நடைந்தலாவரலா, 
அவேரகிட்டைவயே நலான் எழுதன பகலார தீரப்பக்குப் வபலாகும. அப்பறம நலான்தலான் தீரந்தவபலாவவேன். 
இப்வபலாவேலாவேத. மைரியேலாடதயேலாய் வவேடலடயே விட்டுட்டு, வவேற வவேடல வதடைலலாம, அத இல்லலாமைல், 
நலான் எடதவயேலா எழுதப் வபலாய், அடதவயே சலாக்கலாக்கி, அவேங்க என்டன டிஸ்மிஸ் வசய்தலால், எனக்குச் 
வசரவவேண்டியே பணமும வசரலாத. வவேற வவேடலயும கிடடைக்கலாத. அவதலாடை. இந்த அற்ப மைனிதரகள 
கண்ணுல விழிக்க விருமபல."

அன்னம வகலாதித்தக் வகட்டைலாள. 

"மூன்வற மூன்று வபடர வவேச்ச ஏன் ஸலார ஆபீஸ் ஆட்கடள தீரமைலானிக்கிறீங்க? ஒங்களுக்கலாக கலாடலயில்,
எத்தடன வபர கலான்டிரலாக்டைடர முரட்டுத்தனமைலாய்ப் பலாரத்தலாங்க வதரியுமைலா வசளரிரலாஜேன் தலானலா 
ஒங்களுக்குப் வபரிசலாத் வதரியேணும? தங்கமுத்த இல்டலயேலா. சிதமபரம இல்டலயேலா. இவேங்க 
வபலாகட்டும. நலான் எதக்கு ஸலார இருக்வகன்? உட்கலாருங்க ஸலார. கடடைசில வபரிசலாய் இருக்கிற 
ஆபீஸருக்குத் வதரியேப்படுத்தங்க ஸலார."

"நீங்க நிடனக்கறத மைலாதிரி இத சின்ன விஷயேம இல்ல வமைடைம. மைனுப் வபலாட்டைதில் இருந்த, அத 
முடியுறத வேடரக்கும மைன நிமமைதியில்லலாமைல் வபலாயிடும. இந்த டிபலாரட்வமைன்டடை எதிரத்த நிற்கிறதக்கு
ஆளபலவமைலா. பண பலவமைலா. எந்தப் பலவமைலா. என்கிட்டை இல்டல. நல்லவேனுக்கு அடடையேலாளம, 
வசலால்லலாமைல் வபலாகிறததலான்."

அன்னத்தின் கண்களில் ஒரு ஒளி அவேடன, வநருக்கு வநரலாய்ப் பலாரத்தலாள. தீரக்கத்வதலாடு தீரமைலானமைலாய்ப் 
வபசினலாள.

"ஒரு வவேடள கலான்டிரலாக்டைடர உளவள விடைலாமைல். அதனலால சஸ்வபண்டைலாகி. வபலாரலாட்டைம முடியுறத 
வேடரக்கும பலாதிச் சமபளந்தலாவன வேருமுன்னு வயேலாசிக்கிறீங்களலா? அடத விடை வவேற வவேடலக்வக 
வபலாயிடைலலாமுன்னு நிடனக்கிறீங்களலா?"

சரவேணன் தடலயேலாட்டினலான்.

'வீட்டுக்கு வீடு வேலாசல்படிதலான் ஸலார. ஓங்கடள மைலாதிரி வநரடமையேலானவேங்க எங்வக வபலானலாலும 
வேமபதலான். அதனலால. வதரிஞ்ச வேமப வதரியேலாத வேமடப விடை நல்லத. ஓங்களுக்கு அப்ப்டி ஒரு 
நிடலடமை வேந்தலால், நலான் இருக்வகன் ஸலார. என்வனலாடை கல்யேலாணத்தக்கலாக பத்தலாயிரம ரூபலாய் வசரத்த 
வேச்சிருக்வகன். வதலாளலாயிரம ரூபலாய் சமபளத்தல, முந்நூறு ரூபலாய் எனக்குப் வபலாதம. மைலாதலா மைலாதம 
அறுநூறு ரூபலாய் தந்தடுவறன். கல்யேலாணப் பணத்டதயும தலாவறன். ஓங்கவளலாடை தன்மைலானப் 
வபலாரலாட்டைத்டதவிடை எனக்குக் கல்யேலாணம முக்கியேமில்டல. ஏன் ஸலார வயேலாசிக்கிறீங்க?"
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அன்னத்டதவயே வவேறித்தப் பலாரத்த சரவேணன், அவேளின் அன்பப் பிரவேலாகத்தில் கடரந்த வபலானலான். 
ஆனலாலும, அவேன் அவேடள சிரமைத்திற்கு உளளலாக்க விருமபலாததவபலால், தழுதழுத்த குரலில் 
பதிலளித்தலான்.

"ஓங்கவளலாடை தலாயுளளத்தக்கு எப்படி நன்றி வசலால்றதன்வன வதரியேலமமைலா. இந்த ஒரு வேலாரத்டதவயே 
வபலாதம. ஆனலால், அப்படி ஒரு நிடலடமை ஏற்பட்டு, ஒங்க உதவிடயே நலான் ஏற்றுக்கிட்டைலால், ஊர என்ன 
வபசம, நமவமைலாடை உறடவேப் பத்தித்தலான் என்ன நிடனப்பலாங்க. ப்ளீஸ் டிக்வடைஷன் எடுங்க."

"ஊவரலா, ஆபீவஸலா வபசனலால் வபசட்டுவமை ஸலார. ஊருக்குப் பயேப்படைனுமுன்னு நீங்க நிடனச்சலால், 
என்டன வவேணுமின்னலால் உறவேலாக்குங்க. இவதலா என் கழுத்த. நீங்க எப்வபலா வவேணுமைலானலாலும ஒரு 
மைஞ்சள கயிடறப் வபலாடைலலாம."

சரவேணன் திடுக்கிட்டு எழுந்தலான். அவேடளவயே உற்று உற்றுப் பலாரத்தலான். அவேவளலா, வேரமப மீறிப் 
வபசிவிட்டைடத உணரந்தவேள வபலால், வநற்றிடயே டககளலால் வதய்த்தலாள. இருவேருக்கும இடடைவயே, 
எத்தடனவயேலா ஏற்றத்தலாழ்வுகளட க் கண்டைவேள வபலால், தவித்தலாள. அவேனின் வநரடிப் பலாரடவேடயேச் 
சந்திக்கும டதரியேமில்லலாமைல், முகத்டத வவேறுபறமைலாகத் திருப்பப் வபலானலாள. பிறகு அவேடன, வமைல் 
வநலாக்கலாய்ப் பலாரத்த, “ஸலாரி ஸலார. வதரியேலாமைல் வபசிட்வடைன் ஸலார. என்வனலாடை கல்யேலாணத்தக்கலாகப் 
வபசல ஸலார. சத்தியேமைலாய் ஒங்கவளலாடை எதிரகலாலத்டத நிடனச்ச. தத்தபித்தன்னு உளறிட்வடைன் ஸலார. 
இனிவமைல் அப்படிப் வபசமைலாட்வடைன் ஸலார. டிக்வடைஷனும எடுக்க மைலாட்வடைன் ஸலார" என்றலாள.

சரவேணன், அன்னத்டத ஆடைலாத பலாரத்தலான். அடசந்த அடசந்த பலாரத்தலான். இவேளுக்கு எவ்வேளவு வபரியே 
மைனச. எனக்கலாக எப்படிவயேல்லலாம தடிக்கலாள! அலுவேலக மைரங்களின் உச்சலாணிக் கிடளகளில், அணில் 
கடித்த பழங்கடளயும, பிஞ்சில் பழுத்த பழங்கடளயும பிடுங்கலாமைல் பலாரத்த எனக்கு, இவ்வேளவு 
நலாளலாய். இந்த வவேரில் பழுத்த பலலா பலாரடவேக்குப் படைலாமைல் வபலாய்விட்டைவத? இப்வபலா, இவேடள 
இவேடளவயே. இவேடள மைட்டுவமை. நலாள பூரலாவும பலாரத்தக் வகலாண்வடை இருக்கணும வபலால் வதலாணுவத! 
இதக்குப் வபயேரதலான் கலாதவலலா. வேசந்தலாவிடைம வசலான்னதவபலால், கலாதல் பிரக்டஞ இல்லலாமைல் வேருவேத. 
எனக்கும வேந்தட்டுவதலா!.

சரவேணனுக்வக ஆச்சரியேம. ஏவதலா நடைந்தத வபலாலிருந்தத. டகடயே நீட்டியேத வபலாலிருந்தத. அவேள, தன் 
மைலாரபில் தலானலாய் சலாய்ந்தலாளலா, அவேனலாய் சலாய்த்தலானலா? அவேனுக்கும பரியேவில்டல. அவேளுக்கலாவேத 
வதரியுமைலா என்று அறிவேதவபலால், தன் மைலாரபக்குள அடடைக்கலமைலானவேடளப் பலாரக்கிறலான். அவேள, 
'கண்மூடி'தனமைலாய் கிடைக்கிறலாள.

திடீவரன்று வடைலிவபலான் ஒலி,

சரவேணன், அவேடள வமைன்டமையேலாய் விலக்கிவிட்டு, ரிஸிவேடர எடுத்தலான்.

"யேலாரு. வேசந்தலாவேலா? அண்ணி வபசணுமைலா? வகலாடு. உம. என்ன அண்ணி. வேசந்தலா மைலாறிட்டைலாளலா? அந்தப் 
பயேலுக்குச் வசருப்டபத் தூக்கிக் கலாட்டினலாளலா? குட். வபலாலீஸ் அதிகலாரிதலான் வவேணுமைலா? என்ன. 
வேசந்தலாவவே என்கிட்டைச் வசலால்லச் வசலான்னலாளலா? சரி. நலான் அவேன்கிட்டை உளறல. அப்பறம அண்ணி. ஒங்க
வீட்டுக்கு, ஒங்க தங்டகடயே எனக்குக் வகலாடுக்கிறதலாய் எழுதிட்டிங்களலா? இன்னும எழுதலியேலா? 
வவேண்டைலாம. வீட்ல வேந்த விவேரமைலாய் வசலால்வறன். வடைலிவபலான்ல வபசிப் பழக்கம இல்லலாட்டைலாலும 
நல்லலாத்தலான் வபசறிங்க."

வடைலிவபலாடன டவேத்த சரவேணடன, அன்னம சங்கடைமைலாகப் பலாரத்தலாள. அழப் வபலாகிறவேள வபலால் 
வகட்டைலாள

"யேலாவரலாடை தங்டக? யேலாவரலாடை கல்யேலாணம?"

"நீ. இன்டனக்கு எங்க வீட்டுக்கு வேலா. என் தங்டகக்குப் பத்திமைதி வதடவே. இந்தக் கலாலத்தல எப்படி 
எப்படிக் கலாதலிக்கணும என்கிறடதவிடை. எப்டில்லலாம கலாதலிக்கக்கூடைலாத என்கிறத முக்கியேம. பலாவேம. 
அவேளுக்குத் வதரியேல. நீ வேந்த அட்டவேஸ் பண்ணனும திருந்திட்டைலாளலாம. இருந்தலாலும நீயும வேந்த 
வசலால்லணும."
'யேலாவரலாடை தங்டக. யேலாவரலாடை கல்யேலாணம. வலட்டைரனு வசலான்னீங்க."

"ஒ. அதவேலா? எங்க அண்ணிக்கலாக, அவேங்கவளலாடை தங்டகடயே கட்டிக்க, நலான் தயேலாரலாய் இருக்கதலாய் 
அண்ணிடயே வலட்டைர எழுதச் வசலால்லியிருந்வதன்."
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"எப்வபலா. எப். எழுதப் வபலாறலாங்.களலாம."

"இனிவமைல் ஏன் எழுதவேலாங்க. ஆமைலா. நீ ஏன் ஒரு மைலாதிரி ஆயிட்வடை? இனிவமைல் வவேற வபண்டண நலான் 
நிடனப்வபனலா? இன்னும ஒன்னலால என்டனப் பரிஞ்சக்க முடியேல. சரியேலான லூஸஜு."

சரவேணன், அவேள டககடளப் பற்றினலான். அவேள, அவேன் வதலாளில் முகம படதத்த, "நீங்கதலான் ஸலார 
லூஸ். சரியேலான லூஸ். என்டனப் பரிஞ்சக்க இவ்வேளவு நலாள எடுத்தக்கிட்டை லூஸ்" என்று வசலால்லிச் 
வசலால்லிச் சிணுங்கினலாள. சிணுங்கிச் சிணுங்கிக் கூவினலாள.

சரவேணன், அன்னத்தின் டககடள ஆறுதலலாகவும, ஆறுதல் வதடியும பற்றிக் வகலாண்டிருக்கிறலான். 
அகநலானூற்றுப் பலாடைல்களின் தளமைலாய்ப் வபலான அவேன் உளளத்தில் பறநலானூறு வபலாரக்குரல் 
வகலாடுக்கிறத. அத இப்படித் தீரமைலானித்தத.

நலாடளக்வக அடமைச்சருக்கும, அடமைச்சகச் வசயேலலாளருக்கும, தடலடமை டடைரக்டைருக்கும, எல்லலா 
விவேரங்கடளயும எழுதப் வபலாகிறலான். என்ன ஆனலாலும சரி. வசளமி நலாரலாயேணடன, அலுவேலகத்திற்கு 
உளவள விடைப்வபலாவேதில்டல. அவேவன, மைலாநில அரச நிறுவேனத்திற்கு கலான்டிரலாக்ட் வகலாடுக்கப் 
வபலாகிறலான். இத டகசத்தமைலான கலான்டிரலாக்ட் என்று அடனவேருக்கும பரியும. தவேறுதலான். வமைலிடை 
ஆடணக்கு எதிரலாக இப்படி நடைக்கக் கூடைலாததலான் முன்பின் நடைக்கலாதததலான். ஆனலாலும இத 
தவேறப்வபலான நீதிடயே தவேறலாமைல் இருக்கச் வசய்யும தவேறு. ஆவரலாக்கியேமைலான தவேறு. சலாயேப்வபலாகும 
குடலவேலாடழடயே நிமிரத்தவேதற்கலாக, அடதத் தலாங்கிப் பிடிக்கும முட்டுக்கமப. ஒரு அரச ஊழியேடன, 
வநரடமையேலாய் வசயேல்படை முடியேலாமைல் தடுப்பத சட்டைப்படிக் குற்றம. சமூகப்படி தவரலாகம. இடத அரவச 
வசய்தலாலும, குற்றம குற்றந்தலான். அதவும குற்றவேலாளிதலான்.

சரவேணனின் உளளுலகில் அலுவேலகப் வபலார, படைம படைமைலாய் விரிகிறத. அடதப் பயேமுறுத்த வவேண்டும. 
பயேப்படைலலாகலாத. கண்முன்னலால் கரடுமுரடைலான பலாடத கூடை இல்டல. இனிவமைல் அவேவனதலான் பலாடதவயே
வபலாடைவவேண்டும. பரீட்சலாரத்த பலாடத. அக்கினிப் பலாடத.

சரவேணன் படைபடைக்கவில்டல. குழமபிப்வபலாகவில்டல. அன்னத்டத, குதூகலமைலாய்ப் பலாரக்கிறலான். 
அவேளும, ஒங்களுக்கு அந்தக் கலால வேழக்கப்படி வவேறுமைவன திலகமிடுபவேள அல்ல நலான் என்று 
வசலால்லலாமைல் வசலால்வேதவபலால் கரத்டத தூக்கி நிறுத்தி, முஷ்டியேலாக ஆக்குகிறலாள.
-----------

64



ஒருநலாள வபலாதமைலா?

1

ஒரு கூட்டைத்டதப் பலாரத்தவுடைவனவயே, அத எப்படிப்பட்டை கூட்டைம என்று இலக்கணப்படுத்தி விடைலலாம. 
அரசியேல்வேலாதிகள, தங்களின் வகலாளடக முழக்கங்களுக்கு ஏற்ப வதலாண்டைர கூட்டைம குண்டைர கூட்டைம 
என்று ஒரு கூட்டைத்டதவயே தங்கள வபலாலித்தனங்களுக்கு ஏற்ப வபலாலியேலாக்கினலாலும, வபலாதவேலாக 
வசன்டன நகரில் ஒரு கூட்டைத்டத அடடையேலாளம கண்டுபிடிப்பத வபலாதமைக்களுக்கு மிகவும எளிதலான 
கலாரியேம. இன்னும வசலால்லப்வபலானலால் இத ஒன்றுதலான் அவேரகளுக்கு எளிதலான கலாரியேம. ஆனலாலும 
இதற்கு விதிவிலக்குப் வபலால அதலாவேத விதிவயே, எக்வகடைலாவேத வகட்டு, எப்படி வவேண்டுமைலானலாலும 
வபலாங்கள என்று தங்கடள விலக்கு வசய்தத வபலால் - இவதலா இந்தப் பரந்த விரிந்த பருத்த வசன்டன 
மைலாநகரில், எல்டைலாமஸ் சலாடல மைவுண்ட்வரலாடில் வேந்த சங்கமிக்கும இடைத்திற்கு சிறித வதலாடலவில் 
திருமுருகன் ஆலயேத்திற்கு அருவக வபருந்திரளலாய் கூடி நிற்கும அந்தக் கூட்டைத்டத எப்படி அடடையேலாளப் 
படுத்தவேத? எந்த வேடகயில் வசரப்பத?

அந்த முருக வகலாவிலுக்கு அருவக நின்றதலால் மைட்டுமைல்ல, வபருமபலாலலானவேரகளின் கரங்களில் 
திருவவேலாடு மைலாதிரி இருந்ததலால், அத பண்டைலாரக் கூட்டைமவபலால் வதலான்றும. ஆனலால் இருமபலாலலான வேட்டை
வேடிவேமைலான ஓரளவு வபரியே அந்த 'பலாண்டுக் கூடடைடயேப் பலாரத்த கண்வணலாடு அந்த மைக்கடளப் 
பலாரப்பவேரகள அப்படிச் வசலால்ல மைலாட்டைலாரகள. சின்னத் திருவவேலாடு பண்டைலாரங்களின் வேயிறுகளில் 
இருந்த பல பலாடனகடள - சடதயேலாலலான பலாடனகடளச் - வசய்யே முடியும. ஆனலால் இந்தப் வபரியே 
திருவவேலாடு கூட்டைத்தினருக்கு வேயிறு தவிர மீதி எல்லலா உறுப்பகளும இயேங்குகிறவதலா இல்டலவயேலா, 
அடவே இருப்படத உடைமபில் கலாட்டின. ஒரு சிலர வேலாயில் குதப்பம வவேற்றிடலடயேயும சலாடலயில் 
வதறித்த சிவேப்பத் தளிகடளயும டவேத்த, அவேரகடள, கல்யேலாண விருந்தக் கூட்டைம என்றும 
வசலால்லலலாம. உற்றுப் பலாரத்தலால் அப்படியும வசலால்லமுடியேலாத. கல்யேலாணக் கூட்டைம சலாப்பிட்டுவிட்டு 
வவேற்றிடல வபலாடும. ஆனலால் இந்தக் கூட்டைத்த மைனிதரகள வவேற்றிடலடயேவயே சலாப்பலாடைலாக வமைன்றுப் 
பலாரப்பவேரகள. வவேற்றிடல சப்பலாத்தியேலாம. வகலாட்டடைப்பலாக்கு உருடளக்கிழங்கலாம. உமிழ்நீர 
சலாமபலாரலாம. வேலாவயே வேயிறலாம.

ஒருவவேடள இவேரகடள இழவுக் கூட்டைம என்று வசலால்லலலாமைலா? தடல கலாய்ந்த வதலாற்றத்டதயும 
வவேறுடமையேலான கண்கடளயும வபலாறுடமையேலான கலால்கடளயும டவேத்தக் கணக்குப் வபலாட்டைலால் மைரணக் 
கணக்கிற்கு இதவேடர வகளவியேலாக இருந்த, இப்வபலாத பதிலலாகிப் வபலான ஒரு சடைலத்தின் இழவுக்கலாக 
நிற்பவேரகடளப் வபலால் இவேரகள வதலான்றினலாலும, ஒரு சின்ன வித்தியேலாசம. இவேரகளில் 
ஒவ்வவேலாருவேரும, தலாவன வசத்த, தனக்குத்தலாவன இழவு நடைத்திப் பலாரப்பவேரகள வபலால் வதலான்றினலாரகள.
இந்த வேடகயில் இவேரகள சயேமபச் சவேங்கள, ஆடகயேலால், இவேரகடள எப்படிப்பட்டை கூட்டைம என்று 
வேசதி வேலாய்ப்ப உளளவேரகளலால் எளிதில் கண்டுபிடிக்க இயேலலாத பலாரப்பவேரகளுக்கு மைட்டுமைல்ல, 
பலாரக்கப்படுகிறவேரகளுக்கும, ஆனலாலும, தமிழனின் தனிப் பண்பப்படி, இவேரகளுக்கு ஏதலாவேத 
முத்திடர குத்த வவேண்டுவமை. என்ன முத்திடர குத்தலலாம?

மைனிதக் கூட்டைம என்று மைட்டும வசலால்லலலாமைலா? மைனிதன் என்றலால் இன்வனலாரு அரத்தமும உண்டு 
என்படத ஒப்பக் வகலாளவேதற்கலாக இருந்தலால், அப்படி அடழக்கலலாம. எப்படி அடழத்தலாலும, அவேரகள 
கவேடலப்படை மைலாட்டைலாரகள. பல்லவேனில் வபலாகும, மைத்தியே தர டமைனரகள, வேரவேர நலாவடை வகட்டுப் 
வபலாச்ச என்று இந்தக் கூட்டைத்டதப் பலாரத்தப் வபசிக்வகலாளகிறலாரகள. சலாடலயில், கலாரகளில் சவேலாரி 
வசய்பவேரகள, கூட்டைத்டதப் பலாரக்கிறலாரகவள தவிர, அந்தக் கூட்டைம எதற்கலாக அப்படி நிற்கிறத என்று 
வயேலாசித்தப் பலாரக்க மைறுக்கிறலாரகள. தங்களின் வபலான்னலான வநரத்டத வீணலாக்க விருமபலாதவேன்வபலால் 
வபலாகிறலாரகள. அவேரகளில் ஒரு சில பிஸிகள இந்தக் கூட்டைத்தலால் கலாடர வவேகமைலாகச் வசலுத்த 
முடியேவில்டலவயே என்பத மைலாதிரி, முடறப்பத வபலால்கூடை வபலாகிறலாரகள. சில படித்த வபண்கள 
அவேரகளின் அழுக்கு தங்களின் படைடவேயில் பட்டுவிடைக் கூடைலாவத என்பதவபலால் விலகிப் வபலாகிறலாரகள. 
ஒரு சில உறவுக்கலார நடுத்தர வேரக்கக்கலாரரகள, தங்களிடைம சமபந்தப்பட்டைவேரகள கடைன் வகட்டுவிடைக் 
கூடைலாவத என்று தங்களுக்குத் தலாங்கவள ஒரு கற்படனடயே உருவேலாக்கிக் வகலாண்டு, அவேசரமைலாய் 
வபலாகிறவேரகள வபலால் வபலாகிறலாரகள.

எல்லலாருவமை அந்த வபலாக முடியேலாதவேரகடளப் பலாரத்த, ஏவதலா ஒரு எதிரமைடற உணரவில் வபலாய்க் 
வகலாண்டிருக்கிறலாரகள. ஆனலால் அவேலாகள – 
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ஒருவேடன வீரனலாக்க ஒன்பத வபடரப் வபடியேலாக்கும சினிமைலாக்கலாரடனப் வபலால், இடதவயே எழுதம 
சரித்திர நலாவேலலாசிரியேப் வபலாய்யேரகடள வபலால் பட்டைணத்தப் பங்களலாக்களின் மைவுடசயும மைதிப்டபயும 
“வகலாச்டசப்படுத்தவேத வபலால்" வதலான்றும, தடல தட்டும குடிடசகளில் இருந்த, கலாடலயில் ஆறு 
மைணிக்வக அங்கு வேந்த முருகன் வகலாவிலில் உச்சிக்கலால பூடஜே நடைத்தப்படும இந்தச் சமையேமவேடர, 
அங்வகவயே தவேமிருக்கிறலாரகள. இவேரகளின் தடலகள, அங்குமிங்குமைலாகச் சழல்கின்றன. ஒரு சிலர அந்தக்
கூட்டைத்தின் இலக்கணப் படியேலான 'பிரபக்கள, சிங்கிள டீடயேக் குடித்தவிட்டு பீடிடயேத் தின்பத வபலால் 
உறிஞ்சகிறலாரகள. கட்டைம வபலாட்டை கிழிசல் சட்டடைடயேக் வகலாண்டை ஒரு அறுபத வேயேதக் கிழவேர 
வபலாறுடமைவயேலாடு எழுந்த சிறித தூரம நடைந்த மீண்டும இருந்த இடைத்திவலவயே வேந்த அமைரலாமைல், இடைம 
வபயேரந்த உட்கலாரந்தலாலலாவேத கிரலாக்கி வேருமைலா என்பதவபலால் இன்வனலாரு இடைத்தில் உட்கலாருகிறலார. ஒரு 
சில நடுத்தர வேயேத மைனிதரகள தலாடி டவேத்திருக்கிறலாரகள. தலாடி என்று வசலால்வேடதவிடை அடத 
வேறுடமையின் முளவளன்று வசலால்லலலாம.

முருகன் வகலாவிலுக்கு எதிரத்தலாரப் வபலாலிருந்த சலாடலடயே அடணத்த, பிளலாட்பலாரத்தின் தளம 
வதரியேலாதபடி வநருங்கி உட்கலாரந்த இந்தக் கூட்டைத்தில் சிறுவேரகளுக்கும குடறவில்டல. பலாண்டுக் 
கூடடைடயேச் சற்றிவிட்டுக் வகலாண்வடை பசியின் தடலச் சற்றடல மைறக்கப் பலாரக்கிறலாரகள. ஆனலால் கூடடை 
சற்றச்சற்ற அவேரகள தடலகள முன்னிலும வவேகமைலாகச் சற்றுவேத வபலால் உணரகிறலாரகள. ஒய்வு வபற்ற 
உத்திவயேலாகக்கலாரரகடள விடை அதிக வேயேத வகலாண்டை கிழவிகளின் எண்ணிக்டக முப்பதக்குமவமைல் 
வபலாகும. பல் வபலானலாலும வேயிறு வபலாகலாத பலாவேத்தலால் அவேரகளும உட்கலாரந்த பலாரக்கிறலாரகள. 
இவேரகடளவிடை அதிகமைலான இளம வபண்கள தலாரப்பழுதி அப்பியே கலால்கடளத் தடரயில் ஊன்றி, 
முதடக வேடளத்த ஒருக்களித்த உட்கலாரந்த, வதலாடலவில் வதரிகின்ற ஒவ்வவேலாருவேடரயும 
வமைஸ்திரியேலாகப் பலாவித்த, வநரத்தலால் வீணடிக்கப்பட்டைவேரகள வபலால் கசிந்த கண்கவளலாடு பசி 
வயேலாகத்தலால் நிஷ்டடையில் இருப்பவேரகளவபலால், கண்கடள விலக்கலாமைல் கலால்கடள நகரத்தலாமைல் 
கலாத்திருந்த கலாந்திருந்த, கலாத்திருப்பவத பரியேலாமைல் வேலாழ்க்டகக்குக் கலாத்திருக்கிறலாரகளலா அல்லத 
வமைஸ்திரிக்குக் கலாத்திருக்கிறலாரகளலா என்பத அறவவே வதரியேலாமைல் அப்படிவயே இருக்கிறலாரகள. ஆனலால் 
அவேரகள வபற்ற சின்னஞ்சிறு வசல்வேங்கள அவேரகளின் கலால்கடளவயே வதலாட்டிலலாய் நிடனத்த 
அமைரகின்றன. பல்லவேன் பஸ்கடளவயே சிறு வதரகளலாய் நிடனத்த டக வகலாட்டுகின்றன. ஒடும கலாரகடள 
ஆடன கட்டிப் வபலாரடித்த தலாய்மைலாமைன்களின் சீதனச் சிறப்ப வேண்டிகளலாய் நிடனத்த கண் 
சிமிட்டுகின்றன. என்றலாலும சில குழந்டதகள முடைங்கிக் கிடைக்கின்றன. அடித்தப் வபலாட்டை நலாயின் 
உப்பியே வேயிறுவபலால் வீங்கியே வேயிற்டறத் தலாங்கும வேழி வதரியேலாத குப்பறக் கிடைக்கின்றன.

அத்தடனக் கண்களும, ஒவர ஒரு திடசடயேப் பலாரத்த வமைலாய்க்கின்றன. அன்று யேலாரும வேரவில்டல. 
இதற்குள ஏவழட்டு வமைஸ்திரிகள வேந்திருக்க வவேண்டும. யேலாடரயும கலாணவில்டல. இனி வேந்தலாலும 
பலாதி நலாள வவேடலதலான். பலாதி நலாளலானலாலும வபலாக வவேண்டும. வேயிற்றில் பலாதி நிரமபினலாலலாவேத 
வபலாதம. ஆனலால், நிரப்பபவேரகடளக் கலாணவில்டல. இவேரகடளப்வபலால் கூடியிருக்கும 
ரலாயேபரத்திற்கும, சூடளக்கும டசதலாப்வபட்டடைக்கும வசலால்லி டவேத்ததவபலால் வபலாய் விட்டைலாரகளலா? 
நலாடளக்கலாவேத வேருவேலாரகளலா?

கட்டைலாஞ்சவேர வபலான்ற வமைனியில் கிழிந்த பனியேனும டநந்த டைவுசரும வபலாட்டிருந்த ஒட்டைரகள 
சண்ணலாமபலாய் குடழந்த வபலாய் நின்றலாரகள. 'மைண் வவேடலயில் டக வதரந்த இந்த வசலத்த மைனிதரகள, 
அருகருவக நின்ற தத்தம மைடனவிகடள ஆதங்கமைலாகப் பலாரத்தக் வகலாண்டைலாரகள. டகவயேலாடு பிடித்த 
கலாவலலாடு அடணத்திருந்த கடைப்பலாடரடயே வதலாடடைகளில் உருட்டிக் வகலாண்டைலாரகள. 'பலாண்டுக் 
கூடடைடயேக் கவிழ்த்த விடளயேலாடைப் வபலான ஐந்த வேயேத மைகடள ஒரு ஒட்டைப் வபண் தடலயில் 
குட்டினலாள. அந்தக் குழந்டத அழலாமைல் பரிதலாபமைலாகப் பலாரத்தத. ஒருவவேடள கலாடலயில் கஞ்சி 
குடித்திருந்தலால் அழுதிருக்கும. 
உத்திரலாட்சக் வகலாட்டடைடயேப்வபலால், இரண்டு மைடைங்கு வபரியே நூல் கட்டியே வேட்டைக் குண்டடை வேலத 
டகயில் பிடித்தபடி மைணியேலாஸ் கட்டடைடயேயும, வலவேல் பலாரக்கும மூலமைட்டைத்டதயும பிளலாட்பலாரத்தில் 
வபலாட்டு அவேற்டற இடைக்டகயேலால் குழந்டதடயே தடைவுவேத வபலால் தடைவி விட்டுக் வகலாண்டிருந்த 
வகலாத்தனலாரகளில் பலர வேயிற்றுக்கும வதலாடடைக்கும இடடையிலுளள உடைல் பலாகத்டத மைணியேலாஸ் 
கட்டடையேலாலும 'எல் வேடிவேத்தில் அடமைந்த மூலமைட்டைத்தலாலும அமுக்கிக் வகலாண்டைலாரகள. 'டபப் 
ரிஞ்டசயும' ஆக்ஷலாபிவரடமையும டகவயேலாடு டவேத்திருந்த பிளமபரகளின் கண்கள வவேளளிப்பழங்கள 
வபலால் கருவிழி வபலானதலாய் கலாட்சியேளித்தன. கூரக்கமபிகளலாய் முடிந்த வேலாடளயும, திருகலாணி வபலான்ற 
உடழப்பலாயுதங்கடளயும டவேத்திருந்த ஆசலாரிகள, தடலப்பலாடககடள எடுத்த இடுப்பில் கட்டிக் 
வகலாண்டைலாரகள.

மைலாயேவமைலா, மைந்திரவமைலா, மைண்ணலாங்கட்டிவயேலா, அன்று எந்த வமைஸ்திரியும வேரவில்டல. இன்று கலான்கிரீட் 
வபலாடுவேதற்குக் கட்டிடைம இல்டலயேலா? கதவு வபலாடை கட்டியே வீடு இல்டலயேலா? வபயிண்ட் அடிக்கக் 
கதவில்டலயேலா? வேலாணம வவேட்டை, கிரவுண்ட் இல்டலயேலா? கலடவேப் வபலாடை சிவமைண்ட் இல்டலயேலா? 

66



என்ன இல்டல? வநற்று. இங்வக ஒரு கலலாட்டைலா நடைந்தத உண்டமைதலான். வசலாடைலா பலாட்டில்கள, சக்கு 
நூறலாக உடடைந்ததம உண்டமைதலான் சில கூலிக்கலாரரகள நலாங்கள ஏமைலாளியேல்ல சலாமி.

வவேடலக்கு ஆள வகலாண்டு வபலாறவேருக்கு ஐமபத ரூபலாய் வதறுமுன்னலா, எங்களுக்கு ஒரு இருபத 
வதரப்படைலாதலா என்று வகட்டைதம உண்டமைதலான். இந்த வகளவிக்கும, வசலாடைலா பலாட்டில் வீச்சக்கும 
சமபந்தமில்டல என்பதம, மைனிதரகடள வேலாங்க வேந்த வமைஸ்திரி-மைனிதரகளுக்கும வதரியும, இனிவமைல். 
இந்த ஏரியேலாவுல கலால் வேச்சலால். என்வபடர மைலாத்திக் கூப்பிடுன்னு ஒரு வமைஸ்திரி கூப்பலாடு வபலாட்டைலாலும, 
அவேர, தன் வேலாரத்டதகடள, வசலால்கிற வவேகத்திவலவயே மைறக்கக்கூடியே மைனிதர என்பத. அங்வக 
இருப்பவேரகளுக்கும வதரியும.

உடழப்பலால் ஏற்படும கடளப்டபவிடை, உடழப்டப விற்பதற்கலாய் நின்ற கடளப்ப வமைவலலாங்க, ஒரு 
சிலர எழுந்தலாரகள. எழுந்தவேரில் ஒரு வேலாலிபப் டபயேனுக்கு, வேயிற்றுக்குள இருந்த வேலாயு இடுப்பில் 
திருகலாணி வபலால் பிடி வபலாடை ‘எப்பலாடி என்று முனங்கிக் வகலாண்வடை டபசலா நகரத்தக் வகலாபரம வபலால் 
வேடளந்த அவேன், வமைவல நிமிர முடியேலாமைலும கீவழ உட்கலார முடியேலாமைலும வநளியே, அவேவனலாடு வசரந்த 
எழுந்த வகலாத்தனலார வகலாண்டடையேலா, இன்னலாடைலா. குழி குளிக்கப் வபலாறவேன் மைலாதிரி வநளியுவற? என்றலார. 
வமைளனத்தின் உருவேகமைலான அந்தக் கூட்டைத்தில் முதல் ஒலி யேலாக முழங்கியே அந்தக் கிழவேடர அந்த 
வேலாலிபன் சங்வகலாஜேத்தடைன் பலாரததலான். பிறகு இடுப்டப நிமிட்டி விட்டுக் வகலாண்வடை வகட்டைலான்.

"நீ ஏன் வபசமைலாட்வடை? ஒனக்கு வேந்தலா வதரியும." 

"ஒன்வனலாடை வேலி வமைஸ்திரி வேந்தலா பூடும. இத வேலாயு வேலியில்டல. வேலாழ்வவேலாடை வேலி. இன்னலா முத்த. 
நலான் வசலால்றத சரத்தலானலா?. இவேன் மைலாதிரிதலான் எனக்கும வேலிக்குத. ஒனக்கும வேலிக்குத."

'வபரியேலாள முத்த அவேடர வவேறித்தப் பலாரத்தவிட்டு பிறகு எழுந்த பதிலளித்தலார.

"நீ வசலால்றதம சரிதலான். ஆனலா. ஒனக்குப் வபலாருத்தமில்ல." "இன்னலாடைலா வசலால்வற?" 

"நலாங்க. வபரியேலாள வவேடலக்குப் வபலாறவேங்க. கமமைனலாட்டிங்க. மிஞ்சி மிஞ்சிக் வகலாடுத்தலால் 
பன்னிரண்டு ரூபலாய் தரவேலான். அதலயும சில சமையேம வரண்டு ரூபலாய் முளளங்கி பத்த மைலாதிரி. வமைஸ்திரி 
மைவேரலாசனுக்கு அழுகணும. ஒனக்கு இருபத்திரண்டு ரூபலா. ஒனக்கும வேலிக்கின்னலா இன்னலா அரத்தம? 
எண்ணக் குடைம வபலாட்டைவேனும தண்ணிக்குடைம வபலாட்டைவேனும ஒவர சீரலா வபலாலமபனலா. இன்னலா 
அரத்தம?"

உதிரிப்பூக்கள வபலால், தடலமுடிக் கற்டறடயே ஒழுங்கு படுத்தலாமைல், வமைலும கீழுமைலாக அப்பி டவேத்தபடி,
கழுத்தின் வமைல் பகுதிடயேச் வசலாறிந்த வகலாண்டிருந்த தலாயேமமைலா, சல்லடடைவபலால் படைரந்த வதமபல் 
உடைமடப குலுக்கிக் வகலாண்வடை அதட்டினலாள.

"ஏய். இன்னலாசி எண்வணய் குடைந்தலான் உசத்தின்னு வபசலாதடைலா. நமமைள மைலாதிரி ஏடழங்களுக்கு தண்ணிக் 
குடைந்தலான் ஒசத்தி. ஒரு கரண்டி எண்வணயில. ஒடைமப வதச்சக்க முடியுத. ஒரு வசமப தண்ணி 
கிடடைக்குதலாடைலா? கலாரப்பவரஷன் கமமைனலாட்டிங்க, வூட்டு வேரிக்கி மைட்டும வேந்தடுறலாங்க."

"ஒன்கலாவேத குட்ச கீத. எனிக்கி, அதகூடை இல்ல."

"ஒன்பலாடு வதவேலமவமை. இந்தப் பிளலாட்பலாரத்தலவயே படுத்தட்டு. இங்வகவயே வவேலக்கி கலாத்திருக்கலலாம. 
நலானு எமமைலாந் வதலாலவு நடைக்கணும"

"எக்கலா. நீ அறிவவேலாடை வபசறியேலா? பணக்கலாரங்க, 'குடிடச ஜேனங்க வதவேல. சலாப்பலாடு தவிற வவேறு 
பிரச்சிடன இல்ல. நமமைள மைலாதிரி பிளடளங்களுக்கு நடக நட்டு பண்ற கவேல இல்ல. வதவேசம கிவேசம 
என்கிற பிரச்சிடன இல்டல'ன்னு வசலால்றத மைலாதரிவயே நீயும வபசறிவயே. வபசலாமை இங்க வேந்த குந்த. 
நலானு. ஒன் குடிடசக்கு பூடுவறன்."

"இன்னலாமவமை நீ. ஒரு வபச்சக்குக் கூடை. உன்னண்டை வபசப்படைலாதலா?" இதற்குள, வசலத்த ஒட்டைர, 
வதருவில் குதிடரக் வகலாண்டடையுடைன், 'பிரலா மைலாரபகத்தடைன் வதலாப்பளுக்குக் கீவழ படைடவேபடை அலுக்கிக்
குலுக்கி நடைந்த ஒரு வபண்டணவயே வேலாடயேப் பிளந்தபடி பலாரத்தலார. அவேர வேலாடயேவயே பலாரத்த, தன் 
வேலாடயே வமைன்று வகலாண்டை வகலாத்தனலார, அவேடர அதட்டுவேத மைலாதிரியேலான வபலாய்க் வகலாபத்தடைன் 
வபசினலார.
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"வடைய். மைலாரி. அந்த வஜேலாரல மையேங்கிடைலாதடைலா. இதங்கல்லலாம வரட்டுங்களலாக் கூடை இருக்கும."

"என்ன சலாமி. நீ ஒன் வேயேசக்கு வதலாதவேலா வபசமைலாட்வடை?”

"நலான் ஒன் வேயேசக்கு வதலாதவேலா வபசவறண்டைலா." "நீ வவேற. அவேனவேன் குழி வவேடலக்கிக் கூப்பிடை 
ஆளில்டலவயேன்னு தவிக்கலான். நீ ஒன்வனலாடை ஆசயே. என்வனலாடை ஆசயேலா வேச்சப் வபசவற."

"விட்வடைன்னலா ஒரு குத்த. பின்ன ஏண்டைலா. கமமைனலாட்டி அடதப் பலாரக்கிவற?"

"நீதலான் விடைமைலாட்டீவயே சலாமீ. என்வனலாடை டைவுசடர வதலாப்பளுக்குக் கீவழ இழுத்தப் வபலாடுவறன். ஏன்னலா. 
டைவுசர பட்டடை கிழிஞ்சிட்டு. கீவழ இழுத்தலால்தலான் மைலானத்டத மைடறக்கலலாம. ஆனலால் அந்தமமைலா. 
மைலானத்டத இழுத்தக் கீவழ வபலாடுறத மைலாதிரி வசல இழுத்தப் வபலாடுறலாங்கவள. ஒவர கலாரியேத்த வரண்டு 
வபரு வசய்யேறப்வபலா. எவ்வேளவு வித்யேலாசம இருக்குன்னு வநனச்வசன். நீ என்னடைலான்னலா."

ஒட்டைரின் மைடனவி கணவேடர அதட்டினலாள.

"அறிவுலலாமை வபசலாதய்யேலா. ஜேலாமபஜேலாரு டடைய்லரன்டைலா வபலாயேலாவேத பலாரு. இல்லன்னலா. மைலானம பூடும. 
இப்ப கலாட்டிவயே. ஒன் டைவுசரல. ஒட்டுப்வபலாட்டு தச்சிருக்கு. வபசத. வபரியே வபச்சலா."

மைடனவி வசலான்னத சரிவயேனப்பட்டைதவபலால், முப்பத்டதந்த வேயேத மைதிக்கத்தக்க அந்த ஒட்டைர, 
மைண்வவேட்டிடயே வதலாளில் வபலாட்டுக் வகலாண்டு நடைக்கப் வபலானலார. அவேவரலாடு வசரந்த இன்னும பலர 
நடைக்கத் தவேங்கினலாரகள. வகலாத்தனலாரலான வகலாண்டடையேலா, வேட்டைக் குண்டடை இடுப்பில் வசருகிக் 
வகலாண்டு பூணுரல் மைலாதிரி வதரிந்த கயிற்டற மைடியில் வசருகிக் வகலாண்டு நடைக்கப் வபலானலார. ஒட்டைர 
அவேடரப் பலாரத்தச் வசல்லமைலாகக் கண்டித்தலார.

"நீ. ஏன் சலாமி வபலாறப்படுவற? வதலாழில்கலாரன் நீ. மூணு மைணிக்குக் கூடை. வமைஸ்திரி வேந்த. ரலாசலா மைலாதிரி 
கூட்டிப் வபலாவேலான். நீ ஏன் வேலார?”

"வபசலாதடைலா. இன்னிக்கி. வபரியேலாளலாய் கூடை. வவேலப் பலாரத்தலாகணும."

இடுப்பப் பிடியில் இருந்த மீண்டை 'வேலாயு வேலாலிபன், பரிகசித்த குரவலலாடு, முதடக வேடளக்க முடியேலாமைல் 
வேடளத்த, சிரிக்க முடியேலாமைல் சிரித்தப் வபசினலான்.

"வபலால்லலாத வகயேவேன்யேலா. சமபலாதிக்கிறவதல்லலாம இன்னலாயேலா பண்வற? இன்னிக்கு. ஒரு நலாள வரஸ்ட் 
எடுத்தலா குடியேலா முழுகிடும."

"ஆமைலாண்டைலா. நலான் வதனமும வவேல வகடைச்ச. வதனமும இருபத முப்பத சமபலாதிச்ச, குடிடசயில் 
வகலாட்டி வேச்சருக்வகன். இப்வபலா குட்ச தலாங்க முடியேல. நீ வேலாணுமுன்னலா வேந்த வேலாரீக்கின்னு வபலாறியேலா?"

"ஒன் கலாச, பிசலாத்த கலாச, எனக்கு எதக்குய்யேலா? தளளலாத வேயேசல ஏன் பணம பணமுன்னு 
அடிச்சக்கிவறன்னு வசலால்லங் கலாட்டி"

"வடைய் வசலாமைலாறி. வேலாணுமுன்னலா என் வீட்டை வேந்த பலாருடைலா. ஒன்வனலாடை குடிடசயிலயேலாவேத ஒன் நயினலா 
நலாரக்கட்டுல வேலாங்கி வபலாட்டுகினலான். என்வனலாடை வீட்ல ஒக்கலார ஒரு பலகக்கூடை வகடையேலாத. இரண்டு 
வபலாண்ணுக்கு கல்யேலாணம பண்ணிவேச்வசன். ஒரு வமைலாவேளயேலாவேத படிக்க டவேக்கலலாமுன்னு ஸ்கூல்வல 
வசத்வதன். வபலான மைலாசம முப்பத நலாளில் இருபத நலாளலா வமைலாடைங்கிக் கிடைந்வதன். வேலாத ஜேஜூரம, ஒனக்கு 
நலானு சமபலாதிக்கறததலான் கண்ணுல படுத. கஷ்டைப் படுகிறத வதரியேமைலாட்வடைங்கிறத பலாரு."

'அய்யே இன்னலா வேலாத்யேலாவர டைமைலாஷ்க்கு வசலான்னலால் வகலாவிச்சக்கிறிவயே. உன் கிட்டை டைமைலாஷ் வபசலாமை நலானு 
யேலாரகிட்டை டைமைலாஷ் வபசவவேன்."

"வேயேசப் வபலாண்ணுக்கிட்டை வபச" 

"சலாரத்தல ஏறி, பலாண்டுல கல்லு மைண்டண வகலாண்டு வபலாற வபஜேலாரல, வேயேசப்வபலாண்ணு வநனப்பம 
வேரல. நலானு வேயேசப் டபயேன் என்கிறதம வேரல. ரலாத்திரிக்கு வகனலாவுல கூடை கல்லுமைண்ணு சமைக்கறலாப் 
வபலாலவும. சலாரத்தல இருந்த கீவழ விழுந்த கலாலு ஒடிவேத மைலாதிரியும வதலாணுத. சீ. இன்னலாய்யேலா 
வபலாய்ப்ப. கஷ்டைப்படுறவேனுக்கு கனலாவுல கூடை கஷ்டைந்தலானலா வேரணும?"

68



தலாயேமமைலா குறுக்கிட்டைலாள. 

"வகலாத்தனலாவர, எனக்கு ஒரு ஐடியேலா வதலாணுத. இந்த அறியேலாத வேயேசப் வபலாண்ணுங்கள. வகலாட்டைலாப் 
பண்ற கலாவலஜ பசங்கள. சலாரத்தல ஏத்தி, பலாண்டுவே தடலயில வகலாடுத்தட்டைலாப் வபலாதம. வபலாண்ணுங்க 
தலாரலாளமைலாய் நடைமைலாடைலலாமுன்னு வநனக்கிவறன்."

"பசங்களக் வகலாட்டைலா பண்ற வபலாண்ணுங்கள என்ன பண்றத?" 

"எந்தப் வபலாண்ணும வேலியேப் வபலாகமைலாட்டைலாள. வநனச்சக்வகலா." 

"நீ அன்னலாடைம கலாய்ச்சிப் வபலாண்ணுங்கள மைன்சில வேச்சப் வபசற தலாயேமமைலா. நமமைள மைலாதரி 
கஷ்டைப்படுறவேவனலாடை வபலாண்ணுங்க தடலயில இருக்கிற பலாரலாங்கல்ல தூக்கிச் சமைக்க, மைலாரப தமபிடிச்ச 
நிமிரத்தறத, வேலாயேப்பிளந்த பலாரக்கிற கமமைனலாட்டிப் பயேலுவே கீரலாங்க. சினிமைலாக்கலாரங்கவளலாடை 
வபலாட்வடைலாக்கடள எங்வகல்லலாவமைலா வவேச்சக்கிட்டு அவேங்க வீட்டுப்பக்கம கலாத்தக்கிடைக்கிற கஸ்மைலால 
முண்டைங்களும இருக்கலாங்வகலா. வதரிஞ்சக்வகலா."

"எனக்வகன்னவமைலா. உடைமபல உடழப்ப இல்லலாட்டி மைனசல வகலாளலாறு வேருமுன்னு வதலாணுத. நீ. 
இன்னலாமவமை பூரீவதவி மைலாதிரி குடழயுற?"

வதலாடலவில் வமைஸ்திரி யேலாரும வதன்படுகிறலாரலா என்று தழலாவியே கண்கவளலாடு பலாரத்தவிட்டு சலித்தவேள
வபலால் முகம சிலுக்கப் பலாரத்த சித்தலாள வபண் ஒருத்திடயேப் பலாரத்த தலாயேமமைலா அப்படிக் கூறியேதம, 
அதவேடர வேட்டைம வபலாலிருந்த வமைலாவேலாயில் எல்டலக் கமபிகள வபலால் தலாடி படைர, கழுத்டதச் சற்று 
நீட்டி, கண்கடள சிறித தருத்தி உதட்டில் பற்கள படை ஏவதலா ஒரு வபலாருக்கு ஆயேத்தமைலானவேர வபலால், 
வதலாடல வநலாக்கலாய் பலாரத்தக் வகலாண்டிருந்த நலாற்பத வேயேத மைதிக்கத்தக்க வபயிண்டைர வபருமைலாள 
டககலால்கடள வவேட்டி உதறிப் வபலாடுகிறவேர வபலால் உதறிக் வகலாண்டு எழுந்த வபசினலார.

"அண்ணலாநகர. ஹவுஸிங் வபலாரட் கட்டுற இடைத்தல ஒரு சித்தலாள வபலாண்ண கலான்டிரலாக்டைர 
ஜேலாடடைமைலாடடையேலாய் கிண்டைல் பண்ணியிருக்கலான். அந்தப் வபலாண்ணு கண்டிச்சிருக்கலாள. ஒருநலாள 
ஸ்வடைலார ரூமல அந்தப் வபலாண்ணு சிவமைண்ட் மூட்டடைடயேத் தூக்கச்வச, கலான்டிரலாக்டைர அவேள டகடயேப் 
பிடிச்ச இஸ்தக்கிறலான். அவேள கூப்பலாடு வபலாடை, வேலாட்ச்வமைன் அங்வக வபலாய் கலான்டிரலாக்டைடர 
கண்டிச்சிருக்கலான். ஒரு வேலாரத்தல அந்த வேலாட்ச்வமைடன. எடதவயேலா திருடிட்டைலான்னு வசலால்லி 
கலாண்டிரலாக்டைர வபலாலீஸ் லலாக்கலாப்பல வபலாட்டு, கடடைசில அவேடன ஒரு வேருஷம வஜேயிலுல வபலாடை 
வேச்சட்டைலானலாம. அந்தப் வபலாண்ணு தூக்குப் வபலாட்டுச் வசத்தட்டைலாளலாம. இந்தச் சங்கதி நமமை வேலாயில 
வேரல. பூரீவதவிவயேலா. கிரிவதவிவயேலான்னு வபசவறலாம."

வபசியே வேலாய்கள அடடைத்தப் வபலாயின. வமைஸ்திரிகளின் வேருடகடயேப் பலாரத்த கண்கள பிரமித்த நின்றன. 
சில சித்தலாள வபண்கள தங்களுக்கு ஏற்பட்டை அல்லத ஏற்படைவிருந்த அபலாயேங்கடள நிடனத்தப் பலாரத்த 
வநஞ்சச் சடமையில் வபருமூச்ச விட்டைலாரகள. வபயிண்டைர வபருமைலாள வகளவிப்பட்டை சமபவேத்டத 
நிடனத்தப் பலாரக்க முடியேலாதவேர வபலால் அங்குமிங்குமைலாக நடடைவபலாட்டைலார. அங்கிருந்த எல்லலாவமை 
அஸ்தமித்தத வபலால் ஆகலாயேத்டதவயே அண்ணலாந்த பலாரத்த தலாயேமமைலா வவேறுடமைவயேலாடு வபசினலாள.

"வபலாண்ணலா பிறக்கறத தப்ப. அப்படிவயே வபலாறந்தலா கலாட்டியும சித்தலாள வபலாமமைனலாட்டியேலா பிறக்கறத 
வரலாமப தப்ப பலாவேம. யேலாரு வபத்த வபலாண்வணலா? அவேளுக்கலாக சப்வபலாரட் பண்ணுன மைவேரலாசன். 
இப்வபலா வஜேயிலில் எப்படி வேலாடுறலாவனலா?”

வபருமைலாள உலவிக் வகலாண்வடை வபசினலார.

"நமமைள மைலாதரி சலாதலாரண ஜேனங்கவளலாடை நிசமைலான கவேனத்த திருப்பற விதத்தில் நலாட்டில் 
பத்திரிடககளும, பலாட்டும நடைக்குத நடிடக வஷலாபலா வசத்தட்டைலாளனு நலாம வபசகிவறலாம. நமமை 
வபலாண்ணுங்க வசத்தலால். பிணம வபலான வபலாறவுதலான், தக்கம விசலாரிக்கப் வபலாவறலாம. வபலான வேலாரம 
இப்படித்தலான் அந்தக் கிழவி வரலாஸமமைலாவே."
தலாயேமமைலா இடடைமைறித்தலாள 

"அடதச் வசலால்லலாதீங்க, வபயிண்டைர. நீங்க இன்வனலாரு வேலாட்டிச் வசலான்னலால் நலானும இந்த 
சணத்தவலவயே வசத்தலாலும வசத்தடுவவேன். வேலாணலாம மைவேரலாசலா அந்தக் கத."

வபருமைலாளும உணரச்சி வேசப்பட்டைவேரவபலால், டககடள பின்பறமைலாகக் கட்டிக் வகலாண்டு நின்றலார. 
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டீக்கடடையில் ஒருவேர மைலாற்றி ஒருவேரலாக டீக்குடித்தக் வகலாண்டிருக்கிறலாரகள. வபருமைலாள, யேலாருக்வகலா 
வபலாட்டு டவேத்திருந்த கண்ணலாடி டைமளர டீடயே எடுத்த, தலாயேமமைலாவிடைம நீட்டினலார. அவேள "இடதவிடை 
வவேத்தல பலாக்கு." என்று இழுத்த வபலாத, அவேர, தன் டசட் டபக்குள இருந்த டபடயே எடுத்த, அகல 
விரித்த, வவேற்றிடலடயேயும, பலாக்குத் தூடளயும நீட்டினலார.

திடீவரன்று கிழக்குப் பக்கமைலாக இரண்டு வேலாலிப உருவேங்கள வேருவேத வதரிந்தத. அவேரகள 
அங்குமிங்குமைலாகப் பலாரத்தக் வகலாண்டு, அகன்ற கண்கவளலாடு, விரிந்த கலால்கவளலாடு வேருவேடதப் 
பலாரத்ததம, தலாயேமமைலாவும, வபருமைலாளும, அவேரகள வசன்டனக்குப் பதித என்படதக் கண்டு 
வகலாண்டைவேரகளவபலால், ஒருவேடர ஒருவேர பதிதலாய் பலாரப்பத வபலால் பலாரத்தவபலாத, வகலாத்தனலார 
வகலாண்டடையேலா, "வபருமைலாள தமபி. வஜேயிலுல இருக்கிற வேலாட்ச்வமைனுக்கு நலாமை ஏதலாவேத பண்ண 
முடியேலாதலா” என்றலார. தலாயேமமைலா, வதலாடலவில் வதரிந்த உருவேங்கள மீத நலாட்டியே கண்வீச்டச வகலாத்தனலார 
மீத வபலாட்டுக் வகலாண்வடை வபசினலாள.

"நமமைள மைலாதரி ஏடழ பலாடளகளலால என்ன பண்ண முடியும? நமைக்குளளதலான் ஒற்றுடமை கீதலா?. 
வபயிண்டைடரப் பலாரத்த, வகலாத்தக்கலாரர வேயிவரறியுத வகலாத்தக்கலாரர வமைல பிளமபருக்குப் வபலாறலாடமை, 
பிளமபர வமைல, ஆசலாரிக்கு வபரியேலாளுக்கு சித்தலாள வமைல. அவ்வேளவு ஏன் வபலாகணும? இப்வபலா எனக்கு 
ஐமபத்தஞ்ச வேயேச ஆவுத நலாற்பத வேருஷமைலா. சித்தலாளலாய் கீவறன். என்னலால கலான்கிரீட் பூடைமுடியும, 
வலவேல் பலாரக்க முடியும வமைலால்டை சரியேலா பண்ணமுடியும. நலானு ஆமபடளயேலா இருந்தலால். இந்வநரம 
வகலாத்தனலாரலாய் மைலாறி இருபத்திரண்டு ரூபலா சமபலாதிச்சிருப்வபன். என்ன பண்றத? வபலாறலாத கலாலம 
வபலாமமைனலாட்டியேலா வபலாறந்தட்வடைன். எட்டு ரூபலாய் சமபளத்தவல. நலாற்பத வேருஷமைலாய் சித்தலாளலாவவே 
கீவறன். எங்வக கலாட்டியும ஒரு வபலாமமைனலாட்டி வமைஸ்திரியேலாவவேலா வகலாத்தனலாரலாவவேலா கீறலாளலா? நமைக்குளள
ஆயிரம வபலாறலாமை. வபயிண்டைர அடிக்கிற நிறத்தல, ஆசலாரி வபலாடுற கதவுல, ஒட்டைர வதலாண்டுற 
வேலாணத்தல. வகலாத்தனலார கட்ற சவேர - ஒரு கட்டிடைம அப்படிவயே நிக்குத. ஆனலால் எங்வகல்லலாவமைலா 
சிதறிக் கிடைக்குற சலாமைலான்கடள உயிடரக் வகலாடுத்த ஒவர இடைமைலாய் ஆக்குற நலாம, அந்த வீடு மைலாதிரி 
நிக்வகலாவமைலா? பிறகு, ஏன். கலாண்டிரலாக்டைர வபலாமமைனலாட்டி டகடயேப் பிடிக்க மைலாட்டைலான்? வேலாட்ச்வமைன் ஏன்
வஜேயிலுக்குப் வபலாகமைலாட்டைலான்?"

தலாயேமமைலாக் கிழவி வபசி முடித்தவிட்டு, வபருமைலாள தன்டனப் பலாரலாட்டை வவேண்டும என்பத வபலால் 
அவேடரப் பலாரத்தலாள. அவேரும ஒரு பலாரடவேயேலாவலவயே அவேடளப் பலாரலாட்டியிருப்பலார. அல்லத 
மைற்றவேரகடளப் பலாரக்கிற வதலாரடணயின் மூலம அவேளின் உத்வவேகத்டத அங்கீகரித்திருப்பலார. அதற்குள 
அந்த இரண்டு உருவேங்களும வேந்த விட்டைன. அங்வக கூடியிருக்கும கூட்டைத்டதப் பலாரத்ததம மைனம 
வபலான வபலாக்கில் நடைந்தவேரகள, மைனம நின்றத வபலால நின்றலாரகள. பிறகு மீண்டும நடைக்கப் வபலானலாரகள.
ஏவனலா நடைக்கவில்டல.

அந்த உருவேங்களில் ஒன்று ஆண். முப்பத வேயேத என்று வசலால்வேவத அதிகம. 'கலான்க்ரீட் கலடவே மைலாதிரி 
உடைமபின் அணுக்கள ரத்தத்தடைன் பிடசயேப்பட்டு, அழுத்தமைலாக இறுக்கப்பட்டைத வபலான்ற உடைமப 
அவேன சற்று ஒல்லியேலாகத் வதரிந்தலாலும வபலான் வவேயிட் ஆசலாமி. கூரடமையேலாக முற்றுப் வபற்ற மூக்கு 
கறுப்பலாக இருந்தலாலும பளபளப்பலான கறுப்ப. கடடைந்வதடுத்த வதக்குத் தூண்கள வபலான்ற கலால்கள. 
இன்வனலான்று வபண். அவேளுக்கு இருபத்திரண்டு வேயேத இருக்கலலாம. தடலவயே ஒரு பலாரமைலாகி, அடதத் 
தலாங்க முடியேலாதவேள வபலால தவேண்டை உடைமப அளவேலான எலுமபடமைப்ப உளளதலால், அந்தக் குடழவவே 
ஒரு நளினமைலாகத் வதரிந்தத. சட்டை வசங்கல் நிறம. அழுத்தமைலான பருவேங்கள. ஆனலாலும, எடுத்வதறிந்த 
பலாரப்பத வபலாலலான பலாரடவே. கரவேமைலான பலாரடவேயேல்ல. கரவேபங்கப் பலாரடவேயும அல்ல.

இருவேரும, தயேங்கியேபடி நின்றலாரகள. எல்வலலாரும அவேரகடளப் பலாரத்தக் கண்கடள 
விரிவேலாக்கினலாரகவள தவிர, வேலாடயேத் திறக்கவில்டல. இறுதியில் அவேவன வபசினலான். வபசிவிட்டு, 
அவேரகள தன்டன கிண்டைல் வசய்யேப் வபலாகிறலாரகவளலா என்பத மைலாதிரி தன்டனயும கூட்டைத்டதயும மைலாறி 
மைலாறிப் பலாரத்தக் வகலாண்டைலான்.

"இங்க. ஏதலாவேத விவசஷமைலா?" 

வகலாத்தனலார வகலாண்டடையேலா, எகத்தலாளமைலாகச் வசலான்னலார. 

"நலாங்கதலான் விவசஷம." 

"இல்ல. கூட்டைமைலா நிக்கியேவளன்னு வகட்வடைன்." "ஏன் நிற்கப்படைலாதலா?”

"நலான் என்ன மைவேரலாசலாவேலா? இல்ல மைந்திரியேலா? உத்திரவு வபலாடை. நலாவன பஞ்சம பிடழக்க வேந்த 
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பன்னலாடடை."

வபயிண்டைர வபருமைலாள பின்பறமைலாகக் கட்டியே டககடள முன்பறமைலாக வீசிப் வபலாட்டுவிட்டு, அன்ப 
ததமபக் வகட்டைலார.

"தமபிக்கு எந்த ஊரு?" 

"திருவநல்வவேலி ஜில்லலாவுல ஆலங்குளத்தக்கு பக்கத்தல ஒரு கிரலாமைம. வநத்ததலான் வமைட்ரலாஸ் 
வேந்வதலாம."

"என்ன விவசஷம?" 

"ஊரல. வேயேல் வவேடலக்குப் வபலாவவேன். இவேள நலாற்று நடைவுகடள எடுக்கன்னு வபலாவேலாள. இப்வபலா 
மைணல் வதரி மைலாதிரி ஆயிட்டு. வவேயிலுல நிலவமைல்லலாம வபலாசங்கிட்டு."

"ஒனக்கு நிலம உண்டைலா?" 

"கடைன்தலான் உண்டு" "பிறகு ஏன். ஏவதலா பத்த ஏக்கர நிலம வேச்சிருக்கிற விவேசலாயி மைலாதிரி வேயேலப்பத்தி 
இப்படி வேருத்தப்படைவற?"

"நீங்க வசலால்லுறத நியேலாயேமைலாப் படைல. கிரலாமைத்தல, நிலம வேச்சருக்க விவேசலாயி ஒரு வேருஷம மைடழ 
வபய்யேலாட்டைலாலும. விடத வநல்ல குத்தியேலாவேத சலாப்படைலலாம. வேயேலுல விடளயேலாட்டைலாலும கருப்பட்டி 
கலாச்சலாவேத பிடழச்சிக்கிடைலலாம. ஆனலால் கூலிக்கு விவேசலாயே வவேடலக்குப் வபலாற என்டன மைலாதிரி 
ஆளுவேளுக்குத்தலான். குளம வரலாமப முக்கியேம. வவேளிப்படடையேலா வசலால்லப்வபலானலால். நிலம 
பிறத்தியேலாருக் குன்னலாலும, அந்த நிலத்வதலாடை அருடமை. எங்களுக்குத் தலான் வதரியும. அந்த நிலத்தல 
விடளச்சல் இல்லலாட்டைலா, நலாங்க முடளக்க முடியேலாத."

"அதலாவேத. பங்களலாமமைலா டபயேவனலாடை அருடமை. அந்த வீட்ல வவேடல பலாரக்கிற ஆயேலாவுக்குத் வதரியேறத 
மைலாதிரி" என்றலார வகலாண்டடையேலா.

விவேசலாயே ஆயேலாவேலான அந்த இடளஞன் அவேர வசலால்வேத பரியேவில்டலயேலானலாலும ஏவதலா தன் நிடலக்கு 
இரங்கிப் வபசகிறலார என்று நிடனத்த திருப்திவயேலாடு பன்னடக வசய்தலான்.

தலாயேமமைலா ஒரு சந்வதகப் பிவரரடணடயேக் வகலாண்டு வேந்தலாள.

"ஆமைலா, ஊரல இருந்த. நீயும ஒன் சமசலாரமும வவேளிவயேறுறதக்கு பஞ்சம மைட்டுந்தலான் கலாரணமைலா?"

அவேன் ஏவதலா வசலால்லப் வபலானலான் அந்தக் கூட்டைத்திடைம முடறயிடைப் வபலாவேதவபலால் வதலாளில் கிடைந்த 
தனத தண்டடை எடுத்த முழங்டகயில் வபலாட்டுவிட்டு, விருத்த வியேலாக்கியேலானங்கவளலாடு வபசப் 
வபலாகிறவேன் வபலால் உட்கலாரப் வபலானலான். உடைவன அவேன் மைடனவி அவேன் விலலாவில் இடித்த 
மின்வவேட்டுப் வபலால உதட்டடைச் சருக்கி, கண்கடள வமைல்வேலாக்கில் தூக்கிப் வபலாட்டைலாள. அவேன் 
வபட்டிப் பலாமபலானலான்.

அவேனிடைம, வமைற்வகலாண்டு யேலாரும எடதயும வகட்கவில்டல. அவேன் மைடனவிடயேவயே அகன்ற வேலாவயேலாடு 
பலாரத்த தலாயேமமைலா 'ஒன் அயேவுக்கு சினிமைலாவுல நடிச்சலா லட்சம லட்சமைலாகச் சமபலாதிக்கலலாம. 
சினிமைலாக்கலாரன் பலாரத்தலாமுன்னலா விடைமைலாட்டைலான்' என்று வசலால்லப் வபலானவேள, வபயிண்டைர 
வபருமைலாடளப் பலாரத்ததம வேலாடயே மூடிக் வகலாண்டைலாள. பிறகு அவேளுடடையே வபயேடரக் வகட்டைலாள.

"வேச்ச வபரு அன்னவேடிவு. சிலரு அன்னமுன்னு கூப்பிடுவேலாங்க. சிலரு வேடிவுன்னு கூப்பிடுவேலாங்க."

"ஒன் ஆமபடடையேலான் எப்படிக் கூப்பிடுவேலான்? அடை வவேட்கத்டதப் பலாரு ஒன் ஆமபடடையேலான் வபரு 
என்னமமைலா? வகலாத்தனலாவர! இந்தப் வபலாண்ணு வவேட்கப் படைறடதப் பலாரு திருவநல்வவேலி 
வபலாமமைனலாட்டிங்க கட்டின ஆமபடடையேலான. 'நலாவயே ‘வபயே' என்று கூப்பிட்டைலாலும கூப்பிடுவேலாங்க. 
ஆனலால் வபர வசலால்லி மைட்டும கூப்பிடைலாதங்க. எனக்குத் வதரியும. அதனலால்தலான் வகட்வடைன். ஏமவமை! 
ஒன் ஆமபடடையேலான் வபடர சமமைலா வசலால்லு நீ இப்வபலா இருக்கிறத வமைட்ரலாஸ். சமமைலா வசலால்லுமமைலா." 

முன்ப வேலாயுப் பிடியில் அல்லலாடியே அவத டபயேன், இப்வபலாத சிரிப்பப் பலாதியும, வகலாபம மீதியுமைலாய் 
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வகட்டைலான்

"ஆயேலா, நீ என்ன கவேரவமைண்ட் மைஸ்டைரவரலால எழுதிப் படிக்கத மைலாதிரி வபர வகக்குற, பலாவேம, 
நலாட்டுப்பறங்கடளப் வபலாய் டைபலாய்க்கிறவயே" 

"என்வனலாடை சரவீஸ்க்கு. நலானு மைஸ்டைர வரலால் கூடை எழுதலலாண்டைலா?” 

"நீ எழுதனலால். அத கலாரப்பவரஷன் மைஸ்டைர வரலால் மைலாதிரி பூடும?" "இப்ப மைட்டும என்னவேலாம?" 

திடீவரன்று வபச்ச நின்றத. எல்லலாரும பலாரக்கலாத சமையேத்தில் ஒருவேர அங்வக வேந்த நின்று பலாரத்தலார. 
இரண்டைலாக மைடித்தக் கட்டியே லுங்கி, டகயில் கடிகலாரம. இன்வனலாரு டகயில் தூக்குப்டப, கவிழ்த்தப் 
வபலாட்டை மீடச, வதனலாவேட்டைலான பலாரடவே. வமைஸ்திரி. அந்த அடிடமைகளின் உடழப்டப விடல வபச 
வேந்திருக்கும தரகர. அவேரகளுக்கு அவேரதலான் மைந்திரி, வபலாலீஸ்கலாரர. இவேரகளுக்கு அடுத்தபடியேலாக வேரும
ஆண்டைவேன். எல்வலலாரும எழுந்த, அவேடர வமைலாய்த்தக் வகலாண்டைலாரகள. அவேர. அவேரகடள வமைலும 
கீழுமைலாகட் பலாரத்தலார.

"சிப்ஸ் வபலாட்டு. வமைல்தளம. பூசணும. அஞ்ச வபரியேலாள. அஞ்ச சித்தலாள வவேணும."

ஐந்தல்ல; ஐந்டதந்த இருபத்டதந்த வபருக்கும அதிகமைலாக அவேடரச் சூழ்ந்த வகலாண்டைலாரகள. கண்களலால்
வகஞ்சியேவேரகள. அவேரத கண் பலாரடவேக்கலாக அத வபலாகிற இடைவமைல்லலாம தன் பலாரடவேடயே வமைலாத 
விட்டைவேரகள. முன்னலாலும பின்னலாலுமைலாக முண்டியேடித்தவேரகள. வமைலாத்தத்தில் பிச்டசக்கலாரரகளகூடை, 
அப்படி வமைலாய்க்க மைலாட்டைலாரகள. உடழப்டப பிச்டசயிலும படுபிச்டசயேலாய் வேழங்கியும, அத வதரியேலாத 
அந்த உடழப்பச் சடதகள, தங்கடள விற்கக் குடழந்தலாரகள. கமபீரமைலான உடைல்கள, கத்தலாடழவபலால் 
தவேண்டைன.

வமைஸ்திரி சிறித விலகி நின்று வபசினலார.

“கலாண்டிரலாக்டைர வமைலாசமைலான கஞ்சன். வேழக்கப்படி வபரியேலாள சித்தலாள கூலி கிடடையேலாத. பலாதி நலாடளக்கு. 
வபரியேலாளுக்கு நலாலு ரூபலா. சித்தலாளுக்கு மூணுரூபலா தலான் தரமுடியும. இஷ்டைம இருந்தலால் வேலாங்க. 
இல்லன்னலா நடடைடயேக் கட்டுங்க. அப்பறம இசக்கு மைசக்கு வபசப்படைலாத."

"ஒரு சிலர நகன்றலாரகள. வபருமபலாவலலார, வவேடல முக்கியேம கூலியேல்ல என்பதவபலால், நின்ற 
இடைத்திவலவயே நின்றலாரகள. வமைஸ்திரிக்கு இன்னும வரட்டடைக் குடறத்திருக்கலலாவமை என்று ஒரு ஆடச. 
தன் முன்னலால் குடழந்த குடழவுக்கும, குடழந்தவேரகளின் உடைல் பலத்திற்கும ஒரு விகிதலாச்சலாரத்டத 
ஏற்படுத்திக்வகலாண்டு ஒவ்வவேலாருவேரலாகப் பலாரத்த, தன் பக்கம நிற்கச் வசலான்னலார. அந்தக் கூட்டைத்வதலாடு 
கூட்டைமைலாகப் வபலாய் நிற்கப்வபலான் தலாயேமமைலாடவேப் பலாரத்த அதட்டினலார.

"நீ அந்தலாண்டை வபலா. வபலான வேலாரம. ஒண்ணுக்குப் வபலாற சலாக்குல ஒரு மைணி வநரத்த வவேஸ்ட் பண்ணுவன. 
ஒன் உடைமபக்கு முடியேலாத. ஒத்திப்வபலா."

தலாயேமமைலா வகஞ்சினலாள.

"அப்படிச் வசலால்லப்படைலாத வமைஸ்திரி. இன்னிக்கு வவேடலக்குப் வபலானலாத்தலான். நலாடளக்கு டைலாக்டைரலாண்டை
வபலாவேலலாம. பத்வதலாடை பதிவனலாண்ணலா வசரத்தக்வகலா."

"அந்தக் கத வேலாணலாம."

"நீவயே தளளுனலா. நலானு யேலார கிட்டை வபலாவவேன்? வசலால்லு நயினலா."

"ஆமைலா. நீ வேயேசப் வபலாண்ணு. ஒன்டனத் தளவறன். ஏமமைலா, நீ ஊருக்குப் பதிசலா? கட்டிடை வவேல 
வதரியுமைலா?"

அன்னவேடிவு கணவேடனப் பலாரத்தவிட்டு, அவேன் அனுமைதி கிடடைத்த அனுமைலானத்தில் பதிலளித்தலாள.

"கட்டிடை வவேல பழக்கமில்ல. இவேகடள வவேணுமுன்னலா கூட்டிக்கிட்டுப் வபலாங்க."

"நீ வேலாரீயேலா? அததலான் வகளவி"
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"சரி வேலாவறன்." 

"கட்டிடை வவேடல பழக்கமில்லன்னு வசலான்வன." 

"வசத்தலால்தலானலா சடுகலாடு வதரியேணும? ஏடழங்களுக்கு வீட்ல இருக்கத. சடுகலாட்ல இருக்கறத மைலாதிரி 
தலாவன."

"பரவேலாயில்டலவயே. நல்லலாத்தலான் வபசற. இப்படி வேலா."

அன்னவேடிவு பருஷடனப் பலாரத்தலாள. பிறகு "இங்வகவயே லலாந்தங்க. நலான் வேலாரத வேடரக்கும வவேளியில் 
வபலாவேப்படைலாத" என்று வசலால்லிக்வகலாண்வடை வமைஸ்திரி நின்ற பக்கமைலாக நகரந்தலாள.

பப்ளிக் சரவீஸ் கமிஷன் வசரமைன் மைலாதிரி, வமைஸ்திரி முன்னலால் நடைக்க, அவேவரலாடு வதலாங்கிக் வகலாண்டு 
வபலாகிறவேரகளவபலால் வதரந்வதடுத்த "வபரியேலாள'களும, 'சித்தலாள'களும நடைந்தலாரகள. அன்னவேடிவு, 
கணவேடனத் திருமபத் திருமபப் பலாரத்தக் வகலாண்வடை நடைந்தலாள. திடீவரன்று அவேவளலாடு வேந்த வசரந்த 
கணவேன் "நலான் நீ வவேடல பலாரக்கிற இடைத்தக்குப் பக்கத்தில் வேந்த நிக்வகன்" என்றலான். அவேடன 
அதட்டைப்வபலான வமைஸ்திரிக்கு அதட்டுவேதற்கு இன்வனலாரு ஆள கிடடைத்தத.

தலாயேமமைலா, வகஞ்சிக் வகலாண்வடை ஓடிவேந்தலாள.

"வமைஸ்திரி. இன்னிக்கு மைட்டுமைலாவேத கூட்டிட்டுப் வபலா வமைஸ்திரி. நலாடளக்கு எப்படியும டைலாக்டைரலாண்டை 
வபலாகணும."

"நீ. ஒண்ணுக்குப் வபலாறதக்கலா?"

அந்தப் பக்கமைலா நடைந்தவேந்த வபயிண்டைர வபருமைலாள அதட்டினலார. 

"வயேலாவ், நீயில்லலாம மைனுஷனலாய்யேலா? அந்த அமமைலாவுக்கு என்ன வகலாளலாவறலா? ஒன்வனலாடை மூணு 
வேருஷமைலா வவேடலக்கு வேரர வபலாமமைனலாட்டி. நலாற்பத வேருஷமைலா சித்தலாளலாய் வவேடல பலாக்குறவேள. இந்த 
நலாட்ல யேலாடனக்குக்கூடை வபன்ஷன் வகலாடுக்கறலாங்களலாம. ஆனலால் யேலாடனடயேவிடை அதிகமைலா வவேல 
பலாரத்த அமமைலாவுக்கு வபன்ஷன் வேலாணலாம. வவேல கூடைவேலா வகலாடுக்கப்படைலாத? அந்த அளவுக்கலா வநஞ்சில 
ரப்ப ஏறிட்டு? உன்டனச் வசலால்லிக் குற்றமில்லய்யேலா? எல்லலாத்தக்கும எங்களச் வசலால்லணும. அடை. நீ 
வவேல கூடை வகலாடுக்க வவேண்டைலாம. வபச்சலாவேத மைனுஷத்தன்டமையேலாய் இருக்கப்படைலாதலா?”

நடைந்த வகலாண்டிருந்த வமைஸ்திரி, சிறித நின்றலார. வபயிண்டைர வபருமைலாடளப் பலாரக்கும வபலாவதல்லலாம 
அவேருக்குப் பயேம. கூடுமைலான வேடர, அவேடர வவேடலக்குக் வகலாண்டுவபலாகமைலாட்டைலார. வவேடலயில் 
குடறயும வசலால்ல முடியேலாத. அவேர வகட்கிற வகளவிகடள தளளவும முடியேலாத, வகலாளளவும முடியேலாத.

வமைஸ்திரி தயேங்கி நின்ற வபலாத, வபருமைலாள நிதலானமைலாகக் வகட்டைலார.

"நீயே இந்த அமமைலாகிட்டை எத்தடனவயேலா வேலாட்டி கட்டிடை வவேடலக்கு ஐடியேலா வகட்டிருக்வக. அந்தமமைலா 
வகலாடுத்த அத்தடன ஐடியேலாடவேயும. என்ஜினியேருங்கவள ஆச்சரியேப்பட்டு அமைல் வசய்த இருக்கலாங்க. 
முன்னலாவல மைலாதிரி, இதலால வவேல பலாரக்க முடியேலாட்டியும, ஒன்பவதலாடை பத்தலா நீ வநனச்சலால் 
சமைலாளிக்கலலாம. அப்பறம ஒன் இஷ்டைம"

வமைஸ்திரி தயேங்கியேபடிவயே பதிலளித்தலார. 

"இப்வபலா ஆளுங்கள எடுத்திட்வடைன். இதற்கு வமைல கூட்டிகிட்டுப் வபலானலால் கலாண்டிரலாக்டைர கத்தவேலான். 
ஓங்க முகத்தக்கலாக நலாடளக்கி வவேணுமுன்னலால் கூப்பிடுவறன். இப்வபலா யேலாடர கழிக்க முடியும?"

அன்னவேடிவு கணவேடனப் நிமிரந்த பலாரத்தலாள. தலாயேமமைலாடவே - அவேளின் தளளலாத இயேலலாடமைடயேப் 
ஏறிட்டுப் பலாரத்தலாள. பிறகு வதலாடள நிமிரத்தியேபடி வசலான்னலாள:

"நலான் வவேணுமுன்னலால் நின்னுக்கிவறன். இந்தமமைலாவே கூட்டிக்கிட்டு வபலாங்க."

வவேறு வேழியில்லலாமைல், வமைஸ்திரி, தலாயேமமைலாடவேச் வசரத்தக் வகலாண்டைலார.
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"நீயும வேலா. பரவேலாயில்டல." என்று அன்னவேடிடவேப் பலாரத்தச் வசலால்லப்வபலானலார. பிறகு குற்ற 
உணரவேலாவலலா அல்லத வபருமைலாளுக்குப் பயேந்வதலா, நிடனத்தடதச் வசலால்லவில்டல. தலாயேமமைலா, 
அன்னவேடிவின் டககடளப் பிடித்தப் பலாசம வபலாங்க அழுத்திவிட்டு, வமைஸ்திரியின் பின்னலால் நடைந்தலாள.
வபயிண்டைர வபருமைலாள அந்தக் கிரலாமைத்தப் வபண்டண நிமிரந்த பலாரத்தலார. பிறகு "நலாடளக்கு அந்த 
டீக்கடடைப் பக்கம வேலாங்க. எந்த வமைஸ்திரி கிட்டையேலாவேத வசரத்த விடுகிவறன்" என்று வசலால்லிவிட்டு, 
வவேகமைலாக நடைந்தலார.

அன்னவேடிவும, அவேள கணவேனும டீக்கடடைப் பக்கமைலாக நடைந்தலாரகள. கணவேனின் பக்கத்தில் இருந்த 
வகலாணி மூட்டடைடயே அவேள வேலாங்கப் வபலானலாள. அவேன் வகலாடுக்க மைறுத்தலான்.

இருவேரும டீக்கடடைடயே வநருங்கியேவபலாத, பிளலாட்பலாரத்தில் உடழப்டப விற்பதற்கலாக உட்கலாரந்த, 
உட்கலாரந்த எழமுடியேலாமைல் வபலான ஒரு மைனிதர திடீவரன்று வேலாந்திவயேடுத்தலார. அன்னவேடிவு 
டீக்கடடையில், பலாய்லருக்கு அருவக இருந்த பலாதியேளவு நீர நிடறந்த டைமளடர. கடடைக்கலாரரிடைம 
வகட்கலாமைவல எடுத்தக் வகலாண்டு, அந்த மைனிதடரப் பலாரத்த ஓடினலாள.

கலாடலயில் டீடயேயும, பீடிடயேயும மைலாறிமைலாறித்தின்று வவேடலக்குப் வபலாகவவேண்டும என்ற மைவனலா 
திடைத்தலால், பித்த மையேக்கத்டதக் கட்டுப்படுத்தியே அந்த உடழப்பலாளி, இப்வபலாத உடழப்பப் வபலானதலால் 
எல்லலாம வபலாகட்டும என்பதவபலால், வேயிற்டற விட்டுப் பிடித்தலார. அத வேலாந்தியின் வேடிவில் ஒப்பலாரி 
ஒலிவயேலாடு வவேளிப்பட்டைத. அவேர – 

வேலாந்திவயேடுத்தக்வகலாண்வடை இருந்தலார. அதில் வேறுடமையின் நிறமைலான மைஞ்சள இருந்தத. இயேலலாடமையின்
மையேக்கமைலான பித்தம இருந்தத.

வேறுடமைடயே உண்டை வேயிறு இப்வபலாத அதடன வேலாந்தியேலாகத் திருப்பிக் வகலாடுத்தத.
--------------- 
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மைலாடல மையேங்கிக் வகலாண்டிருந்தத.

பிளலாட்பலாரத்தின் தூண்கள வபலால் நின்றவேரகள, தூங்கிக் கிடைந்தவேரகள, வசலாமபிக் கிடைந்தவேரகள, 
ஆகலாயேத்டதத் தழலாவிப் பலாரத்தவேரகள, பூமிடயேக் குத்திப் பலாரத்தவேரகள, வேயிற்டறப் பிடித்தக் 
வகலாண்டைவேரகள - ஆகியே ஆண், வபண், சிறுவேர, சிறுமியேர அத்தடன வபரும, வேலானத்டதப் பலாரக்கும 
மைலானலாவேலாரிக் குளம வபலால் வமைஸ்திரிகளுக்கலாக நின்று ஒவ்வவேலாருவேரலாகப் வபலாய்விட்டைலாரகள.

அன்னவேடிவும, அவேள கணவேனும, அந்தத் வதநீர கடடைக்கருவக வவேறுடமையேலாய் உட்கலாரந்திருந்தலாரகள. 
வேருவவேலார வபலாவவேலார கண்குத்திப் பலாமபலாய் பலாரப்படதப் பலாரத்த கீரிவபலால் சீறப் வபலானவேள, எலிவபலால்
அடைங்கிப்வபலானலாள. கணவேடனப் பலாரத்த ‘எங்வக வபலானலாலும. டைவுனுப்பக்கம வவேண்டைலாம' என்று தலான்
வசலான்னடத அவேன் வகட்கலாமைவல இங்கு வேந்தடத, 'பலாரத்தியேலாளலா என்று வசலால்லிக் 
கண்டிக்கப்வபலானலாள.

பிறகு கஷ்டைப்படுமவபலாத குத்திக் கலாட்டுவேத வகலாடலடயேவிடைக் வகலாடுடமையேலானத என்று உணரந்தவேள 
வபலால் உணரவின்றி உட்கலாரந்திருந்தலாள. அவேனும வமைலாவேலாய் நிமிர, முன்தடல சலாயே, ஆகலாயேத்தில் 
இருந்த வதவேதூதன் வேருவேத வேடரயிலும கலாத்திருக்கக் கங்கணம கட்டியேவேன் வபலால், கலால வநர கன 
பரிமைலாண்ங்கள மைறந்தவபலாய் மைரத்திருந்தலான். அன்னவேடிவு திடீவரன்று அவேன் முழங்கலாடல ஆட்டி, 
மைகிழ்ச்சிவயேலாடு கத்திக் வகலாண்வடை எழுந்தலாள.

"அந்தலா. மூலவீட்டு. மைலாமைலாவும. அத்டதயும வேலாரலாவே. குமபடைப் வபலான சலாமி குறுக்க வேந்தத மைலாதிரி" 
என்றலாள.

அவேனும எழுந்தலான். 

ஜேரிடக வவேஷ்டியுடைன், பட்டுப்படைடவேயுடைன், வமைலாதிரக் டகவயேலாடு, டவேரமூக்குத்தி மூக்வகலாடு, டமைனர 
வசயின் கழுத்வதலாடு, அடரக்கிவலலா வநக்லஸ் வகலாத்தச் வசயின் வேடகயேறலாக்கவளலாடு திருமுருகன் 
வகலாவிலுக்கு வதங்கலாய் பழத்வதலாடு வபலாய்விட்டு, விபூதி பிரசலாதம குங்குமைம மைடறத்த வநற்றிகவளலாடு, 
அரத்தநலாரீஸ்வேர உருவேமவபலால் உடைவலலாடு உடைல் ஒட்டை, கலாவலலாடு கலால் தட்டை திருமபிக் வகலாண்டிருந்த 
தடரப்பலாண்டியும, அவேரத பத்தினி வவேளடளயேமமைலாளும அவேரகடளப் பலாரத்த ஆச்சரியேப்பட்டு, அந்த 
ஆச்சரியேத்தலால் அதிரச்சியுற்றலாரகள. தடரப்பலாண்டி அனிச்டசயேலாகக் கத்தினலார. 
"என்னடைலா. வவேலு. திடுதிப்பன்னு இந்தப் பக்கம."

"இப்பதலான் சின்டனயேலா. முருகடன வவேண்டிக்கிட்வடைன். 'எங்க ஊரு ஆளு யேலாடரயேலாவேத கண்ணுல 
கலாட்டுன்னு மைனசல குப்பிட்வடைன். அவேன் ஒமமைக் கலாட்டிட்டைலான்."

"என்னடைலா இத. திடுதிப்பின்னு? இத ஒன் சமசலாரமைலா?" 

அன்னவேடிவு, தன்டன அறிமுகப்படுத்திக் வகலாண்டைலாள. 

"என்ன மைலாமைலா, அப்படி வகட்டுப்பட்டியே? நலான் முப்படைலாதி பலாட்டிவயேலாடை வபத்தி. இவேரு உம 
அய்யேலாவுக்கு வபரியேய்யேலா மைவேனலாச்வச, அத்டதயும நீரும வேயேலுக்கு வேந்தப்வபலா, இவியே வதங்கலாய் 
பறிச்சலாவவே. நலான் வதங்கலாய் சீவிக் வகலாடுத்வதவன. அந்த ஞலாபகம இருக்கலா?"

"அத்டத" சிறித தூரம நடைந்த வபலாய் ஒதங்கி நின்று வகலாண்டைலாள. மைலாமைலா பிடிவகலாடுக்கலாமைல் வபசினலார.

"என்னப்பலா. இப்டி வசலால்லலாமைக் வகலாளளலாமை."

"என்ன சின்னய்யேலா வசய்யேறத? ஊரல. மைடழ தண்ணி இல்ல. விவேசலாயேம நடைக்கல. நலாங்க நடைக்க 
வவேண்டியேதலாப் வபலாச்ச."

"இந்தலா பலாரும. மைலாமைலா கிட்டையும, அத்டத கிட்டையும மைடறக்கலாமைச் வசலால்லும ஒரு வபரியே மைனுஷன்கிட்டை 
வசலால்லித்தலான் ஆகணும."
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"அதவும சரிதலான். ஓம மைகிட்டை எதக்கலாக சின்டனயேலா மைடறக்கணும? நலாங்க. ஊர விட்டு வேந்ததக்கு. 
பஞ்சம மைட்டும கலாரணமைல்ல. வதக்குத்வதரு நலாரலாயேணன் மைகன். அடடைக்கலம வதருயுமுல்லலா? அந்தப் 
பயேமைவேன். இவேளப் பலாரத்த ஏடைலாவகலாடைமைலாய் வபசியிருக்கலான். ஒரு தடைவே. டகயே வவேற பிடிச்சி 
இழுத்திருக்கலான். என்னலால தலாங்க முடியேல. வகலாபத்தல வரண்டு தட்டுத் தட்டுவனன். கலாயேமுமில்ல. 
ரத்தமுமில்ல. அவேங்க பங்கலாளிவே திரண்டு வேந்தட்டைலாங்க. இந்த எளியேவேனலால தலாக்குப்பிடிக்க முடியுமைலா? 
நமமை பங்கலாளிகல்ல வபரியேவேரு நீரு. ஒமமை மைலாதரி எல்வலலாரும வமைட்ரலாஸ் வேந்தலாச்ச. நலான் ஒத்தயேலா என்ன
பண்ண முடியும? வகலாடல விழுற அளவுக்கு வேந்தட்டு. அதப்பத்திக் கூடை கவேலப்படைல. இவேள ரலாவவேலாடை 
ரலாவேலாய் தூக்கிக்கிட்டு வபலாறதக்குக்கூடை திட்டைம வபலாட்டுட்டைலாவே. வபலாலீஸ்கலாரன் கிட்டை வசலான்னலால், 
ஒன் வபலாண்டைலாட்டியே ஸ்வடைஷனுக்கு வேரச் வசலால்லுங்கறலான். ஒண்ணும ஒடைல. ஓடி வேந்தட்வடைலாம"

"இனுவமை என்ன வசய்யுறதலாய் உத்வதசம?" 

இதற்குள விலகி நின்ற அத்டத "நீங்க வேலாரீங்களலா. நலான் வபலாகட்டுமைலா?" என்று வசலால்லிக்வகலாண்வடை 
வபலாய் விட்டைலாள. தடரப் பலாண்டி வசலான்னடதவயே வசலான்னலார.

"இப்வபலா என்ன வசய்யுறதலாய் உத்வதசம?" 

"அததலான் பரியேவல சின்னய்யேலா. ஒரு இருபத்தஞ்ச ரூபலா வகலாடுத்தலால் கலாய்கறி வியேலாபலாரம வசஞ்சி 
பிடழச்சக்குவவேன்."

"நலான் இன்னிக்கு சீட்டுப்பணம கட்டைணும. அதக்வக இல்ல." 

"இல்லன்னலா உங்க மில்லுலயேலாவேத, மைளிடகக் கடடையிலலாவேத, அரிசி மைண்டியிலலாவேத, 
மைரத்வதலாட்டியிலலாவேத எந்த வவேடலயேலாவேத வகலாடுங்க. அநலாடத மைலாதிரி நிக்வகலாம."

"அத வேலாரதக்கு முன்னலால வதரியேணுமபலா. ஒன்ன மைலாதிரி ஆளுங்களுக்கு இடைம வபலாருள ஏவேல் 
வதரியேலாண்டைலாமைலா? அந்தப் பயே டகடயேப் படிச்சலா முன்னலால், வபரியே மைனுஷங்கிட்வடை வசலால்லலாமை. 
அடிச்சலால்? அவேனுவே வேடளயேலலாப் வபலாட்டிருப்பலான்? கலாலம கலி கலாலமபலா. அதக்கு ஏத்தலாப் வபலாவல 
நடைக்கணும. சரி நலான் வேரட்டுமைலா?"

ஒரு பலாதத்டத இன்வனலாரு பலாதம வதய்க்க, நிடல வகலாளளலாமைல் நின்று வகலாண்டிருந்த அன்னவேடிவு 
அருவக நின்ற மின் விளக்குக் கமபத்தில் முதடகச் சலாய்த்த உட்கலாரந்தபடிவயே 'மைலாமைலாடவே 
வபலாகவிடுங்கள! அவேரும இவ்வேளவு வநரம நமமைகிட்டை வபசனவத வபரிச" என்றலாள. வவேலு, அவேடள 
வகலாபமைலாகவவேலா தலாபமைலாகவவேலா பலாரத்தவபலாத, தடரப்பலாண்டி (அந்த வேட்டைலாரத்தில், அவேர டி பலாண்டி) 
நழுவி விட்டைலார. வவேலு மைடனவியின் அருவக உட்கலாரந்தலான்.

இருவேரும, ஒருவேருடைன் ஒருவேர வபசவில்டல. வபலானவேடரயும பலாரக்கவில்டல. வபலாழுத கழிவேதம 
வதரியேவில்டல. வவேலு தடலடயேச் சலாய்த்த கரங்கடள அதற்கு அடண வகலாடுத்தபடி வவேறித்த 
வநலாக்கினலான். அவேவளலா, சற்று வநரத்திற்கு முன்பவேடர, ஊரக்கலாரரகள கண்ணில் படுகிறலாரகளலா என்று 
ஆரவேத்வதலாடு பலாரத்தவேள. இப்வபலாத அவேரகளின் கண்களில் விழக்கூடைலாத என்று நிடனத்த, முகத்டதக் 
கவிழ்த்தபடி, முதடக நிமிரத்தினலான். பசி மையேக்கத்டத மைலானமையேக்கம விழுங்கிவிட்டைத. திக்குத் 
வதரியேலாத இடைத்தில், திடச வதரியேலாமைல் தங்களுக்குத் தலாங்கவள தனிடமைப்பட்டை அந்த இளம வஜேலாடி, 
ஒருவேர இருப்பத இன்வனலாருவேருக்குத் வதரியேலாதத வபலால், உட்கலாரந்திருந்தலாரகள. வநடியேவதலார 
வநரத்திற்குப் பிறகு, வவேலு தன் பலாட்டுக்குப் பலமபினலான். 

"இந்த மைனுஷவனலாடை அக்கலாவே இவத மைலாதிரி ஒருவேன் கிண்டைல் பண்ணியிருக்கலான். உடைவன எங்கய்யேலா 
அவேடன அவேன் வீட்ல வபலாயி தூக்கிக்கிட்டு முச்சந்தில கிடைத்தி மிதிச்சலாரலாம. அத, அந்தக் கலாலம. இவேரு 
ஒன் டகயே அந்தப் பயே பிடிச்சத வபரிசலா நிடனக்கல பலாரு."

"வசத்த வபச்டச ஏன் வபசறிவயே? ஒருவேன் நமமைள உதலாசீனம வசய்யேறலான்னலா, நலாமும அவேடன உதலாசீனம 
பண்ணனும. இவேரு என்ன நமைக்குப் படியேளக்கிற பரமைசிவேமைலா?"

"ஒன்னக் கூட்டிவேந்த திக்குத் வதரியேலாத கலாட்ல." 

"சமமைலா பினலாத்தலாவதயும. ஊரல இருந்தடதவிடை இப்வபலா சந்வதலாஷமைலாத்தலான் இருக்வகன். அங்வக 
தலாலிக்கயித்த பிடிச்சக்கிட்வடை தவேமிருந்வதன். இங்க எத வபலான் லாலும என் தலாலிக் கயிறு வபலாகலாதங்கிற
டதரியேத்தவல எந்தக் கஷ்டைமும வபரிசலாத் வதரியேவல."
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"ஏதலாவேத வேலாங்கிட்டு வேரட்டுமைலா, டகயில் இரண்டு ரூபலா மிச்சமிருக்கு."

"இருக்கட்டும. அவதலா பலாரும. நிடறயே சனங்க வரலாட்லவயே வசலாறு வபலாங்குறலாங்க. நலாமைளும வபலாங்கலலாம.
ஒரு கிவலலா அரிசி இருக்கு."

"கடைவுவள! ஒனக்கலா இந்தக் கதி?"

"இந்த ஜேனங்களப் பலாரக்கலாமை. என்டன மைட்டும பலாரத்த நீரு பலமபினலால் இன்னும வமைலாசமைலான கதி 
வேரும. சரி எந்திரியும."

இருவேரும எழுந்த, வதருவவேலாரத்தில், பூமிடயே வீடைலாகவும, ஆகலாயேத்டத கூடரயேலாகவும வகலாண்டு, சந்திர 
சூரியேர சலாட்சியேலாக, சடமைத்தக் வகலாண்டிருந்த, வவேகலாமைல் வவேகும, மைனித ஜீவிகள பக்கமைலாக நகரந்தலாரகள. 
சலாடலவயேலார வவேலிக்கலாத்தலான்வபலால், ஒரு வகலாணிவயே வீடைலாகவும, வேலாசலலாகவும விளங்க, அதவவே 
கலாற்றிலலாடும திடரச் சீடலயேலாகத் வதரியே, மைனிதத்தவேத்தின் எச்சங்களலாய், எச்சில் படைரந்த பகுதிகளில் 
சடமையேலுக்கலாக, சடமைக்கப்படும வபலாருளவபலால் இயேங்கிக் வகலாண்டு இருந்தலாரகள.

அன்னவேடிவு, மூன்று கற்கடள எடுத்த முக்வகலாணம வபலால் டவேத்தலாள. வகலாணிப்டபடயேத் திறந்த, ஈயேப்
பலாத்திரத்டத எடுத்தலாள. வவேலு, அடத வேலாங்கிக் வகலாண்டு, வதலாடலவில் இருந்த கழிப்படற 
பக்கமவபலாய், அடரமைணி வநரம கலாத்திருந்த தண்ணீர பிடித்த வேந்தலான். பிறகுதலான், சடமையேலுக்கு 
வநருப்பம, வநருப்பிற்கு விறகும வதடவே என்பத வதரிந்தத. யேலாவரலா கலாட்டியே வேழிப்படி நடைந்த, சளளி 
விறகுகடள வேலாங்கி வேந்தலான். வநருப்பப் பற்றியேத. நீர வகலாதித்தத. கலாற்று அடணத்த கல்லடுப்ப 
சலாயேப்வபலானத. அன்னவேடிவு சட்டைகல்டலப் பிடித்த சட்டை விரல்கடள குழலாய் மைலாதிரி அடடைத்தக் 
வகலாண்டு "பச்டச மிளகலாயும உப்பம வேலாங்கிட்டு வேலாரும" என்று வசலான்னவபலாத, அருவக அடுப்பப் 
வபலாட்டிருந்த ஒரு "வேலாணுமுன்னலா, இந்த அமமில தடவேயேல் அடரச்சக்வகலா. எந்த ஊருமமைலா?" என்றலாள.

இதற்குள ஒரு டபயேன் வேந்த "தடரப்பலாண்டி முதலலாளி ஒங்கடள, சீ. ஒன்டன கூட்டிட்டு 
வேரச்வசலான்னலார" என்று வசலால்லிவிட்டு, தன்டன வபரியே மைனிதன்வபலால் பலாவித்தக் வகலாண்டு 
வேயிற்டறயும தருத்தி, வவேலுடவே சின்ன மைனிதன்வபலால் பலாரத்தலான். அத ஊரலாக இருந்திருந்தலால் யேலாருல. 
நீ. ஒப்படன உடதக்கிற பயேவலன்னு வவேலு வகட்டிருப்பலான். இத ஊரல்ல. பணக்கலாரரகள வேலாழும 
இருபதலாம நூற்றலாண்டிலும ஏடழகள கல் அடுப்பில் சடமைக்கும கற்கலாலம. மைலாவபரும வசன்டன நகரம. 
அவதலாடு நரகம. டைலா வபலாடைலாமைல் கூப்பிட்டைலாவன, அதவவே வபரியே சலுடக.

அடுப்ப ஊதவேடத முடிக்கலாத மைடனவியிடைம வசலால்லிவிட்டுப் வபலாவேதற்கலாக வவேலு நின்றலான். 
"ஒன்னதலாமபலா. எத்தடன வேலாட்டி வசலால்றத" என்றலான் அந்தப் டபயேன். அன்னவேடிவு ஊதி 
முடிப்பதவபலால் வதரியேவில்டல. கலாற்றின் மூச்ச அவேள மூச்டச கடளக்க டவேத்தத. கடளத்தலாலும, இத 
பிடழப்பல்லவேலா. எண்சலாண் உடைமபின் மூலமைல்லவேலா அவேள கலாற்வறலாடு வபலாட்டிவபலாட்டு, 
கலாத்தலாடிவபலால் ஆடி, கூத்தலாடிவபலால் பல்வவேறு வகலாணங்களில் நகரந்த, ஊதினலான். வவேலு அந்த ஊதியே 
மைனிதடரப் பலாரக்கப் வபலானலான்.

கலால்மைணி வநரம கழித்த திருமபியே கணவேடனப் பலாரத்த, இன்னும அடுப்பூதம வபண்ணலான 
அன்னவேடிவு, "ஓங்க சின்னய்யேலா எதக்குக் கூப்பிட்டைலாரலாம?" என்றலாள. வவேலு எரிச்சவலலாடு வபசியேவபலாத, 
அவேள, கண்ணுள இருட்டைலான படக எரிச்சடல சகித்த, மூடியே கண்கடளத் திறந்தலாள.

"இந்தத் வதருவுல வசலாறுவபலாங்கித் திங்கறடதப் பலாரக்க அவேருக்கு அவேமைலானமைலா இருக்கலாம. நமமைலால, 
நலாம பிறந்த ஊருக்வக அவேமைலானமைலாம. சலாதிக்வக தடலக் குனிவேலாம. அதனலால பத்த ரூபலா தலாவரன். 
இன்டனயே ரலாத்திரி வஹலாட்டைலுல சலாப்பட்டுக் கழிங்க. அப்பறமைலாய் வவேற வபட்டடைக்குப் 
வபலாயிடுங்கன்னு வசலால்லிவிட்டு, வசலால்லி முடிக்கு முன்னலாவலவயே, பத்த ரூபலா வநலாட்டை திணிச்சலாரு."

"ஓங்க சின்ன அய்யேலா வகலாடுத்தடத என்ன வசய்தீரு?" 

"என்ன வசய்திருப்வபன்னு நிடனக்வக?" 

"திருப்பிக் வகலாடுத்திருப்பீர" 

"வபசலாமைலலா வகலாடுத்திருப்வபன்?" 

அந்தப் வபச்சத்தலான் இன்வனலாரு தடைவே வபசவமைன்?"
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"சின்னய்யேலா. வதத்தப்படைலாத. திருடைப்படைலாத. வநரடமையேலா எதல வவேணுமுன்னலாலும இருக்கலலாம. 
பங்களலாவுல திருட்டுச்வசலாறு சலாப்படுறதவிடை, வரலாட்ல கஞ்சிச் வசலாறு சலாப்படுறத எவ்வேளவவேலா வமைலு. 
ஏடழ பலாடளகடள கசக்சிக் கசக்கிப் பிழிஞ்ச கரண்ட் அடுப்பல வசலாறு வபலாங்குறதவிடை. கல்லடுப்பல 
வபலாங்குற வசலாற வேயிறு தலாங்கு"முன்னு வசலால்லிட்டு அவேவரலாடு வசலால்லுக்குக் கலாத்திரலாமைல் 
வேந்தட்வடைன்.

"பரவேலாயில்டல. நலான் வநனச்சத மைலாதிரிவயேதலான் வபசியிருக்கியேரு. வகலாஞ்சம இந்த அடுப்ப ஊதம. ஊதி 
ஊதி என் கண்ணுதலான் ஊதிப்வபலாச்ச."

சந்தி மைனிதரகளின் சலாப்பலாட்டு விவேகலாரம முடிந்த வகலாண்டிருந்தத. அதவேடர தங்கவளலாடு 
வதருத்தமபதியேலாக வேந்த வசரந்த அவேரகடளக் கவேனிக்கலாத அந்த வதருப்பத்திரரகள, தங்கள வவேடலச் 
சிரமைத்தில் - சடமையேல் சித்தில் - தங்கடளவயே மைறந்திருந்த அவேரகள இப்வபலாத அவேரகடள உற்றுப் 
பலாரத்தலாரகள. 'கடிச்சிக்கலா ஏதலாவேத வவேண்டுவமைலா என்பதமைலாதிரி தலாலலாவில் கஞ்சிடயே ஊற்றி, பச்டச 
மிளகலாடயே கடித்த வேறுடமைக்குச் சூடு வபலாடுவேத வபலால், கஞ்சிடயே ஊத்தி, ஊத்திக் குடித்த வவேலு, 
மைடனவியின் தட்டில், தன் தட்டில் இருந்த கஞ்சிடயே ஊற்றப் வபலாக, அவேள, அவேன் தட்டடைத் தலாழ்த்தி, 
தன் தட்டடை உயேரத்தி, தன் கஞ்சிடயே அவேனுக்கு எடுக்கப் வபலாக, தட்டுக்வகட்டை ஊடைல்கள நடைக்கும 
வீடுகளுக்கு முன்னலால் தட்டு ஊடைல் நடைந்தத. இதர வதரு மைக்கள வபச வேந்தடத மைறந்த, அவேரகடள 
ரசித்தப் பலாரத்தலாரகள.

அன்னவேடிவு. "வதருவுல அடுப்ப முட்டி, தின்ன வவேண்டியே நிடலடமை ஆயிட்வடை' என்று 
தன்டனயேறியேலாமைவல நிடனத்தவேள, அங்கிருந்த மைனிதரகடளப் பலாரத்ததம, அவேரகளின் ஆதரவேலான 
முகங்கடளப் பலாரத்ததம, கடைந்த பத்த நலாட்களலாக இருந்த பீதி அடிவயேலாடு அற்றுப் வபலானத வபலால், 
அவேரகடளப் பலாரத்தப் பன்னடக வசய்தலாள. 

கிருஷ்ணலாயில் வேலாங்கிக் வகலாண்டு, அந்தப் பக்கமைலாக வேந்த தலாயேமமைலா வகலாஞ்சம கஞ்சி குடிக்கியேலா' என்ற 
குரல் வகட்டு நிமிரந்தலாள. பிறகு அடி ஆத்வத. கட்சில. இங்வகவயே "வடைரலா பூட்டுட்டியேலா. என்று வசலால்லிக் 
வகலாண்வடை, , குத்தக்கலாலிட்டு உட்கலாரந்தலாள. வரலாட்டு வேலாழ்க்டகக்கு பரிச்சயேமில்லலாத அன்னவேடிடவே, 
பரிதலாபத்தடைன் பலாரத்தலாள. பிறகு அந்தப் பரிதலாபத்டதவயே வபச்சலாக மைலாற்றினலாள.

"ஓங்க. ஜேலாதி சனத்தக்கிட்டை வபலாகலாமை, இப்படியேலா வசய்யேறத?"

அன்னவேடிவு, ஒரு டைமளரில் கஞ்சிடயே ஊற்றி, தலாயேமமைலாவிடைம நீட்டிக் வகலாண்வடை "எங்க சலாதி சனம 
இவதலா இங்க இருக்கவேங்கதலான்." என்றலாள. தலாயேமமைலா ஆச்சரியேமைலாகக் வகட்டைலாள.

"நலானும எத்தடனவயேலா நலாட்டுப்பறப் வபலாமமைனலாட்டிகடளப் பலாரத்தக்கினு இருக்கத்தலான் வசய்வறன். 
ஆனலால் ஒன்டன மைலாதரி தணிச்சலலாயும, சூதவேலாத இல்லலாமைலும வபசற வபலாமமைனலாட்டியே இப்பத்தலான் 
பலாரத்திருக்வகண்டிமமைலா."

அன்னவேடிவு சிரித்தலாள. ஒவ்வவேலாரு பல்லும, தனித் தனியேலாகச் சிரிப்பத வபலால் வகலாளடளச் சிரிப்வபலாடு, 
தலாயேமமைலாடவேப் பலாரத்தலாள.

அவேவளலா, ஏவதலா ஒன்டற வயேலாசிப்பத வபலால தடலடயே ஆட்டிவிட்டு, பிறகு வேடிவின் டகடயேப் பிடித்தக்
வகலாண்வடை கஞ்சிடயேக் குடித்த முடித்தவிட்டுப் வபசினலாள.

"நீ அறியேலாத வபலாண்ணு. என்னலால வதருவுல தலாக்குப் பிடிக்க முடியேலாத. வபலாறுக்கிப் பயேலுவே 
வேருவேலாங்வகலா, பக்குவேமைலாப் வபசணும. கலாரப்பவரஷன் லலாரிடயேப் பலாரத்தலா நலாய் ஓடி ஒளியேற மைலாதிரி, 
நீயும சட்டிபலாடனவயேலாடை ஒளியேணும. வபலாலீஸ்கலாரன் மிரட்டிப் பலாரத்தலால் மிரளலாமைப் பலாரக்கணும. 
இதல்லலாம ஒன்னலால முடியேலாத. வபசலாமை என் குட்டசயிவல தங்கிக்வகலா, அப்பறம பலாரத்தக்வகலாலலாம. 
அய்யே, வத ஒன்டனத்தலான். எய்ந்திரு."

அன்னவேடிவு கிரலாமைத்தில் தனக்கு ஏற்பட்டை அவேமைலானப் பின்னணியில் வயேலாசிப்பவேள வபலால், வகலாவிலில் 
உளள தட்சிணலாமூரத்தி சிடலயின் வதலாரடணயில் ஆகலாயே வவேளியில் அளவேளலாவுகிறவேள வபலால் 
பலாரத்தலாள.

தலாயேமமைலாவுக்கு, இப்வபலாத அவேள தன்வனலாடு வேரவவேண்டும என்பத தவிர, உலகில் வவேறு எந்த 
லட்சியேமும இருப்பதலாகத் வதரியேவில்டல.
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"ஏன் வயேலாசிக்கிற? கடிச்சலா தின்னுடைப் வபலாவறன்? எய்ந்திருவமை. இந்தலாப்பலா ஒன்னத்தலான், 
வகலாணியேக்கட்டு நலாலு நலாளிக்கி இருந்தக்கலலாம. அப்பறமைலா ஆனத ஆவேட்டைம. எனக்கலாக விட்டுக் 
வகலாடுத்த மைவேரலாசிப் வபலாண்ணு, நலானு, கண்ணுக்கு முன்னலாடிவயே பலாத்தக்கினு இருக்கணுமுன்னு ஒரு 
ஆச."

அன்னவேடிவு, தலாயேமமைலாடவேப் பலாரத்தலாள. பலாகவேதர தடலமைலாதிரி அடைரத்தியேலாக இருந்தலாலும, 
குட்டடையேலாக இருந்த தடலமுடி, கலாதகடள மைடறக்க, உளளத்டதப்வபலால வபரியே கண்கவளலாடு, உதடுகள
வநயேத்தலால் தடிக்க, வேருடைக்கணக்கலான பழக்கத்டத, அதவும உறவு கலந்த பழக்கத்டத, ஒரு வநலாடிப் 
பழக்கமைலாக மைலாற்ற டவேத்தவிட்டைலாள இந்தமமைலா, இவத இந்தத் வதருவில், அடரமைணி வநரப் பழக்கத்டத, 
ஆயுள பழக்கமைலாகக் கருதம அந்த தலாயேமமைலாவின் கழுத்டதக் கட்டிப் பிடித்தக் வகலாண்டைலாள, அன்னவேடிவு
தன்டனயேறியேலாமைவல, விமமைப் வபலானலாள.

கலாலிப்பயேல் ஒருவேன் டகடயேப் பிடித்தடதப் வபரிதலாக நிடனக்கலாமைல், 'இவேளலால வகலாலவயே விழும 
வபலாலுக்வக" என்ன நடைந்தவதலா. ஏத நடைந்தவதலா. எவேனலாவேத இசகுபிசகலாப் பலாத்திருப்பலான். 
பருஷனுக்குத் வதரிஞ்சிடைப் வபலாவுதன்னு இவேள முந்திக்கிட்டைலாள. வகலாடலயும வசய்வேலாள பத்தினி 
என்கிறத சமமைலாவேலா? வபலாமபள வபச்ச அப்படிவயே நமபப்படைலாத" என்று ஊர வபலாமபிடளகவள 
வபசியேடதக் வகட்டு, தன்னுள மைருகி, தனிடமைப்பட்டு, தவியேலாய் தவித்த, வநருப்பலாய் வகலாதித்த, 
பனியேலாய் உடறந்த பழக்கப்பட்டை அன்னவேடிவேலால், தலாய்டமையின் தத்தவேத்டத வபயேரில் மைட்டுமைல்லலாத 
பிறவியிவலவயே வகலாண்டைவேளவபலால் தலங்கியே தலாயேமமைலாடவே, விடைலாப்பிடியேலாகப் பிடிப்பவேள வபலால் 
பிடித்தக்வகலாண்டைலாள. பிறகு அழுவேடத அவேமைலானமைலாகக் கருதபவேளவபலால், திடீவரன்று எழுந்த சிறித 
தூரம நடைந்த, தன்டனக் கட்டுப்படுத்திக் வகலாண்டு, திருமபி வேந்தலாள.

தலாயேமமைலா, தன் கழுத்தில் வதறித்த ஈரத்தளிகடளத் தடடைத்தவிட்டு, எதவும வபசலாமைல் பலாத்திரங்கடள 
எடுத்த, அருவக இருந்த வகலாணிக்குள திணித்தலாள. அவேளின் அன்ப வபலால் அந்தக் வகலாணியும வபருத்தக்
வகலாண்டிருந்தத.
---------
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இருபத கிரவுண்ட் நிலத்டத, ரலாட்சதப் பல்லிவயேலா அல்லத முதடலவயேலா கலால் பதித்த அப்பிக் 
வகலாண்டிருப்பத வபலான்ற கட்டுமைலானம. அந்த நிலத்டதச் சற்றிப் வபலாட்டிருந்த முளவவேலியும, அடத 
மைடறத்த இருமபத் தகடுகளும, அந்த ரலாட்சத மிருகத்தின் திறந்த வவேளிச் சிடறச்சலாடல வபலாலத் 
வதலான்றியேத.

கிரஷ்ஷர யேந்திரத்தின் அண்டைலாப்பகுதி, பூமி சற்றுவேத வபலால சற்றிக்வகலாண்டிருந்தத. வபட்டிகளில் 
ஜேல்லிக் கற்கள, மைணல், சிவமைண்ட் கலந்த கலடவேடயே, சில வதலாழிலலாளிப் வபண்கள தூக்கிக்வகலாண்டு 
இருந்தலாரகள. அந்த யேந்திரம வேலாடயேத் திறக்குமவபலாத, அதடன இவேற்றலால் இட்டு நிரப்பவவேண்டும. 
இன்வனலாரு பக்கம, கண் வகலாண்டை ஜேல்லடடையில், இரண்டு மூன்று வபண்கள, பலாண்டுவில் சமைந்தவேந்த 
மைணடலக் வகலாட்டை, கீவழ வதளிந்த விழுந்த மைண்டண, இன்வனலாரு வபண் வேலாரிக் வகலாண்டிருந்தலாள. 
சல்லடடையில் தங்கியே சரல்கடள, மைற்றும இன்வனலாருத்தி, வவேளிவயே வகலாட்டிக் வகலாண்டிருந்தலாள.

கட்டுமைலான வவேடலகளின் எல்லலா அமசங்களும, அங்வக இயேங்கிக் வகலாண்டிருந்தன. மைலாரச் மைலாத 
இறுதிக்குள 'பில் முடியேவவேண்டும என்பதற்கலாக பில்டிங்டக முடிப்பத என்று முடிவேலாகி விட்டைத. 
வசவ்வேக வேடிவில், நலான்கு முறுக்வகறியே இருமபக் கமபிகள வீதம பல கலாலமகள அடுக்கடுக்கலாக 
நின்றன. அவேற்டறப் பலாரக்குமவபலாத முறுக்வகறியே வதலாழிலலாளிகள, நலான்கு நலான்கு வபரலாய்ச் வசரந்த 
நிற்பத வபலாலத் வதலான்றியேத. இன்வனலாரு பக்கம கலான்க்ரீட்டைலால் நிரப்பப்பட்டை கலாலமகள மூன்றடி 
நீளமுளள இருமபக் கமபிகடளத் தருத்திக் கலாட்டின. நலாலடுக்கு வேரிடசயில் மூன்று மூன்று கலாலமகளலாக 
நிறுத்தப்பட்டை கலாலமகளில், சிலவேற்றில் வசவ்வேக வேடிவேக் கமபிகள வசலுத்தப்பட்டைலாகி விட்டைன. 
கலான்க்ரீட்தலான் வபலாடை வவேண்டும. இந்தக் கட்டுமைலானத்திற்குக் கீவழயும வமைவலயும பல கமபிகள 
நடைப்பட்டு, அந்தக் கட்டுமைலானவமை ஆயிரங்கலால் மைண்டைபம வபலால் ஆனத. ஒரு இடைத்தில் 'வேலாண 
வவேடலயும நடைந்த வகலாண்டிருந்தத. இந்த வேடக வதலாழிலலாளரகளில் அடிமைட்டைமைலான ஒட்டைரகளும சில 
சித்தலாள வபண்களும, மைண்வவேட்டியேலாலும, கடைப்பலாடரயேலாலும, தடரடயேக் வகலாத்திக்வகலாத்தி 
நலான்கடிக்கும கீவழ வபலாய்விட்டைலாரகள. அவேரகள தடலகளதலான் வதரிந்தன.

ஆஸ்வபஸ்டைலாஸ் வகலாட்டைடக வபலாட்டை அலுவேலகம. சிவமைண்ட் மூட்டடைகடளக் வகலாண்டை ஸ்வடைலார ரூம.
இவேற்டறச் சற்றி பக்கவேலாட்டில் வபலாடைப்பட்டை வசவ்வேக இருமபக் கமபிகளின் (பீமகள) உளவளயும 
வவேளிய்வ யும கலான்கிரீட் வபலாட்டு, அடவே மைடறந்த, அவேற்றிற்கு வமைவல வசங்கல் சவேரகள வேளரந்தபடி 
இருந்தன. இன்வனலாரு ஓரத்தில் கட்டி முடிந்த பகுதிக்கு, வகலாத்தனலார பூச்ச வவேடல வசய்த 
வகலாண்டிருந்தலார. ஜேல்லிக் கற்களின் குவியேல். அடவே வபலாதலாவதன்று வபரியே வபரியே பலாரலாங்கல்டல 
'டகயுடடைப்பலால் ஜேல்லிகளலாக்கும கல்லடுப்ப மைனிதரகள. பலாளம பலாளமைலாக இறங்கியே மைரமுண்டைங்கள 
அவேற்டறப் பகுத்தம, வேகுத்தம அறுக்கும ஆசலாரிகள. பலடககளில் டிரில் வபலாட்டும திருகலாணி 
வபலாட்டும வமைக்கப் வசய்யும கலாரவபன்டைரகள, முற்றிலும கட்டிமுடித்த அடறக்கு 'டிஸ்வடைமபர 
அடிக்கும வபயிண்டைரகள முடியேலாத அடறயில் சிப்ஸ் கற்கடளயும, வசங்கல் கற்கடளயும வபலாட்டு, 
பிறகு 'கடுக்கலாய் தண்ணீர வதளிக்கும 'சித்தலாள வபண்கள. ரப்பர குழலாடயே தூக்கிப் பிடித்த, நீர பலாய்ச்சம 
வேலாலிபன், அவேடனப் பலாரத்த உறுமுவேத வபலால் ஊடளயிடும ஆயில் எஞ்சின். பல்வவேறு வேடிவிலலான 
"வமைலால்டுகள'; 'கவ்டவே' வபலாட்டுக் வகலாடுக்கும "வபரியேலாளகள' கற்கடளயும, மைண்டணயும சமைக்கும 
வபண்கள ஜேல்லிக் கற்கடளக் கழுவும பலால்மைணம மைலாறலா சிறுவேரகள மூலமைட்டைத்தலாலும, குண்டைலாலும 
வலவேல் பலாரக்கும வகலாத்தனலாரகள. இவேரகடள 'வலவேல் பலாரக்கும. வமைஸ்திரிகள.

சலாரம கட்டி, ஏணிப்படிகளில் ஏறியேபடிவயே தடலயில் கல்வலலா மைண்வணலா ஏற்றி, தவேழ்வேத வபலால் 
உயேரும வபண்கள. பலாசத்தலால் கீவழ பழுதியில் பரளும தன் பிளடளகடளப் பலாரத்த, 'ஒன்னப் பலாரத்த. 
வகலாஞ்சம தவேழத் வதரிஞ்சக்கிட்வடைன் பலாத்தியேலா' என்பத மைலாதிரியேலான அமமைலாப் பலாரடவே. இப்படித் 
தவேழ்ந்த நலானு, ஒன்டன மைலாதரி ஏணிப் படியில் தவேழ்ந்த முன்வனற, எத்தடன நலாளமமைலா ஆகும? என்பத
வபலாலலான பிளடளப் பலாரடவேகள. வவேயிலில் குடடை பிடித்தபடி அங்குமிங்குமைலாக ஆட்கடள ஆட்டும 
கலாண்டிரலாக்டைரகளின் கலாலலாட்களலான சூப்பரடவேசரகள. வவேளிவயே 'டீ சலாப்பிடைப்வபலாகும வதலாழிலலாளிகள 
அந்தக் கட்டிடைத்டதவயே தூக்கிக் வகலாண்டு வபலாகலலாம என்றும, அப்படிப் வபலானலால், தலான் அனுமைலார 
மைலாதிரி பறந்தவபலாய் அடதத் தூக்கி வேந்த கலாண்டிரலாக்டைர கலாலடியில் சமைரப்பிக்க வவேண்டும, என்று 
நிடனத்ததவபலால் பறடவேப் பலாரடவே' பலாரக்கும வேலாட்ச்வமைன், அவேடர வேலாட்ச் வசய்யும கலாண்டிரலாக்டைரின் 
டகயேலாள.

வமைலாத்தம அறுபத வபருக்கு வமைலிருக்கும. ஓரச்சவேரில் சலாத்தியே மைர ஏணிகளில் மைண் சடமைவயேலாடு ஏறி, 
குறுக்கலாய் வபலாட்டை பலடக வேழியேலாக நடைந்த ஒரு கலால் மைட்டுவமை டவேக்கும படியேலான ஒரப் பலடகயில் 
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நடைந்த தலாவும வபரியேலாளகடளயும சித்தலாள வபண்கடளயும பலாரத்த பூமைலாவதவிவயே, 'பத்திரமைலாய் 
நடைங்கள என் பிளடளகவள! நீங்கள இடைறி விழுந்தலால் என்னலால் தலாங்க முடியேலாத. நலான் தலாங்கினலாலும 
என்வனலாடைவயே நீங்க தங்க வவேண்டியேதலாயிடும' என்று கலாரவபன்டைரின் உளிவயேலாடச மூலமும, 
கல்லுடடைக்கும சத்தி ஓடச மூலமும எச்சரிப்பத வபலாலிருந்தத. முன்ப இடைறி விழுந்த, மைனிதச் 
சடதயில் இருந்த மைண் சடதகளலாகப் வபலான தன் பிளடளகளுக்கலாக ஆயில் எஞ்சின் ஒலியில், பூமைலாவதவி 
ஒப்பலாரி டவேப்பத வபலாலவும, ரப்பர குழலாயில் பீறிடும நீர மூலம அவேள கண்ணீர விடுவேத வபலாலவும 
வதலான்றியேத.

அந்த அடிடமை எறுமபகள சலாரிசலாரியேலாக சலாரங்களில் ஏறி இறங்கிக் வகலாண்டிருந்தலாரகள. மைண்பட்டை 
வமைனியில் எலுமபகள, பீமகள மைலாதிரியும, கலால்கள கலாலமகள மைலாதிரியும வதலான்றின. இந்த அடித்தளப் 
வபண்களின் வமைக்கப்பிற்குக் குடறச்சலில்டல. சண்ணலாமப பவுடைர முகம, பலாண்டுவில் இருந்த ஒழுகியே
கலான்கிரீட் கலடவேடயே டிடசன்களலாகக் கலாட்டியே படைடவே, சடு மைண்ணில் நடைந்த நடைந்த ஏற்பட்டை 
கன்னங்கரியே கலாய்ப்பகடள வசருப்பகளலாகக் கலாட்டியே கலால்கள.

தலாயேமமைலா, தன் சக்திடயேயும மீறி, சல்லடடையில் மைண்டணக் வகலாட்டிக் வகலாண்டிருந்தலாள. அன்னவேடிவு 
அடத சல்லடடை முழுவேதம டககளலால் பரப்பிக் வகலாண்டிருந்தலாள. பிறகு, தலாயேமமைலா ஏவதலா வசலால்ல, 
அன்னவேடிவு மைண்வகலாட்டை தலாயேமமைலா அடதப் பரப்பிக் வகலாண்டிருந்தலாள. சிறித வதலாடலவில் வேலாணம 
வவேட்டும தன் கணவேடனவயே பரிதலாபமைலாகப் பலாரத்த அன்னவேடிவு, அவேன் உடைமபில் வேழிந்த 
வவேரடவேடயேத் தடடைக்கப் வபலாகிறவேள வபலால், தடித்தலாள. 'வமைதவேலாக வவேட்டுங்க. நமைக்கு இந்த 
உடைமபதலான் வமைலாதலு என்று அங்கிருந்தபடிவயே கூறப்வபலானலாள. அதற்குள தலாயேமமைலா, அவேளிடைம 
வசலால்லிவிட்டு, ஒரு ஓரமைலாய்ப் வபலானலாள அவேள வபலானதம அன்னவேடிவு மைண்டணக் வகலாட்டி, அடத 
தன் டகயேலாவலவயே பரப்பினலாள. கணவேடனப் பலாரத்த வநரத்டத வீணலாக்க விருமபலாதவேள வபலால், 
தலாயேமமைலாவுக்கும வசரத்தப் பமபரமைலாய் சழன்று வகலாண்டிருந்தலாள.

கலால்மைணி வநரம ஆகியிருக்கலலாம. 

அலுவேலக வஷட்டில் கலான்டிரலாக்டைருக்கு ஏவதலா விளக்கம வசலால்லிக் வகலாண்டிருந்த, சூப்பரடவேசர 
ஒருவேர, மைண்ணில் இருந்த கிளமபியே பூதம வபலால அன்னவேடிவின் முன்னலால் வதலான்றி அவேடள 
அதட்டினலார.

"தலாயேமமைலா எங்வக?"

"அவதலா அந்தப் பக்கமைலா வபலாயிருக்கலாவே" 

"அடரமைணி வநரமைலா என்ன பண்றலாள." 

"என்னலால வவேளிப்படடையேலாச் வசலால்ல முடியேல. கலாரணம இல்லலாமை வபலாவேல" 

"கலாரணமைலாவேத மைலாரணமைலாவேத. வேலாங்குற சமபளத்தக்கு வேஞ்சகம இல்லலாமைல் வவேல பலாரக்க 
வவேண்டைலாமைலா? அடரமைணி வநரம ஆகுத ஆளக் கலாணலிவயே, என்ன பண்றலாள? 

"என்னமும பண்ணட்டுவமை சலாவர, அவியே வவேலயேயும நலான் வசத்தப் பலாரக்கிவறன். இப்வபலா 
வேந்தடுவேலாவே" 

"ஒன் முகத்தக்கலாக சமமைலா வபலாவறன்." 

"நீங்க ஒண்ணும என் முகத்தக்கலாக வபலாகவவேண்டைலாம. என் வவேடலக்கலாகப் வபலானலால் வபலாதம." 

"ஒன் வவேடலடயேப் பத்தி இனிவமைத்தலான் வதரிஞ்சிக்கணும. சீக்கிரம வதரிந்தலால் நல்லத." 

சினிமைலாக் கவிஞரகள மைலாதிரி இரட்டடை அரத்தத்தில் வபசியே அந்தப் வபரவேழிடயேப் பலாரத்தபடி, 
அன்னவேடிவு கலாறித் தப்பினலாள. அவேன் அடதப் பரிந்த வகலாண்டு அதற்குப் பதிலலாக தன் அதிகலாரத்டதத் 
தப்பத் தீரமைலானித்தலான். 

"அடரமைணி வநரமைலா என்ன பண்றலாள? நலான் வசலான்வனன்னு அவேடளக் கூட்டி வேலா." 

அவேன் வபச்டசப் வபலாருட்படுத்தலாததவபலால், அன்னவேடிவு தன்பலாட்டுக்கு மைண்டணக் வகலாட்டுவேதம 
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அடதப் பரப்பவேதமைலாக தன்பலாட்டுக்கு இயேங்கினலாள. வவேறு வேழியில்லலாமைல் உடழப்பின் 
முத்திடரகளலாகத் வதரியேவவேண்டியே அவேயேவேங்கள அவேன் ஊதலாரி மைனத்திற்குத் தீனியேலாகத் வதலான்றின. 
அதட்டினலான் 

"இந்தலாமமைலா ஒன்னத்தலான் அந்த அமமைலாவேக் கூட்டிட்டு வேலாறியேலா, இல்ல ஒனக்கும வசரத்த சீட்டுக் 
கிழிக்கணுமைலா?" 

அன்னவேடிவு, அவேடன ஏறிட்டுப் பலாரத்தலாள. பிறகு அந்தப் பயேவலலாடை மூஞ்சியில் சில நிமிடைங்களலாவேத 
விழிக்கலாமைல் இருக்க நிடனத்தவேள வபலால், தலாயேமமைலா வபலான பக்கமைலாகப் வபலானலாள. அதிகலாரத்டதக் 
கலாட்டிவிட்டைதலால் அன்னவேடிவு தன்டன விருமபவேலாள என்றும, வபலாசலாவர என்று குடழவேலாள என்றும 
எதிரபலாரத்த சூப்பரடவேசர, அவேள, அலட்சியேமைலாகப் வபலாவேடத தனத ஆண்டமைக்குடறவேலாக நிடனத்த, 
ஆண்டமைக் குடறவேலானவேரகளுக்கு இயேல்பலாகவவே ஏற்படும ஆத்திரப் வபலாடதயில் நின்றலான். ஐந்த 
நிமிடைத்தில் தலாயேமமைலாவும, அன்னவேடிவும திருமபி வேந்தலாரகள. அவேன் அதட்டினலான். 

"அடரமைணி வநரமைலாய் என்ன பண்ணிவன." 

தலாயேமமைலா, தவிப்வபலாடு வசலான்னலாள. 

"வபத்த பிளள கிட்டை வசலால்றத மைலாதிரி பினலாத்தவறன் நலாய்னலா. ஆயேலாவுக்கு சரியேலா மூத்திரம 
கழியேமைலாட்டைக்கு. பிட்டைத்தல வநலாவவேடுக்கு. ஒவர எரிச்சல். அதனலால்தலான்." 

"அப்படின்னலா. ஆஸ்பத்திரிக்குப் வபலாகணும. இங்வக ஏன் வேலாவர? வசத்தத் வதலாடலச்சலால் யேலார 
வபலாறுப்ப?" 

ஏவதலா சூடைலாகக் வகட்கப்வபலான அன்னவேடிவின் வேலத டகடயே தலாயேமமைலா அவேனுக்குத் வதரியேலாமைவல 
பட்டுமபடைலாமைல் கிளளிவிட்டு "வபலாறுத்தக்வகலா நலாய்னலா" என்றலாள. 

"இனிவமைல். இப்படிப் வபலானலால். வவேளில வபலாக வவேண்டியேதிருக்கும. ஜேலாக்கிரடத. அந்த அமமைலாவே 
மைரியேலாடதயேலா நடைந்தக்கச் வசலால்லு." 

தலாயேமமைலாவிடைம, 'பவரலாக்கர வவேடலடயே சூசகமைலாகச் வசலால்லி விட்டைலால், அவேள அன்னவேடிடவே 
சரிப்படுத்தி விடுவேலாள என்ற நமபிக்டகவயேலாடும, அப்படி அவேள சரியேலாகும வேடர, தலாயேமமைலாடவே 
விரட்டுவேவதன்றும, அப்படி அவேடள விரட்டும சந்தரப்பங்கடளக் வகலாடுக்கும வேடகயில், அவேளுக்கு, 
சிறுநீர வகலாளலாறு அடிக்கடி ஏற்படை வவேண்டும என்றும நிடனத்தபடி சூப்பரடவேசர வபலானலான். அவேன் 
வபலான கலால்மைணி வநரத்தில், தலாயேமமைலாவேலால், தன்டனக் கட்டுப்படுத்த முடியேவில்டல. 
ஒதக்குப்பறமைலாகப் வபலாய்விட்டைலாள. 

பத்த நிமிடைமைலாயும, அவேள திருமபலாதடதப் பலாரத்த விட்டு, சூப்பரடவேசர மிக்க மைகிழ்ச்சிவயேலாடு 
வபலானலான். அன்னவேடிவு, அவேன் அங்வக இல்லலாததவபலால் இயேங்கினலாள. அதவவே அவேடன 
ஆவவேசனலாக்கியேத. 

"அந்தமமைலா படழயேபடியும வபலாயிட்டைலாளலா?" 

நிடனத்த, ஆண்டமைக் குடறவேலானவேரகளுக்கு இயேல்பலாகவவே ஏற்படும ஆத்திரப் வபலாடதயில் நின்றலான். 
ஐந்த நிமிடைத்தில் தலாயேமமைலாவும, அன்னவேடிவும திருமபி வேந்தலாரகள. அவேன் அதட்டினலான்.

"அடரமைணி வநரமைலாய் என்ன பண்ணிவன." 

தலாயேமமைலா, தவிப்வபலாடு வசலான்னலாள.

"வபத்த பிளள கிட்டை வசலால்றத மைலாதிரி பினலாத்தவறன் நலாய்னலா. ஆயேலாவுக்கு சரியேலா மூத்திரம 
கழியேமைலாட்டைக்கு. பிட்டைத்தல வநலாவவேடுக்கு. ஒவர எரிச்சல். அதனலால்தலான்."

"அப்படின்னலா. ஆஸ்பத்திரிக்குப் வபலாகணும. இங்வக ஏன் வேலாவர? வசத்தத் வதலாடலச்சலால் யேலார 
வபலாறுப்ப?"

ஏவதலா சூடைலாகக் வகட்கப்வபலான அன்னவேடிவின் வேலத டகடயே தலாயேமமைலா அவேனுக்குத் வதரியேலாமைவல 
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பட்டுமபடைலாமைல் கிளளிவிட்டு "வபலாறுத்தக்வகலா நலாய்னலா" என்றலாள.

"இனிவமைல். இப்படிப் வபலானலால். வவேளில வபலாக வவேண்டியேதிருக்கும. ஜேலாக்கிரடத. அந்த அமமைலாவே 
மைரியேலாடதயேலா நடைந்தக்கச் வசலால்லு."

தலாயேமமைலாவிடைம, 'பவரலாக்கர வவேடலடயே சூசகமைலாகச் வசலால்லி விட்டைலால், அவேள அன்னவேடிடவே 
சரிப்படுத்தி விடுவேலாள என்ற நமபிக்டகவயேலாடும, அப்படி அவேள சரியேலாகும வேடர, தலாயேமமைலாடவே 
விரட்டுவேவதன்றும, அப்படி அவேடள விரட்டும சந்தரப்பங்கடளக் வகலாடுக்கும வேடகயில், அவேளுக்கு, 
சிறுநீர வகலாளலாறு அடிக்கடி ஏற்படை வவேண்டும என்றும நிடனத்தபடி சூப்பரடவேசர வபலானலான். அவேன் 
வபலான கலால்மைணி வநரத்தில், தலாயேமமைலாவேலால், தன்டனக் கட்டுப்படுத்த முடியேவில்டல. 
ஒதக்குப்பறமைலாகப் வபலாய்விட்டைலாள.

பத்த நிமிடைமைலாயும, அவேள திருமபலாதடதப் பலாரத்த விட்டு, சூப்பரடவேசர மிக்க மைகிழ்ச்சிவயேலாடு 
வபலானலான். அன்னவேடிவு, அவேன் அங்வக இல்லலாததவபலால் இயேங்கினலாள. அதவவே அவேடன 
ஆவவேசனலாக்கியேத.

"அந்தமமைலா படழயேபடியும வபலாயிட்டைலாளலா?" 

அன்னவேடிவு பதில் வபசவில்டல. 

தலாயேமமைலா, படைடவேடயே நடனத்தபடி ஓடிவேந்தலாள.

"மைன்னிச்சிடு மைவேரலாசலா. தீட்டு நின்னுட்டுன்னு சந்வதலாஷப்பட்டை வேயேசில இந்தக் கருமைலாந்திரம."

"என்னமமைலா வநனச்சிக்கிட்வடை? வதரியேலாமைத்தலான் வகட்வகன். இத என்ன ஒன் ஆமபடடையேலான் கட்டுற 
பில்டிங்குன்னு நிடனப்பலா? வவேணுமுன்னலால் வஷட்டுல வேந்த வரஸ்ட் எடுக்கிறீயேலா, டைலாக்டைருக்கு வபலான்
வபலாட்டு வேரச் வசலால்லவேலா?"

அன்னவேடிவேலால், இயேங்க முடியேவில்டல.

"ஸலாவர. மைரியேலாதி குடுத்த மைரியேலாதி வேலாங்கணும. அந்தமமைலா. வேயேவசன்ன? ஒமமை வேயேவசன்ன? எருதவுக்கு 
வநலாவேலாம, கலாக்கலாவுக்குக் வகலாண்டைலாட்டைமைலாம."

"ஆமைலா. நீ எருத, நலான் உன்வமைல உட்கலாரப் வபலாற கலாக்கலா."

தலாயேமமைலா, தன்டன மைறந்தலாள. "கிட்னி வவேதடனடயே மைறந்தலாள. அன்னவேடிவின் முகத்டதப் பலாரத்த, 
அதில் படைரந்த வகலாபத்தீடயே தன் உடைமவபங்கும பற்றடவேத்தக் வகலாண்டைவேள வபலால் கத்தினலாள.

"நீவயேல்லலாம மைனுஷனலாடைலா? வபமைலானி அமமைலா வேயித்தல இருந்த பிறந்தியேலா? இல்ல ஆகலாயேத்தல 
இருந்த குதிச்சியேலா? கஸ்மைலாலம. கமமைனலாட்டி. ஒரு வபலாமபளகிட்டை எப்படிப் வபசணுமுன்னு வதரியேலாத 
நீ. கூடைப்பிறந்த அக்கலாவமைல கூடை உட்கலாருவவே. வபலாடைலா வபலாறுக்கி"

சூப்பரடவேஸர தடலகுனிந்தபடிவயே நடைந்தலான். அலுவேலக வஷட்டுக்குள நுடழயுமவபலாத மைட்டும 
அவேரகடள கமபீரமைலாகத் திருமபிப் பலாரத்தக்வகலாண்வடை நுடழந்தலான். சிறித வநரத்தில் "தலாயேமமைலா. 
தலாயேமமைலா." என்று வஷட்டுப் பக்கத்தில் நின்றபடிவயே, வமைஸ்திரி டகதட்டிக் கூப்பிட்டைலார. வமைஸ்திரி 
நிற்கும இடைத்டத வநலாக்கி ஓடினலாள.

"என்னமமைலா நீ. வபஜேலாரு பண்ற. வவேல பலாரக்கலன்னு வசலான்ன சூப்பரடவேஸடரப் பலாரத்த 
வபலாறுக்கின்னு வசலான்னியேலாம."

"எந்தப் வபலாமமைனலாட்டியேலாவேத. வவேடலயில மைட்டும குற்றம வசலால்றவேடனப் பலாரத்த அப்படிக் 
வகட்பலாளலா?”

"ஓவஹலா! அப்படின்னலா. நீ அவேடனத் திட்டுனத நிசந்தலானலா? ஒன்னலால எனக்குக் வகட்டை வபரு. ஒன்டன 
நிறுத்தலாட்டைலால் கலாண்டிரலாக்டைர என்டன நிறுத்திடுவவேன்னு வசலால்றலார. இந்தலா ஒன் கூலி. மூணு ரூபலாய். 
நல்லலா எண்ணிக்வகலா. இனிவமைல் ஒன் வேலாடடைவயே.வேலாணலாம."
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"வமைஸ்திரி என்ன நடைந்ததன்னு வகளு. நலான் வசலான்னத தப்பன்னலா. அப்பறம ஒன் வஜேலாட்டைலாவல என்ன 
அடி"

"அந்தக் கவதல்லலாம வேலாணலாம. இந்தலா ஒன் பணம."

தலாயேமமைலா, பணத்டத வேலாங்க மைறுத்தவபலாத, வமைஸ்திரி அந்த நலாணயேங்கடள அவேள டககளில் திணித்தலார. 
அவேளுக்கு ஏவதலா ஒரு ஆவவேசம வேந்தத. அந்தச் சமையேத்தில் வமைஸ்திரி, அவேள கலாதில் முணுமுணுத்தலார.

"தப்பலா நிடனக்கலாவதமமைலா. நலானு பளள குட்டிக்கலாரன். சமமைலா வமைலுக்கு அதட்டினலாலும ஒன்வமைவல 
எனக்குக் வகலாபமில்வல. ஆனலால் கலாண்டிரலாக்டைர, சூப்பரடவேசடர விட்டுக் வகலாடுக்கல. நீ சூப்பரடவேசர 
வசலான்னத, கலாண்டிரலாக்டைடர வசலான்னத மைலாதிரியேலாம. அதனலால நலான் இருக்கணுமனலா நீ 
இருக்கப்படைதலாம. வவேணுமின்னலா வபலாய் வபசிப் பலாரு."

"சரி. அந்த தரமை மைவேரலாசன் கிட்டைவயே நலான் வபசிக்கிவறன்." 

தலாயேமமைலா அலுவேலக வஷட்டுக்குள இருந்த குட்டியேடறக்குள தடலவிரிவகலாலமைலாக ஓடினலாள
.
வவேளடள முடிடயே டடையேலால் கறுப்பலாக்கி, விகலார முகத்டத சிரிப்பலாக்கி, சண்ணலாமபப் பூச்ச பூசபவேர 
வபலால் வதலான்றியே ஐமபத வேயேத மைதிக்கத்தக்க கலாண்டிரலாக்டைர, நலான்டகந்த சகலாக்களுடைன், விஸ்கி 
வேடகயேறலாக்களுடைன் சிக்கன் பிரியேலாணி வேடகயேறலாக்கடளயும சிக்கனமைலாக அல்ல, சிக்வகனப் பிடித்தபடி 
வேலாயில் பிடித்தக் வகலாண்டிருந்தலார.

தலாயேமமைலாடவேப் பலாரத்தவேர- தம தடலக்குள 'ரம' பலாய்ந்தத வபலால் தளளினலார.

"ஏய், யேலாரு நீ? ஒன்டன யேலாரு உளவள விட்டைத? வடைய் சந்தரம, சந்தரத்த எங்வகடைலா?"

தலாயேமமைலா, பயேபக்திவயேலாடு வபசினலாள.

"தப்பலா வநடனக்கப்படைலாத நயினலா. இந்த சூப்பரடவேசர டபயேன் ஏடைலா வகலாடைமைலாய் வபசனலான். நலானும 
வபசிட்வடைன். அதக்கலாக என்டன வவேடலயில் இருந்த இஸ்டைலாப் பண்வறன்னு வமைஸ்திரி வசலான்னலார. 
நலானு, இந்த ரூபலாய்லதலான் அரிசி வேலாங்கணும. டைலாக்டைரண்வடை வபலாகணும: அதனலாலதலான் 
அய்யேலாகிட்வடை."

அய்யேலா விஸ்கி மையேக்கத்தில் கத்தினலார. 

"ஒன்வன யேலாருடி உளவள விட்டைத? பன்னலாடை மைலாதரி வேந்த குதிக்கிவற. ஏய் வமைஸ்திரி, அவேன், 
வமைஸ்திரிடயேக் கூப்பிடு."

அவேருடைன் குடித்தக்வகலாண்டிருந்த ஒருவேர, தளளலாடியேபடிவயே எழுந்த, வவேளிவயே வபலாய், வமைஸ்திரிடயேத் 
தளளியேபடிவயே உளவள வகலாண்டுவேந்தலார. கலாண்டிரலாக்டைர வகலாடுத்த தண்ணிக்கு வேட்டி கட்டை 
வவேண்டைலாமைலா? அந்த வமைஸ்திரியிடைம வரலாஷத்டதக் கலாட்டைலாவிட்டைலால், யேலாரிடைம கலாட்டுவேலார? கலாட்டினலார.

"ஏய்யேலா. ஒனக்கு மூடள இருக்கலா? இந்த சலாவுக் கிரலாக்கியே எதக்கலாக வவேடலக்குக் வகலாண்டுவேந்வத? 
இப்வபலாவவேலா நலாடளவயேலான்னு இருக்கிறவதவயேல்லலாம என் தடலயில் ஏய்யேலா தளளுவற? இந்த 
தலாயேமமைலா, இந்தக் கட்டிடைம முழுதம ஒண்ணுக்கு இருந்த, அடத கடரயே வேச்சடைப் வபலாறலாள. வமைலாதல்ல 
ஒன் சீட்டைக் கிழிக்கணும"

தலாயேமமைலாவுக்கு, தன்வநலாவயே, அவேன்களுக்கு வகலிக்கு உரியேதலாய் வபலானடத உணரந்தவேளலாய் நிமிரந்தலாள. 
இனிவமைல், அவேன் அடழத்தலாலும, இங்வக வவேடல பலாரக்கக் கூடைலாத. இன்டறக்கு மைட்டுவமை 
வேலாழ்ந்தலாலும, மைலானத்வதலாடு வேலாழனும. வவேளிவயே வபலானலாலும கமபீரமைலாகப் வபலாகணும. தலாயேமமைலா, 
தன்மைலானத்தின் தலாயேலாகி, கமபீரப்பட்டு, கரஜித்தலாள.

"நலாற்பத வேருஷமைலா உடழச்ச எனக்வக இந்தக் கதின்னலா, என்வனலாடை உடழப்டப உறிஞ்சன ஒன்ன மைலாதரி 
பன்னடைலாடை மைனுசங்க கதி என்ன கதிவயேலா? என் வநலாயேப் பலாரத்த, இரக்கப்படைலாமை இளக்கலாரப்பபடுறியேலா? 
படு. படு. நீ படுக்கிற கலாலம வேரும. அப்வபலா. சீ நலான் என் வேலாயேலால வசலான்னலா அசிங்கம. அத 
நடைக்கத்தலான் வபலாவுத 
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"ஏய். வபலாலீஸ்ல வபலான் பண்ணணுமைலா? ஏய் சந்தரம"

"அடை சரிதலான் வபலாய்யேலா. மைனசலாட்சியுளள மைனுஷனலாய்யேலா நீ? வவேடலடயே விட்டு நீக்கு, பரவேலாயில்டல. 
நலான் என்ன வசலால்ல வேந்வதங்கிறடத கூடை வகட்க விருமபலிவயே, நீயுல்லலாம மைனுஷன்னலா? அந்த 
சூப்பரடவேசர ஒன் சமசலாரத்வதலாடையும வவேண்டை வவேண்டையேலா வபசப்வபலாறலான் இல்லலாங்கலாட்டி அவேள 
இஸ்தக்கினு பூடுவேலான், அப்வபலா பரியும அன்னவேடிவவேலாடை வவேதடன. ஏடழக்கி எதவும பண்ணித் 
வதலாடலயேணுமுன்னு வசலால்லல. ஆனலால் அவேங்க என்ன வசலால்ல வேலாரலாங்கன்னலாவேத வகட்க முடியேலாத 
அளவுக்கு வநஞ்சில மைஞ்சலா வசலாறலா?"

வபரியே மைனுஷிவயேன்னு பலாக்கவறன். இல்வலன்னலா.

"அதனலாலதலான் டீ வபலாட்டு வபசினியேலா. ஒண்வண ஒண்ண மைட்டும மைறந்தடைலாத கண்ணலா. நீங்க 
ஒவ்வவேலாருவேனும குடிக்கிற விஸ்கி. ஒரு வமைஸ்திரிவயேலாடை கூலி. ஏடழங்க சலாப்படுற பிரியேலாணி, ஒரு 
வபரியேலாவளலாடை சமபளம. நீங்க வேலாயில திணிக்கிற முந்திரிப் பருப்ப, ஒரு சித்தலாவளலாடை பணம. நீ விஸ்கி 
குடிக்கல. பிரியேலாணி தின்னல. வவேயிலுல நின்னு ஆகலாயேத்தக்குத் தலாவி உடழக்கிற ஏடழகடளத் 
தின்னுவற. இந்த ஏடழப் பலாடளங்க ஒன்டனயும தின்னுற கலாலம வேரும. அதவேடரக்கும இவதலா இந்த 
பிசலாத்த மூணு ரூபலாய் வேச்சக்வகலா. அப்பறமைலா கணக்குப் பலாரத்த வேலாங்குற கலாலத்தல வேலாவறன்."-

தலாயேமமைலா, டகயில் இருந்த நலாணயேங்கடள விசிறியேடித்தலாள. அடவே கலாண்டிரலாக்டைரின் 'பிரலாண்டி 
வபக்கிலும இதரரகளின் பிரியேலாணிகளிலும விழுந்த எதிரகலாலத்தில் நடைக்கப் வபலாவேடதக் 
கலாட்டுவேதவபலால மைதபலானத்டதயும, மைற்றவேற்டறயும சிதற டவேத்தன.

தலாயேமமைலாவின் ஆவவேசத்தில் அகப்பட்டைவேர வபலால், வமைஸ்திரி, அவேடள வமைளள அடணத்தபடிவயே 
வவேளிவயே வகலாண்டு வேந்தலார. அவேள, அவேடர ஏறிட்டுப் பலாரக்கலாமைவலவயே ஆவவேசமைலாக நடைந்தலாள. 
அவேடளப் பலாரத்த ஓடி வேந்த அன்னவேடிடவே திருமபிப் வபலாகுமபடி டககளலால் ஆடணயிட்டு விட்டு, 
கலால்கடள நீட்டிப் வபலாட்டைலாள.

வவேளிவயே வேந்த தலாயேமமைலாவுக்கு யேதலாரத்தம சட்டைத. கலாடசயேலாவேத வீசியேடித்திருக்க வவேண்டைலாம 
என்பதவபலால் நிடனத்த டைலாக்டைரிடைம வபலாகவவேண்டியேடத நிடனவுக்குவகலாண்டு வேந்தலாள. பிறகு 
வீசியேடித்தத சரிதலான் என்பத வபலால், வீதியில் நடைந்தலாள.

விதிவயே வீதியேலானதவபலால் தடர சட்டைத. தடரவயே தன் நிடலயேலானத வபலால் அவேள தலாவித்தலாவி 
நடைந்தலாள. மீண்டும பட்டைத்தில் வேலி. தயிரகடடையும மைத்தப்வபலால் பட்டைத்தின் இருபக்கமும ஏவதலா 
ஒன்று ஏவதலா ஒனடறக் குடடைவேத வபலான்ற வபருவேலி. வநருப்வப தலாளலாத எரிச்சல். கத்தித்தீரலாத - கத்த 
முடியேலாத - கடுப்ப. இத்தடைன் நலாற்பதலாண்டு கலால உடழப்ப, பிரசவேமைலாகி இப்வபலாத முதலும முடிவும 
அற்று முண்டைமைலாய் அபலாரஷனலாய் வபலான தவிப்ப.

தலாயேமமைலாடவேத் தலாங்கிப் பிடிக்க யேலாரும இல்லலாததலால் அவேள தன்டனப் பிடித்தக் வகலாண்வடை நடைந்தலாள.
------ 
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அன்னவேடிவு குடிடசக்குத் திருமபியே வபலாத, தலாயேமமைலா தடரயில் பரண்டு வகலாண்டிருந்தலாள. அவேளின் 
ஒவர சீமைந்த பத்திரன் வகலாவிந்தனும, இன்வனலாரு பக்கம குடித்தவிட்டுப் பரண்டு வகலாண்டிருந்தலான். 
இருபத்திரண்டு வேயேத வேலாலிபன், ஆத்தலாக்கலாரி வகலாண்டுவேரும கலாடச அவேளுக்குத் வதரியேலாமைல் எடுத்த, 
பலருக்குத் வதரியுமபடி பட்டடை வபலாடுபவேன்.

அன்னவேடிவு, தலாயேமமைலாவின் தடலடயேத் தூக்கி தன் மைடியில் டவேத்தக் வகலாண்டு வநஞ்டச நீவிவிட்டைலாள.
கலாண்டிரலாக்டைரின் முன்னலால்கூடை கண்ணீர விடைலாத அந்த மூதலாட்டி, இப்வபலாத வேடிவின் மைடியிவலவயே 
குப்பறப் படுத்த அவேள படைடவேயில் தன் கண்ணீடரத் தடடைத்தலாள. பிறகு வமைல்ல எழுந்த தடரயில் 
பரண்டை மைகடனப் பலாரத்த ஒலமிட்டைலாள.

"ஏய். வசலாமைலாறிப் பயேவல. வதலா. பலாருடைலா. இத யேலாரு வபத்த வபலாண்வணலா என்டன எப்படிக் 
கவேனிக்குதன்னு பலாருடைலா? ஒன்ன வேயித்தல வசலாமைந்த வபத்வதன். நலான் வநலாவில தடிக்டகயிலும நீ 
பட்டைச் சலாரலாயேமைலாடைலா வபலாடுவற? பலாடடையில் வபலாறவேவன. நீ குடிச்சிட்டு குமமைலாளம பூடைணும. நலானு 
கல்லு மைண்ணு சமைக்கணுமைலா? பலாரு அன்னம வபலானவேலாரம அடுக்கடளப் பலாடனயில. அஞ்ச ரூபலா 
வேச்சிருந்வதன். டைலாக்டைரலாண்டை வபலாவேதலாய் இருந்வதன். இந்த கஸ்மைலாலம. அடத எடுத்தப் பட்டை 
பூட்டுட்டைலான். இல்லலான்னலா அப்பவவே டைலாக்டைருட்டை வபலாய், வநலாய் குணமைலாயிருக்கும. இன்னிக்கு அப்படி 
ஒதங்கி இருக்கவும வேலாணலாம. அந்தப் பண்ணிப் பசங்ககிட்டை வபச்சம வேலாங்கியிருக்கலாணலாம. பலாரு இந்த 
தத்வதரியே, இவேன் ஒடைமபில் ரத்தம ஒடைல. பட்டைச்சலாரலாயேம ஓடுத. எனக்கு முன்னலாடிவயே பூடுவேலான் 
வபலால."

தலாயேமமைலா கண்கடளத் தடடைக்கலாமைல், விழிகடளத் தளரத்தலாமைல் மைகடனவயே பலாரத்தலாள. 
அங்குமிங்குமைலாகப் பரண்டு வகலாண்டிருந்த வகலாவிந்தன், தடுமைலாறி எழுந்தலான். அன்னவேடிடவே, 
அப்வபலாததலான் பலாரத்திருக்கிறலான். திடுக்கிட்டு எழுந்தலான். வகலாடியில் கிடைந்த லுங்கிடயே எடுத்த, 
குடிடசக்கு வவேளிவயே வேந்த, கட்டிக்வகலாண்டு வபலாய்க் வகலாண்டு இருந்தலான். தலாயேமமைலா "ஏ கஸ்மைலாலம, 
வதலா கஞ்சி ஆவேப் வபலாவுத. குடிச்சிட்டு சலாவு" என்றலாள. அன்னவேடிவு எதவும வபசலாமைல், 
தயேரச்சலாயேவலலாடு, தலாயேமமைலாடவேப் பலாரத்தவபலாத, அந்தக் கிழவி, வபருடமை பிடிபடைலாமைல் வபச்சலால் 
ஆடினலாள.

"பலாரு அன்னம ஒன்னப் பலாத்தலா வபட்டிப் பலாமபலாய் ஆயிடுறலான். ஒன்டனப் பலாத்ததம ஓடிட்டைலான். 
கட்டடையில் வபலாவேலான். நல்லவேன்தலான். எல்லலாம வசரப்பலார வசரக்டக. வபலாறுக்கிப் பயேலுக சவேகலாசம."

அன்னவேடிவுக்கும, ஆச்சரியேமைலாகவும, மைகிழ்ச்சியேலாகவும இருந்தத. இன்று கலாடலயிவலவயே சில 
வபண்கள "சீக்கிரமைலா வீடு பலாரு, அந்த கீஸ்மைலாலம குடிகலார வமைலாட்டை. ஒண்ணு கிடைக்க ஒண்ணு 
நடைந்தட்டைலா. அப்பலால ஆரச் வசலால்றத?" என்று உபவதசித்தலாரகள. அன்னமும, பயேந்த வபலானலாள. 
ஆனலால் அவேவன, தன்டனப் பலாரத்ததம. தடலடயேத் வதலாங்கப்வபலாட்டுக் வகலாண்டு வபலாய் விடுகிறலான்!

அன்னவேடிவிற்கு, வயேலாசிக்க வநரமில்டல. கஞ்சி கலாய்ச்சவேதற்கலாக, மைண்பலாடனடயே எடுத்தக் வகலாண்டு 
குழலாயேடிடயே வநலாக்கி வபலானலாள. அத குழலாயேல்ல. கலாரப்பவரஷன் ஒரு கழிசடடை என்பதற்கலான 
அடடையேலாளம, அருகிவலவயே கக்கூஸ் அங்வக கலாரப்பவரஷன் குழலாய்நீர வவேட்கப்பட்டு நுடழயே 
மைறுத்ததவபலால் மைடறந்திருந்த தரவேலாசடனடயே, வவேளிவயே ஒவ்வவேலாருவேருடடையே மூக்கிலும நுடழந்த 
வகலாண்டிருந்தத. வமைலாத்தம முன்னூறு குடிடசகள உளள அந்தப் பகுதியில் மின்சலார விளக்வக 
கிடடையேலாத. இரண்வடை இரண்டு தண்ணீரக் குழலாய்கள. அவேற்றில் நீர பிடிக்க வபண்கள படுமபலாடு 
தண்ணீர படைலாதபலாடு. ஒட்டுச் சலாவேடியில் கூடுவேத வபலான்ற கூட்டைம. ஆனலால் அவேரகடள ஏற்றிப்வபலாக 
கலாரகளதலான் இல்டல.

வபருமபலாலும கட்டிடை வவேடலகளுக்குச் வசல்லும அந்தப் வபண்கள மைலாடலயில் வேந்ததம முதல் 
வவேடலயேலாக மைளிடகக் கடடைக்குப் வபலாய் அரிசி வேலாங்குவேலாரகள. பிறகு லலாந்தர விளக்டக ஏற்ற 
மைண்வணண்வணய் வேலாங்க வவேண்டும. சடமைப்பதற்குரியே சலாமைலான்கள ஏழுமைணி முதல் வரடியேலாகிவிடும. 
ஆனலால் வதரு அடைங்குவேதற்குக் கலாத்திருந்த சடமைப்பதற்கு ஒன்பத மைணிக்கு வமைலலாகிவிடைலலாம. 
அடிவேயிற்றில் வநருப்டபப் பிடித்தக்வகலாண்வடை அவேரகள குழலாய் நீடரப் பிடிக்க வவேண்டும. கலாடலயில் 
அதிகலாடலயிவலவயே எழுந்த வவேளிவயே ஒதங்க வவேண்டும. கண்படும கலாடல வேந்த விட்டைலால் 
அவேரகளலால் கலாடலக்கடைடனக் கழிக்க முடியேலாத. இருப்பத ஒவர ஒரு கக்கூஸ். அதவும தளி நீரில்லலாதத. 
ஆண்கடளப் வபலால் வவேளிவயேயும வபலாகமுடியேலாத. உணவின் எச்சங்கடள அடைக்கி, அடைக்கி, அவேற்டற 
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வநலாயேலாகவும, வநலாடியேலாகவும வகலாண்டை வபண்கள அத்தடன வபரும குடைங்கடள வேரிடசயேலாக டவேத்தக் 
வகலாண்டு கலாத்திருந்தலாரகள வவேடலக்குத்தலான் கலாத்திருக்கலலாம. வவேடலயின் கூலிடயே உணவேலாக்கிவிடும 
சமையேத்திலயுமைலா?

அன்னவேடிவு, ஒருத்திடயே தன் பலாடனடயேப் பலாரத்தக் வகலாளளச் வசலால்லிவிட்டு, தலாயேமமைலாடவேக் 
கவேனிக்க, குடிடசடயேப் பலாரத்தப் வபலானலாள. தலாயேமமைலா தூங்கிக் வகலாண்டிருப்பதவபலால் வதரிந்தத. 
குழலாய்க்குத் திருமபி வேந்த அன்னவேடிடவேப் பலாரத்த ஒருத்தி வபசினலாள:

"ஓங்க நலாட்டுப்பறம மைலாதரி வேரலாதல்வல? பலாத்தியேலாமைலா எங்க வநலமையே தண்ணிக்கலாக எமமைலா வநரம 
கலாத்திருக்வகலாம. இத சண்டடை வேலாரத சகஜேம. இத பரியேலாமை. சில வபரியே மைனுஷங்க குழலாய்ச் சண்டடை 
மைலாதரி ஆகப்படைலாத'ன்னு வபண்டைலாட்டி பிளளீங்களுக்கு வரலாசன வசலால்றலாங்க. இவேங்கள வஜேலாட்டைலால 
அடிக்கணும. வபலாறுக்கிப் பசங்க. அவேங்க வபலாண்ணுங்க இப்படிக் கலாத்த நின்னலாத் வதரியும. இவத 
ஏரியேலாவுல இருக்கிற 
பங்களலாங்களல பலாத்ரூமல ரண்டு குழலாய், கக்கூஸ்ல ரண்டு, சடமையேல் அடறயில ரண்டு, 
பூந்வதலாட்டைத்திவல ரண்டுன்னு எத்தடனவயேலா குழலாய்ங்க. ஆனலால் ஆயிரம வபர இருக்கிற இங்க ரண்டு 
குழலாய். ஒவ்வவேலாண்ணும மைலாறி மைலாறி "ஆப் எடுத்தக்கும. கக்கூஸ் நலாத்தத்டதப் பலாத்தியேலா? அங்க 
கிடைக்கறடத எடுத்த கலாரப்பவரஷன் கட்டிடைம வமைல வீசியேடிக்கணும. அப்வபலாதலான் பத்தி வேரும, 
வபலாறுப்பல இருக்கற பசங்களுக்கு."

அந்தப் வபண், அப்படித் தீவிரமைலாகப் வபசியிருக்க மைலாட்டைலாள. அன்னவேடிவு அவேள வசலால்வேத சரிதலான் 
என்பதவபலால அனுதலாபத்தடைன் முன்னும பின்னுமைலாக தடலடயே ஆட்டியேதலால், அவேள 
வகலாட்டிவிட்டைலாள. தன் வபச்சக்கு மைதிப்பக் வகலாடுத்த அவேளுக்கு உதவுவேத வபலால ஒரு பக்வகட்டில் 
பிடித்த டவேத்திருந்த தண்ணீடர அன்னவேடிவின் பலாடனயில் ஊற்றினலாள.

குடிடசக்குத் திருமபியே அன்னவேடிவு அடுப்டபப் பற்ற டவேத்தலாள. தலாயேமமைலாள அவேளுக்கு 
உதவுவேதற்கலாக எழுந்திருக்கப் வபலானலாள. அவேள அந்த முதியேவேடள டசடகயேலால் தடுத்த விட்டைலாள. 
திடீவரன்று வவேளிவயே சத்தம. வகலாவிந்தனின் வபலாரப்பரணி. தலாயேமமைலா எழுந்த வேலாசலுக்கு வவேளிவயே 
வபலானலாள. அன்னவேடிவு வேலாசலில், அதலாவேத வதலாங்கிக் வகலாண்டிருந்த வகலாணிடயேப் பிடித்தக் வகலாண்டு 
எட்டிப் பலாரத்தலாள. வகலாவிந்தன் ஒருவேனின் தடலமுடிடயேப் பிடித்தபடி கத்திக் வகலாண்டிருந்தலான்.

"வசலான்னத இன்வனலாருவேலாட்டி வசலால்லுடைலா கஸ்மைலாலம? என் ஸிஸ்டைரயேலா “யேலாருடைலா ஒன் வீட்ல இருக்கிற 
குட்டி? ஏதலாவேத கிரலாக்கியேலான்னு வகக்குவற? வசலாதலா. வசலாமைலாறி. என்ன வபத்த ஆத்தலாள. தலான் வபத்த 
மைவேள கவேனிக்கிற என் சிஸ்டைரப் பலாரத்தலாடைலா கிரலாக்கின்னு வகட்வடை? ஒன்கிட்டை இன்னலா வபச்ச!"

வகலாவிந்தன். வபச்டச நிறுத்திவிட்டு, டக வீச்டசயும கலால் வீச்டசயும தவேக்கினலான். இதற்குள, 
'விட்டுடுடைலா, கஸ்மைலாலத்த என்றனர. 'விடைலாதடைலா வசலாமைலாறியே என்றலாரகள. எப்படிவயேலா அமைரக்களம 
ஓய்ந்தத. 

அன்னவேடிவு, அடுப்படிக்கு வேந்தலாள. தன்னலால் இப்படிப் பல கலலாட்டைலாக்கள ஏற்பட்டு ரலாமைன் 
வகட்டைதம வபண்ணலாவல, ரலாவேணன் வகட்டைதம வபண்ணலாவல என்று வகட்டுப்வபலானவேரகள வசலால்வேத
தனக்கும வேருவமைலா என்று தவித்தலாள. அவத சமையேம வபருமபலாலலான குடிடச மைக்கள, அந்தக் 
கஸ்மைலாலத்டதத்தலான் கண்டித்தலாரகள என்படத உணரந்தவபலாத அன்னவேடிவு நிமமைதியேடடைந்தலாள. 
வவேளிவயே வகலாவிந்தன் பலமபிப் பரண்டைலான்.

"என்வனலாடை பிறப்ப எப்படிக் வகட்டுட்டைலான் பலாரு வடைய் ஒன்ன ஒன்ன. ஏண்டைலா கமனலாட்டி, அந்த 
அமமைலாவேப் பலாரத்த ஒன் அமமைலா ஞலாபகம வதலாணலாண்டைலாம? அக்கலா ஞலாபகம வதலாணலாண்டைலாம? ஒனக்கு 
அப்படிவதலாணலாததலான்டைலா நலாவயே. நீ அவேங்கடளயும தப்பலாப் பலாரக்கிறப் பயேல், வபலாயுத விடியேட்டும. 
கலாடலயில பலாரு வவேடிக்டகடயே."

அடுப்பத்தீ பற்றி விறகுகடள சலாமபலலாக்கிக் வகலாண்டிருந்தத. அன்னவேடிவு ஊரில் நடைந்த நிகழ்ச்சிடயே 
நிடனத்தப் பலாரத்தலாள. வேசதி படடைத்த கலாலிப்பயேல் ஒருவேன், டகடயேப் பிடித்தவபலாத கூடை, 
வசலாந்தக்கலாரரகவள. ஏவனன்று வகட்கவில்டல. அப்படி ஏவனன்று வகட்டைவேரகளும, அவேடளத்தலான் 
சந்வதகப்பட்டு குறுக்கு விசலாரடண வசய்தலாரகள. ஆனலால், இங்வக இரண்டு நலாள பழக்கத்தில், அதவும 
தன் முகத்டத வநரலாய் நிமிரந்த பலாரக்கக்கூடைத் தயேங்கும ஒருவேன், தன்டனப் வபசியேவேடன, தன்டனயும 
பணயேம டவேத்த அடிக்கிறலான். இத இந்த சவகலாதர பலாசம, வசலாந்தக்கலார மைலாமைலாவிடைம கிடடைக்கலாத பலாசம, 
இவேரகளிடைம கிடடைக்குவத. இதக்குக் கலாரணம என்ன? எத?
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அன்ன்வேடிவு, கலாரணகலாரியேத்தில் ஈடுபடைலாமைல், பலாசப் வபருக்கில் விமமினலாள. கண்ணில் இருந்த சரந்த 
நீரும, ஊரில் அக்கரமைத்டதக் கண்டுக்கலாதவேரகளுக்கலாக அழுத நீரும, பலாசத்டதக் கண்டுபிடித்ததில் 
ஏற்பட்டை ஆனந்த நீரும கலடவேயேலாகி, தளித்தளியேலாகக் கீவழ விழுந்த, வகலாழுந்தவிட்டு எரிந்த சளளி 
வநருப்டப அடணக்கப் வபலானத.

கஞ்சிக் குடிப்பப் படைலம முடிந்தத. 

அன்னவேடிவு என்ன வசலால்லியும வகளலாமைல், தலாயேமமைலா ஏவதலா சலாக்குப் வபலாக்குச் வசலால்லிவிட்டு, 
வதருவில் வபலாய்ப் படுத்தக் வகலாண்டைலாள. வகலாவிந்தன் ஆடளவயே கலாணவில்டல. இதவேடர வீட்டுக்குள 
படுப்பவேன் அவேன்தலான். எங்வகல்லலாவமைலா சற்றிவிட்டு, சலாப்பலாட்டுச் சமையேத்திற்கு வேந்த வவேலுவும, 
அவேளும குடிடசக்குள தனிவயே விடைப்பட்டைலாரகள.

பலாய் விரித்தலாகி விட்டைத. பக்கத்தக்கு ஒருவேரலாக உட்கலாரந்த இருந்தலாரகள.

வவேலு, மைடனவிடயே ஆடசவயேலாடு வநருங்கினலான். அவேள டகடயே இழுத்த தன்மைலாரபில் வபலாட்டுக் 
வகலாண்வடை 'வரண்டு வேலாரமமைலா. பிரமமைச்சலாரியேலா இருந்தட்வடைலாம. எவ்வேளவு நலாளலாச்ச? ஏன் பிளள ஒரு 
மைலாதிரி இருக்வக?" என்றலான். அன்னவேடிவு அடைக்கியே ஆடச அமுங்கிப் வபலாக பதில் வசலான்னலாள.

"தலாயேமமைலா பலாட்டியே. வவேல வசய்யுற இடைத்தல என்ன பலாடு படுத்திட்டைலாங்க பலாத்தியேளலா?"

வவேலு, அவேளுக்கு ஏற்பட்டை நிடலடமைடயே, மைனத்திற்குக் வகலாண்டு வேந்த பலாரத்தலான். ஊனக்கண்ணில் 
அதிகமைலாய் படைலாதத ஞலானக்கண்ணில் பட்டைத. சலிப்வபலாடு பதிலளித்தலான்.

'எல்லலாம. நமமை வநரம பிளள. நமைக்கு ஒத்தலாடச வசய்யுறவேங்களுக்கும உபத்திரம வேருத பலாரு."

வவேலுவின் ஆண்டமைச் சக்தி அனுதலாபச் சக்தியேலாகியேத. அவேனும மைடனவிடயேப்வபலால் ஒரு 
'சக்தியேலானலான். வவேறுபறமைலாகத் திருமபிப் படுத்தக் வகலாண்டைலான். அவேனுடைன் வசரந்த படுத்த 
அன்னவேடிவு அவேர வகலாபப்பட்டுக் வகலாண்டைலாவர என்பதவபலால் அவேன் கழுத்தில் டக வபலாட்டைலாள. 
அவேன் வகலாபப்படைவில்டல. அவேள டகடயே எடுத்தத் தன் டகவயேலாடு வசரத்தக் வகலாண்டைலான். வகலாபம 
அவேள மீதல்ல.

சிறித வநரத்திற்கு முன்ப வேடர அவேடள வமைல்லக் கடித்த, சடவேக்கத் தடித்த வேலாய் இப்வபலாத 
யேலாடரவயேலா கடித்தக் குதறப் வபலாவேதவபலால் பற்கடள வநறிக்க டவேத்தன. அவேடள அடணக்கத் தடித்த 
கரங்கள யேலாடரவயேலா வநலாறுக்கப் வபலாவேத வபலால் முறுக்வகறின. கடுஞ்சினத்திற்கு கலாதல் வேழிவிட்டைத.
--------- 
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5 

கலால்ம ஓடிக்வகலாண்டிருந்தத. அங்குமிங்குமைலாக ஒடியேலாடி வவேடல வசய்த அன்னவேடிவின் வேயிற்றில் ஒரு 
திட்டடைக் கலாட்டியேத.

ஊரில், ஒடல வீட்டில் இருந்தலாலும திறந்த வவேளிடயேயும பரந்த பூமிடயேயும அனுபவித்த அவேளுக்கு 
ஆரமபத்தில் அந்தக் குடிடசயில் வேசிக்க என்னவவேலா வபலாலிருந்தத. வநருக்கித் தளளியே குடிடச 
வேரிடசகளில் கலால் நீட்டை இடைமில்லலாத மைண் தளத்தில் கூனிக்குறுகிக் கிடைக்கும மைக்கடளப் பலாரக்கப் 
பலாரக்க இப்வபலாத அவேரகடள விட்டு அகலவவே மைனம வேரவில்டல. கலாடலக்கடைடனக் கழிக்கக் கலாத்தக் 
கிடைப்பதம, நீர பிடிக்க பழிகிடைப்பதம பழக்கமைலாகிவிட்டைத. கட்டிடை வவேடலயில் சூப்பரடவேஸடர 
மைலாதிரி பல வபரவேழிகளின் வநரவேழியேலான கிண்டைல்கடளயும மைடறமுகமைலான அடழப்பகடளயுங்கூடை 
அவேளலால் சகித்தக் வகலாளளும அளவிற்குப் வபலாய் விட்டைத. கூடை வவேடல வசய்யும இதர பலாட்டைலாளிகள 
இருக்குமவபலாத, தனக்கு எதவும ஏற்படைலாத என்ற தன்னமபிக்டக ஏற்பட்டைத. ஒரு தடைடவே அலுப்வபலாடு
தலாயேமமைலாவிடைம வசலான்னவபலாத, "ஆமபள கிண்டைல் பண்ணுணலாத்தலான் ஒரு வபலாண்ணு 
வவேட்கப்படைனும இல்லன்னலாதக்கப்படைனும, இவேனுக ஆமபள வவேடைம வபலாட்டைப் வபலாட்டைப் பயேலுவே. 
இவேனுவேவளலாடை "பலலா" சமைலாச்சலாரத்த இவேங்கவளலாடை சமசலாரங்ககிட்டை வகட்டைலாத் வதரியும வசதி. வசலாந்தப் 
வபண்டைலாட்டியேக் கூடை திருப்திப்படுத்த முடியேலாத வபலாட்டைப்பயேலுவே வபச்டச வபரிசலா எடுத்தக்கலாவத. 
மிஞ்சிப் வபலானலால் நமமை வகலாவிந்தன் கீறலான். கட்டடையில வபலாறவேனுக்கு பிவளடுன்னலா அல்வேலா 
சலாப்பிட்டைத வபலால" என்று ஆறுதல் வசலால்லிவிட்டைலாள.

ஆனலால் அப்படி ஆறுதல் வசலான்னவேள, இப்வபலாத ஆறுதல் வவேண்டிக் கிடைக்கிறலாள. டகயில் பணம 
இல்லலாமைல் அரசலாங்க ஆஸ்பத்திரிக்குப் வபலான தலாயேமமைலாடவே டைலாக்டைரகள பல நலாள இழுத்தடித்தலாரகள. 
எக்ஸ்வர என்றலாரகவள தவிர, அத எடுத்த முடிந்த பலாடில்டல. சிறுநீடரச் வசலாதிக்க வவேண்டும 
என்றலாரகவள தவிர, அந்தச் வசலாதடனயின் முடிவு வசலால்லப் படைவவே இல்டல. ஒரு நலாள வவேதடன 
தலாளலாத தடித்த தலாயேமமைலாடவே வபயின்டைர வபருமைலாளும வவேலுவும ஆஸ்பத்திரியில் வசரத்தலாரகள. 
அங்வக கிழிந்த பலாயில் அந்த கிழிந்தவபலான மூதலாட்டி தடரவயேலாடு தடரயேலாகக் கிடைக்கிறலாள. அன்னமமைலா 
அவேளுக்குக் கஞ்சி வகலாண்டு வபலாகிறலாள.

தலாயேமமைலாவின் மைகன் வகலாவிந்தன் அமமைலாவுக்கு ஏற்பட்டை தக்கத்டத மைறக்க அதிகமைலாய் குடிக்கிறலான். 
அவ்வேளவு ஏன்? வவேலுவின் பீடிக்கு கலாச வகலாடுக்கலாத அன்னவேடிவவே தன் முன்னலால் வேந்த 
தடலகவிழ்ந்த நிற்கும இவேனிடைம ஒரு 'கிளலாஸ்க்கு பணம வகலாடுத்திருக்கிறலாள. ஒருநலாள மைனம 
வபலாறுக்கலாமைல் "தமபி, நீ வசய்யிறத நல்லலா இல்வல. அமமைலாவவேலாடை நிடலடமைடயேப் பலாரத்தியேலா? 
இப்வபலா அவேங்க பிடழப்பலாங்களலா மைலாட்டைலாங்களலா என்ற நிடலடமைவபலாய் சீக்கிரமைலாய் அவேஸ்தப்படைலாமை 
வபலாய்ச் வசரட்டுமுன்னு நிடனக்கிற அளவுக்கு ஆயிட்டுப்பலா" என்று வசலால்லிக் கலாட்டியேவபலாத, 
வகலாவிந்தன் அழுதவிட்டைலான். இப்வபலாத அப்பப்வபலா ஆஸ்பத்திரிக்குப் வபலாகிறலான். அதற்கலான பஸ் 
சலாரடஜே அன்னவேடிவவே தலான் வகலாடுக்கிறலாள. அவேன் தனக்களிக்கும மைதிப்பலாலும அடடைக்கலம 
வகலாடுத்தவேடள அமவபலா என்று விடைலலாகலாத என்ற நன்றிப் வபருக்கலாலும அன்னவேடிவு வவேறு குடிடச 
பலாரக்கவில்டல.

ஆறு மைலாத கலாலத்தில் அவேள டகயில் நூறு ரூபலாய் வசரந்தத. தனக்கு ஒரு நூல் படைடவேயும வவேலுவுக்கும 
வகலாவிந்தனுக்கும நலாலு முழ வவேட்டியும வேலாங்கியே பிறகும, ஐமபத ரூபலாய் இருந்தத. ஆனலால் நலான்கு 
நலாளலாக விடைலாமைல் வபய்த மைடழ, பத்தநலாள மைண்வவேடலயில் மைண்வபலாட்டு விட்டைத. மைடழ, ஒன்று 
தூறலலாக வேந்திருக்க வவேண்டும அல்லத வபய் மைடழயேலாகப் பிடித்திருக்க வவேண்டும. ஆனலால் அந்த 
மைடழ, அரசலாங்கம கவேனத்தில் எடுத்தக் வகலாளள முடியேலாத அளவிற்கும, குடிடச மைக்கள கண்டுக்க 
வவேண்டியே அளவிற்குமைலான சகுனி மைடழ.

குடிடசப் பகுதிகளில், இரண்வடை முக்கலாலடி நீர வபருகியேத. ஆனலாலும (மூன்றடி வபருகினலால்தலான், 
சரக்கலார வேரும குடிடசகளில் ஒரு சலாண் அளவிற்கு நீர நின்றத. மைக்கள, ஜேன்னல் சவேரிலும, டிரங்க் 
வபட்டிகளிலும, வேலாசல் கதடவே இழுத்தப் வபலாட்டுக் வகலாண்டு உட்கலாரந்திருந்தலாரகள. படதமைண் 
வபலான்ற வசரும சகதியும; வதருவில் படுத்தவேரகள, திண்டணயில் உட்கலாரந்தபடிவயே தூங்க வவேண்டியே 
கட்டைலாயேம.

வவேடல நின்றுவிட்டைத. ஐமபதம வபலாய்விட்டைத. 

நல்ல வவேடளயேலாக, அந்தக் கட்டிடை வவேடல, மீண்டும தவேங்கிவிட்டைத. அடதத் திறப்பதற்கு 
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அடமைச்சவரலா அல்லத தடலவேவரலா வததி வகலாடுத்த விட்டைலாரலாம. 'கல் வவேறு அடிக்கப்பட்டு விட்டைதலாம. 
குடறந்தபட்சம, கட்டிடைத்தின் முன்பக்கத்டதயேலாவேத முடிக்க வவேண்டுமைலாம. வமைஸ்திரி வசலான்னடத 
வவேலு வசலான்னதம தடலப்பிளடள வபறப்வபலாகும இயேற்டக விதியேலால், அளவுக்கு மீறியே மைசக்டகயில் 
அல்லலாடியே அன்னவேடிவு, தன்டனத்தலாவன கட்டுப்படுத்திக் வகலாண்டு பலாண்டுக்கூடடைடயே எடுத்த 
டவேத்தவிட்டு, கடைப்பலாடரடயே கணவேனிடைம நீட்டினலாள. நலான்கு நலாள ஊத்தக்வகலாட்டடைக்கு ஒரு 
லலாரியில் வவேளியூருக்கு டகயேலாளலாகப் வபலாயிருந்த வவேலு, அன்று கலாடலயில்தலான் திருமபியிருந்தலான். 
அப்வபலாததலான் மைடனவிடயே தனிடமையில் பலாரக்கிறலான். டகயும கலாலும குறுகுறுத்தன.

அவேள வதலாளில் தன் வேலத டகடயேப் வபலாட்டைபடிவயே "அன்னம ஒட்கலாருவமை" என்றலான்.

"எப்வபலா ஒமைக்கு இந்த 'வமை' வேந்தத? எருமைமைலாடு மைலாதிரி கூப்படுற வவேல வேலாணலாம."

"எப்வபலா ஒனக்கு 'வேலாணலாம' வேந்தவதலா, அப்வபலா." 

சூரியேகலாந்திப் பூப்வபலால அன்னவேடிவு சிரித்தலாள. அடதச் சலாக்கலாக டவேத்தக்வகலாண்டு அவேன் அவேடளச் 
சலாய்வேலாக இழுத்தலான்.

"இதல்லலாம ரலாத்திரிக்கு, இப்வபலா வவேடலக்குப் வபலாவறலாம. வபலாவும வபலாத."

"அத எனக்குத் வதரியேலாதலாவமை. தப்பத் தப்ப வதரியேலாதலா பிளள? ஒவர ஒரு முத்தம மைட்டும வகலாடுக்கிவறன் 
வேலாங்கிக்க இல்லன்னலா வகலாடு, வேலாங்கிக்கிவறன்."

"இந்த வகலாடுக்கல் வேலாங்கல் எல்லலாம டநட்ல."

"ஒனக்கு என்ன பிளள கஷ்டைம?"

"முகதரிசனத்தல முக்கலால் ஆடச ப்வ லாயிடுமைலாம. எனக்கு நீரு ரலாத்திரில முழு ஆடசவயேலாடை வேரணுங்கற 
ஆடச"

அன்னவேடிவு நலாணத்தலால் தடலகவிழ்ந்தவபலாத, வவேலு வபலாய்க் வகலாபத்வதலாடு, தடலநிமிரந்த, "ஒன்டன 
நலான் ஏங்க டவேச்ச வவேடிக்டக பலாரக்வகனலா இல்லியேலான்னு பலாரு, அய்யேலாவுக்கலாக நீ ஏங்கணும, அப்வபலா 
கூடை அடசயே மைலாட்வடைன். பலாரக்கலலாமைலா?" என்றலான். அவேன் நிஜேமைலாகவவே வகலாபப்படுகிறலான் என்று 
நிடனத்த அவேள "சரி ஒண்வண ஒண்ணு வகலாடுத்தத் வதலாடலயும" என்றலாள. அவேன், அதற்கலாகத் தன்டன 
ஆயேத்தம வசய்யேப்வபலானவபலாத வமைஸ்திரி, "எடதத் வதலாடலக்கப் வபலாநீங்க" என்று வசலால்லிவிட்டு, 
பிறகு “என்ன வவேலு, ஒன்டன வீட்ல வேந்த வவேத்லபலாக்கு வேச்சக் கூப்பிட்டைலால் தலான் வேருவியேலா?" 
என்றலார.

வவேலுவும "கூப்பிடுநீவரலா இல்லிவயேலா, வவேத்லபலாக்குத் தலாரும. அடதயேலாவேத ருசிபலாரக்கலலாம" என்று 
அன்னவேடிடவே வநலாக்கி, கண்களலால் சிமிட்டிப் பலாரத்தக் வகலாண்வடை, வமைஸ்திரிக்குப் பதிலளித்தலான். 
அன்னவேடிவு நலாணப்பட்டைலாள. கண்கடள டககளலால் மூடிமூடித் திறந்தலாள. இரவின் வேருடகக்கலாக ஏங்கி, 
பகடல வவேகமைலாகக் கழிக்க விருமபகிறவேள வபலால பலாண்டுக் கூடடையுடைன் வவேளிவயே வேந்தலாள.
கடைப்பலாடர ஏந்தியே வவேலுவும, பலாண்டுக்கூடடை சமைந்த அன்னவேடிவும வகடையேமும ஈட்டியுமைலாக 
நடைந்தலாரகள.
------- 
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முன்ப எந்த இடைத்தில் வவேடல பலாரத்தலாவளலா, அங்வகதலான் அன்னவேடிவு வவேடல பலாரத்தலாள. 
வவேலுவுக்கும அங்வகவயே வவேடல.

அத ஒரு ஆஸ்பத்திரிக்கலான கட்டிடைம. இக்கட்டிடைம தவேங்கியே நலாளில் இருந்த, உச்சியில் இருந்த 
இரண்டு வபர விழுந்த, இப்வபலாழுத இன்வனலாரு ஆஸ்பத்திரியில் தலாயேமமைலா மைலாதிரிவயே கவேனிக்க எந்த 
டைலாக்டைரும இல்லலாமைல் தளளத்தடிக்கக் கிடைக்கிறலாரகளலாம. அரசத்தடற ஒன்றிடைம இருந்த வலலாவேஸ்ட் 
வகலாட்வடைஷனில் கலாண்டிரலாக்ட் வேலாங்கியே 'மூரத்தி அண்ட் மூரத்தி கன்ஸ்டிரக்ஷன் லிமிவடைட்டின் 
உரிடமையேலாளர நலாயேகமும ஒரு வலலாவேஸ்ட் வபரவேழி என்று வபசிக் வகலாளகிறலாரகள. முன்ப இவேர 
அரசலாங்கத்திற்குக் கட்டிக் வகலாடுத்த ஒரு கட்டிடைம விழப் வபலானதலாம. பி.டைபிளயு.டி என்ஜினியேரகள 
அடத முட்டுக் வகலாடுத்தத் தலாங்கிக் வகலாண்டைலாரகளலாம.

எப்படிவயேலா விவேகலாரம பத்திரிடககளுக்குப் வபலாய்விட்டைதலால் நலாயேகத்தின் கமவபனியேலான விநலாயேகம 
லிமிவடைட் பிளலாக்லிஸ்ட் வசய்யேப்பட்டைதலாம. அதலாவேத அந்தக் கமவபனிக்கு கலாண்டிரலாக்ட் 
வகலாடுக்கப்படைலாத என்று தளளி டவேக்கப்பட்டைதலாம. இதடன சிபலாரிச வசய்தத. சட்டைமைன்ற 
உறுப்பினரகடளக் வகலாண்டை ஒரு தணிக்டகக் கமிட்டியேலாம. ஆனலால், பணபலமும, பிணபலமும 
(அதலாவேத பலடர பிணங்களலாக்கும பலம) அரசியேல் வசல்வேலாக்கும வகலாண்டை அந்த மைனிதர, தன் மைகன் 
வபயேரில் மூரத்தி அண்ட் மூரத்திடயே தவேக்கி நடைத்தகிறலாரலாம. எல்வலலாருக்கும வதரியுமைலாம.

ஆடகயேலால், நலாயேகம ஒரு மூட்டடை சிவமைன்டும, ஐந்த மூட்டடை மைணலும கலந்த வபலாடை வவேண்டியே 
சவேரபூச்சில், சிவமைன்டடை பலாதியேலாக்குவேலாரலாம, பீமிற்குள ஒரு சிவமைன்ட் மூட்டடை, இரண்டு மைணல் 
மூட்டடை, நலான்கு முக்கலால் இஞ்ச் ஜேல்லிக் கலப்பதற்குப் பதிலலாக, மைண்டணக் கூட்டி, சிவமைன்டடைக் 
குடறப்பலாரலாம. கலான்கிரீட் கலடவேக்கலாக சட்டைப்படி நலான்கு வபட்டி ஜேல்லியும, இரண்டு வபட்டி 
மைணலும, ஒரு மூட்டடை சிவமைன்டும வபலாடை வவேண்டும. என்றலாலும, அவேர ஜேல்லிடயேயும சிவமைன்டடையும
சட்டைமில்லலாதபடி குடறப்பலாரலாம. இதனலால் அவேர வேளரந்திருக்கிறலாவர தவிர, குளளப்படைவில்டலயேலாம. 
அவேடர வமைய்க்கும அதிகலாரிகவளலா அல்லத அவேர வமைய்க்கும அரசியேல்வேலாதிகவள இதனலால் கூடித்தலான் 
வபலானலாரகளலாவமை தவிர, குடறந்த வபலாகவில்டலயேலாம. வகலாட்டுவேடத என்ன விகிதத்தில், யேலார யேலாருக்குக்
வகலாட்டை வவேண்டும என்று வதரிந்த மைனிதரலாம.

இந்த நலாயேகம, சப்-கலான்டிரலாக்டைர, வமைஸ்திரி மூலம கலான்டிரலாக்டைர, வகலாத்தனலார மூலம கலான்டிரலாக்டைர, 
மைஸ்டைர வரலால், பீஸ்வரட் என்று பல்வவேறு விதவிதமைலான வேடககளில் வதலாழிலலாளரகளிடைம வவேடல 
வேலாங்கப்பட்டைதலால், எந்த வதலாழிலலாளியேலாவேத விபத்தக்கு ஆளலானலால், அவேருக்கு நஷ்டை ஈடு என்பத, 
குதிடரக் வகலாமபலாம. அந்தத் வதலாழிலலாளிவயே பணமிருந்தலால் வசயேற்டகக்கலால் வபலாருத்திக் வகலாளள 
வயேலாசடன கூறுவேலாரலாம. கண்ணிழந்த வதலாழிலலாளிக்கு வவேண்டுமைலானலால் அந்தக் கண்டண மைடறக்க ஒரு 
கருப்பக் கண்ணலாடி வேலாங்கிக் வகலாடுப்பலாரலாம. அதவும டகவரடகப் படைலாமைல் இருப்பதற்கலாக வமைஸ்திரி 
மூலமைலாகக் வகலாடுத்த அனுப்பவேலாரலாம.

இந்தப் பின்னணியில் எப்வபலாவதலா முன்னணிக்கு வேந்த மூரத்தி & மூரத்தி லிமிட்வடைட்டின் சலாரபில், 
அங்வக வவேடல நடைந்த வகலாண்டிருந்தத. கற்குவியேல்களும, மைண்குவியேல்களும, சிவமைன்ட் 
குவியேல்களும வசரந்த கலான்கிரீட்டைலாகி விட்டைன. வமைலால்டுகள வபலாருத்தப்பட்டுக் வகலாண்டிருக்க, 
சித்தலாள வபண்கள, பூச்ச வவேடல வசய்யும வகலாத்தனலாரகளுக்கு, சலாரத்தில் ஏறி. சண்ணலாமபக் கலடவே 
வகலாடுத்தக் வகலாண்டிருந்தலாரகள. வபரியேலாளகள கதவுகடளத் தூக்கி நிறுத்திக் வகலாண்டிருந்தலாரகள. 
ஒருவேர நீரகுழலாடயே அடரவேட்டைமைலாகத் தூக்கிக் வகலாண்டு, ஒரு சவேடர நடனத்தக் வகலாண்டிருந்தலார. 
அத்தடன மைனிதரகளும அந்தக் கட்டிடைத்தின் ஜேன்னல்கள வபலால, கதவுகள வபலால, ஆங்கலாங்வக நின்று 
வகலாண்டிருந்தலாரகள. அவேரகளதலான் அங்வக வேசிக்கிறலாரகள என்பத வபலான்ற பிரடமை, சலாரங்களில் நின்ற 
சித்தலாள வபண்கள, திருஷ்டிப் பரிகலார வபலாமடமைகள வபலால வதலான்றியேடதயும மைடறப்பதற்கில்டல.

வபயிண்டைர வபருமைலாள, வவேளிச்சவேருக்கு டிஸ்டைமபர அடித்தக் வகலாண்டிருந்தலார. அன்னவேடிவு, வமைல் 
தளத்திற்கு வசங்கல் ஜேல்லிகடள சலாரத்திற்கு வமைல் சலாரம ஏறி சமைந்த வகலாண்டிருந்தலாள. தனக்குப் 
பிறக்கும பிளடளக்கு என்ன வபயேரிடைலலாம என்று நிடனத்தக் வகலாண்வடை சமைந்த வபலானலாள. வபண் 
என்றலால் தலாயேமமைலா. ஆண் என்றலால் குலவதய்வேம சடைடலமைலாடைவனலாடை வபயேர. சீ சடைடலமைலாடைன் 
என்னத்தக் கிழிச்சலான்? ஊரவிட்டு ஊர விரட்டுனததலான் மிச்சம. வபசலாமை வகலாவிந்தன் வபயேடர 
வவேச்சிடைலலாம. அவேன்தலான் தலாய்மைலாமைன். அவேருகிட்வடை ரலாத்திரிக்குக் வகட்கணும. வபலால்லலாத மைனுஷன். 
எனக்கு வரட்டைப் பிளடள பிறக்குமுன்னு வசலால்லுறலார. நலான், இந்த வேயித்வதலாடை படுறபலாடு அவேருக்கு 
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எப்படித் வதரியும. வதரியேலாமைலலா இருக்கும? ஒரு முத்தம வகலாடுக்க ஆடசவயேலாடை வேந்த மைனுஷனுக்கு 
முத்தங்வகலாடுக்கலாத பலாவி நலான். வகலாடுத்தத்தலான் இந்த கதி? இப்வபலா பிளடள எதக்கு? பரவேலாயில்டல, 
என் பிளடள வகலாடுத்த வேச்சத. பிறக்கும முன்னலாவலவயே மூணு மைலாடி கட்டிடைத்தில உச்சிக்கு வேந்தட்டு. 
அப்பன மைலாதிரிவயே. தருதருன்னு இருக்கும. இப்பவவே வேயித்தக் குடடையுத பலாரு. இத அப்பனும 
அப்படித்தலான். பலாவி மைனுஷன், வசலான்னலால்தலான் வகட்பலாரலா? நலான்தலான் வசலால்லியிருக்வகனலா?

அன்னவேடிவு, பலாண்டுக்கூடடையுடைன் இரண்டைலாவேத மைலாடியில் நின்றபடி கணவேடனத் திருமபிப் 
பலாரத்தலாள. பிறகு வவேட்கப்பட்டு முகத்டதத் திருப்பிக் வகலாண்டு மூன்றலாவேத மைலாடிக்குப் வபலாய்க் 
வகலாண்டிருந்தலாள.

வவேலு, வமை ஸ்திரியின் வபலாறுப்பில் வேந்தலாலும அன்று கலான்டிரலாக்டைரின் மைஸ்டைர வரலாலில் - அதலாவேத 
கமவபனியின் ஆளலாக வவேடல பலாரத்தலான். அரசலாங்கக் கட்டிடைம என்பதலால் அரவச, கலாண்டிரலாக்டைர 
நலாயேகத்திற்கு ஆயிரக் கணக்கலான சிவமைண்ட் மூட்டடைகடளயும டைன் கணக்கலாக எஃடகயும 
வகலாடுத்திருந்தத. நலாயேகத்திற்கு நலாயேலாக அடலயே வவேண்டியே வவேடல மிச்சம. மிச்சம மைட்டுமைல்ல 
வசலாச்சம. மூட்டடை ஒன்றுக்கு ரூ. 2792 டபசலா வரட்டில் கிடடைத்த சிவமைண்ட் மூட்டடைகளில் இருநூறு 
மூட்டடைகடள இப்வபலாத பட்டைப்பகலில் நலாற்பத ரூபலாய் வரட்டிற்கு 'பிளலாக்கில் விற்பதற்கு 
அட்வேலான்ஸ் வேலாங்கிவிட்டைலார. அவேற்டற ஏற்றிப்வபலாக லலாரி வேந்த விட்டைத. லலாரிக்கும சிவமைண்ட் 
ஸ்வடைலார ரூமிற்கும இடடைவயேயுளள பலாடத சமீபத்தில் வபய்த மைடழயேலால் படத மைண்ணலாய் 
வபலாய்விட்டைத. வவேலுவும இன்னும சிலரும தடலயில் சிவமைண்ட் மூட்டடைகடள ஏற்றியேபடி மைலாறி 
மைலாறிப் வபலாய் வேந்த வகலாண்டிருந்தலாரகள. இவேற்டற லலாரியில் ஏற்றிவிட்டு, டைன்னுக்கு நலாலலாயிரம ரூபலாய்
வரட்டில் கிடடைத்த எஃகு பலாளங்களில் சிலவேற்டறயும ஏற்ற வவேண்டும.

வவேலு, மைற்றவேரகடளவிடை வவேகமைலாக இயேங்கினலான். அவேரகள இரண்டு தடைடவே வபலாய் வேந்தலால் அவேவனலா
மூன்று தடைடவே வபலாய் வேந்தவிட்டைலான். கலாண்டிரலாக்டைரின் மைஸ்டைரவரலாலில் வசரந்தவிட்டை ஆனந்தம 
அவேனுக்கு. படிப்படியேலாக முன்வனறி விடைலலாம என்ற நமபிக்டக. அப்படி முன்வனறுமவபலாத 
சகலாக்கடளயும டகதக்கி விடைவவேண்டும என்ற உறுதி.

குட்டி அடறயில் இருந்த யேவதச்டசயேலாக வவேளிவேந்த நலாயேகம வவேலுடவே விவநலாதமைலாகப் பலாரத்தலார. தயிர 
மைத்தப் வபலால் இயேங்கியே அவேன் கலால்கடளப் பலாரத்தலார. ஒரு மூட்டடை சிவமைண்டடை அனலாவேசியேமைலாகத் 
தூக்கி, அடத ஆட்டுக்குட்டி மைலாதிரி வதலாளில் வபலாட்டைபடி தம பிடித்த அவேன் வதலாரடணடயேப் பலாரத்தலார. 
மூட்டடைடயே தவேளலாமைவலவயே சமைக்கும வதலாளகடளப் பலாரத்தலார. சடமை இருக்குமவபலாத மைற்றவேரகடளப்
வபலால் பற்கடளக் கடிக்கலாமைல், நலாடி நரமபகடள வவேளிப்படுத்தலாமைல் வதலாளமைலாடல அணிந்தவேன் வபலால் 
கலாணப்பட்டை வவேலுடவே பிளலாக் வசய்த தன் கமவபனி முத்திடரயேலாகப் வபலாடைலலாம என்பத வபலால் 
பலாரத்தலார. எல்வலலாரும அவேடனப்வபலால் இருந்தலால், கலால்வேலாசி ஆட்கடள நிறுத்தி பணம பண்ணலலாவமை 
என்று ஏக்கத்வதலாடு பலாரத்தலார. அப்படி நிறுத்தினலால் எவ்வேளவு பணம வதறும என்பதவபலால் மைனதில் 
கணக்குப் வபலாட்டைலார. கூட்டைல் கணக்கல்ல, வபருக்கல் கணக்கு பிறகு தன் அந்தஸ்டதயும மீறி 
வவேடலயேலாட்களுடைன் சந்தரம மூலமைலாகப் வபசம நலாயேகம இப்வபலாத, வசலாந்தக் குரலில் வபசினலார.

"ஒன் வபரு என்னப்பலா?"

"வவேலுங்க."

"வவேல் மைலாதிரி பலாயேலாண்டைலாமைலா? ஒன் உடைமபக்கு வரண்டு மூட்டடைடயேத் தூக்க வவேண்டைலாமைலா? தூக்கிப் பலாரு
பலாரக்கலலாம. ஏய் இவேன் தடலயில் இன்வனலாரு மூட்டடைடயே ஏத்தங்கடைலா. நல்ல டபயேன் மைலாதிரி 
வதலாணுத. நல்லலா வவேடல பலாரத்தலால் நல்லலா முன்னுக்கு வேரலலாம. சீக்கிரமைலாய் ஏத்தங்கடைலா."

வவேலு மைறுக்கப் வபலானலான். இன்வனலாரு மூட்டடைடயே சமைப்பத அவேனுக்கும வபரியே கலாரியேமைல்ல. 
ஆனலால் தன்டனக் கலாரணமைலாகக் கலாட்டி இதர வதலாழிலலாளரகடள அவேர வேற்பறுத்தக் கூடைலாவத என்ற 
எண்ணம. இதற்குள நலான்கு வபர அவேன் தடலயில் மூட்டடைடயே சடமைதலாங்கிக் கல்லில் டவேப்பத வபலால்
டவேத்தவிட்டைலாரகள. கலாண்டிரலாக்டைர வசலான்னதற்கலாக அந்த ஒரு தடைடவேயும லலாரிக்குப் வபலாய்விட்டு 
என்னலால வரண்டு மூட்டடையே சமைக்க முடியேலிங்க என்று வசலால்லிவிடுவேத என்று தீரமைலானித்தலான். சிறித 
வநரத்திற்கு முன்பவேடர மைஸ்டைரவரலால் மூலம முன்வனற நிடனத்தவேன் இப்வபலாத, முன்வனற்றம 
என்பத ஒட்டு வமைலாத்தமைலாக எல்வலலாருக்கும வேந்தலால்தலான் முன்வனற்றம என்றும நிடனத்தக் 
வகலாண்டைலான்.

கலான்டிரலாக்டைர, அவேடன அங்கீகலாரத்வதலாடு பலாரத்தலார. அவேடரப் பலாரத்ததம பலாரக்கலாதவேன் வபலால் அவேன் 
நடைந்தலான். கிரலாமைத்தில் கூடடைடயே தடலயில் டவேத்த மைண்வவேட்டிடயே வதலாளில் வபலாட்டு அதற்குவமைல் 
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வேட்டடை டவேத்த அதற்குவமைல் பல்லுக்கட்டடையும டவேத்த அனலாவேசியேமைலாக நடைப்பவேனுக்கு அந்தச் சடமை
சிறித அழுத்தியேத கண்டு ஆச்சரியேப்பட்டைலான். பிறகு விறுவிறுப்பலாய் நடைந்தலான்.

திடீவரன்று, ஒவர ஒரு நிமிடைத்தில் படதமைண் வபலாலிருந்த சகதிப் பலாடதயில் நடைந்தவேன் திடீவரன்று 
மைண்டியிட்டை நிடலயில் அப்படிவயே நின்றலான். ஒரு மூட்டடை கழுத்தில் சரிந்த அவேன் முகத்டதத் 
திருப்பியேத. இன்வனலாரு மூட்டடை பிடைரியில் விழுந்த திருப்பியே முகம திருமப முடியேலாதபடி அழுத்திக் 
வகலாண்டிருந்தத. அவேன் டககடளயும கலால்கடளயும உதறுவேத வபலாலிருந்தத. வேலாயில் வவேளடள 
வவேளடளயேலாக நுடர வேந்த வகலாண்டிருந்தத. கமபீரமைலான யேலாடன அங்குசக் குத்தலலால் அதிரந்த 
மைண்டியிட்டைத வபலான்ற நிடல முதடலயின் வேலாயில் தன்டன விடுவிக்க முடியேலாமைல் மைதயேலாடன ஒன்று 
தவிப்பத வபலான்ற தவிப்ப மைடனவிடயே பலாசத்வதலாடு பலாரக்க விருமபகிறவேன் வபலால் முகத்டதத் 
திருப்பப்வபலானலான். முடியேவில்டல. மைரணத்தின் முன்னலால் மைண்டியிடை விருமபலாதவேன் வபலால் 
முடைங்கியே கலாடல எடுக்கப் வபலானலான். இயேலவில்டல.

எல்வலலாரும. அங்வக வேந்தலாரகள. சித்தலாளகளும வபரியேலாட்களும தலாவி வேந்தலாரகள. வமைஸ்திரிகள ஓடி 
வேந்தலாரகள. கலாண்டிரலாக்டைர நலாயேகமும சூப்பரடவேசரகளும வவேகமைலாக நடைந்த வேந்தலாரகள.

யேலாவரலா அன்னம அன்னம என்று கத்தவேத வகட்டு, பலாண்டுக் கூடடையுடைன் இரண்டைலாவேத மைலாடியில் நின்ற 
அன்னவேடிவு திருமபிப் பலாரத்தலாள. சற்றி நின்ற கூட்டைத்திற்கு மைத்தியில் நிடலகுடலந்த நின்றவேடன 
நலான்குவபர தூக்குவேத வதரிந்தத. அனிச்டசயேலாகக் குதிக்கப் வபலானவேடள ஒரு வகலாத்தனலாரும, சித்தலாள 
வபண்களும அடசக்க முடியேலாதபடி பிடித்தக் வகலாண்டைலாரகள. அவேடளக் டகத்தலாங்கலலாகக் கீவழ 
வகலாண்டு வேந்தலாரகள. அன்னவேடிவு கத்திக்வகலாண்வடை திமிறினலாள.

"என் சலாமி என் ரலாசலா என் வதய்வேவமை ஒமைக்கு என்ன ஆச்ச, ரலாசலா?

அன்னவேடிவு தளத்திற்கு வேந்ததம அவேடள விட்டைலாரகள. அவேள தடலயில் அடித்தபடி முகத்தில் 
அடறந்தபடி ஓடினலாள.

வவேலு, தலாரப்பலாயில் கிடைத்தப்பட்டிருந்தலான். யேலாவரலா ஒருவேர விசிறியேலால் வீசிக்வகலாண்டிருந்தலார. 
அன்னவேடிடவேப் பலாரத்ததம அவேன் கண்களில் நீர வபருகியேத. வபசவேதற்கலாக வேலாடயேத் திறந்தலான் 
நுடரதலான் வேந்தத. அவேள முகத்டதப் பலாரத்தபடி தன் மைலாரடபப் பிடித்தலான். முதடக வேடளத்தலான். 
டககலால்கள வவேட்டின. வேலாய் வகலாணியேத. கண்கள அவேடள வநலாக்கிவயே நிடலகுத்தி நின்றன.

அன்னவேடிவு அவேடனத் தன் மைடியில் இழுத்தப் வபலாட்டுக் வகலாண்டைலாள. அவேன் வகட்டுக் வகலாடுக்கலாத 
முத்தங்கடள, அவேன் வேலாயிலும முகத்திலும மைலாறி மைலாறிக் வகலாடுத்தபடி "என் ரலாசலா, நீ முழிக்கதப் பலாத்தலா 
பயேமைலா இருக்வக! நீரு தடிக்கதப் பலாரத்தலால் எப்படிவயேலா இருக்வக என்டனவிட்டுப் வபலாயிடைலாவத ரலாசலா. 
என் ரலாசலா. என் வதய்வேவமை என்டன மைடியில வேச்ச வகலாஞ்சி விடளயேலாடுன மைவேரலாசலா நலாம இதக்கலாகவேலா 
வமைட்ரலாஸ் வேந்வதலாம? ஒன்டன இந்தக் வகலாலத்தில் பலாரக்கவேலா நலான் பலாவி பிறந்வதன். வபச ரலாசலா. ஒன் 
வசல்லக் கிளிகிட்டை ஒரு வேலாரத்டத வபச ரலாசலா. நீ ஒருத்திவயே வபலாதம. எனக்கு வசலாத்தம சகமும 
வவேண்டைலாமு ன்னு வசலான்ன என் தடரவயே. என்டன விட்டுட்டுப் வபலாயிடைலாவத. வபலாறதலாய் இருந்தலால் 
என்டனயும கூட்டிக்கிட்டுப் வபலாயிடு. வபலாயிடு."

வவேலு, தனியேலாகப் வபலாக விருமபகிறவேன் வபலால் அவேடளப் பலாரத்தலான். பிறகு அவேடள விட்டு அகல 
விருமபலாதவேன் வபலால் தன் டகடயே அங்குலம அங்குலமைலாகச் சிரமைப்பட்டுத் தூக்கி அவேள டகவயேலாடு 
இடணத்தலான். அன்னவேடிவு கூப்பலாடு வபலாட்டைலாள. சித்தலாள வபண்கள அவேடளக் கட்டிப் பிடித்தக் 
வகலாண்டு கத்தினலாரகள.

இதற்குள டைலாக்ஸி வேந்தத. வவேலு பின் இருக்டகயில் கிடைத்தப் பட்டைலான். அவேன் தடலடயே மைடியில் 
டவேத்தபடி அன்னவேடிவு விக்கித்த உட்கலாரந்திருந்தலாள. அவேவளலாடு, இன்வனலாரு சித்தலாள வபண்ணும. 
வபயின்டைர வபருமைலாளும உட்கலாந்திருந்தலாரகள. முன்னிருக்டகயில், இன்வனலாரு வபரியேலாளும, 
நலாயேகத்தின் வேலத டகயேலான சந்தரமும அமைரந்திருந்தலாரகள. சந்தரத்டதத் தனியேலாகக் கூப்பிட்டு நலாயேகம 
ஏவதலா வசலான்னலார. அவேன் தடலயேலாட்டினலான். சீக்கிரம, ஒவ்வவேலாரு நிமிஷமும முக்கியேம' என்று 
அதட்டினலார வபருமைலாள.

டைலாக்ஸி பறப்படைப் வபலானவபலாத, சற்றி நின்ற வவேடலப் பட்டைலாளத்டதப் பலாரத்த 'உம- வபலாய் ஒங்க 
வவேலயேப் பலாருங்க" என்றலார நலாயேகம.

பலாக்ஸி வசன்டன மைலாநகரின் பல சலாடலகடளக் கடைந்த குறுக்கலாக வநடுக்கலாக விடரந்த வகலாண்டிருந்தத. 
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வவேலு, அன்னவேடிவின் மைடியில் ஆகலாயேக் கப்பல் வபலால் மிதந்த வகலாண்டிருந்தலான். அவேள, அவேன் 
முகத்டதப் பலாரப்பதம தன் முகத்டதத் தடடைப்பதமைலாய் இருந்தலாள. ஆஸ்பத்திரியின் 
நுடழவேலாயிலுக்குள, டைலாக்சி வபலானவபலாத திடீவரன்று வவேலுவின் கலால்கள வவேட்டின. டககள உதறின. 
மூச்ச விடைமுடியேலாமைல் வேலாடயேப் பிளந்தலான். அன்னவேடிவு"என் ரலாசலா என்று வசலால்லி அவேடனப் பலாரத்தக் 
குனிந்தவபலாத, அவேள கண்ணில் நின்ற நீர அவேன் வேலாயில் விழுந்தத.

கண்ணிவர பலாலலானத வபலால் அவேன் பலாரத்தலான். பலாரத்தக் வகலாண்வடை விடறத்தப் வபலானலான். 
அன்னவேடிவு அழுடகயின் உந்ததலலால் வேலாடயேத் திறந்தலாள. ஒலி வேரவில்டல. அப்படிவயே அவேன் மீத 
சலாய்ந்தலாள. டைலாக்ஸி நின்றத. சித்தலாள வபண், அவேடளத் தூக்கி அடணத்த, தன் மைடியில் சலாய்த்த வபலாத 
வபயிண்டைர ஒரு வசலாடைலா வேலாங்கிக் வகலாண்டு வேந்த அடத அவேள முகத்தில் வதளித்தலார. அவேள மைலங்க 
மைலங்க விழித்தபடி கணவேடனப் பலாரத்தலாள. பிறகு கலாவதலாடு வசரத்த தன் தடலடயேப் பிடித்தக் 
வகலாண்டைலாள.

எமைரவஜேன்சி வேலாரடுக்கு வவேலு எடுத்தக் வகலாண்டு வபலாகப்பட்டைலான். அவேன் வசத்தப் வபலானடத 
டைலாக்டைரகள ஊரஜிதப் படுத்தினலாரகள. பிறகு, "இத வவேல வசய்யுமவபலாத ஏற்பட்டை மைரணம. வபலாலீஸ்ல 
வபலாய் ஒரு சரடிபிவகட் வேலாங்கிட்டு வேலாங்க, பரிவசலாதடன பண்ணலலாம" என்றலாரகள. 

அந்த டைலாக்ஸி, பிணத்தடைனும, பிணமவபலால் இருந்த அன்னவேடிவவேலாடும, வபலாலீஸ் நிடலயேத்டதப் 
பலாரத்த ஓடியேத. வேழியில், சந்தரம இறங்கிக்வகலாண்டைலான். முப்பத வேயேதில் ஐமபடதத் தலாண்டியேவேன் 
வபலால் வபசினலான். நீங்க வபலாலீஸ் ஸ்வடைஷனுக்குப் வபலாங்க. நலான் இவதலா பின்னலாவலவயே ஒரு 
ஆட்வடைலாவுல வேந்தடுவறன்" என்று வசலால்லிவிட்டு, பதிலுக்குக் கலாத்திரலாமைல், ஒரு வடைலிவபலான் 
கூண்டடைப் பலாரத்தப் வபலானலான். 

வபலாலீஸ் நிடலயேத்திற்குள டைலாக்ஸி நின்றதம, அன்னவேடிடவே, சித்தலாள வபண் டகத்தலாங்கலலாகப் 
பிடித்தபடி உளவள கூட்டிக் வகலாண்டு வபலானலாள. 'இந்தமமைலாதலான் அன்னவேடிவேலா?" என்று வசலான்ன 
கலான்ஸ்வடைபிடளப் பலாரத்த, இன்ஸ்வபக்டைர கண்களலால் எரித்தலார.

இன்ஸ்வபக்டைர எந்தவித சலனமும இல்லலாமைல் வபசினலார. 

"என்ன நடைந்தத?" 

வபயின்டைர வபருமைலாள விளக்கினலார. 

இன்ஸ்வபக்டைர தீவிரமைலாகச் சிந்திப்பதவபலால் முகத்டதச் சழித்தலார. வபப்பர வவேயிட்டடை உருட்டினலார 
வதலாளபட்டடையில் மின்னியே ஸ்டைலாரகடள ஊதிவிட்டுக் வகலாண்டைலார. பிறகு ஒரு கலாகிதத்டத எடுத்த 
இந்தலாமமைலா இதல ஒரு டகவயேழுத்தப் வபலாடு வபலாடைத் வதரியுமைலா?" என்றும வகட்டைலார. அவேர நீட்டியே 
கலாகிதத்டத ஒன்றும பரியேலாமைல் அன்னவேடிவு பலாரத்தவபலாத டரட்டைர, அவேள டகயில் வபனலாடவேத் 
திணித்தலார. அவேள ஏவதலா வகலாடுகள வபலாட்டைலாள. எடதவயேலா வசலால்லச் வசலால்ல அவேர அடதவயே 
எழுதினலார எழுதியேதில் டகவயேழுத்தப் வபலாட்டு இன்ஸ்வபக்டைர கலான்ஸ்டைபிளிடைம நீட்டினலார.

வவேலு என்ற வபயேரிழந்த பிணத்வதலாடு வபலான டைலாக்ஸி, கலான்ஸ்டைபிவளலாடு அருவக உளள ஆஸ்பத்திரிக்கு 
விடரந்தத. யேலார யேலாரிடைவமைல்லலாவமைலா டகவயேழுத்த வேலாங்கினலாரகள. அத்தடனயும முடிந்த பிறகு வவேலு 
என்ற பிணம பிணக் கிடைங்கிற்குக் வகலாண்டு வபலாகப்பட்டைத. அவேடனத் தூக்குமவபலாத மைட்டும 
அன்னவேடிவு வமைல்ல முனங்கினலாள. 

"என் ரலாசலா, கலாடலயில்தலான ஒனக்கலாக என்டன ஏங்க டவேப்வபன்னு வசலான்னிவயே அடசயேலாமை 
இருப்வபன்னு வசலான்வன. அத மைலாதிரி ஆயிட்வடை. ஆயிட்வடை"

அன்னவேடிவின் ஒப்பலாரிக்கு ஒத்தப்பலாடை ஆஸ்பத்திரியில் யேலாருமில்டல. வேலாழ்நலாள முழுவேதம 
உடழப்பத் தவிர ஒன்றும பரியேலாமைல் வபலான ஒரு மைனிதப் பிணத்திற்கு அங்வக மைரியேலாடத இல்டல. 
மைரியேலாடத கிடைக்கட்டும அவேமைலானமைலாவேத இல்லலாமைல் இருக்கலலாம. ஏவதலா கரிமூட்டடைடயேத் தூக்கிப் 
வபலாடுவேதவபலால் அவேடனத் தூக்கிப்வபலாட்டு விட்டு நலாடளக்கு வேந்த பிணத்டத வேலாங்கலலாம" 
என்றலாரகள. பிரியும வபலாத கலான்ஸ்டைபிள டகடயேச் வசலாரிந்தலார. வபயின்டைர வபருமைலாள என்ன 
நிடனத்தலாவரலா வதரியேவில்டல, அவேர வகலாடுக்கல சலார ஒரு வதலாழிலலாளி சலாகும வபலாத ஒருவேனுக்குக் 
கஞ்சி ஊத்தவேலான்னு கலாட்டுறதக்கலாகத்தலான் வகலாடுத்வதன் வபஷலா வேச்சக்வகலா" என்றவபலாத 
வபலாலீஸ்கலாரர சிரமைப்பட்டைலார. வேலாங்கியேடத டவேக்கவும முடியேவில்டல. வகலாடுக்கவும இயேலவில்டல.
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அந்தப் பிணத்டதப் வபலாட்டுவிட்டு பலாக்ஸி திருமபியேத கலான்ஸ்டைபிள இறங்கிக் வகலாண்டைலார. சிறித 
வநரம வபலானதம வபயின்டைர வபருமைலாள இறங்கப் வபலானலார. சிறித வயேலாசித்தவிட்டு, டகயில் இருந்த 
ஐமபத ரூபலாடயே சித்தலாள வபண்ணிடைம வகலாடுத்தவிட்டு, இன்ஸ்வபக்டைர அன்னவேடிவேலான்னு 
வகட்டைதில் இருந்தம, அவேசர அவேசரமைலாய் டகவயேழுத்த வேலாங்குனதில் இருந்தம ஏவதலா சூழ்ச்சி நடைக்கிற 
மைலாதிரி வதரியித வேழில இறங்குன சந்தரம வேரவவே இல்டல. நலான் நமமை சங்கத்தக்குப் வபலாயிட்டு 
வேலாவரன். அன்னவேடிடவே பத்திரமைலாய் இறக்கிவிடு. அன்னம, கவேடலப்படைலாவதமமைலா! நமமை கலாலம வேலாரத 
வேடரக்கும நமைக்கு கலாலன் எப்வபலா வவேணுமுன்னலாலும வேரலலாம" என்று வசலால்லியேபடிவயே கண்கடளத் 
தடடைத்தபடி நகரந்தலார.

அன்னவேடிவு, வவேலு கிடைந்தத மைலாதிரிவயே சித்தலாள வபண் மைடிமீத கிடைந்தலாள. நிடல குத்தியே பலாரடவே, 
மூச்சற்ற நிடலடமை; ஏங்கி ஏங்கி விமமும மைலாரப.

அந்தக் குடிடசப் பகுதிக்கு டைலாக்ஸி வேந்ததம எல்வலலாரும சூழ்ந்த வகலாண்டைலாரகள. தலாயேமமைலா வீட்டில் 
வசலால்ல முடியேலாத கூட்டைம. அன்னவேடிடவே பல வபண்கள டகத்தலாங்கலலாக இறக்கியேவபலாத, 
எங்கிருந்வதலா வேந்தவேன் வபலால் தலாயேமமைலாவின் மைகன் வகலாவிந்தன் ஓடி வேந்தலான். அன்னவேடிவின் 
டககடளப் பிடித்தக் வகலாண்டு "அக்கலா அக்கலா. மைலாமைலா வபலானவேரு வேரமைலாட்டைலாருக்கலா, நலானு ஒன்ன 
கூடைப்பிறந்த வபலாறப்பலா கவேனிச்சக்கிவறன், அக்கலா என்று வசலால்லி விட்டு டைலாக்சியிவலவயே தன் 
தடலடயே டவேத்த வமைலாதினலான்.

அன்னவேடிவு அந்த உடைன்பிறவேலாப் பிறப்டப உற்றுப் பலாரத்தலாள. தக்கம, இயேலலாடமை கடரகடள 
உடடைத்த, வவேளளப் வபருக்வகலாடு வவேளிப்பட்டைத. அவேள ஒப்பலாரியேலாய் ஒலமிட்டைலாள.

"என் ரலாசலா என் சீடமைத்தடரவயே ஒமமை மைச்சினன் வசலால்லுறடத ஒருதடைடவே வேந்த வகட்டுட்டுப் வபலாவும. 
ஒரு தடைடவேயேலாவேத வேந்தடும! வேரமைலாட்டீரலா? வேரமைலாட்டீரலா?"
-------- 
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இரவு எட்டு மைணி இருக்கும.

கலாண்டிரலாக்டைர நலாயேகம சழல் நலாற்கலாலியில் உட்கலாரந்திருந்தலார. இன்னும இரண்டு மூன்று வபர வஸலாபலா 
வசட்டில் ஒடுங்கிப் வபலாய் உட்கலாரந்திருந்தலாரகள. வேலதடக'சந்தரம வபளவியேமைலாக ஒரு நலாற்கலாலி யில் 
சலாயேலாமைல், அதன் முடனயில் உட்கலாரந்திருந்தலான். அவேடனப் பலாரத்த "அவ்வேளவு ரூபலாய் 
வசலவேலாயிட்டைலா?" என்று வநலாட்டைம வபலாட்டு நலாயேகம வகட்டைவபலாத, "நலாங்க உளவள வேரலலாமைலா?" என்ற 
குரல் வகட்டைத. வபயிண்டைர வபருமைலாளுடைன் நலான்டகந்த வபர வேந்திருந்தலாரகள. அவேரகளில் ஒருத்தி 
வபண். முப்பத வேயேதிருக்கலலாம. கழுத்திலும கலாதிலும அணிகலம ஏதம இல்லலாதவேள. அதவவே 
அவேளுக்கு அணியேலாக இருந்தத.

நலாயேகம அவேரகடள உட்கலாரச் வசலால்லுமுன்னலாவலவயே, அவேரகள உட்கலாரந்தலாரகள. பிறகு அந்தப் வபண் 
"நலாங்க கட்டிடைத் வதலாழிலலாளர சங்க நிரவேலாகிகள" என்று வசலான்னவபலாத "அடைவடை. அப்படியேலா?" என்று 
வசலால்லிவிட்டு பிறகு "சந்தரம, ஏதலாவேத கலாபி, கீப்பி வேலாங்கிட்டு வேலா" என்று கண்ணடித்தப் வபசினலார. 
அடத அந்தப் வபண் கவேனித்தலாலும, வகட்கவில்டல. எப்படிக் வகட்பத? கண்ணடிப்பத அவேர உரிடமை 
கலாபி வேலாங்கப்வபலாவேத அவேன் கடைடமை.

அந்தப் வபண் எடுத்த எடுப்பிவலவயே வபச்டசத் தவேக்கினலாள. 

"இன்டனக்கு, ஒங்களிடைம வவேடல பலாரத்த வவேலு இறந்ததக்கு நஷ்டை ஈடு பற்றிப் வபச வேந்திருக்வகலாம."

விநலாயேகம குடழந்தலார.

"வமைலாதல்ல. கலாபி சலாப்பிட்டுப் வபசலலாமைலா?"

"இழவு நடைந்திருக்குமவபலாத நலாங்க எதவும சலாப்பிடை விருமபல. வவேலுவவேலாடை மைடனவி கரப்பிணிப் 
வபண். இன்னும இரண்டு மைலாதத்தல அவேங்களலால வவேடல பலாரக்க முடியேலாத. தகப்பன் இல்லலாமைப் 
பிறக்கப்வபலாற பிளடளக்கு ஒருவேழி பண்ணனும. அந்த அமமைலா வேலாழறதக்கும ஒருவேழி பண்ணணும."

விநலாயேகம சழல் நலாற்கலாலியில் இருந்த எழுந்த அவேரகளுக்கு அருவக இருந்த நலாற்கலாலியில் உட்கலாரந்த 
வகலாண்டைலார. பிறகு கண்கடள எப்படிவயேலா கலங்கடவேத்தக் வகலாண்டைலார. தடலடயேக் கவிழ்த்தப் 
வபலாட்டுக்வகலாண்டைலார. வமைல்ல தக்கம தலாளலாமைல் விக்கிப் வபசினலார.

"ஓங்களுக்குப் பணம வவேணுவமைன்னு கவேடல. எனக்கு அநலாவேசியேமைலாய் ஒரு உயிரு வபலாயிட்வடைன்னு 
கவேல. எப்படி வவேல பலாரக்கிற வேலாலிபன் வதரியுமைலா? நீங்க நமபனலாலும சரி, நமபலாட்டியும சரி, என்னலால 
மைத்தியேலானம சலாப்பிடை முடியேல. மைனுஷன்னலா அவேனுல்லலா மைனுஷன். அந்தமைலாதிரி வேலாலிபடன இனிவமைல் 
பலாரக்கவவே முடியேலாத."

"பலாரக்கமுடியேலாதன்னு எங்களுக்கும வதரியும. அதனலால்தலான் நீங்களும தக்கம தலாங்க முடியேலாமைல் 
தவித்த கட்டிடை வவேடல நடைக்கறதப் பலாரத்தலாவேத கவேலயே மைறக்கலலாமுன்னு எல்லலாத் 
வதலாழிலலாளிங்கடளயும வவேல பலாரக்கச் வசலால்லி இருப்பீங்க இவதலா இப்வபலா கூடை மின்சலார 
வவேளிச்சத்தில் பலர வவேல பலாக்கிறலாப்வபலால இருக்கு அதகூடை. வவேலு வசத்த கவேலயில. ரலாத்திரிக்குத் 
தூக்கம வேரலாமைத் தவிக்கலாமைல்….

இப்படியேலாவேத வவேல நடைக்கறதப் பலாரத்த. கவேலயே மைறக்கத்தலான் அப்படி ஏற்பலாடு வசய்திருக்கீங்கன்னு 
நிடனக்வகன்."

திடீவரன்று, வபலாலீஸ் வவேன் உளவள வேந்தத. ஏவழட்டு ஜேவேலான்கள லத்திக் கமவபலாடு, உளவள 
வேந்தலாரகள. என்னவமைலா ஏவதலாவவேன்று வேந்தவேரகள, சமூகமைலான நிடலடயேப் பலாரத்தவிட்டு, தங்கள 
முகத்டத சருக்கிக் வகலாண்டைலாரகள. விநலாயேகத்தின் முகம இப்வபலாத இறுகியேத. சந்தரம, ஏதம 
வதரியேலாதவேன் வபலால், சரவேர வகலாண்டு வேந்த கலாபி டைமளரகடள நீட்டினலான். அந்தப் வபண் அடமைதியேலாகப்
வபசினலாள.

"நலாங்க. வேன்முடறக் கூட்டைமில்டல. இந்த சமூக அடமைப்டப உடதக்கலாமைல், உங்கடள உடதக்கிறதல 
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அரத்தமில்ல என்கிறத வதரிஞ்சவேங்க, வபலாலீஸ் கூப்பிட்டிருக்க வவேண்டைலாம. அவேங்க வேந்ததனலால 
தப்பமில்ல. ஒங்ககிட்டை இருந்த எங்களுக்கும பலாதகலாப்ப வவேண்டைலாமைலா?"

விநலாயேகம அதட்டைலலாகக் வகட்டைலார.

"இப்வபலா என்ன வவேணும?"

"அதகூடை வசலால்லித்தலான் வதரியேணுமைலா? இறந்தவேர குடுமபத்தக்கு நஷ்டைஈடு தரணும. பிவளன்ல 
இறங்கிறவேனுக்கு ஒரு லட்சம ரூபலாய் நஷ்டை ஈடு. ஆனலால் பிவளன் மைலாதிரி அந்தரத்தில் நின்று வவேடல 
பலாரத்த, கீவழ விழுந்தவேனுக்கு எதவுமில்லன்னலா. அத அனரத்தம. இதக்கு அரத்தம கண்டுபிடிக்கத்தலான்
வேந்திருக்வகலாம"

"முதல்ல. நீங்க ஒண்ணு வதரிஞ்சக்கணும. வவேலு என்னுடடையே எமபிளலாயி இல்ல."

வபயிண்டைர வபருமைலாள இடடைமைறித்தலார. 

"மைஸ்டைரவரலால்ல. அவேவரலாடை வபரு இருந்தவத? வபயிண்ட் எடுக்க வேந்தப்வபலா நலாவன பலாரத்வதன்."

"நீங்க ஆயிரம பலாரப்பீங்க. அதக்கு நலான் வபலாறுப்பில்ல. இந்தலாப்பலா சந்தரம, மைஸ்டைரவரலால எடு. உம 
இந்தலாங்க, நீங்கவள பலாருங்க" 

மைஸ்டைரவரலாலில், வவேலுவின் வபயேடரக் கலாணவில்டல. அந்தப் வபயேடர அடித்த எழுதியே அடடையேலாளம 
கூடை இல்டல. வபருமைலாள வகலாபத்தில் தடித்தலார. அந்தப் வபண் சற்று கலாரமைலாகப் வபசினலாள.

"ஓங்களலால. எத வவேணுமின்னலாலும வசய்யே முடியுமுன்னு எங்களுக்குத் வதரியும. எல்லலாக் கட்சிக்கும 
நீங்க நன்வகலாடடை வகலாடுக்கிறவேங்கன்னும ஊர உலகத்தக்வக வதரியும. எங்களுக்கு அடதப் பற்றிக் 
கவேடலயில்டல. அந்தக் குடுமபத்தக்கு நஷ்டை ஈடு தரணும அவ்வேளவுதலான்."

'ஏவதலா வபண்ணலாச்வசன்னு இரக்கப்பட்டுக் வகட்டைலால், ஒவரயேடியேலாகப் பலாயுறீங்கவள! அவேன் என்வனலாடை 
எமபிளலாயி இல்ல. எந்த வமைஸ்திரி கூட்டிட்டு வேந்தலாவனலா எனக்குத் வதரியேலாத. இன்னும 
வசலால்லப்வபலானலால், லட்சக்கணக்கலான முதல் வபலாட்டை என் வவேல நின்னுப் வபலானதக்கு வசத்தவேன்தலான் 
நஷ்டைஈடு தரணும. ஏவதலா வபலானலால் வபலாகுத, இழவுச் வசலவுக்கு நூறு ரூபலாய் தரமைம பண்ணலலாமுன்னு 
நிடனச்சலால், ஒவரடியேலாய்க் குதிக்கிறீங்க! ஒங்களலால ஆனடதப் பலாருங்க" 

"இடத எதிரபலாரத்ததலான் நலாங்க வேந்வதலாம. எங்வக சந்திக்கலலாவமைலா அங்வக சந்திக்கலலாம."

"ஊரில் இருக்கவேன் எல்லலாம மைலாரடடைப்பலால் சலாவேலான், அதக்வகல்லலாம நலான் வபலாறுப்வபற்கணுமைலா?"

"நலாட்ல அரசலாங்கம இருக்குகுதன்னு, ஒங்களுக்கு வதரியுவமைலா வதரியேலாவதலா எங்களுக்குத் வதரியும. வவேலு
மைலாரடடைப்பல சலாகல: சிவமைண்ட் மூட்டடையே அளவுக்கு மீறி தூக்குனதலால் கழுத்தப் பிசகி, வதலாண்டடை 
நரமப அறுந்த இறந்திருக்கலார. நலாடளக்குப் பிவரத பரிவசலாதடன ரிப்வபலாரட்ல எல்லலா சமைலாச்சலாரமும 
வதரியும. ஓங்க சந்தரம, டைலாக்ஸியிலிருந்த இறங்கி உங்களிடைம களளத்தனமைலாக வபலான் வபசியேதம, நீங்க 
இன்ஸ்வபக்டைருக்வகலா அல்லத உளளூர தடலவேருக்வகலா வபலான் வபலாட்டைதம வதரியும. எங்க ஆட்கள 
எல்லலா இடைத்தலயும இருக்கிறடத மைட்டும மைறந்தடைலாதீங்க."

"சரி, இப்வபலா என்ன பண்ணணுமுன்னு நிடனக்கீங்க?" "அத உங்க டகயில இருக்கு" 

"என் டகயில இருந்த நயேலாடபசலா பரளலாத. வவேணுமுன்னலால் தரமைமைலாய்."

அந்தப் வபண் எழுந்தலாள. அவேடளத் வதலாடைரந்த, கூடை வேந்தவேரகளும எழுந்தலாரகள. நலாயேகம, 
வபயின்டைடரப் பலாரத்த நலாடளக்கு வவேடலக்கு வேந்தலால் ஒன் கலாடல ஒடிச்சடுவவேன்' என்று மிரட்டைப் 
வபலானலார. பிறகு இத வசலால்லலாமைல் வசய்யே வவேண்டியே கலாரியேம என்று நினத்த, மைழுப்பலலாகச் சிரித்தபடி 
வேழியேனுப்பி டவேப்பவேர வபலால் எழுந்தலார.

அந்தப் வபண்ணும, இதர ஆடைவேரகளும, வவேளிவயே வேந்தலாரகள. அவேள வபயிண்டைடரப் பலாரத்த, "நலாங்க 
வநரலாய் வபலாலீஸ் ஸ்வடைஷனுக்குப் வபலாய் வவேளடளக் கலாகிதக் டகவயேழுத்த விவேகலாரத்டதக் கவேனிக்கப் 
வபலாவறலாம. நீங்க அன்ன வேடிடவே டைலாக்ஸியில் கூட்டிக்கிட்டு ஸ்வடைஷனுக்கு வேலாங்க. சீக்கிரமைலாய் 
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வேலாங்வகலா" என்றலாள.

வபலாலீஸ் நிடலயேத்தில், இரண்டு கலான்ஸ்டைபிளகடளயும டரட்டைடரயும தவிர, வவேறு யேலாருமில்டல. 
"லலாக்கப்பில் நலான்டகந்தவபர வவேரக்க விறுவிறுக்க நின்றலாரகள.

படிவயேறி வேந்தவேரகடளப் பலாரத்த. டரட்டைர, "ஓங்களுக்கு என்ன வவேணும?" என்றலார அதட்டைலலாக, 
இப்வபலாத அந்தப் வபண் வபசவில்டல. அவேருடைன் வேந்த ஒரு இடளஞர வபசினலார.

"நலான் அட்வேவகட், ஒங்க இன்ஸ்வபக்டைடரப் பலாரக்கணும. எப்வபலா வேருவேலார?"

"எப்வபலான்னு வசலால்ல முடியேலாத. ஒங்களுக்குத்தலான் வதரியுவமை சிட்டில வபலாலீஸ்கலாரன்பலாடு. என்ன 
விஷயேம?"

"ஒண்ணுமில்ல. மைத்தியேலானம பருஷனப் பறிவகலாடுத்த வபண் கிட்டை ஓங்க இன்ஸ்வபக்டைர தக்கம 
விசலாரித்தலாரலாம. அதலாவேத ஒரு வவேளடளக் கடுதலாசில டகவயேழுத்த வேலாங்குனலாரலாம. என்ன விபரமுன்னு 
வகட்க வேந்வதலாம. இப்பத்தலான் அவேரு இல்லிவயே, வநரலா கமிஷனர கிட்டைப் வபலாகப் வபலாவறலாம."

டரட்டைர வயேலாசித்தலார. தனிப்பட்டை முடறயில், இன்ஸ்வபக்டைர நல்லலா மைலாட்டிக்கிட்டைலான் என்று 
மைகிழ்ந்தவேர வபலால் கலாணப்பட்டைலார. பிறகு வவேலூரில் எடுத்த பயிற்சி நிடனவுக்கு வேந்த, இலலாகலா 
விசவேலாசம வமைவலலாங்க "இருங்க, வபலான்ல வசக்கப் பண்வறன்" என்றலார.

வேந்தவேரகள உட்கலாரந்தலாரகள. டரட்டைர எங்வகவயேல்லலாவமைலா வதலாடைரப வகலாண்டைலார. கலால் மைணி 
வநரத்திற்குப் பிறகு "இவதலா வேந்த விடுவேலார, உட்கலாருங்க." என்றலார.

"நிச்சயேமைலாகவேலா?" என்றலார அட்வேவகட் 

"நிச்சயேமைலாய். கனமைலான பலாரட்டின்னு வசலால்லியிருக்வகன்." 

"கனமைலான பலாரட்டின்னலா? பலாரட்டிங்கவளல்லலாம வித்தியேலாசமைலா? குற்றங்களளதலான் வித்தியேலாசம 
இருக்கும."

டரட்டைர சங்கடைத்வதலாடு சிரித்தலார. ஒரு மைணி வநரத்திற்குப் பிறகு, இன்ஸ்வபக்டைர வமைலாட்டைலார டபக்கில் 
வேந்த இறங்கினலார. வவேகமைலாக உளவள வேந்த தன் இருக்டகயில் அமைரந்தலார. பிறகு லலாக்கப்பில் 
இருப்பவேரகடளப் பலாரத்த, "வவேட்டிடயே இழுத்த வநரலாய்ப் வபலாவடைண்டைலா வசலாமைலாறி" என்றலார. 
டரட்டைடரப் பலாரத்த, "அந்தப் பலாவி எங்வகய்யேலா வபலாயிட்டைலான்" என்று கத்தினலார. ஒருவித பயேப் 
பிரமடமைடயேத் வதலாற்றுவிக்கும அந்தப் வபலாலீஸ் வடைக்னிக்டகப் பரிந்த டவேத்திருந்த அட்வேவகட் 
சிரித்தபடி, தன்டன அறிமுகப் படுத்திக் வகலாண்டைலார. அட்வேவகட் என்றதம இன்ஸ்வபக்டைருக்கு சிறித 
நலாடி தளரந்தத.

"என்ன விஷயேம சலார?" "மைத்தியேலானம அன்னவேடிவு என்கிற சித்தலாள வபண்கிட்டை வவேளள கலாகிதத்தில் 
ஒரு டகவயேழுத்த வேலாங்கினீங்களலாம. இவதலா அந்தமமைலாவவே வேந்தட்டைலாங்க."

டைலாக்ஸியில் இருந்த இறங்கியே அன்னவேடிடவே இரண்டு வபண்கள கிட்டைத்தட்டை தூக்கிக் வகலாண்வடை 
வேந்தலாரகள. ஒருவேர தன் நலாற்கலாலியில் இருந்த எழுந்தலார. அன்னவேடிடவே கூடைவேந்த சித்தலாள வபண்கள 
அதில் உட்கலார டவேத்தலாரகள. அவேள அங்கு இருப்பவேரகடளவயேலா, தலான் இருப்படதவயேலா கவேனிக்கலாதத 
வபலால், சூன்யேத்டதக் கலாட்டுவேத வபலால் கண்கள சடைரிழந்த வதலான்ற, நலாற்கலாலியில் சலாய்ந்த வகலாண்டைலாள.

அட்வேவகட், விஷயேத்வதலாடு வகட்டைலார. 

"இந்தப் பலாவேப்பட்டை அமமைலாவேப் பலாருங்க, இன்ஸ்வபக்டைர நீங்க கூடை இப்படிக் கஷ்டைப்பட்டை அமமைலா 
வேயித்தவலதலான் பிறந்திருப்பீங்க. இந்த அமமைலாகிட்டை வவேற்றுக் கலாகிதத்தில் டகவயேழுத்த 
வேலாங்கலலாமைலா?"

இன்ஸ்வபக்டைர மைழுப்பினலார. 

"எனக்குத் தப்பப் பண்றதலா வதலாணல. இந்தமமைலா ஹஸ்வபண்ட் மைலாரடடைப்பில் வசத்தட்டைதலா 
பஞ்சலாயேத்தலார முடிவு பண்ணுனலாங்க. அடத கன்பரம பண்ண, டகவயேழுத்த வேலாங்குவவேன். அத என் 
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டூட்டி"

"டூட்டின்னலா விஷயேத்டத விளக்கலாமைல் வமைலாட்டைக் டகவயேழுத்த வேலாங்கறதலா?”

"அந்தமமைலா இருந்த தக்கத்தல அவேங்களுக்குத் வதரிஞ்சடதவயே வசலால்லி வமைலும 
தக்கப்படுத்தலாண்டைலாமுன்னு வேலாங்கிவனன். வமைலாதல்ல பிணத்த எடுத்த அடைக்கம பண்ணுங்க ஸலார. அத 
ஒரு மைனிதவனலாடை பிணமுன்னு நிடனயுங்க. மைற்ற விவேகலாரம அப்பறம" 

இப்வபலாத அந்தப் வபண் வவேடித்தலாள.

"இந்த விவேகலாரத்தலதலான் மைற்ற விவேகலாரவமை இருக்கு அந்தமமைலா பருஷன் மைலாரடடைப்பல சலாகல: 
சிவமைண்ட் மூட்டடை பிடைறி நரமபல பட்டைதல இறந்தட்டைலார. இதக்கு, நீங்க உதவேலாட்டைலாலும 
உபத்திரவேம வசய்யேலாமையேலாவேத இருக்கணும"

"நீங்க வபசறத நல்லலா இல்ல வமைடைம" 

"நீங்க வவேறுங்கலாகிதத்தில் டகவயேழுத்த வேலாங்குனததலான் நல்லலா இல்ல. வவேலுடவே மைலாரடடைப்பல 
இறந்ததலாய் முடிவு பண்ணுன பஞ்சலாயேத்தலார டகவயேழுத்த நலாங்க பலாரக்கலலாமைலா?"

"நீங்க வகட்டைடத எல்லலாம கலாட்டை முடியுவமைலா? எங்களுக்கும ரூல்ஸ் அண்ட் வரகுவலஷன்ஸ் இருக்கு"

"நலாட்ல எல்லலாப் பிரிவுக்குவமை இருக்கு. ஆனலால் இந்தப் பலாவேப்பட்டை கட்டிடைத் 
வதலாழிலலாளருங்களுக்குத்தலான் ஒன்றுமில்ல. அனலாடதயேலா உடழத்த, அனலாடதயேலா விழுந்த."

"இத என்வனலாடை இலலாகலா இல்ல வமைடைம. வதலாழிலலாளர நலத்தடற கவேனிக்க வவேண்டியே விவேகலாரம"

"ஓங்க இலலாகலாடவேவயே நீங்க ஒழுங்கலாய் கவேனிச்சலால் வபலாதம சலார. இவதலா. இந்த. இரண்டு வலடீஸஸஜும 
விபத்த நடைந்த இடைத்தல இருந்திருக்கலாங்க. இவதலா. இவேர வபயேர வபருமைலாள. இவேரும இருந்திருக்கலார. 
இந்தப் பஞ்சலாயேத்தலார கிட்வடையும வகளுங்க சலார."

"என்ன வமைடைம இத? நலாயேகம ஒரு பஞ்சலாயேத்தலாடரச் வசலால்றலார, நீங்க ஒண்ணச் வசலால்றீங்க. கடடைசில 
எனக்குத்தலான் பஞ்சலாயேத்த இல்ல. வபசலாமை வமைலாதல்ல பிணத்த எடுத்த நல்லவிதமைலாய் அடைக்கம 
வசய்யுறடத விட்டுப்பட்டு. நலான் இதல என்ன பண்ண முடியும?"

"நீங்க என்ன பண்ணுறீங்கவளலா வதரியேலாத. நலாங்க என்ன பண்ணுவவேலாம என்கிறடத மைட்டும 
வசலால்லிடுவறலாம. நலாங்க பயேலாப்ஸி ரிப்வபலாரட் சரியேலா கிடடைக்குமுன்னலால பிணத்டத எடுக்கப் 
வபலாறதில்டல. நலாடளக்குக் கட்டிடைத் வதலாழிலலாளர ஆயிரக்கணக்கில் இங்வக வேந்த நியேலாயேம 
கிடடைக்குமவேடர அடமைதியேலாய் வபலாரலாடைப் வபலாகிவறலாம. சலாகுமவேடரகூடை உண்ணலாவிரதம இருந்தலாலும 
இருக்கலலாம."

இன்ஸ்வபக்டைர தீவிரமைலாக வயேலாசித்தலார. முன்விடளவுகடளயும பின்விடளவுகடளயும சீரதூக்கிப் 
பலாரத்தலார. இறுதியில் "ஆல்டரட் பயேலாப்ஸி ரிப்வபலாரட் வேரட்டும. அதன்படி ஆக்ஷன் எடுக்கலலாம" என்று 
வசலால்லிவிட்டு டரட்டைடரப் பலாரத்தலார. அவேர வவேளடளக் கலாகிதத்டத அவேரகளிடைம கலாட்டிவிட்டுக் 
கிழித்தப் வபலாட்டைலார.

நிரவேலாகிகளும இதர வதலாழிலலாளரகளும அன்னவேடிடவே அனுதலாபமைலாக வநலாக்கியேபடிவயே 
கலாமபவுண்டுக்கு வவேளிவயே வேந்தலாரகள. திடீவரன்று வபயிண்டைர வபருமைலாள ஒரு வயேலாசடன வசலான்னலார.

"நமமை வதலாகுதி எம.எல்.ஏ.டயேயும கட்சித் தடலவேரகடளயும பலாரத்த நியேலாயேம வகட்கலலாம."

எல்வலலாரும அவேர வசலான்னடத ஒப்பக் வகலாண்டு முதலில் எம.எல்.ஏடயேப் பலாரத்தலாரகள. அவேர 
அன்னவேடிடவேப் பலாரத்ததம அழுதவிட்டைலார. கண்கடளக் கூடைத் தடடைத்தக் வகலாண்டைலார. பிறகு "அடைவடை
நலாயேகமைலா? நல்ல மைனுஷனலாச்வச, நலான் வசலால்லி நஷ்டை ஈடு வேலாங்கித் தலாவறன்" என்று வசலால்லிக் 
வகலாண்வடை நலாயேகத்டத அப்வபலாவத பலாரக்கப் வபலாகிறவேரவபலால் கலாரில் ஏறினலார. கலார நலாயேகம வீட்டுக்கு 
எதிரதிடசயில் வபலானத.

நிரவேலாகிகள சடளக்கவில்டல. ஒருசில தடலவேரகடளப் பலாரத்தலாரகள. ஒரு சிலர தனி மைனித விவேகலாரம, 
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தடலயிடை முடியேலாத என்றலாரகள. இன்னும சிலர தட்டிக் கழித்தலாரகள. ஒருவேர நலாயேகத்தக்வக வேக்கலாலத்த 
வேலாங்கிப் வபசினலார. நலாயேகம வகலாடுத்த நன்வகலாடடைகளின் கனபரிமைலாணத்திற்கு ஏற்ப, அவேரகளின் 
சருதியில் ஏற்ற இறக்கம இருந்தலாலும, அந்த சருதி வபலாட்டை அனுபல்லவி நலாயேகத்திற்கு உதவுவேத 
மைலாதிரிவயே இருந்தத. கட்சிக்கலாரன் என்று ஒருவேர நழுவே, சக கலாண்டிரலாக்டைர என்று இன்வனலாருவேர நழுவே, 
ஜேலாதிக்கலாரன் என்று மைற்வறலாருவேர நழுவே, நளளிரவு நழுவியேத தலான் மிச்சம. அவேரகடளப் பலாரத்த 
வதருநலாய்கள குடலத்தததலான் வசலாச்சம. 'என்ன விபரம' என்று வபலாறுடமையேலாய்க் வகட்க 
மைனமில்லலாதவேரகளலாய், ஏவதலா தடலவபலாகிற அவேசரத்தில் தடிப்பவேரகள வபலால், அவேசர அவேசமைலாகக் 
வகட்கும தடலவேரகளிடைம எடதச் வசலால்வேத? வேலாய்தலான் வேலிக்கும, கலால்தலான் வநலாகும.

வேலாய் வேலித்த, கலால் வநலாவவேடுக்க, வதலாழிலலாளரகள அன்னவேடிடவே, அவேள குடிடசயில் வகலாண்டு வேந்த 
விட்டைலாரகள. "கவேடலப்படைலாதீங்கமமைலா. நீங்க அனலாடதயில்ல. நலாங்க இருக்கிவறலாம" என்று 
எல்வலலாருக்கும வசரந்தச் வசலால்வேத வபலால், அந்தப் வபண் வசலான்னலாள.

அன்னவேடிவு, அவேரகடளவயே பலாரத்தலாள. கட்டிடைத் வதலாழிலலாளர சங்கத்தில் உறுப்பினரலாக உளள 
அவேளுக்குப் பரிச்சயேமைலான அத்தடன வபரும இருந்தலாரகள. ஆனலால் வவேலுடவேத்தலான் கலாணவில்டல.

அன்னவேடிவு, அந்தக் கூட்டைத்தில், அவேடனத் வதடுவேத வபலால் உற்றுப் பலாரத்தலாள. ஓயேலாத பலாரத்தலாள. 
பிறகு யேதலாரத்தத்டத உணரலாமைல் வதடியே கண்கடளத் தண்டிப்பவேள வபலால் அவேற்டற மூடிக்வகலாண்டைலாள.
---------
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எல்வலலாருக்கும வபலாதவேலாகத்தலான் வபலாழுத விடிந்தத. ஆனலால், தினமும விடியும அந்தப் வபலாழுத 
அன்னவேடிவுக்கு வவேறு விதமைலாகத் வதலான்றியேத. வகலாழிகள மைலாரடித்தன. குழலாய்ச் சத்தம ஒலமைலாயின. 
அந்தக் குடிடசவயே மையேலானமைலானத.

அன்னவேடிவு நிடலயிழந்ததலால், நிடனவு இழந்த, கிடைந்தலாள. சில வபண்கள அவேள கலாதில் சக்கு டவேத்த
ஊதினலாரகள. ஒருத்தி, வேலுக்கட்டைலாயேமைலாக அவேள வேலாயில் கஞ்சிடயே ஊற்றினலாள. இன்வனலாருத்தி, 
அவிழ்ந்த படைடவேடயேக் கட்டி விட்டைலாள.

அன்னவேடிவு படுத்தத்தலான் கிடைந்தலாள. 'எழுந்திரு பிளள என்று வசலால்பவேன் எழமுடியேலாமைல் 
வபலாய்விட்டைலான். 'என் ரலாசலாத்தி நலான்தலான் ஒன்டன தூக்கி விடுவவேனலாம என்று படுத்தக் கிடைந்தவேடன 
தூக்கி விடுபவேடனத் தூக்கி வேர, ஆட்கள வபலாய்விட்டைலாரகள. 'டைலாக்டைருங்க, கழுத்த பிசகனுதலதலான் 
இறந்திருக்கலார மைலாரடடைப்ப கிடடையேலாதன்னு ரிப்வபலாரட்ல எழுதியிருக்கலாங்களலாம. நமமை சங்கத்தக்கு 
பயேந்ததலான் டைலாக்டைருங்க நியேலாயேமைலா எழுதியிருக்கலாங்க. இந்த கலாண்டிரலாக்டைர பயேல சமமைலா விடைப்படைலாத 
என்று வவேளிவயே அடிப்படும வபச்ச அவேள கலாதில் விழுந்தத. ‘என்ன எழுதி என்ன வசய்யே? என் ரலாசலா 
வபலானவேர வபலானவேரதலான். அவேர ஆரலால வகலாண்டு வேர முடியும?

நீர வகலாரக்கும கண்கவளலாடு, நிடனவுகள கலக்கும வநஞ்வசலாடு அவேள, வநடுஞ்சலாண்கிடடையேலாய் 
கிடைந்தவபலாத, ஒருவேர உளவள வேந்தலார. முதலில் பிளலாட்பலாரத்தில் அவேடளயும அவேள கணவேடரயும 
உதறிவிட்டைபடி நடைந்தலாவர அந்த 'உளளூர மைலாமைலாதலான் - நலாயேகத்தின் நண்பர. விவேகலாரம வபரிதலாகலலாம 
என்படத இன்ஸ்வபக்டைர நடுநிடலவயேலாடு இருக்க விருமபவேதில் இருந்த பரிந்த வகலாண்டை நலாயேகம, 
அன்னவேடிவுக்கு வசலாந்தக்கலாரர யேலாரலாவேத உண்டைலா என்று ஆய்வு வசய்தலார.

நல்ல வவேடளயேலாக, அன்னவேடிவின் மைலாமைலாவவே அவேருக்கு நண்பர. பலவிதத்தில் பிளலாக் 
மைலாரக்வகட்டுகளில் இருந்த பிரலாஸ்டிடுட்டுகள வேடரக்கும இருவேருக்கும உறவுண்டு. வகலாரட்டுக்கு 
வவேலுவின் விவேகலாரம வபலானலால் களளத்தனமைலாக சிவமைண்ட் மூட்டடைகடள பிளலாக்கில் விற்றத 
வவேளிச்சத்தக்கு வேரலலாம. நலாயேகம பயேந்த நண்படர நலாடினலார. இந்த நண்பருக்கும ஒரு ஈடுபலாடு 
நலாயேகத்திடைம இருந்தத. "பிளலாக்கில் சிவமைண்ட் வேலாங்கி, 'டைலாரக் பிளலாக்கில்' விற்கும 
வேலாடிக்டகயேலாளரகளில் அவேரும ஒருவேர. அந்த லலாரியில் விழுந்த மூட்டடைகளில் இருபத இவேருடடையே 
வீட்டிற்குள இருக்கிறத. விவேகலாரம தனக்கும தடலவேலியேலாகிவிடைக் கூடைலாவதன்று, அவேர 
உபவதசியேலாகவும உபகலாரியேலாகவும வேந்தலார.

அன்னவேடிவு, தடலடயேத் தூக்கி அவேடர ஏறிட்டுப் பலாரத்தவிட்டு, மீண்டும தன் தடலடயே தடரயில் 
வபலாட்டைவபலாத, அவேர பக்குவேமைலாகப் வபசினலார. அவேடள ஓரக்கண்ணலால் பலாரத்தபடி, வதள 
வகலாட்டுவேதவபலால சூளவகலாட்டிப் வபசினலார.

"விஷயேத்டதக் வகளவிப்பட்டைதம மைலாமைலாவுக்கு டகயும ஒடைல கலாலும ஒடைல. ஒன்டன எப்படி 
வதத்தறதன்னும பரியே மைலாட்டைக்கு வநரலா அந்த நலாயேகத்தக்கிட்வடை வபலாவனன். நலாயேப் வபசனத மைலாதரி 
வபசிவனன். "யேலாவரலாடை பிளளன்னு நிடனச்சடைலா”? வகலாரட்டுக்கு என் மைருமைகள வேரமைலாட்டைலாள. நலான்தலான் 
வேருவவேன்னு மிரட்டுவனன். பயேந்தட்டைலான். ஆயிரம ரூபலாய் வகலாடுத்தடுவறன். விஷயேத்த 
விட்டுடுங்கன்னு வகஞ்சினலான். அவதலாடை ஒன்னத் தூண்டி விடுறவேங்க தின்னிப் பயேலுவே, ஒன்டன 
ஏவிவிட்டு அதல பணம பண்ணப் பலாக்கலாங்க. அதனலால நலாயேகமும வயேலாசிக்கலான். ஆயிரம ரூபலாய் 
தந்தடுவேலான். ஆனலால் ஒரு கண்டிஷன். நீ இந்த வமைட்ரலாஸ்ல இருக்கப்படைலாதலாம. ஒன்ன இந்தப் பயேலுவே 
தூண்டிக்கிட்வடை இருப்பலாங்கன்னு பயேப்படுறலான். அவேன் வசலால்றதம நியேலாயேம மைலாதரிதலான் எனக்குப் 
படுத."

அன்னவேடிவு, தடலடயே சிறித உயேரத்தி, சவேரில் சலாய்ந்தபடி அவேடரவயே பலாரத்தலாள. மைலாமைலாவுக்கு 
மைகிழ்ச்சி. சிறித சத்தம வபலாட்வடை வபசினலார.

நமமை நிடலடயேயும வயேலாசிக்கணும. நீ அறியேப்வபலாண்ணுசின்னஞ்சிறு வேயேச நலாயேகம வபலால்லலாதவேன். 
அடியேலாள வேச்சிருக்கலான். பணம வேச்சிருக்கலான். ஒன்டனக் வகலாடல பண்ணிவிட்டைலால். வகலாடலகூடை 
பரவேலாயில்டல. எங்வகயேலாவேத தூக்கிட்டுப்வபலாய் ஏதலாவேத பண்ணிவிட்டைலால் மைலாமைலாவேலால தலாங்க 

? Փգպտո இல்லன்னலா இருபத்த நலாலு மைணிவநரமும ஒனக்குக் கலாவேலுக்குத்தலான் இருக்க முடியுமைலா? 
உன் இஷ்டைம. பணம வவேணுமுன்னலால் வசலால்வற? நலாமும கலாலத்த அனுசரித்த நடைந்தக்கணும பலாரு 
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என்ன வசலால்வற?

அன்னவேடிவு எதவும வசலால்லவில்டல. அவேள அருவக நின்ற ஒரு வபண்டண தன்னருவக வேரச் 
வசலான்னலாள. அவேள கலாதில் எடதவயேலா வசலால்லிவிட்டு, தடலடயே தடரயில் சட்வடைன்று வபலாட்டுவிட்டு, 
அவேருக்கு முதடகக் கலாட்டியேபடி, சவேவரலாடு முகம உரச, திருமபிப் படுத்தக் வகலாண்டைலாள. அந்தப் வபண் 
அவேடரப் பலாரத்தக் கத்தினலாள.

"வயேலாவ்! நீயும ஒன் முகரக்கட்டையும, வபரமைலா வபசவேந்வத? ஒன்டன மைரியேலாதியேலா இடைத்தக் கலாலி 
பண்ணுமபடி அன்னவேடிவு வசலால்லச் வசலான்னலாள. இன்னுமைலா உட்கலாரந்திருக்வக?"

ஆனலானப்பட்டை உளளூர மைலாமைலா' திடுக்கிட்டு எழுந்தலார. அந்தப் வபண்டணவயே பலாரத்தவிட்டு, பின்னர 
வவேகமைலாக வவேளிவயேறினலார.

அடரமைணி வநரத்திற்குப் பிறகு, சத்தம வகட்டு, அன்னவேடிவு திருமபிப் பலாரத்தலாள.

வகலாவிந்தன், வசந்தழல் கண்கவளலாடு, சிந்தம மூக்வகலாடு, அவேடளவயே பலாரத்தபடி நின்றிருந்தலான். 
அன்னவேடிவு வமைல்லக் வகட்டைலாள.

"ஆஸ்பத்திரிக்குப் வபலானியேலா? அமமைலாவுக்கு எப்படி இருக்கு? விஷயேத்த வசலான்னியேலா?"
வகலாவிந்தன் சலிப்வபலாடு வசலான்னலான்.

"வபலாவனன். அமமைலா வசலால்றத வேலாங்குற நிடலயில் இல்ல. இப்வபலா, தமபி, அக்கலாவுக்கு ஆறுதல் 
வசலால்றலான். இன்னும இரண்டு நலாடளயில, அக்கலா, தமபிக்கு ஆறுதல் வசலால்றத வேரும."

அன்னவேடிவு, கண்கடள அகல விரித்தலாள. வகலாவிந்தன் படைபடை வவேன்று வபசினலான்.

"வரண்டு நலாடளக்கு வமைல தலாங்கலாத, வீட்டுக்கு தூக்கிக்கினு வபலான்னு ஆஸ்பத்திரில வசலான்னலாங்க. 
நலானுதலான் 'எங்க குடிடசயில வரண்டு பிணத்டத டவேக்க இடைமில்லன்னு வசலால்லிவிட்டு வேந்தட்வடைன்."

வகலாவிந்தன், அவேளின் தக்கத்டதப் பகிர வவேண்டியே சமையேத்தில் தன் தக்கத்டத சமைத்தக்கூடைலாத என்று 
நிடனத்தவேன் வபலால் தன்டனக் கட்டுப்படுத்த முடியேலாதவேனலாய் வவேளிவயே ஓடினலான். அன்னவேடிவு 
குப்பறப் படுத்தலாள. இரண்டு கண்களில் ஒன்று இறந்தவேனுக்கலாகவும, இன்வனலான்று எப்வபலாத எந்தச் 
சமையேத்திலும இறக்கப் வபலாகிறவேளுக்கலாகவும குடைவமைடுத்தன. வநஞ்ச வகலாளளி வபலால் எரிந்தத. உடைமப 
அஸ்திவபலால் குடழந்தத.

அடரமைணி வநரத்திற்குப் பிறகு அங்குமிங்குமைலாக வேந்த வபலான கூட்டைத்தில் வபயிண்டைர வபருமைலாள 
வேந்தலார. அவேள எழுந்திருக்கப் வபலானவபலாத அவேடளப் படுத்தக் வகலாளளுமபடி டகயேடசத்தலார. பிறகு 
எல்வலலாடரயும வவேளிவயே வபலாகச் வசலால்லிவிட்டு தழுதழுத்த குரலில் வபசினலார

"ஒன்கிட்டை ஒரு சமைலாச்சலாரம வபச வேந்வதன் அன்னம. இந்தச் சமையேத்தல வபசறத தப்பத்தலான் என்ன 
பண்றத, ஏடழ எளியேவேங்களலால கலால வநரத்தப் பலாரக்க முடியேலாத. தக்கபடிதலான் நலாமை நடைந்தக்கணும"

"ஒன்வனலாடை வசலாந்தக்கலாரர வேந்த ஒனக்கு ஆயிரம ரூபலாய் தலாரதலாய் வசலான்னதலாய்க் வகளவிப்பட்வடைன். 
விட்டுப் பிடிச்சலால் வரண்டைலாயிரமும கிடடைக்கும. நலாட்ல அனலாடதயேலா இருக்கிறவேங்க கட்டிடைத் 
வதலாழிலலாளரகளும விவேசலாயேக் கூலிகளுந்தலான். இதல நமமை வபலாழப்ப சரக்கஸ் வபலாழப்ப. நமைக்கு 
இ.எஸ்.ஐ ஆஸ்பத்திரி இல்ல. அப்படி இருந்தலா, இருந்தலால் தலாயேமமைலா அப்படி ஆகியிருக்கமைலாட்டைலாள. 
நமைக்குன்னு சரியேலான சட்டை திட்டைம இல்ல. வவேடலக்குத் தக்கபடி நலாமை இயேங்கணும. நமைக்குத் தக்கபடி 
வவேடல இயேங்கலாத. சமபளத்தலயும விதிமுடற இல்ல. கலாண்டிரலாக்டைருக்குத் தக்கபடி வரட்டு வேலாரத்தல 
நலாலு நலாடளக்கு வவேல இல்ல. ஒன் பருஷன் மைலாதரி விபத்தல இறந்தலால் வகட்க நலாதியில்ல. நலாய் 
இறந்தலாக்கூடை கலாரப்பவரஷன் படதக்கும. ஒடைமடப விற்கிற தலாசிடயே விடை உடழப்டப விற்கிற நமமை 
பிடழப்ப வமைலாசமைலான வபலாழப்ப"

"இந்தப் வபலாக்குக்கலாகத்தலான் சங்கம வேச்வசலாம. ஒன் பருஷவனலாடை சலாவுல கலாண்டிரலாக்டைர, சப்-
கலாண்டிரலாக்டைர, சரக்கலார எல்வலலாருவமை சமபந்தப்பட்டிருக்கு. இப்வபலா டைலாக்டைருங்களும விபத்தல 
இறந்ததலாய் எழுதிட்டைலாங்க. நலாங்கவள கலாண்டிரலாக்டைடர மிரட்டி உருட்டி நஷ்டை ஈடு வேலாங்கித் 
தந்தடைலலாம; அத வபரியே கலாரியேமைல்ல. ஆனலால் இத ஒரு முன்னுதலாரண வகஸலாய் இருக்கதனலால. வலபர 
வகலாரட்ல வபலாய் வேழக்கு வபலாடைலலாமைலான்னு நிடனக்வகலாம. இதல ஒரு நல்ல தீரப்பக் கிடடைச்சலால் 
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பலருக்குப் பலன் கிடடைக்கும. எந்தத் வதலாழிலலாளி குடுமபமும அனலாடதயேலாகலாத. ஒருவவேடள வகஸ் 
வதலாற்றுப் வபலாய்விட்டைலால் வமைலும பலமைலா வபலாரலாடைலலாம. விடைப்வபலாவேதில்டல.

சங்கம எடுத்த முடிடவேத்தலான் ஒன்கிட்டை வசலால்வறன். நலாங்கவள மைறியேல் வசய்த வரண்டைலாயிரம 
மூவேலாயிரம ஒனக்கு வேலாங்கித் தரட்டுமைலா? இல்ல வலபர வகலாரட்டுக்குப் வபலாகலலாமைலா? இதல ஒன் இஷ்டைம
தலான் முக்கியேம. ஒனக்கு எந்த வேடகயிலும உதவேத் தயேலார. மைறியேலலா, வகலாரட்டைலான்னு நீதலான் உத்தரவு 
வபலாடைணும. இன்வனலான்டறயும வசலால்லிடுவறன். வகலாரட்டு, வேழக்குன்னு முடிவவேடுத்தலா நீ மைலாசம 
ஒருதடைவே, அப்பறம வேலாரம ஒரு தடைவேன்னு அடலயே வவேண்டியிருக்கும. ஏடழங்களுக்கு தீரப்பவிடை 
வேலாய்தலாக்களதலான் எதிரிங்க. இப்படிப்பட்டை சிரமைத்த சகிச்சலாகணும. உனக்கு நஷ்டைஈடு கிடடைத்தலாலும 
உண்டு. கிடடைக்கலாவிட்டைலாலும உண்டு. அவத சமையேத்தில் ஒன்டன நலாங்க அனலாடதயேலா விடைமைலாட்வடைலாம. 
என்ன வசலால்வற?"

அன்னவேடிவு விமமினலாள. வபயிண்டைர படதபடதத்த அவேள அருவக வபலானலார. "என்னமமைலா, என்ன 
வசலால்லிட்வடைன்? ஏன் அழுகிவற?" என்றலார.

அன்னவேடிவு, விமமைலுக்கிடடைவயே வகவிக் வகவி வசலான்னலாள.

"என்டன பணத்தக்கு ஆடசப்படுபவேளனு நிடனச்சிட்டியேவர அண்ணலாச்சி ஒங்க வசலால்லுக்கு உசத்தியேலா 
எத இருக்க முடியும? எங்க ஊரக்கலாரன் ரூபலாய் ஆடசடயேக் கலாட்டினலான். அவேடனத் தரத்தினத 
வதரிஞ்சம உங்க வேலாயில இருந்த இந்த மைலாதிரி வேலாரத்த வேரலலாமைலா? என்டன சயேநலக்கலாரியேலா 
நிடனக்கலலாமைலா? பிளலாட்பலாரத்தல நின்ன என்டன கருடணவயேலாடு பலாரத்த உங்கடள மைறக்க முடியுமைலா? 
என்னக் கலாணலாதவேள மைலாதிரி வபலான ஊரக்கலாரடன நிடனக்க முடியுமைலா? என் பருசவனலாடை சலாவில எனக்கு 
என்ன வேரும என்கிறத முக்கியேமைல்ல அண்ணலாச்சி. நீங்க எந்த முடிவு எடுத்தலாலும அத எனக்கலாக 
மைட்டும இருக்கப்படைலாத. எல்வலலாருக்கலாகவும இருக்கணும. அப்படி எல்வலலாருக்குவமை ஒரு நன்டமை 
ஏற்பட்டைலால் என் பருஷன் சலாவிலயும ஒரு அரத்தம இருக்குன்னு நிடனப்வபன். அவுக வசத்தத இப்பப் 
வபரிசில்ல; அவுகள மைலாதிரி நமமை ஆளு இனிவமைலும சலாகலாமை இருக்கததலான் வபரிச. வகலாரட்டுக்குப் 
வபலாறதக்கு எதலயேலாவேத டகவயேழுத்தப் வபலாடைணுமைலா அண்ணலாச்சி?”

வபயிண்டைர வபருமைலாளலால் வபச முடியேவில்டல. அவேடள வநலாக்கிக் டகவயேழுத்தக் குமபிட்டைலார. "நீ 
விதடவேயேலாக அல்ல. எங்களுக்குத் தலாயேலாய் மைலாறிட்வடை. வவேந்தத தின்னு விதி வேந்தலா சலாகுறதன்னு 
மைட்டுவமை நிடனக்கிற நமமை வேரக்கத்தக்கு ஒரு மைரியேலாடதடயே, ஒரு அந்தஸ்டத வகலாடுத்திட்டை தலாவயே"

வபயிண்டைர வபருமைலாளலால் வமைற்வகலாண்டு வபச முடியேவில்டல. அவேள முன்னலால் அழுத, 
அப்வபலாததலான் அழுத ஓய்ந்த அவேடள மீண்டும அழடவேக்க விருமபலாமைல் கண்ணீரத் தளிகள தடரயில் 
வதறிக்குமபடி வவேளிவயே ஓடினலார.
----------
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திடீவரன்று ஒரு பரப்பரப்ப. 

வபண்கள கூப்பலாடு வபலாட்டைலாரகள. வகலாவிந்தன் வேலாயிலும வேயிற்றிலும அடித்தக் வகலாண்டைலான். 
அன்னவேடிவு நிமிரந்த பலாரத்தலாள. 

முகவமைலா அல்லத உடைமபின் எந்த பகுதிவயேலா வதரியேலாதபடி வவேளடள வவேளடளயேலான கட்டுக்கவளலாடு 
பிணம வேந்தத. உடைமபின் ஒவ்வவேலாரு உறுப்பம அறுக்கப்பட்டு, அப்பறம டதக்கப்பட்டிருந்தத. இந்தப் 
பிணத்டத எடுப்பதற்கு வதலாழிலலாளிகள கிட்டைத்தட்டை அறுபத ரூபலாய்வேடரக்கும அழுதலாரகளலாம. 
மைனிதலாபிமைலானம, அறுபத ரூபலாய்க்கு வமைல் விற்கப்படைவில்டல.

வவேலு, மூடலயில் சலாத்தி டவேக்கப்பட்டைலான். வபண்கள ஓலமிட்டைலாரகள. வேலாய் நிடறயேச் சிரித்த, 
ஒவ்வவேலாருவேடரயும அக்கலா என்றும தங்கச்சி என்றும பலாட்டி என்றும வேயேதக்குத் தக்கபடி அடழக்கும 
அந்த வேலாலிபன், வேயேதலாகும முன்னலாவலவயே இறந்தவிட்டை வசலாகத்தில் எல்லலாப் வபண்களும 
தலாய்டமையின் தவிப்பலால், தலாங்கள வபற்ற பிளடளகடள பறிவகலாடுத்தத வபலால் பலமபினலாரகள.

அன்னவேடிவேலால் எழுந்திருக்க முடியேவில்டல. டககடள ஊன்றியேபடி தவேழ்ந்தலாள. உடைவன இரண்டு 
மூன்று வபண்கள அவேடளத் தூக்கிக் வகலாண்டு வபலாய் பிணத்தின் அருவக டவேத்தலாரகள. அவேள வீறிட்டுக்
கத்தினலாள.

"என் ரலாசலா! உன்டன உயிவரலாடை இருக்டகயிவல உடைமப முழுவேதம வவேளள வவேட்டியும வவேளடளச் 
சட்டடையுமைலா இந்தப்பலாவி அழகு பலாரக்கவலன்னு நிடனச்ச. ஆஸ்பத்திரிக்கலாரங்க உன்டன சிங்கலாரிச்ச 
விட்டிருக்கலாங்கவளலா? வேலாழுமவபலாத வமைலாட்டையேலா இருந்த ஒனக்கு, வசத்தபிறகு சிங்கலாரமைலா? இந்த 
சிங்கலாரத்தப் பலாரக்கவேலா, நலான் பட்டைணம வேந்வதன்! அய்வயேலா, என் ரலாசலாவவேலாடை முகத்டத மைடறக்கிற 
கட்டுக்கள எடுங்கவளன்! யேலாரலாவேத எடுங்கவளன்! என் ரலாசலாவவேலாடை ~ என் டவேரக்கட்டிவயேலாடை வமைலாகத்த 
ஒரு தடைடவேயேலாவேத பலாத்தலாகணும."

அவேளுக்கு என்ன வதரியும? அந்தக் கட்டுக்கடள அவிழ்த்தலால் கண்களும வமைலாவேலாயும வநற்றியும 
தனித்தனியேலாக விழும என்படத அந்தப் வபடதக்கு எப்படிச் வசலால்வேத? எல்வலலாரும தயேங்கினலாரகள. 
அன்னவேடிவு, அவேன் முகம மைடறத்த கட்டுக்கடள ஆவவேசத்வதலாடு அவிழ்க்கப் வபலானலாள. தடுக்கப் 
வபலானவேரகடள அடிக்கக்கூடை வபலானலாள. பிறகு பிணத்வதலாடு பிணமைலாக மையேங்கிச் சலாய்ந்தலாள. யேலாவரலா 
வசலாடைலா' என்றலார. எவேவளலா 'சக்கு என்றலாள. அன்னவேடிவவேலா உடடைந்தவபலான வசலாடைலாபலாட்டில் 
சிதறல்களவபலால, சக்கு நூறலான சக்குத்தண்டுகள வபலால, பிணத்தின் வமைல் சலாய்ந்தபடி கிடைந்தலாள.

வதர வேந்த விட்டைத. பூமைலாடலகள வதலாங்கவிடைப்பட்டைன. வமைளதலாளத்டதயும, சிலமபக் கமபங்கடளயும,
வதலாழிலலாளரகள வவேண்டைலாவமைன்று தடுத்த விட்டைலாரகள. யேலாவரலா ஒருத்தி "இந்தத் வதர திருமபி வேரும. 
ஆனலால், வவேலு அண்ணன்." என்று விட்டை இடைத்டதப் பூரத்தி வசய்யே முடியேலாமைல் அழுதவபலாத, அத்தடன 
வபண்களும அழுதலாரகள. வபயின்டைர வபருமைலாளுக்கும மையேக்கம ஏற்பட்டைத. ஒரு தூணில் 
தன்டனயிழந்த சலாய்ந்த கிடைந்தலார. வகலாவிந்தன் அழுடகயேலால் விழுங்கப்பட்டைவேன்வபலால், உடழத்த 
உடழத்த, சிறுநீரகங்களின் உடழப்ப நின்று உழலும, தன் தலாயின் மைரணத்திற்கு அழுடகடயே வசமித்த 
டவேக்க நிடனத்தவேன்வபலால், டபத்தியேக்கலாரன் வபலால் கூட்டைத்டதப் பலாரத்தபடி நின்றலான்.

ஆயிரக்கணக்கில் திரண்டை சங்க உறுப்பினலாரகள- கட்டிடைத் வதலாழிலலாளரகள, தத்தம கிடளச் சங்கங்களின்
சலாரபில், வவேலு என்ற முன்னலாள வதலாழிலலாளிக்கு மைலாடல வபலாட்டைலாரகள. அந்தப் பிணத்திற்கு முன்னலால் 
டவேக்கப்பட்டிருந்த தலாமபலாளத்தட்டில் யேலாரும வசலால்லலாமைவல இரண்டு ரூபலாய், ஐந்த ரூபலாய் என்று 
வபலாட்டுக் வகலாண்டிருந்தலாரகள. நலாணயேங்கள விழுந்த விழுந்த, தூங்கலாமைல் தூங்குபவேடன தயில் 
கடளயே முற்படுவேதவபலால் வதலான்றியேத.

வவேலு, ரதத்திற்குக் வகலாண்டு வபலாகப்பட்டு, அங்கிருந்த சிமமைலாசனத்தில் ஏற்றப்பட்டைலான். எளியேவேரகள 
சலாகுமவபலாததலாவன இப்படிப்பட்டை இருக்டககளில் உட்கலாரமுடியும? உட்கலாரத்தி 
டவேக்கப்பட்டைவேடனப் பலாரத்த ஆண் வபண் அத்தடன வபரும ஓலமிட்டைனர. அன்னவேடிவு தவிர 
அத்தடன வபண்களும அழுதலாரகள. 

வதர நகரந்த வகலாண்டிருந்தத. வதருவவே நகரவேத வபலான்ற வதலாரடண, வதரு முழுவேடதயும மூடி 
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மைடறத்த மைக்களின் வமைளன ஊரவேலம. ஆலயேத்தின் உற்சவே மூரத்திடயேச் சமைந்த வசல்லும வதருக்குப் 
பின்னலால் வபலாகும உண்டமையேலான பக்தரகளகூடை, இந்த அளவிற்கு உணரச்சி வேசப்பட்டிருக்க 
மைலாட்டைலாரகள. இந்த 'சவே மூரத்திடயே ஏற்றிச் வசல்லும வதருக்குப் பின்னலால் வதலாழிலலாளரகளும, 
அவேரகளின் வதலாழிவலலாடு சமபந்தப்படைலாத வபலாதமைக்களும, நடைக்க முடியேலாமைல் நகரந்த 
வகலாண்டிருந்தலாரகள. அவேசரத்தில் ஊரவேலத்திற்கு வபலாலீஸ் முன் அனுமைதி வேலாங்கவில்டல. ஆனலாலும, 
அந்த ஊரவேலத்தின் நிசப்தத்திற்குக் கட்டுப்பட்டு, பல்லவேன் பஸ்கள வேழிவிட்டு நின்றன. ஆட்வடைலாக்கள 
அடைங்கின. வபலாதமைக்களில் பலர மிகப்வபரியே அந்த ஊரவேலத்தின் கலாரண கலாரியேங்கள பரியேலாமைல் ஏவதலா 
ஒரு உந்ததலில், அந்த மைக்கள வவேளளத்தில் தளித்தளியேலாய்- ஆறுகள ஆறுகளலாய்ச் சங்கமித்தலாரகள.

வதருக்குப் பின்னலால் வேந்த கட்டிடைத் வதலாழிலலாளரகள, 'விபத்தில் இறந்தலால் பத்தலாயிரம வகலாடு என்வறலா, 
அல்லத 'எங்கள வவேடலடயே ஒழுங்குபடுத்த சட்டைம இயேற்று என்வறலா வகலாஷம இயேக்கவில்டல. மைலாடி 
வமைவல மைலாடி கட்டை சலாரம கட்டி ஏறுகிவறலாம. தவேறி விழுந்தலால் சக்டகயேலாவவேலாம. தடுப்பதற்கு 
நலாதியில்டல என்ற பழக்கப்பட்டை பலாடைடலயும பலாடைவில்டல. அந்தப் பலாடைடலயும அவேரகளின் 
முழக்கங்கடளயும, பிணமைலான வவேலு, வசலால்லலாமைல் வசலால்லிக் வகலாண்டு இருந்தலான். கலாட்டைலாமைல் 
கலாட்டிக் வகலாண்டிருந்தலான்.

இரண்டு குடிடசப் வபண்களின் வதலாளகளில், டகவபலாட்டுத் வதலாங்குபவேளவபலால் வநலாண்டியேபடி நடைந்த 
அன்னவேடிவு, அந்த ஜேனசமுத்திரத்டதப் பலாரத்தலாள. அத்தடனப் வபரும- அவேரகள எங்வக 
பிறந்தவேரகவளலா, என்ன சலாதியினவரலா மைதத்தினவரலா - அங்வக கூடி, அவேனுக்கலாக அழுவேடத 
உணரந்தவபலாத, அவேள உளளம வலசலாகிக் வகலாண்டு வேந்தத. இதநலாளவேடர, அமமைலாடவேக் கவேனிக்கலாமைல்
இருந்தவிட்டு, இப்வபலாத அதற்குப் பிரலாயேச்சித்தம வசய்பவேன் வபலால், தலாய்ப்பலாசத்தில் தவிக்கும 
வகலாவிந்தன், தலாடயே மைறந்த, தன் மைச்சலாடன நிடனத்த அழுகின்றலான். அத்தடன வபண்களும 
அழுகிறலாரகள. ஏவதலா ஒரு பலாசம, அவேரகடளக் குலுக்குகிறத. அததலான் பலாட்டைலாளி வேரக்கப் பலாசவமைலா? 
அவேளுக்குத் வதரியுவமைலா வதரியேலாவதலா? 

ஆனலால் ஒன்று மைட்டும வதரிந்தத. 

அவேள அனலாடதயேல்ல. பலாட்டைலாளி வேரக்கத்தில் ஒருத்தி. அந்த பலாட்டைலாளி இனத்திற்கலாகப் பலாடுபடை 
வவேண்டியே ஒருத்தி தனிப்பட்டை தனத வசலாகத்டத, அவேரகளிடைம சமைக்கக் வகலாடுக்கலாமைல், அவேரகளின் 
சடமைடயே சமைக்கும அளவிற்கு வேலாங்கிக் வகலாளள வவேண்டியேவேள. தனக்கு ஏற்பட்டை நிடலடமை, பிற 
குடுமபங்களுக்கு வநரலாமைல் பலாரத்தக் வகலாளள வவேண்டியேவேள. இத ஒரு நலாளில் தீரும பிரச்டனயேல்ல. 
அவேள. அத தீரவேத வேடரக்கும, ஒருநலாள கூடை ஒயேப்வபலாவேதம இல்டல.

அன்னவேடிவு சற்றுமமுற்றும வநலாக்கினலாள. ஒலத்டத உளவேலாங்கி பலாசத்டதக் கண்ணீரலாய்க் கலாட்டும 
பலாட்டைலாளிப் படடைடயேப் பலாரக்கிறலாள. அவேள தயேரத்டத எல்வலலாரும பங்குப் வபலாட்டுக் வகலாண்டைதலால் 
தனத சடமை ஐயேலாயிரத்தில் ஒன்றலாய்க் குடறந்ததவபலால் வதலான்றியேத. வேலாழ்ந்த கலாலத்டதவிடை வசத்தபிறகு
பலவேலானலாக- பல்லலாயிரக்கணக்கலான இதயேங்கடள ஒன்று கூட்டி - ஒருங்வக இடணப்பவேனலாகத் 
வதலான்றும - தன் கணவேனின் சடைலத்டத வபருமிதத்வதலாடு பலாரக்கிறலாள. அவேள அழக்கூடைலாத. அவேள ஒரு 
வபலார வீரனின் மைடனவி. அவேள நடடை தளரக்கூடைலாத அவேள ஒரு வீரலாங்கடன.

அன்னவேடிவு தனக்குத் வதலாள வகலாடுத்த இரண்டு வபண்கடளயும பலாசம வபலாங்கப் பலாரத்தவிட்டு, 
டககடள எடுத்த அவேற்டற வீச்சலாக்குகிறலாள. தளளலாடியே கலால்கடள சக்கரமைலாய் மைலாற்றுகிறலாள. கமபீரமைலாக
நடைக்கிறலாள. கண்ணில் வதறிக்கும நீரத்தளிகடள எடதவயேலா, யேலாடரவயேலா, எந்த அடமைப்டபவயேலா 
சண்டிவிடைப் வபலாகிறவேள வபலால் சண்டி விடுகிறலாள.

நலான் என்பதம. நீ என்பதம விலகி, எல்லலாவமை வபலாத என்பதவபலால் உறுதியேலாகி
அவேள -

அந்த ஊரவேலத்தில் ஒருத்தியேலாகிறலாள. 
அந்த ஒருத்திவயே ஊரவேலமைலாகிறலாள.
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D02111 அக ெபா  இல கண

இ த  பாட  எ ன ெசா ற ?

த  ஐ ல கண  பா பா கைள  ெசா ற .. அக ெபா  இல கண
த ற ைப  ற . அக ெபா  இல ய வள ைத , இல கண
வள ைத  எ ைர ற .

அக ைண ஒ க  ப ய ெபா  ெச கைள  ெத ய ப ற .
நா க ராச ந  அக ெபா   அைம ைப  கா ற .

இ த  பாட ைத  ப பதா  எ ன பய  ெபறலா ?

    அக ெபா  இல கண  பா பா கைள அறியலா .

    அக ெபா  இல கண  தமிழி  தனி சிற  என உணரலா .

    தமி  இல கிய இல கண களி  அக ெபா  வள  ப றி அறியலா .

    ந பியக ெபா   ம  ஆசிாிய  வரலா  ப றி அறி  உணரலா .



1.0 பாட ைர

தமி , இல கண வள ைடய ெமாழி. எ ளி  இ  எ ெண  கிைட ப  ேபா ,
இல கிய களி  இ  கிைட க  ெப ற  இல கண . தமி  ஏற தாழ ஐ ப
இல கண கைள  ெகா ள .

த  இல கண க  எ , ெசா , ெபா , யா , அ  என ஐ
இல கண கைள  வன. எ  – எ களா  உ வா  ெசா  – ெசா
உண  ெபா  – ெபா ைள  ெசா வத ய வ வைம  (யா ) ைற –
ெசா  ைற  பய ப  அ  என ஐவைக இல கண க  ஒ ேறா
ஒ  ெதாட ைடயனவாக உ ளன.

இவ  எ , ெசா  ெபா ைள  க வ தைவ. யா  அ
அ ெபா  ற க வ தைவ. ந நாயகமா  ந  ற  ள வ  ‘ெபா ’
ஒ ேற! அ ெபா  இல கண  ஒ  வா ய அக ெபா  ப

வதாக இ பாட  அைம ற .



1.1 ெபா  இல கண

தமி  இல கண  பிாி களி  றாவதாக அைமவ  ெபா  இல கண . இ
‘ெபா ’ எ ப  ெசா  த  ெபா  (meaning) அ . ெசா கைள  ெகா
பாட ப  இல கிய  ெபா  (content – பா  ெபா ) ஆ . தமி  ம களி
வா ைக ெநறிகைள அ பைடயாக  ெகா  லவ க  இல கிய கைள
பைட தன . அ வில கிய கைள அ பைடயாக  ெகா  இல கண ஆசிாிய க
ெபா  இல கண ைத (வா வி  இல கண ைத) வைர  ெகா தன .

1.1.1 அக  ற

அ வா  அைம த ெபா  இல கண  அக  – ற  என இ வைக ப . அக
எ ப  தைலவ  தைல ய  இைடேய அக ேத (மன ) ேதா  காத
உண கைள  ப ய . ற  எ ப  ேபா  ெவ  ஈைக  க
ப ய . அற , ெபா , இ ப  என  ற ப  உ  ெபா க  இ ப
எ ப  அக ெபா ைள  ப . அற  ெபா  ற ெபா ைள  பன.

ன   வா ைக; ன  நா  வா ைக. இவ ைற ைறேய
அக ைண, ற ைண எ  வழ வ .

1.1.2 அக - ற  இல கண அ ைற

ற ெபா  இல ய க  இல கண க  ெப பா  அரச க  ேபா
க க , ர , ெகாைட, க  ேத அைம றன. ற இல ய க  உ ைம

வா  க கைள  வரலா  இட  ெபற த க தைலவ க
ெசய கைள  வன. றநா , ப ப  ேபா ற க
பாட ெப  அரச க  க பைன  பா ர க  அ ல . ஆனா  அக ெபா
பாட க  இட ெப  தைலவ , தைல , ேதா , ெச  ேபா ேறா  
க பைன  பா ர கேள. அவ க  இய ெபய , ஊ ெபய  ேபா றைவ

ட ப வ ◌் ைல. இ த அ பைட ேவ பா  ெகா ேட அக- ற
இல ய க  இல கண க  அைம றன.



1.2 ‘அக ’ - ெபா  ெபா த

அக  எ ற ெசா  ெபா  உ  – உ ேள – உ ளி ப  – அக  இ ப  என
விாி . தைலவ  தைலவி  த  உ ள  உண  அ பவி  இ ப
இ த ைம ைடய  என  பிற  விள க இயலாததாக இ ப . த
ஒ வ ெகா வ  விள க இயலாததாக இ ப . ஆகேவ காத  ஒ க ைத ‘அக ’
எ ற  மிக  ெபா தமா . ‘அக ’ எ பைத ‘ஆ ெபய ’ எ றா
ந சினா கினிய . அக  எ ப  அக ேத (உ ள ேத) நிக  இ ப தி  ஆகி வ த
எ ப  அவ  க .

காத  உ ளேம த ைம; உ ள  ‘அவாேவ’ (ஆைச) தலாக  ‘காத ’
ெவ ப ; உட  க ேய  உ ளேம காரண ; காத  ெமா  ெசய
உ ள  வ ெச ; உ ள  ைன  ைன  காத  க
சம . இைவயா  காதைல – அ ண ைய ‘அக ’ எ  வழ
ெசா லா  ெபா த ைத  ல ப வன. தைல ம க  த த  உ ள
உ ேளேய எ  ம  ஏ ற ைத  ப  அக . ன  ேதா ய
ெதா  ள க  எ  , ‘அக ைண எ ப  மன  ஒ க ’
எ  வைரய ப  ட த க .

1.2.1 அக ெபா  த ற

அக ெபா  ப ய இல கண ெந  த ேக உ ய ; இ  உலக ய ேவ ய
ேப ைம! இத கான சா க  பல உ ளன.

றி சி பா

ச க இல ய க  ஒ றான  பா  களெவா க ைத  ப ய .
அ  ஆ ய அரச  ரக த  த  அ த  பாட  ெப ற  எ ப .
‘த  அ த ’ எ பத  த  அக ெபா  ற ைப எ ைர ப
எ ப  ெபா . ஆ ய ம ன  இ ற ைப அ யா தா  எ ப
அக ெபா  இல கண மர  த ேக ய த ற  எ ப

ல ப றத லவா!

பாிபாட

ப பாட  ற தனா  பா ய ஒ பதா  பாட  களெவா க  ப ய .
அத  ‘த ளா  ெபா ய  த ட ’ எ ற ெதாட  வ ற . அ
ெபா  இல கண  த  த ற  எ பைத  கா ற .

இைறயனா  அக ெபா

இைறயனா  அக ெபா  உைர  வ , ‘இ  எ  த ேறா எ , த
த ’ (இ த  எ ன ெசா ற  எ றா  த  ெசா ற .) எ ற ப

அகேம த  எ பைத   ற .

தமி ெநறி விள க

அக ெபா  இல கண ைத  ப   பழ த  இல கண  ஒ
‘த ெந  ள க ’ எ ேற ெபய  அைம ப  இ  எ ண த க .

கைல  கள சிய



கைல  கள ய  ேபரா ய  . அ ணாசல , ‘இ  காத  ஒ க ைத
இல கண ெந யா  வைரய  த  த ழ ேக உ ய த  ெப

ற பா ’ (ெதா  – 1) எ  வைர ள ள க  ட த க .
ேம கா யவ  ‘த ’ எ ற ெசா  த  அக இல ய , அக இல கண ,
த ழ  அகவா  ெந  என அைன  ெபா  த வைத உணரலா .

தமி ேக உாிய

அக ெபா  பாட க  வடெமா  உ ட ேவ  பல ெமா க  உ .
எ  அக ெபா  பாட க  அைம  வ கா  இல கண
பா பா க  த  ம ேம உ ெட ப  உண த ய .

த  ஆரா  வள  எ ற  ஆ ய  ஏ. . ரம ய அ ய
 கா  ெச க  ஒ  உணர த கன.

“வடெமா  ல பாட கைள , பாட  ெதா கைள  ஊ
கவ தா , அவ  த  அக ெபா  இல கண  இய க
காண ப றன.”

“வடெமா  இல கண க , ெபா  இல கண ைத  ேபா  ஒ  ப
இ பதாக  ெத ய ைல.”

இ வாேற – “ெதா கா ய த  ர ” எ ற உைர வைர த வஞான
வ  வடெமா  இ  ெபற படாம  த  ம ேம உ ளதாக  பல

இல கண  கைள  ப ய ளைத  டலா . அவ  ஒ
‘அக - ற  எ ற ெபா பா பா ’ எ பதா .

     மணெமன  த  த
    ஆ  ஆ  அக ெபா  இய ேப

மல  ந மண  இ யைமயாத ; அ ேபால  ய த  அக ெபா
இல கண  இ யைமயாத  எ ப  ெபா .

இ  அ வைக இல கண  எ  ைல இய ய வ ண சரப  த டபா
வா க  அ  உைர  ேப ைம!

 

த  ம  : னா க  – I



1.3 த  அக ெபா  இல ய க

அக ெபா  எ ற பா ெபா  அ  ப றிய இல கண வைரயைறக  தமிழி
தனி த ைம  த ைம  ெப றி பைத  பல சா க  ெகா  உண ேதா .
அ த த ைமைய ேம  வ வ  ேபா  தமி  இல கிய க
அைம ளன.

எ ெதாைக

ச க இல ய க  ெப பா ைம இட  ெப பைவ அக பாட கேள
ஆ . எ ெதாைக  உ ள ந ைண, ெதாைக, ஐ ,
க ெதாைக, அகநா  எ  ஐ ெப  ெதா க  அக ெபா
ப யன. ப பாட  அக  ெச க  இட  ெப ளன.

ப பா

ப பா  உ ள ைல பா , பா , ப ன பாைல ஆ ய
க , ஒ  வைக  ெந ந வாைட  அக ைற சா தைவ. ச க  த

பாட க  ெமா த  2381; அவ  அக  சா தைவ 1862 எ ெறா  கண
க த  உ ய .

கீ கண  க

ச க கால   எ த கண  க  கா  நா ப , ஐ ைண
ஐ ப , ஐ ைண எ ப , ைணெமா  ஐ ப , ைணமாைல ைற ப
ஆ யைவ  ற  ஒ  வா ய காம  பா  அக ெபா
ப யன.

அக பாட க  ெப க  காரண

பழ த ழக  த  உ ைமைய  கா பத காக அ  ற  உ ைமைய
ப பத காக  ம ன க  ேபா டன . ேவ  ல  க  க  ேபா

க ன . இவ ைற உ  ேநா ய ச க  த  சா ேறா  பைகைய 
ற வா ைகைய  ெப  பாடா , அ ைன  அகவா ைவ க

பா ன  என  க தலா . அகேம, க லான ெந ைச  க  வ லைம
க .



1.4 இல கண க  அக ெபா

ெபா  இல கண  ெதாட பாக  ேதா றிய க  பல; அவ  அக ெபா
ப றிய கேள மி தி. இைறயனா  அக ெபா , தமி ெநறி விள க , ந பியக
ெபா , களவிய  காாிைக, மாற  அக ெபா  எ  ஐ  க  அக ெபா
இல கண ைத ம ேம வன.

ெதா கா ய , ரேசா ய , இல கண ள க , ெதா  ள க ,
ய , வா நாத , அ வைக இல கண  ஆ ய க  ற

இல கண கேளா  அக ெபா  இல கண  ஒ  ப யாக இட ெப ற .

த ைசவாண  ேகாைவ, ப ேகாைவ எ ற இர  க  ைறேய
ந யக  ெபா , மாற  அக ெபா கான ேம ேகா  ெதா பாக வழ
வ றன.

1.4.1 அக ெபா  இல கண க  அ டவைண

ெப தா க

எ       ெபய        ஆ ய  ெபய          கால                        
ப க                                   பா க

1.          ெதா கா ய      ெதா கா ய                 . .3                      
ெபா ள கார  4 இய க                      214

2.         இைறயனா              இைறயனா                       . .7                       கள ,
க                                                    60
              அக ெபா

3.        த ெந                  ஆ ய  ெபய                 . .9                      
 ெபா ய                                                25
              ள க                      ெத ய ைல

4.        ரேசா ய               த ர                     . .11                      
ெபா படல                                           21

5.       ந யக ெபா      நா க ராச ந        . .13                          
 அக ைண ய ,                                      252
                                                                                                                           
 கள ய ,வைர ய ,க ய ,ஒ ய

6.       கள ய                 ஆ ய  ெபய                  . .13                    
 அக ெபா                                                  23
             கா ைக                   ெத ய ைல                                                    
ேதா ட
                                                                                                                             
க ெபா க

7.      மாற                       ைக                      . .16                     கள ,
க , வைர                                      106
            அக ெபா         ெப மா
                                              க ராய



8.     இல கண                ைவ யநாத                        . .17                    
அக ைண ய                                          226
           ள க                      ேத க

9.     ெதா             ரமா வ                      . .18                    
 ெபா ய                                                  58
           ள க

10.    ய          ய                           . .19                   அக
ஒ க இய ,                                           92
                                            உபா யாய                                                       கள
ஒ க இய ,
                                                                                                                           க
ஒ க இய

11.    வா நாத        வா  க ராய                    . .19                  
அக ைண மர ,                                            58
                                                                                                                         
ைகேகா  மர

12.    அ வைக              வ ண சரப                   . .19                  
ெபா ய    அக ெபா                          56  

           இல கண             த டபா
                                              வா க

 



1.5 ந யக  ெபா

ெதா ைம தமி  லான ெதா கா பிய  ெபா ளதிகார தி  ஒ  ப தியாக
அக ெபா ைள விாிவாக விள கி ள . அ  ேதா றிய இைறயனா
அக ெபா  கள  – க  எ  இ  பிாி களி  அக திைண றி த விள க
வழ கிற . அத  பி  தமி ெநறி விள க  எ  ெலா  சிறிய அளவி
அக ெபா  இல கண ைத  கி ற . ெதாட  கி.பி. 13ஆ  றா
ேதா றிய ந பி அக ெபா  எ ற  ேல  அக ெபா  இல கண ெக  உ ள
ஒ  தனி ெப  லாக  திக கிற .

1.5.1 ஆ ய

இ  ஆ ய  நா க ராசந  ஆவா . இவ   எ ற ஊ ன .
உ யவ தா  எ பா  ைம த . சமண சமய தவ . த , வடெமா  இர
வ லவ . ஆ க  – ம ரக  – ர க  – தார க  எ  நா வைக
பா க  ைன  ஆ ற  ெப றவ . அ  க ேய ‘நா க ராச ’ என
அைழ க ப டவ . ந , எ பேத இவர  இய ெபய .

ந  த  அக ெபா   “அக ெபா  ள க ” எ
ெபய ளா . இவேர  உைர  எ ளா . தம  உைர
ெபா யாெமா  லவ  இய ய த ைசவாண  ேகாைவ  ெச கைள
உதாரண  கா ளா . த  ைல  பா ய  லேசகர  அைவ
அர ேக ளா .

ெதா கா ய  வ ைர த அக ெபா  இல கண ைத மன  ெகா ,
ச க  லவ  ெச க  காண ப ட கைள  ேச  

ர  யா  உைர  வ தா  நா க ராச ந  எ , இ
ற பா ர  வ  ட த க .

1.5.2  அைம

இ  ற பா ர ேதா  ெதாட ற . அக ைண ய , கள ய ,
வைர ய , க ய , ஒ ய  எ  5 ப கைள  ெப ள . 252

பா கைள  ெகா ட . இவ  அக ைண இய  (116 பா க )
கள ய  (54 பா க ) எ  இர  இய க  இல கண  3 (D021)
எ  தா ய பாட  ப களாக உ ளன. எ ய வைர ய , க ய ,
ஒ ய  ஆ ய 3 ப க  இல கண  4 (D022) தா ய பாட ப க
ஆ .



1.6 அக ைண ஒ க  - ெபா பா ைவ

அக திைண ஒ க  ப றிய ெபா வான சில ெச திக  கீேழ ெதா
வழ க ப கி றன.

ஏ  திைண

அக ெபா  இல கண க  உண  அக ைண ஒ க  ,
பாைல, ைல, ம த , ெந த , ைக ைள, ெப ைண என ஏ  வைக ப .
இவ  த  ஐ  தைலவ  – தைல  ஆ ய இ வ  ஒ த அ
வ ப டைவ ; உய ைடயைவ. ைக ைள ஒ ப க  காத  ஆதலா  ஒ த
அ  ேதா வ ைல. ெப ைண  ெபா த  இ ைம ல ப .

பால  ஆைண

எ தைனேயா ேபைர  பா தா  ஒ வைர  பா  ேபா  ம ேம காத
உண  ேதா ற . இ  பா  அ ல  ெத வ  அ ல   ஆைணயா

க வ  என அக ெபா  ற . (பா  = ஊ , கட )

கள  க

அக ைண ப ய வா ய  கைள  கள , க  என இ ெப
க  வழ வ . கள  எ ப  தைலவ  தைல  ற  அ யா

வ ண  த  காதைல மைற  இய வ . க  எ ப  ற  அ ய  மண
ெச  ெகா  வா  இ லற வா ைக. கள  க ெபா கமாக மா ; அத
காதல க  ப  ம ம  ைணவ க  உத  ேதைவ ப .

அற ெதா  நி ற

கள  ஒ க ைத  க  அறமாக ஆ  அ ெசய  ‘அற ெதா  ற ’ வ
க . அக ஒ க  இ யைமயாத  அ ! அத  ேதா  தலான

மா த க  ைண ப . தைலவ  – தைல  மண ைத ேநா கமாக  ெகா
அவ க  கள  காதைல  ெப ேறா  ெவ ப வ  ‘அற ெதா  ற ’
ஆ .

க த வ  கள

இ த  அக ைண  களெவா க ைத வட  மர  ெசா ல ப
க த வ ேதா  ஒ வ . க த வ  ெகா பா  ேக பா  இ  தைலவ
தைல  த  இட  எ ப  தாேம வ . எ  ேவ பா  உ ;
க த வ  க  (மணவா ) இ  அைம ; த  வ  கள  க
இ யைமயாத . கள  க பாவேத ைம.

ெபா

அக ஒ க ைத  பா  பாட க  தைலவ  – தைல  காத
உண கைள  ேப கைள , அைவ க  இட , கால , ன
ஆ யவ ைற   ெபா க  ெகா  லவ க  ெவ ப வ . அைவ

த ெபா , க ெபா , உ ெபா  எ பன.

த  ெபா



த ெபா  எ ப  ல  ெபா  ஆ . இ  ஐ  வைக ல கைள
( , ைல த யன) கால  ப கைள  வ . ேவ  த ய
ப வ க , (ெப ெபா ) காைல மாைல த ய ஒ  நா  ப க
( ெபா ) இ  அட .

க ெபா

ஐவைக ல ப க  ஒ ெவா  வா  ம க  அவ கள  பழ க க ,
அ ள பறைவ, ல , மர , ம க  ெச  ெதா , அவ க  வண
ெத வ  த யவ ைற  க ெபா  எ  வா க . அக ெபா
பாட க  இைவ லமாக அைம .

உாி ெபா

தைலவ  தைல  த , த , எ பா  கா த , கால
ேபா  வ த , தைலவ ட  தைல  ஊட  ெகா த  ஆ யைவ

உ ெபா  என ப . உ ெபா ளா ய வா ைக ஒ கேம 
ெபா க  த ைம ெப .



1.7 ெதா ைர

இ பாட தி  ல  கீ கா  ெச திக  அறிய ப கி றன.

    ஐவைக இல கண  அவ  அக ெபா  ெப  சிற  ற ப டன.

    ‘அக ’ ப றிய இல கண  தமி ேக உாிய  எ ற உயாிய உ ைம
ல ப த ப ட .

    தமி  இல கிய களி  அக  சா த பாட களி  ெப க  அத கான
காரண  ெதாிய த .

    தமிழி  எ த ப ள அக ெபா  இல கண க  ப றிய ெச திக  இட
ெப றன.

    நா கவிராச ந பியி  அக ெபா   ப றிய ெபா  அறி க  ற ப ட .

    அக திைண ஒ க  ப றிய ெபா வான சில ெச திக  ெதாிவி க ப டன.

  

த  ம  : னா க  – II



பாட  – 2

D02112 அக திைண இய  – I

இ த  பாட  எ ன ெசா ற ?

அக ெபா  வைக பா க ; ைக ைள, ெப ைண கான வைரயைற;
ஐ ைணக  உ ய த ெபா , க ெபா , உ ெபா  வைகக

தலான ெச கைள இ பாட  ள ற .

இ த  பாட ைத  ப பதா  எ ன பய  ெபறலா ?

அக ெபா  வைக பா ைட அறியலா .

ைக கிைள, ெப திைண ப றிய இல கண  ெதளி  ெபறலா .

ஐ திைணக  உாிய வைக  ெபா க  எைவ எைவ என அறியலா .

 



2.0 பாட ைர

‘ந பி அக ெபா ’ எ  அக ெபா  இல கண  த  இய  ‘அக திைண
இய ’ எ பதா . அ  116 பா கைள உைடய . அ பா க  அக திைண
ப றிய ெபா  இல கண க  பலவ ைற விள கி றன.

அக ைண ஏ  எ ற பா பா , அக ைண  அ பைடயான
த ெபா , க ெபா , உ ெபா  எ  ெபா  பா பா  த

25 பா க  ள க ப ளன. அ ெச க  இ பாட   இட
ெப றன.



2.1 அக ெபா  வைக

2.1 அக ெபா  வைக

அக ைணக  ெமா த  ஏ ; எ  அவ ைற இல கண லா  
க  அட  கா வ .

அைவயாவன   :

1. ைக கிைள
2. ஐ திைண
3. ெப திைண

இ  ேற எ ைக அ பைட   ேபா

ைக ைள      -   1
ஐ ைண        -   5
ெப ைண -   1

என 7 களா ற .

மல தைல உலக  லேவா  ஆ த
அ த  அக ெபா , ைக ைள, ஐ ைண
ெப ைண எனஎ  ெப  ஆ  (1)

எ ப  ந யக  ெபா  பா!

அக ெபா  ெசா ல ப  ைற

அக ைண ஏ ைன  ைன ைர, உல ய  எ  இ  ைறக  றலா .

ைன ைர

ைன ைர எ ப  நாடக  பா ைடய . லவ  தாேம க பைனயாக
பைட  ெமா வ .

உலகிய

உல ய  எ ப  உ ைம  த ைம உைடய . இய பாக, உல  நட பைத
உ ளவாேற உைர ப .

2.1.1 ைக ைள

அக ெபா  வைகக  த  ைவ  ற ப ட  ‘ைக ைள’ ஆ .

ைக ைள எ ற ெசா ைல  ைக+ ைள என   ெபா  கா ப . ‘ைக’
எ பத  ‘ஒ  ப க ’ எ , ‘ ைம’ எ  இ வைக  ெபா க  உ ளன.
‘ ைள’ எ பத  ‘உற ’ எ  ெபா . எனேவ ‘ஒ  ப க  உற ’ அ ல
‘ ைம  த ைம ைடய உற ’ எ பேத ‘ைக ைள’ என ள க  த வ .
இதைன ‘ஒ  தைல  காம ’ எ ற ெதாடரா  ற  ந யக ெபா

.



2.1.2 ெப ைண

‘ெப ைண எ ப  ெபா தா  காம ’ எ ப  இல கண .

ெபா தாத காத  ெப ைண என ப ட . தைலவ  அ ல  தைல ,
ெபா தாத வைக  அ  கா வ  இ ! இ ேவ உல  ெப மள
(ெப வழ காக) க வதா  ‘ெப ைண’ என  ெபய  ெப ற  எ ப  ெவ ைள
வாரண .

2.1.3 ஐ ைண

இதைன அ  ஐ ைண எ ப . தைலவ  தைல  இ வ  த  உ ள
ஒ , அ  ேம  வா  காத  வா ைக ஐ ைண என ப . இ

, ைல, ம த , ெந த , பாைல என ல க  அ பைட  ெபய
ெப  க ற . த  க  அ க அள  ேபா  பாட  ெப றைவ
இ த  அ  ஐ ைணேய.



2.2 ஐ ைண  உ ய ெபா க

நில களி  அ பைடயி  ெபய  ெப ற ஐ திைணக  உாிய ெபா க  பல.
அவ ைற வைக ப ட பா பா க  அட கி கா வ  இல கண மர . அைவ:

(1) த ெபா     :     ல , ல ய ெபா க
   (2) க ெபா     :     ல  உ ள ெபா க
   (3) உ ெபா     :     ல ய ஒ க

இ  வைக  ெபா க  ல  அ பைட ேலேய வ க
ெப ளன.

த  ம  : னா க  – I



2.3 த ெபா

2.3 த ெபா

ஐ ைணக  உ ய  ெபா க  த ைமயான  ல  ஆ .

ல ட , அ த ல ய ‘ெபா ’ எ ற கால ைத  ேச
‘ த ெபா ’ என வழ வ . இதைன,

    ல  ெபா  என த  இ  வைக ேத (8)

எ ற ந யக  ெபா  பா இ  ள .

2.3.1 ைண  ல

ல  எ ப  த ெபா  ப  ;  தலான 5 ைணக  உ ய
ல க  எைவ எ பைத  கா  பா ள ற .

    வைரேய ரேம றேவ பழன
    ைரேய அைவயைவ ேச த  இடேனஎனஈ
    ஐவைக  அைன ய  லேம (9)

வைர     :     மைலமைல , அைத  சா த இட  

ர        :     மண  மண  அைத  சா த இட  பாைல

ற      :     கா  கா , கா  சா த இட  ைல

பழன  :    வய வய  அைத  சா த இட  ம த

ைர     :    கட கட , அைத  சா த இட  ெந த
இ வா  ஐ  ைணக  ஐவைக ப ட ல கைள வ ளன .

2.3.2 ைண  ெபா

ெபா  எ ப  கால ைத  . அ  ெபா , ெப ெபா  என
இ வைக ப .

ெபா

இ  ஒ  நா  :

1.     மாைல
2.     யாம  (ந ளிர )
3.     ைவகைற (அதிகாைல ேநர )
4.     எ ப  காைல ( ாிய  மைற  ேநர )
5.     ந பக

என  ெபா  5 கைள உைடய .
ெப ெபா

இ  ஓ  ஆ  உ  ஆ .



1.     இளேவனி  (சி திைர, ைவகாசி மாத க )
2.     ேவனி  (ஆனி, ஆ  மாத க )
3.     கா கால  (ஆவணி, ர டாசி மாத க )
4.     தி கால  (ஐ பசி, கா திைக மாத க )
5.     பனி கால  (மா கழி, ைத மாத க )
6.     பி பனி கால  (மாசி, ப னி மாத க )

ஐ  ைணக  உ ய ெபா , ெப ெபா க  எைவெயைவ
எ பைத  வ  அ டவைண ள .

ெப தா க

ல                                ெபா                                 
ெப ெபா
(அ ல ) ைண

                                யாம                                                            ,
ப

பாைல                                  ந பக                                                      ேவ ,
ப

ைல                               மாைல                                                          கா

ம த                                  ைவகைற                                                      கா கால
தலான  ஆ  உ யன.

ெந த      எ ப  காைல ( ய  மைற  ேநர )        கா கால  தலான ஆ
உ யன.

 



2.4 க ெபா

ஐ  திைணக  உாிய நில களி  வா  உயிாின க  வழ
ெபா க  ‘க ெபா ’ என வழ க ப கி றன. அ த த நில க  ஏ ப
ேவ  ேவறாக விள  அ க ெபா கைள இல கண க  பலவா
வைக ப . ந பியக  ெபா  14 வைகயான க ெபா கைள  ப ய
இ  கா கிற . அைவயாவன

1. ஆரண  (ெத வ )
2. உய ேதா
3. உய ேதா  அ ேலா
4.  (பறைவ)
5. வில
6. ஊ
7. நீ
8. 
9. மர

10. உண
11. பைற
12. யா
13. ப
14. ெதாழி

 தலான ஐவைக  ைணக  ( ல க ) உ ய
க ெபா க  ெதா பாக  வ  ப ய  தர ப ள .
ஐ ைண  க ெபா க

ெப தா க

எ      க  ெபா க                            பாைல                     
ைல                    ம த                      ெந த

    1.          ஆரண  (ெத வ )        க                     ெகா றைவ                    
 மா                           இ ர                         வ ண

 2.           உய ேதா                          ெபா ப ,           டைல, ,                
ெபாைற              ஊர , ம ந ,            ேச ப

                                                                ெவ ப ,                    எ                     
    நாட  ேதா ற ,         மைன
                                                               ல ப ,                                                    
     ழ
                                                               ற ,
                                                               ெகா

 3.          தா ேதா                             கானவ ,               எ ன - எ ய ,  
 இைடய  – இைட ய ,  உழவ  -உழ ய          ைளய -                                    
                                                                                                                                 
                                                                             ைள ய
                                                       றவ  – ற ய                                               
  ஆய  – ஆ ய         கைடய - கைட ய             பரத -பர ய
                                                                                                   மறவ  – மற ய



4.            (பறைவ)                     , ம                 றா,ப ,க         
 கா ேகா              அ ன , நாைர, மக      கட  காக

5.          ல                                , யாைன,              ெச நா                         
மா , ய                   எ ைம, நா      றா
                                                            கர , க

6.          ஊ                                                                                      
  பா                                ேப ,                    பா க , ப ன

7.                                                அ  ,                     ———                          
 ைன,                 ஆ , ண , ள          உவ  ேக
                                                            ைன                                                       
       கா டா

8.                                                 ,            ரவ   மரவ              
    ைல,                  தாமைர, வைள           ெந த ,தாைழ
                                                         கா த

,                                                           டவ , ேதா
                                                        ேவ ைக  

9.        மர                                  ச தன ,ேத ,                உ ைஞ,                    
 ெகா ைற,                           கா ,                        ைன, ஞாழ
                                                       அ ,                  பாைல, ஓைம            
 த , காயா                வ , ம த

10.      உண                             மைலெந ,                    வ ப ,                          
    வர ,                           ெந ல                        உ                    
                                                                                                                                 
                                                                            ெப ற உண  ெபா
                                                      ைன,                      ெகா ைள               
    சாைம,
                                                       அ                கவ தைவ                    
    ைர

11.       பைற                           ெதா டக  பைற                                        
 ஏ ேகா பைற                     ெந ல , ைண,       ேகா  – பைற,
                                                                                                                                 
                                                  மண ழ                    நாவா  ப ைப

12.       யா                             யா                     பாைல யா                   
ைல யா                         ம த யா                    ள  யா

13.       ப                             ப                  ப ர                         
 சாதா                                    ம த  ப                ெச வ  ப

14.       ெதா                      ெவ யாட ,                  ேபா , பக ைற          
சாைம, வர                          வய  கைள-க ட ;       த ,
                                                   ைன  மைல                 ஆட                         

ைத த  கைள                  அ த , கடா ட    ,   உ  உ டா க ,
                                                   ெந  ைத த ,                                            
க ட ,கடா ட ,              ழா ெச த ,               உண க
                                                   ேத  அ த ,                                                     

ழ த  ரைவ               ஆ த                 கட  ஆ த .



                                                   ழ  எ த ,                                                  
ஆ த , ெகா ேல  த த
                                                    அ   ஆட



2.5 உ ெபா

ெபா  வைக பா  றாவதாக அைமவ  உாி ெபா  ஆ .
ஐவைக ப ட திைணக  உாிய ஒ க கைள உாி ெபா  எ  ெபயாி
வழ வ . அ த ஒ க க  ஐ திைண ப றிய ெச க  உாிய பா ெபா
எ பதனா  உாி ெபா  என ப ட . அ வ  திைணக  உாிைம உைடய
ஒ க க  எ  விள க  த வ  ெபா த  உைடயேத ! (உாி = உாிய , உாிைம
உைடய )

2.5.1 ஐ ைண உ ெபா க

ஐ ைணக  உ ய உ ெபா கைள  கா மா  வ ளன .

ைல ாிய

இ த , அத  த

ம த ாிய

ஊட , அத  த

ெந த ாிய

இர க , அத  த  ெசா ெபா  ள க

ண த

தைலவ  தைல  த .

பிாித

தைலவ , யாேத  ஒ  காரணமாக  தைல ைய   ெச த .

இ த

தைல , தைலவன  ைவ  ெபா  ெகா  இ த .

ஊட

தைல , யாேத  ஒ  காரண  க  தைலவ   ேகாப ப த .

இர க

தைல , தைலவன  ைவ  தா க இயலா  வ த .

நிமி த

த  எ றா  அ த ஒ க  ெதாட பான /  ெசய பா க  எ
ெபா .



2.6 ெதா ைர

இ பாட  பிாிவி  நா  பயி ற இல கண  ப தியி  இ  அறிய ப ட ெச திக

    தமிழி  அக ெபா   பிாிவாக , ஏ  எ ற எ ணி ைகேயா
உ ள .

    ஐ திைண எ பேத சிற பான . அ  அ  வழி ப ட .

    ஐ திைணக  நில அ பைடயி  பா ப த ப  விள க  ெப கி றன.

    ஐ திைணக  உாிய ெபா க  த , க , உாி என றா .

 

 

த  ம  : னா க  – II



பாட  – 3

D02113 அக திைண இய  – II

இ த  பாட  எ ன ெசா ற ?

இ த  பாட  ப  கள , க  ப ய வைரயைறகைள  கள , க  எ
இ வைக ைல  க  ெச கைள  ற .

அற ெதா  ற  எ  ெசய பா , தைல  ஊட , அைத  ேபா
வா களாக வ ேவா , அவ  க  உைரக  ம  றவற  ப ய
ெச கைள  ெசா ற .

இ த  பாட ைத  ப பதா  எ ன பய  ெபறலா ?

    கள , க  ப றிய விள க ைத அறியலா .

    களவி  க பி  நிக  ண சி  பிாி  ப றிய ெச திகைள
க ணரலா .

    அற ெதா  நி  உய  ப பிைன அறியலா .

    ஊட  நீ  வாயி களி  ஒ மி த ேநா ைக , ேபா ைக  அறி
ெதளியலா . எ  ற  எ        ெதளி  ெபறலா .

 



3.0 பாட ைர

ந பியக  ெபா  எ  இல கண  த  இய  அக திைண இய  ஆ .
அ த இய  இர டா  பிாிவாக இ பாட  ப தி அைமகிற . இ பாட  ப பி ,

    கள , க  எ  இ  ைகேகா க

    களவி , க பி  நிக  ண சிக

    அற ெதா  நி ற , வைர

    களவி , க பி  நிக  பிாி க

    ஊட , அைத  ேபா  வாயி க  ப றிய ெச திக

    றவற

தலான ெச க  இட  ெப றன. இ ெச கைள அக ைண இய  26
த  116 வைர உ ள பா க  வ  அ யலா .



3.1 ைகேகா  வைக

ைகேகா  எ றா  ஒ க  எ  ெபா . ைக ெகா ள ப  ெநறிக ,
பி ப ற ப  ஒ க க  எ  றி பிடலா .

அள லாத இ ப ைத  த  ஐ ைண  தைலம க  ேம ெகா
ெந ைறகைள  கள  – க  எ  இ வைக  ைகேகா  ஆக  ப
வழ வ  அக ெபா  இல கண மர  ஆ .

கள  – க

கள  எ ப  தைலவ  தைல  ேம ெகா  மைற க  காத  வா ைக.
அ  இய ைகயா  ெதாட , ெதாட  க வ .

கள  ெவ ப  ழ  – கள  ைற ேலேய அ  கல த காத
வா ைகைய  ெதாடர யாத ழ  – அதைன  தைலம க  க
வா ைகயாக மா  அைம  ெகா வ . வைர  எ  மண  ல  கள
– க பாக மல .

3.1.1 கள  ண  வைக

இ வைக  ைகேகா க  தலாவதா ய கள  ைற  தைலம க  
ண  எ ப  நா  வைகயாக க . அைவயாவன :-

    இய ைக  ண சி

    இட தைல பா

    பா க  ட

    பா கியி  ட

இய ைக  ண சி

ன  அ க  இ லாத தைலவ  தைல  இய ைகயாக ஓ ட
எ பாராத தமாக  ச த ; ம த ; அ  கா த  ஆ யைவ
இய ைக  ண  என ப . இ  ெத வ தா  க ; அ ல  தைல

ப தா  க .

இட தைல பா

இய ைக  ண  ேபா , ச த இட ேலேய தைலம க   
ம வ  இட தைல பா  என ப  (இட  – த  ச த இட , தைல பா
–  த ).

பா க  ட

தைலவ , தன  பா க  (ேதாழ ) லமாக  தைல ைய  கா  வா ைப
ெப   ம வ  பா க  ட  என ப .

பா கியி  ட



தைலவ , தா   தைல  ேதா  வா லாக  தைல ைய 
கா  வா ைப  ெப   ம வ  பா  ட  என ப .

3.1.2 கள  ண  இ ெப  ற

இய ைக  ண  தலான நா  வைகக  தைலவ , தைல
ச  பழ  கள  ண  இ  ெப  ற களாக அைம  எ ப
அக ெபா  மர  ஆ . அைவயாவன :-

1. உ ள  ண சி
2. ெம  ண சி

இ க ைத,

உ ள  ண  ெம  ண
க ள  ண  காதல  உ ய (34)

எ ற பா எ  கா ற .

உ ள  ண சி

தைலம க  இ வ  உ ள தா  ஒ ப  ம த  உ ள  ண
என ப . மன  ஒ பட ஏ ப  காத  உண ேவ கள  த க  க வ .

ப  பாவ க  அ த , த க  எ  என அ  ஆ ற  உைடயவ
தைலவ . அ ச , நாண , அ யாைம  உைடயவ  தைல .

இ வ  உ ய இ த  இய ைக  ெப ண க  காரணமாக இ வ ேம
த  உ ள தா  இைண  உ ள  ண ைய ம ேம ேம ெகா வ .

ெம  ண சி

உ ள தா  அ  கல  ஒ ய தைலம க  இ வ  உடலா  ேச
ேச ைக ெம  ண  என ப . (ெம  – உட )

கால  – காரண

ெம  ண கான கால  காரண  ப  இல கண
ற ப ள .

ஒ வைர ஒ வ  கா தலா ய கா , ேவ ைக, ஒ தைல உஎ◌் த , ெம த ,
ஆ க  ெச த , நா வைர இற த , ேநா வ எ லா  அைவேய ேபாற ,
மற த , மய க  சா கா  என  ெசா ல ப  ப வைகயான வள ைல
ெசய க  கழ கழ  தைலவ , தைல  உடலா  ண  ெம

ண  ேம ெகா வ .

3.1.3 கள  ண ய இட

உ ள  ண , ெதாட  ெம  ண  நைடெப . ெம
ண ைய ேம ெகா  தைலம க  பக  இர  ச  ெகா

இட   என ப .

இ வைக  றி இட



தைலவ , தைல  இ வ  ச  ெகா   இட  இர டா . அைவ

1. பக றி
2. இர  றி

பக       -    இ  பக  ெபா  தைலவ  தைல  ச க  த
இடமா . இ  தைல   எ ைலைய  கட ததாக அைம .

இர   -   இ ட  இர  ேநர க  தைலவ , தைல  ச க ஏ ற
இடமா . இ  தைல   எ ைலைய  கடவாத . ைட ஒ ய
ப  அைமவ .



3.2 வைர  ப ய இல கண

கள ண சி ெதாட  நிக ேபா  பக றியிேலா அ ல  இர  றியிேலா
அதைன  பிற  அறிய  ய ழ க  ஏ ப . அத  பி னேரா அ ல  அ வா
கள  ெவளி ப வத  னேரா தைலம க  ேம ெகா  தி மண நிக சி
வைர  எ  ெபய . (வைரத  – மண  ெகா த )

3.2.1 வைர  வைகக

வைர  இ  வைக ப . அைவயாவன:-

1.     கள  ெவளி ப   வைரத
2.     கள  ெவளி ப ட பி  வைரத

கள  ெவளி ப   வைரத

இய ைக  ண  தலான நா  வைக  ண க  தைலவ
தைல ேயா  ம வா . இ வா  ம த தைலவ  இத  களைவ க

பா , தைல ைய  மண  ெச  ெகா ள ய வா . அ ல
பா கனாேலா பா யாேலா அ த ப  ெத  ெப  வைர
ேம ெகா வா . இ ேவ கள  ெவ ப   வைரத  என ப .

கள  ெவளி ப ட பி  வைரத

தைலம க  ற  அ யாதவா  மைற  ஒ ய கள  எ  காத  வா ைக
பல  ெத யவ . அ ழ  வைர  சய  க . அ  

ைலக  க . அைவயாவன:-

 தைலவ , தைலவி  ேச  ஊைரவி  ற ப  ெச  ேவ  ஊாி
தி மண  ெச    ெகா த .
ஊைரவி , உட ேபா காக  ெச றவ க  மீ  வ  தைலவ  ஊாிேலா
தைலவி ஊாிேலா வைர         ேம ெகா த .
உட ேபா கி  இைடேய தைலவிைய அவள  தம  (உறவின  – ெப ேறா )
அைழ  ெச ல, தைலவ  அவ கைள வழிப  உட பட  ெச  வைரத .

இதைன,

உட ேபா  வைரத   வைரத
உட ேபா  இைட  வைரத
கள  ெவ ப ட  வைரத  ஆ  (44)

எ ற பா ள ற .



3.3 அற ெதா  ற

அக ெபா  இல கண தி  அற ெதா  நி ற  எ ப  த ைமயானெதா  மர
ஆ . தைலம களி  வா ைவ அறவழியி  நிைல ப த வி  ேதாழி தலாேனா
தைலவ  தைலவி  பிற  அறியாம  காத  ெகா ட உ ைமைய உாியவ
உாியவா  எ ைர ப  அற ெதா  நி ற  ஆ . இதனா  தைலவ  தைலவியி
காத  ெவ றி ெப ; தி மண நிக சி நைடெபற ய சிக  ேம ெகா ள  ெப .

தைலவ  தைல  அ  கல த காத  வா ைகைய ைலெபற  ெச  க
வா ைவ மலர  ெச வேத அற ெதா  ற  பய  ஆ ற . க  ெசா னா
களைவ  க பா  அ ெசயேல – அற ெசயேல – இ .

3.3.1 அற ெதா  க  காரண க

ஒ வ  ற  உ ைம உண   அற ெதா  ைல க வத கான
காரண களாவன :-

ஆ  ஊ  அ த  (ஆ  = வழி ; ஊ  = ப )

தைலவ , தைல ைய  ச க வ  வ  உ ள இட பா க  ற
அ த .

அவ  வைர  ம த

தைல ைய  தைலவ  அவைள மண  ெகா ள உற ன  ம
த .

ேவ  வைர  ேந த

தைல ேயா  கள  ச த தைலவைன , ேவ  ஒ வைர  தைல
மண   ழ  ஏ பட .

கா  ைக மி த  (கா  = காவ )

பக ேலா அ ல  இர  ேலா தைல  தைலவைன  காண யாதப
– கள  ண  ெதாடர வா  இ  –  காவ  த .

3.3.2 அற ெதா  ேபா  ைறக

தைல , ேதா , ெச , ந றா  எ  நா வ  அற ெதா  பா க .
தைல  ேதா , ேதா  ெச , ெச  ந றா , ந றா  த ைத, த
ஐய  அற ெதா  ப  (த  ஐய  – தைமய ).

ைறக
கள  ண ைய  ெச  க ட ட , காவ  த ேபா  தைல
அற ெதா  பா .

ைல ெமா , ைல  றெமா  – எ  இ  ைறக  ேதா
அற ெதா  பா .

ைல ெமா      -     பா  ேநேர த .
ைல  றெமா      -     பா  ற ேவ ய



ெச ைய  ற  வ  ேபால  வ .

( பா  = எ  இ பவ )

த  ம  : னா க -I



3.4 க  எ  ைகேகா

அக திைண இய  வ க ப ட ைகேகா க  இர ; அவ  இர டாவதாக
அைமவ  க .
இ வா ைக ாிய ெநறிகைள  க பி  ெகா , அவ  ஏ ப வாழ
ெதாட  இ லற வா ேவ க  என ப .

3.4.1 க  – இ வைகக

வைர  எ  மண   ெதாட  க  க  வா ைவ, அத
ைதய ழைல ைவ  இர டாக வைக ப வ .

1. களவி  வழி வ த க
2. களவி  வழி வராத க

களவி  வழி வ த க  (காத  தி மண )

தைலம க  கள  எ  காத  வா ைக வா வ . ன  அற ெதா
பத  வா லாக  மண  நைடெப . இ வா  காத  வா ைக

வா த  க  வா ைக  வ வைத  கள  வ வ த க  எ ப . இ
உட ேபா காக  ெச ற ேபா  நைடெப . எனேவ, ற னரா  ஏ க படாத
த ைம  இத  உ .

களவி  வழி வாரா  க  (ெப ேறா  நி சயி த தி மண )

காத  வா ைக  வா  இ லாம  தைலவ  ெப ேறா , தைல
ெப ேறா  ேப   மண  கள  வ  வாரா  க  என ப .

3.4.2 க  ண  – ல வைக பா க

க  வா ைக  தைலவ  ேம ெகா  ண  (  ம ) வைகக  ல
உ ளன. அைவயாவன :-

ரவாி  ண சி

ெப ேறா   மண  ெச க அத  ல  தைல ேயா  
ம த .

வாயி  ட

வா களாக வ பவ  ல , தைல  ஊட  ,  ம த .

மைறயி  ண சி

காத  பர ைதய  என ப  மக ேரா , க  கால  மைன  அ யா
தைலவ   ம த .

ம ற  ண சி (மண உற  ல  மகி த )

காம ழ ய , ைற வ ைவ  ெப ல  ழ ய  தலானவ ட
உ ைம , மண உற  ெகா  தைலவ   ம த .





3.5  அத  வைகக

தைலவ , தைலவிைய  தனி தி க  ெச  பிாி  ெச  நிக சி  பிாி
எ  ெபய . இ ெசய பா  கள  – க  எ  இ  வைக ப ட வா வி  நிக .

3.5.1 கள  க  க

த அ  ெகா  பழ  வா  கள  வா  ேபா  க  க
இ வைக ப .

1. ஒ வழி  தண த
2. வைரவிைட ைவ  ெபா வயி  பிாித

ஒ வழி  தண த

கள  வா ைவ ஒ   ெகா  வர ஏ வாக  மண  
ெகா மா  ேதா  தைலவ ட  அ வா . அத  உட ப ட தைலவ
த  ஊ  ஒ வ  ( ைற) ேபா  வ ேற ; ற  மண ேப  எ  
ெச வ  ஒ வ  தண த  என ப .

இ , ஓ  ஊ க  ஒ  நா  க  வா . ஆகேவ,
இத  கால வைரயைற ெசா ல பட ைல.

வைரவிைட ைவ  ெபா வயி  பிாித

(வைர  = மண )

மண   ெகா ள  ெச த தைலவ  அத  ேவ  ெபா
ஈ த  காரணமாக  த  இ வைக. இ  கா  இைட , நா
இைட  ெச வதாக அைம . இ ய கால  இர  மாதமா .

3.5.2 க  க  க

க  வா ைக வா  கால ேத தைலவ  தைல ைய   ேம ெகா
ெசய  ( ) ஆ  வைக ப .

1. பர ைதயி  பிாி
2. ஓத  பிாி
3. காவ  பிாி
4. தி  பிாி
5. ைணவயி  பிாி
6. ெபா வயி  பிாி

பர ைதயி  பிாி

தைலவ  பர ைத ட  ப  ெகா  தைல ைய  , பர ைதய
வா  ப  ெச த  பர ைத   என ப . இ ,

1. அய மைன  பிாி
2. அய ேசாி  பிாி



3. றநக  ேபா

என  உ கைள உைடய .

அய மைன  பிாி

தைலவ  காம ழ ேயா   ம ழ ஓ  ஊ ேலேய ேவ   ெச
த த .

அய ேசாி  பிாி

தைலவ  ைற வ ைவ  ெப ல  ழ ைய , காத  பர ைதைய
 ம வத காக , ழா க கைள  கா பத காக , ேவ  ஓ  ப

ெச  த த .

றநக  ேபா

தைலவ  யவளா ய பர ைதைய  ேத ேல  ெகா  ேசாைல
ைளயாட , னலாட  நக  ற  ெச  த த .

ஓத  பிாி

தைலவ  க  க ற  காரணமாக  தைல ைய   ெச த  ஓத
 என ப . இத ய கால வைரயைற 3 ஆ களா . இ

ேவத  ஓ த

ேவதம லா  க வி க ற

என இர  உ கைள உைடய .

காவ  பிாி

பா கா த  ெதா ைல ேம ெகா ள ேவ , தைலவ  தைல ைய  
ெச வ  காவ   என ப . இ

அற ற  காவ

நா  காவ

என இ  உ கைள உைடய .
அற ற  காவ

அறம ற க  தலான இட கைள  பா கா பத காக  தைலவ
ேம ெகா வ  இ .

நா  காவ

பைகவ க ட  த  நா ைட  கா பத காக ேம ெகா  இ
அரச  ம ேம உ ய .

தி  பிாி



அரச  இ வ  த  ேவ ப  பைக ெகா  ேபா ட எ ய ழ ,
அ வ ைடேய பைக வத காக  தைலவ   ெச த  இ வா .
இ  அ தண , அரச  உ ய . இத ய கால  ஓ  ஆ  ஆ .

ைணவயி  பிாி

ஓ  அரச  பைகவ களா  இைட  ேந த வ  அதைன  ேபா வத
ைண  ேநா ட  தைலவ  ேம ெகா   ைணவ  

என ப . இ  அரச , வ க , ேவளாள  எ  வ  உ ய . இத ய
கால  ஓ  ஆ  ஆ .

ெபா வயி  பிாி

தைலவ  த  இ லற வா  ேதைவ ப  ெபா ைள ஈ த  காரணமாக
  ெபா வ   என ப . இ  அரச , அ தண , வ க ,

ேவளாள  எ  நா  ன  உ ய . இத ய கால  ஓ  ஆ
ஆ .

பிாி  ப றிய சில சிற  விதிக

தைலவ  க  அ வைக  மான ல ற  கைள ந
அக ெபா   வ  வழ ற . அைவ வ மா :

எ லா வைக பிாிவி  ேபா  தைலவ  தைலவியிட  ெசா  ெச வ
உ , ெசா லாம  ெச வ  உ .

தைலவியிட  ெசா லாம  ெச  ேபா  ேதாழியிட  ெசா  வி
ெச வா .

நா  இைடயி  (த  நா  வி  ேவ  நா ) ெச  பிாிவி  ேபா
தைலவ  – நட  ெச த , க ப  ெச த , ஊ தியி  ெச த  எ

 வழி ைறகளி  ஒ ைற ேம ெகா வா .

தைலவி ட, த  பிாிைவ  றி பினா  உண தி  ெச வா .

அ தண க  க ப  ெச வ , அரச , வணிக , ேவளாள  எ  வ
ெப க ட  க ப  ெச வ , ெப க ட  பாசைறயி  ெச  த வ
டா .

பிாி  ேம ெகா ளாம  தைலவ  தாமதி த  உ . அத  ெசல  அ த
எ  ெபய .

தைலவ  ஓத  பிாி  ேம ெகா ட கால ேத பிாிைவ நிைன  ல த
டா .  காரணமாக , ைண ாித  காரணமாக  பிாி  ெச ற

தைலவ  அ ெசய  கால  நீ  ேபா  தைலவிைய நிைன  ல பலா .

 



3.6 ஊட   வா க

தைலவி, தைலவ  மீ  ெகா  பிண  ஊட  என ப . க  வா வி  ேபா ,
பர ைதயி  பிாி  நிக  தைலவ  அய மைன, அய ேசாி, றநக  எ ற 
இட க  ெச  த கிவி வா . அ ேபா  தைலவி  ஊட  ஏ ப .

தைல  ஏ ப  ஊடைல    தைலவ , தைல  க
வா ைவ (இ லற வா ைவ) இைண  ைவ  இ ய ப ைய ஆ பவ க
ஊட   வா க  என ப வ .

    ெகாைளவ  பாண  பா  த
    இைளய  க ேடா  இ வைக  பா க
    பாக  பா  ெச  அ வ
    காம  ழ  காத  த வ
     ஆ றாைம எ இைவ ஊட
    ம தா   வா க  ஆ

எ ற ந  அக ெபா  பா(68) ஊட   வா கைள  ப ய
கா ற . பாண , ற , த , ஏவல , (தைல  ஊ ள ைலைய )
கா பவ க  (இவ க  அ க  ப க  உ ளவ களாக இ ப ) பா க ,
பா , ேத பாக , ெச , சா ேறா , காம ழ , த வ , ன ,
தைல  ஆ றாைம (ெபா  ெகா ள யாத த ைம  வ த )
ஆ யைவ ஊட   வா களாக  ற ப றன . இ ,
வா களாக  க  லர  ெசய பா கைள  கா ேபா .

பாண  ெசய க

ஊட  க வ த வா லாக  த ைன ஏ க ேவ த , இைச  ெப த ,
தைல  ஊட  த , அவ  அழ  அ தைம க  கல த ,
தைலவ ட  ெச  தைல  ெசா ய ெச ைய உைர த , தைலவ  
வ வைத  தைல  ெசா த , தைலவ  வர  அ த தைல  அழ
ெப றைத அ யா ேபால ன த  த யன பாண  ெசய களா .

விற ாிய ெசய க

 ேபா  தைல  ஆ த  த , ஊட  த , தைலவேனா
ேச த  த யன ற ய ெசய களா . ( ற  – ஆட  மக )

த  ெசய க
தைல  ெச வ  ெச ைப வா த , ந ல  க த , ஆ த  ெமா

த , தைலவ  தைல  இைடேய ஏ ப  ட இைடெவ ைய
 கா த , பாசைற  ெச  தைலவ ட  ெச  த , தைலவ
 வ வைத  தைல  உைர த  தலானைவ த  ெசய களா .

இைளேயா  ெசய க

(இைளேயா  = ஏவல )

வா  ேவ  உட பட  ெச த , தைல  ஊட  த , அதைன
தைலவ  உண த , தைலவ  தைல  ப ைட ெச த ,
தைலவ  வ வைத  தைல  உைர த , தைலவ  ஆ றைல  தைல
உண த  தலானைவ இைளேயா ய ெசய களா .



க ேடா ாிய ெசய க

ஊட  த , தைலவ  வரைவ  தைல  உண த  தலானைவ
க ேடா ய ெசய களா .

பா க  ெசய க

இளைம, ெச வ , வா ைக தலான எ ேம ைலய ற  எ ற ைலயாைம
த வ ைத உண த , தைலவ  ைவ  த த , ன  
உட ப த  தலானைவ  ந ைம த  வ  தைலவைன

ைல த , ைம  ல த  பா க  ெசய களா .

பாக  ெசய க

தைல ட  வா  ஏ க ேவ த , ஊட  த , ெந ர  ெச ற
தைலவ  ைர  வ வா  என   தைல ைய ஆ த  தலானைவ
பாக  ெசய களா .

பா கியி  ெசய க

ைவ ல த , ைவ  தாம க  ெச த , ைவ ஏ ெகா த ,
ேநா ற  தலானைவ பா  ெசய களா .

ெசவி , அறிவ  ெசய க

ைற, உல ய  ைறகைள ெவ பைடயாக  த  ெச
அ வ  உ ய ெசய களா .



3.7 றவற

க  வா வி  வாக – நிைறவாக – பயனாக  தைலவ  தைலவி  ேம ெகா
றவற  ப றிய பா கீ  வ மா :-

    ம கெளா  ம , மைனயற  கா ,
    க காம ேவ ைக 
    தைலவ , தைல  த ப  
    ெதாைல  றெமா  றவற  கா ப (116)

இத ப ,

ம கைள  ெப  மகி த

இ லற தி  ஏைனய அற  ாித

காம ேவ ைகைய  தீ  ெகா த

இைவயா  க ய ற  தைலம க  த  ஊைர  , ஆனா
ற னைர  காம  ேம ெகா  ப ற ற வா ேவ றவற  ஆ .



3.8 ெதா ைர

இ பாட  ெதா பி  பி வ  ெச திகைள  க  உண ேதா :

களவி  நிக  ண சிக .

உ ள  ண சிேய த ைம இட  ெப ற த ைம; அத கான காரண .

வைர  ேம ெகா  ைறக .

அறெநறி ப  உய  ெசயலாகிய அற ெதா  நி ற .

க  வா வி  அைம  அ வா வி  ேம ேம  தைலவ  ேம ெகா
ண சிக .

களவி , க பி  தைலவ  நிக  பிாி க .

பிாிைவ ேம ெகா ேவா ாிய வைரய க ப ட சிற  ெச திக .

தைலம க  இ வாிட  மகி சிைய நிைலெபற  ெச ய வழி ேம ெகா
வாயி களாக வ பவ களி  ெசய பா க .

றவற  ப றிய வைரயைற.

இ ெச க  ல  ப ைட  த ழ  ேம ெகா ட ப ப ட அகவா ைன
அ ய ற .

த  ம  : னா க -II 



பாட  – 4

D02114 களவிய  – I

இ த  பாட  எ ன ெசா ற ?

இ த  பாட ப  கள  எ பைத  ப  ேப ற .

ைக ைள  நா வைக  பா பா கைள  ற .

கள ய ள  ெதாைகக  – இய ைக  ண  – வ ைற – ெத  –
 ம  –  கல க  – இட தைல பா  – பா க  ட

தலான கள ய  இல கண  ெச கைள  ெசா ற .

இ த  பாட ைத  ப பதா  எ ன பய  ெபறலா ?

க த வ  ப றிய விள க  அறி  அதைன  கள  எ ப ட  இைண
உணரலா .

கள  மல வத  பாக நிக  கா சி, ஐய , ணி , றி பறித
தலானவ ைற  ைக கிைளயி  ப நிைலக  என உணரலா .

களவி ாிய 17 வைகயான கிளவி  ெதாைகக  எைவ என அறியலா .

இய ைக  ண சியி  இ  நிைலகைள உணரலா .

வ ைற, ெதளி , பிாி ழி மகி சி, பிாி ழி  கல க , இட தைல பா  ப றிய
இல கண விள க கைள  க  உணரலா .

பா க  ட  அைம  நிைலகைள , அத  ெச தி  பிாி கைள
உண  ெதளியலா .

 



4.0 பாட ைர

நா கவிராசந பி இய றிய அக ெபா  விள க  (ந பியக  ெபா ) எ
இல கண  இர டா  இய  களவிய  ஆ . அ ப தியி  இட  ெப
ெச திகைள  த வதாக இ பாட , இத  அ த இ  பாட க  அைமகி றன.
அத  த  21 பா க  வழ  இல கண விள க கைள உ ளட கி
இ பாட ெதா  அைமகிற .

களவி  இல கண

ைக கிைளயி  பா பா க

களவி  உாிய கிளவி ெதாைகக

இய ைக  ண சி, வ ைற, ெதளி , பிாி ழி மகி சி, பிாி ழி  கல க ,
இட தைல பா , பா க  ட  தலான கிளவிக கான விள க க .

ஆ யைவ இ பாட  ப  இட  ெப றன.



4.1 கள  இல கண

தைலவ  – தைலவி ஆகிய தைலம க  வா  அ  வா ைக கள , க  என
இ வைக ப . இவ  கள  எ றா  எ ன எ பத  விள க  தர வ த
அக ெபா  விள க லாசிாிய  கீ  வ மா  பா வ தா .

உளம  காத  கள  என ப வ
ஒ  நா  ேவத  இ நா  ம ற
யாேழா  ட  இய ன  எ ப

                                                                         (கள ய  பா -1)

4.1.1 எ வைக மண க

ேம க ட பா  நா ேவத ெந ன  வ த எ  வைக  மண
ைறக  ட ப றன.

அைவ ரம , ரசாப ய , ஆ ட , ெத வ , க த வ , ஆ ர , இரா கத ,
ைபசாச  எ பன இவ கான ள க  வ மா :

பிரம                   : த தி ைடய பிர ம சாாி  ெப ைண  ெகா ப .

பிரசாப திய  : தைலவ  தைலவி இ வர  ெப ேறா  உட ப  தி மண
ெச  ைவ ப .

ஆாிட                : ஒ ேறா இர ேடா ப , காைள  தானமாக  ெப
ெகா  ெப ைண  ெகா ப .

ெத வ             : ேவ விக  பல  இய  ஓ  ேவ வி ஆசிாிய
ெப ைண  ெகா ப .

க த வ            : ெகா ேபா , ேக ேபா  இ றி  தைலமக , தைலமக
தனி இட தி  எதி ப  தாேம  இ வ . இ ேவ யாேழா  ட
என ப .

ஆ ர                 : ெப ணி  த ைத  பண  ெகா , ெப
அணிகல கைள அணிவி , அ ெப ைண ஏ  மண  ெகா வ .

இரா கத        : தைலவிைய அவள  வி பேமா அவள  உறவின  ஒ தேலா
இ றி அைடவ .

ைபசாச           : உற கிய ெப , (க  உ ) களி தி  ெப , பி பி த
ெப  தலானவ க ட  களி ப .

4.1.2 க த வேம கள

ேம க ட எ வைக ப ட ேவத வ ப ட மண ைறக  ஒ றாக இட
ெப  க த வ  எ ப  த  இல கண க   கள
இைணயான .



இ ைற தா  தைலம க  அ  த ைம உ ள .  ஏ பா
ட த  இ  இய ைகயா  எ ப ட இ வ  , உள  ஒ ,

அ  கல  ற இ ைறேய த  மர  வ ப ட கள
இைணயான .

இ ள க கைள  ெகா  ‘தைலம க  தாேம எ ப  ற
அ யாதவா  அ  கா  வா  காத  வா ேவ – கள ’ என வைரயைற
ெச ெகா வ  ெபா த ைடய .



4.2 ைக ைள  பா பா

4.2 ைக ைள  பா பா

த  பா கள  வைரயைற ெச த . அ த பா, தைலவ
தைல  அ  ச பத  னதாக நைடெப  க கைள
எ ைர ற .

1. கா சி
2. ஐய
3. ணி
4. றி பறித

எ  நா  கள   க வனவா . இ நா  ஒ ற  ஒ றாக
க வன. இவ ைற  ப ைலக  எ  டலா . இ நா  தைலவ

ப  எ ற ஒ ப க  காதைல ம  அ பைடயாக  ெகா டன. எனேவ
ஒ தைல  காம  எ ற ைக ைள ஒ கமாக இைவ க த  ெப றன.

4.2.1 கா

கா  – கா ப .

தைலவ  தைல  த  இட  எ ப  ஒ வைர ஒ வ  கா ப  கா
ஆ . இ கா  ந ைன  பயனாக ஏ ப வதா .

ைன இ வைக ப . அைவ ந ைன, ைன எ பனவா .

ந ைன -   தைலம கைள ஒ ேசர ைவ ப .

ைன    -    தைலம கைள  ப .

இவ  ேச  ைவ  பா ைடய ந ைன  பயனா  – த  தலாக
எ ப  தைலம க  ஒ வைர ஒ வ  க  ம வ  – கா  என ப .

தைலம க  இ வ  எ லா ைலக  ஒ தவரா  இ ப ; இ க
ேவ . எ  தைலவ  ேம ப டவனா  இ ப  ற ைல எ ப
ஓ  இல கண  ஆ .

4.2.2 ஐய

ஐய  – ச ேதக ப த .

இ , ைக ைள  தைலவ ட  க  எ ப  இல கண .

ஒ  ெப  ேதா ற , அவைள  க ட இட  ற  கதாக
அைம  ேபா , அவைள  ப ய ஐய  தைலவ  எ வ  இய ைக.

அ ெப  மா ட  ெப ணா ! ெத வ  ெப ணா! எ ப  ேபால  தைலவ
உய த எ ண  ஐய  ெகா வா .

சா  :



    அண  ெகா  ஆ ம  ெகா ேலா கன ைழ
    மாத ெகா  மா  எ  ெந . – ( ற , 1081)

எ  ற பா தைலமக  ஐய  ெகா டத  சா றா .

த   வ  ேதா  அழ ய தைல ைய  கா ேபா  அவ  சாதாரண
மா ட  ெப ணா? ெத வமா? ஆ  ம லா? எ ெற லா  தைலவ
ஐ வதாக இ  ற பா அைம ள . (தைல  ஐய  ஏ ப த  மர
இ ைல)

4.2.3 

தைல ைய  க டேபா  அவ  ெத வ  ெப ணா? மா ட மகளா? எ
ஐய ப ட தைலவ , ன  த  ஐய  , அவ  மா ட  ெப ேண எ ற

 வ வா . அ வா  அவ  ஐய   ஒ   வ வைத  
எ  வ . அ தைகய  வர, ல அைடயாள க  ைண வதாக
அைம . அைவயாவன:

1. உட  எ த ப ட வ ெகா
2. அணி தி  அணிகல களி  அைம
3. ய மல  வா த
4. மலைர வ  ெமா த
5. பாத  தைரயி பட நட  வ த
6. இைம கி ற க க
7. தைலவி அைடகி ற அ ச

இைவ காரணமாக, தைலவ  தைல ைய மா ட  ெப  என  க  ஐய
வா .

4.2.4 ப த

தைல ைய  கா ப ; ஐய  ெகா வ ; மா ட  ெப ேண எ  வ ;
இவ  தைல  த ைன றாளா எ பைத அ  ஆவ
தைலவ  ஏ ப . அத காக, தைல  ஏேத   கா றாளா எ
ேநா வ  தைலவன  இய . அைதேய ப த  எ  வ .

தைலமக , த  உ ள  உ ள தைலவ  தான ப ைத  க க
வ  ல ப வா . இ ேவ அவ  கா  பா  எ ப  இல கண
வைரயைற.

அாிைவ நா ட  (தைலவியி  க க  கா  பா ைவ)

அக நிக  ேவ ைக (மன வி ப )

ெதாிய உண  (ெவளி ப )

ாிசி  எ ப (தைலவ )

எ ப  அக ெபா  பா (6).

    :    கா , ஐய , , ப த  எ  இ நா  க த
னேர (தைல  காத   ெவ ப ட ன ) ஐ ைண ய கள



ெதாட . அ வைர தைலவ ட  ம ேம காத  உண  இ பதா
இ நா ைக  ைக ைள ய ப ைலகளாகேவ ஆ ய  ளா .



4.3 கள  உ ய ள ெதாைக

கள  எ  மைற க  காத  ஒ க ைத விாிவாக விள  இய  களவிய  ஆ .
அ விய  இட ெப  ெச திகைள ஒ  ெதா  ஒ  பாவி
உண தி ளா  நா கவிராசந பி. அ ேவ “களவி  உாிய கிளவி ெதாைக”
என ப கிற . (கிளவி – ) அ பாவி  பதிேன  வைக ப ட கிளவிகைள
றி பி ளா . அைவயாவன:

1. இய ைக ண சி
2. வ ைற
3. ெதளி
4. பிாி ழி மகி சி
5. பிாி ழி  கல க
6. இட தைல பா
7. பா க  ட
8. பா கிமதி உட பா
9. பா கியி  ட

10. பக றி
11. பக றி இைட
12. இர றி
13. இர றி இைட
14. வைரத  ேவ ைக
15. வைர  கடாத
16. ஒ வழி  தண த
17. வைர  இைட ைவ  ெபா வயி  பிாித

   :    இ பாட ப  இய ைக  ண  தலாக  பா க  ட
வைர உ ள ஏ  ள க கான ள க க  இட  ெப றன. அ த த
பாட க  ம ைறயைவ இட  ெப றன.



4.4 இய ைக  ண

இ  களவி ாிய கிளவிகளி  ஒ .

த  தலாக  தைலவ  தைல  தாேம க  வ  இய ைக
ண  என ப . ெத வ  க  த மன  ேவறா  ( ) ற

தைலவ , தைல ைய  வா . இதைன,

    ெத வ தா  எ வ

    தைலவியா  எ வ

என இ ைலகளாக  காணலா .

4.4.1 ெத வ தா  எ வ

    கல  மகி த

    அழகிைன  பாரா ட

    ஏ ற அணிகைள அணித

எ   ெத வ தா  அைடய ெப  இய ைக  ண
க  ஆ .

4.4.2 தைல யா  எ வ

இைவயா  தைல யா  க  இய ைக  ண  களா .

தைல யா , தைலவ   இய ைக  ண யான

1. தைலவி  தைலவ  த  ேவ ைகைய உண த .
2. தைலவன  ேவ ைகைய  தைலவி த  ம த .
3. தைலவன  ேவ ைகைய  தைலவி பி ன  ஏ  உட ப த .
4. அத பி  தைலவ  தைலவி   மகி த .

என நா  கைள உைடய .

தைலவியா  அைட  இய ைக  ண சியி  விாி

இய ைக  ண  ஒ  வைக தைல  ல  க  எ  க ேடா .
அ ட ைன ஒ  க  ப ேவ  ெசய பா கைள அக ெபா  இல கண

 ெதா  ள . அைவயாவன :

1. இர  ற  எ ண  : தைலவ  தைல ைய  ப  ேவ
பத  ைன த .

2. இர  ைல ற         : தைலவ  தைல ைய  ப  ேவ
ற .

3. ைலயா க                      : தைலவ  தைல ைய ைல ப



த .

4. ெம  ெதா  ப ற               : தைலவ  தைல  உடைல  ெதா
ெந  பழ த .

5. ெபா  பாரா ட                             : தைலவ  தைல ட  உ ளைத
இ லாதைத  ேச  த .

6. இட  ெப  தழா                   : தைலவ  தைல   இட
ெச  அவைள  த வ  த .

7. வ பா  ம த                         : ேம க டவாெற லா  தைலவ  யைத
தைல  வ மாக ம த

8. இைட  ள த                     : தைல  நா க  ைத ததனா  (ெவ க
ப  க ைண யதா ) உ டான  ப ைத  தைலவ  த .

9.  ைன  இர க               : தைலவ  தைல ைய  ப  ட ேநர
ைன  பா  வ த ப  ேப த

10. ம  எ ேகாட                 : தைல ,  ம ததைன மா  ெகா
தைலவ  க ைத ஏ ற .

11. வ நைக ேதா ற                : தைல  க   னைக
ேதா த .

12. வ   உண த    : தைல  வ  ல ப  ைப
தைலவ  உண  ெகா த .

13. ய த  உ த             : தைல  த ேனா  ேச வத  உட ப டைத
தைலவ  வ  த .

14. ண  ம த           : தைலவ  தைல ேயா  ய ண யா
ம த .

15. க த                                           : தைல  அழ  நல ைத  தைலவ
க ைர த .

 

த  ம  : னா க -I



4.5 வ ைற  ெத

வ ைற கள ாிய கிளவி  ெதாைகக  ஒ .

வ  – வ ைம ; உைற – உ த , வ  த .

தைல  ஐ றவ  தைலவ  அவள  ஐய  ர உ ைமைய வ  த
வ ைற என ப .

4.5.1 வ ைற வைக

வ ைற இ வைக ப . அைவயாவன:

1. ஐய  தீ த
2. பிாி  அறி த

ஐய  தீ த

தைல  உ டான ஐய ைத  தைலவ   ைவ த  ஐய  த
என ப . இ ,

1. கைல ேபான த  அணிகலைன  சாிெச  தைலவ  அணிவி க அ
மா ப ளைத  க  ேதாழி ஐ வா  எ  க திய தைலவியி  ஐய
தீ த .

2. மீள  வ ேவ  எ , தா  ெகா ள அள கதிகமான காதைல  றி
தைலவ  ஐய  தீ த .

3. ‘விதி ந ைம  பிாி கா ’ என ஊழி  வ ைமைய  றி  தைலவியி  ஐய
தீ த .

என  உ கைள உைடய .

பிாி  அறி த

தைலவ  த  ைவ  தைல  ெத த   அ த  என ப .
இ  வ ைற  இர டா  வைக. இ ,

பிாியமா ேட  என .

பிாி  ம ப  தி பி வ ேவ  என .

தா  பிாி  ெச  இட  அ கி தா  உ ள  என .

என  உ கைள உைடய .

4.5.2 ெத

இ  கள ய ள ெதாைகக  ஒ . தைலவ  தன  ைல பா ைட
வ  உைர ப  வ ைற எ  க ேடா . அ த வ ைற வா ைதகைள
ஏ , ‘தைலவ  ெசா வ  உ ைமயான தா ; ஏ ைடய தா ’ எ
ெத  தைல  ஆ ப  ெத  என ப .



    தைலவ  மா ற  தைல  ேத ற
    ெத வா  எ ப  (13)

எ ப  இல கண பா.



4.6  ம   கல க

பிாி ழி மகி சி, களவி ாிய கிளவி ெதாைகக  ஒ .

தைலவ  தைல  ஓ ட  கள  வ   ம தன .
அ ண  அ  தைல   ெச ல, அ ேபா  தைல ேயா

ய ட ைத எ , தைலவ  மனம ட  ேப வ  
ம  என ப .

4.6.1  ம  இ  ைலக

 ம  இ ைலகைள உைடய . அைவயாவன:

1. ெச  கிழ தி ெசல க  உள ெதா  ெசா ல .
2. ெச  கிழ தி ெசல க  பாகெனா  ெசா ல .

ெச  கிழ தி ெசல க  உள ெதா  ெசா ல

 ெச  தைல  த ைம க  தைலவ  த  மன ெதா  ேப
ம வ .

ெச  கிழ தி ெசல க  பாகெனா  ெசா ல

 ெச  தைல  த ைம க  தைலவ  த  பாக ட  ேப
ம வ .

4.6.2  கல க

இ  கள ய ள ெதாைகக  ஒ . தைல   ெச றேபா
தைலவ  மன  கல  ேப வ   கல க  என ப . இ ,

ம  உைர த  – மய க  ெகா  ேப த

ெத  உைர த  – ெதளி  ெப  ேப த

என இ ைலகைள உைடய .

4.6.3  கல க  – 

ேம க ட இ  ைலக  அ பைட  க   கல க  எ
ெசய பா  வாக  வ வனவ ைற  ளா  நா க ராசந .

ேதாழிய  ட , வழிவி  வழிபட த கவளாக விள  தைலவிைய நா
ய  விய ாியேத என மய கி  த .

ேதாழிைய  தாக  ெப  இனி   மகி ேவ  எ  த .

தைலவியி  அழ  ப கைள  தைலவ  பாரா  த .

அ த  அழகிைய  ெப ெற த ெப ேறாைர வா த .



தைலவ  இரவி  உற கமி றி வ தி உைர த .

இைவயா   கல க  களா .



4.7 இட தைல பா

இ  களவி ாிய கிளவி ெதாைகக  ஒ .

இட  – த தலாக  ய இட .

தைல பா  –  அ ட ேத வ  த .

த தலாக இய ைக  ண   ம த தைலவ  ( ) அ த
நா  அ ட ேத வ  தைல ைய  த  இட தைல பா  என ப .

4.7.1 இட தைல பா  வைக

இட தைல பா   வைக ப . அைவயாவன:

1. ெத வ  ெதளித
2. ட
3. வி த

ெத வ  ெதளித

ேன த ைறயாக  தைல ைய ந ேமா   ைவ த ெத வ
ம ப  அேத இட  தைல ைய ந ேமா  ேச  ைவ  எ  தைலவ
ெத ட  உைர ப .

ட

அ வாேற தைலவ , தைல ைய   ம த .

வி த

 ம த ற  தைல ைய அவள  ேதா ய  ட பா  ெச மா
தைலவ  அ  ைவ த .

4.7.2 இட தைல பா   ெச க

இ வைக ப ட இட தைல பா  க ையேய ஐ  ைலகளாக
ப  வழ வ . அைவயாவன:

1. த த ெத வ  மீ  த  என  ெச த
2. த  ேன தைலவிைய  கா த
3.  மகி த
4. க த
5. ேதாழிய  ட தி  தைலவிைய  ேச த .

 



4.8 பா க  ட

இ  களவி ாிய கிளவிக  ஒ .

தைலவ    –    தைல  த  ட : இய ைகயா  க .

தைலவ    -   தைல  அ த ட : அேத இட   ச
க .

தைலவ  -    தைல  றா  ட : பா க  என ப  ேதாழ  லமாக
க . அதைன  பா க  ட  எ ப .

4.8.1 பா க  ட  வைக

இ பா க  ட  சா த , ேக ட , சா ற , எ மைற, ேந த , ட ,
பா ேயா   இ க  ெச த  என ஏ  வைககளாக அைம . அவ
ேமலாக 24 வைக ப ட கைள  ளா  அக ெபா  ள க

லா ய . அ த 24 ெச  கைள  ேம க ட 7 வைகக
உ யவா  பா ப  ளா .
சா த , ேக ட , சா ற

இ  ஒ ேறாெடா  ெதாட ைடய ெசய பா களா .

சா த    :   தைலவ , பா க ட  ெச  ேச த .

ேக ட  :  பா க , தைலவன  வா ட  க , அத கான காரண  ேக ட .

சா ற  :   தைலவ , பா க ட  த  வா ட கான காரண ைத  த .

எதி மைற

தைலவன  காதைல  (களைவ) ேக ட த பா க  ன  இ  த க  அ
எ  தைலவ ட  இ ைர ப  எ மைற என ப .

இ  பா க  ம  ேப வ , தைலவ  அத  ைட ெசா வ , பா க
தைலவைன  ப  ேப வ , தைல   ெகா ட காம  எ னா  தா க

யாத  எ  தைலவ  வ  தலான கைள உைடய .

ேந த

தைலவ  தன  தா க இயலாத காத  த ைமைய உண னா . அதைன
உண த பா க  தைலவன  க  இைச  ெசய பட  ெச றா .
அவ காக  தைல ைய  ெச  க  வ றா . இ ேவ ேந த  என ப .

(ேந த  – தைலவன  க  உட ப  ெசய பட  ெச த )

இ  பல  பா கைள உைடய .

1. பா க  த  மன தி  இர த .
2. பா க  தைலவனிட தி  இர க ைத  ல ப தி  ேப த .
3. தைலவியி  உ வ , அவைள  க ட இட  தலானவ ைற  ேக டறித .
4. தைலவ  ‘தைலவியி  உ வ  இ வைக  – க ட இட  இ ’ என  த .



(இ வைக  = இ ன த ைமயி  அைம த )
5. ‘தைலவ! நா  அ விட தி  ெச  க  வ கிேற  கவைல படாேத’ எ

பா க  த .
6. அ வாேற றி பி ட அ த இட தி  பா க  ெச த .
7. தைலவிைய, றி பி ட இட தி  பா க  கா த .
8. அவள  ேபரழைக  க ட பா க , அறிவி லாம  தைலவைன இக

வி ேடாேம எ  ெநகி  ேப த .
9. இ த  ேபரழகிைய  க ட பி  – காத  வய ப ட பி  தைலவ

மீ  வ த  விய பி ாிய  என .
10. தைலவிைய  ப றி விய  ேம  ேப த .
11. மீ  வ , தைலவி றியிட தி  நி  நிைலைய  ப றி  தைலவனிட

த .

இைவயா  ேந த  எ பத  களா .

ட

பா க  லமாக அைம த வா ைப  பய ப , தைலவ  தைல ைய  
இ த  ட  என ப . இ ,

1. தைலவ  ெச த
2. தைலவிைய  கா த
3. ண  மகி த
4. ண சியி பி  தைலவிைய  க த

என நா  உ கைள ( கைள) உைடய , இ .

பா கி  ட

பா க  வா லாக  தைல ைய   ம த தைலவ  ‘இ   வ ேபா  
உ ேதா ேயா  வ க!’ எ  , தைல ைய அவள  ேதா  இ
இட  அ  ைவ த  பா  ட  என ப .



4.9 ெதா ைர

இ பாட ெதா பி  பி வ  ெச திகைள  க ண ேதா .

களவி  இல கண

கள , க த வ  ஒ றிவ  நிைல.

கா சி, ஐய , ணி , றி பறித  எ  ைக கிைளயி  வைகக .

இய ைக  ண சி, வ ைற, ெதளி  ப றிய ெச திக .

க  வா வி  அைம  அ வா வி  ேம ேம  தைலவ  ேம ெகா
ண சிக .

தைலவியா  அைட  இய ைக  ண சியி  விாி க .

இட தைல பா , பா க  ட  ப றிய ெச திக .

ேம க ட ெச கைள அ வத  ல  ப ைட  த  இல கண
வைரய  வழ  கள  ப ய ெந ைறகைள , மர கைள  அ
இ றலா .
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இ த  பாட  எ ன ெசா ற ?

பா  என ப  ேதா  தைலவ  க  உட ப த  ப , அவ
வ யாக க  தைலவ  – தைல  ட  ப  ற .

அ ட  பக  இர  க வத கான ட க , அவ  ஏ ப
இட பா க , (அ ல ப த ) தலான கள ய  ெச கைள  இ பாட
ப  ள ற .

இ த  பாட ைத  ப பதா  எ ன பய  ெபறலா ?

ேதாழி மதி உட ப   நிைலகைள  அத  வழி அவள  அறிவா றைல
அறியலா .

பா கியி  ட தி  வைக பா கைள உணரலா .

பக றி, இர றி என ப  இ வைக  றியிட கைள  ப றிய ெச திகைள
க ணரலா .

பக  இரவி  ச தி   மகி  தைலம களி  ணறிைவ ,
விடா ய சிைய  அறி  இ றலா .

தைலவ  தைலவிைய இைண  இ  ேதாழியி  உய  மன பா ,
அவ கைள ெநறி ப கி ற ேதாழியி  ப பா  சிற  அறி
இ றலா .

 



5.0 பாட ைர

நா கவிராசந பி இய றிய அக ெபா  விள க தி  இர டா  இய  களவிய
ஆ . அ விய  களெவா க  ப றிய இல கண  கைள விள கிற .
இ பாட ப பி  களவிய  ெச திகளி  ஒ  ப தி ( பா 22 த  46 வைர) இட
ெப கிற .

பா கி மதி உட பா

பா கியி  ட , அத  விாி க .

பக றி, இர றி.

எ பன ப ய ள க கைள இ பாட  க  உணரலா .



5.1 பா  ம  உட பா  - ள க

5.1 பா  ம  உட பா  – ள க

பா  (ேதா ) எ ேபா  தைல ட  இ பவ . உ ற ைணயா , ந ைம
 வா பவ ; எ  அவ  அ யாத வைக  தைல  ஒ  தைலவேனா

காத  உற  ெகா டா .

இய ைக  ண , இட  தைல பா , பா க  ட  எ  
ைலக  அ கள  ஒ க  ெதாட  க த .

அ கள  ஒ க  காரணமாக  தைல  ற  ேதா ற
ெசய பா க  மா ற க  ஏ ப டன. அவ ைற  க ட ேதா  அைவ
காதலா  ஏ ப டனவாக இ கலா  என எ றா . த  அ ேவா
உட ப  ஆரா  அஃ  உ ைமேய எ ற  ேதா  வ றா .

இ வா  ேதா  த  ம ேயா  (அ ேவா ) உட ப  ஆரா  
கா ப  பா ம  உட பா  என ப . இ   ைலகைள உைடய .
அைவயாவன:

ற உண த .

ைற ற உண த .

இ வ  உ வழி அவ  வர உண த .

5.1.1 ற உண த

தைல  த   வ  க, அவைள உ ேநா ய ேதா , அவ  காத
உ ைமைய உண த  ற உண த  என ப .

பா க  ட ேபா  தைலவைன   ட தைல  ேதா   வ
பா . அ ேபா  தைல  ேவ பா ைட  க , கள  ஒ க

க ள  எ ற உ ைமைய  ேதா  அ வா . இ ேவ ற உண த
ஆ . இ   உ கைள உைடய .

ஐய ப த .

ஐய  தீ த

ெசா லா  ஆரா த

எ பன அைவ.

ஐய ப த , ஐய  தீ த

தைல ட  காண ப  மண  (நா ற ), அவள  ேதா ற  க ள
ய மா ற , தைல  ப  ய ெசய க  (ஒ க ), உ  உண

அள  ைறத , தைல  த  ெசயைல  ேதா ட  மைற த , ேதா ய
ட ைத  அ வ ேபா  த , ட ஓ ட ேலேய எ ேபா

இ த  (ப ) தலான ஏ  வைக  தைல  கள  ஒ க  ப ய
ஐய  ேதா  ஏ ப . அவ ைன  ெகா ேட கள  உ ைமைய  ப ய ஐய



த  க .

     :      உண  ைறத  ஐய ைத ஏ ப  : ேநா வா  பட  தலான
எ த  காரண  இ  உண  ைற ேபா  அ  காதலா  (களவா ) க த
மா ற  எ  ஐய  , ெத  ஏ ப . இ வாேற ம றவ ைற
எ பா த  ேவ .

ெசா லா  ஆரா த

ேதா , தைல ைய ேநா  ெசா  ெசா களா  அவள  கள  ஒ க ைத
உணர ய வ , உண ளைத   க வ  உ .  ைனைய

க த , ய த , தைல  ற அழ  மா ற ைத  ைன  உைர த  எ பன
ேபா ற உைரயாட க  வ , தைல  கள  ஒ க ைத  ேதா  உண வா .

“மைல அண ேக! வ த க  ெவ த வா  இ ைல எ  எ க
தைல  உ ைன  ேபா றவேள” எ  ேதா  வதாக வ  த ைசவாண
ேகாைவ  பாட  (எ . 67) இத  சா றா . (க  வ ப , வா
ெவ ப  கள  ட னா  தைல  க த மா ற , அைத

 ெசா லாட  க னா  ேதா )

5.1.2 ைற ற உண த

தைலவ  வ , த  ைறைய  ேதா ட  உைர க அத  ல  தைலவ ,
தைல ய  கள  ஒ க ைத  ேதா  உண வ  ைற ற உண த  என ப .

தைலவ  ேதா ட  ெச  , ஊ - ெபய  ன வ , ெக ட
(ெதாைல த) ெபா  ஒ ைற  ப  ேக ப  அத வ  ேதா  ேத
ெத வ  இ வைக ப .

‘இ கா  நா  க  யவ ! த யாக வ ேள ; உ  ஊ  எ ?’ என
தைலவ  ேக பா . ேதா  இத  ைட தாராத ேபா ,

ெபயேர  உைர கேள! (த ைசவாண  ேகாைவ-78)

எ  தைலவ  ேக பா .

‘அ ப  ப ட யாைன இ வ  வ ததா’? எ  ேக ப  ெக
ன த  (ெக ட அ ல  ெதாைல த ெபா  ப  ேக ட ) ஆ .

(த ைசவாண  ேகாைவ-72)

இ வாெற லா  தைலவ  ன  னா கைள  ெகா , ேதா  உ ைம
உண வா .

5.1.3 இ வ  உ வ  அவ வர உண த

தைல  ேதா  ஒ றாக ஓ ட  இ தேபா , அ ட  மாைல
தைழ  எ  ெகா  தைலவ  வ வா . அத வ  தைல , அ
வ த தைலவ  இைடேய ஓ  உற  இ பைத  ேதா  உண  ெகா வா .
இ ேவ இ வ  உ வ  அவ வர உண த  என ப . இ  வ
உ கைள உைடய .

தைலவ  பாி  ெபா  (ைக ைற) ெகா  வ த .



தைலவ  ெக தி (ெதாைல த ) நிக த  ப றி வின த .

தைலவ  ேதாழி ம ெமாழி த .

தைலவ  ெச ற பி  தைலவி பாக அவைன  ேதாழி எ ளி நைகயா த .

ேதாழி த  அறிவா றலா  தைலவ  – தைலவியி  மன றி ைப ஆரா
த .

 



5.2 பா  ட

பா கி (ேதாழி) வழியாக  தைலவ  தைலவிைய  ேச வ  பா கியி  ட
என ப . ேதாழி, தைலவ  தைலவி  உ ள கள  வழி ப ட காத
ஒ க ைத ற உண த , ைற ற உண த , இ வ  உ வழி அவ வர
உண த  எ  வைகயி  ஏேத  ஒ றாேலா, பலவ றாேலா உண
ெதளிவா . பி  தைலவன  ேவ ேகாைள ஏ , தைலவி ட  அவ  கள
ஒ க ைத  ெதாட திட வழிவைக கா பா . இ ேவ பா கியி  ட  என ப .

5.2.1 பா  ட  வைக

பா  டமான  ப  வைக பா கைள உைடய . எ  அவ ைற
வ  ெதா  வழ ேபா  வ மா  பா ப ளா

லா யரான நா க ராசந .

இர  பி  நி ற  ேச பைட .

மட  மட  வில .

ைறேந த  மட  ஒழித

ைற நய பி த  ம த

ைற நய பி த  நய த

ட , ட , ஆய ட , ேவ ட

இவ கான ள க கைள இ  கா ேபா .

இர பி  நி ற  ேச பைட

தைலவ , ேதா ட  ெச   த  ைறைய  க ேவ  எ
ெசா வ  இர   ற  என ப .

ேதா ேயா தைலவன  ேவ ேகாைள உடன யாக ஏ காம , ம வா .
அ  ேச பைட என ப . (உட  ேச காம  ர த  அ ல  அக த
ேச பைட ஆ . ேச  – ெந ர )

இ  ப கைள  ஒேர றா  இவ ெகன 20 உ  ெச கைள
வழ ற  அக ெபா  இல கண .

இத  தைலவ  உ ேகா  சா ற  தலாக, பா  ஆ  அக த
ஈறாக 20 உ க  அட . அ  ெச கைள  வ மா
வ ைச ப  ள  ெகா ளலா .

தைலவ  த  உ ள தி  ெகா ட காதைல  ேதாழியிட  ெசா த  – ேதாழி
த க  தைலவியி  ல ெப ைம றி, இ காத  ெபா தா  என .

ேதாழி ஏ மறியாதவ  ேபா  தைலவைன  பா , ‘நீ எ த  ெப ணிட
காத  ெகா டா ?’ என  – தைலவ  தா  காத  ெகா ட தைலவியி



இய கைள எ திய த .

தைலவ  ‘தைலவி இ லாம  எ  வா  இ ைல’ என  – ேதாழி ‘உ  ைறைய
நீேய ெச  தைலவியிட  ெசா ’ என .

தைலவி அறியாைம உைடயவ  எ  ேதாழி த  – தைலவ  அைத ம ,
தைலவியி  அறிவா றைல  ப றி  த .

‘உலக ைற ப  சா ேறா  னிைலயி  தைலவிைய மண  ெகா ’ எ
ேதாழி அறி த  – அ ேக ட தைலவ  ‘ேபா  எ  உயிைர நீ த
கா பா . பிற  நா  நீ  ைற ப  மண  ெச ேவ ’ என .

தைலவ  தா  ெகா  வ ள (ைக ைற) பாி  ெபா  ப றி  க
ேப த  – ேதாழி அைத வா க ம  ேப த .

ஆ றாைம ல ப தி  தைலவ  ேப த  – அ  ேக ட ேதாழி ‘வ தாேத நாைள
வா’ என .

இைவயா  த வான இர  ற , ேச பைட (ேச  + பைட)
எ  இ வைக ப ட ெசய பா க  உ ய உ களா .

மட  மட  வில

தைலவ  த  காதைல  பல  ல ப  ப  மடேல த  என ப .
அவ  பைனமர  ெபா களா  வ  ைர  ேபால உ வ ைத  ெச
ெகா வா . ஒ   தைல  உ வ ைத ஓ யமாக எ , ெகா ேபா
ைக  ெகா  நக  ந ப  அ ைர  ேம  ஏ
அம வா . அம  ெகா , தைலவ  தைல  தன ள காதைல

ல ப வா . இ  மடேல த  ஆ . இ ெசயைல  ெச ேவ  என
தைலவ  வ  மட  என ப . அ  ேவ டா  எ  ேதா  ல வ
( வ ) மட  ல  என ப .

இ த இர டா   இர  ைறெபறா  வ ய தைலவ  மடேல ெபா
என ம த  தலாக  பா  ெகா  ைல ற  ஈறாக ஏ  ெச  கைள
உைடய .

மடேல வைத  தவிர ேவ வழி இ ைல எ  தைலவ  தன ேள றி
ெகா த .

அ வா  மடேல வ  காத  ைகவிடாத இைளஞ  ெசய  என
ெபா பைடயாக  த .

தா  அ வாேற ெச ய ேந  எ  த மீ  ஏ றி த .

‘நீ ஓவியமாக  தீ ட இயலாத ேபரழ ைடயவ  எ க  தைலவி’ என  ேதாழி
த  – ‘எ னா  தைலவியி  ேபரழைக ஓவியமா கிட இய ’ எ

தைலவ த .

மடேல த  த க  அ  எ  ேதாழி ம  த .

தலானைவேய இர டா    ெச களா . இவ  தைலவ



றாக வ வன மட  ஆ . ேதா  றாக வ வன மட  ல  ஆ .

ைற ேந த  மட  ஒழித

இ  பா  ட  ெச  றா  வைகயா . இத  இ
க  இைண ளன.

ைற ேந த  எ றா  தைலவ  ெவ ப ய ெச கைள உண
அவ ள மன ைறைய  ைவ க  ேதா  உட ப த  ஆ .

மட  ஒ த  எ ப , அ வா  ேதா  உட ப ட  இ  மடேலற
மா ேட  எ  தைலவ  அ ெசயைல  ைக த  ஆ .

தைல  இளைம  த ைம பா  தைலவ  உண த  தலாக  ழேவா
ஆ ற  ஈறாக அைம  ஒ ப  ெச க  இ யன.

ேதாழி தைலவியி  இளைம எழிைல  தைலவ  உண த - தைலவி ந
ேபா ற விழியா  எ  உயிைர வ தினா  என  தைலவ  த .

‘தைலவியிட  ெச  உ ைன  ப றி  ெசா வேத என  எளிதான ெசய
அ ’ எ  ேதாழி த  – ‘நீ எ ைன  ப றி  ெசா ல  ெதாட கிய ேம
ஆைசேம ட உ பா  அ  கா வா  தைலவி’ எ  தைலவ  த .

‘எ ைன மைற  நீ க  இ வ  வ  எளித ’ எ  ேதாழி நைக
த  – ‘ேதாழிேய! நீ ஆ த  வத  பதிலாக  சிாி  ேப கிறா . இ

ெவ த ணி  ேவ  பா வ  ேபா  உ ள ’ எ  தைலவ  த .

ேதாழி தைலவ  ஆ த  றி  பாி ெபா ைள (ைக ைறைய) ஏ ற  –
தைலவ  த  ப  நீ கி  ேப த .

இைவயா  றா   உ ப ட ெச களா .

ைற நய பி த  ம த

 ைற               -     தைலவ ள மன ைற (தைல ேயா  ேசர யாத
ைல)

நய த    -    அ ைறைய  ைவ க  ேதா , தைல
அ ப  உ டா க ய த . அத ேக ப  ேப த .

ம த          -    தைலவ காக  ப  ேப  ேதா  க
உட படாத தைல  ம  ேப த .

இ  இைறவ  தன  ைறேந பா  இைற  அவ  ைற உண த
தலாக, ைக ைற க த  ஈறாக ஆ  ெச  கைள உைடய .

தைலவ  அவன  மன ைறைய  தீ  ைவ பதாக உட ப ட ேதாழி,
அத பி  தைலவன  மன ைற இ  என  தைலவியிட  த .

தைலவைன  ப றி எ ேம அறியாதவ  ேபால, தைலவி, ேவ  ஓ  க ைத
ல ப தி  ேப த . (ேதாழி ேபசியத  ெதாட  இ லாத ேபா  பதி



த )

ேதாழி ‘தைலவ  இ  வ தைத நா  க ேடேன!’ எ  ேநர யாக  ேப த .

ம ப  தைலவி ம  ெமாழித .

‘உன  நா  ேவறா? எ னிட  ஏ  மைற கிறா ?’ எ  ேதாழி ேக ட .

தைலவ  ெகா  வ  த த பாி  ெபா  (ைக ைற) ட  த கேத அ றி
வாட த க  அ லேவ எ  ேதாழி க  ேப த .

இைவயா  நா கா  வைக பா  ெச  க  ஆ .

ைற நய பி த , நய த

ைற நய த    –    தைலவ  மன ைறைய  ேதா  ஏ  உட ப த .

நய த                         –    த  ம த தைல  ன  உட ப த .

தைலவன  மன ைறைய  க, ேதா ட  த  ம த தைல  ன
உட ப றா . இ ேவ ைற நய த , நய த  எ  ஐ தா

வா .

இ ப , ேதா  ழேவா  ய ைல ள த  தலாக  ைக ைற ஏ ற  ஈறாக
ஆ  ெச  கைள உைடய . அத ய ள க க  வ மா :

தைலவ  தன  காமேவ ைகயா  அைட  யர ைத ேதாழி, தைலவியிட
த .

‘தைலவ  மீ  வ தா  எ னா  ம க இயலா ’ எ  ேதாழி த .

‘தைலவ  இர  நி கவி ைல; ந மிட  ஏேதா ஒ ைற எதி பா  நி கிறா  –
அவன  எ ண  ேவ ’ எ  ேதாழி த .

ேதாழி, தைலவிைய  ேகாபி  ெகா த .

தைலவி த  மன  ேதாழிைய  ேகாபி  ெகா த .

ேதாழி லமாக  தைலவ  ெகா த பிய ைக ைறைய  தைலவி
ஏ ெகா த .

ட - ட -ஆய ட -ேவ ட

தைலவன  மன ைறைய  மா  ேதா  ேவ வா ; அதைன த
ம த தைல  ற  உட ப வா . அ வா  உட ப ட  க  பா

ட  ெசய பா கைள ஒ  றா  ட , ட , ஆய  ட ,
ேவ ட  என வ ைச  ப ளா  நா க ராசந .

ட                 : ேதா  தைலவ ட  தா  ட ட
தைல ைய அைழ  ெச த .



ட                     : ட அ த இட  தைலவ  தைல  
ம த .

ஆய ட   :  ம த ற  தைல ைய அைழ  வ  ேதா  அவைள
(ேதா ய ) ட  ேச த .

ேவ ட               : தைலவைன  த க  ஊ  ஒ  ைற வ   உ
ம ழ ேவ  எ   அைழ த .

இைவ நா  ஒ ேறாெடா  ெதாட ைடயைவ. ேதா  வ யான
ட  தைல  ஒ ெகா ட  அ த  கழ யைவ. எனேவ

ஒ றாக இைண  கா ளா  நா க ராசந . இ  பா  ட
இ  வைக பா  ஆ . இ  ப  ெச  கைள உைடய .

தைலவி ைக ைற (பாி ) ெபா ைள ஏ  ெகா டைத  ேதாழி தைலவனிட
த .

தைலவ  வ  ச தி பத ாிய இட ைத  ேதாழி அறிவி த .

அ த இட தி  தைலவிைய அைழ  ெச த .

றியிட  தைலவிைய வி வி  ேதாழி தி த .

தைலவி, தைலவ  பாக  ேதா த .

இ வ   மகி த .

தைலவிைய  தைலவ  க த .

தைலவ  ேதாழிய  யி  இட தி  ெச மா  தைலவிைய அ பி
ைவ த .

பி ன  அ  வ த ேதாழி ஏ  அறியாதவ  ேபா  த னிட  உ ள ைக ைற
ெபா ைள  தைலவியிட  கா த .

ேதாழி த  பா கிய  ட தி  தைலவிைய  ெகா  ேச த .

தி பி வ த ேதாழி தைலவைன  பா  ‘இனி நீ தைலவிைய மறவா  இ க
ேவ ’ எ  ஓ பைட கிளவி த .

தைலவைன  த க  ஊ  வ  த கி  ெச மா  ேதாழி ேவ த . (இ
பக றிைய நீ கி இர றி  வழிவ ப  ஆ )

தைலவி  ேதாழி  வி ப ட  வழ  ஊ  உண  சிற த  என
தைலவ  த .

“ெவ ெண  ேபா ற மா  க , ப ய ேத  இள ய ெபா  ேபா ற ைன
அ  ேசா  எ ேபா ற ன  இ ய அ த  ஆ ” எ
த ைசவாண  ேகாைவ  ஒ  தைலவ    பா றா .

த  ம  : னா க -I





5.3 பக

தைலவ  தைலவி  ச தி  ெகா  இட  றியிட  என ப . அவ க
பக ெபா தி  ச தி  இட  பக றி என ப . அ வாேற இர  ெபா தி
ச தி  இட  இர றி ஆ .

5.3.1  இைட

பக ேலா, இர ேலா தைலவ  தைல ைய  ச பத காக  ட ப ட
இட  ச க யாதப  இட பா க  ஏ ப . அத   இைட
எ  ெபய . பக , இர  ெவ ேவ  காரண களா  இ த
இட பா  ஏ படலா .

5.3.2 பா  ட  அைம  பக

பக  தைலவ  தைல ைய  ச ப , ெப பா  ேதா  வ யாக
க . எனேவ, பா  ட யதாக இ  இட  ெப ற ட -
ட - ஆய ட  – ேவ ட  எ  நா  பக  வைக எ பா

நா க ராசந .

5.3.3 ஒ சா  பக  வைக

‘ஒ சா  பக  வைக’ எ ற தைல   ேம   பக
வைக பா கைள அக ெபா  ள க லா ய  அைம ளா . அைவ:

இர க                                  :    தைலவ   தைல  வ த ;
ேதா  ல த .

வ ைற                               :    ேதா , தைல ைய இ ைர த  (அ ைர
த )

இ ெச  உண த  :    தைல  ெவ ேய வர யாதப   காவ
ஏ ப டைத  ேதா  தைலவ ட  த .

ஒ சா  பக றியி  விாி

இர க  – வ ைற – இ ெச  உண த  என  வைக ப ட ‘ஒ  சா
பக ’ யான  ‘ ழேவா   ழ  மாைலய  ெபா  க  இர க ’

தலாக, ‘ ழேவா  த ச  ெபறா  ெந ெசா  ள த ’ ஈறாக, 14 ெச
க  உைடய . அ க கான ள க ைத இ  கா ேபா .

பக றியி  அத ாிய இட  வ  தைலவ  தைலவிைய  ண , பிாி
ெச ற பிற  தைலவி மாைல  ெபா ைத  க  வ தி  ேப த .

ேதாழி ல பி  ேப த .

பக றி  தைலவ  வ வ  தாமத  ஆ  ேபா , தைலவி மன  வ தி
ேப த  – ‘நீ வ வ  ைறய ’ எ  ேதாழி தைலவியிட  இ ைர த .

தைலவி ேதாழி மீ  ெவ  அவைள ேந  ேந  ேநா காம
றெமாழியாக  ேப த  – அ  ேக ட ேதாழி தைலவிைய மகி ட  உபசாி



அவ ைடய ெவ ைப நீ க, அத  பி  மீ  தைலவி ேப த .

தைலவிைய அ தி, ேதாழி ேப த .

தைலவைன வி  பிாிய யாத த ைமைய எ ணி  தைலவி தன  ேப த .

தைலவ  வ வைத  ேதாழி அறிவி த .

தைலவ  றியிட தி  ேவ  ஓரமாக வ  நி க அவ  உண ப  தைலவி
உ ள  காவைல  ேதாழி அறிவி த .

தைலவ  வ  நி க அைத அறியாதவ  ேபால  ேதாழி தைலவியிட  ேப த .
( னிைல  றெமாழி)

தைலவ  வ  நி க அவ   தம   காவைல (இ ெசறி ைப )
ேதாழி ேநர யாக  ெசா த .

அதைன  ெதாட  ேதாழி தைலவனிட  ‘எ ைம மறவாைம ேவ ’ எ
ஓ பைடயாக  ேப த . (ஓ பைட = பா கா ; மறவாைம)

தைலவ  த  ெந ேசா  தாேன ேப த .

இைவ யா  ஒ சா  பக   ெச க  ஆ .

5.3.4 பக  இைட

தைலவ  தைல  பக ெபா  ச   ம  இட  பக
என ப . அ வா  பக   ம வத  ஏ ப  தைட பக
இைட  என ப .

பக றி இைட  வைக

பக  இைட   வைக ப .

வில க     :     தைலவ  தைலவி  பக றி  உாிய இட தி  வ வைத
ேதாழி வில த  (த த ) வில க  என ப .

ேசற            :    ேதாழி தைலமகைள அைழ  ெகா  றி பி ட இட ைத
வி  ேவ  இட  ெச  ேச வ  ேசற  என ப .

கல க       :     ேதாழியா  றி வில கி  தைலவ  தைலவிய  பிாி த பிற ,
இ வ  மன  கல த  கல க  என ப .

பக றி இைட  விாி

பக  தைட ப தேல இைட  என ப ட . அ  இைறவைன  பா
வர  ல க  தலாக  ெதா  வா  ஊ  ேநா  ம மய க  ஈறாக 7

கைள உைடய . அவ கான ள க  வ மா :

தைலவைன  பக றி இட தி  வரவிடாம  ேதாழி வில த .



தைலவிைய  பக றி இட தி  வரவிடாம  ேதாழி வில த .

தா  விைளயா  இட ைத  பா  தைலவி மய கி  தய கி  நி ற .

அ த விைளயா  இட ைத வி  நீ கி  தைலவிைய அைழ  ெகா  ேதாழி
த  ஊ  ெச த .

பிற  ஓ  நா  தைலவ  தம  ச தி  இட  ( றியிட ) ப கமாக வ  நி
வ த .

தைலவியி  காவ  இ லாத, திைன  ன ைத  பா  தைலவ  வ த .

தைலவியி  ெசா த ஊ  ேநா கி  தைலவ  மதிமய கி  ேபாத  இைவேய
பக றி இைட  விாி களா .

 



5.4 இர  

தைலவ  தைலவி  இர  ேநர தி  களவி  ச தி   மகி  இட  இர றி
என ப .

5.4.1 இர   வைக

இர  ஒ ப  வைக ப . அைவயாவன :

1. ேவ ட  : தைலவ  தைல ைய ம ப  ச க ைழ  ேதா ட
இர  ேவ  ேப த . அ ெச ைய  ேதா  தைல ட  த .

2. ம த                     :    ேதா , தைல  தைலவன  ேவ ேகாைள
ம  த .

3. உட ப த             :    ேதா , தைல  தைலவன  ேவ ேகாைள
ஏ  இர  உட ப த .

4. ட                        :     ேதா  தைல ைய அைழ  ெச
இர ய இட   வ த .

5. ட                            :      தைலவ  தைல  இர  இட  
ம த .

6. பாரா ட                   :      இர  க த ண   தைலவ
தைல ைய  க த . தைலவ  த த ப ைன  ேதா  க த .

7. பா  ட     :      இர   ம த தைலவ  கா த
ேதா ட  தைல ைய ஒ பைட க, அவ  தைல ைய இ ல  அைழ
ெச த .

8. உய க                    :     இர  ச பத  தைலவ  வ  வ
உ ள இைட கைள எ  தைல  வ த . அைத  க  தைலவ
வ த . (உய க  – வ த )

9. க                         :     ேதா  தைல ைய  ட   
த , தைலவ  தைல ைய    த  க  என ப .

இர றியி  விாி க

தைலவ  தைல  இர  ட ஓ  இட  ச   ம வ
இர  எ , அ  ஒ ப  வைககைள உைடய  எ  அ ேதா . அ ேவ
27 ப ட ெசய களாக  ள க ப ற . அவ  த ைமயான
ெச  கைள இ  கா ேபா .

தைலவ  இர றிைய வி த .

தைலவ  வ வழி இரவி  வர ஏ றத  என  ேதாழி த  – தைலவேனா
தா  வ  வழி எளிதான  என வ த .

தைலவ  ேதாழி  அவரவ  நா  அணிகல  ப றி  அத  சிற ைப
ேப த .



ேதாழியி  க ைத த  உட படாத தைலவி த  ெந ேசா  ேப த  ; பிற
உட ப  ேதாழியிட  ேப த .

தைலவி இர றி உட ப டைத, ேதாழி தைலவனிட  த .

தா  உற கிவி டாளா எ பைத  ேதாழி க டறித .

தைலவ  வ தி பைத  ேதாழி தைலவியிட  த .

தைலவிைய  றியிட  ேதாழி அைழ  ெச த . அ  வி வி
தி த .

தைலவ  தைலவி   ேதா த .

வ  வழியி  இட பா  றி  தைலவி வ த  ; அவைள  தைலவ
ேத த .

ண த  ; அத பி  க த .

‘இர றியி  இனி வராேத’ என, தைலவி தைலவைன  த த .

தைலவ  தைலவிைய அவள   ெச லவி த .

ேதாழி தைலவிைய மீள  இ ல தி  அைழ  ெச த .

ேதாழி தைலவைன இர றி வில த  (த த ) – ேதாழியி  ெசா  ேக
தைலவ  மய த  – ேதாழி தைலவனிட  தைலவியி  மன ய  த .

தைலவ  ெச  த  இ பிட  ேச த .

5.4.2 இர  இைட

தைலவ  தைல ைய இர  ேநர  ச ப  இர  என ப . அ வா
இர  ச ப  ல காரண களா  தைட ப . அதைன இர
இைட  எ ப .

இர றி இைட  வைக

இர  இைட ைட இர டாக வைக ப வ . அைவயாவன:

1. அ ல

2. வ  ெதா  அ ைம

5.4.3 அ ல 

இர  ச க வ  தைலவ  த  வ ைகைய அ க  ல
ெசய பா கைள க வா . அைவ அைடயாள  க  ஆ . பறைவ
ேபால ஒ  எ த , த  க  எ த , இள ைர  ப  ேபா த
ேபா ற ெசய பா க  ஏேத  ஒ ைற க , தைலவ  த  வ ைகைய
உ  ெச வா . அைத உண  தைல  ட  ெச  வா .



லசமய  ேம ெசா ன அைடயாள  ெசய பா க  ேவ  காரண னா  அ ல
ேவ  ஒ னா  அ ல  இய பாக க  வ  உ . ஆனா  தைல ேயா
அ  தைலவ  க ய அைடயாளேம என  க  ட  ெச ,
தைலவைன  காணா   வா . தைலவ  அ வாேற வ  தைல ைய
காணா , காரண  யா   வா . இ ேவ அ ல ப த
என ப .

அ ல றி ப த  – விாி  ெச திக

இைற  இ ைள இைற  உண வ  தா   ம டைம தைல
அவ  உைர த  (இைற  = தைல ; இ ைள = ேதா ) தலாக எ ைழ
அ  எ  இைற  ேநாத  ஈறாக அ ல ப த  ப ய ெச க  12
உ ளன. அவ ைற இ  கா ேபா .

தைலவ  வ ைகைய  ேதாழி தைலவி  ெசா த  – தன  அ ல றி ப ட
எ  ேதாழியிட  தைலவி த .

தைலவ  தீ  ெச தா  என  ேதாழி த .

அ ல றி ப ட  அறியாத தைலவ , தைலவிைய  காணாம  வ தி  தி த
த யவா .

வ ெதாழி  அ ைம

இர  தைல ைய  காண  தைலவ  வ வா . அ ப  வ  வ
ல இைட றான க க  க . அதனா  இர  வ  ெசய  எ தாக

இ கா . அ தாகேவ அைம . இைதேய வ ெதா  அ ைம எ ப .

வ  ெதாழி  அ ைமயி  விாி  ெச திக

இ ய  ெச க  7 ஆ . அைவயாவன:

1. தா  சாைம               :    தைல  தா  உற கா  இ த .

2. நா  சாைம               :    ஊ  நா  உற கா  இ த .

3. ஊ  சாைம                 :    தா  நா றா  ஊ  உ ளவ
லா  இ த .

4. காவல  சாைம        :    இர காவ   நகர  காவல க  ய
ெகா  எ  வ த .

5. ல  ெவ ப த      :    தைலவ  இர  வ வத  இைட றாக
ஒ   ல  ெவ ப த .

6. ைக ழ த                :    ேகா டா  ர  எ ப அ ேக  தைல
அ த .

7. ேகா  ர  கா த   :   தைலவ  தைல  ஆ ய இ வ  இைட றாக
ேகா  ர  எ த .



5.5 ெதா ைர

களவிய  ப றிய இர டா  ப பான இ பாட  ெதா பி  ல  பி வ
ெச திகைள அறி  ெகா ேடா .

1. தைலவ  வி ப ைத  பா கி உட ப த ; அத   நிைலக .
2. பா கியி  ல  நிக  தைலவ  தைலவியாி  ட தி  வைக பா க .
3. மடேல த  ப றிய விள க .
4. தைலவ  தைலவி  பக  இரவி  ச தி  ெகா  றியிட  – றி

இைட  ப றிய விள க க .
5. அ ல றி ப த  – தைலவ  இரவி  வ  வழியி  அ ைம  பா  தலான

சிற  ெச திக .

ேம க ட ெச கைள அ வத  ல  தைலம க  றைம ட  ேம ெகா ட
கள  வா ைக  அ ைம பா ைட உணர ற .
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இ த  பாட  எ ன ெசா ற ?

இ த  பாட  கள ய  ள  ெதாைககளான வைரத  ேவ ைக, வைர
கடாத , ஒ வ  தண த , வைர ைட ைவ  ெபா வ  த  எ
நா ைக  ள ற .

வைரத  ேவ ைக கான காரண கைள  தைலவைன வைர  ( மண ) ெச
ெகா மா  ேவ  ேதா  ெசய பா கைள , மண ைத 
ைவ  க  ெசய பா க  ெவ ப  தைலவ  தைல யர  இய க

தலான ெச கைள  இ த  பாட  வ ற .

இ த  பாட ைத  ப பதா  எ ன பய  ெபறலா ?

வைரத  ேவ ைக, வைர  கடாத , ஒ வழி தண த , வைரவிைட ைவ
ெபா வயி  பிாித  எ  நா கி  இல கண ைத  அவ றி
விள க கைள  அறியலா .

அ ச , ெவ , ஆ றாைம எ   காரண களா  தி மண வி ப
நிக  எ பைத உணரலா .

தைலம களி  தி மண ைத உ தி ப த, ேதாழி ேம ெகா  ப ேவ
ெசய பா கைள அறியலா . அவ றி  ல  ேதாழியி  அறிவா றைல உண
மகிழலா .

தி மண ைத ைவ  தைலவ  ேம ெகா  ஒ வழி
தண த ,வைரவிைட ைவ  ெபா வயி  பிாித  எ  இ வைக  பிாி
நிைலகைள  க  உணரலா .

வ ைற, அல , ெவறியா , காம  மி க கழிபட  கிளவி தலான களவிய
ைறகைள  ப றிய விள க கைள அறி  ெதளி  ெபறலா .

 



6.0 பாட ைர

நா கவிராசந பி இய றிய அக ெபா  விள க  எ  இல கண 
இர டா  இய  களவிய  ஆ . அ விய  ெச திக   பாட
ெதா களி  விள க ப கி றன. பாட  நா  (களவிய  – I) த  21 பா க
ப றி , பாட  ஐ  (களவிய  – II) அ  வ  25 பா க  ப றி  விள க
த தன.

இ பாட  கள ய  இ  ப யாக எ ள 47-54 வைர ள 8
பா கைள ள வதாக அைம ற . இ பாட

1. வைரத  ேவ ைக
2. வைர  கடாத
3. ஒ வழி  தண த
4. வைரவிைட ைவ  ெபா வயி  பிாித

எ  நா  ள க ய ெச க  ள க  ெப றன.



6.1 வைரத  ேவ ைக

வைர  – தி மண ; வைரத  – வைர  ெகா த ; தி மண  ெச  ெகா த .

கள  வா ைக  இ  மா , தைலவ  தைல  மண  
ெகா  வாழ த  வைரத  ேவ ைக என ப .

6.1.1 வைரத  ேவ ைக  வைக

வைரத  ேவ ைக  காரண களா  ஏ ப . அைவயாவன:

1. அ ச
2. உவ த
3. ஆ றாைம

அ ச

தைலவ  தைல ைய அைடவத  இைட றான க க  ல நைடெப .
அவ றா  தைலவன  காத  உற  ப  ேபா ேமா எ ற பய
தைல  ஏ ப . இைதேய அ ச  எ ப .

உவ த

உவ த  எ றா  (ெவ த ) எ  ெபா . ேதா , தைலவைன – அவன
வ ைகைய ெவ  கள  ஒ க  உத  யாம  இ பா . அ
உவ த  என ப . அத  கள  ைற  ெதாட  பழக வா லாம
ேபா . எனேவ தைலவ  வைரத  ேவ ைக ஏ ப .

ஆ றாைம

ேதா  உட படாம  ெவ த  காரணமாக  தைலவன  வ ைக தைட ப .
அவன  ைவ  தா  ெகா ள இயலாம  தைல  வ வா . அ ேவ
ஆ றாைம என ப . தைல  க  ஆ றாைம அவ  மன  மண

ப ைத ஏ ப .

6.1.2 வைரத  ேவ ைக   ெச க

அ ச , உவ த , ஆ றாைம என வைக ப  வைரத  ேவ ைக 18 வைகயான
 ெச கைள உைடய .

ப வர  ன ய பா  இைற  அ மைற ெச  அ தைம ற  தலாக,
ரவைர வைர  எ ெகா த  ஈறாக அைம  ப ென  வைரத

ேவ ைக  களா . இ ப ென ைட  ேம க ட வைக  ஏ ப
 கா வ .

அ ச தி ாியைவ

தைலவியிட , ‘உன  ஏ ப ட ப  யா ?’ என  ேதாழி ேக ட ேபா ,
‘அ ைம வா த ந  கள  ஒ க  ெசவி  ெதாி வி ட ’ எ  தைலவி

த .



தைலவ  வ  வழியி  உ ள இட பா கைள  ப றி  ேதாழியிட  தைலவி
த .

ஊாி  உ ளவ க  பழி  ெசய  (அல ) காரணமாக எ த அ ச தா
தைலவி ேதாழியிட  ேப த .

தைலவ  வ வழி ப றிய அ ச ைத  தைலவி, ேதாழியிட  உைர த .

தைலவ  வ  வழிைய வில மா  (தவி  ப ) ேதாழியிட  தைலவி த .

தைலவ  த ைன  காணவ  இர  ேநர  ச தி ைப  த  நி மா
(வில மா ) தைலவி ேதாழியிட  த .

தா  ேவலைன அைழ  ெவறியா  நிக கிறா  எ பைத   கா
தைலவ  வ வைத  த  நி மா  ேதாழியிட  தைலவி த .
(ெவறியாட  : தைலவி ஏேத  ெத வ  காரணமாக அ ச  ெகா பா ;
அதனா  அவ  உட  ெம  ஏ ப ள  என  க தி  தா  அ ச
ெதளிவி க ப வா . அத காக அவ , க  கட ளி  உண  ேம  எ
ேவலனிட  ெச  ேவ ட ேவல  ( க வழி◌்பா ன ) ெத வேமறிய
நிைலயி   நிக .)

மா றா  மண  ேபச வ வதைன  த  நி மா  ேதாழியிட  தைலவி
த .

அ ச  இ வாறான காரண களா  உ டா . எனேவ (அ ச  காரணமாக),
மண ைத ைர  நட  க ேவ . எ  எ ண  ஏ ப .

உவ த  உாியைவ

ேதாழி, தைலவைன  பழி ைர த .

ேதாழி, தைலவியிட  ‘நி ைறைய  தைலவனிட  நீேய ெசா ’ என  த .

ஆ றாைம ாியைவ

தைலவன  ஊ  ெச வர  ேதாழி உட ப த .

‘தைலவ  ந ைம  ெபா ப தாம  இ ப , ந  ஊ விைன பயேன’
(தைலவிதிேய) எ  தைலவி த .

தைலவ  வ  யதாக  க ட கனவிைன  தைலவி ேதாழியிட  த .

பிாிவா  த  அழ  நல  அழி தைத  ேதாழியிட  தைலவி த .

தைலவனிட  ெச  த  ப ைத  மா  தைலவி ேதாழியிட  ேவ த .

மி த காம தினா  ய  தைலவி ேப த .

பிாிைவ  தா க யாம  ெசயல ற த ைம ட  தைலவி தன  தாேன



ேப த .

‘தைலவன  உறவினைர, வைர  ப றி  ேபச வ மா  ஏ பா  ெச ’ என, தைலவி
ேதாழியிட  த .

வைரத  ேவ ைகயி  காரண க  – ஒ  ெதா

வைரத  ேவ ைக  யாக நா  ேமேல க ட ெச க  வ யாக, வைர
க வத ய – அ ல  – மண ைத வத ய காரண களாக  

வ வனவ ைற  ெதா  றலா .

ெசவி தா  கள  ப றி அறித .

தைலவ  வ  வழியி  உ ள இட பா க .

றிஇைட , அ ல றி ப த , றிவில த  – இவ றா  ஏ ப ட
இைடெவளி.

தைலவைன  பிாி தி க இயலாத தைலவியி  த ைம.

கள  ப றி  பிற  பழி த . (அல )

தா  நிக திய ேவல  ெவறியா .

மா றா  மண  ேபச வ த .

 

 



6.2 வைர  கடாத  ( மண  ெச  ெகா ள ேவ த )

கள  வா ைகைய  ெதாடர வழியி றி – காத  உற  நிைல க வழிேத  தைலவி
ேதாழி  வைர  (தி மண தி ) மீ  வி ப  ெகா வ . அ வி ப ைத
தைலவனிட  ல ப தி வ வ . அவைன ேநர யாகேவா, றி பாகேவா
மண  ெச  ெகா மா  ேக ப . இ ேவ வைர  கடாத  என ப .

6.2.1 வைர  கடாத  வைக

தைலவைன மண  ெச  ெகா மா  ேவ  வைர  கடாத  நா
வைக பா கைள உைடய . அைவயாவன:

1. ெபா த
2. ம த
3. கழற
4. ெம த

ெபா த

தைலவ  தைல ைய மண  ெகா ப  ெச ய ைன த ேதா
தைலவ ட  ெபா யான ல ெச கைள  தாேன ைன  வா . இ
ெபா த  என ப .

ம த

தைலவ  பக  அ ல  இர  தைல ைய  ச க வ வைத  ேதா
ெவ பைடயாகேவா பாகேவா ம  ேப த  ம த  என ப .

கழற

கழற  – ெசா த ; ேநர யாக  ெசா த , ‘  தைல ைய மண
ெகா ளாம  ெதாட  கள  ைற ேலேய இ த  உ  நா  ஏ றத ;
உய  ப  அ ’ எ  ேதா  தைலவ ட  ேநர யாக  த  கழற
என ப .

ெம த

ெம  – உ ைம; ெம த  – உ ைமயானவ ைற  த . ேதா  தைலவ
உ ைம  த ைமைய (உ ைம ேலேய தைல  உ ள ழைல ) த
ெம த  என ப .

6.2.2 வைர  கடாத   ெச க

தைலவ ட  மண ைத வ  ேதா  ேப  வைர  கடாத
ேம ெசா ன நா  வைக பா கைள உைடய . அ வைக பா க
அ பைட  அ  ப ேவ   ெச கைள  உைடய .

ன ய ெச  மைற தைம தைலவ  ேதா  ள ப  தலாக  க
அ  உைர த  ஈறாக  ெசா ல ப ட இ ப  வைர  கடாத  
ெச க  ஆ . இ ப   ெச க  ேதா  தைலவ ட

வதாகேவ அைம ளைவ எ ப  ட த க .



இ  அ  ெச கைள ேம க ட வைக பா க  அ பைட
 கா ேபா .

ெபா த  உாியைவ

தைலவியி  கள  ஒ க  ப றி  ெசவி  வினவியதாக , ஆனா , தா  அைத
மைற  ேபசியதாக  ேதாழி த .

ஊரா  தைலவிைய   பழி ெசா  (அல ) மி வி ட  என .

தா , கள  ஒ க ைத அறி  ெகா டா  என .

தா , ெவறியா  நிக  ேவலைன  ெகா  உ ைமயறிய ய றா
என .

அயலா , தைலவிைய  ெப  ேக  வ தன  என .

ம த  உாியைவ

ஒ  றி பி ட ேநர தி  வ த தைலவைன ேவ  ஒ  ேநர தி  வ க எ  தி பி
அ த .

பக  வ  தைலவைன இரவி  வா என .

இரவி  வ  தைலவைன  பக  வா என .

தைலவைன  பக  இரவி  வா என .

தைலவைன  பக  இரவி  வாராேத என .

கழற  உாியைவ

கழற  – இ  த . தைலவ  நா , ஊ , ல , மர , க , வா ைம,
ந ைன தலானவ  ெப ைமகைள  ,  தைல ைய மண
ெகா ளாம  இ ப  ைறய  என ேநர யாக  த .

ெம த  உாியைவ

தைலவனிட  ‘நீ வைர  றி எ  நக  வா; அ வா  வ தா  எ  உறவின
எதி ெகா  வ வ ’ என .

தைலவ  தைலவிைய மண  ெகா வத  உாிய கால  (ப வ ) வ வி ட
என .

தைலவ  வ  வழியி  வில களா  ஏ பட  ய அ ச ைத   கா
வைர  வ த .

பிாிைவ  ெபா  ெகா ள யாத தைலவியி  ப ைத  ேபா
வித தி  தி மண  ெச ெகா  என வ த .



றியிட தி  ச தி பத  இைட றாக  காவ  மி ள  எ  த .

தைலவி  காமேவ ைக அதிகமான  எ  த .

தைலவி  கனவினா  வ த ப ைத  த .

தைலவியி  அழ , தைலவனி  பிாிவினா  ெக ட  என  த .

 

த  ம  : னா க -I

 



6.3 ஒ வ  தண த

தண த  – பிாி  இ த . தைலவியி  கள  ஒ க  ஊரா  ெதாி  பல
அ  ப றி இழி , பழி  ேப  அல  ஏ ப . அதனா  ‘தைலவிைய உட
மண  ெகா க ப வ  வ வி ட ’ எ  ேதாழி வைர  கடாத  ல
வ வா . பல   அல  மைறய நா  என  ஊ  ஒ  ைற ெச  சில
கால  த கி  தி கிேற  எ  றி  தைலவ  பிாி  ெச வா . அவ
பக றியி , இர  றியி  வ வைத  தவி பா . அ ேவ ஒ வழி  தண த
என ப .

6.3.1 ஒ வ தண த  வைக

ஒ  வ தண த  ஏ  வைக ப . அைவயாவன:

1. ெசல  அறி த
2. ெசல  உட படாைம
3. ெசல  உட ப த
4. ெசல  உட ப த
5. ெச ழி  கல க
6. ேத றி ஆ வி த
7. வ ழி ெநா ைர

ெசல  அறி த

த கா க  வாக  ல கால  ட க  ச பைத  த  த
ஊ  ெச  வர இ பைத  தைலவ  ேதா ட  த , ேதா
தைல ட  த  ெசல  அ த  ஆ .

ெசல  உட படாைம

தைலவ  ஒ வ  தண தலாக  த  ஊ  ெச வைத  ேதா  உட படாம
த த  ெசல  உட படாைம என ப .

ெசல  உட ப த

த ேபா  உ ள ழ  ஒ வ தண தலாக  தா   ெச ல ேவ ய
இ யைமயாத  எ   தைலவ  ேதா ைய உட பட  ெச வ  ெசல
உட ப த  என ப .

ெசல  உட ப த

ஒ வ  தண தலாக  தா   ெச ல ேவ ய  இ யைமயாத  எ
தைலவ  உண த, அைத உண த ேதா  அ  உட ப வ  ெசல
உட ப த  என ப .

ெச ழி  கல க

தைலவ  ஒ வ  தண தலாக   ெச றேபா  அ ைவ  தா க
இயலாத தைல  மன கல  ேப த  ெச  கல க  என ப .



ேத றி ஆ வி த

மன  கல ய தைல  ெத  ஏ ப  வ ண  அ ைர  ெசா கைள
, ேதா  தைல  ய  த  ேத  ஆ த  என ப .

வ ழி ெநா ைர

ஒ வ  தண தலா ய த கா க   ,  வ த தைலவ ட
ேதா  வ  ேப த , அ வாேற தைல  ேதா  த  வா
ஏ ப ட ப  ப  தைலவ  வ  ேப த  வ  ெநா ைர
என ப .

6.3.2 ஒ வ  தண த   ெச க

தைலவ  த  ஊ  ெச  த த  ஒ  வ  தண த  ஆ  எ  அ
ஏ  வைக ப  எ  க ேடா . அ ேவ 12 வைக ப ட 
ெச கைள  உைடய . அவ ைற ேம க ட ஏ  வைக பா க  

 கா ேபா .

ெசல  அறி த  உாியைவ

தைலவ  த  ஊ  ெச வைத  ேதாழியிட  த .

தைலவ  ஒ வழி  தண தலாக  பிாி  ேம ெகா டைத  ேதாழி தைலவி
ெசா த .

ெசல  உட படாைம  உாிய

தைலவ  ஒ வ தண தலாக   த  ஊ  ெச வைத  ேதா
த த .

ெசல  உட ப த  உாிய

தைலவ  தன   இ யைமயாத  எ  ேவ   ேதா ைய
உட ப த .

ெசல  உட ப த  உாிய

தைலவ  ேவ ேகாைள ஏ ற ேதா  அ வாேற ஒ வ  தண த
ேம ெகா ள இைச  அ  ைவ த .

ெச ழி  கல க  உாியைவ

தைலவ  பிாிைவ எ ணிய தைலவி த  ெந சிட  வ தி  ேப த .

பிாி த தைலவ  உட  தி பாம  கால  நீ தேபா , அதனா  மி த காம
காரணமாக  தைலவி ேப த .

ேத றி ஆ வி த  உாியைவ

காம  மி க யரா  வ திய தைலவிைய  ேதாழி ஆ வி த .



பிாி   தைலவ  தி பிவர அதைன  ேதாழி தைலவி  த .

வ ழி ெநா ைர  உாியைவ

தி பி வ த தைலவனிட  ேதாழி வ த  ல ப தி  ேப த .

தைலவி  த  பிாி  த த ய காக  தைலவ  வ தி  ேதாழியிட  ேப த .

தைலவியி  ெபாிய யைர ஆ வி  அாிய உயிைர  கா தி த (காவ  ெச த)
த ைம இ  என  ேதாழி தைலவனிட  த .

 



6.4 வைர ைட ைவ  ெபா வ  த

தி மண ைத ைவ  அத  ேதைவ ப  ெபா ளீ த  காரணமாக,
தைலவ  தைலவிைய  பிாி  ெச த  வைரவிைட ைவ  ெபா வயி  பிாித
என ப .

6.4.1 வைர ைட ைவ  ெபா வ  த  வைகக

வைர ைட ைவ  ெபா வ  த  ஒ ப  வைககைள உைடய .
அைவயாவன:

1. பிாி  அறி த
2. பிாி  உட படாைம
3. பிாி  உட ப த
4. பிாி  உட ப த
5. பிாி ழி  கல க
6. வ ைற
7. வ ெபாைற
8. வ வழி  கல க
9. வ ழி மகி சி

பிாி  அறி த

மண ைத  ைவ , ெபா த  காரணமாக  தா  ய ேபா
ெச ைய  தைல  ெத ப  ேதா ட  தைலவ  த  
அ த  என ப .

பிாி  உட படாைம

மண ைத ைவ , ெபா த  காரணமாக  தைலவ  வைத
ேதா  உட படாம  தைலவ ட  ம  த   உட படாைம
என ப .

பிாி  உட ப த

உ ய காரண கைள  ெச  வரேவ யத  இ யைமயாைமைய
எ  ய தைலவ  தன  ைவ  ேதா  உட ப மா  ெச த  
உட ப த  என ப .

பிாி  உட ப த

உ ய காரண கைள  ெச  வரேவ யத  இ யைமயாைமைய
தைலவ  எ ைர க, அைத உண த ேதா  தைலவன  ைவ உட ப த

 உட ப த  என ப .

பிாி ழி  கல க

வைர ைட ைவ  ெபா  ஈ த  காரணமாக  தைலவ   ெச ல,
அதனா  தைல  மன  கல  இ த   கல க  என ப .



வ ைற

தைலவன   அவ யமான ; அ ைவ ஏ  ெபா  ஆ தேல
ெபா த ைடய  எ  ேதா  தைல ட  வ  த  வ ைற
என ப .

வ ெபாைற

தைல  ேதா  ெசா கைள  ேக  ஆ  இ த , வ ெபாைற ஆ .
(ெபாைற – ெபா ெகா த )

வ வழி  கல க

ெபா வ   ேம ெகா ட தைலவ , த ப   றா .
 வ  த  வா  தைல  ஏ ப  வ த  – கல க  –

தா க இயலாத த ைமகைள எ  மன  கல றா . இ ேவ வ வ
கல க  என ப .

வ ழி மகி சி

ெபா  ெகா  வ  வ ெய  வ யவாேற வ த தைலவ
 வ த  அவைன  க ட தைல  மன ம த  வ  ம

என ப .

6.4.2 வைர ைடைவ  ெபா வ  த   ெச க

ேம க டவா  ஒ ப  வைக பா கைள உைடய வைர ைடைவ
ெபா வ  த  எ ப  21 ெச கைள  உைடயதா . எ
ெபா   உண  ஏ ைழ  எ ப  தலாக ஆ தைம பா

ற  எ ப  ஈறாக அ  ெச க  அைம ளன. அவ ைற
வைக பா க  அ பைட  கா ேபா .

பிாி  அறி த  உாிய

‘ெபா  காரணமாக  எ  ைவ  தைல  உண க’ எ
தைலவ  ேதா ட  த .
ேதா  தைல ◌்  தைலவ  ெபா வ  ைவ உண த .

பிாி  உட படாைம  உாிய

ேதா  ‘உ  ெபா ைவ ேய தைல ட  ெசா ’ எ  தைலவ ட
ம  ேப வ .

பிாி  உட ப த , பிாி  உட ப த  உாிய

‘ெபா வ   ெந கால   இ கமா ேட . ைர
 வ ேவ ’ எ  தைலவ  ேதா ட  த .

பிாி ழி  கல க  உாியைவ

தைலவி தைலவ பிாி வ த .



பா கி தைலவியிட  ெகா ய ெசா கைள  ேப த .

மைழ கால  வ ததாக  க தி  தைலவி ல த .

மைழ கால  வ ததாக  ேதா வ  மாய  ேதா ற  எ  றிய ேதாழிைய
தைலவி ம  ேப த .

ெபா ளீ ட  ெச ற இட தி  தைலவ  ல த .

வ ைற  உாியைவ

தைலவி ெகா ெசா கைள ெசா த .

தைலவ  விைர  மீ  வ வா  என  ேதாழி ெசா த .

ப வ  வ ததாக  ேதா வ  மாய  ேதா றேம எ  ேதாழி த .

தைலவன  வரைவ அறிவி  வனாகேவ கா கால  வ த  எ  ேதாழி
த .

வ ெபாைற  உாிய

தைலவி ேதாழியி  வா ைதகைள  ேக  ஆ றியி த .

வ வழி  கல க  உாியைவ

ெபா ளீ  மீ  வ  தைலவ  ேத பாகனிட  ேப த .

ெபா ளீ  மீ  வ  தைலவ  ேமக திட ேப த .

வ ழி மகி சி  உாியைவ

ேதாழி வல ாி  ச கி  ஓைசைய  ேக , தைலவ  வ ைகைய  தைலவி
ெசா த .

தைலவி வல ாி  ச ைக வா தி  த .

தி பி வ த தைலவனிட  ‘பிாி தி த கால தி  எ ைம நிைன தீேரா’ எ
ேதாழி வின த .

‘பிாி தி த கால தி உ ைம யா  மற  அறிேய ’ எ  தைலவ  த .

தைலவிைய  ெபா தி க  ெச  அவைள  கா பா றிய அ ைம பா ைட
தைலவனிட  ேதாழி த .

இைவயா  வைரவிைடைவ  ெபா வயி  பிாித  விாி  ெச திகளா .

 



6.5 ெதா ைர

இ பாட  ப தியி  கீ கா  ெச திகைள உண  ெதளி ேதா .

வைரத  ேவ ைக என ப ம தி மண, வி ப  அத கான காரண .

தி மண தி கான ெபா  ஈ த  காரணமாக  தைலவ  ேம ெகா  பிாி .

தைலவன  பிாிைவ  ெபா ெகா ள இயலாத தைலவியி  ெம ைமயான
உள பா .

தைலவிைய  ேபாலேவ, தைலவ , பிாிைவ  தா கா  பிாிவி ,     மீ  வ
ேபா  அவைளேய நிைன தி த உய  மன பா .

தைலவ  தைலவி இ வைர  ெநறி ப தி உைரயா  ேதாழியி  மதி ப
மி க ெசய பா .

இ தைகய ெச கைள  க ண வத  ல  தைலம க  கள  வா ைக
உய த உ ள  உைடயவ களாக  க தைமைய அ ய ற .

 

த  ம      னா க -II



D02111 த  மதி  : விைடக -I
1. தமி  இல கண  எ தைன வைக ப ?

ைட   :    த  இல கண  ஐ  வைக ப . எ , ெசா , ெபா , யா ,
அ  எ பன அைவ.

2. ெபா  எ ப  இல கண  எதைன  ?

ைட   :    ‘ெபா ’ எ ப  இல ய ய பா ெபா ைள  
(content).

3. இ வைக  ெபா  யாைவ?

ைட   :    ஒ  – அக ெபா ; ம ற  – ற ெபா .

4. அக ெபா - ‘அக ’ எ பத  ெபா  யா ?

ைட   :    அக  எ ற ெசா  ெபா  உ  – உ ேள – உ ப  –
அக  இ ப  என . தைலவ  தைல  த  உ ள
அ ப  இ ப  இ த ைமய  என  ற  ள க இயலாததாக
இ ப . இ பேம அக  ஆ .

5. ◌்  பா  ற  யா ?

ைட   :    அ , ஆ ய அரச  ரக த  த  அ த
பாட ப ட  எ பேத அத  ற பா .

 



D02111 த  மதி  : விைடக -II
1. ச க இல கிய அக ெபா  க  எைவ?

ைட    :    ந ைண, ெதாைக, ஐ , க ெதாைக, அகநா ,
ைல பா , பா , ப ன பாைல, ெந ந வாைட ஆ யன ச க

இல ய அக ெபா  களா .

2. அக பாட க  அ க  ேதா யத கான காரண  யா ?

ைட   :    பைகைய  ற வா ைவ  ெப  பாட பா  அ ைப
 அக வா ைவ அ க  பா ன .

3. அக ெபா ெக ேற ேதா ய இல கண க  எைவ?

ைட   :    இைறயனா  அக ெபா , த ெந  ள க , ந யக ெபா ,
கள ய  கா ைக, மாற  அக ெபா  எ  ஐ  க
அக ெபா ெக ேற ேதா ய இல கண க  ஆ .

4. நா க ராச ந  – ஆ ய   வைரக.

ைட   :    நா க ராச ந , ந யக  ெபா   ஆ ய .  எ ற
ஊ ன . உ ய வ தா  எ பா  ைம த . சமண சமய தவ . த -வடெமா
இர  வ லவ . ஆ க , ம ரக , ர க , தார க  எ
நா க  பாட வ லவ . இவர  இய ெபய  ந  எ ப  ஆ .

5. அக ெபா  வைக ப  எ க.

ைட   :    அ த  அக ெபா ளான  ைக ைள, ஐ ைண, ெப ைண
என ஏ  வைக ப . , பாைல, ைல, ம த , ெந த  எ பன
ஐ ைணக  ஆ . இைவேய இ பால  ஒ  அ  கா  ப
ஆத  அ  ஐ ைண என ப ட . ைக ைள – ஒ  தைல  காம  எ ,
ெப ைண – ெபா தா  காம  எ  ட  ெப றன.

 



D02112 த  மதி  : வினா க  - I
1. அக திைண எ தைன வைக ப ? அைவ யாைவ?

ைட    :    அக ைண ஏ  வைக ப . அைவ, ைக ைள – 1, ஐ ைண – 5,
ெப ைண – 1 ஆக ெமா த  7.

2. அக ைண ய ெபா க  எைவ?

ைட   :    அக ைண ய ெபா களாவன: த ெபா , க ெபா ,
உ ெபா .

3. ைக ைள – ள க  த க.

ைட   :    ஒ  ப க  உற  அ ல  ைம  த ைம உைடய உற  ைக ைள
என ப . இதைனேய ஒ தைல காம  என அைழ ப .

4. அ  ஐ ைண எைவ?

ைட    :    , பாைல, ைல, ம த , ெந த  எ  ஐ  அ
ஐ ைண ஆ .

5. த ெபா  அட  இ  ெபா க  எைவ?

ைட    :    ல , ெபா  எ  இர ேம த ெபா  அட
இ ெபா க  ஆ .

 



D02112 த  மதி  : வினா க  - II
1. றி சி ாிய த ெபா , உாி ெபா  ப றி எ க.

ைட    :    ய த ெபா : ல  – மைல  மைலசா த இட ;
ெபா  – யாம ; ெப ெபா  – , ப ; ய

உ ெபா  : ண த , அத  த .

2. ெபா  வைக பா க  எ தைன? யாைவ?

ைட    :    ெபா  வைக பா க  ஐ . அைவ : மாைல, யாம ,
ைவகைற, எ ப  காைல, ந பக .

3. கா , இளேவ , ப  இவ ய மாத கைள எ க.

ைட    :

கா  கால  – ஆவணி, ர டாசி;
இளேவனி  – சி திைர, ைவகாசி;
பி பனி – மாசி, ப னி.

4.இ த , இர க  – ள க.

ைட    :

இ த  : தைலவி, தைலவன  பிாிைவ  ெபா  ெகா  இ த .
இர க  : தைலவி, தைலவன  பிாிைவ  தா க இயலா  வ த .

 



D02113 த  மதி  : வினா க -I
1. இ வைக  ைகேகா க  எைவ?

ைட   :    கள , க  எ பனேவ இ வைக  ைகேகா க  ஆ .

2. இய ைக  ண  – ள க  த க.

ைட   :    தைலவ  தைல  இய ைகயாக ஓ ட  க   ம வ
கள  என ப .

3. பக , இர  நைடெப  இட க  யாைவ?

ைட   :

பக றி       :   இ  தைலவியி   எ ைலைய  கட ததாக அைம .
இர றி  :   இ  தைலவியி   எ ைல  உ ப ட . ைட ஒ ய
ப தியி  அைமவ .

4. அற ெதா  ற  எ றா  எ ன?

ைட   :    தைலம க  வா ைவ அறவ  ைல ப த – ற  அ யாம
ெகா ட காத  உ ைமைய – உ யவ      உ யவா      எ ைர ப
அற ெதா றலா .

5. ைல  றெமா  – ள க  த க.

ைட   :     (எ ) பா  ற ேவ ய ெச கைள , ற
வ  ேபால  வ  ைல  றெமா  என ப .

 



D02113 த  மதி  : வினா க -II
1. க பி  இ  வைகக  யாைவ?

ைட   :    வைர  எ  மண   ெதாட  க  க  வா பைவ,
அத  ைதய ழைல ைவ  இர டாக வைக ப வ .

களவி  வழி வ த க .
களவி  வழி வராத க .

தைலம க  கள  வா ைக ேம ெகா , ன  அற ெதா   வைர
 க  வா  வ வைத  கள  வ வ த க  எ ப . இ

உட ேபா காக  ெச றேபா  நைடெப . எனேவ, ற னரா
அைம தர படாத த ைம  இத , உ .

தைலவ  – தைல ய ைடேய வைர  ப ட கால  – கள  ைற  –
எ த  ெதாட  இ  ெப ேறா களா  அைம  தர ப  இ லற
வா ைகைய  கள  வ  வாரா  க  எ ப .

2. க  க   வைகக  யாைவ?

ைட    :    க  வா ைக வா  கால ேத தைலவ  தைல ைய  
ேம ெகா  ெசய  ( ) ஆ  வைக ப .

பர ைதயி  பிாி
ஓத  பிாி
காவ  பிாி
தி  பிாி
ைணவயி  பிாி

ெபா வயி  பிாி

3. காவ  ைவ ள க

ைட   :    பா கா த  ெதா ைல ேம ெகா ள ேவ , தைலவ  தைல ைய
 ெச வ  காவ   என ப . இ ,

அற ற  காவ
நா , காவ  என இ  உ பிாி கைள உைடய .

அறம ற க      தலான     இட கைள  பா கா பத காக  தைலவ
ேம ெகா  இ  அ தண , அரச , வ க , வேளாள  எ
நா வ  உ ய . பைகவ க ட  த  நா ைட  கா பத காக
ேம ெகா  இ  அரச  ம ேம உ ய .

4. ஊட  த  வா க  யாவ ?

ைட   :    தைல , தைலவன  ெகா  ண  ஊட  என ப . க
வா  ேபா  பர ைத   க  தைலவ  அய மைன, அய ேச ,

றநக  எ ற  இட க  ெச  த  வா . அ ேபா  தைல
ஊட  ஏ ப .

தைல  ஏ ப  ஊடைல    தைலவ , தைல  க



வா ைவ (இ லற வா ைவ) இைண  ைவ  இ ய ப ைய ஆ பவ க
ஊட   வா க  என ப வ .

ெகாைளவ  பாண  பா  த
இைளய  க ேடா  இ வைக  பா க
பாக  பா  ெச  அ வ
காம  ழ  காத  த வ

 ஆ றாைம எ  இைவ ஊட
ம தா   வா க  ஆ

எ ற ந  அக ெபா  பா ஊட   வா கைள  ப ய
கா ற .

5. றவற  ப  ள க.

ைட   :    க  வா  வாக – ைறவாக – பயனாக  தைலவ
தைல  ேம ெகா  றவற  ப ய பா  வ மா  :-

ம ெகளா  ம , மைனயற  கா , க காம ேவ ைக 
தைலவ , தைல  த ப   ெதாைல  றெமா  றவற  கா ப

இத ப ,

1. ம கைள  ெப  ம த .

2. இ லற  ஏைனய அற  த .

3. காம ேவ ைகய   ெகா த .

இைவ யா  க ய ற  தைலம க  த  ஊைர  , ஆனா
ற னைர  காம  ேம ெகா  ப ற ற வா ேவ றவற  ஆ .



D02114 த  மதி  : வினா க -I
1. எ வைக மண க  யாைவ?

ைட   :    நா ேவத ெந ன  (வடெமா ன ) வ  வழ  மண
ைறக  எ  ஆ . அைவயாவன : ரம , ரசாப ய , ஆ ட , ெத வ ,

கா த வ , ஆ ர , இரா கத , ைபசாச  எ பன.

2. கள  – வைரயைற த க.

ைட   :    ‘தைலம க  தாேம எ ப  ற  அ யாதவா  அ  கா
வா  காத  வா ேவ கள ’ என வைரயைற ெச  ெகா வ  ெபா த ைடய .

3. ைக ைள  பா பா க  எ தைன? யாைவ?

ைட   :    கள  ப டதாக ( ஐ ைண  ப டதாக) அைம
ைக ைள  வைககளாவன :

1. கா சி
2. ஐய
3. ணி ,
4. றி பறித .

4. தைலவ  ஐய    ெபற உத வன எைவ?

ைட   :    தைலவ  ஐய    ெபற, கா  க  ைண
றன.

உட  எ த ப ட வ ெகா
அணி தி  அணிகல களி  அைம

ய மல  வா த
மலைர வ  ெமா த
பாத  தைரயி பட நட  வ த
இைம கி ற க க
தைலவி அைடகி ற அ ச

5. இய ைக  ண  எ றா  எ ன? அத  இ  ைலகைள  க.

ைட   :    த  தலாக  தைலவ  தைல  தாேம க  வ
இய ைக  ண  என ப . ெத வ  க  த மன  ேவறா  ( )

ற தைலவ ,தைல ைய  வா . இதைன,

1. ெத வ தா  எ வ
2. தைலவியா  எ வ  என இ நிைலகளாக  காணலா .

 

 



D02114 த  மதி  : வினா க -II
1. வ ைற எ றா  எ ன? அத  இ  பிாி க  யாைவ?

ைட   :    இ  கள ய ய ள  ெதாைகக  ஒ . (வ  – வ ைம;
உைற – உ த ) வ  த . தைல  ஐ றவ  தைலவ  அவள
ஐய  ர உ ைமைய வ  த  வ ைற என ப . வ ைற
இ வைக ப . அைவயாவன:

ஐய  தீ த
பிாி  அறி த

2.  ம  எ  ள ைய ள க.

ைட   :     ம  எ ப  கள ய ள  ெதாைகக  ஒ .
தைலவ  தைல  ஓ ட  கள  வ  ம தன .
அ ண  அ  தைல   ெச ல, அ ேபா  தைல ேயா

ய ட ைத எ , தைலவ  மனம ட  ேப வ   ம
என ப .  ம  இ ைலகைள உைடய . அைவயாவன

1. ெச  கிழ தி ெசல க  உள ெதா  ெசா ல .
2. ெச  கிழ தி ெசல க  பாகெனா  ெசா ல .

ெச  கிழ தி ெசல க  உள ெதா  ெசா ல

 ெச  தைல  த ைமக  தைலவ  த  மன ெதா  ேப
ம வ .

ெச  கிழ தி ெசல க  பாகெனா  ெசா ல

 ெச  தைல  த ைம க  தைலவ  த  பாக ட  ேப
ம வ .

3. இட தைல பா  எ றா  எ ன? அ  எ தைன வைக ப ?

ைட   :    இட தைல பா  எ ப  கள ய ள ◌்க  ஒ . இட
த தலாக  ய இட . தைல பா  –  அ ட ேத வ  த .

த      தலாக     இய ைக ண   ம த தைலவ  ( )
அ த நா  அ ட ேத வ  தைல ைய  த  இட தைல பா
என ப .

இட தைல பா   வைக ப . அைவயாவன:

1. ெத வ  ெதளித
2. ட
3. வி த

ெத வ  ெதளித : ேன த ைறயாக  தைலவிைய ந ேமா   ைவ த
ெத வ  ம ப  அேத இட தி  தைலவிைய ந ேமா  ேச  ைவ  எ
ெதளி ட  உைர ப .



ட  : அ வாேற  மகி த .

வி த :  மகி த பிற  தைலவிைய அவள  ேதாழிய  ட தி பா
ெச மா  அ பி ைவ த .

4. பா க  ட  வைகக  எ தைன? அைவ யாைவ?

ைட    :    பா க  ட  சா த , ேக ட , சா ற , எ மைற, ேந த , ட ,
பா ேயா   இ க  ெச த  என ஏ  வைககளாக அைம .

5. ேழ த ளைவக  வைரயைற த க. (1) ெத  (2) ம  உைர த
(3) எ மைற (4) பா  ட .

ைட   :

1. ெதளி
2. ம  உைர த
3. எதி மைற
4. பா கி  ட

ெதளி  : தைலவ  தன  நிைல பா ைட வ தி உைர ப  வ ைற
என ப . அ த வ ைற வா ைதகைள ஏ  தைலவ  ெசா வ
உ ைமயான தா ; ஏ ைடய தா ’ எ  ெதளி  தைலவி ஆ றியி ப
ெதளி  என ப .

“தைலவ  மா ற  தைல  ேத ற  ெத வா
எ ப ” (கள ய  14) எ ப  இல கண பா.

ம  உைர த : தைலவி பிாி  ெச றேபா  தைலவ  மன  கல கி
ேப வ  பிாி ழி  கல கல என ப . அத  ஒ  பிாிேவ ம  உைர த

ஆ . ம  உைர த  எ றா  மய க  ெகா  ேப த  எ  ெபா .

எதி மைற : தைலவன  காதைல  (களைவ) ேக டறி த பா கன ‘நின  இ
த க  அ ’ எ  தைலவனிட  இ ைர ப  எதி மைற என ப .

பா க  வாயிலாக  தைலவிைய   மகி ததைலவ  ‘இனி நீ வ ேபா  நி

உ ேதா ேயா  வ க!’ எ  , தைல ைய அவள  ேதா  இ
இட  அ  ைவ த  பா  ட  என ப .



D02115 த  மதி  : வினா க -I
1. பா கி மதி உட பா   நிைலக  யாைவ?

ைட   :    ேதா  ம ேயா  (அ ேவா ) உட ப  ஆரா   கா ப
பா ம  உட பா  என ப . இ   ைலகைள உைடய . அைவயாவன:
(1) ற உண த  (2) ைற ற உண த  (3) இ வ  உ வ  அவ  வர
உண த .

2. ைற ற உண த  – ள க.

ைட   :    தைலவ  வ , த  ைறைய  ேதா ட  உைர க அத  ல
தைலவ  தைல ய  கள  ஒ க ைத  ேதா  உண வ  ைற ற உண த
என ப . தைலவ  ேதா ட  ெச  , ஊ - ெபய  ன வ , ெக ட
(ெதாைல த) ெபா  ஒ ைற  ப  ேக ப  அத வ  ேதா  ேத
ெத வ  இ வைக ப .

3. பா  ட  எ றா  எ ன?

ைட   :     பா  (ேதா ) வ யாக  தைலவ  தைல ைய  ேச வ . பா
ட  என ப . ேதா  தைலவ  தைல  உ ள கள  வ ப ட

காத  ஒ க ைத ற உண த , ைற ற உண த , இ வ  உ வ
அவ  வர உண த  எ  வைக  ஏேத  ஒ றாேலா பலவ றாேலா
உண  ெத வா .  தைலவன  ேவ ேகாைள ஏ , தைல ட  அவ
கள  ஒ க ைத  ெதாட ட வ வைக கா பா . இ ேவ பா  ட
என ப .

4. மட  ல  – ள க.

ைட   :    தைலவ , த  காதைல ெவ ப த  பைனமர  ெபா களா
ெச த ைர  ஏ வதாக  ெசா வ  மடேல த  என ப . அ வா  ெச த

டா  எ  ேதா  த  வ  மட  ல  என ப .

 



D02115 த  மதி  : வினா க -II
1. பக றி, இர றி – விள க.

ைட   :   தைலவ  தைல  ச  ெகா  இட  ட
என ப . அவ க  பக ெபா  ச  இட  பக  என ப .
அ வாேற இர  ெபா  ச  இட  இர   ஆ .

2.  இைட  எ றா  எ ன?

ைட   :   பக ேலா, இர ேலா தைலவ  தைல ைய  ச பத காக
ட ப ட இட  அவைள  ச க யாதப  இட பா க  ஏ ப .

அத   இைட  எ      ெபய .     பக , இர
ெவ ேவ  காரண களா  இ த இட பா  ஏ படலா .

3. பக  இைட  வைககைள எ க.

ைட   :

பக  இைட   வைக ப .

ல க    :    தைலவ  தைல  பக ய இட  வ வைத  ேதா
ல த  (த த ) ல க  என ப .

ேசற         :    தைலமகைள  ட இட ைத  அைழ  ெகா
ேதா  ேவ  இட  ெச  ேச வ  ேசற  என ப .

கல க    :    ேதா யா   ல  தைலவ  தைல ய  த ற  இ வ
மன  கல த  கல க  என ப .

4. அ ல  என ப  இர  இைட ைட ள க.

ைட   :   இர  ச க வ  தைலவ  த  வ ைகைய அ க  ல
ெசய பா கைள க வா . அைவ அைடயாள  க  ஆ . பறைவ
ேபால ஒ  எ த , த  க  எ த , இள ைர  ப  ேபா த
ேபா ற ெசய பா க  ஏேத  ஒ ைற க , தைலவ  த  வ ைகைய
உ  ெச வா . அைத உண  தைல  ட  ெச  வா .

லசமய  ேம ெசா ன அைடயாள  ெசய பா க  ேவ  காரண னா
அ ல  ேவ  ஒ னா  அ ல  இய பாக க வ  உ . ஆனா
தைல ேயா அ  தைலவ  க ய அைடயாளேம என  க  ட
ெச  தைலவைன  காணா   வா . தைலவ  அ வாேற வ
தைல ைய  காணா , காரண  யா   வா . இ ேவ அ ல

ப த  என ப .

 



D02116 த  மதி  : வினா க -I
1. வைரத  ேவ ைக எ றா  எ ன? அத  வைகக  யாைவ?

ைட   :      வைரத  – வைர  ெகா த ; மண  ெச
ெகா த . கள  வா ைக  இ  மா , தைலவ  தைல  மண

 ெகா  வாழ த  வைரத  ேவ ைக என ப . இ  
வைக ப . அைவயாவன :

1. அ ச
2. உவ த
3. ஆ றாைம

2. வைரத  ேவ ைக  அ ச ய  ெச க  யாைவ?

ைட   :      வைரத      ேவ ைக      ஒ வைகயான அ ச ய
ெச களாவன:

தைலவியிட , ‘உன  ஏ ப ட ப  யா ?’ என  ேதாழி ேக ட ேபா ,
‘அ ைம வா த கள  ஒ க  ெசவி  ெதாி வி ட ’ எ  தைலவி

த .

தைலவ  வ  வழியி  உ ள இட பா கைள  ப றி  ேதாழியிட  தைலவி
த .

ஊரா  பழி  ெசய  (அல ) காரணமாக எ த அ ச தா  தைலவி
ேதாழியிட  ேப த .

தைலவ  வ வழி ப றிய அ ச ைத  தைலவி ேதாழியிட  உைர த .

தைலவ  வ  வழிைய வில மா  ேதாழியிட  தைலவி த .

தைலவ  த ைன  காணவ  இர றிைய  த  நி மா  (வில மா )
தைலவி ேதாழியிட  த .

தா  ேவலைன அைழ  ெவறியா  நிக கிறா  எ பைத   கா
தைலவ  வ வைத  த  நி மா  ேதாழியிட  தைலவி த .

மா றா  மண  ேபச வ வதைன  த  நி மா  ேதாழியிட  தைலவி
த .

3. வைர  கடாத  எ றா  எ ன? அத  வைகக  எ தைன?

ைட   :      கள  ெதாடர வ  காத  உற  ைல க வ ேத
தைல  ேதா  வைர  என ப  மண   ப  ெகா வ .
அ ப ைத  தைலவ ட  ல ப  வ வ . ேநர யாகேவா,    

பாகேவா மண  ெச  ெகா மா  ேக ப . இ ேவ வைர  கடாத
என ப . இத  நா  வைககளாவன :

1. ெபா த



2. ம த
3. கழற
4. ெம த

4.  வ வனவ  ள க  த க.(1) உவ த  (2) ஆ றாைம (3) ெபா த
(4) கழற ?

ைட   :

உவ த

உவ த  எ றா  ெவ த  எ  ெபா . ேதா , தைலவைன அவன
வ ைகைய ெவ  கள  ஒ க  உத  யாம  இ பா . அ
உவ த  என ப . அத  கள  ைற  ெதாட  பழக வா லாம
ேபா . எனேவ தைலவ  வைரத  ேவ ைக ஏ ப .

ஆ றாைம

ேதா  உட படாம  ெவ த  காரணமாக  தைலவன  வ ைக தைட ப .
அவன  ைவ  தா  ெகா ள இயலாம  தைல  வ வா . அ ேவ
ஆ றாைம என ப . தைல  க  ஆ றாைம அவ  மன  மண

ப ைத ஏ ப .

ெபா த

தைலவ  தைல ைய மண  ெகா ப  ெச ய ைன த ேதா
தைலவ ட  ெபா யான ல ெச கைள  தாேன ைன  வா . இ
ெபா த  என ப .

கழற

கழற  – இ  ெசா த  ; ேநர யாக  ெசா த . ‘  தைல ைய மண
ெகா ளாம  ெதாட  கள  ைற ேலேய இ த  உ  நா  ஏ றத  ;
உய  ப  அ ’ எ  ேதா  தைலவ ட  ேநர யாக  த  கழற
என ப .

 



D02116 த  மதி  : வினா க -II
1. ஒ  வழி  தண த  எ றா  எ ன?

ைட   :   தண த   இ த . தைல  கள  ஒ க  ஊரா
ெத  பல  அ  ப  இ , ப  ேப  அல  ஏ ப ட . அதனா
‘தைல ைய உட  மண  ெகா க ப வ  வ ட ’ எ  ேதா  வைர
கடாத  ல  வ வா . பல   அல  மைறய நா  என  ஊ  ஒ

ைற ெச  லகால  த  ேற  எ   தைலவ  
ெச வா . பக  , இர  வ வைத  த பா . அ ேவ
ஒ வ தண த  என ப .

2. ஒ  வ  தண த  வைககைள எ க.

ைட   :   ஒ வ தண த  ஏ  வைக ப . அைவயாவன:

ெசல  அறி த

ெசல  உட படாைம

ெசல  உட ப த

ெசல  உட ப த

ெச ழி  கல க

ேத றி ஆ வி த

வ ழி ெநா ைர

3. வைர ைடைவ  ெபா வ  த
எ றா  எ ன?

ைட   :   மண ைத ைவ , அத  ேதைவ ப  ெபா த
காரணமாக  தைலவ  தைல ைய   ெச த  வைர ைட ைவ
ெபா வ  த  என ப .

4. ள க  த க. (1) ெச  கல க (2) வ  ெநா ைர (3) வ ைற
(4) வ ெபாைற?

ைட   :

ெச ழி  கல க

தைலவ  ஒ வ  தண தலாக      ெச றேபா  அ ைவ  தா க
இயலாத தைல  மன  கல  ேப த  ெச  கல க  என ப .

வ ழி ெநா ைர

ஒ வ  தண தலா ய த கா க   , வ த தைலவ ட
ேதா  வ  ேப த , அ வாேற தைல  ேதா  த  வா
ஏ ப ட ப  ப  தைலவ  வ  ேப த  வ  ெநா ைர



என ப .

வ ைற

தைலவன   ேதைவயான ; அ ைவ ஏ  ெபா  ஆ தேல
ெபா த ைடய  எ  ேதா  தைல ட  வ  த  வ ைற
என ப .

வ ெபாைற

ேதா  வ ைற அ ைரகைள  ேக ட தைல , தைலவன  வா
ஏ ப ட யர ைத  ெபா  தா  ெகா  இ பா . தைல
ெம ய இய  மாறான அ  மனஉ  – ‘வ ெபாைற’ என ப .
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ð…ê£òˆ¶ Üóê£ƒè‹ èì‰¶ õ‰î G¬ôèœ

Þ‰Fò£ 1947-™ ²î‰Fó‹ Ü¬ì‰îîŸ°Š Hø° â‰î Mîñ£ù ÜóCô¬ñŠ¹ º¬ø
ïñ‚°ˆ «î¬õ â¡ð¬îˆ b˜ñ£Q‚è, Þ‰Fò ÜóCòô¬ñŠ¹„ ê†ì‚ °¿ å¡Á F¼.
Þó£«ü‰Fó Hóê£ˆ î¬ô¬ñJ™ ãŸð´ˆîŠð†ì¶. Ü«î«ð£™ ÜóCòô¬ñŠ¹„ ê†ì
õ¬ó¾‚ °¿MŸ° F¼.Ü‹«ðˆè£˜ ªð£ÁŠ«ðŸP¼‰î£˜. Þ‰Fò£¾‚° àè‰î
ÜóCòô¬ñŠ¬ðˆ «î˜¾ ªêŒ»‹ «ð£¶ Þó‡´ Mîñ£ù è¼ˆ¶‚èœ
Mõ£F‚èŠð†ìù. è£‰F Üõ˜èO¡ è¼ˆ¬î õ½«õŸ°‹ Mîñ£è å¼ê£ó£˜
²òÝ†C ªð£¼‰Fò Aó£ñƒèO¡ õ¬ô H¡ùô£è Þ‰Fò Üó² ªêò™ðì «õ‡´‹
â¡Á ÃPù˜. «õÁê£ó£˜, õ÷˜‰î ñ‚è÷£†C ï£´èO™ àœ÷¶ «ð£¡Á îQïð¬ó
- õ£‚è£÷¬ó ¬ñòñ£è‚ ªè£‡ì ñˆFò, ñ£Gô Üó²è÷£è ªêò™ðì«õ‡´‹
â¡Á è¼Fù˜.

Aó£ñƒè¬÷ ¬ñòñ£è‚ ªè£‡ì ÜóCòô¬ñŠ¹ º¬ø‚° Ü‹«ðˆè£˜ è´‹
Ý†«êð‹ ªîKMˆî£˜. ãªù¡ø£™ Ü¡¬øò è£ôè†ìˆF™, Aó£ñƒèO™ ê£bò
º¬ø»‹, õ˜í£Cóñ‚ «è£†ð£´èÀ‹ Ýöñ£è «õÏ¡PJ¼‰î¶. âù«õ
Aó£ñƒèÀ‚° ²òÝ†C î‰î£™, «ñ™î†´ ñ‚èœ ñ†´‹ ÜFè£ó‹ ªðŸÁ,
à‡¬ñò£ù êÍè cF î£›ˆîŠð†ìõ˜èÀ‚°‹ H¡îƒAòõ˜èÀ‚°‹
A¬ì‚èŠªðø£¶ â¡Á è¼Fù£˜. «ñ½‹, Ü¡¬øò ÅöL™ ï£†®¡ õ÷˜„C‚è£èŠ
ªðKò Ü÷M™ àœè†ì¬ñŠ¹ õêFèœ ªêŒòŠðì«õ‡®ò è†ì£ò‹ Þ¼‰îî£™,
ÜŠðEè¬÷ å¼ƒA¬íˆ¶ ªêŒò õL¬ñò£ù ñˆFò - ñ£Gô Üó² º¬ø
«î¬õŠð†ì¶. Ýè«õ Üõ˜ õ£‚è£÷˜è¬÷ ¬ñòŠð´ˆFò Üó² º¬ø¬ò
ÝîKˆî£˜. ÜŠ«ð£¬îò ð£óîŠ Hóîñ˜ üõý˜ô£™ «ï¼, õ™ôð£Œ ð†«ì™, «ð£¡ø
î¬ôõ˜èÀ‹ ãø‚°¬øò Ü«î è¼ˆ¬î‚ ªè£‡®¼‰îî£™ Þ‰Fò£M™
ÜóCòô¬ñŠ¹ ñˆFò - ñ£Gô Üó² º¬ø¬ò å†® Ü¬ñ‰î¶.

Þ‰Fò ÜóCò™ Ü¬ñŠ¹„ ê†ì‹ 1950™ ÞòŸøŠð†ì¶. Þ‰Fò ÜóCò™ ê†ì‹
ÞòŸøŠð†ì¶ Þ‰Fò õóô£ŸP™ å¼ º‚Aòñ£ù F¼Šðñ£°‹. Þ„ê†ìˆF™

²î‰FóˆFŸ°ŠH¡
Þ‰Fò£M™

ÜóCòô¬ñŠ¹ º¬øèœ 1
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Þ‰Fò£M™ Üó²èœ âšõ£Á Ü¬ñò «õ‡´‹. ï£ì£Àñ¡ø‹, ê†ìñ¡ø‹
âšõ£Á Þòƒè «õ‡´‹, cFˆ ¶¬ø Ü¬ñŠ¹, ñˆFò ñ£Gô Üó²èO¡
ê†ìIòŸÁ‹ ÜFè£óƒèœ, Þ‰Fò‚ °®òó²ˆ î¬ôõ˜ «î˜‰ªî´‚°‹ º¬ø, ñ£Gô
ÝÀï˜èO¡ Gòñù‹, ï£ì£Àñ¡ø àÁŠHù˜èœ, ê†ìñ¡ø àÁŠHù˜èœ «î˜¾
ªêŒ»‹ º¬ø, ñˆFò ñ£Gô Üó²èO¡ õK MFŠ¹ ÜFè£óƒèœ, Þ‰Fò‚
°®ñ‚èO¡ Ü®Šð¬ì àK¬ñèœ, °®ñ‚èO¡ Ü®Šð¬ì‚ èì¬ñèœ ÝAò¬õ
°PŠHìŠð†´œ÷ù. ºîL™ î£‚è™ ªêŒòŠð†ì ÜóCò™ ê†ì º¡ õ¬óM™
ð…ê£òˆ¶‚èœ °Pˆî å¡Á«ñ °PŠHìŠðìM™¬ô. ð…ê£òˆ¶Š ðŸP å¡Á«ñ
°PŠHì£î¶ ªð¼‹ ê˜„¬ê¬ò‚ A÷ŠHò¶. H¡ù˜, ªð¼‹ Mõ£îˆFŸ°Š Hø°,
ÜóCò™ Ü¬ñŠ¹„ ê†ìˆF™ ð…ê£òˆ¶ °Pˆ¶ å¼ ÃÁ (Article 40)

«ê˜‚èŠð†ì¶. Ü‰î‚ ÃÁ 40, Aó£ñ áó£†C Ü¬ñŠH¬ùŠ ðŸP‚ ÃÁAø¶.
ñ£Gôƒèœ Aó£ñ áó£†C Ü¬ñŠ¹è¬÷ ãŸð´ˆF, Ü¬õ ²ò£†C Ü¬ñŠ¹è÷£è„
ªêò™ðìˆ «î¬õò£ù ÜFè£óƒè¬÷ õöƒèô£‹ â¡Á Þ‰îŠ HKM™
ÃøŠð´Aø¶. Þ‰îŠ HK¾ è†ì£òñ£‚èŠðì£M†ì£½‹ â™ô£ ñ£GôƒèÀ‹
Þî¬ù‚ è¬ìŠH®‚è «õ‡´‹ â¡ð¶ å¼ º‚Aò ÜP¾¬óò£°‹. Þî¬ùˆ
ªî£ì˜‰¶ Þ‰Fò£M™ àœ÷ Ü¬ùˆ¶ ñ£GôƒèÀ‹ Ü‰î‰î ñ£GôƒèÀ‚è£ù
ð…ê£òˆ¶èœ ê†ìˆ¬î ÞòŸPù. îI›ï£†®™ îI›ï£´ Aó£ñŠ ð…ê£òˆ¶èœ
ê†ì‹, 1950-™ ÞòŸøŠð†ì¶. Þ«î «ð£¡Á Þ‰Fò£M™ àœ÷ ð™«õÁ
ñ£GôƒèÀ‹ ð…ê£òˆ¶„ ê†ìˆ¬î ÞòŸPù. Üˆ¶ì¡ ñîó£² «ô£‚è™ «ð£˜´
ê†ìñ£ù¶ ñîó£² T™ô£ «ð£˜´ ê†ì‹ âùˆ F¼ˆî‹ ªêŒòŠð†ì¶.

â™ô£ ñ£GôƒèO½‹ ð…ê£òˆ¶ Üóê£ƒè‹ ãŸð´ˆîŠð†ì «ð£F½‹, è‹ÎQv†
Ý†C ªêŒî «ñŸ° õƒè£÷‹, «èó÷‹ ÝAò Þó‡´ ñ£GôƒèO™ ñ†´‹ HK¾ -

40™ ÃøŠð†´œ÷ð® ð…ê£òˆ¶ Üó² CøŠð£ù º¬øJ™ ãŸð´ˆîŠð†ì¶.
Þˆî¬èò ºòŸCè÷£™ Ü‰î ñ£GôƒèO™ êÍè õ÷˜„C»‹ ªð£¼÷£î£ó
º¡«ùŸøº‹ ãŸð†ì¶ â¡ðF™ äòI™¬ô.

Þ‰Fò ÜóCòô¬ñŠ¹„ ê†ì‹ 1950-™ ï¬ìº¬øŠð´ˆFò¶ ºî™ Þ¡Á õ¬ó
ð…ê£òˆ¶ Üóê£ƒèƒèœ ð™«õÁ G¬ô‚° Ý÷£A»œ÷¶. ªð£¶õ£è ð£˜‚°‹«ð£¶
ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹èœ èì‰¶ õ‰î ð£¬î¬ò ï£¡° è£ôè†ìƒè÷£èŠ HK‚èô£‹.

õ.â‡õ.â‡õ.â‡õ.â‡õ.â‡ Ý‡´Ý‡´Ý‡´Ý‡´Ý‡´ G¬ôG¬ôG¬ôG¬ôG¬ô

1 1950 õ¬ó º¬øò£ù ÜFè£óñŸø G¬ô

2 1950 - 1959 õ¬ó õ÷˜„C G¬ô

3 1960 - 1985 õ¬ó ñ£ŸøñŸø G¬ô

4 1985 - 1995 õ¬ó ÜóCòô¬ñŠ¹ àÁFŠð£†´ G¬ô
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º¬øò£ù ÜFè£óñŸø G¬ô (1950 õ¬ó)

ÝƒAô Üó² Üî¡ ÞÁF‚ è£ôˆF™, ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹è¬÷ õ½Šð´ˆî
ºòŸCèœ â´ˆî£½‹, Ü¬õèO™ Aó£ñŠ¹øˆF¡ «ñ™î†´ ñ‚èœ ñ†´«ñ

ðƒªè´‚è‚ Ã®ò Åö™ Þ¼‰î¬î ï£‹ ãŸèù«õ ð£˜ˆ«î£‹. à‡¬ñò£ù «ïó®
üùï£òèº¬ø H¡ðŸøŠðìM™¬ô. Ü«î «ð£™ àœ÷£†C Ü¬ñŠ¹èÀ‚°‚
ªè£´‚èŠð†ì ÜFè£óƒèÀ‹ G¬ôò£ùî£è Þ™¬ô. âŠ«ð£¶ «õ‡´ñ£ù£½‹

ÝƒA«ôò Üóê£™ F¼‹ðŠ ªðÁ‹ õ£ŒŠ¹ Þ¼‰¶ õ‰î¶. Ü‰î è£ôè†ìˆF™
ñè£ˆñ£ è£‰F Aó£ñ õ÷˜„C‚è£ù õNº¬øè÷£è, ñ‚è¬÷ º¡Q¬ôŠð´ˆFò
G˜õ£èˆ¬î æ˜ Þò‚èñ£èŠ ðóŠH õ‰î£˜. Üˆî¬èò ºòŸCèœ Ièˆ bMóñ£è„

ªêò™ðì Ü¡¬øò ÜóCò™ ÅöL™ õ£ŒŠ¹ Þ™¬ô. Aó£ñ ¹íó¬ñŠ¬ðMì,
ºîL™ Þ‰Fò£ ²î‰Fó‹ ªðø «õ‡®ò è†ì£òˆ¬î Ü¬ùõ¼‹
º‚Aòˆ¶õŠð´ˆFù˜.

âù«õ Þ‰î è£ôè†ìˆF™ Aó£ñ ð…ê£òˆ¶‚èœ ªêò™ð†ì£½‹ Ü¬õèÀ‚°
º¬øò£ù ÜFè£óƒèœ îóŠðì£ñ™, ÝƒAô ÜóC¡ è†´Šð£†®™ Ü¬õ

Þ¼‰¶õ‰îù.

õ÷˜„C G¬ô (1950 - 1959 õ¬ó)

Þ‰Fò£¾‚ªè¡Á îQò£ù ÜóCòô¬ñŠ¹ ãŸð´ˆîŠð†ì H¡, ºî¡ º¬øò£è

ð…ê£òˆ¶ Üóê£ƒèƒèœ, ÜóCòô¬ñŠH™ Þìˆ¬îŠ H®ˆî¶. (Üó²‚° õNè£†´‹
ªïPº¬øèœ ÃÁ - 40) Þî¬ùˆ ªî£ì˜‰¶ Ü´ˆ¶ õ‰î ï£¡° Ý‡®Ÿ°œ
ñîó£v, F¼õù‰î¹ó‹/ ªè£„C¡, ü‹º è£we˜, ¬ýîó£ð£ˆ, ñˆFò ð£óî‹,

ªê÷ó£v®ó£, ¬ñÅ˜, ð…ê£Š, ó£üvî£¡, Uñ£êôHó«îê‹ ÝAò ñ£Gôƒèœ
ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠH¬ùˆ îƒèœ ñ£GôƒèO™ îQò£ù ÜóCò™ ê†ìˆ¶ì¡
ªè£‡´ õ‰îù. Üvú£‹, dè£˜, àˆFóHó«îê‹ ÝAò¬õ îƒèœ ê†ìƒèO™

ð…ê£òˆ¶ Üóê£ƒèƒèœ Þì‹ ªðÁ‹ õ¬èJ™ ê†ìˆF¼ˆî‹ ªêŒîù.
ãø‚°¬øò â™ô£ ñ£GôƒèO½‹ ð…ê£òˆ¶ º¬ø ñ£Gô ÜóC¡ ºòŸC»ì¡
ãŸð´ˆîŠð†ì¶.

Þ‰î‚ è£ô è†ìˆF™ åšªõ£¼ ñ£Gôº‹ åšªõ£¼ õ¬èò£ù ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹
º¬øè¬÷Š H¡ðŸPù£½‹ Ü®Šð¬ìˆ îˆ¶õñ£ù, Aó£ñ Ü÷M™ G˜õ£è

¬ñòƒè¬÷ ãŸð´ˆ¶õ¶, â™ô£ õ£‚è£÷˜è¬÷»‹ ðƒªè´‚è„ ªêŒõ¶, cF,
G˜õ£èŠ ðEè¬÷ ð…ê£òˆ¶èœ ªêŒõ¶ ÝAò è¼ˆ¶‚èO™ ªðKò ñ£Ÿø‹
Þ¼‚èM™¬ô.
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îI›ï£´ Aó£ñŠ ð…ê£òˆ¶‚èœ ê†ì‹ 1950

1950-™ ÞòŸøŠð†ì Aó£ñ áó£†Cèœ ê†ìˆF¬ùˆ ªî£ì˜‰¶ îI›ï£´ º¿õ¶‹

Aó£ñŠ ð…ê£òˆ¶èœ «î˜‰ªî´ˆî àÁŠHù˜è¬÷‚ ªè£‡´ GÁõŠð†ìù.

Þ‚Aó£ñŠ ð…ê£òˆ¶èÀ‚° ðó£ñKŠ¹Š ðEèœ ªêŒ»‹ ªð£ÁŠ¹‹, õK MF‚°‹

ÜFè£óº‹ ÜO‚èŠð†ì¶. ñ£õ†ì‚ èöèƒèœ (District Board) Aó£ñŠ ð…ê£òˆ¶

e¶ ªê½ˆF õ‰î ÜFè£ó‹ c‚èŠð†ì¶. è‡è£EŠ¹ Ü½õôó£è àœ÷£†CJ™

ÝŒõ£÷˜ GòI‚èŠð†ì£˜ (Inspector of local Boards)  îI›ï£´ ð…ê£òˆ¶„ ê†ì‹

1950-™ ð…ê£òˆ¶‚è¬÷ õ÷˜„CŠ ðEJ™ ðƒ° ªè£œÀ‹ å¼ Ü¬ñŠð£è

ÜƒWèK‚èM™¬ô. ñ£õ†ì‚ èöèƒèœ, ñ¼ˆ¶õ‹, ²è£î£ó‹, Ýó‹ð‚ è™M,

ê£¬ôèœ Ü¬ñˆî™, àò˜G¬ôŠðœO Ýó‹Hˆî™ ñŸÁ‹ «ðE‚è£ˆî™ ÝAò

ðEè¬÷ «ñŸªè£‡ìù. Þ‰î Ü¬ñŠ¹ 1958 õ¬ó ªî£ì˜‰¶ c®ˆî¶.

îI›ï£†®™ Aó£ñŠ ð…ê£òˆ¶èÀ‹, ñ£õ†ì‚ èöèƒèÀ‹ ªî£ì˜‰¶ ªêò™ð†´

õ‰îù. Aó£ñŠ ð…ê£òˆ¶‚èœ Gò£ò ð…ê£òˆ¶‚è÷£è¾‹ ªêò™ð†ìù. CPò

°ŸøMò™, àK¬ñJò™ õö‚°è¬÷ˆ b˜¾ ªêŒA¡ø º‚Aò ÜFè£ó‹

ð…ê£òˆ¶‚èÀ‚° õöƒèŠð†ì¶.

Ü‰î‚ è£ô‚è†ìˆF™ ÞòŸøŠð†ì ñ£Gô ð…ê£òˆ¶ ê†ìº¬øèO™

°PŠHìˆî°‰î è¼ˆ¶ â¡ùªõ¡ø£™, ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹èœ - cF ðKð£ô¬ù

ªêŒ»‹ cFŠ ð…ê£òˆî£è¾‹ M÷ƒAò¶ Ý°‹. «ñŸ° õƒè£÷‹ îMó ñŸø â™ô£

ªðKò ñ£GôƒèO½‹ cFŠ ð…ê£òˆ¶ ªêò™ð†ì¶. (Ï.500‚° ñFŠ¹ °¬øò£î)

°®¬ñJò™ õö‚°èO™ cFŠ ð…ê£òˆ¶èœ î¬ôJìô£‹ â¡ø ÜFè£óº‹

ÜO‚èŠð†ì¶.

Þî¬ùˆ ªî£ì˜‰¶ Þ‰Fò£M™ ð™«õÁ ñ£GôƒèÀ‚° Þ¬ì«òò£ù ð…ê£òˆ¶

Ü¬ñŠ¹ º¬øJ™ àœ÷ «õÁð£´è¬÷ ÝŒ¾ ªêŒò “è£ƒAóv Aó£ñŠ

ð…ê£òˆ¶‚ °¿” å¡Á 1954‹ Ý‡´ ãŸð´ˆîŠð†ì¶. Ü‰î‚ °¿ W›è£µ‹

º‚AòŠ ðK‰¶¬óè¬÷„ ªêŒî¶.

1. ð…ê£òˆ¶èœ - ÜóCòL™ Þ¼‰¶ «õÁð´ˆîŠð†´ õ÷˜„C‚è£è„ ªêòô£Ÿø

«õ‡´‹.

2. 1500 - 2000 ñ‚èœ ªî£¬è‚° å¼ ð…ê£òˆ¶ ãŸð´ˆîŠðìô£‹.

3. õò¶ õ‰«î£¼‚è£ù õ£‚°K¬ñ H¡ðŸøŠðì «õ‡´‹.

4. °®¬ñ ñŸÁ‹ cF ê£˜‰î ðEèÀì¡ êÍè ñŸÁ‹ ªð£¼÷£î£ó õ÷˜„C¬ò„

ªêò™ð´ˆ¶õîŸ°Kò ÜFè£óƒèœ ð…ê£òˆ¶‚° ÜO‚èŠðì«õ‡´‹.
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5. cFŠ ð…ê£òˆ¶èœ, Ã†´ø¾ Ü¬ñŠ¹èœ ÝAò¬õ Aó£ñŠ ð…ê£òˆ¶
Ü¬ñŠH™ Þ¼‰¶ îQ«ò HK‚èŠðì«õ‡´‹.

6. ÜóC¡ ªñ£ˆî GôõK õ¼õ£J™ 13 - 20% ð…ê£òˆ¶‚° ðƒAìŠðì «õ‡´‹.
õK õÅ™ ªêŒ»‹ ÜFè£ó‹ ð…ê£òˆ¶‚°ˆ îóŠðì «õ‡´‹.

«îCò MKõ£‚èˆ F†ìƒèœ

Þ‰î‚ è£ôè†ìˆF™ î£¡ «îCò MKõ£‚èˆ F†ìƒèœ êºî£ò õ÷˜„C‚è£è
ãŸð´ˆîŠð†´ IèŠªðKò Ü÷M™ ªêò™ð´ˆîŠð†ìù. Þ‰Fò£M™  1952

Ü‚«ì£ðK™ êºî£ò «ñ‹ð£†´ˆF†ì‹ ÜPºèŠð´ˆîŠð†ì¶. Þî¡
Ü®Šð¬ìJ™ ²ñ£˜ 75000 ºî™ å¼ ô†ê‹ ñ‚èœ ªî£¬è àœ÷ å¼ ð°F‚° å¼
êºî£ò õ÷˜„C õ†ì‹ (Community Development Block) Ü¬ñ‚èŠð†ì¶. ñ‚èœ
ðƒ«èŸ¹ì¡ ð™«õÁ õ÷˜„Cˆ F†ìƒè¬÷ G¬ø«õŸÁõ¶î£¡ Þ‰îˆ F†ìˆF¡
Ü®Šð¬ì «ï£‚èñ£è Þ¼‰î¶. ²ò àîM»ì¡ ñ‚èœ ªêò™ð†´ å¼ Ã†´ ºòŸC
â´ˆ¶ Üî¡ Íô‹ êºî£òˆF™ å¼ ñÁñô˜„C¬ò‚ ªè£‡´ õ¼õ«î Þî¡ º‚Aò
«ï£‚è‹ Ý°‹. Þ‰îˆ F†ì‹ ð®Šð®ò£è Þ‰Fò£ º¿¬ñ‚°«ñ
MK¾ð´ˆîŠð†ì¶. ÞîŸè£è èEêñ£ù GF»‹ å¶‚èŠð†ì¶. ÞˆF†ìˆ¬î„
ªêò™ð´ˆ¶õîŸè£è åšªõ£¼ õ†ì£óˆFŸ°‹ å¼ õ†ì£ó õ÷˜„C Ü½õô¼‹ 7
Ü™ô¶ 8 MKõ£‚è Ü½õô˜èÀ‹ 10 Aó£ñ «êõè˜èÀ‹ Þó‡´ Aó£ñ
«ê¬õ‚è£¾‹ GòI‚èŠð†ìù˜. õ†ì£óƒèO¡ F†ì ªêò™ð£†®Ÿ° Ý«ô£ê¬ù
Ãø ñ£õ†ì Ý†Cˆ î¬ôõ˜ î¬ô¬ñJ™ å¼ °¿ Ü¬ñ‚èŠð†ì¶. Þ‰î
°¿MŸ° õ†ì£ó õ÷˜„C Ü½õô˜ ªêòô£÷ó£è„ ªêò™ð†ì£˜.

üùï£òèˆF¡ Ü®ˆî÷ˆF™ â‰îMî º‚Aòˆ¶õº‹ ªè£´‚èŠðì£ñ™, ñˆFò Üó²
«îCò MKõ£‚èˆ F†ìˆF¡ W›, å†´ ªñ£ˆî Þ‰Fò£¾‚°ñ£ù
ªêò™ð£´è¬÷»‹, F†ìƒè¬÷»‹ ÜPºèŠð´ˆF ï¬ìº¬øŠð´ˆFò¶.
Þˆî¬èò MKõ£‚èˆ F†ìƒèœ, ÜªñK‚è ï£†®¬ùŠ H¡ðŸP
õ®õ¬ñ‚èŠð†ìù. Þîù®Šð¬ìJ™ åšªõ£¼ ñ£õ†ìˆF½‹ õ÷˜„C
õ†ì£óƒèœ Ü¬ñ‚èŠð†´, õ†ì£ó õ÷˜„C Ü½õôK¡ Íô‹ êÍè õ÷˜„Cˆ
F†ìƒè¬÷„ ªêò™ð´ˆ¶‹ õ¬èJ™ G˜õ£è Ü¬ñŠH¬ù ãŸð´ˆFù£˜.
Þˆî¬èò õÁ¬ñ åNŠ¹ ñŸÁ‹ ªð£¼÷£î£ó º¡«ùŸøˆ F†ìƒèœ ªî£ì˜„Cò£è,
10 - 15 Ý‡´èœ ªêò™ð´ˆîŠð†ì£½‹, âF˜ð£˜ˆî Ü÷¾, °¬ø‰îð†ê F†ì
Þô‚¬è‚ Ãì â†ìM™¬ô. ºî™ ä‰î£‡´ˆ F†ìˆF¡ ÜP‚¬èJ™, Aó£ñŠ¹ø
G˜õ£è‹, îƒèœ Aó£ñˆF¡ õ÷ Ýî£ó õ÷˜„C‚è£ù ªð£ÁŠ¬ð»‹,
ªêò™ð£´è¬÷»‹ â´‚èM™¬ô â¡ø£™, Aó£ñŠ¹ø õ£›M™ õ÷˜„C¬ò
ãŸð´ˆ¶õ¶ Iè‚ è®ùñ£ùî£AM´‹. Aó£ñ êºî£òˆ¬îŠ HóFðL‚°‹ õ¬èJ™
Ü¬ñ‰î Aó£ñ G˜õ£è‹ ñ†´«ñ õ÷˜„C‚°ˆ «î¬õò£ù î¬ô¬ñˆ¶õˆ¬î
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îóº®»‹ â¡Á °PŠH†´ Aó£ñ Ü÷Mô£ù àœ÷£†C Ü¬ñŠ¹èO¡

º‚Aòˆ¶õˆ¬î õL»ÁˆFù˜.

Ü‰î‚ è£ô è†ìˆF™ Gè›‰î ð²¬ñŠ ¹ó†C å¼ ªðKò à‡¬ñ¬ò

ªõO‚è£†®ò¶. àí¾ àŸðˆFJ™ ï£´ î¡Q¬ø¾ Ü¬ì»‹ õ¬èJ™ ñ£ªð¼‹

ñ£Ÿøˆ¬î ãŸð´ˆFò¶. ÜŠ¹ó†C, ñ‚èO¡ ðƒèOŠ¹ Þ™ô£î â‰îˆ F†ìº‹

ªõŸPò¬ìò Þòô£¶ âÂ‹ ÅˆFóˆ¬î «îêˆFŸ°‚ èŸÁˆ î‰î¶. ð²¬ñŠ

¹ó†Cˆ F†ì‹ Ü®Šð¬ìJ™ Mõê£Jè¬÷ ¬ñòñ£è‚ ªè£‡´, Üõ˜èO¡ «î¬õ

ê£˜‰î F†ìƒè¬÷ˆ b†®ò¶. å«ó è£ô è†ìˆF™ ñ‚èœ ðƒèOŠ¹ Þ™ô£î «îCò

MKõ£‚èˆ F†ìƒèœ Aó£ñ ñ‚è¬÷‚ èìù£Oò£‚Aò Ü«î «ïóˆF™ ð²¬ñŠ ¹ó†C,

Aó£ñ Mõê£JèO¡ õ£›M™ àJ˜ á†®ò¶.

1957™ «îCò MKõ£‚èˆ F†ìˆF¡ ðò¡ð£†¬ì Ü÷M´õîŸ° ãŸð´ˆîŠð†ì

ð™õ‰ˆ ó£Œ «ñˆî£ èI†®J¡ Ý«ô£ê¬ùèœ Ièˆ ªîOõ£è, ªõOŠð¬ìò£è,

¬îKòˆ¶ì¡ Í¡ø´‚°Š ð…ê£òˆ¶ º¬øJ¡ ÜõCòˆ¬î õL»ÁˆFò¶

“ñ‚èœ ðƒ«èŸ¹ ê†ìŠÌ˜õñ£è ãŸð´ˆîŠð†ì Ü¬ñŠ¹ Íô‹ àÁF

ªêŒòŠðì «õ‡´‹” â¡ð¶ Þ‰î‚ °¿M¡ º‚AòŠ ðK‰¶¬óò£°‹. WN¼‰¶

«ñô£èˆ F†ìƒèœ b†ìŠðì«õ‡´‹. “ñ‚è÷£†CŠ ðóõô£‚è™” ãŸð´ˆîŠðì

«õ‡´‹ «ð£¡ø ÜˆFò£õCò‚ è¼ˆ¶‚è¬÷ ªêò™º¬øŠð´ˆîˆ É‡®ò Þ‰î

ÜP‚¬è “àœ÷£†C ÜóCò™ ê†ìˆF¡ ¬ðHœ” â¡«ø ¹èöŠð†ì¶. Þ‰î‚ °¿

Í¡ø´‚°Š ð…ê£òˆ¶ º¬øJ¬ù (Aó£ñ ð…ê£òˆ¶, ð…ê£òˆ¶ å¡Pò‹

ñŸÁ‹ ñ£õ†ì ð…ê£òˆ¶) ðK‰¶¬ó ªêŒî¶. °¿M¡ ðK‰¶¬ó¬ò ñˆFò

Üó²‹ ãŸÁ‚ ªè£‡ì¶. ðK‰¶¬óJ¡ Ü®Šð¬ìJ™ Ý‰FóŠ Hó«îê‹, °üó£ˆ,

ó£üvî£¡ ºîLò ñ£Gôƒèœ Í¡ø´‚° ð…ê£òˆ¶ º¬øJ¬ù ãŸð´ˆF

õ÷˜„CŠ ðEè¬÷ ð…ê£òˆ¶èOì‹ åŠð¬ìˆîù. êºî£ò «ñ‹ð£†´ˆ

F†ìˆ¬î„ ªêò™ð´ˆ¶õîŸè£è ãŸð´ˆîŠð†ì êºî£ò õ†ì£ó‹, ð…ê£òˆ¶

å¡PòƒèOì‹ åŠð¬ì‚èŠð†ìù. Aó£ñŠ ð…ê£òˆ¶‹, ñ£õ†ìŠ ð…ê£òˆ¶

â¡ø ¹Fò Ü¬ñŠ¹‹ õ÷˜„CŠ ðEè¬÷ ªêò™ð´ˆ¶õF™ ß´ð†ìù.

îI›ï£†®™ îI›ï£´ ð…ê£òˆ¶èœ ê†ì‹  1958 â¡ø ¹Fò ê†ì‹

ÞòŸøŠð†ì¶. îI›ï£´ ð…ê£òˆ¶èœ ê†ì‹ 1950 óˆ¶ ªêŒòŠð†ì¶.

Ýè, 1950 ñŸÁ‹ 1958 -‹ Ý‡´ ð…ê£òˆ¶„ ê†ìƒèœ õ£Jô£è, ð…ê£òˆ¶

Ü¬ñŠ¹èÀ‚°Š ¹ˆ¶J˜ îóŠð†´ ê†ìŠÌ˜õ ðK†ê£˜ˆîƒèœ

«ñŸªè£œ÷Šð†ìù. Þ‰î‚ è£ôè†ìˆF™ ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¬ðˆ îM˜ˆ¶

ªêò™ð´ˆîŠð†ì õ÷˜„Cˆ F†ìƒèœ Aó£ñ Ü÷Mô£ù ñ‚èœ Ü¬ñŠ¹èO¡

ÜõCòˆ¬î àí˜ˆFù â¡ð¬î»‹ ï£‹ ÜPA«ø£‹. Ýè«õ 1950 L¼‰¶ 1959
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õ¬óJô£ù è£ôè†ìˆ¬î ð…ê£òˆ¶‚èO¡ õ÷˜„C G¬ô‚è£ô‹ âù‚

ÃÁA«ø£‹.

ñ£ŸøñŸø G¬ô (1960 - 1985 õ¬ó)

Þ‰î‚ è£ôè†ìˆF™ Þ‰Fò£M™ °PŠHìˆî°‰î ªðKò ñ£Ÿøƒèœ â¶¾‹

ð…ê£òˆ¶ Üóê£ƒèˆF™ è‡Ãì£è GèöM™¬ô. ð™õ‰ˆó£Œ «ñˆî£ èI†®¬òˆ

ªî£ì˜‰¶ 1976 õ¬ó 13 ÝŒ¾‚ èI†®èœ ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹è¬÷Š ðŸPŠ

ð®‚è¾‹, Ü÷Mì¾‹ ãŸð´ˆîŠð†ìù.

ð™«õÁ G¬ôèO™ ðô ÝŒ¾èœ Üóê£™ «ñŸªè£œ÷Šð†ì£½‹ Ièˆ ªîOõ£ù,

ðòùO‚è‚ Ã®ò ªêò™ð£´èœ â¶¾‹ Þ‰î‚ è£ôè†ìˆF™

«ñŸªè£œ÷ŠðìM™¬ô â¡ð«î à‡¬ñ. ð…ê£òˆ¶ ñŸÁ‹ ð…ê£òˆ¶

ÎQò¡èœ ªêò™ð´‹ Mî‹ °Pˆ¶ F¼.Ü«ê£‚ «ñˆî£ èI†® 1977™ ÜOˆî

ÜP‚¬è Iè º‚Aòñ£ùî£°‹. Þ‰î ÜP‚¬èJ™ ñ‡ìô ð…ê£òˆ¶ â¡ø

Ü¬ñŠ¹ Ü¬ñ‚è¾‹, ñ£õ†ì ð…ê£òˆ¶ â¡ø Ü¬ñŠ¹ GÁõ¾‹ Ü‚èI†®

ðK‰¶¬ó ªêŒî¶. º¡¹ ð™õ‰ˆ ó£Œ «ñˆî£ ÃPò è¼ˆ¶‚èÀ‚° õ½«ê˜ˆ¶

ð…ê£òˆ¶ Üóê£ƒèƒèœ º¿¬ñò£ù ê†ìŠÌ˜õ ÜƒWè£ó‹ ªðø«õ‡´ªñ¡Á

â´ˆ¶¬óˆî¶.

ð…ê£òˆ¶èœ õ÷˜„CŠ ðEè¬÷ «ñŸªè£œÀ‹ Ü¬ñŠ¹è÷£è Þ™ô£ñ™,

ÜõŸPŸ° ÜóCò™ ÜƒWè£ó‹ ÜO‚è¾‹ Ü¶ ðK‰¶¬ó ªêŒ¶œ÷¶. ñŸªø£¼

º‚Aòñ£ù ðK‰¶¬óò£è ð…ê£òˆ¶èÀ‚° ÜóCò™ ê†ì gFò£ù Ü‰îv¶ õöƒè

«õ‡´‹ â¡ø¶. Ü«ê£‚ «ñˆî£ èI†® ÜP‚¬è¬òˆ ªî£ì˜‰¶ Ý‰Fó£M½‹,

è˜ï£ìèˆF½‹ ñ†´‹ ñ‡ìôŠ ð…ê£òˆ¶‚èœ Ü¬ñ‚èŠð†ìù. Þ‰î

ÜP‚¬è¬ò ñŸø ñ£Gôƒèœ ªêò™ð´ˆîM™¬ô.

Ü«ê£‚ «ñˆî£ èI†® ðK‰¶¬óèO¡ ê£ó‹

· ñ£õ†ìŠ ð…ê£òˆ¶, ñ‡ìô ð…ê£òˆ¶ âù Þó‡ì´‚°Š ð…ê£òˆ¶ º¬ø

ãŸð´ˆîŠðìô£‹.

· ÜóCò™ è†Cèœ «î˜î™èO™ ðƒªè´‚èô£‹.

· 3 õ÷˜„Cˆ F†ìƒè¬÷ ªêò™ð´ˆ¶‹ ÜFè£ó‹ ð…ê£òˆ¶èÀ‚° ñ£ŸøŠðì

«õ‡´‹. ÜFè£KèÀ‹ ð…ê£òˆ¶ G˜õ£èˆF¡ è†´Šð£†´‚°‚ W›

õó«õ‡´‹.

· î¡ù£˜õ GÁõùƒèœ ñ‚è¬÷ å¼ƒA¬íŠðF™ Iè º‚Aò ðƒA¬ù ÝŸø

«õ‡´‹.
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· ð…ê£òˆ¶ Üóê£ƒèˆ¶‚ªè¡Á ñ£Gô Ü÷M™  æ˜ Ü¬ñ„ê˜

GòI‚èŠðì«õ‡´‹.

· î£›ˆîŠð†ì / ðöƒ°®Jù¼‚° ñ‚èœ ªî£¬èJ¡ Ü®Šð¬ìJ™ Þì

å¶‚W´ ªêŒòŠðì «õ‡´‹.

«ñŸÃPò Ý«ô£ê¬ùè¬÷ ï¬ìº¬øŠð´ˆî, ÜŠ«ð£¶ Ý‡´ õ‰î üùî£ Üó²
ïìõ®‚¬è â´ˆ¶ õ‰î «õ¬÷J™ Ü‰î Üó² è¬ô‚èŠð†ìî£™ ð…ê£òˆ¶
Üóê£ƒè‹ e‡´‹ ¬è‚° â†ì£î èQò£èŠ «ð£ù¶.

àÁFŠð£†´ G¬ô (1985 - 1995)

ÝE«õ¬ó ÜÁˆªîK‰¶ M†´, à„C ñó‹ õ£¡ ªî£†´ õ÷¼‹ â¡ªø‡µõ¶
«ð£™, Ü® G¬ô ñ‚èœ Ü¬ñŠ¬ð ºì‚A, «îCò üùï£òè‹ õ÷¼‹, Þ‰FòŠ
ªð£¼÷£î£ó êÍè Y˜F¼ˆî‹ Gè¿‹ â¡ø îõø£ù â‡íŠ «ð£‚¬è 1985èO¡
õ£‚A™ «îê‹ àíóˆ ªî£ìƒAò¶.

1986‹ Ý‡´, è£ƒAóv Üó², “ñ‚è÷£†C‚°‹ õ÷˜„C‚°‹ ð…ê£òˆ¶
Üóê£ƒèƒè¬÷ ñÁYó¬ñŠ¹ ªêŒ»‹ °¿” å¡P¬ù â™.â‹.CƒM î¬ô¬ñJ™
Ü¬ñˆî¶. Üõó¶ ðK‰¶¬óèœ ð…ê£òˆ¶ Üóê£ƒèƒèÀ‚° ¹¶ óˆî‹
ð£Œ„²õî£è Ü¬ñ‰F¼‰îù, Þ‚°¿,

1. ð…ê£òˆ¶ Üóê£ƒèƒèœ Þ‰Fò ÜóCòô¬ñŠ¹„ ê†ìˆî£™ º¬øò£è
º¿¬ñò£è ÜƒWèK‚èŠðì«õ‡´‹. ÞîŸè£è ¹Fò ð°F å¡Á Þ‰Fò
ÜóCòô¬ñŠ¹„ ê†ìˆF™ «ê˜‚èŠðìô£‹ âù¾‹

2. Ü¼è¼«è Ü¬ñ‰î Aó£ñƒè¬÷ å¡Á «ê˜ˆ¶ cFŠ ð…ê£òˆ¶‚è¬÷
ãŸð´ˆîô£‹ âù¾‹

3. «ïó® üùï£òèˆF¡ ªõOŠð£ì£è
“Aó£ñê¬ð” ÜƒWèK‚èŠðì«õ‡´‹
âù¾‹

4. Aó£ñŠ ð…ê£òˆ¶èÀ‚° ÜFè GF
Ýî£óƒèœ õöƒèŠðì«õ‡´‹ âù
ðK‰¶¬óˆî¶.

Ü«î êñòˆF™ Þ‰Fó£ è£‰F «îCò ÝŒ¾
GÁõù‹ õ÷˜„Cˆ F†ìƒèœ ðŸPò æ˜
ÝŒ¾ º®¬õ ªõOJ†ì¶. ÞF™, ñˆFò
Üó² õ÷˜„C‚è£è ªõOJ´‹ 100 Ïð£J™
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ªõÁ‹ 17 Ïð£Œ ñ†´‹ î£¡ Aó£ñˆ¶‚°Š «ð£Œ «ê¼Aø¶ â¡Á‹ ÝP™ ä‰¶
ðƒ° GF ÜóC¡ G˜õ£è„ ªêô¾èÀ‚° ªê¡Á ªè£‡®¼Šð¶‹, ªêôM´‹ ªñ£ˆîŠ
ðíˆF™ 83 êîiî‹ G˜õ£è‚ °÷Áð®è÷£½‹ ð™«õÁ Ü´‚°G¬ô
ªêôMùƒè÷£½‹ ií£Œ «ð£õ¶‹ «ïó® àœ÷£†C Ü¬ñŠ¹èO¡ è†ì£òˆ¬î
àÁFŠð´ˆFò¶.

Þî¡ ªî£ì˜„Cò£è, Ü¡¬øò ð£óîŠ Hóîñó£è Þ¼‰î ó£pš è£‰F Üõ˜èœ,
“ªì™LJL¼‰¶ æ¼ ò£¬ù¬ò ÜÂŠHù£™ Üî¡ õ£™î£¡ Aó£ñˆ¶‚°Š «ð£Œ
«ê¼Aø¶” â¡Á «õ®‚¬èò£è °PŠH†´,

“ï£‹ ñ‚èOì‹ ï‹H‚¬è ªè£‡´œ«÷£‹,
ï™ªô‡í‹  ªè£‡´œ«÷£‹
ñ‚è«÷, îñ¶ î¬ôMF¬ò
G˜íJ‚è‚ Ã®òõ˜èœ

Þ‰Fò ñ‚èÀ‚° - ÜFè Ü÷¾
°®ò£†C¬ò»‹

ÜFè Ü÷¾ ªð£ÁŠ¹í˜„C¬ò»‹
àÁFŠð´ˆ¶«õ£‹.

ñ‚èœ ÜFè£ó‹ ªðøŠð´‹”.

â¡Á ÃP ð…ê£òˆ¶ Üóê£ƒèƒèÀ‚° ÜFè£ó‹ õöƒ°‹ 64õ¶
ê†ìˆF¼ˆîˆF¬ù (1989) ªè£‡´ õ‰î£˜. ð£ó£Àñ¡øˆF¡ ñ‚è÷¬õJ™
Þ„ê†ì‹ G¬ø«õŸøŠð†ì£½‹ ñ£Gôƒè÷¬õJ™ Þ¶ G¬ø«õŸøŠðì£ñ™
«î£Ÿè®‚èŠð†ì¶.

ÜîŸ° Ü´ˆ¶ õ‰î M.H.Cƒ î¬ô¬ñJô£ù «îCò º¡ùE Üó²‹ ð…ê£òˆ¶
Üóê£ƒè‹ õ½ŠªðÁ‹ ºòŸCè¬÷ â´ˆî¶. M.H.Cƒ, ð…ê£òˆ¶ ê†ìõ¬ó¾
ðŸPò ñ£Gô ºîô¬ñ„ê˜èO¡ ñ£ï£†¬ì‚ Ã†®, (Þ‰Fò ÜóC¡ Ã†ì£†Cˆ
îˆ¶õˆ¬î HóFðL‚°‹) “ºŸ«ð£‚è£ù, «ï˜¬ñò£ù ð…ê£òˆ¶ Üóê£ƒèˆ¬î
ãŸð´ˆ¶ƒèœ” â¡Á õL»ÁˆFù£˜. Ýù£½‹ Þ¬ìJ«ô«ò Ü‰î Üóê£ƒèº‹
i›‰îî£™ ð…ê£òˆ¶‚° ÜóCòô¬ñŠ¹„ ê†ìŠÌ˜õ ÜƒWè£ó‹  ªðÁõ¶
èùõ£è«õ Þ¼‰î¶.

H¡ù˜, ó£pš è£‰Fòõ˜èO¡ ñ¬ø¾‚°Š Hø°, ªð£ÁŠ«ðŸø ïóC‹ñó£š
î¬ô¬ñJô£ù Üóê£ƒè‹ Üõ¼‚° ñKò£¬î ªê½ˆ¶‹ Mîñ£è¾‹, è£‰FJ¡
èù¾‚° àJ˜ ªè£´‚°‹ Mîñ£è¾‹, Cô F¼ˆîƒèÀì¡ ð…ê£òˆ¶ Üó²,
ÜóCòô¬ñŠ¹„ ê†ìˆF¼ˆîˆ¬î 73õ¶ ÜóCòô¬ñŠ¹ ê†ìˆF¼ˆîñ£è 1992‹
Ý‡´, ®ê‹ð˜ ñ£î‹ ªè£‡´ õ‰î¶. Ü¶ 1993‹ Ý‡´ ãŠó™ 20‹ «îF

ï¬ìº¬ø‚° õ‰î¶.
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ð…ê£òˆ¶ Üóê£ƒèƒèÀ‚° Þ‰Fò ÜóCòô¬ñŠ¹„ ê†ìŠÌ˜õ ÜƒWè£ó‹ àÁF
ªêŒòŠð†ì¶. ð…ê£òˆ¶ Üóê£ƒè‹ â™ô£ ñ£GôƒèÀ‚°‹ è†ì£òñ£‚èŠð†ì¶.
29 ªêò™ð£†´ˆ ¶¬øèœ è‡ìPòŠð†´ ÜõŸPŸè£ù ðí‹,  ðEèœ,
ðEò£÷˜èœ  ÝAò Í¡¬ø»‹ ð…ê£òˆ¶‚°, ñ£Gô Üó² îóô£‹ âù ÃPò¶.

Þî¡ ªî£ì˜„Cò£è, ãŠó™ 23, 1994‚°œ â™ô£ ñ£Gô Üó²èÀ‹, ¹Fò
F¼ˆîˆFŸ«èŸð, îƒèœ ð…ê£òˆ¶„ ê†ìƒè¬÷ ñ£ŸPò¬ñ‚è «õ‡´‹ âù
G˜Šð‰F‚èŠð†ì¶.  Üî¡ð® îIöè Üó² îI›ï£´ áó£†Cèœ ê†ì‹ 1958
ê†ìˆ¬î c‚A, îI›ï£´ áó£†Cèœ ê†ì‹, 1994ä ãŠó™ 22‹ «îF G¬ø«õŸPò¶.

å†´ ªñ£ˆîñ£è‚ è£µ‹«ð£¶ 1985 - 1995‹ è£ô è†ìˆF™ Gè›‰î Gè›¾èœ
Þ‰Fò ð…ê£òˆ¶ Üóê£ƒè õóô£ŸP™ ªð£¡ â¿ˆ¶‚è÷£™ ªð£P‚èŠðì «õ‡®ò
Gè›¾è÷£°‹. Þ‰î‚ è£ô‚è†ìˆF™, ð…ê£òˆ¶èÀ‚°‹ ÜóCòô¬ñŠ¹
ÜƒWè£ó‹ àÁF ªêŒòŠð†ì¶. Í¡P™ å¼ ðƒ°‚°‚ °¬øM™ô£ñ™ ªð‡èÀ‚°
Þìå¶‚W´, Aó£ñê¬ð «ð£¡ø ºŸ«ð£‚è£ù è¼ˆ¶‚èœ  ð…ê£òˆ¶ Üóê£ƒèˆF™
ãŸð´ˆîŠð†ìù.

²î‰FóÞ‰Fò£M™ ð…ê£òˆ¶‚è¬÷ õ½Šð´ˆî â´‚èŠð†ì ºòŸCèœ :

²î‰Fó‹ Ü¬ì‰îîŸ°Š Hø° Þ‰Fò£M™ ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹è¬÷»‹, Aó£ñ
Ü÷Mô£ù ²òó£xòˆ¬î»‹ õ½Šð´ˆî ð™«õÁ G¬ôèO™, ð™«õÁ
Ü¬ñŠ¹è÷£™ ºòŸCèœ ªî£ì˜‰¶ â´‚èŠð†´ õ¼A¡øù. Þˆî¬èò
ºòŸCèO¡ M¬÷õ£è, îŸ«ð£¶ ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹èO¡ º‚Aòˆ¶õ‹, Ý†C
G˜õ£èˆF™ ñ‚èœ ðƒªè´ŠH¡ ÜõCò‹ «ð£¡ø è¼ˆ¶‚èœ õL¬ñ ªðŸø â™ô£
îóŠHù¬ó»‹ ªê¡ø¬ì‰¶œ÷¶. ªð£¶õ£è Þ‰î õ¬èò£ù ªêò™ð£´è¬÷ ÝÁ
õ¬èò£èŠ HK‚èô£‹.

1. ñˆFò Üóê£™ â´‚èŠð†ì ºòŸCèœ

2. ñ£Gô Üó²è÷£™ â´‚èŠð†ì ºòŸCèœ

3. cFˆ ¶¬øJ¡ Íô‹ â´‚èŠð†ì ºòŸCèœ

4. î¡ù£˜õ GÁõùƒèœ / Ü¬ñŠ¹è÷£™ â´‚èŠð†ì ºòŸCèœ

5. ²ò ó£xTòˆFŸè£ù ñ‚èœ Þò‚èƒèœ

6. ªð£¶ ñ‚èœ - áìèƒèœ

ºî™ Í¡Á Ü¬ñŠ¹èœ 73õ¶ ê†ìˆ F¼ˆîˆFŸ° H¡ ÜóCòô¬ñŠH¡
õ¬óò¬ø‚° à†ð†´ Cô ºòŸCè¬÷ â´ˆ¶œ÷ù. Ü´ˆî Í¡Á Ü¬ñŠ¹èœ
Þ‰Fò£ ²î‰Fó‹ Ü¬ì‰îFL¼‰«î Þˆî¬èò ÜFè£óŠ ðóõ½‚° «ð£ó£®
õ¼A¡øù.
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ñˆFò Üóê£™ â´‚èŠð†ì ºòŸCèœ

· 73õ¶ ê†ìˆF¼ˆîˆF¡ Íô‹ ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹èÀ‚° ê†ìŠÌ˜õ àJ˜

ÜOˆî¶.

· ñˆFò ÜóC¡ áóè õ÷˜„Cˆ ¶¬ø, ðô Ý«ô£ê¬ù‚ °¿‚èO¡ Íô‹ â™ô£

ñ£GôƒèÀ‚°‹ ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹è¬÷ õ½Šð´ˆî õL»ÁˆF õ¼Aø¶.

· ñˆFò ÜóC¡ F†ì‚ èIû¡ - ñ£GôƒèÀ‚è£ù GF å¶‚W†®™ Ü‰î‰î

ñ£GôƒèO™ ªêò™ð†´ õ¼‹ ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹è¬÷‚ è‡è£Eˆ¶

ÜîŸ«èŸð ñ£Gô Üó²‚° GF å¶‚W´ ê£˜‰î è†´Šð£´è¬÷

ï¬ìº¬øŠð´ˆF õ¼î™.

ñ£Gô Üó²è÷£™ â´‚èŠð†ì ºòŸCèœ

Þ‰Fò£M™ °PŠð£è Cô ñ£Gôƒèœ ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹è¬÷ õ½Šð´ˆî YKò

ºòŸCè¬÷ «ñŸªè£‡ì¶. ÜõŸP™ «ñŸ°õƒè£÷‹, ñˆFòŠHó«îê‹, «èó÷‹,

è˜ï£ìè‹ ÝAò ñ£GôƒèO™ Þˆî¬èò «ð£‚° bMóñ£è«õ è£íŠð´Aø¶.

· «ñŸ° õƒè£÷‹, 1950-èO«ô«ò àœ÷£†C Üóê£ƒèƒèÀ‚° º‚Aòˆ¶õ‹

ÜO‚èˆ ªî£ìƒAM†ì¶. ªð£¶õ£è è‹ÎQê‚è†C«ò ñ£Gô Ý†C¬ò

ïìˆF õ‰î¶. õƒè£÷ ñ‚èO¡ MNŠ¹í˜¾, î£Ã˜, è£‰Fò®èO¡

è¼ˆ¶‚èO¡ î£‚è‹, ²î‰FóŠ «ð£ó£†ìˆF™ bMóñ£è ß´ð†ì¬ñ

«ð£¡ø¬õ àœ÷£†C Üóê£ƒèƒèO¡ ªõŸP‚° õN«è£Lò¶.

· ñˆFòŠHó«îê‹, Üì˜‰î è£´è¬÷ àœ÷ì‚Aò ªðKò ñ£Gô‹. è£´èOÛ«ì

ðöƒ°®Jù Aó£ñƒèœ ²ò Ý†Cˆ î¡¬ñ»ì¡ M÷ƒA õ‰îù. Þ‰Fò

ÜóC¡ ðöƒ°®Š ð°F‚è£ù ð…ê£òˆ¶„ ê†ìº‹ ðöƒ°®Jù ñ‚èO¡ ²ò

Ý†Cˆ î¡¬ñ‚° ê†ìŠÌ˜õ ÜƒWè£ó‹ ÜOˆ¶œ÷¶. ÜŠ«ð£¬îò

ñˆFòŠHó«îê ºî™õ˜ “F‚ MüŒ Cƒ” ÜFè£óŠ ðóõL™ ï‹H‚¬è

ªè£‡ìõ˜. àôA«ô«ò ²M†ê˜ô£‰¶ ï£†´‚° Ü´ˆîð®ò£è,

ñˆFòŠHó«îêˆF™ î£¡ ñ‚èœ HóFGFè¬÷ (ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¬ð

ê£˜‰î) ñ‚è÷£™ ðîM Mô‚è„ ªêŒ¶ Üõ˜è¬÷ˆ F¼‹ðŠ ªðÁ‹ àK¬ñ

îóŠð†´œ÷¶. å¼ ð…ê£òˆF™ êeðˆF™ (ÜÂŠÌ˜ ð…ê£òˆ¶) ñ‚èœ

ÜŠð…ê£òˆF¡ î¬ôõ¬ó Þ‰î º¬ø¬òŠ ðò¡ð´ˆF ðîMJö‚è„

ªêŒ¶œ÷ù˜. Þˆî¬èò àK¬ñ îõø£è ðò¡ð´ˆî õ£ŒŠ¹œ÷î£è å¼

è¼ˆ¶ GôMù£½‹ Þïî ïìõ®‚¬è «ïó® üùï£òèˆF™ å¼

¬ñ™è™ô£è Ü¬ñ‰î¶ âùô£‹.
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· ð®ŠðP¾ Iè ÜFè‹ ªðŸø «èó÷ ñ£GôˆF™ ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹è¬÷

õ½Šð´ˆ¶‹ ºòŸC å¼ Þò‚èñ£è«õ ï¬ìªðŸÁ õ¼A¡ø¶. Þ‰î

Þò‚èˆF¡ Íô«õó£è î£ñv äê‚ ñŸÁ‹ Hø êÍèMò™ ÜPë˜èœ

Fè›A¡øù˜. îŸ«ð£¶ ð…ê£òˆ¶‚èœ «èó÷ Aó£ññ‚èO¡ õ£›‚¬è

º¬øJ™ HK‚è º®ò£î Ü¬ñŠð£è ñ£PM†ìù. Aó£ñê¬ðJ™ ñ‚èœ

ðƒªè´Š¹, «î¬õê£˜‰î F†ìIì™, õ÷˜„Cˆ F†ìƒè¬÷ ñ‚èœ

ðƒèOŠ¹ì¡ G¬ø«õŸÁî™ âù â™ô£ G¬ôèO½‹ ñŸø Þ‰Fò

ñ£Gôƒè¬÷ Mì «èó÷£ CøŠð£è«õ ªêò™ð´Aø¶.

· Þ‰Fò£M™ ñˆFò ÜóC¡ áóè õ÷˜„Cˆ¶¬øJùó£™ ðK‰¶¬ó‚èŠð†ì 29

¶¬ø ê£˜‰î ðEèœ, GF, ðEò£÷˜ ÝAò Ü¬ùˆ¬î»‹ ð…ê£òˆ¶èÀ‚°

ñ£ŸPò å«ó ñ£Gô‹ è˜ï£ìè‹. è£‰Fò C‰î¬ùèO™ õ÷˜‰î ðô ï™ô

î¬ôõ˜èœ Þˆî¬èò ñ£ŸøˆFŸ° õN õ°ˆ¶œ÷ù˜. ð…ê£òˆ¶

õ÷˜„CèO™ Þ‰î ñ£Gô‹ YKò ºòŸCè¬÷ â´ˆ¶ õ¼õ¶ ð£ó£†ìˆî‚è¶.

cFˆ ¶¬øJ¡ Íô‹ â´‚èŠð†ì ºòŸCèœ

à„ê cFñ¡ø‹ àœ÷£†C Üóê£ƒèˆ¬î º¬øŠð® ªêò™ð´ˆî£î ñ£Gô Üó²è¬÷Š

ðô º¬ø è‡®ˆ¶œ÷¶. dè£˜ ñŸÁ‹ Cô õìAö‚° ñ£Gôƒèœ Þˆî¬èò

°Ÿø„ê£†´‚° Ý÷£A»œ÷ù.

î¡ù£˜õ Ü¬ñŠ¹èœ Íô‹ â´‚èŠð†ì ºòŸCèœ

²î‰Fóñ¬ì‰î è£ô‹ªî£†«ì ê˜«õ£îò Þò‚è‹, Aó£ñî£ù‹, ÌIî£ù Þò‚è‹

«ð£¡ø¬õ Aó£ñƒèO™ ²ò Ý†C ñôó YKò ºòŸCè¬÷ â´ˆ¶ õ‰îù.

è£‰Fò®èO¡ 18 Ü‹ê G˜ñ£íˆF†ì‹ åšªõ£¼ Aó£ññ£è â´ˆ¶„

ªê™ôŠð†´ ²ò «î¬õ¬òŠ Ì˜ˆF ªêŒ»‹ G¬ô¬ò Ü¬ìò MNŠ¹í˜¾

ãŸð´ˆîŠð†ì¶.

Þ¡¬øò è£ôè†ìˆF™, ðöƒ°® ñ‚èO¬ì«ò ªêò™ð†´ õ¼‹ “M¼‚û Iˆó£”

«ð£¡ø î¡ù£˜õ GÁõùƒèœ Aó£ñ ²ò Ý†CJ™ ñ‚èÀì¡ «ïó®ò£è„

ªêò™ð†´ õ¼A¡øù. õìÞ‰Fò£M™ “HKò£”, “«èó÷£M¡ õ÷˜„C è™M

¬ñò‹” (C.D,S.) «ð£¡ø î¡ù£˜õ Ü¬ñŠ¹èœ ð…ê£òˆ¶ˆ î¬ôõ˜èO¡

Fø¬ñ¬ò «ñ‹ð´ˆîŠ ðJŸCè¬÷ ÜOˆ¶ õ¼A¡øù. îIöèˆF™ î£ù‹

Üø‚è†ì¬÷ò£ù¶ ð…ê£òˆ¶‚èO™ üùï£òèˆî¡¬ñè¬÷ ãŸð´ˆ¶‹

Mîñ£è ðg†ê£˜ˆîŠ ðEè¬÷ˆ ªî£ìƒA»œ÷¶. F¼Šªð¼‹¹ÉK™ ó£Tšè£‰F

«îCò «ñ‹ð£†´ ¬ñòñ£ù¶ ð…ê£òˆ¶èO¡ õ£Jô£è Þ¬÷ë˜ «ñ‹ð£´
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ªî£ì˜ð£ù ºòŸC¬ò «ñŸªè£‡´ õ¼Aø¶. è£‰F Aó£ñˆF™ ªêò™ð†´ õ¼‹
è£‰F Aó£IòŠ ð™è¬ô‚ èöèñ£ù¶ ð…ê£òˆ¶Š HóFGFèÀ‚° ðJŸC
õöƒ°õF™ Ý˜õ‹ è£†® õ¼Aø¶. Þ¬õ Þ¼ŠHÂ‹ Þ‰Fò£ «ð£¡ø IèŠªðKò

ï£†®™ áó£†C «ñ‹ð£´ °Pˆ¶ «ïó®ò£è, ñ‚èÀì¡ â™ô£ G¬ôèO½‹ «ê˜‰¶
ðEò£ŸÁ‹ î¡ù£˜õ GÁõùƒèœ Iè Iè‚ °¬ø«õ.

²ò ó£xòˆ¶‚è£ù ñ‚èœ Þò‚èƒèœ Íô‹ â´‚èŠð†ì ºòŸCèœ

êeð è£ôñ£è, ê†¯vè˜, ü£˜è‡†, «ñŸ° åKê£, õìAö‚° Ý‰Fó‹ ÝAò ñ£GôŠ

ð°FèO™ àœ÷ ðöƒ°®Jù Aó£ñƒèœ, îƒè¬÷ ²ò Ý†C ªð£¼‰Fò ð°Fè÷£èŠ
Hóèìù‹ ªêŒ¶ õ¼õ¶ ÜFèKˆ¶ õ¼Aø¶. êeðˆFò “ì¾¡ ´ â˜ˆ” âÂ‹
ÝƒAô ñ£î Þî› ãø‚°¬øò 1200 ²ò Ý†C Aó£ñƒè¬÷ Ü¬ìò£÷‹

è‡´œ÷î£è °PŠH†´œ÷¶. ªð£¶õ£è â™ô£ Aó£ñƒèÀ‹ Üì˜‰î è£†´Š
ð°FèO™ Ü¬ñ‰¶œ÷ù. Þ‰Fò õùˆ¶¬øJ¡ IîI…Cò è†´Šð£´è÷£™
Üõ˜èO¡ õ£›õ£î£ó‹ «èœM‚°Pò£‚èŠð†ì G¬ôJ™, îƒèœ Þ¼Š¬ð»‹ àJ˜

õ£›î¬ô»‹ àÁF ªêŒ¶ ªè£œÀ‹ Mîñ£è Þˆî¬èò º®¾è¬÷ â´‚A¡øù˜.
Þ‰î õ¬èò£ù Aó£ñƒèO™ “Aó£ñ ê¬ð” ÜFèð†ê ÜFè£ó‹ ªðŸø Ü¬ñŠð£èˆ
Fè›A¡ø¶. Cô Aó£ñƒèœ Þ‰Fò Üó² ê£˜‰î â‰îˆ ¶¬ø ÜFè£KèÀ‹ îƒèœ

Aó£ñˆ¶‚° õó«õ‡®òF™¬ô â¡Á‹ ªõOò£˜ ò£ó£ù£½‹ Aó£ñ ñ‚èO¡ º¡
ÜÂñFJ¡P àœ«÷ ¸¬öò‚ Ãì£¶ â¡Á‹ è™ªõ†®™ â¿F á¼‚° ªõO«ò
¬õˆ¶œ÷ù˜. “Aó£ñ üùó£xò‹” â¡ø Þ‰î Þò‚è‹ è£´èœ Å›‰î ð°FèO™

ðóM õ¼õ¶ °PŠHìˆî‚è¶.

ñè£ó£w®ó£ ñ£GôˆF™ àœ÷ ªñ¡î£ â¡ø ²ò Ý†C Aó£ñˆFŸ° õ¼¬è î‰î
º¡ù£œ îIöèèõ˜ù˜ H.C.Üªô‚ú£‡ì˜, Aó£ñ ê¬ðJ¡ º¡ ÜÂñF ªðŸø
H¡ù«ó Ü‰î Aó£ñˆ¬îŠ ð£˜¬õJì º®‰î¶. Þ„ê‹ðõ‹ Íô‹ Aó£ñ ê¬ðJ¡

Þ¬øò£‡¬ñ àÁF ªêŒòŠð†´œ÷¶.

áìèƒèœ Íô‹ â´‚èŠð†ì ºòŸCèœ

ðˆFK‚¬è, ªî£¬ô‚è£†C, õ£ªù£L «ð£¡ø áìèƒèÀ‹, ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠH¡
«î¬õ¬ò Üî¡ º‚Aòˆ¶õˆ¬î àí˜‰¶, Üî¬ù„ ê£˜‰î MNŠ¹í˜M¬ù

ãŸð´ˆ¶‹ ºòŸCJ™ ß´ð†´ õ¼A¡øù.

F†ì‹, «ò£üù£, °¼‚«ûˆó£ «ð£¡ø ªêŒF Þî›èœ ð…ê£òˆ¶ ê£˜‰î
ªêŒFè¬÷ˆ î£ƒA õ¼A¡øù. º¡¹ ªõOõ‰î FùñôK¡ “ð…ê£òˆ¶ ñô˜”

õ£óÞ¬íŠ¹ ð£ó£†ìŠðì «õ‡®ò ºòŸC. Ýù£½‹ Þ¡Á‹ áìèƒèœ bMóñ£è
Þ‰î ñ£ŸøˆF™ ðƒ° ªðøM™¬ô â¡ð¬î»‹ åŠ¹‚ ªè£œ÷ˆî£¡ «õ‡´‹.
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ð…ê£òˆ¶ Üóê£ƒèƒèO¡ Þ¡¬øò G¬ô

ÜóCòô¬ñŠ¹„ ê†ì‹ Íôñ£è ÜƒWè£ó‹ A¬ìˆî Hø° IèŠ ªðKò âF˜ð£˜Š¹
ð…ê£òˆ¶ Üóê£ƒèƒèœ e¶ ãŸð†®¼‰î¶. Ýù£™, 10 Ý‡´èœ èNˆ¶

ÞŠ«ð£¶ F¼‹HŠ ð£˜‚°‹ «ð£¶, Ü‰î âF˜ð£˜Š¹èœ «ð£Fò  Ü÷MŸ°
G¬ø«õøM™¬ô â¡ð¶ õ¼ˆîˆ¬î ÜOŠðî£è àœ÷¶. âQÂ‹, Ü®ˆî÷
Ü÷M™ ï™ô Fø¬ñò£ù ð™«õÁ î¬ôõ˜èœ à¼õ£A, õ÷˜„CŠ ðEJ™ Cø‰î
ªêò™è¬÷ Ýƒè£ƒ«è ªêŒ¶õ¼õ¶ ÝÁî¬ôˆ î¼A¡ø¶.

ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹èO¡ ªêò™ð£†¬ìŠ ªð£Áˆ¶, å†´ªñ£ˆî
ñ£Gôƒè¬÷ Í¡Á õ¬èò£èŠ HK‚èô£‹.

1. ð…ê£òˆ¶èÀ‚°„ CøŠð£ù ÜFè£ó‹ î‰î ñ£Gôƒèœ :
è˜ï£ìè£, «èó÷£, «ñŸ° õƒè£÷‹, ñˆFòŠHó«îê‹

2. ð…ê£òˆ¶èÀ‚° æó÷MŸ° ÜFè£ó‹ î‰î ñ£Gôƒèœ :
îI›ï£´, Ý‰Fó£, ñý£ó£w®ó‹

3. ð…ê£òˆ¶èÀ‚° Þ¡Â‹ «ð£¶ñ£ù õ£ŒŠ¬ðˆ îó£î ñ£Gôƒèœ :
dè£˜, àˆFóHó«îê‹

Þ‰Fò ÜóCòô¬ñŠH™ “àœ÷£†C Üóê£ƒèƒèœ” ñ£GôƒèÀ‚° àKˆî£ù
ªð£¼÷£èˆ îóŠð†ìî£™, Þˆî¬èò ãŸøˆ î£›¾è¬÷ˆ îM˜‚è º®òM™¬ô.
«ñ½‹ Þ‰Fò£ º¿õ¶‹ ðóõô£è«õ, ñ£Gô Üó²èœ, îƒèœ ÜFè£óƒè¬÷Š
ð…ê£òˆ¶ Üó²èÀì¡ ðƒA†´‚ ªè£œõ¬î M¼‹¹õF™¬ô. ð…ê£òˆ¶‚°
ªè£´‚èŠð†ì ÜFè£óƒèÀ‚°‹, ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹èÀ‚°‹, º¬øò£èˆ
ªîKM‚èŠðìM™¬ô. ÜFè£Kèœ, ð…ê£òˆ¶Š HóFGFèœ, ñ‚èœ ÝAò Íõ¼‚°‹
Þ¬ì«ò ªðKò Þ¬ìªõO Þ¼Šð¶‹, å¼õ¬ó å¼õ˜ ï‹ð£î î¡¬ñ»‹, Aó£ñ
õ÷˜„C‚°Š ªðKò î¬ì‚è™ô£è Þ¼‰¶ õ¼Aø¶.

ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹èO¡ ªêò™ð£†®Ÿ° áÁ M¬÷M‚°‹ è£óEèœ

· ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹èÀ‚°„ êKò£ù, «ð£¶ñ£ù ÜFè£óƒèœ
õöƒèŠðìM™¬ô.

· «ð£Fò GF Ýî£óƒèœ Þ™¬ô.

· Ü®‚è® ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹èœ è¬ô‚èŠð†´ Cô êñòƒèO™ ðô
Ý‡´èœ «î˜î™ ïìˆîŠðì£ñ™ Þ¼‰î¶. îI›ï£†®™ 1-2-1976 ºî™ 1985

õ¬óJ½‹, H¡¹ 1-2-1991 ºî™ Ü‚«ì£ð˜ 96 õ¬óJ½‹ ð…ê£òˆ¶
å¡Pòƒèœ è¬ô‚èŠð†´ «î˜î™èœ ï¬ìªðøM™¬ô. ð…ê£òˆ¶‚è¬÷Š
ªð£Áˆî õ¬óJ™ «î˜‰ªî´‚èŠð†ì G˜õ£è‹ 13.09.1979 ºî™ 1985
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õ¬óJ½‹ H¡¹ 1.02.1991 ºî™ 24.10.1996 õ¬óJ½‹ ªêò™ðìM™¬ô.
ªê¡¬ù ñ£ïèó£†C‚° 25 Ý‡´è÷£è «î˜î™ ï¬ìªðø£ñL¼‰î¶.

· ªð£¶ ñ‚èO¡ Ý˜õI¡¬ñ»‹ ðƒ«èŸH¡¬ñ»‹

· ÜFè£ó õ˜‚èˆF¡ «ð£‚° ñŸÁ‹ ñ‚èO¡ «î¬õè¬÷»‹, M¼Šðˆ¬î»‹
ÜP‰¶ ªêò™ðì£¬ñ

· ð…ê£òˆ¶‚è¬÷ õ½Šð´ˆ¶‹ Ý˜õ‹ ñ£Gô ÜóCì‹ Þ™ô£¬ñ

· c‡ì Þ¬ìªõOò£™ ªî£ì˜„CJ¡¬ñ»‹, «î˜‰ªî´‚èŠð†ì
HóFGFèÀ‚° ðJŸC Þ™ô£¬ñ»‹ Þ¼‰î¶.

· «î˜‰ªî´‚èŠð´‹ HóFGFèO¡ ªêò™ Fø¡ ñŸÁ‹ °¬øõ£ù «ê¬õ
ñùŠ«ð£‚°

· ê†ìñ¡ø ñŸÁ‹ ï£ì£Àñ¡ø àÁŠHù˜èO¡ åŸÁ¬ñ Þ™ô£¬ñ

· ð…ê£òˆ¶èÀ‚°‹ ð…ê£òˆ¶ å¡PòƒèÀ‚°‹ ªî£ì˜¹ Þ™ô£¬ñ

· áó£†C Ü¬ñŠ¹èœ Fø‹ðì„ ªêò™ðì «õ‡®ò ÜóCò™ ñùM¼Šð‹
Þ™ô£¬ñ

· ªð£¶ïô «ð£‚°¬ì«ò£˜ ÜFè‹ ªð£ÁŠ¹‚°ˆ «î˜¾ ªêŒòŠðì£¬ñ

Þˆî¬èò G¬ô ñ£ø«õ‡´ñ£ù£™ Þ‰Fò ÜóCòô¬ñŠ¹„ ê†ìˆF™
ªè£´‚èŠð†´œ÷ 29 ¶¬øèO¡ ÜFè£óƒèœ ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹èÀ‚°ˆ îóŠðì
«õ‡´‹. ÜîŸè£ù GF Ýî£ó‹, ðEŠªð£ÁŠ¹èœ, ñŸÁ‹ ðEò£÷˜è¬÷
ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹èÀ‚° ñ£ŸP, ÜFè£Kèœ ðJŸCòO‚°‹, àîM ¹K»‹
Ü½õô˜è÷£è ªêò™ðì «õ‡´‹. Üˆî¬èò «ïó® üùï£òè‹ æ˜ Þò‚èñ£è
ñ£ø«õ‡´‹. Þ¡Á Þ¶ èùõ£èˆ «î£¡Pù£½‹, ï£¬÷ò M®ò½‚° Þ¶
M¬îò£è Ü¬ñò†´‹.

. . .è£‰FJ¡ C‰î¬ù...è£‰FJ¡ C‰î¬ù...è£‰FJ¡ C‰î¬ù...è£‰FJ¡ C‰î¬ù...è£‰FJ¡ C‰î¬ù
å¼ Þô†Cò Aó£ñˆ¬î à¼õ£‚°õªî¡ð¶ â‰î õ¬èJ½‹
Þô†Cò Þ‰Fò£¬õ à¼õ£‚°õ¬î Mì ê¬÷ˆîî™ô. Þô†Cò
Aó£ñˆ¬î à¼õ£‚è å¼ ñQîK¡ º¿ õ£›ï£œ «î¬õŠð´‹.
Þˆî¬èò ðEJ™ ß´ð´‹ ñQî˜èœ Þ‰Fò£MŸ° ñ†´ñ™ô,
àô°‚«è æ˜ ÜŸ¹î õNè£†®ò£è M÷ƒ°õ£˜èœ.

- ýKü¡ (4-8-1940)- ýKü¡ (4-8-1940)- ýKü¡ (4-8-1940)- ýKü¡ (4-8-1940)- ýKü¡ (4-8-1940)
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ÜPºè‹

“ñ‚è÷£™ Ü¬ñ‚èŠð´‹ àœ÷£†C Ü¬ñŠ¹èœ ²î‰Fó ï£†®Ÿ° õL¬ñ
«ê˜Šðî£è àœ÷¶” â¡Aø£˜ ® ñ£‚AÎ¬õ™L. àœ÷£†C Ü¬ñŠ¹‚èœ Ü®ˆî†´
ñ‚èœ õ¬ó MK‰¶ ðó‰¶œ÷î£™ Þ¶ ñ‚è÷£†C îˆ¶õˆ¬î èŸÁ‚ ªè£´‚°‹
ðœOè÷£è M÷ƒ°Aø¶. àœ÷£†C GÁõùƒèO¡ Cø‰î ªêò™ð£´ ¬ñò ñ£Gô
Üó²èO¡ ²¬ñ¬ò‚ °¬ø‚°‹, ñ‚èœ ðƒèOŠ¹ àœ÷£†C Ü¬ñŠ¹èO¡ Íô‹
ê£ˆFòñ£°‹. Cø‰î G˜õ£èˆFŸ°‹ êKò£ù ðEè¬÷  ªêŒõîŸ°‹ ÜFè£óŠðóõ™
ÜõCò‹ ÝAø¶. Üšõ£ø£ù «î¬õ¬ò Þ‰Fò£M™ G¬ø¾ ªêŒõîŸ°
ÞòŸøŠð†ì¬õ 73õ¶ ñŸÁ‹ 74õ¶ ÜóCò™ Ü¬ñŠ¹„ ê†ì F¼ˆîƒè÷£°‹.
ÞF™ 73õ¶ ê†ìF¼ˆî‹ Þ‰Fò£M¡ ñ‚è†ªî£¬èJ™ 70 êîiî‹ àœ÷ áóè
ñ‚èO¡ âF˜ð£˜Š¹è¬÷ G¬ø¾ ªêŒò õ‰î ð…ê£òˆ¶‚èÀ‚è£ù
ê†ìF¼ˆîñ£°‹.

ÜóCòô¬ñŠ¹„ ê†ìˆ F¼ˆî‹

â¶¾‹ G¬ôò£ùî™ô. è£ô‹ ñŸÁ‹ Å›G¬ô‚° ãŸð ñ£Áî™èœ ÜõCò‹.
âù«õ 1950™ ÞòŸøŠð†ì Þ‰Fò ÜóCòô¬ñŠ¹„ ê†ì‹ «î¬õŠð´‹«ð£¶
Þ‰Fò ÜóCòô¬ñŠ¹„ ê†ìˆ¬î F¼ˆîô£‹ â¡ð¬î HK¾ 368™ (Part XX Article
368)  M÷‚°Aø¶. ÞîŸè£è MFº¬øèœ W›‚è‡ìõ£Á õ°‚èŠð†´œ÷ù.

1. ê£î£óíŠ ªð¼‹ð£¡¬ñ ªðŸÁ F¼ˆî‹ ªè£‡´ õ¼î™. ð£ó£Àñ¡øˆF¡
ãî£õ¶ å¼ ê¬ðJ™ ÜPºè‹ ªêŒ¶ Þ¼ ê¬ðèO½‹ ê£î£óíŠ
ªð¼‹ð£¡¬ñ ªðŸÁ F¼ˆî‹ ªè£‡´ õ¼î™.

2. ð£ó£Àñ¡øˆF¡ Þ¼ ê¬ðèO½‹ Í¡P™ å¼ ðƒ° ªð¼‹ð£¡¬ñ»ì¡
F¼ˆî‹ ªêŒî™.

3. ð£ó£Àñ¡øˆF¡ Þ¼ ê¬ðèO½‹ Í¡P™ Þ¼ðƒ° ªð¼‹ð£¡¬ñ»ì¡
ð£F‚° «ñŸð†ì ñ£Gô ê†ìê¬ðèO¡ ê‹ñîˆ¶ì¡ F¼ˆî™.

73 õ¶
ÜóCòô¬ñŠ¹ˆ
F¼ˆî„ ê†ì‹ 2



áó£†C G̃ õ£è‚ ¬è«ò́ 21

(â.´) üù£FðF «î˜î™ º¬ø, ñˆFò ñ£Gô Üó²èO¬ì«ò ÜFè£óŠ HKM¬ù

73õ¶ ÜóCòô¬ñŠ¹„ ê†ìF¼ˆîñ£ù¶, Þ‰î MFèO™ Í¡ø£õ¶
MFJ¡ð® F¼ˆîŠð†ì¶ â¡ð¬î ÜPi˜èœ.

73õ¶ Þ‰Fò ÜóCòô¬ñŠ¹„ ê†ìF¼ˆî‹

²î‰Fó‹ Ü¬ì‰¶ ñ‚èœ î£ƒè«÷ îƒèÀ‚è£ù ñ‚è÷£†C¬ò ãŸð´ˆF
ªõ°è£ô‹ ÝA»‹ ñ‚èO¬ì«ò õÁ¬ñ, ãŸøˆî£›¾èœ «ð£¡ø¬õèœ
ªî£ì˜õîŸè£ù è£óíƒèO™ º‚Aòñ£ù¬õè÷£è, °ÁAò Ü÷Mô£ù
ÜFè£óŠðA˜¾, õ÷˜„Cˆ F†ìƒèO™ ñ‚èœ è¼ˆ¬î ªè£œ÷£¶ F†ìƒèœ
b†´î™, «ñL¼‰¶ W› «ï£‚Aõ¼‹ õ÷˜„Cˆ F†ìƒèœ, ªõOŠð¬ìò£è
ªêò™ðì£î Üó² â‰Fó‹ ÝAò¬õ î£¡  â¡Áí˜‰î Ü¡¬øò ð£óîŠ Hóîñ˜,
F¼. ó£pšè£‰F Üõ˜èœ, ñ‚èœ ðƒ«èŸ¹ìù£ù ªõOŠð¬ìò£è ªêò™ðì‚Ã®ò
Í¡ø£‹ G¬ô Üóê£ƒèˆ¬î Ü®ñ†ì Ü÷M™ ãŸð´ˆF, Ü¬õ Gó‰îóñ£ù
àœ÷£†C Üó²è÷£è„ ªêò™ðì«õ‡´‹ â¡Á º®¾ªêŒ¶, ÜóCò™ Ü¬ñŠ¹„
ê†ìˆ¬îˆ F¼ˆî«õ‡´‹ âù º®¾ ªêŒî£˜. Þî¡ ªð£¼†´ 64õ¶ ÜóCò™
Ü¬ñŠ¹„ ê†ìF¼ˆîñ£è 1989-™ ï£ì£Àñ¡ø ñ‚è÷¬õJ™ î£‚è™ ªêŒòŠð†´
G¬ø«õŸøŠð†ì¶. Ýù£™ Ü¶ ñ£Gôƒè÷¬õJ™ «î£Ÿè®‚èŠð†ì¶. Þî¡
H¡ù˜ F¼. ïóC‹ñó£š Üõ˜èœ Þ‰Fò Hóîñó£è Þ¼‰î êñòˆF™ Ü‰îˆ
F¼ˆîˆF™ Cô ñ£Áî™èœ ªêŒ¶ e‡´‹ 73õ¶ ÜóCò™ Ü¬ñŠ¹ F¼ˆî„
ê†ìñ£è Þ‰Fò ð£ó£Àñ¡øˆF™ üùõK 22, 1992-™ G¬ø«õŸøŠð†ì¶. ÞîŸ°
ªð¼‹ð£¡¬ñò£ù ñ£GôƒèÀ‹ åŠ¹î™ ÜOˆîù. Þ‰î ê†ì‹ üù£FðFJ¡
åŠ¹î½‚°Š H¡ 1993-‹ Ý‡´  ãŠó™ 24 ‹ ï£œ Üñ½‚° õ‰î¶. 73õ¶ ÜóCò™
Ü¬ñŠ¹ ê†ì Ü®Šð¬ìJ™  â™ô£ ñ£GôƒèO½‹  ñ£Gô áó£†C ê†ìƒè¬÷ å¼
Ý‡´‚°œ ÞòŸø «õ‡´‹ â¡ø è†ì£ò G¬ô¬ò ÜóCòô¬ñŠ¹„ ê†ì F¼ˆî‹
«î£ŸÁMˆî¶.

73õ¶ ÜóCò™ Ü¬ñŠ¹„ ê†ìˆF¼ˆîˆF¡ CøŠð‹êƒèœ

· â™ô£ ñ£GôƒèO½‹ Í¡Á G¬ôèO™ (ñ£õ†ì‹, õ†ì£ó‹, Aó£ñ‹)
ð…ê£òˆ¶èœ  ãŸð´ˆFì «õ‡´‹.

· å¼ áó£†CJ¡ Ü®Šð¬ì ñ‚èœ Ü¬ñŠð£è Aó£ñ ê¬ð à¼õ£‚èŠðì
«õ‡´‹. Aó£ñ ê¬ð â¡ð¶ Üš×ó£†CJ¡ â™¬ô‚°†ð†ì â™ô£
õ£‚è£÷˜è¬÷»‹ ªè£‡ì Ü¬ñŠð£°‹. Þ¶ ð…ê£òˆ¶ Ü÷Mô£ù ñ‚èœ
ê¬ð âùô£‹. Þ„ê¬ðJ™ ªð£¶ñ‚èO¡ è¼ˆ¶èœ ªðK¶‹ º‚Aòˆ¶õ‹
ªðÁAø¶.

· ä‰î£‡´èÀ‚° å¼ º¬ø è†ì£òñ£èˆ «î˜î™ ïìˆîŠðì «õ‡´‹.
ÞîŸè£è ñ£Gô Ü÷M™ «î˜î™ Ý¬íò‹ ãŸð´ˆîŠðì«õ‡´‹.
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Þì å¶‚W´

ªð‡èÀ‚° Í¡P™ å¼ ðƒAŸ°‚ °¬øò£î ÞìƒèÀ‹ î£›ˆîŠð†ì ñŸÁ‹
ðöƒ°®Jù¼‚° Üõ˜è÷¶ ñ‚èœ ªî£¬èJ¡ Ü®Šð¬ìJ™ õ£˜´ àÁŠHù˜

G¬ôJ™ Þ¼‰¶ ñ£õ†ìŠ ªð¼‰î¬ôõ˜ õ¬ó»œ÷ â™ô£ G¬ô ð…ê£òˆ¶
HóFGF ÞìƒèÀ‚°‹ å¶‚W´ ªêŒòŠð†´œ÷¶. Þì å¶‚W†®™ ²öŸC º¬ø
H¡ðŸøŠðì «õ‡´‹.

· ð…ê£òˆ¶ àÁŠHù˜èœ õ£‚è£÷˜èœ Íô‹ «ïó®ò£èˆ «î˜‰ªî´‚èŠðì
«õ‡´‹. (î¬ôõ˜ «î˜¾ º¬ø¬ò ñ£Gô ê†ì ñ¡øƒèœ º®¾ ªêŒòô£‹.)

· G¬ôò£ù, Gó‰îóñ£ù ñ£Gô «î˜î™ Ý¬íò‹ Ü¬ñ‚èŠðì «õ‡´‹.

· GFŠ ðƒW†¬ì º¬øŠð´ˆî ñ£Gô GF Ý¬íò‹ ãŸð´ˆF àÁF ªêŒòŠì
«õ‡´‹. (GF Ý¬íò‹ ä‰î£‡´èÀ‚° å¼ º¬ø ñ£ŸPò¬ñ‚èŠðì

«õ‡´‹.

· ñ£õ†ì F†ì‚°¿ ãŸð´ˆF Üî¡Íô‹ ñ‚èœ «î¬õ¬ò è‡ìP»‹
ºòŸC‚° õNõ°‚èŠð†´œ÷¶. ñ£õ†ìˆ F†ì‚°¿MŸ°ˆ î¬ôõó£è

ñ£õ†ìŠ ð…ê£òˆ¶ î¬ôõ˜ Þ¼Šð£˜.

· õ÷˜„C‚è£ù (êÍè ñŸÁ‹ ªð£¼÷£î£ó) F†ìI´î™ áó£†CJ¡ ªð£ÁŠð£è
õöƒèŠð†´œ÷¶.

· õ÷˜„C ê£˜‰î Üó²ˆ ¶¬ø ÜFè£óƒèœ Aó£ñŠ ð…ê£òˆ¶‚° îóŠðìô£‹ âù
õL»ÁˆîŠð†´œ÷¶. ( 1 1õ¶ ð†®òô£è Þ¶ ÜóCòô¬ñŠH™
Þ¬í‚èŠð†´œ÷¶. «ñŸÃPòõŸP™ ÞÁF Þó‡´ è¼ˆ¶‚èœ è†ì£ò‚

ÃÁè÷£è ÃøŠðì£ñ™, Ü¬õ ñ£Gô ÜóC¡ M¼ŠðˆFù®Šð¬ìJ™
MìŠð†´œ÷ù.

õ÷˜„C ¶¬øèœ

73õ¶ ÜóCò™ Ü¬ñŠ¹ˆ F¼ˆî„ê†ì‹ Ü†ìõ¬í 11™ °PŠH†´œ÷ 29

¶¬øèÀ‚è£ù ðí‹, ðE, ðEò£÷˜èœ  áó£†CèÀ‚° õöƒèŠðìô£‹ â¡Á
õL»Áˆ¶Aø¶. Ü¬õ.,

· Mõê£òº‹, Mõê£ò MKõ£‚èº‹.

· Gô„Y˜F¼ˆî‹, Gô «ñ‹ð£´, ñ‡õ÷‹.

· CÁ ð£êù‹, c˜ «ñô£‡¬ñ, c˜ˆ «î‚è õ÷˜„C.

· è£™ï¬ì, ð£™ð‡¬í, «è£NŠð‡¬í.

· e¡ õ÷‹.
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· êÍè‚ è£´èœ, ð‡¬í‚ è£´èœ.

· CÁ õù àŸðˆF.

· àí¾ ðîŠð´ˆ¶î™ - àœO†ì CÁ ªî£N™èœ.

· èî˜ Aó£ñ ¬èˆ ªî£N™.

· áóè °®J¼Š¹.

· °®c˜.

· Mø°, bõù‹.

· ê£¬ôèœ, ð£ôƒèœ Þîó ªî£ì˜¹ õNèœ.

· I¡ MG«ò£è‹, I¡ Þ¬íŠ¹.

· º¬øê£ó£ âKê‚F.

· õÁ¬ñ åNŠ¹ˆ F†ìƒèœ.

· è™M - Ýó‹ð, Þ¬ìG¬ôŠ ðœOèœ.

· ªî£N™ ¸†ðŠ ðJŸC, ªî£NŸ è™M.

· ºF«ò£˜ è™M, º¬øê£ó è™M.

· Ë™ G¬ôòƒèœ.

· èô£„ê£ó ïìõ®‚¬èèœ.

· ê‰¬îèÀ‹ è¬ìèÀ‹.

· ñ¼ˆ¶õ, ²è£î£ó G¬ôòƒèœ.

· °´‹ð ïô‹.

· ªð‡èœ, °ö‰¬îèœ «ñ‹ð£´.

· àì™ áùºŸ«ø£˜, ñù ïô¡ êKJ™ô£«î£˜ ïô¡.

· ïL¾Ÿø HKMù˜ ïô¡.

· ªð£¶ MG«ò£è º¬ø.

· êºî£ò ªê£ˆ¶èœ ðó£ñKŠ¹.

. . .è£‰FJ¡ C‰î¬ù...è£‰FJ¡ C‰î¬ù...è£‰FJ¡ C‰î¬ù...è£‰FJ¡ C‰î¬ù...è£‰FJ¡ C‰î¬ù

ÜFè£ ó‹ Ü¬ùõKìº‹ ðA˜‰¶ ªè£œ÷Šð†ì£ô¡P
ñ‚è÷£†C¬ò ãŸð´ˆ¶õ¶ ê£ˆFòI™¬ô. ÜFè£ó‹, êó£êK
ÃLJìº‹, î£›ˆîŠð†ìõKìº‹ Hø ïL¾Ÿø HKMùKìº‹ Ãì
ðA˜‰¶ ªè£œ÷Šðì «õ‡´‹.

òƒ Þ‰Fò£ (1.12.1927)òƒ Þ‰Fò£ (1.12.1927)òƒ Þ‰Fò£ (1.12.1927)òƒ Þ‰Fò£ (1.12.1927)òƒ Þ‰Fò£ (1.12.1927)

2.1
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ÜPºè‹

Þ¶õ¬ó Þ‰Fò ÜóCòô¬ñŠ¹„ ê†ìˆF¬ù»‹ Þ‰Fò áóèŠð°FJ™
ñÁñô˜„C¬ò ãŸð´ˆî à¼õ£‚èŠð†ì 73õ¶ Þ‰Fò ÜóCòô¬ñŠ¹  ê†ìˆ
F¼ˆîˆF¬ùŠ ðŸP»‹ ÜP‰¶ ªè£‡«ì£‹. 73õ¶ Þ‰Fò ÜóCòô¬ñŠ¹  ê†ìˆ
F¼ˆîˆF¡ è£óíñ£è ÞòŸøð†ì îI›ï£´ áó£†Cèœ ê†ì‹ 1994 ðŸP»‹
ÜîŸ° º¡ù˜ ï¬ìº¬øJ™ Þ¼‰î îI›ï£´ áó£†Cèœ ê†ìƒèO™ Iè¾‹
º‚Aòñ£è‚ è¼îŠð´‹. îI›ï£´ áó£†Cèœ ê†ì‹ 1958 ðŸP»‹ ªîK‰¶
ªè£œ«õ£‹.

îI›ï£´ ð…ê£òˆ¶ ê†ìƒèœ - õóô£ŸÁ H¡ùE

ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹èœ êƒè è£ôˆFŸ° º¡H¼‰«î ²ò£†C ªðŸø¬õè÷£è M÷ƒA
õ‰F¼‚A¡øù. Þ‰Fò ï£èKè‹ «õ÷£‡¬ñJ¬ù„ ê£˜‰«î «î£¡P»œ÷¶.
ñ‚èœ å¼ êºî£ò Ü¬ñŠð£è ðô ÞìƒèO™  °¿‚è÷£è‚ °®«òP õ£›‰¶
õ‰F¼‚Aø£˜èœ. Üõ˜èÀ‚° ãŸð´‹ Hó„C¬ùè¬÷ˆ b˜ˆ¶‚ ªè£œ÷¾‹,
«õ‡®ò õêFè¬÷„ ªêŒ¶ ªè£œ÷¾‹, àœÙ˜ Ü¬ñŠH¬ù ãŸð´ˆF‚
ªè£‡ì£˜èœ. áK½œ÷ Gôƒèœ Ü¬ùˆ¶‹ Þ‰î Ü¬ñŠH¡ è†´Šð£†®¡ W›
Þ¼‰F¼‚Aø¶. ñ¡ù¼‚° ªê½ˆî «õ‡®ò õKJ¬ù Þ‰î  àœÙ˜ Ü¬ñŠ¹î£¡
ñ‚èOì‹ õÅ™ ªêŒ¶ ªê½ˆF õ‰F¼‚Aø¶. Þšõ¬è  ñ‚èœ Ü¬ñŠ¹èœ î£¡
Ü‰î‰î á˜ Ü÷Mô£ù G˜õ£è‹, cF ÝAò ªð£ÁŠH¬ù ãŸÁ ïìˆF õ‰îœ÷ù.
Þšõ¬ñŠ¹èœ è£ôŠ«ð£‚A™ ‘ð…ê£òˆ¶’ â¡Á M÷ƒèô£JŸÁ.

“Aó£ñŠ ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠHŸ°Š ªð¼ñ÷¾ G˜õ£è ÜFè£óº‹, cF õöƒ°‹ ÜFè£óº‹
Þ¼‰î¶. Üî¡ ÜƒèˆFù˜èœ Ü½õô˜è÷£™ ªðK¶‹ ñF‚èŠð†ì£˜èœ. Gô‹
ð…ê£òˆ¶‚è÷£™ ðA˜‰¶ ÜO‚èŠð†´ õK õÅ™ ªêŒ¶ Üó²‚° Aó£ñˆF¡ ê£˜ð£è
ªê½ˆîŠð†ì¶”

   - ®vèõK ÝŠ Þ‰Fò£ â¡ø ËLL¼‰¶....  - ®vèõK ÝŠ Þ‰Fò£ â¡ø ËLL¼‰¶....  - ®vèõK ÝŠ Þ‰Fò£ â¡ø ËLL¼‰¶....  - ®vèõK ÝŠ Þ‰Fò£ â¡ø ËLL¼‰¶....  - ®vèõK ÝŠ Þ‰Fò£ â¡ø ËLL¼‰¶....

îI›ï£´
áó£†Cèœ ê†ì‹ 1958

ñŸÁ‹ 1994 3
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îI›ï£†®™ A.H. 921-™ ðó£‰îè„ «ê£ö ñ¡ù˜ è£ôˆF™ ð…ê£òˆ¶‚èœ IèŠ
ðô‹õ£Œ‰î ²ò£†C ªðŸø Ü¬ñŠ¹è÷£è„ ªêò™ð†ìù â¡ð¬î àˆFó «ñÏ˜
(è£…C¹ó‹ ñ£õ†ì‹) è™ªõ†´èœ ïñ‚°Š ð¬øê£ŸÁA¡øù.

ð…ê£òˆ¶èœ ªêò™ðì«õ‡®ò Mî‹, ð…ê£òˆ¶ àÁŠHù˜èÀ‚è£ù î°F,
î°FJ¡¬ñ, «î˜î™ º¬ø, ªê£ˆ¶èœ ðó£ñK‚°‹ º¬ø, cF õöƒ°‹ º¬ø
«ð£¡øõŸ¬ø ðŸP Mò‚èˆî°‰î º¬øJ™ Þ‰î‚ è™ªõ†´èO™
M÷‚èŠð†´œ÷ù. ð…ê£òˆ¶Š ð°FJ™ àœ÷ ãKè¬÷Š ð£¶è£ŠðîŸ° ‘ãK
õ£Kò‹’  â¡ø Ü¬ñŠ¹‹ «î£†ìƒè¬÷Š ðó£ñKŠðîŸ°ˆ ‘«î£†ì õ£Kò‹’ â¡ø
Ü¬ñŠ¹‹ Þ¼‰îî£è àˆFó«ñÏ˜ è™ªõ†´ ªîœ÷ˆ ªîOõ£è M÷‚°Aø¶.

Þšõ£Á Y¼‹ CøŠð£è¾‹ õ÷˜‰¶ õ‰î ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹èœ, ÝƒA«ôò˜
Ý†Cè£ôˆF™  ð™«õÁ Þì˜ð£´è¬÷„ ê‰Fˆî¶. ïñ¶ «îêˆF™  Aó£ñ ñ‚èÀ‚°
GôˆF¡ e¶ Þ¼‰î àK¬ñ ð®Šð®ò£è ÜèŸøŠð†ì¶. õK õÅ™ ªêŒõ«î
Ý†CòK¡ °P‚«è£÷£è Þ¼‰î¶. üe¡î£˜èœ õK õÅ™ ªêŒõîŸè£è ÜóC¡
HóFGFè÷£è GòI‚èŠð†ìù˜. üe¡ Þ™ô£î ð°FèO™ ó£òˆ¶ õ£K º¬ø
ãŸð´ˆîŠð†ì¶. A.H 1786™ õ¼õ£Œ õ£Kòº‹ 1788-™ õK õÅ™ ªêŒ»‹
ÜFè£Kò£è ñ£õ†ì Ý†Cˆ î¬ôõ˜ ðîM»‹ ãŸð´ˆîŠð†ì¶. Þîù£™ àœÙ˜
ð…ê£òˆ¶èœ õ½Mö‚è Ýó‹Hˆîù.

19-Ý‹ ËŸø£‡®¡ ÞÁFJ™, ð…ê£òˆ¶ º¬ø ªêò™ Þö‚è‚ è£óíñ£è Þ¼‰î
ÝƒA«ôò˜ Ý†C«ò ð…ê£òˆ¶ º¬ø e‡´‹ ãŸð´õîŸ°‹ õNõ°ˆî¶. ô£˜´
KŠð¡ Hó¹ Üõ˜èœ 1882-™ ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹èœ ãŸð´ˆî b˜ñ£ù‹ ªè£‡´
õ‰î£˜. H¡ù˜ Þ‰îˆ b˜ñ£ù‹ 1884-85™ ê†ìñ£è ÞòŸøŠð†ì¶. ñîó£v
«ô£‚è™ «ð£˜´ ê†ì‹ 1884-™ ÞòŸøŠð†ì¶. ªðƒè£™ «ô£‚è™ «ð£˜´ ê†ì‹
1885-™ ÞòŸøŠðìì¶. ñîó£v «ô£‚è™ «ð£˜´ ê†ìˆF¡ W› Ýƒè£ƒ«è ÎQò¡
èI†®èœ Aó£ñŠ¹øƒèO½‹ ïè˜¹øƒèO½‹ Ü¬ñ‚èŠð†ìù. åšªõ£¼ î£½è£
Ü÷M½‹ î£½è£ «ð£˜´ â¡ø Ü¬ñŠ¹ «è£†ì Ý†Cò˜ î¬ô¬ñJ™
Ü¬ñ‚èŠð†ì¶. ñ£õ†ì Ü÷M™ T™ô£ «ð£˜´ â¡ø Ü¬ñŠ¹ ãŸð´ˆîŠð†ì¶
ÎQò¡ èI†®èÀ‚° ªð£¶„ ê£¬ôèœ ªî¼ M÷‚° Ü¬ñˆî™ ñŸÁ‹
ðó£ñKˆî™, ê£¬ôèœ, °÷ƒèœ, AíÁèœ ê£‚è¬ìèœ ºîLòõŸ¬ø ²ˆî‹
ªêŒî™, ðœOèœ ñ¼‰îèƒèœ ãŸð´ˆî™, ðó£ñKˆî™, ªð£¶„ ²è£î£ó‹ «ðµî™,
°®c˜ õêF ãŸð´ˆ¶î™ «ð£¡ø ðEèœ åŠð¬ì‚èŠð†ìù.

ð…ê£òˆ¶èÀ‚° ðF«õ´èœ ðó£ñKˆî™, Ü®Šð¬ìŠ¹œO Mðóƒèœ
ðó£ñKˆî™ «ð£¡ø ªð£ÁŠ¹èœ åŠð¬ì‚èŠð†ìù. 1909-‹ Ý‡®™
ãŸð´ˆîŠð†ì ÜFè£óŠðóõ™ ðŸPò Þó£ò™ èIû¡ «ê‹v «ð£˜´ ÜP‚¬è
ñŸÁ‹ Þ‰Fò Üóê£ƒèˆF¡ 1918 b˜ñ£ù‹ (1918 Resolution of Govt of India),
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“«î˜‰ªî´‚èŠð†ì HóFGFèœ î£¡ àœ÷£†C Ü¬ñŠ¹èO¡ ðîMJ™ Þ¼‚è
«õ‡´‹” â¡Á ðK‰¶¬óˆîù. Þ‰î ÜP‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìJ™ Ü¶õ¬óJ½‹
Gòñù àÁŠHù˜èœ Þ¼‰¶ õ‰î ðîMè¬÷ «î˜‰«î´‚èŠð†ì àÁŠHù˜èœ
ãŸøù˜.

1920-‹ Ý‡´ ªê¡¬ù Aó£ñŠ ð…ê£òˆ¶„ê†ì‹ ÞòŸøŠð†ì¶. Üî¡ð® 25

õò¶‚° «ñŸð†ì Ü¬ùõ¼‚°‹ õ£‚°K¬ñ õöƒèŠð†ì¶. áó£†Cè¬÷
«ñŸð£˜¬õJì¾‹ õN ïìˆî¾‹, ðFõ£÷˜ ªüùó™ â¡ø Ü½õô˜
GòI‚èŠð†ì£˜. ñ£õ†ì‚ èöèƒèO¡ î¬ôõ˜è÷£è ñ‚è÷£™ «î˜‰ªî´‚èŠð†ì
HóFGFèœ ªêò™ð†ìù˜. ñ£õ†ì Ý†Cˆ î¬ôõ˜ Üê£î£óíñ£ù
Å›G¬ôèO™î£¡ ð…ê£òˆ¶ G˜õ£èˆF™ î¬ôJì º®»‹ â¡ø G¬ô ãŸð†ì¶.

1930-‹ Ý‡´ ªê¡¬ù Aó£ñ ð…ê£òˆ¶ ê†ì‹ óˆ¶ ªêŒòŠð†´ Aó£ñŠ
ð…ê£òˆ¶‚è¬÷ ñîó£v «ô£‚è™ «ð£˜´ ê†ì‹ 1828-¡ W› ªè£‡´õóŠð†ì¶.
1934-™ î£½è£ «ð£˜´èœ óˆ¶ ªêŒòŠð†ìù.

1950-™ ÞòŸøŠð†ì Aó£ñ áó£†Cèœ ê†ìˆF¬ùˆ ªî£ì˜‰¶ îI›ï£´ º¿õ¶‹
ñ‚è÷£™ «î˜‰ªî´‚èŠð†ì àÁŠHù˜è¬÷‚ ªè£‡«ì ð…ê£òˆ¶‚èœ
GÁõŠð†ìù. ð…ê£òˆ¶‚èÀ‚° ðó£ñKŠ¹ ðEèœ ªêŒ»‹ ªð£ÁŠ¹‹ õK
MF‚°‹ ÜFè£óº‹ ÜO‚èŠð†ì¶. ñ£õ†ì‚ èöèƒèO¡ ð…ê£òˆ¶ eî£ù
ÜFè£ó‹ c‚èŠð†ì¶. àœ÷£†C ÝŒõ£÷˜ GòI‚èŠð†ì£˜. Ýù£™ Þ„ê†ì‹
ð…ê£òˆ¶‚è¬÷ õ÷˜„CŠðEJ™ ðƒ° ªè£œÀ‹ å¼ Ü¬ñŠð£è
ÜƒWèK‚èM™¬ô.

îI›ï£´ áó£†Cèœ ê†ì‹ 1958

êºî£ò õ÷˜„C õ†ì£ó‹ ãŸð´ˆ¶î™

Þ‰Fò£M™ 1952-‹ õ¼ì‹ êºî£ò «ñ‹ð£†´ˆF†ì‹ ÜPºèŠð´ˆîŠð†ì¶.
Þî¡ Ü®Šð¬ìJ™ ²ñ£˜ 75,000 ºî™ å¼ ô†ê‹ ñ‚èœ ªî£¬è àœ÷ å¼
ð°F‚° å¼ êºî£ò õ÷˜„C õ†ì£ó‹ (Community Development Block)

Ü¬ñ‚èŠð†ì¶ ñ‚èœ ðƒ«èŸ¹ì¡ ð™«õÁ õ÷˜„Cˆ F†ìƒè¬÷
G¬ø«õŸÁõ¶î£¡ Þ‰î F†ìˆF¡ Ü®Šð¬ì «ï£‚èñ£è Þ¼‰î¶.  ï£÷¬ìM™
Þ‰î F†ì‹  Þ‰Fò£ º¿¬ñ‚°«ñ MK¾ð´ˆîŠð†ì¶.

F¼. ð™õ‰îó£Œ «ñˆî£ èI†® ÜP‚¬è :

êñî£ò õ÷˜„C õ†ì£óƒèO¡ ªêò™ð£†¬ì ÝŒ¾ ªêŒõîŸè£è 1956/57™
F¼.ð™õ‰îó£Œ «ñˆî£ î¬ô¬ñJ™ å¼ °¿M¬ù ñˆFòÜó² GòIˆî¶.
Üî¡ð® Þ‰î‚ èI†® êºî£ò «ñ‹ð£†´ˆ F†ìˆF¡  ªêò™ð£´è¬÷ ÝŒ¾
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ªêŒî H¡, õ÷˜„Cˆ F†ìƒèœ àKò ðô¬ù ÜO‚èM™¬ô âù¾‹ Üšõ£Á
õ÷˜„Cˆ F†ìƒèœ âF˜ð£˜ˆî Ü÷¾ ªõŸPJ¬ù Ü¬ìò£îîŸ° è£óí‹,
«ð£¶ñ£ù ñ‚èœ ðƒ«èŸ¹‹ åˆ¶¬öŠ¹‹ F†ì„ ªêòô£‚èˆF™ Þ™¬ô
â¡ð¬îˆ ªîO¾ ð´ˆFò«î£´  “ñ‚èœ ðƒ«èŸ¹ ê†ìŠÌ˜õñ£è
ãŸð´ˆîŠð†ì Ü¬ñŠ¹ Íô‹ àÁF ªêŒòŠðì «õ‡´‹” â¡Á îù¶
ÜP‚¬èJ™ ðK‰¶¬ó ªêŒî¶. Þ‰î‚ °¿ Í¡ø´‚°Š ð…ê£òˆ¶ º¬øJ¬ù
(Aó£ñ ð…ê£òˆ¶, å¡Pò ð…ê£òˆ¶ ñŸÁ‹ ñ£õ†ì ð…ê£òˆ¶) ðK‰¶¬ó
ªêŒî¶. °¿M¡ ðK‰¶¬ó¬ò ñˆFò Üó² ãŸÁ‚ ªè£‡ì¶.

Þ‰îŠ ðK‰¶¬óJ¡ Ü®Šð¬ìJ™ Ý‰FóŠ Hó«îê‹, °üó£ˆ, ó£üvî£¡ ºîLò
ñ£Gôƒèœ Í¡ø´‚° ð…ê£òˆ¶ º¬øJ¬ù  ãŸð´ˆF õ÷˜„CŠ ðEè¬÷
ð…ê£òˆ¶èOì‹ åŠð¬ìˆîù. îI›ï£†®™ îI›ï£´ ð…ê£òˆ¶èœ ê†ì‹ 1950

óˆ¶ ªêŒòŠð†´, îI›ï£´ áó£†Cèœ ê†ì‹ 1958-™ ï¬ìº¬ø‚° õ‰î¶.
Þ„ê†ìˆF¡ Íô‹ îI›ï£†®™ Í¡ø´‚° º¬ø Üñ½‚° õóM™¬ô. Í¡ø£õ¶
Ü´‚è£ù ñ£õ†ìŠ ð…ê£òˆ¶‚° ðFô£è ñ£õ†ì õ÷˜„C ñ¡ø‹  ñ†´‹
Ü¬ñ‚èŠð†ì¶.

ñ£õ†ì õ÷˜„C ñ¡ø‹:

ñ£õ†ì õ÷˜„C ñ¡øˆF¡ î¬ôõó£è ñ£õ†ì Ý†Cˆî¬ôõ¼‹ àÁŠHù˜è÷£è
ñ£õ†ìˆF™ õ÷˜„CŠ ðE «ñŸªè£œÀ‹ Üó² Ü½õô˜èÀ‹, ñ£õ†ì Ã†´ø¾
õƒAJ¡ î¬ôõ¼‹, ð…ê£òˆ¶ ÎQò¡ î¬ôõ˜èÀ‹, ê†ìñ¡ø ï£ì£Àñ¡ø
àÁŠHù˜èÀ‹ Ý‚èŠð†ìù˜. îI›ï£†®™ êºî£ò «ñ‹ð£†´ˆ F†ìˆ¬î„
ªêòô£‚°õ¶ ê†ìÌ˜õñ£ù ð…ê£òˆ¶ å¡PòƒèOì‹ åŠð¬ì‚èŠð†ì¶.
Aó£ñŠ ð…ê£òˆ¶ ñŸÁ‹ ð…ê£òˆ¶ å¡PòƒèOì‹ ÞˆF†ìˆF¡ Wö£ù ð™«õÁ
õ÷˜„CŠ ðEè¬÷»‹ ªêò™ð´ˆ¶‹ ªð£ÁŠ¹èœ åŠð¬ì‚èŠð†ìù.

Aó£ñŠ ð…ê£òˆ¶èœ

Aó£ñŠ ð…ê£òˆ¶èÀ‚° i†´ õK, ªî£N™ õK, ñŸÁ‹ õ£èù õKè¬÷ MF‚°‹
ÜFè£ó‹ ÜO‚èŠð†ì¶. Üó² õÅL‚°‹ îôõKJ™ å¼ ð°F Aó£ñŠ
ð…ê£òˆFŸ°‚ ªè£´‚èŠð†ì¶. ð…ê£òˆ¶ õÅ™ ªêŒ»‹ i†´ õK‚°„ êññ£ù
i†´õK ñ£Qòº‹ õöƒèŠð†ìù. ªê£ˆ¶ ñ£Ÿø‹ ªêŒî£™ «ñ™ õK MFˆ¶
Ü¬î ð…ê£òˆ¶‚è£ù GôõK Ü®Šð¬ìJ¡ ð® ðA˜‰¶ ÜO‚èŠð†ì¶.

Þ„ê†ìŠð® Aó£ñŠ ð…ê£òˆF¡ º‚Aò èì¬ñèœ

· Aó£ñ„ ê£¬ôèœ, M÷‚°èœ Ü¬ñˆî™ ñŸÁ‹ ðó£ñKˆî™

· èN¾ c˜ õêF
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· ê£‚è¬ì è†´î™ ñŸÁ‹ èN¾ c˜ õêF ªêŒî™

· ªî¼‚è¬÷ ²ˆîñ£è ðó£ñKˆî™

· ªð£¶‚ èNŠð¬øèœ ãŸð´ˆ¶î™, ªð£¶ ñŸÁ‹ îQò£˜ èNŠð¬øèœ
²ˆîñ£è ðó£ñKˆî™

· Þ´è£´èœ, ²´è£´èœ ðó£ñKŠ¹

· °®c˜ Ýî£óƒèœ ãŸð´ˆî™ «ð£¡ø¬õò£°‹.

ð…ê£òˆ¶ å¡Pòƒèœ:

1958-‹ Ý‡´ ð…ê£òˆ¶„ ê†ìˆF¡ð® ð…ê£òˆ¶ å¡PòƒèO¡
èì¬ñè÷£õù:

· áó£†C å¡Pò ê£¬ôèœ Ü¬ñˆî™ ñŸÁ‹ ðó£ñKˆî™.

· ñ¼ˆ¶õñ¬ù ãŸð´ˆ¶î™, ðó£ñKˆî™ ñŸÁ‹ ñ¼ˆ¶õ˜èÀ‚° áFò‹
õöƒ°î™.

· °ö‰¬îèœè£Šðè‹, î£Œ«êŒ ïô ñ¼‰îè‹,  ÝAòõŸ¬ø ãŸð´ˆ¶î™
ñŸÁ‹ ðó£ñKˆî™.

· Ýó‹ðŠ ðœO‚Ãìƒèœ Ýó‹Hˆî™, ðó£ñKˆî™ ñŸÁ‹ îQò£˜ ðœOèÀ‚°
ñ£Qò‹ õöƒ°î™

· ªî£ŸÁ «ï£Œ ðóõ£ñ™ î´Š¹ º¬øJ¬ù‚ ¬èò£Àî™.

· F¼Mö£ ñŸÁ‹ è‡è£†Cè¬÷ ãŸð´ˆ¶î™.

· è£™ï¬ì ñ¼‰îèƒèœ Ü¬ñˆî™ ñŸÁ‹ ðó£ñKˆî™.

· è†®ì‹ è†ì ÜÂñF ÜOˆî™.

· ªð£¶ê‰¬îèœ ãŸð´ˆ¶î™ ñŸÁ‹ ðó£ñKˆî™.

· HøŠ¹ - ÞøŠ¹ ðF¾ ªêŒî™.

· êˆFóƒèœ ñŸÁ‹ ê£õ®èœ ðó£ñKˆî™.

· Mõê£ò àŸðˆF ñŸÁ‹ «õ÷£‡¬ñ¬ò õ¬èŠð´ˆ¶î™.

· Aó£ñ‚ ¬èˆ ªî£N™è¬÷Š ªð¼‚°î™ «ð£¡ø¬õò£°‹.

«ñ½‹ CPò c˜Š ð£êùƒè¬÷ ðó£ñK‚°‹ ªð£ÁŠ¹‹ Hø ¶¬øèœ Íô‹
ð…ê£òˆ¶ ÎQò¡ ð°FJ™ ªêò™ð´ˆ¶‹ F†ìƒè¬÷ ÝŒ¾ ªêŒ»‹ ÜFè£óº‹
áó£†C å¡PòƒèÀ‚° õöƒèŠð†ì¶.

ð…ê£òˆ¶ ÎQò¡èœ àí¾ àŸðˆF¬òŠ ªð¼‚°õF½‹ «õ÷£‡¬ñ
F†ìƒè¬÷ G¬ø«õŸÁõF½‹ ªð¼‹ðƒ° ÝŸPù. «õ÷£‡¬ñ àŸðˆF‚°
«õ‡®ò àóƒèœ, Ì„Cñ¼‰¶èœ, è¼Mèœ ºîLòù ñ‚èÀ‚° âOî£è‚
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A¬ì‚°‹ ªð£¼†´ õ†ì£ó õ÷˜„C Ü½õôèƒèœ CøŠð£èŠ ðEò£ŸPù. °´‹ð
ïôˆF†ìˆF¬ù ªêò™ð´ˆF  ñ‚èœªî£¬èJ¬ù è†´Šð´ˆ¶‹ ðE Iè
º‚Aòñ£ù ðEò£è Þ¼‰î¶. Þ¬õ è™M ñŸÁ‹ ²è£î£óŠ ðEJ½‹
ªð¼‹ðƒè£ŸPù. Ýù£™ è£ôŠ«ð£‚A™, 1977-‹ Ý‡®™ «õ÷£‡¬ñŠðE»‹,
1978-‹ Ý‡®™ î£Œ«êŒ ïô M´Fèœ ñŸÁ‹ ²è£î£óŠ ðEèœ ð…ê£òˆ¶
ÎQòQìI¼‰¶ â´‚èŠð†ì¶. Ýó‹ðŠ ðœO‚ Ãìƒè¬÷ G˜õA‚°‹ ðE,
ñ£Qò‹ õöƒ°‹ ðE, 1980-81‹ Ý‡®™ è™Mˆ¶¬ø‚° ñ£ŸøŠð†ì¶. Ýù£™
ðœO‚Ãì è†®ìƒè¬÷ ðó£ñK‚°‹ ðE ñ†´‹ ð…ê£òˆ¶ ÎQò¡èOì‹
M†´¬õ‚èŠð†´œ÷¶.

Ü«ê£‚ «ñˆî£ èI†® ÜP‚¬è:

ð…ê£òˆ¶ ÎQò¡èœ ªêò™ð´‹ Mî‹ °Pˆ¶ ð™«õÁ °¿‚èœ
Ü¬ñ‚èŠð†ìù. ÜõŸP™ F¼. Ü«ê£‚«ñˆî£ èI†® 1977-‹ Ý‡´ ÜOˆî
ÜP‚¬è Iè º‚Aòñ£ùî£°‹. Þ‰î ÜP‚¬èJ¡ð® ñ‡ìô ð…ê£òˆ¶, ñŸÁ‹
ñ£õ†ì ð…ê£òˆ¶ â¡ø Ü¬ñŠ¹è¬÷ Ü¬ñ‚è Ü‚èI†® ðK‰¶¬óˆî¶.

ð…ê£òˆ¶èœ õ÷˜„CŠ ðEè¬÷ «ñŸªè£œÀ‹ Ü¬ñŠ¹è÷£è ñ†´ñ™ô£ñ™
ÜõŸPŸ° ÜóCò™ ÜƒWè£ó‹ ÜO‚è¾‹ Ü‚èI†® ðK‰¶¬óˆî¶. «ñ½‹
ð…ê£òˆ¶èÀ‚° ÜóCò™ ê†ì gFò£ù Ü‰îv¶ õöƒè ðK‰¶¬óˆî¶. Ü«ê£‚
«ñˆî£ èI†® ÜP‚¬è¬ò ªî£ì˜‰¶ Ý‰Fó£M½‹, è˜ï£ìèˆF½‹ ñ†´‹
ñ‡ìô ð…ê£òˆ¶èœ Ü¬ñ‚èŠð†ìù. ñŸø ñ£Gôƒèœ Þ‰î ÜP‚¬è¬ò
èõùˆF™ ªè£œ÷M™¬ô.

ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹èO¡ ªêò™ð£†®Ÿ° Þ¼‰î î¬ìèœ:

ªð£¶õ£è Í¡ø´‚°º¬ø Þ‰Fò£ º¿õ¶‹ (îI›ï£†®™ Þó‡ì´‚° º¬ø)
ªêò™ð†´ õ‰î£½‹,   Ü¬õèœ  ð…ê£òˆ¶èO¡ ªêò™ð£†®½‹ õ÷˜„CŠ
ðEJ½‹ âF˜ð£˜ˆî Ü÷¾ ªõŸP A¬ì‚èM™¬ô. ÜõŸPŸ° ðô è£óíƒèœ
à‡´. ÜõŸP™ º‚Aòñ£ùõŸ¬ø ï£‹ ð£˜Š«ð£‹.

1. ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹èÀ‚° «ð£¶ñ£ù ÜFè£óƒèœ õöƒèŠðìM™¬ô.

2. «ð£Fò GF Ýî£ó‹ Þ™¬ô.

3. Ü®‚è® ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹èœ è¬ô‚èŠð†ì¶. Cô êñòƒèO™ ðô
Ý‡´èœ «î˜î™ ïìˆîŠðì£ñ™ Þ¼‰î¶.

4. ªð£¶ ñ‚èO¡ ðƒ«èŸ¹ Þ™¬ô

5. ÜFè£ó õ˜‚è‹ ñ‚èO¡  «î¬õè¬÷»‹, M¼Šðˆ¬î»‹ ÜP‰¶ ªêò™ðì£î
G¬ô.
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6. c‡ì Þ¬ìªõOèO¡ è£óíˆî£™ ªî£ì˜„CJ¡¬ñ»‹, «î˜‰ªî´‚èŠð†ì
HóFGFèÀ‚°‹ ðJŸC Þ™ô£¬ñ»‹ Þ¼‰î¶.

7. ê†ìñ¡ø ñŸÁ‹ ï£ì£Àñ¡ø àÁŠHù˜èO¡ åŸÁ¬ñ Þ™ô£¬ñ.

8. å«ó Yó£ù è†ì¬ñŠ¹ Þ™ô£¬ñ.

9. áó£†C Ü¬ñŠ¹èœ Fø‹ðì„ ªêò™ðì «õ‡®ò ÜóCò™ ñùM¼Šð‹
Þ™¬ô.

Þ‰î î¬ìè¬÷ è¬÷‰¶ Cø‰î àœ÷£†C Ü¬ñŠ¹è¬÷ à¼õ£‚°‹ Mîñ£èˆî£¡
ÜóCò™ F¼ˆî„ ê†ì‹ 73 ñŸÁ‹ 74 ãŸð´ˆîŠð†ì¬î ñ£íõ˜èœ ñùF™
ªè£œ÷ «õ‡´‹.

îI›ï£´ áó£†Cèœ ê†ì‹ 1994

73 õ¶ ÜóCò™ ê†ìˆF¼ˆîº‹ îI›ï£´ ð…ê£òˆ¶„ ê†ì‹ 1994-‹.

73õ¶ ÜóCò™ ê†ìˆ F¼ˆîˆF¬ùˆ ªî£ì˜‰¶ F¼ˆî„ ê†ìº‹ îI›ï£´
ñ£GôˆF™ îI›ï£´ áó£†Cèœ ê†ìˆ¬î ñ£ŸP Ü¬ñ‚è «õ‡®ò G¬ô
ãŸð†ì¶. Þ‰î ñ£Áî™ æó£‡´‚°œ ªêŒòŠðì «õ‡´‹ â¡Á‹
õL»ÁˆîŠð†ì¶. Þî¡ è£óíñ£è îI›ï£´ ð…ê£òˆ¶„ ê†ì‹ 1958 óˆ¶
ªêŒòŠð†´ e‡´‹  Cô ñ£Áî™èÀì¡ îI›ï£´ áó£†Cèœ ê†ì‹ 1994
ÞòŸøŠð†ì¶. Þ„ê†ì‹ ãŠó™ 22, 1994‹ Ü¡Á Üº½‚° õ‰î¶.  ÜŠ«ð£¶
Þ‰î„ ê†ìˆF™, 262 HK¾èœ Þ¼‰îù. ÜõŸP™ 216 HK¾èœ  1958‹ Ý‡´
ê†ìˆFL¼‰¶ ÜŠð®«ò ¹Fò ê†ìˆF™ Þì‹ ªðŸÁœ÷ù. ¹Fî£è 48 HK¾èœ
«ê˜‚èŠð†ìù. ÜõŸP™ ñ£õ†ìŠ ð…ê£òˆ¶ ðŸPò HK¾èœ
º‚Aòñ£ù¬õò£°‹.

Þ„ê†ìˆF™ õ£èùõK, îôõK, «ñ™õK ß†´ ñ£Qò‹, àœÙ˜ ê£¬ô ñ£Qò‹
i†´ õK ß†´ ñ£Qò‹ ºîLò HK¾èœ c‚èŠð†ìù. Þ‰î„ ê†ì‹ 2004 õ¬ó 45

º¬ø‚° «ñ™ F¼ˆî‹ ªêŒòŠð†´œ÷¶. ¹Fî£è 25 HK¾èÀ‚° «ñ™
«ê˜‚èŠð†´œ÷ù. 73õ¶ ÜóCòô¬ñŠ¹„ ê†ìˆ F¼ˆîˆF¡ Ü®Šð¬ìJ™
«î¬õò£ù ñ£Ÿøƒèœ ªêŒòŠð†ìù.

îI›ï£´ áó£†Cèœ ê†ì‹ 1994-™ Üî¡ °P‚«è£÷£è áó£†Cèœ ªð£¶ñ‚èœ
ªð¼ñ÷M™ ðƒ«èŸè‚ Ã®ò î¡ù£†C Ü¬ñŠð£è ªêò™ð´õîŸ°‹,
õ÷˜„CˆF†ìƒè¬÷ˆ Fø‹ðì G¬ø«õŸÁõîŸ° Þ„ê†ì‹ ÞòŸøŠð†ìî£è
°PŠH´Aø¶. Þ„ê†ìˆF™ Aó£ñ ê¬ð â¡ø ¹Fò Ü¬ñŠ¹ ãŸð´ˆîŠð†´œ÷¶.
å¼ ð…ê£òˆF¡ â™¬ô‚°œ Þ¼‚A¡ø õ£‚è£÷˜èœ Ü¬ùõ¼‹ Þ‰î Aó£ñ
ê¬ðJ¡ àÁŠHù˜èœ Ýõ£˜èœ. Aó£ñê¬ð‚ Ã†ìˆF™ Aó£ñ õ÷˜„Cˆ
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F†ìˆFŸ° åŠ¹î™ ÜO‚è¾‹, ð…ê£òˆF¡ Ý‡´ õó¾ ªêô¾ F†ìˆFŸ°

åŠ¹î™ ÜO‚è¾‹ ð…ê£òˆF¡ º‰¬îò Ý‡´ ªêŒî õó¾ - ªêôMŸè£ù

îE‚¬è ÜP‚¬èJ¬ù ðKYL‚è¾‹, ð…ê£òˆ¶Š ð°FJ™ G¬ø«õŸøŠð´‹

â™ô£ F†ìƒè¬÷»‹ ÝŒ¾ ªêŒò¾‹ ÜFè£ó‹ õöƒèŠð†´œ÷¶.

ð…ê£òˆ¶ HóFGFèœ «î˜¾º¬ø

Aó£ñ ð…ê£òˆF¡ î¬ôõ˜

ñ‚è÷£™ «ïó®ò£èˆ

« î ˜ ‰ ª î ´ ‚ è Š ð ´ õ £ ˜ .

ð…ê£òˆî£ù¶ ðô õ£˜´è÷£èŠ

HK‚èŠð†´ àÁŠHù˜èœ

«î ˜ ‰ ª î´‚èŠð´õ £ ˜ èœ .

ð…ê£òˆ¶ å¡Pòƒèœ,

ñ£õ†ìŠ ð…ê£òˆ¶‚èœ

ÜîŸªèù îQ õ£˜´èœ

Ü¬ñ‚èŠð†´, õ£˜´

àÁŠHù˜èœ Ü‰î õ£˜´èO™ àœ÷ õ£‚°K¬ñ ªðŸøõ˜è÷£è

«î˜‰ªî´‚èŠð´õ£˜. ð…ê£òˆ¶ˆ ¶¬íˆ î¬ôõ˜, ð…ê£òˆ¶ ÎQò¡, ñ£õ†ì

ð…ê£òˆ¶ ÝAòõŸP¡ î¬ôõ¼‹ ¶¬íˆ î¬ôõ¼‹ õ£˜´ àÁŠHù˜è÷£™

º¬ø«ò «î˜‰ªî´‚èŠð´õ£˜èœ. 1958 ð…ê£òˆ¶èœ ê†ìˆF™ Þ¼‰î, Aó£ñŠ

ð…ê£òˆ¶ î¬ôõ˜èœ ð…ê£òˆ¶ å¡PòƒèO™ àÁŠHù˜è÷£è Þ¼Šð£˜èœ â¡ø

º¬ø ¹Fò ê†ìˆF™ c‚èŠð†´œ÷¶. ê†ìñ¡ø ñŸÁ‹ ï£ì£Àñ¡ø

àÁŠHù˜èœ Üõ˜èœ õA‚°‹ ðîMJ¡ è£óíñ£èŠ ð…ê£òˆ¶ å¡PòƒèO¡

àÁŠHù˜è÷£è„ ªêò™ð´õ£˜èœ â¡ð¶‹ ÞŠ«ð£¶ c‚èŠð†´œ÷¶. Ýù£™

ñ£õ†ìŠ ð…ê£òˆF™ õ£˜´ àÁŠHù˜è¬÷ˆ îMó, ê†ìñ¡ø, ð£ó£Àñ¡ø

àÁŠHù˜èÀ‹ àÁŠHù˜è÷£è Þ¼Šð£˜èœ. Ýù£™ Þõ˜èœ ñ£õ†ìŠ ð…ê£òˆ¶

î¬ôõ˜ ñŸÁ‹ ¶¬íˆ î¬ôõ˜ «î˜îL™ õ£‚° ÜO‚è º®ò£¶.

Þì å¶‚W´

Í¡Á G¬ôŠ ð…ê£òˆ¶èO½‹ ªð‡èÀ‚° î¬ôõ˜ ñŸø‹ õ£˜´ àÁŠHù˜

ðîMèO™ Í¡P™ å¼ ðƒAŸ°‚ °¬øò£î Þì å¶‚W´ ªêŒòŠð†´œ÷¶.

ð…ê£òˆ¶Š ð°FèO™ àœ÷ î£›ˆîŠð†ì / ðöƒ°®Jù˜ ñ‚è†ªî£¬è‚° âŸð,

Üõ˜èÀ‚° Þì å¶‚W´ ªêŒòŠð´‹. Þ‰î å¶‚èŠð†ì ÞìƒèO½‹ Í¡P™ å¼

ðƒAŸ°‚ °¬øò£î Þì å¶‚W´ ªð‡èÀ‚° å¶‚èŠð´‹.
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ð…ê£òˆ¶‚èO¡ ªð£ÁŠ¹èœ

Aó£ñŠ ð…ê£òˆ¶:

¹Fò ð…ê£òˆ¶„ ê†ìˆF™, Aó£ñ áó£†C‚° ãŸèù«õ 1958‹ Ý‡´ ÜO‚èŠð†ì
èì¬ñèœ, ÜFè£óƒèœ îMó ¹Fòî£è‚ è†®ìƒèœ è†ì ÜÂñF õöƒ°‹

ÜFè£óº‹, ÜõŸ¬ø º¬øð´ˆ¶‹ ÜFè£óº‹ õöƒèŠð†´œ÷¶. Þ‰î ÜFè£ó‹
Ü¡Á ð…ê£òˆ¶ ÎQò¡èOì‹ Þ¼‰î¶. º¡¹ Üð£òèóñ£ù¶‹,
Ü¼õ¼‚èˆî‚èñ£ù¶ñ£ù ªî£N™ ïìˆî àKñ‹ õöƒ°‹ ÜFè£ó‹ ð…ê£òˆ¶

ÎQò¡ Ý¬íò£÷Kì‹ Þ¼‰î¶. îŸ«ð£¶ Þ‰î ÜFè£ó‹ Aó£ñ áó£†C‚°
ñ£ŸøŠð†´œ÷¶.

å¡Pò ð…ê£òˆ¶:

ð…ê£òˆ¶ ÎQò¡èÀ‚° º¡¹ Þ¼‰î ðEèœ Þ‰î ê†ìˆF¡ W› ªî£ì˜Aø¶.

¹Fòî£è, Aó£ñƒèO™ °®c˜ ñŸÁ‹ êô¬õ ªêŒõîŸè£ù c˜ Ýî£óƒèœ
ãŸð´ˆ¶‹ ðE»‹ ðô Aó£ñƒèÀ‚°Š ðò¡ðì‚Ã®ò ð£¶è£‚èŠð†ì °®c˜
õöƒ°‹ ðE»‹ õöƒèŠð†´œ÷¶.

ñ£õ†ìŠ ð…ê£òˆ¶:

ñ£õ†ì áó£†Cèœ â¡ø ¹Fò Ü¬ñŠ¹ 1994 ð…ê£òˆ¶„ ê†ìˆF™
ãŸð´ˆîŠð†´œ÷¶. Ü¶ ñ£õ†ìˆF™ ï¬ìªðÁ‹ õ÷˜„CŠ ðEè¬÷ ÝŒ¾
ªêŒ»‹ Ü¬ñŠð£è¾‹, ð…ê£òˆ¶ ñŸÁ‹ ð…ê£òˆ¶ ÎQò¡èœ G¬ø«õŸÁ‹

õ÷˜„CŠ ðEèO™ Ý«ô£ê¬ù ÃÁ‹ Ü¬ñŠð£è¾‹ ªêò™ð´Aø¶. F†ìƒè¬÷
ªêò™ð´ˆ¶‹ ÜFè£ó‹ ñ£õ†ìŠ ð…ê£òˆ¶èÀ‚° Þ™¬ô. õK MF‚°‹
ÜFè£óº‹ Þ™¬ô.

ñ£õ†ìˆ F†ì‚°¿

¹Fò ê†ìˆF™ Aó£ñŠ ð…ê£òˆ¶, ð…ê£òˆ¶ ÎQò¡, ñ£õ†ìŠ ð…ê£òˆ¶
ÝAòõŸPŸ° ªð£¼÷£î£ó õ÷˜„C‚è£è¾‹, êÍè cF õöƒè¾‹ F†ì‹ b†´‹
ªð£ÁŠ¹ åŠð¬ì‚èŠð†´œ÷¶. Þî¡ ªð£¼†´, ñ£õ†ìˆ F†ì‚°¿ â¡ø å¼

¹Fò Ü¬ñŠ¹ ãŸð´ˆîŠð†´œ÷¶. Þî¡ î¬ôõó£è ñ£õ†ì áó£†Cˆ î¬ôõ˜
Þ¼Šð£˜. ñ£õ†ì Ý†Cˆ î¬ôõ˜ ¶¬íˆ î¬ôõó£è Þ¼Šð˜. ñ£õ†ìˆ
F†ì‚°¿MŸ° àîM Þò‚°ù˜ ðîM‚°‚ °¬øò£ñ™ Ü½õô˜ ªêòô£÷ó£èŠ

ðE¹Kõ£˜. Þ¶ îMó Þ‰î ê†ìˆF™, ñ£Gô «î˜î™ Ý¬íòº‹, ñ£Gô GF
Ý¬íòº‹ Ü¬ñ‚è õ¬è ªêŒòŠð†´œ÷¶.
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îI›ï£´ ð…ê£òˆ¶„ ê†ì‹

1994 ²¼‚è‹.

îI›ï£´ ð…ê£òˆ¶„ ê†ì‹ 1994 Ýù¶ 13 ÜˆFò£òƒè÷£è¾‹, 262

HK¾è÷£è¾‹ ð°‚èŠð†´œ÷¶. îI›ï£´ ð…ê£òˆ¶„ ê†ìˆ¶ì¡ ï£¡°
Þ¬íŠ¹Š ð†®ò™èœ Þ¬í‚èŠð†´œ÷ù. îI›ï£´ ð…ê£òˆ¶„ê†ì‹,
áó£†Cñ¡ø‹, ñ£õ†ìáó£†C âù Í¡Á G¬ô ð…ê£òˆ¶ Üóê£ƒè‹ ðŸPò
M÷‚èƒè¬÷ àœ÷ì‚Aò¶.

. . .è£‰FJ¡ C‰î¬ù...è£‰FJ¡ C‰î¬ù...è£‰FJ¡ C‰î¬ù...è£‰FJ¡ C‰î¬ù...è£‰FJ¡ C‰î¬ù

âù¶ èù¾ G¬ø«õÁñ£ù£™, Þ‰Fò£M™ àœ÷ ã¿ ô†ê‹
Aó£ñƒèO½‹ ð®‚èˆ ªîKò£îõ˜èœ Þ¼‚è ñ£†ì£˜èœ.
«õ¬ôJ™ô£ˆ F‡ì£†ì‹ Þ¼‚è£¶. Ü¬ùõ¼‹ «îêˆF¡
ðòÂ‚è£ù ðEJ™ ß´ð†®¼Šð˜. Ü¬ùõ¼‚°‹ á†ìñ£ù
àí¾, ð£¶è£Šð£ù Þ¼ŠHì‹, ²è£î£óñ£ù õ£›‚¬è îñ¶
«î¬õè¬÷ î£«ñ b˜ˆ¶‚ ªè£œÀ‹ õ£ŒŠ¹èœ ÝAò¬õ
àÁF ªêŒòŠð†®¼‚°‹.

- ýKü¡ (18-1-1922)- ýKü¡ (18-1-1922)- ýKü¡ (18-1-1922)- ýKü¡ (18-1-1922)- ýKü¡ (18-1-1922)
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õ÷˜„C ÜPºè‹

G¬ùŠðªî™ô£‹ ïì‰¶M†ì£™ ªîŒõ‹ ã¶I™¬ô â¡Á å¼ ð£ì™ à‡´.

Ü«î«ð£™

ªõŸP «õ‡´ñ£ «ð£†´Š ð£óì£ âF˜c„ê™.....

â¡Á‹ å¼ F¬óŠðì ð£ì™ ÃÁAø¶. Þî¡ Íô‹ ïñ‚° â¡ù ªîKAø¶. â‰î å¼

Mûòº‹ Þ¬ìÎÁ Þ™ô£ñ™ Þ¼‚è£¶. õ÷˜„C»‹, Hó„ê¬ù»‹ å†®Š Hø‰î

Þó†¬ì‚ °ö‰¬îèœ â¡Á î£«ù Ü˜ˆî‹. «î¬õè«÷ è‡´H®Š¹èO¡ î£Œ

â¡Á æ˜ «ñ™ï£†´ ÜPë¡ ÃÁõ¶ «ð£™ õ÷˜„C‚è£ù î¬ì‚èŸèÀ‹

êõ£™èÀ«ñ ÜõŸ¬øˆ b˜ˆ¶ õ÷˜„C¬ò àÁFŠð´ˆîˆ «î¬õò£ù à‰¶

ê‚F¬ò ïñ‚° ÜO‚Aø¶.

Ü‰î õ¬èJ™ Þ‰îŠ ð£ì‹, Þ¡¬øò êÍè ÅöL™, ï‹I¬ì«ò è£íŠð´‹

õ÷˜„C¬ò î¬ìªêŒ»‹ è£óEèœ ðŸP M÷‚°Aø¶. õ÷˜„CŠ Hó„ê¬ùèœ ðŸP

ªîK‰¶ ªè£œõî¡ Íô‹ Ü¬î b˜ŠðîŸ°ˆ «î¬õò£ù «ò£ê¬ùèœ ï‹I¬ì«ò

ñô¼‹ â¡ðF™ ê‰«îèI™¬ô.

àœ÷£†C Ü¬ñŠ¹èœ Ü®Šð¬ìJ™ (ê†ìIòŸÁ‹ ÜFè£ó‹ Þ™ô£îî£™) ÜóCò™

Ü¬ñŠ¹è«÷ Ü™ô. Þ‰Fò ÜóCòô¬ñŠ¹ ê†ìˆFù®Šð¬ìJ™ ð£˜‚°‹ «ð£¶,

Þ¬õ õ÷˜„C‚è£ù Ü¬ñŠ¹è÷£è«õ è¼îŠð´A¡øù. îI›ï£´ áó£†Cèœ

ê†ì‹, õ¬óòÁˆ¶œ÷ áó£†C Ü¬ñŠ¹èO¡ ªð£ÁŠ¹è¬÷‚ è£µ‹ «ð£¶,

Üˆî¬èò ªð£ÁŠ¹èœ Aó£ñŠ¹ø Ü÷M™ õ÷˜„CJ¬ù àÁF ªêŒò

ªè£´‚èŠð†´œ÷î£è«õ Þ¼‚A¡ø¶. Þ‰î Å›G¬ôJ™, áó£†C Ü¬ñŠ¹èO™

ðƒªè´‚°‹ ï‹¬ñŠ «ð£¡øõ˜èÀ‚°, êºî£ò õ÷˜„C ðŸPò Ü®Šð¬ì ÜP¾‹,

ªîO¾‹ ÜõCòñ£ùî£°‹.

õ÷˜„C,
õ÷˜„Cˆ îˆ¶õƒèœ ñŸÁ‹

õ÷˜„C GÁõùƒèœ

2

4
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õ÷˜„C - M÷‚è‹

ï£‹ â¡ù G¬ù‚A«ø£«ñ£ Ü¶õ£è«õ«õ ÝA«ø£‹.
ï£‹ â‰î Ü÷¾ àò˜A«ø£«ñ£ Ü¶

ï‹ C‰î¬ùè«÷£´
ï‹ Ü«î C‰î¬ùè«÷£«ì

ïñ‚è£ù àô¬èŠ ¹¬ùA«ø£‹.   - ¹ˆî˜- ¹ˆî˜- ¹ˆî˜- ¹ˆî˜- ¹ˆî˜

â¶ õ÷˜„C?

‘å¼ G¬ôJ™ Þ¼‰¶ ñŸªø£¼ G¬ô‚° îQŠð†ì ñQî¬ù«ò£, å¼ °¿¬õ«ò£

Ü™ô¶ å¼ GÁõùˆ¬î«ò£, â´ˆ¶„ ªê™õîŸ°Š ªðò«ó õ÷˜„C’ â¡Á ªð£¶

õö‚A™ ÃÁA«ø£‹. Þƒ° ñŸªø£¼ G¬ô â¡Á °PŠH´õ¶ ºîL™ Þ¼‰î

G¬ôJ™ Þ¼‰¶ àò˜¾ ªðÁAø G¬ô¬ò«ò °P‚°‹. àî£óíñ£è ñ£î õ¼ñ£ù‹

Ï.1000-ˆFL¼‰¶ Ï.2000-ñ£è å¼õ˜ ªðŸø£™ Üõ˜ ªð£¼÷£î£ó Ü÷M™ õ÷˜„C

Ü¬ì‰¶œ÷£˜ â¡Á ÃÁA«ø£‹. Ýù£™ Þˆî¬èò õ÷˜„C å¼ è£ôè†ìˆ¶‚°œ

Gè›‰î£™ Ü¶ ï¡¬ñ îó£¶. ñ£ø£è ªî£ì˜‰¶ Gèö «õ‡´‹. Ýè«õ ê£î£óí

õ÷˜„C¬ò Mì G¬ôˆî õ÷˜„C«ò Cø‰î¶. «ñŸÃPò àî£óíˆF™ Ï. 2000-

ˆ¶ì¡ Üõó¶ õ¼ñ£ù‹ G¡Á M†ì£™ ÜîŸ° «ñ™ Üõ˜ õ÷˜„C Ü¬ìòM™¬ô

â¡Á ÃÁA«ø£‹. Ýè«õ ªî£ì˜‰¶ ï¬ìªðŸÁ‚ ªè£‡´ Þ¼‚°‹ å¼

ñ£Ÿøˆ¬î«ò ï£‹ G¬ôˆî õ÷˜„C âùô£‹.

èwìŠð´‹ æ˜ ã¬ö õÁ¬ñ G¬ôJ™ Þ¼‰¶ ªõO õ‰î£™ Ü¬î õ÷˜„C â¡Á

ÃÁA«ø£‹. Ýù£™ Ü‰î õ÷˜„Cò£ù¶ Gó‰îóñ£è, î¬ôº¬ø‚°‹ ªî£ì˜‰¶

õó‚Ã®òî£è, î£ƒè«÷ ªêò™ð´ˆî‚Ã®òî£è Þ¼‰î£™ ñ†´«ñ Ü¶ G¬ôò£ù

õ÷˜„Cò£è‚ è¼îŠð´‹.

Ü‰î G¬ô ãŸð´õîŸ° èŸÁ‚ªè£´ˆî™ ÜõCò‹. ðC«ò£´ àœ÷ å¼õÂ‚° e¡

H®ˆ¶‚ ªè£´Šð¬î Mì, e¡ H®‚è‚ èŸÁ‚ ªè£´Šð¶ î£¡ Cø‰î õN

è£†´îô£°‹. å¼õÂ‚° e¡ H®‚è‚ èŸÁˆ î‰î£™ Üõ¡ ªî£ì˜‰¶ ðCò£øô£‹.

G¬ôˆî õ÷˜„C â¡ð¶ º‚Aòˆ¶õ‹ ªðÁAø¶. Ýîô£™ ÞŠð£ìˆF™ ÞQ«ñ™

õ÷˜„C â¡Á °PŠHìŠð´õ¶ G¬ôˆî õ÷˜„C¬ò«ò °P‚°‹.

õ÷˜„C - õ¬óò¬ø

õ÷˜„C â¡ð¶ ñ‚èœ îƒè÷¶ «î¬õè¬÷ˆ î£ƒè«÷ ÜP‰¶ ÜõŸ¬øŠ Ì˜ˆF ªêŒ¶
ªè£œõîŸè£è, «î¬õò£ù Íô£î£óƒè¬÷ˆ Fó†®, Üî¬ù G˜õA‚°‹ Fø¬ñ¬ò õ÷˜ˆ¶‚
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ªè£‡´ , îƒèÀ‚°œ
GÁõùƒè¬÷ à¼õ£‚A
Ü¬ùõ¼‚°‹ Gó‰î óñ£ù
êKêññ£ù õ÷˜„C¬ò ãŸð´ˆF,
êÍè ñ£Ÿøˆ¬î»‹ ,
MNŠ¹í˜¬õ»‹ ªè£‡´
õ¼õ«î Ý°‹. Þî¡ Íô‹
Gó‰îóñ£ù ñŸÁ‹ êKêññ£ù
ðô¡è¬÷Š ªðø„ ªêŒî™
Ý°‹.

õ÷˜„Cˆ îˆ¶õƒèœ

“êºî£òˆF™ àŸðˆFˆ ¶¬øJ™ êºî£ò Ã†´ø¾ º¬ø H¡ðŸøŠð´õ¬î å¼ƒA¬í‰î
õ÷˜„C â¡Á ªê£™ôô£‹. Þ‹º¬øJ™ «õ¬ôò£ù¶ ðô ð°Fè÷£èŠ HK‚èŠð†´
åšªõ£¼ ð°F‚°‹ îQˆîQ«ò «õ¬ôò£†èO¡ °¿‚èœ «ð£ìŠð†´ ªêò™ð´ˆîŠ
ð´Aø¶. Þî¬ù ªî£Nô£÷˜èO¡ CøŠ¹ˆ «î˜„C â¡Á °PŠHìô£‹. «õ÷£‡¬ñ, ªî£N™,
õEè‹ â¡ø Þ‹Í¡Á‹ å¡Áì¡ å¡Á èô‰¶ àœ÷ G¬ô«ò õ÷˜„Cò£°‹.”

- Ýì‹vIˆ- Ýì‹vIˆ- Ýì‹vIˆ- Ýì‹vIˆ- Ýì‹vIˆ

“å¼ ï£†®¡ ªð£¼÷£î£ó õ÷˜„CJ™ «õ÷£‡¶¬ø»‹, Üˆ¶¬ø ªð¼‹ð£¡¬ñò£Œ
ªè£‡®¼‚°‹ Aó£ñƒèÀ‹ î£¡ º‚Aò ðƒ° õA‚A¡øù. ï£†®™ õ÷˜‰¶ õ¼‹
ñ‚èœ ªî£¬è‚° àíõOŠð¶‹, ªî£N™èÀ‚°ˆ «î¬õò£ù Ü®Šð¬ìŠ
ªð£¼†è¬÷»‹ Þ¬õ î£¡ î¼A¡øù. ªî£N™è¬÷, à¼õ£‚°‹ ªð£¼†è¬÷ õ£ƒ°‹
ê‚FJ¬ù ªð¼‹ð£ô£ù Aó£ñ ñ‚èÀ‚° «õ÷£‡¶¬ø»‹, Aó£ñƒèÀ‹ î£¡
ÜO‚A¡øù. å¼ ï£†®¡ ªð£¼÷£î£ó õ÷˜„C¬ò Ü‰ï£†®¡ Aó£ñƒèÀ‹,
«õ÷£‡¬ñ»‹ î£¡ G˜íò‹ ªêŒA¡øù.”

-«ìM† K‚è£˜«ì£.-«ìM† K‚è£˜«ì£.-«ìM† K‚è£˜«ì£.-«ìM† K‚è£˜«ì£.-«ìM† K‚è£˜«ì£.

“êºî£òˆF™ õ£¿‹ ð™«õÁ HKMùK¬ì«ò ãŸð´‹ ªî£ì˜„Cò£ù ªð£¼÷£î£óŠ
«ð£ó£†ìƒèO¡ M¬÷õ£èˆ î£¡ â™ô£ õóô£ŸÁ Gè›„CèÀ‹ àœ÷ù. êºî£ò
ñ£ŸøˆFŸ° º‚Aò Ü®Šð¬ì å¼ êºî£òˆF™ Gô¾‹ àŸðˆF º¬ø«ò Ý°‹. â™ô£
êºî£òˆF¡ õóô£Á‹ õ˜‚èŠ «ð£ó£†ìˆF¡ õóô£«ø Ý°‹.”

- è£˜™ ñ£˜‚v- è£˜™ ñ£˜‚v- è£˜™ ñ£˜‚v- è£˜™ ñ£˜‚v- è£˜™ ñ£˜‚v
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M÷‚è‹

«ñŸÃPò õ¬óò¬øèO¡ ð® õ÷˜„C Ü¬ìò «õ‡´ªñQ™
W›‚è‡ì ªêò™èœ Gèö «õ‡´‹.

1. ñ‚èœ îƒèœ «î¬õè¬÷ˆ î£ƒè«÷ ÜPî™.

2. «î¬õ¬òŠ Ì˜ˆF ªêŒõîŸè£ù Íô Ýî£óƒè¬÷ˆ Fó†´î™ (ñQî ê‚F,
ªð£¼†èœ, GF «ð£¡ø¬õ)

3. Íô Ýî£óƒè¬÷ G˜õA‚°‹ Fø¡ ªðÁî™.

4. õ÷˜„C‚è£ù G˜õA‚°‹ Fø¡ ªðÁî™. (áó£†C ñ¡ø‹, ²ò àîM‚ °¿‚èœ
«ð£¡ø¬õ).

5. GÁõùƒèœ Íôñ£è MNŠ¹í˜¬õ»‹ êÍè ñ£Ÿøˆ¬î»‹ ãŸð´ˆ¶î™.

6. ªêò™ð´ˆF êKêññ£ù G¬ôò£ù ðô¡è¬÷ Ü¬ùˆ¶ îóŠHù¼‹ ªðø„
ªêŒî™. (ü£F, ñî «õÁð£´, Ý‡ - ªð‡ «õÁð£´, «ð£¡ø¬õ Þ¡P).

õ÷˜„C - «ñ‹ð£´ «õÁð´ˆ¶î™:

«ð„² õö‚A™ ï£‹ õ÷˜„C (Growth)¬ò»‹, º¡«ùŸøˆ¬î»‹ (Development) å«ó
Ü˜ˆîˆF™ ðò¡ð´ˆF õ¼A¡«ø£‹. Ýù£™ Þ¬õ Þó‡®Ÿ°‹ Þ¬ì«ò Ü®Šð¬ì
«õÁð£´ Þ¼‚Aø¶. å¼ M¬î ñ‡µ‚°œO¼‰¶ ªõO«ò õ¼‹ õ¬ó Gè›A¡ø
ñ£Ÿø‹, ñ‡EŸ° «ñ«ô õ‰¶M†ì ¶O˜ «ñ½‹ ¶O˜ˆ¶ ªê®ò£õîŸ°
Gè›A¡ø ñ£Ÿøˆ¬î Mì º‚Aòñ£ùî£°‹. ÞF™ M¬î ¶Oó£è ñ£Á‹ ñ£Ÿøˆ¬î
º¡«ùŸø‹ â¡Á‹, ¶O˜„ªê®ò£è ñ£Á‹ ñ£Ÿøˆ¬î õ÷˜„C â¡Á‹
°PŠHìô£‹. î£J¡ õJŸÁ‚°œ Þ¼‚°‹ C², 10 ñ£îƒèœ õ÷˜õ¬î º¡«ùŸø‹
â¡Á‹, °ö‰¬î Hø‰î Hø° õ÷˜õ¬î õ÷˜„C â¡Á‹ Ãøô£‹. Þ¡Â‹
ªîOõ£è ªê£™ô «õ‡´ñ£ù£™, å¼ «õ¬÷ «ê£ŸÁ‚«è õNJ™ô£îõ˜, FùêK 50
Ïð£Œ ê‹ð£F‚°‹ Ü÷¾‚° î°F ªðÁõ¬î º¡«ùŸø‹ â¡Á‹ ðô «è£®èÀ‚°
ÜFðFò£è Þ¼Šðõ˜ Ã´îô£è Cô ô†êƒèœ ê‹ð£F‚°‹ õ£ŒŠ¬ðŠ ªðÁõ¬î
õ÷˜„C â¡Á‹ Ãøô£‹.

Ýè, º¡«ùŸø‹ â¡ð¶ õÁ¬ñ‚«è£†®Ÿ°‚ W› àœ÷õ˜èO¡ õ£›M™ ï™ô
ñ£Ÿøˆ¬î ãŸð´ˆ¶õ¶ âù¾‹, õ÷˜„C â¡ð¶, Ü´ˆî è†ì ñ£Ÿøƒè¬÷ˆ
É‡´õ¶ âù¾‹ ªè£œ÷ô£‹. âù«õ õ÷˜„C º¡«ùŸø‹ â¡ð¶‹ å¡Á«ð£ôˆ
«î£¡Pù£½‹ Ü¬õJó‡´‹ «õÁ«õø£ù¬õ. «ñ½‹ º¡«ùŸøˆF¡ Ü´ˆî
ªî£ì˜G¬ô î£¡ õ÷˜„Cªò¡Á‹ ï£‹ ¹K‰¶ ªè£œÀî™ ÜõCò‹.

õ÷˜„CJ¡ Ü®Šð¬ì‚ ÃÁèœ :

êºî£ò õ÷˜„C¬ò Ü÷M´õ¶ Iè¾‹ è®ù‹. Ýè«õ Üî¬ù Ü÷M´õîŸ°
W›‚è‡ìõŸ¬ø‚ °Pf´è÷£è â´ˆ¶‚ ªè£œ÷ô£‹. õ÷˜„C¬ò Ü÷M´õîŸè£è
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ñ†´ñ™ô£ñ™ õ÷˜„Cˆ F†ì‹ b†´‹ «ð£«î Þˆî¬èò Ü®Šð¬ì‚ ÃÁè¬÷
Ü¬ìò ÜˆF†ì‹ õ¬è ªêŒAøî£ âù è‡è£E‚èô£‹.

«î˜¾ ªêŒî™ ²î‰Fó‹ :

åšªõ£¼ îQñQîÂ‹ °¿¾‹ î£ƒèœ â¡ù ªêŒò «õ‡´‹ â¡ð¬îˆ «î˜¾
ªêŒò, à¼õ£‚è, Üî¡ð®„ ªêò™ðì àî¾î™.

Cø‰î õ£›‚¬èˆîó‹ :

åšªõ£¼ ñQîÂ‹ î¡ õ£›‚¬è‚° àKò Ü˜ˆî‹, îQˆî¡¬ñ, õ£¿‹ Mî‹
ÝAò¬õè¬÷‚ è‡ìP‰¶ Üî¡ð® õ£¿‹ õNè¬÷ Ü¬ìò àî¾î™.

êºî£ò«ñ Íôîùƒè¬÷ G˜õAˆî™ :

ñQî õ÷ƒèœ ñŸÁ‹ ªð£¼œ õ÷ƒè¬÷‚ è‡ìP‰¶, ÜõŸ¬ø G˜õAŠðF½‹,
ð£¶è£ŠðF½‹ åšªõ£¼ îQñQîQ¡ ªð£ÁŠ¹‚è¬÷ àíó¬õˆî™.

ªî£ì˜¹è¬÷ ÜPò„ ªêŒî™ :

GÁõù Ü¬ñŠ¹èœ ñŸÁ‹ èô£„ê£óƒè¬÷‚ è‡ìP‰¶ îQ ñQîÂ‚°‹
Ü¬õèÀ‚°‹ àœ÷ ªî£ì˜¹è¬÷ ê£˜¹ˆ î¡¬ñè¬÷»‹ åšªõ£¼õ¼‚°‹ àíó
¬õˆî™.

G¬ôò£ù ñ£Ÿø‹ :

êºî£ò ñ£Ÿøƒè÷£™ îQñQî ñŸÁ‹ GÁõù Ü¬ñŠ¹èO™ ªî£ì˜‰¶ ñ£Ÿø‹
Gèöˆ î‚è º¬øè¬÷ ãŸð´ˆ¶î™.

õ÷˜„C‚è£ù Üµ°º¬øèœ :

· ã¬öèOì‹ ªê™

· Üõ˜èO¡ ñˆFJ™ õ£›

· Üõ˜èOìI¼‰¶ èŸÁ‚ªè£œ

· Üõ˜èÀì¡ «ê˜‰¶ F†ìI´

· Üõ˜èÀì¡ «ê˜‰¶ ðEªêŒ.

· Üõ˜èÀ‚°ˆ ªîK‰îõŸPL¼‰¶ «õ¬ô¬òˆ ªî£ìƒ°.

· Üõ˜èOì‹ Þ¼ŠðõŸPL¼‰¶ à¼õ£‚°.

· ªêò™º¬øè¬÷‚ è£‡HŠðî¡ Íô‹ èŸÁ‚ªè£´.

· º®¾ Þ¶î£¡ â¡P™ô£ñ™ ªêò™º¬øè¬÷‚ èŸÁ‚ªè£´.

· å¼ƒA¬í‰î õNº¬øè¬÷‚ èŸÁ‚ªè£´

· ñ£Ÿøˆ¬î à¼õ£‚°. º®¾èœ ªêŒ¶Mì£«î. îŸè£Lè Gõ£óíñ£è
Þ™ô£ñ™ Gó‰îóñ£è M´M.
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â‰î Ü®ˆî†´ ñ‚èœ ªê™õˆ¬î à¼õ£‚°Aø£˜è«÷£ â‰î ã¬ö ñ‚èœ
àŸðˆF¬ò„ ªêŒ¶ î¼Aø£˜è«÷£ Ü‰î ñ‚èœ õÁ¬ñJ™ õ£®‚ Aì‚è
à¬öŠHŸ° CP¶‹ ªî£ì˜H™ô£î å¼ Ã†ì‹ ªê™õ„ ªêNŠ«ð£´ õ£›‰¶
ªè£‡®¼‚°‹ G¬ô¬ò ñ£ŸP â™«ô£¼‚°‹ êKêññ£ù õ÷˜„C¬ò ãŸð´ˆ¶‹
õN¬ò‚ èŸÁ‚ ªè£´Šð«î Üµ°º¬øJ¡ «ï£‚èñ£Œ Þ¼‚è «õ‡´‹.

Aó£ñ õ÷ƒèœ:

ªð£¶õ£è Aó£ñ‹ â¡ø£«ô Üƒ° Gô¾‹ õÁ¬ñ»‹ êÍè «õÁð£´èÀ‹, Íì
ï‹H‚¬èèÀ«ñ Ü¬ùõK¡ ñù‚ è‡E½‹ ºîL™ «î£¡ÁAø¶. ñ£ø£è,
åšªõ£¼ Aó£ñº‹ î¡ùèˆ«î Cø‰î õ÷ƒè¬÷‚ ªè£‡´œ÷¶.

å¼ Aó£ñˆF™ Üî¡ õ÷˜„C‚°Š ðò¡ðì‚Ã®ò Ü¬ùˆ¶«ñ Aó£ñ õ÷ƒè÷£°‹.
ÞõŸ¬ø Aó£ñˆF¡ ªê£ˆ¶‚èœ â¡«ø ªè£œ÷ô£‹. Aó£ñ õ÷ƒè¬÷ 5 õ¬èò£èŠ
HK‚èô£‹.

ñQîõ÷‹

å¼ Aó£ñˆF™ ñQîQ¡ ñù ÝŸø¬ô»‹ àì™ ðôˆ¬î»‹ «ñ‹ð´ˆ¶ð¬õ
Ü¬ùˆ¶‹ ñQî õ÷«ñ. ñQî õ÷‹ â¡ð¬î W›‚è‡ì ð†®ò™ Íô‹
ð°‚èô£‹.

è™M, ²è£î£ó‹, °´‹ðƒèœ, ñ‚èœªî£¬è, àì™ïô‹, Fø¬ñèœ, M¬÷ò£†´,
ªð£¿¶«ð£‚°, «ð£¡ø¬õ ñQî õ÷ƒè÷£°‹.

ÞòŸ¬è õ÷‹

ÞòŸ¬èJù£™ A¬ì‚è‚Ã®ò¶ ÞòŸ¬è õ÷ƒè÷£°‹. c˜, Gô‹, ïF, è£´èœ,
ðJ˜èœ, ñ¬öõ÷‹, ªõŠð G¬ô, «ð£¡ø¬õ ÞòŸ¬è õ÷ƒè÷£°‹.

êÍè õ÷‹

Aó£ññ£ù¶ è†´‚«è£Šð£ù æ˜ Ü¬ñŠð£è Þòƒ°õîŸ°‚ è£óíñ£ù¬õ«ò êÍè
õ÷ñ£°‹. Ü‰î Aó£ñˆ¶ ñ‚èO¡ Þù‹, ªñ£N, ê£F, èô£„ê£ó‹, õNð£´,
ï‹H‚¬èèœ, ð‡®¬èèœ, i†´ Mö£‚èœ, á˜‚è†´Šð£´, êƒèƒèœ,
Ü¬ñŠ¹èœ, è†Cèœ, àø¾ º¬øèœ, ªð‡èœ ñŸÁ‹ ºF«ò£K¡ G¬ô
«ð£¡ø¬õ êÍè õ÷ƒè÷£°‹.

Þˆî¬èò õ÷ƒèœ å¡Á‚ªè£¡Á ªî£ì˜¹¬ìòùõ£è«õ àœ÷ù. å¡P™
ãŸð´‹ ñ£Ÿø‹ ñŸø¬îŠ ð£F‚Aø¶. àî£óíñ£è, ï™ô è™Mò£™ ñQî õ÷‹
«ñ‹ð´Aø¶. Üîù£™ ï™ô «õ¬ôõ£ŒŠ¹ ãŸð†´ ªð£¼÷£î£ó õ÷‹ àò˜Aø¶.
Þîù£™ è†ì¬ñŠ¹ õ÷ƒèœ àò˜A¡øù.
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è†ì¬ñŠ¹ õ÷‹

Ü‚Aó£ñˆF¡ ñ‚èœ îƒè÷¶ õ£›‚¬è¬ò CøŠð£è «ñ‹ð†ì îóˆ¶ì¡ õ£ö
àî¾‹ õêFè«÷ è†ì¬ñŠ¹ õ÷ñ£°‹. i´èœ, ê£¬ôèœ, ªî¼‚èœ,
ê£‚è¬ìõêF, I¡M÷‚°èœ, °®c˜, ñ¼ˆ¶õñ¬ù, ªð£¶MG«ò£è‹, õƒAèœ,
ðœOèœ, Ü…ê™ ñŸÁ‹ ªî£¬ô«ðC õêF, ºîLò¬õ è†ì¬ñŠ¹ õ÷ƒè÷£°‹.

ªð£¼÷£î£ó õ÷‹

ªð£¼÷£î£ó õ÷‹ âù‚ è¼¶õ¶, Ü‰î Aó£ñˆF¡ ªî£N™, «õ¬ôõ£ŒŠ¹
Mõê£ò‹, àŸðˆF, ªê£ˆ¶, ªð£¶„ªê£ˆ¶, à¬ö‚°‹ ñ‚èœ, GFÜ¬ñŠ¹èœ,
ªî£NŸê£¬ôèœ «ð£¡ø¬õ ªð£¼÷£î£ó õ÷ƒè÷£°‹.

õ÷˜„CŠ Hó„ê¬ùèœ

Aó£ñƒèO¡ õ÷ƒè¬÷Š H¡Â‚°ˆ îœOM†´ º¡ùî£èˆ ªîKò‚Ã®ò¬õ.
Üƒ° õ÷˜„C‚°ˆ î¬ìò£è M÷ƒ°‹ Cô Mûòƒè«÷ ÞõŸ¬ø«ò õ÷˜„CŠ
Hó„ê¬ùèœ âùô£‹. Þˆî¬èò õ÷˜„CŠ Hó„C¬ùèO¡ ªõOŠð£´è¬÷»‹
è£óEè¬÷»‹ ÞŠð£ìˆF™ ªîK‰¶ ªè£œ÷ô£‹.

õ÷˜„CŠ Hó„C¬ùè¬÷‚ W›‚è‡ìõ£Á õ¬èŠð´ˆîô£‹.

1. õÁ¬ñ

2. è™M‚ °¬øð£´

3. ²è£î£ó‚ °¬øð£´

4. êºèŠ Hó„C¬ùèœ

õÁ¬ñ

Þ‰Fò£M™ õ£ö‚Ã®ò 102 «è£® ñ‚èO™ 26 M¿‚è£´ ñ‚èœ õÁ¬ñ‚«è£†®¡
W› õ£›A¡øù˜ âù ¹œO Mðó‚ èí‚°èœ ªîKM‚A¡øù˜. Þ‰î G¬ô CP¶‹
ñ£ŸøI¡P ªî£ì˜‰¶ ðô è£ôñ£è Þ¼‰¶ õ¼Aø¶. åšªõ£¼ ä‰î£‡´ˆ
F†ìº‹ õÁ¬ñ‚«è£†®Ÿ°‚ W› õ£¿‹ ñ‚è¬÷ ÜîŸ° «ñ™ ªè£‡´
õ¼õ¬î«ò «ï£‚èñ£è‚ ªè£‡´ b†ìŠð´A¡øù. ïñ¶ Þ‰Fò£M™
ªêôMìŠð´‹ ªî£¬èJ™ 40-50% õÁ¬ñ‚«è£†®Ÿ° W› õ£¿‹ ñ‚èÀ‚è£è„
ªêôMìŠð´Aø¶. Ýù£™ õÁ¬ñ â¡ø£™ â¡ù? Þ‰î õÁ¬ñ‚ «è£´ â¡ð¶
â¬î‚ °P‚Aø¶ â¡ø «èœM â¿ŠðŠð†ì£™ êKò£ù M¬ì ðôKìI¼‰¶
A¬ìŠðF™¬ô.

õÁ¬ñ : õ¬óò¬ø

ÜP¾, Fø¬ñ, ê‚F, ÜFè£ó‹ ªê™õ‹, ðö‚èõö‚è‹ ñŸø Hø õêFèœ ÞõŸP™
î£›‰î G¬ôJ™ àœ÷õ˜è¬÷ õPòõ˜èœ âùô£‹. Þ‰î î£›‰î G¬ô«ò õÁ¬ñ
â¡Á Ü¬ö‚èŠð´Aø¶.



áó£†C G̃ õ£è‚ ¬è«ò́ 41

ã¬öèœ Iè¾‹ àÁFò£ùõ˜èœ, è®ù à¬öŠð£Oèœ, Ã˜ñF à¬ìòõ˜èœ,
G¬ô¬ñ‚°ˆ î‚èð® ñ£P‚ªè£œÀ‹ î¡¬ñ à¬ìòõ˜èœ. ã¬öèœ
º¡«ùÁõîŸ° ê£îèñŸø Å›G¬ôè«÷ î¬ì‚èŸè÷£è Þ¼‚A¡øù.

õÁ¬ñJ¡ ªõOŠð£´èœ

å¼ îQñQî¬ù ã›¬ñ G¬ô‚°ˆ îœ÷ 20 õ¬èò£ù è£óEèœ è£óíñ£è

Ü¬ñA¡øù. Þ¬õ õ¬ôŠH¡ù™ «ð£¡Á Ü¬ñ‰¶ õÁ¬ñJQ¡Á ã¬ö
ñ‚è¬÷ ªõO õóMì£ñ™ î´‚A¡øù. ã›¬ñJ¡ Ü¬ìò£÷ƒèœ ðô õ®M™
ªõOŠð´Aø¶.

«ñ½‹ Þˆî¬èò ªõOŠð£´èœ å¡¬ø å¡Á ê£˜‰¶œ÷ù. Þî¬ù õ¬óðìˆF™
è£íô£‹.

ªð£¼÷£î£ó ã›¬ñ

ªð£¼œ, ðí õêF‚ °¬ø¬õ«ò ªð£¼÷£î£ó ã›¬ñ â¡A«ø£‹. Þ¶«õ ñŸø

G¬ôèO¡ î¡¬ñ¬ò º®¾ ªêŒò‚Ã®òî£è àœ÷¶. ã›¬ñò£™ àí¾
A¬ìŠðF™¬ô, Ü™ô¶ °¬ø‰î Ü÷¾ àí¾ A¬ì‚Aø¶. Þîù£™ àì™
ðôiùñ¬ìAø¶. «ï£Œ âF˜Š¹ ê‚F °¬øAø¶. «ï£ò£™ î£‚èŠð´Aø£¡. î°‰î

CA„¬ê â´‚è ðí õêF Þ¼ŠðF™¬ô.

ðí õêF Þ™ô£î è£óíˆFù£™ îQ¬ñŠð´ˆîŠð´A¡øù˜. îQ¬ñŠ
ð´ˆîŠð´õî£™ CA„¬ê â´‚è„ ªê™ô‚Ã®ò G¬ô Þ™¬ô. Ü¶ ðŸPò

MNŠ¹í˜¾‹ Þ™¬ô. Ü™ô¶ ñ¼ˆ¶õ CA„¬ê‚° ÜFè ªêô¾ Ýõî£™
ªê£ˆ¶‚è¬÷ Þö‚è «ï˜Aø¶. ªê£ˆ¶‚èœ Þö‰¶M†ì Hø° Üõ˜èÀ‚°
Þ¼‚°‹ ÜFè£ó‹ «ð£Aø¶. êºî£òˆF™ Ü¬ùõó£½‹ ¹ø‚èE‚èŠð´‹ G¬ô¬ò

Ü¬ìAø£˜èœ. âù«õ ðí õêF‚ °¬ø¾ ã›¬ñJ¡ æ˜ Ü¬ìò£÷ñ£°‹.

àì™ ïôI¡¬ñ

àì™ ïô‚°¬øMù£™ «õ¬ô º¿¬ñò£è ªêŒò º®ò£î G¬ô ãŸð´‹. ÜFè
«ïó‹ «õ¬ô ªêŒò º®ò£îî£™ àŸðˆF °¬øAø¶ Ü™ô¶ Üõ˜èÀ‚°‚
A¬ì‚°‹ ÃL °¬øAø¶. Þîù£™ ªð£¼÷£î£óˆF™ H¡îƒAò G¬ô‚°ˆ
îœ÷Šð´Aø£˜èœ. Ü«î£´ îQ¬ñŠð´ˆîŠð´Aø£˜èœ. ñŸøõ˜è÷£™
Üº‚èŠð´Aø£˜èœ. âù«õ Üõ˜èœ àK¬ñ»‹ ÜFè£óº‹ Þ™ô£î G¬ô‚°ˆ
îœ÷Šð´Aø£˜èœ.

îQ¬ñ

Þîù£™ è™M ñŸÁ‹ Hø õêFè¬÷Š ªðÁ‹ õ£ŒŠ¹ °¬øõ£è àœ÷¶.
MNŠ¹í˜õŸø G¬ô à¼õ£A õ¼Aø¶. ñŸøõ˜èÀì¡ ªî£ì˜¹èœ A¬ì‚è
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õ£ŒŠ¹‚ °¬øAø¶. Þîù£™ Üóê£ƒèˆ F†ìƒèœ Üõ˜èÀ‚°„
ªê¡ø¬ìõF™¬ô. ðô‹ °¬ø‰îõ˜è÷£è Þ¼Šðî£™ ðô‹ àœ÷õ˜èœ Þõ˜è¬÷
ãñ£ŸP Þõ˜èœ e¶ ÝF‚è‹ ªê½ˆ¶A¡øù˜. «ñ½‹ ê†ì‹, è£õ™¶¬ø

«ð£¡øõŸPL¼‰¶ îQ¬ñŠ ð†®¼Šðî£™ õóî†ê¬í «ð£¡ø Hó„C¬ùèÀ‚°
à†ð†´ ªê£ˆ¶‚è¬÷ Þö‚°‹ G¬ôò£™ àK¬ñ ñŸÁ‹ ÜFè£óˆ¬î
Þö‚Aø£˜èœ.

î£ƒ°‹ ê‚F Þ¡¬ñ

Ýðˆ¶ Å›G¬ôè¬÷»‹, ÞöŠ¹è¬÷»‹ î£ƒ°‹ ê‚F Þ™ô£ñL¼Šð¶‹
ã›¬ñJ¡ ªõOŠð£ì£°‹. ªð£¼÷£î£óI¡¬ñò£½‹ îQ¬ñŠð´ˆîŠð†ì

G¬ôJù£½‹ ÜFè£óºœ÷õ˜èœ ñŸÁ‹ «ï£J¡ î£‚°î½‚° âOF™ Ý÷£°‹
Åö™ ãŸð´Aø¶. Üîù£™ êÍè‚ ªè£´¬ñè÷£½‹ îQ ñQî˜è÷£½‹
ªè£´¬ñŠð´ˆîŠð†´, Ü®¬ñŠð´ˆîŠð†´ ÜFè£ó‹ Þö‰¶, ²ò ñKò£¬î

Þö‰¶ õ£›A¡øù˜. Ü«î£´ àì™ ê‚F °¬øõ£è Þ¼Šðî£™ «ï£J¡ ªè£´¬ñ‚°
âOF™ Ý÷£A Üîù£™ ªð£¼÷£î£ó‹ °¬ø‰¶, àì™ î÷˜‰¶, ñFŠHö‰¶
ÜõFŠð´A¡øù˜.

ÜFè£óI¡¬ñ

îù‚è£ù ²î‰Fóˆ¬îŠ ðò¡ð´ˆ¶‹ ÜFè£óñŸø G¬ô¬ò«ò Þ¶ °PŠH´Aø¶.
Ü®¬ñ G¬ô‚°ˆ îœ÷Šð´‹ å¼õ˜ ²î‰Fóñ£è â‰î Mêòˆ¬î»‹ «ðê«õ£,
âF˜ˆ¶‚ «è†è«õ£ º®õF™¬ô. îQ¬ñŠð´ˆîŠð†ì G¬ôJ™ õ£›õî£™

Üóê£ƒè‹ ñŸÁ‹ Hø Ü¬ñŠ¹èO¡ ê½¬èè¬÷ «è†´Š ªðÁ‹ ÜFè£óI¡P
õ£›A¡øù˜. ÜFè£óñŸø Åö™ êÍè Y˜«èì£ù ªêò™èœ ï¬ìªðø õN õ°‚Aø¶.
Üõ˜èœ «ñ™ ñŸøõ˜èœ ÝF‚è‹ ªê½ˆ¶A¡øù˜. °¬ø‰î ÃL ÜFè õ†®‚

èì¡, ªð£¶„ ªê£ˆ¶‚è¬÷Š ðò¡ð´ˆî Þòô£¬ñ â¡ø ðô õNèO™ Þõ˜èœ
²ó‡ìŠð´Aø£˜èœ. Þîù£™ õ¼ñ£ù‹ °¬øA¡ø¶. Üî¬ùˆ ªî£ì˜‰¶
«ñŸÃPò ã›¬ñ‚è£ù Ü¬ùˆ¶ Ü¬ìò£÷ƒèÀ‹ ªî£ì˜‰¶ ªõOŠð´‹.

Þ‰î õ¬ôŠH¡ù™ «ð£¡ø ªð£PJ™ ñ£†®‚ ªè£œõî£™ ã¬öèœ ÜîQ¡Á
ªõOõó Þò½õF™¬ô. Üõ˜èÀ¬ìò õÁ¬ñ G¬ô ªî£ì˜‰¶ õ¼Aø¶.

õÁ¬ñ‚è£ù è£óíƒèœ

«ï£J¡ ÜP°Pè¬÷ c‚è ñ¼‰¶ ªè£´Šð¶ Üî¡ «ï£¬ò °íŠð´ˆ¶õî£è£¶.

Üî¡ è£óíƒè¬÷‚ è‡ìP‰¶ Ü¬î c‚°‹ ñ¼‰¬î ÜOŠð«î «ï£JL¼‰¶
M´ð´õîŸè£ù Gó‰îó õN. Ü«î «ð£™ ïñ¶ õ÷˜„Cˆ F†ìƒèœ õÁ¬ñJ¡
ªõOŠð£´è¬÷ ñ£ŸÁõîŸè£è Ü™ô£ñ™ Üî¡ è£óíƒè¬÷‚ è‡ìP‰¶
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ÜõŸ¬ø‚ è¬÷»‹ õ¬èJ™ õ®õ¬ñ‚èŠðì «õ‡´‹. õÁ¬ñ‚è£ù Þˆî¬èò
è£óíƒè¬÷Š ð™«õÁ õ¬èèO™ HK‚èô£‹.

êºè‚ è£óíƒèœ

Ü. ü£F, ñî, Þù «õÁð£´èœ

êºî£òˆî£™ î£›‰îõ˜èœ â¡Á HK‚èŠð†ìõ˜èÀ‹ CÁð£¡¬ñ ü£F ñŸÁ‹
ñîˆ¬î„ «ê˜‰îõ˜èÀ‹ ñŸøõ˜èÀ‚° Þ¬íò£è îóñ£ù è™M, ªð£¼÷£î£ó õêF
«ð£¡øõŸ¬ø ªðø º®ò£îî£™ Üõ˜èO¡ ªð£¼k†´‹ Fø¡ °¬øAø¶.

Ý. Ý‡ ªð‡ Þù «õÁð£´

ªð‡èœ ðô è£ôñ£è«õ Üº‚èŠð†´ ï²‚èŠð†ì ÅöL™ î£¡ õ£›‰¶
õ¼Aø£˜èœ. Üõ˜èÀ‚° ªê£ˆ¶ àK¬ñ«ò£ °´‹ðˆF™ º®¾ â´ŠðF™ ðƒ«è£
Þ™¬ô. Üîù£™ ªð£¼÷£î£óˆFŸè£è ñŸøõ˜è¬÷ ê£˜‰¶ õ£›A¡øù˜. Ýµ‹
ªð‡µ‹ å«ó ðE¬ò„ ªêŒî£½‹, ªð‡èÀ‚°‚ A¬ì‚°‹ ÃL °¬øõ£è«õ
àœ÷¶. «ñ½‹ ªð‡èÀ‚°, Ý‡èÀ‚° Þ¬íò£ù è™M, «õ¬ôõ£ŒŠ¹èœ
«ð£¡ø¬õ êÍèˆî£™ îóŠð´õF™¬ô. ªð‡èOìºœ÷ ñQî õ÷‹
ÜPòŠðì£ñ½‹ «ñ‹ð´ˆîŠðì£ñ½‹ ií®‚èŠð´Aø¶. Þîù£™ ªî£ì˜‰¶
Üõ˜èœ õÁ¬ñJ™ õ£ì «õ‡®ò Åö™ ãŸð´Aø¶.

Þ. è™MJ¡¬ñ

è™MòPM™ ï‹ ï£´ º¡«ùP‚ ªè£‡®¼‰î£½‹ õ÷˜‰î ï£´èÀì¡
åŠH´¬èJ™ ï‹ ï£†®™ è™M ªðÁ«õ£˜ â‡E‚¬è»‹, è™MJ¡ îóº‹
°¬øõ£è«õ àœ÷¶. àœÙ˜ õ÷ƒè¬÷Š ðò¡ð´ˆF Üî¡Íô‹ ªð£¼÷£î£ó
õ÷‹ ªð¼‚°‹ õ¬óJô£ù ðEèO™ ß´ðì„ ªêŒ»‹ õ¬èJ™ Þ¬÷ë˜è¬÷ˆ
îò£K‚°‹ õ¬óJ™ è™M º¬ø Þ™ô£î«î ã›¬ñ‚°‚ è£óíñ£è àœ÷¶.

ß. ñ‚èœ ªî£¬èŠ ªð¼‚è‹

°´‹ðˆF™ àœ÷ ïð˜èO¡ â‡E‚¬è ÜFèñ£è Þ¼Šðî£™ Üõ˜èÀ‚°ˆ
«î¬õò£ù àí¾ «ð£¡ø ÜˆFò£õCòŠ ªð£¼†èœ õ£ƒè‚Ãì ðí‹ Þ¡P
îM‚A¡øù˜. Þîù£™ è™MJ«ô£, ªî£NL«ô£ ºîh´ ªêŒõ¶ â¡ð¶
ªð¼‹ð£ô£ù °´‹ðƒèÀ‚° Þòô£îî£è«õ àœ÷¶ âQÂ‹  ð™«õÁ
Ü¬ñŠ¹èO¡ ïìõ®‚¬èè÷£™ °´‹ðƒèO¡ Ü÷¾ CPòî£A õ¼Aø¶.

ÜóCò™ è£óíƒèœ

ªð£¼÷£î£ó º¡«ùŸøˆFŸè£ù¬õ, Þõ˜è÷£™ Üó²ˆ F†ìƒèœ êKõó„
ªêò™ð´ˆîŠðì£ñ™ ðí‹ ií®‚èŠð´Aø¶.
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1. ²òïôŠ «ð£‚°¬ìò
ÜóCò™õ£Fèœ

2. ñ‚èOì‹ ÜóCò™ ðŸPò
MNŠ¹í˜¾ Þ™ô£î G¬ô

îQñQî‚ è£óíƒèœ

1. àì™ïô‚ °¬ø¾

2. «ê£‹«ðPˆîù‹

3. ñ¶Šðö‚è‹ / Åî£†ì‹

4. ªîO¾ ñŸÁ‹ MNŠ¹í˜¾
Þ™ô£î î¡¬ñ

5. ²ò è†´Šð£ìŸø G¬ô /
ªð£ÁŠðŸø G¬ô

ªð£¼÷£î£ó‚ è£óíƒèœ

♦ °¬ø‰î õ¼ñ£ù‹ / «õ¬ô‚°ˆ î°‰î ÃL A¬ìŠðF™¬ô.

♦ «õ¬ô õ£ŒŠH¡¬ñ

♦ ðí i‚è‹

♦ «î¬õ‚«èŸø GF àîMèœ î¼õîŸè£ù GÁõùƒèœ Þ™ô£F¼ˆî™.

ÞòŸ¬è‚ è£óíƒèœ

♦ ÞòŸ¬è õ÷‹ ÜNî™ / °¬øî™

♦ ÞòŸ¬è «êîƒèœ ð…ê‹, ¹ò™, ªõœ÷‹, ñŸø¬õ

«ñŸ°PŠH†ì õÁ¬ñ‚è£ù è£óEèœ õ¬ôŠH¡ù™ «ð£¡ø M¬÷¾è¬÷
ãŸð´ˆ¶A¡øù. Þî¡Íô‹ å¡Á ñŸªø£¡PŸ° Þ†´„ ªê¡Á å¼ ÅöL™ C‚A
Í›è„ ªêŒõ¶ «ð£¡ø î£‚èˆ¬î ãŸð´ˆ¶A¡øù.

è™M‚ °¬øð£´

è™M â¡ð¶, å¼ î¬ôº¬øJL¼‰¶ Ü´ˆî î¬ôº¬ø‚° Üî¡ ð£ó‹ðKò‹
ï‹H‚¬èèœ, ðö‚èõö‚èƒèœ ¹°ˆîŠð´õ¬î»‹, Þ÷‹ î¬ôº¬ø
êºî£òñòñ£î¬ô»‹ àœ÷ì‚Aò õNº¬ø¬ò‚ °P‚°‹. è™M â¡ð¶ å¼
ªî£ì˜„Cò£ù õNº¬øò£îô£™ Ü¶ º®õŸøî£è àœ÷¶. âù«õ è™M â¡ð¶
â¿ˆîP¬õ ñ†´«ñ °PŠð¶ Ü™ô. MNŠ¹í˜¾ ªðŸøõ˜è÷£èˆ Fèö ð®Šð®P¾
Iè¾‹ ÜõCòñ£°‹. Þˆî¬èò ð®ŠðP¾ è™MÜ¬ñŠ¹è÷£™ õöƒèŠð´Aø¶.
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å¼ ï£†®¡ õ÷˜„CJ™ è™M‚° º‚Aò ðƒ°‡´. êó£êKò£è Þ¡¬øò
è£ô‚è†ìˆF™ ï‹º¬ìò ï£†®™ è™M èŸøõ˜èO¡ â‡E‚¬è 53 êîMAî‹
â¡Á Üóê£ƒèˆF¡ ¹œO Mðóƒèœ ªê£™A¡øù. ÜŠð®ªòQ™
è™M‚Ãìƒè¬÷«ò ð£˜‚è£î ñ‚èœ Þ¡Â‹ 47 êîMAî‹ (Üî£õ¶ ²ñ£˜ 47
«è£®Š«ð˜) Þ¼‚Aø£˜èœ â¡Á Üóê£ƒè«ñ åŠ¹‚ªè£œÀ‹ èêŠð£ù à‡¬ñ.
è™M ÜP¾ ªðø£î Üõ˜èœ ò£˜? âƒ° õ£›Aø£˜èœ? ã¡ ð®‚èM™¬ô.....? Ü™ô¶
ð®‚è ¬õ‚èŠðìM™¬ô....? Üõ˜èÀ‚°Š ð®‚è õ£ŒŠ¹èœ îóŠðìM™¬ôò£.....?
«èœMèœ ðôõ¬èò£è Þ¼‰î£½‹ 47 «è£®Š«ð˜ è™M ªðø£ñ™ ¬èï£†´Š
«ð˜õNè÷£è Þ¼‚Aø£˜èœ â¡ð¶ ïiù ï£ègè àôA¡ Üõñ£ù Ü¬ìò£÷‹ î£¡.
(ÜF½‹ °PŠð£è Aó£ñŠ¹øƒèO½‹ ïè˜Š¹øƒèO¡ «êKŠð°FèO½‹
ð®ˆ«î£K¡ â‡E‚¬è IèIè‚ °¬ø¾î£¡). Ýù£™ ¬èªò¿ˆ¶Š«ð£´‹
G¬ô«ò è™MòP¾ ªðŸøî£°ñ£?. 53 «è£®Š«ðK™ àôè ïìŠ¹è¬÷Š ¹K‰¶
ªè£œ÷ˆ «î¬õò£ù Ü÷¾ è™MòP¾ ªðŸøõ˜èœ âˆî¬ù«ð˜?

è™M Ü¬ñŠH™ êñ„YóŸø G¬ô

îI›ï£†®™ ïè˜Š¹øƒèO™ â™.«è.T. «ê¼‹ â™«ô£¼‹ ðœO‚ è™M ÞÁF Ý‡´
º®ˆ¶ ªõŸPèóñ£Œ ªõO«òÁ‹ Ü«î «õ¬÷J™ î£¡ Aó£ñŠ¹øƒèO™ å¡ø£‹
õ°ŠH™ «ê˜‰î ËÁ «ðK™ ðˆ¶Š«ð˜ ñ†´«ñ ðˆî£‹ õ°Š¹ ªê™Aø£˜èœ? ÜF½‹
âˆî¬ù «ð˜ è™ÖK ªê™ô õ£ŒŠ¹ àœ÷¶? ÞF™ âˆî¬ù «ð˜ ªð‡èœ? ÜŠð®Š
ð®‚Aø â™«ô£¼‚°‹ î°‰î «õ¬ôõ£ŒŠ¹‚ A¬ì‚Aøî£? Üóê£ƒèˆF¡ ¹œO
Mõó èí‚A¡ð® «õ¬ô õ£ŒŠðèƒèO™ ðF‰¶ M†´ «õ¬ô‚è£è
è£ˆF¼Š«ð£K¡ â‡E‚¬è 4 «è£®ò£°‹.

îI›ï£†®¡ â¿ˆîP¾ MAî‹ 73.7 êîMAî‹ Þ‰Fò êó£êK¬ò Mì ÜFè‹ î£¡.
ÞF™ ïè˜Š¹øƒèO™ àœ«÷£˜ 90 êîMAî‹ è™M èŸè º®Aø¶. Þîù£™
Þõ˜èÀ‚° ïèóƒèO™ îQò£˜ GÁõùƒèO™ ðE ªêŒ»‹ «õ¬ô õ£ŒŠ¹‚
A¬ì‚Aø¶. Ýù£™ Aó£ñƒèO¡ G¬ô?

îI›ï£†®™ Þ¼‚°‹ ²ñ£˜ 40 ÝJóˆFŸ°‹ «ñŸð†ì Aó£ñƒèO™ 90 êîMAî‹
Aó£ñƒèœ Üó²Š ðœOè¬÷«ò ï‹H»œ÷ù. ÞŠðœOèO™ «ð£Fò ÝCKò˜èœ
GòI‚èŠðìM™¬ô. ï™ô è†®ììƒèœ Þ™¬ô. Þî¡ è£óíñ£è Ýó‹ð‚
è™M¬ò‚ Ãì èŸè º®ò£î G¬ô‚° Aó£ñƒèœ îœ÷Šð´A¡øù.

êÍèñòñ£î™

¹Fòî£èŠ Hø‰î °ö‰¬î ²ŸÁŠ¹øˆ¬îŠ ¹K‰¶ ªè£œõ¬î»‹, ÜîÂì¡ àø¬õ
ãŸð´ˆF‚ ªè£œõ¬î«ò êÍèñòñ£î™ â¡A«ø£‹. êÍèñòñ£î™ Ýó‹ðˆF™
°´‹ðˆFÂœÀ‹ «ð£èŠ«ð£è ðœO, Aó£ñ‹, ªõO àôè‹ âùŠ ðô Ü´‚°è÷£èˆ
Fè›Aø¶.
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îQò£˜è™M»‹ êÍèŠ Hó„ê¬ù»‹

êeð è£ôƒèO™ îQò£˜ ðœOèO¡ â‡E‚¬è ÜF«õèñ£è àò˜‰¶
ªè£‡®¼‚Aø¶. îQò£˜ ðœOèO¡ â‡E‚¬è ÜFèK‚è ÜFèK‚è Üó²Š

ðœOèœ ÍìŠð´A¡øù. ïè˜Š¹øˆF™ õÁ¬ñ‚ «è£†®Ÿ°‚ W› Þ¼Šðõ˜èœ
îƒè÷¶ Hœ¬÷è¬÷ àò˜è™M ð®‚è¬õ‚è º®òM™¬ô. Þîù£«ô«ò ïiù
àíõèƒèO™ °ö‰¬îˆ ªî£Nô£÷˜è÷£Œ «õÁ õNJ¡P Üñ˜ˆîŠð´Aø£˜èœ.

Aó£ñŠ¹ø ñ£íõ˜è«÷£ Mõê£òŠ ðEè¬÷„ ªêŒAø£˜èœ. Mõê£ò‹ ªð£ŒˆîH¡

ïèóƒè¬÷ «ï£‚A ïè˜‰¶ õ¼Aø£˜èœ. ÜŠð® õ¼A¡øõ˜è¬÷ «õ¬ôJ™ô£ˆ
F‡ì£†ì‹ õ£†® â´‚Aø¶. å†´ ªñ£ˆîˆF™ è™M Mò£ð£óñ£‚èŠð†ìî£™
ð£F‚èŠð†ì¶ à¬ö‚°‹ ã¬ö ñ‚èœ î£¡. ÝCò£M«ô«ò ðœO ªê™ô£‚

°ö‰¬îèœ ÜFè‹ Þ¼‚°‹ ï£´ Þ‰Fò£. Þƒ° 2.5 «è£® °ö‰¬îèœ ðœO‚«è
ªê¡øF™¬ô â¡Á »QªêŠ GÁõù‹ èí‚°ˆ î¼Aø¶. Þ‰î‚ °ö‰¬îèœ
â™«ô£¼‹ Aó£ñŠ¹øƒèO½‹, ïè˜Š¹øƒèO½‹ °®¬êŠ ð°FèO™ õ£¿‹ ã¬ö

ñ‚èO¡ Hœ¬÷èœ î£¡. ÜF½‹ Aó£ñƒèO™ î£¡ ðœO ªê™ô£‚ °ö‰¬îèœ
ÜFè‹. 6.5 ô†ê‹ Aó£ñƒèœ ªè£‡ì Þ‰Fò£M¡ º¡ àœ÷ IèŠ ªðKò êõ£™
Þ¶.

ªð‡èÀ‹ è™M»‹

ªð‡èÀ‚° è™M Ýó‹ðˆFL¼‰«î ñÁ‚èŠð†´ õ‰î¶. ð™«õÁ
«ð£ó£†ìƒèO¡ M¬÷õ£è 21-‹ ËŸø£‡®¡ ¶õ‚èˆF™ î£¡ 25 M¿‚è£´
ªð‡èœ ðœO‚Ãìƒè¬÷ IF‚è º®‰î¶.

Þ‰î â‡E‚¬èJ™ Ãì ËŸÁ‚°ˆ ªî£‡ÈÁ ªð‡èœ ïè˜Š¹øˆ¬î„
«ê˜‰îõ˜è÷£è«õ Þ¼‚Aø£˜èœ. Aó£ñŠ¹øƒèO™ °PŠð£è Ü®ˆî†´ ñ‚èO™

ð®ˆî ªð‡èO¡ â‡E‚¬è 18 M¿‚è£´î£¡. Ýó‹ðŠ ðœOJ™ «ê¼‹
CÁIèO™ ËŸÁ‚° 74 «ð˜ ï£¡è£‹ õ°Š¬ð â†´õîŸ° º¡«ð ð®Š¬ð GÁˆF
M´A¡øù˜.

Þõ˜èÀ‹ Ýó‹ð‚è™M ñ†´«ñ èŸøõ˜èœ. ÜF½‹ î£›ˆîŠð†ì êÍèˆ¬î„
«ê˜‰«î£˜èO¡ â‡E‚¬è 5 M¿‚è£´ î£¡. Aó£ñŠ¹øŠ ªð‡èœ è™M èŸø£™
î£¡ Ü´ˆî î¬ôº¬øò£õ¶ Ý«ó£‚Aòñ£Œ õ÷¼‹.

â¿ˆîPM¡¬ñ¬ò åNˆ¶ ªð‡è™MJ™ àôA™ ðô ï£´èœ º¡«ùP õ¼A¡øù.
ÞîŸ° âF˜ñ£ø£è Þ‰Fò£ «ð£¡ø Í¡ø£‹ àôè ï£´èO™ ªð‡èÀ‚è£ù å†´

ªñ£ˆî õ÷˜„C Iè¾‹ °¬ø‰¶œ÷¶.
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Aó£ñŠ¹ø ªð‡è™M

õ÷˜„CŠ ðEò£÷˜èO¡ Ü´ˆî è†ìŠðE Aó£ñŠ¹ø ªð‡ è™M¬ò
Üº™ð´ˆ¶õî£è Þ¼‚è «õ‡´‹. â¿ˆîP¾ â¡ð¶ æ˜ ÜˆFò£õCò ïìõ®‚¬è.
ªð¼‹ â‡E‚¬èJ™ àœ÷ ªð‡èœ â¿ˆîP¾ Þ™ô£ñ™ Þ¼Šð¶ ð®ˆî
õ˜‚èˆFŸ«è IèŠªðKò î¬ô°Qõ£°‹. ªð‡è™M ¹è†ì£ñ™ â‰îMîñ£ù
êºî£ò õ÷˜„CŠ ðE¬ò»‹ º¡ªù´ˆ¶„ ªê™ô º®ò£¶. õÁ¬ñ, ðC,
Ý«ó£‚AòI¡¬ñ, ÝAòõŸPŸ° âFó£èŠ «ð£ó£´‹ ÝŸø™ ªè£‡ì ªð‡
ÞùˆFŸ° â¿ˆîP¾ º‚Aò‹.

â¿ˆîP¾ â¡ð¶, â¿ˆîPM™ô£î ªð‡èœ ñ†´‹ ê‹ñ‰îŠð†ìî™ô. Þ¶ Cø‰î
âF˜è£ôˆ¬î, Ü¬ñF»‹ ñA›„C»‹ G¬ø‰î âF˜è£ôˆ¬î à¼õ£‚è G¬ù‚°‹
åšªõ£¼õ¼‹ Ü‚è¬ø è£†ì «õ‡®òî£°‹. â¿ˆîPM™ô£î ªð‡¬í Mì
â¿îŠð®‚èˆ ªîK‰î ªð‡ ÜFè ²î‰Fóñ£ùõœ. âù«õ, ªð‡ è™M IèIè
º‚Aòñ£ù¶.

è™M â¡ð¬î ªõÁñ«ù â¿îŠð®‚èˆ ªîK‰¶ ªè£œõ¶ â¡ø °ÁAò
è‡«í£†ìˆF™ ð£˜Šð¬îMì õ÷˜„C‚è£ù ªêò™º¬ø â¿ˆîP¾ ªðø„ªêŒî™
â¡ø ðó‰î Ü˜ˆîˆF™ ¹K‰¶ ªè£œ÷™ «õ‡´‹. Ýè«õ è™M «ñ‹ð£†´‚è£ù
õ÷˜„CŠ ðEèO™ Þ¼õ¬èè÷£è Ü¬ñò «õ‡´‹.

1. ðœO ªê™½‹ õêFJ½œ÷ °ö‰¬îèÀ‚° â¿ˆîP¾‚ è™M

2. õò¶ õ‰«î£¼‚° MNŠ¹í˜¾‚ è™M, ªêò™º¬ø â¿ˆîP¾

ªêò™º¬ø â¿ˆîP¬õ H¡õ¼ñ£Á õ¬èŠð´ˆF‚ ªè£œ÷ô£‹.

1. â¿ˆîP¾ ñŸÁ‹ â‡è¬÷‚ ¬èò£œõF™ ²òê£˜¬ð â†´î™.

2. îƒèO¡ «ñ£êñ£ù G¬ô‚è£ù è£óíˆ¬îŠ ¹K‰¶ ªè£‡´, Ü¬ñŠ¹ ñŸÁ‹
õ÷˜„CŠ «ð£ó£†ìˆF™ ðƒ«èŸðî¡ Íô‹ îƒèœ G¬ô¬ò «ñ‹ð´ˆî
ºòŸCŠð¶.

3. ªð£¼÷£î£ó Ü‰îv¶ ñŸÁ‹ ªð£¶õ£ù ïô¡è¬÷ «ñ‹ð´ˆ¶õîŸè£ù
ÝŸø¬ôŠ ªð¼‚°õ¶.

4. «îCò å¼¬ñŠð£´, ²ŸÁ„Åö™ ð£¶è£Š¹, ªð‡êñˆ¶õ‹, CÁ °´‹ð
º¬ø¬ò‚ è¬ìH®Šð¶ «ð£¡ø ªïPè¬÷ õ÷˜ˆ¶‚ ªè£œõ¶.

«ñŸ°PŠH†ì ºòŸCJ™ ò£˜ Ü™ô¶ âŠð°F ð£FŠð¬ì‰¶œ÷«î£, Üõ˜èÀ‚°
Ü™ô¶ ÜîŸ° èõù‹ ªê½ˆî «õ‡´‹. Üšõ¬èJ™ Aó£ñŠ¹øƒèœ, ªð‡èœ,
CÁð£¡¬ñ Þùˆîõ˜, êÍè ¹ø‚èEŠ¹‚° àœ÷£°‹ ïð˜èœ ÝA«ò£¼‚°‚ è™M
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õêFèœ ãŸð´ˆ¶‹ Mîñ£ù ðEèO™ ß´ðìô£‹. âù«õ è™M â¡ð¬î
â¿ˆîPõŸ«ø£¼‚è£ù Hó„C¬ù â¡ðî£è Þ™ô£ñ™ êºî£òˆFÂœ÷ Ü¬ùõK¡
ªð£¶ŠHó„C¬ùò£èŠ ð£Mˆ¶ àKò ïìõ®‚¬è â´‚è «õ‡´‹.

ò£˜ ªêŒõ¶?

ò£˜ Ý†C‚° õ‰î£½‹, ò£˜ ñ£õ†ìŠªð£ÁŠ¹‚° õ‰î£½‹, ò£˜ àœ÷£†CŠ
ªð£ÁŠ¹‚° õ‰î£½‹, ò£˜ õ÷˜„CŠðE‚° õ‰î£½‹ è™M‚° º‚Aòˆ¶õ‹
ªè£´‚è «õ‡´‹. è™MJ™ 100 êîMAî‹ Þô‚¬è â†´‹«ð£¶ ñ‚èœ
MNŠ¹í˜¾ ªðŸÁ Üî¡ Íô‹ ñŸø ¶¬øèO½‹ Þô‚¬è â†ì º®»‹.
Þî¡Íô‹ î£¡ å¼ Aó£ñ‹ êÍè «ñ‹ð£†¬ì Ü¬ìò º®»‹. è™M«ò êÍè
õ÷˜„C‚° Ü„ê£E. Ýîô£™ è™M è†ì£òñ£‚èŠðì «õ‡´‹. 5 ºî™ 16

õò¶àœ÷ Ü¬ùõ¼‚°‹ è†ì£ò‹ è™M èŸH‚èŠðì«õ‡´‹. è™MJ¡
ÜõCòˆ¬î å¼ YùŠðöªñ£N ÃÁAø¶.

“æó£‡´‚°ˆ F†ìI´õ¶ â¡ø£™ ªï™¬ô M¬î
ðˆî£‡´‚°ˆ F†ìI´õ¶ â¡ø£™ ñóƒè¬÷ ï´

Ëø£‡´‚°ˆ F†ìI´õ¶ â¡ø£™ ñ‚èÀ‚°‚ è™M¬ò ªè£´.”
ï£‹ ïñ¶ ðE¬ò Ëø£‡´èÀ‚° «ñ½‹ F†ìI†´œ«÷£‹. ñ‚èÀ‚° è™M
ªè£´Šð¶ Iè ÜõCòñ£ù¶. ÜŠ«ð£¶ î£¡ Üî¡ Íô‹ Üõ˜èœ â†ì«õ‡®ò
õ÷˜„C¬ò â†´õ¶ â¡ð¶ ê£ˆFòñ£°‹.

²è£î£ó‚ °¬øð£´

ï™ô ²è£î£ó‹ â¡ð¶ ªð£¼œ àŸðˆF ªêŒõîŸ°‹ ªð£¼÷£î£ó õ÷˜„C‚°‹
«î¬õò£ù å¡Á. Þ‰Fò£ «ð£¡ø ã¬ö ï£´èO™ ªð¼‹ð£ô£ù ã¬ö ñ‚èO¡
º‚Aò ªê£ˆî£è àì™, Üî¡ Íôñ£è à¬öŠ¹ Fè›õî£™, Þƒ° ï™ô ²è£î£óˆF¡
«î¬õ Ã´î™ º‚Aòˆ¶õ‹ õ£Œ‰îî£è Ü¬ñAø¶. «ñ½‹ àì™ Ý«ó£‚Aò‹
â¡ð¶ Ü¶ °Pˆî MNŠ¹í˜¾ ñŸÁ‹ êKò£ù º¡, H¡ ïìõ®‚¬èè¬÷Š
ªð£Áˆ«î Ü¬ñ»‹. âù«õ ã›¬ñ G¬ôJL¼Šðõ˜èœ ÞšMó‡´‹ Þ™ô£îî£™
Ü®‚è® àì™ïô‚°¬ø¾ ãŸð†´ ð£F‚èŠð´Aø£˜èœ.

ÞøŠ¹‚° àœ÷£°‹ ã¬ö ñ‚èO™ Aó£ñŠ¹øˆ¶ ã¬öèœ 25% êˆ¶‚ °¬øõ£½‹,
«ï£Œ b˜‚è º®ò£ñ½‹î£¡ îƒèO¡ Ý»¬÷ º®ˆ¶‚ ªè£œAø£˜èœ. ã¬öèœ
îƒè÷¶ ªñ£ˆî õ¼õ£J™ 12% ²è£î£óˆFŸªèù ªêôM´Aø£˜èœ. ðôó¶ º¿
«êIŠ¹‹ å«óå¼º¬ø ñ¼ˆ¶õñ¬ùJ™ àœ«ï£ò£Oò£è„ «ê˜‚èŠð´õî£™
ªêôõ£Aø¶.
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èì‰î ðˆî£‡´ è£ôˆF™ «ï£Œ‚° CA„¬ê â´‚èŠ ðíI™ô£î è£óíˆî£™ Þø‰¶
«ð£ùõ˜èO¡ â‡E‚¬è Aó£ñŠ¹øˆF™ 15%-ˆFL¼‰¶ 25%-ñ£è¾‹
ïè˜Š¹øƒèO™ 15%-Þ¼‰¶ 21%-ñ£è¾‹ àò˜‰¶œ÷¶.

àôèõƒAJ¡ èí‚A¡ð® ñ¼ˆ¶õñ¬ùJ™ àœ«ï£ò£Oò£è «êó 40% ñ‚èœ
èì¡ õ£ƒè «õ‡®ò Ü™ô¶ î¡Qìºœ÷ ªð¼‹ð£ô£ù ªê£ˆ¶‚è¬÷ MŸè
«õ‡®ò Å›G¬ô ãŸð´Aø¶. Þîù£™ 35% ñ‚èœ õÁ¬ñ‚ «è£†®Ÿ°‚ W›
îœ÷Šð´Aø£˜èœ.

Aó£ñŠ¹ø ²è£î£ó‹

1992-™ T.K. ²‰îK â¡ðõ˜ Aó£ñŠ¹ø Ü®ˆî†´ à¬ö‚°‹ ñ‚èO¡ ²è£î£ó‹
°Pˆ¶ «ñŸªè£‡ì ÝŒM™ W›‚è‡ì¬õ ªîKò õ‰¶œ÷ù.

1. 75% ñ‚èœ å«óªò£¼ Ü¬ø»œ÷ i†®«ô«ò õC‚A¡øù˜.

2. 5% ñ‚èœ ñ†´«ñ èNŠHì õêF ªðŸøõ˜è÷£è àœ÷ù˜.

3. 90% ñ‚èœ î‡a¼‚è£è ªð£¶‚AíÁè¬÷»‹, °ö£Œè¬÷»‹ ê£˜‰¶
õ£›‰¶ õ¼A¡øù˜.

4. 56% Ý‡èÀ‹, 78% ªð‡èÀ‹ ð®ŠðP¾ Þ™ô£îõ˜è÷£è àœ÷ù˜.

Aó£ñŠ¹øˆF™ Gè¿‹ «ñ£êñ£ù ²è£î£ó„ Y˜«è†ì£™ ð£F‚èŠð´Aøõ˜è÷£™
«õ¬ô‚°„ ªê™ô º®ò£î Å›G¬ô ãŸð´Aø¶. Þîù£™ õ¼ñ£ù‹ °¬øAø¶.
ñ¼ˆ¶õ„ ªêô¾èÀ‚è£è èì¡ õ£ƒ°î™ «ð£¡ø C‚è™èœ ãŸð´A¡øù. Þî¡
ªî£ì˜„Cò£è °¬ø‰î õ¼ñ£ùˆî£™ M¬óM™ °íñ¬ìò º®ò£î G¬ô, °¬ø‰î
à¬öŠ¹, °¬ø‰î õ¼ñ£ù‹, ñ¼ˆ¶õ‚ èì¡ F¼ŠH‚ ªè£´‚è º®ò£î G¬ô,
«ð£¡ø¬õ ãŸð´Aø¶. Þî¡ è£óíñ£Œ ñ‚èœ õÁ¬ñJ™ C‚Aˆ îM‚A¡øù˜.

Aó£ñŠ¹øƒèO™ èì¡ õ£ƒ°õîŸ° Þó‡ì£õ¶ ªðKò è£óíñ£è
ñ¼ˆ¶õ„ªêô¾èœ àœ÷ù. Ýè Þ‰Fò£M™ Aó£ñŠ¹ø õÁ¬ñ¬ò åNˆ¶
õ÷˜„C¬ò ÜFèŠð´ˆî «õ‡´‹ âQ™ ²è£î£ó‹, è™M ÞõŸPŸè£è ªð¼ñ÷¾
ð£´ðì «õ‡´‹. Ýù£™ îŸ«ð£¶ ²è£î£ó‹ «ðµõîŸè£è à¼õ£‚èŠð†´œ÷
GÁõùƒèO¡ ªêò™ð£´èœ ã¬ö ñ‚èÀ‚° àè‰î «ê¬õ ÜOŠðF™¬ô.

ã¬ö Aó£ñŠ¹ø ñ‚èœ Üó² ñ¼ˆ¶õ ñ¬ùèO™ êKò£è èõQ‚èŠð´õF™¬ô. ðô
Aó£ñƒèO™ ñ¼ˆ¶õ ñ¬ùè«÷ Þ™¬ô. ÜŠð®«ò Þ¼‰î£½‹ ñ¼ˆ¶õ˜èœ
Þ¼ŠðF™¬ô. ñ¼ˆ¶õ˜èœ Þ¼‰î£½‹ Üõ˜èœ å¿ƒè£è ñ¼ˆ¶õñ¬ù‚°
õ¼õF™¬ô. ñ¼‰¶èœ Þ¼‰î£½‹ Ü¬î ñ¼ˆ¶õ˜èÀ‹, ñ¼‰î£Àù˜èÀ‹ F¼®
M´Aø£˜èœ.
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Üó² ñ¼ˆ¶õ˜è«÷ îQò£è ñ¼ˆ¶õñ¬ùèœ ¬õˆF¼Šðî£™ Üó²
ñ¼ˆ¶õñ¬ùJ™ àœ÷ «ï£ò£O‚° º¬øò£è CA„¬ê î¼õF™¬ô. å¼ ñ¼ˆ¶õ˜
ð°F «ïóñ£è Üó²ŠðEJ™ ð£˜‚°‹ «ï£ò£Oè¬÷ Mì îù¶ ñ¼ˆ¶õñ¬ùJ™
ð£˜‚°‹ «ï£ò£Oèœ â‡E‚¬è Í¡Á ñìƒ° ÜFè‹. Þî¡ è£óíñ£è«õ Üó²
Ýó‹ð ²è£î£ó G¬ôòƒèœ e¶ ñ‚èœ ï‹H‚¬è ÜŸÁŠ «ð£Aø£˜èœ. ã¬ö
Aó£ñŠ¹ø ñ‚èO™ 82% ¹ø «ï£ò£Oèœ îQò£˜ ñ¼ˆ¶õ ñ¬ùè¬÷«ò ï‹H„
ªê™A¡øù˜. îQò£˜ ñ¼ˆ¶õ ñ¬ùèœ ô£ð‹ ñŸÁ‹ ðí‹ å¡¬ø ñ†´«ñ
°P‚«è£÷£Œ‚ ªè£‡´ ªêò™ð´õî£™ °¬ø‰î õ¼ñ£ùº‹, «ð£Fò àí¾‹
Þ™ô£î ã¬ö ñ‚èœ «ï£ò£Oè÷£è¾‹, èìù£Oè÷£è¾‹ àœ÷£˜èœ. Aó£ñƒèO™
àœ÷ Ýó‹ð ²è£î£ó G¬ôòƒèœ ðô °‚Aó£ñƒèO™ Þ¼‰¶ îœO Þ¼Šð«î£´,
ÜõŸP™ ñ¼ˆ¶õ˜èœ Þ™ô£¬ñ, «ð£Fò ñ¼‰¶èœ Þ™ô£¬ñ, º¬øòŸø
G˜õ£è‹ ÝAò ðô °¬øð£´è÷£™ Ü¬õ «ð£Fò ñ¼ˆ¶õ «ê¬õ ¹KõF™¬ô.

ªð‡èÀ‹ ²è£î£óº‹

ÞòŸ¬èJ™ ªð‡èœ ÜFè ï£œ õ£ö‚Ã®òõ˜èœ. Ýù£™? èì‰î è£ôƒèO™
ãŸð†ì êÍè„ YóNM¡ è£óíñ£Œ ªð‡èœ ðô «ï£ŒèÀ‚° Ý÷£Aø£˜èœ.
õ÷˜„Cò¬ì‰î ï£´èO™ â™ô£‹ Ý‡è¬÷ Mì ªð‡è«÷ ÜFè â‡E‚¬èJ™
àœ÷ù˜. Ýù£™ Þ‰Fò£M™ 1000 Ý‡èÀ‚° 933 ªð‡èœ â¡ø °¬ø‰î
MAîˆF™ î£¡ ªð‡èœ àœ÷ù˜.

Þ‰î â‡E‚¬è °¬øMŸ°‚ è£óí‹

Þ÷õò¶ F¼ñíˆî£™ ãŸð´‹ «ï£ŒèÀ‹, ñóíƒèÀ‹

Ü®‚è® °ö‰¬îèœ ªðŸÁ‚ªè£œÀî™

ñ¼ˆ¶õ õêFJ¡¬ñ

Ü÷¾‚èFèñ£ù «õ¬ôèœ

Ü®Šð¬ìJ«ô«ò ªð‡èÀ‚° êˆ¶œ÷ àí¾ ñÁ‚èŠð†ì¶.

ªð‡ C² / è¼‚ªè£¬ô

Þî¡ è£óíñ£èˆî£¡ ªð‡èO¡ â‡E‚¬è ï£À‚° ï£œ °¬ø‰¶ ªè£‡«ì
Þ¼‚Aø¶. êºî£òˆF™ â™ô£ õò¶Š HKMù˜ ñˆFJ½‹ ªð‡èÀ‚° âFó£èŠ
ð£óð†ê‹ è£†´õ¶‹ è£óí‹. àî£óíñ£è àí¬õ«ò â´ˆ¶‚ªè£œ÷ô£‹. ðô
ã¬ö‚ °´‹ðƒèO™ Ý‡ °ö‰¬î¬ò Mì, ªð‡°ö‰¬îèœ «ð£û£‚°
Þ™ô£¬ñò£½‹, «ï£ò£½‹ d®‚èŠð´Aø£˜èœ. ªð‡°ö‰¬îèœ ñ†´ñ™ô.
ÜFè àí¾ «î¬õŠð´A¡ø è˜ŠHEèœ, ð£Ö†´‹ î£Œñ£˜èœ, à¬ö‚°‹
ªð‡èœ «ð£¡øõ˜èÀ‚°‚ Ãì «ð£Fò àí¾ A¬ìŠðF™¬ô. êˆ¶‚°¬ø¾ì¡
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«õ¬ôŠðÀ¾‹ «ê˜‰¶ Hóêõˆ¬î ªð‡E¡ àJ¼‚° æ˜ Üð£òñ£è Ý‚A
M´Aø¶. è¼¾Ÿø G¬ôJ™ ªð‡Eì‹ «ï£Œ âF˜Š¹ ê‚F °¬øõ£è àœ÷¶.
âù«õ ñ«ôKò£, è£ê«ï£Œ, ñ…êœ è£ñ£¬ô «ð£¡ø ªî£ŸÁ«ï£Œèœ Üõ¬÷
âOF™ î£‚°A¡øù. Þ¶ ñ†´I¡P ªð‡èO¡ Ý«ó£‚Aòˆ¬îŠ «ðµõîŸè£ù
ñ¼ˆ¶õ õêFèœ °PŠð£è Aó£ñŠ¹øƒèO™ IèIè‚ °¬ø¾. Üî¡ è£óíñ£è«õ
óˆî«ê£¬è»‹ «ð£û£‚A¡¬ñ»‹ «ê˜‰¶ ªè£‡´ Hóêõ è£ôˆF™ ªð‡¬í
ñóíŠð´‚¬è‚°ˆ îœÀAø¶.

Þ‰Fò£M™ óˆî«ê£¬èò£™ ð£F‚èŠð†ìõ˜èO™ 74% «ð˜ °ö‰¬îèœ. 52%

ªð‡èœ. ÜF™ 61% ïð˜èœ °¬ø‰î õ¼ñ£ù‹ àœ÷õ˜èœ. àôè ñ‚èœ
ªî£¬èJ™ 17% M¿‚è£´ ªè£‡ì Þ‰Fò£, ä‰F™ å¼ ðƒ° ²è£î£ó„²¬ñ¬òˆ
î£ƒAò õ‡í‹ àœ÷¶.

23% °ö‰¬î ÞøŠ¹èœ, 20% è¼¾Ÿø ªð‡èO¡ ê£¾, 30% è£ê«ï£Œ, 68%

ªî£¿«ï£Œ, 14% âŒ†v «ð£¡ø ªè£®ò «ï£Œè÷£™ ð£F‚èŠð†´œ÷ù˜.
Þ‰Fò£¬õ‚ è£†®½‹ °¬ø‰î õ¼ñ£ùºœ÷ ï£´èO™ Ãì ²è£î£óˆ¶¬øJ™
ï™ô ñ£Ÿøƒèœ Gè›‰¶œ÷ù.

Ýù£™ Þ‰Fò£¬õŠ ªð£Áˆîõ¬óJ™ ²è£î£óˆF†ìƒèœ «ð£¶ñ£ù Ü÷¾
ñ‚è¬÷„ ªê¡ø¬ìòM™¬ô â¡«ø ªê£™ôô£‹. “Þ‰Fò ÜóC¡ ðƒèOŠð£ù¶

Ü®Šð¬ì‚ è™M, ñ¼ˆ¶õ õêF, êºî£òˆF™ Ü¬ùõ¼‚è£ù ð£¶è£Š¹,
Gô„ Y˜F¼ˆî‹, êºî£ò ñ£ŸøˆF™ õ÷˜„C «ð£¡ø ÞõŸP™
«ð£¶ñ£ùî£è¾‹, êKò£ù ªêò™Fø¡ ªè£‡ìî£è¾‹ Þ™¬ô”. â¡Á
«ï£ð™ðK² ªðŸø Üñ˜Fò£ ªê¡ ÃP»œ÷£˜. “îQªò£¼õ¼‚°
º¬øò£ù ñ¼ˆ¶õ CA„¬ê A¬ìŠð¶ Üõó¶ «î¬õ¬ò å†® Ü¬ñò
«õ‡´«ñ åNò Üõó£™ CA„¬ê‚è£è âšõ÷¾ ðí‹ ªè£´‚è º®»‹

â¡ð¬î å†® Ü¬ñò‚Ãì£¶”. â¡Á Þ‰Fò ÜóCò™ ê£êù‹ ªê£™Aø¶.

õ÷˜„CŠ ðEJ™ ß´ð†´œ÷ Ü¬ùõ¼«ñ Aó£ñŠ¹ø ²è£î£óˆ¬î «ñ‹ð´ˆîˆ
«î¬õò£ù F†ìƒè¬÷ˆ b†ì «õ‡´‹. °PŠð£è ªð‡èO¡ ïô¡ «ï£‚°‹

F†ìƒèœ º¿ Ü÷M™ ªêò™ð´ˆî «õ‡´‹. ÞîŸè£è«õ Üóê£ƒè‹
ï¬ìº¬øŠð´ˆF õ¼‹ «ðÁê£˜ °ö‰¬îèœ ñŸÁ‹ î£Œ«êŒ ïôˆF†ìƒè¬÷
º¿¬ñò£Œ Ü¬ùõ¼‚°‹ ªê¡ø¬ì»‹ õ‡í‹ ï£‹ åˆ¶¬ö‚è «õ‡´‹.

1. ð£¶è£Šð£ù °®c˜

2. ²ˆîñ£ù ê£‚è¬ì ñŸÁ‹ ªî¼‚èœ

3. êˆ¶œ÷ àí¾

4. ð£Lò™ ªî£ì˜ð£ù MNŠ¹í˜¾

4



52 áó£†C G̃ õ£è‚ ¬è«ò́

5. ñèŠ«ðÁ è£ô CA„¬êèœ

6. î´ŠÌCèœ ðŸPò ªîO¾

7. ²ŸÁ„Åö™ ðŸPò MNŠ¹í˜¾

«ð£¡øõŸP™ èõù‹ ªê½ˆî «õ‡´‹. Üó² ñ¼ˆ¶õñ¬ùè¬÷ âŠð®Š

ðò¡ð´ˆ¶õ¶. Üõêó„ CA„¬êèÀ‚° «ê¬õ ñùŠð£¡¬ñ ªè£‡ì îQò£˜
ñ¼ˆ¶õñ¬ùèO¡ ð†®ò™ «ð£¡ø îèõ™ «êèKŠH™ ªîO¾ «õ‡´‹.

õ÷˜„C GÁõùƒèœ

õ÷˜„CŠðEJ™ ß´ðì‚Ã®ò GÁõùƒè¬÷ õ÷˜„C GÁõùƒèœ â¡A«ø£‹.
õ÷˜„C GÁõùƒèœ â¡ð¬õ â‰îMî à‰¶î«ô£ Ü™ô¶ è†´Šð£«ì£ Þ¡P
î¡ù£˜õˆF¡ ªðòK™, ñ‚è¬÷ ð£F‚è‚Ã®ò Mûòˆ¬î â´ˆ¶, Ü¬î„

Y˜F¼ˆ¶‹ ðE Ü™ô¶ ñ‚èÀ‚° MNŠ¹í˜¾ ãŸð´ˆ¶‹ ðEJ™
ß´ð´A¡øù˜. Þ‰GÁõùƒèœ, å«ó «ï£‚è‹ ªè£‡ì ðôó£™ Þ¬í‰¶
ïìˆîŠð´‹ GÁõùñ£°‹.

õóô£Á

õ÷˜„C GÁõùƒèœ â¡ðîŸè£ù M¬î 19‹ ËŸø£‡®™ ÝƒAô ÝF‚èˆF¡
«ð£¶ APv¶õ GÁõùƒè÷£™ «ð£ìŠð†ì¶. Üõ˜èœ Aó£ñ ñŸÁ‹ ðöƒ°®
ñ‚èO¬ì«ò è™M ñŸÁ‹ ²è£î£óŠ ðEè¬÷ â´ˆ¶„ ªêò™ð´ˆFù˜. â‰îMî
HóF àðè£óº‹ âF˜ð£˜‚è£ñ™ ªêŒòŠð†ì Þ‰î àîM ñŸøõ˜èÀ‚° à‰¶îô£è
Ü¬ñ‰î¶. «ê¬õ ñùŠð£¡¬ñ à¬ìòõ˜èœ î£ù£è º¡õ‰¶ àîM ªêŒòˆ
¶õƒAù˜.

H¡ù˜ ó£ñA¼wíñì‹ Ýó‹H‚èŠð†´ «ê¬õŠðEJ™ Üõ˜èÀ‹ ß´ð†ìù˜.
²î‰Fó «ð£ó£†ìˆF¡ «ð£¶ ñè£ˆñ£ è£‰F ðô õ÷˜„C GÁõùƒè¬÷
à¼õ£‚Aù£˜.

Þî¬ù Ü®Šð¬ìò£è‚ ªè£‡´‹, dè£K™ ãŸð†ì õø†C ñŸÁ‹ ðƒè÷£«îw
ÜèFèÀ‚° «ê¬õ ªêŒò ªê¡øîù£™ õ÷˜„C GÁõùƒèO¡ º‚Aòˆ¶õˆ¬î
àí˜‰îõ˜è÷£™ ðô õ÷˜„C GÁõùƒèœ à¼õ£‚èŠð†ìù.

õ÷˜„C GÁõùƒè¬÷ ñ‚èœ ãŸÁ‚ªè£‡ìîŸè£ù è£óíƒèœ

· Üó² ¸¬öò£ñ™ ¹ø‚èEˆî ðŸðô ¶¬øèO™ õ÷˜„C GÁõùƒèœ
¬îKòñ£è à†¹°‰¶ ïŸðE ÝŸÁA¡øù. ðöƒ°® ñ‚èœ, ªð‡èœ,
ÝîóõŸ«ø£˜, °ö‰¬îèœ, ºF«ò£˜èœ, ð£™M¬ùˆ ªî£Nô£÷˜èœ,
ð£˜¬õòŸ«ø£˜ ÞŠð® ¹ø‚èE‚èŠð†´ å¶‚èŠð†ì ñ‚è¬÷ˆ ªî£‡´
GÁõùƒèœ èõQ‚A¡øù. Þˆ¶¬øèO™ àîM «î¬õŠð†ì¶. âOF™
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A¬ì‚èM™¬ô. Üˆ¶¬øèO™ õ÷˜„C Ü¬ñŠ¹èœ ¸¬ö‰î¶

°PŠHìˆî‚è¶.

· õ÷˜„C Ü¬ñŠ¹èœ ñ‚èÀ‚°‹ Üõ˜èÀ¬ìò àí˜¾èÀ‚°‹ Ü¼A™

ªï¼ƒA õ‰F¼‚A¡øù. êºî£òˆF¡ «î¬õè¬÷Š ¹K‰¶ ªè£‡´

F†ìI´A¡øù.

· ñ‚è¬÷ å¼ƒA¬íˆ¶ õ÷˜„Cˆ F†ìˆF™ ðƒ«èŸ°‹ð® á‚è‹ î¼õF™

õ÷˜„C Ü¬ñŠ¹èœ ï™ô ðE ÝŸÁA¡øù.

· Þ‰GÁõùƒèÀ‚° õ¬÷‰¶ ªè£´‚°‹ î¡¬ñ à‡´. Þîù£™

Hó„ê¬ùèÀ‚° êKò£ù º®¾ è£í Þõ˜è÷£™ º®Aø¶.

· ðòù£OèO¡ «î¬õ‚° ãŸðˆ î‹¬ñˆî£«ñ ñ£ŸP Ü¬ñˆ¶‚ªè£œ÷

ªî£‡´ GÁõùƒè÷£™ º®Aø¶.

· Hó„ê¬ùJ¡ ÝöˆF™ ÞøƒA «õ¬ô ªêŒ¶ ðòù£OèO¡ îQˆîQ

«î¬õèÀ‚° ãŸð «ê¬õ ªêŒò º®Aø¶.

õ÷˜„C GÁõùƒèO¡ õ¬èèœ

õ÷˜„C GÁõùƒè¬÷ ÜõŸP¡ ðEJ¡ õ¬èèÀ‚«èŸð ï£¡° î¬ôº¬øè÷£è

HK‚èô£‹.

Ü. ºî™ î¬ôº¬ø

Gõ£óíŠ ðEè¬÷ ñ†´‹ â´ˆ¶„ ªêò™ð´ˆî‚ Ã®ò GÁõùƒèœ ºî™

î¬ôº¬ø GÁõùƒè÷£è‚ è¼îŠð´Aø¶. Üî£õ¶ ªõœ÷‹, õø†C «ð£¡ø¬õ

ãŸðì‚Ã®ò «ïóƒèO™ àìù®ò£è ªê¡Á Üƒ°œ÷ ñ‚è¬÷ e†°‹ ñŸÁ‹

Üõ˜èÀ‚è£ù Gõ£óíŠ ðEè¬÷ «ñŸªè£œÀ‹ ºòŸCJ™ Þ‰îˆ ªî£‡´

GÁõùƒèœ ß´ð´‹. Þõ˜èÀ¬ìò ðE Gõ£óíŠ ðEèœ «î¬õŠð´‹«ð£¶

ñ†´‹ Þ¼‚°‹. Üõ˜è«÷ «ïó®ò£è ß´ð†´ ðEò£ŸÁõ£˜èœ. îQ‚

°´‹ðƒèO¡ «ñ™ èõù‹ ªê½ˆ¶õ£˜èœ.

Ý. Þó‡ì£‹ î¬ôº¬ø

Þó‡ì£‹ î¬ôº¬ø GÁõùƒèœ êÍè «ñ‹ð£†®Ÿè£ù ðEè¬÷ â´ˆ¶„

ªêò™ð´ˆ¶õ£˜èœ. Üõ˜èœ â´‚è‚Ã®ò ðEèœ ñ‚èÀ¬ìò àìù®ˆ

«î¬õè¬÷ Ì˜ˆF ªêŒò‚ Ã®òî£è Ü¬ñ»‹. àî£óíñ£è °®c˜, I¡õêF

«ð£¡ø¬õ. Þˆî¬èò ªî£‡´ GÁõùƒèO¡ ðE‚è£ô‹ F†ìˆ¬î º¿¬ñò£è

ªêò™ð´ˆ¶‹ õ¬ó Þ¼‚°‹. ðE º®‰î¾ì¡ Üõ˜èœ «õÁ ðE¬òˆ

«î˜‰ªî´ˆ¶‚ ªè£œõ˜. Þ‰î GÁõùƒèœ ñ‚èÀì¡ Þ¬í‰¶ ðE¹K»‹.
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Þ. Í¡ø£‹ î¬ôº¬ø

Þ‰î î¬ôº¬øˆ ªî£‡´ GÁõùƒèœ ñ‚èÀ‚° õ÷˜„C ªî£ì˜‰¶ Þ¼‚°‹
õ¬èJ™ Gó‰îó Ü¬ñŠ¹ ñ‚è¬÷‚ªè£‡«ì ãŸð´ˆF ªêò™ð´‹. Þõ˜èÀ¬ìò
º‚AòŠðE ñ‚è¬÷ å¡Á Fó†´õ¶‹. Üõ˜èÀ‚è£ù F†ìƒèœ ñŸÁ‹
ªè£œ¬èèO™ ñ£Ÿø‹ ãŸð´ˆ¶õî£°‹. Þˆî¬èò GÁõùƒèœ ðô
Þô†ê‚èí‚è£ù ñ‚èO¬ì«ò ðEò£ŸÁ‹.

ß. ï£¡è£‹ î¬ôº¬ø

ï£¡è£‹ î¬ôº¬ø GÁõùƒèœ ñ‚è«÷ ðEè¬÷ â´ˆ¶„ªêŒ»‹ Mîñ£è
ðJŸÁMˆî¶. ñ‚èœ Þò‚èƒè¬÷ à¼õ£‚°A¡øù. Þˆî¬èò õ÷˜„C
GÁõùƒèœ ï£´ º¿õ¶‹ ðEò£ŸÁ‹. ñ‚è«÷ º‚Aò ðƒ«èŸð£÷˜è÷£è
ªð£ÁŠð£÷˜è÷£è Þ¼Šð£˜èœ.

º®¾¬ó

Ü®Šð¬ìò£ù ð™«õÁ õ÷˜„CŠ Hó„ê¬ùèO¡ «õ˜è¬÷ ð£˜¬õJ†«ì£‹. å¼
ð…ê£òˆ¶Š HóFGFò£è ï‹ñ£™ â¡ù ªêŒò º®»‹ â¡ø «èœM àƒèÀ‚°œ
âöô£‹. ï‹¬ñŠ ªð£Áˆîõ¬óJ™, Þˆî¬èò õ÷˜„C Hó„ê¬ùè¬÷ ñˆFò,
ñ£Gô Üó²èœ ÝJóñ£Jó‹ Ý‡´èœ F†ì‹«ð£†´ ªêò™ð´ˆFù£½‹ b˜‚è
º®ò£¶. ÞîŸ°ˆ b˜¾ è£µ‹ Iè„ êKò£ù Ü¬ñŠ¹èœ ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹è«÷
Ý°‹. ñ‚èœ GÁõùñ£è ªêò™ð´‹ Þˆî¬èò àœ÷£†C Ü¬ñŠ¹èœ Þˆî¬èò
Hó„ê¬ùè¬÷ˆ b˜‚è Üõ˜èœ á˜Ü÷Mô£ù F†ìƒèœ b†® ªêò™ð†ì£™
ï£¬÷ò ð£óî‹ ï‹H‚¬è ð£óîñ£è, G„êò‹ ñ£Ÿø‹ ªðÁ‹.

***************************************************************************
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Aó£ñ áó£†C (Aó£ñ ð…ê£òˆ¶)

å¼ ê†ìÌ˜õñ£ù Ü¬ñŠ¹ - àœÙ˜
²ò Ý†C ªðŸø Üóê£ƒè‹. ð…ê£òˆ¶
Aó£ñˆF¡ ÝÀ¬è, Aó£ñ
ð…ê£òˆFì‹ Þ¼‚°‹ (H6).

áó£†C (ð…ê£òˆ¶)

· ñ¡ø‹

· î¬ôõ˜ - ¶¬íˆî¬ôõ˜

· ÜƒèˆFù˜èœ

· ªêò™ ÜFè£K

· áó£†C ñ¡øˆF¡ b˜ñ£ù‹
Þ™ô£ñ™ áó£†C ªêò™ðì º®ò£¶.

áó£†CJ¡ èì¬ñèœ

áó£†CJ¡ èì¬ñèœ ðô º‚Aòñ£ù¬õ W«ö °PŠHìŠð†®¼‚A¡øù.

è†ì£ò‚èì¬ñèœ (H110)

1. ê£¬ôèœ ñŸÁ‹ CÁ ð£ôƒèœ Ü¬ñˆî™

2. è†®ì‹ è†´õ¬î å¿ƒ°ð´ˆ¶î™

3. ªð£¶ ÞìƒèO™ M÷‚°èœ Ü¬ñˆî™

4. èN¾c˜ ÜèŸÁî™

5. ªî¼‚è¬÷ ¶Š¹ó¾ ªêŒî™ - ²è£î£ó‚«èì£ù °Š¬ð °†¬ìè¬÷ Í´î™

6. ªð£¶‚èNŠHì‹ - îQò£˜ èNŠHì‹ Ü¬ñˆî™ - ¶Š¹ó¾ ªêŒî™

7. Þ´è£´ - ²´è£´è¬÷ Ü¬ñˆî™ - «ðµî™

Aó£ñ
áó£†CJ¡

èì¬ñèœ
5
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8. °®ŠðîŸ°‹, °OŠðîŸ°‹, ¶¬õŠðîŸ°‹ c˜ õöƒ°î™.

9. Üó²ÜP‚¬è õ£Jô£è ÜO‚°‹ HøðEèœ.

M¼Šð‚ èì¬ñèœ (H111)

1. ê£¬ô æóƒèO™ ñó‹ ï´î™ - ê£¬ô¬ò ðó£ñKˆî™.

2. °®J¼Š¹ Þ™ô£î ÞìƒèO™ M÷‚A´î™.

3. ê‰¬îèœ ãŸð´ˆ¶î™.

4. ªð£¼†è£†C - Mö£‚èœ ÝAòõŸ¬ø è†´Šð´ˆ¶î™.

5. õ‡®Š«ð†¬ì - è£™ï¬ì ªî£¿õƒèœ Ü¬ñˆî™

6. ªð£¶ Þ¬ø„C ªè£†ì¬èèœ Ü¬ñˆî™

7. ð®Šðèƒèœ ãŸð´ˆ¶î™.

8. ªî£¬ô‚è£†Cèœ, M¬÷ò£†´ Üóƒèƒèœ Ü¬ñˆî™

9. êÍè è™M G¬ôòƒèœ ãŸð´ˆ¶î™.

10. Aó£ñ ñ‚èO¡ ð£¶è£Š¹, ²è£î£ó‹, ²è‹, õêF ð‡ð£´, ªð£¿¶«ð£‚°
ÝAòõŸPŸè£ù õêFè¬÷ ãŸð´ˆ¶î™.

Þîó èì¬ñèœ

1. Üð£òèóñ£ù (ñŸÁ‹) Ü¼õ¼‚èˆî‚è ªî£N™è¬÷ º¬øŠð´ˆF àKñ‹
ªêŒî™ (H159)

2. ªî£NŸê£¬ôèÀ‚° àKñ‹ õöƒ°î™ (H160)

3. ªð£¶„ªê£ˆ¶‚èœ ðó£ñKŠð¶, ªð£¶„ªê£ˆ¶‚è¬÷Š ªð£¶ ñ‚èœ
àð«ò£A‚èˆî‚è Ü÷M™ ðó£ñKˆ¶ ¬õˆî™. - ÞîŸ° ã¶õ£è Ü¬õèO™
ãŸð´‹ Ý‚AóIŠ¹èœ ãŸðì£õ‡í‹ ð£¶è£ˆî™. (H131).

4. ê†ì‹ ÜÂñFˆî Ü÷M™ õKèœ, ªêô¾ˆªî£¬èèœ, ñŸø ªî£¬èèœ
MFˆ¶ õÅ™ ªêŒî™.

5. ñ¡ø áNò˜è¬÷ Gòñù‹ ªêŒò ÜFè£ó‹ ð¬ìˆî Gòñù‚ °¿MŸ° å¼
àÁŠHù¬óˆ «î˜‰ªî´ˆî™.

6. ñ¡ø‚ °¿‚èÀ‚° G˜íò‹ ªêŒî Ü÷M™ àÁŠHù˜è¬÷ˆ «î˜¾ ªêŒ¶
°¿‚è¬÷ Ü¬ñˆî™.

7. ñ¡øˆF¡ GFG¬ô ÜP‚¬è¬ò (õó¾ ªêô¾ F†ìˆ¬î)àKò è£ôˆFŸ°œ
ÜƒWèKˆî™ (H 192).

8. ñ¡øˆF¡ ïô¡ ªð£¼†´ õö‚°èœ ªî£ìóŠð´õ¬î ÜƒWèKˆî™ (H229).

9. ñ¡øˆF¡ õ¼õ£¬òŠ ªð¼‚èˆî‚è ïìõ®‚¬èè¬÷ â´ˆî™.
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10. «õ¬ôèÀ‚è£ù
ñFŠd´èÀ‚° G˜õ£è
ÜÂñF¬ò»‹
åŠð‰îŠ¹œOèÀ‚°
ÜÂñF¬ò»‹
ÜOˆî™(MFèœ).

11. i†´ õKJ¡
MAîˆ¬î‚è£ô º¬øJ™
G˜íò‹ ªêŒî™.

12. ªî£N™ õK iîˆ¬î è£ô
º¬øJ™ ÜFèKˆî™

13. c˜G¬ôèO™ ªð£¶ (ñŸÁ‹) îQ ïð˜èO¡ àð«ò£èˆ¬î å¿ƒ° ªêŒî™

14. Üó² åŠð¬ì‚°‹ «õ¬ôè¬÷„ ªêŒî™.

15. ÜóC¡ ïôˆF†ìƒè¬÷ ªêò™ð´ˆ¶î™.

16. ñ¡ø G˜õ£èˆF¡ ªð£¼†´ ¶¬í MFè¬÷»‹, å¿ƒ°º¬ø MFè¬÷»‹
ÞòŸP ÜõŸ¬ø ï¬ìº¬øŠð´ˆ¶î™ (H244)

17. èì¡ (ñ) õ†®¬ò„ ªê½ˆ¶õF™ º¡ÂK¬ñ ÜOˆî™ (H195).

18. ñ£õ†ì Ý†Cò˜ ªï¼‚è® è£ô ÜFè£óˆF¡ W› àˆîóM†ì ªêò¬ô„ ªêŒ¶
º®ˆî™. (H 203)

19. ê†ìŠHK¾èœ (ñŸÁ‹) MFèO™ ñ¡ø‹ ªêò™ðì è£ô õó‹¹èœ G˜íò‹
ªêŒòŠð†´œ÷ Gè›¾èO™ Üˆî¬èò è£ô õó‹HŸ°œ ªêò™ð´î™ (H226),

20. ñ¡øˆî¬ôõ˜, ¶¬íˆî¬ôõ˜ e¶ ðîM c‚èˆ b˜ñ£ù‹ õ¼‹«ð£¶,
ñ¡øˆ ¶¬íˆî¬ôõ˜ e¶ ï‹H‚¬èJ™ô£î b˜ñ£ù‹ õ¼‹«ð£¶‹ Üî¡
e¶ ñ¡øˆF¡ º®¬õˆ ªîKMˆî™ (H205 Þ206 Þ211).

21. ñ¡ø‹ ñ£î‹ å¼º¬ø«òÂ‹ Ã® G˜õ£è‹ ªêšõ«ù ï¬ìªðø «î¬õò£ù
º®¾è¬÷ â´ˆî™ (MFèœ).

22. îE‚¬è ÜP‚¬è¬ò»‹ ñŸÁ‹ ÜõŸPŸ°Kò ðF™è¬÷»‹ ðF¾ ªêŒî™
(MFèœ).

23. ñ¡ø‹ è¬ô‚èŠð´õîŸ°Kò â„ªêò¬ô»‹ ªêŒò£F¼ˆî™ (H214).

24. ê†ìˆF¡ º‚Aò «ï£‚èƒè÷£ù ð£¶è£Š¹ ªð£¶ ²è£î£ó‹, àì™ïô‹,
²ŸÁ„Åö™, ð£¶è£Š¹ õêFèœ ñŸÁ‹ ªê÷èKòƒèÀ‚°ˆ «î¬õò£ù
ïìõ®‚¬èè¬÷ èõQˆ¶ ªî£ì˜‰¶ â´ˆ¶õó«õ‡´‹.

25. ñ¡øˆ b˜ñ£ùƒèO¡ e¶ â´‚èŠð†ì ïìõ®‚¬è¬ò ÝŒ¾ ªêŒî™.
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26. ñ¡øˆ ¶¬íˆ î¬ôõ¬óˆ «î˜‰ªî´ˆî™ (H44)

27. ñ¡ø àÁŠHù˜èO¡ î°FJ¡¬ñ¬òŠ ðŸP ¹è£˜ â¿‰¶œ÷¬îŠ ðŸP
º®¾ ªêŒò àKò cFñ¡øˆ¬î Üµ°î™ (H41).

28. ªêò™ ÜFè£K‚°ˆ «î¬õò£ù è†ì¬÷è¬÷Š HøŠHˆî™.

29. õKõÅ™ «õ¬ô¬ò ÝŒ¾ ªêŒî™.

30. å¼ ñ¡øŠ ªð£¼O™ å¼ àÁŠHù˜ ê‹ð‰îŠð†®¼‚Aø£ó£ªò¡ð¬î º®¾
ªêŒî™ (MFèœ)

31. áó£†CJ¡ ÜHM¼ˆFˆ F†ìˆ¬î ÜƒWèKˆî™.

32. ÝŒ¾ ªêŒò õ¼‹ Ü½õô˜èÀ‚°ˆ «î¬õò£ù àîM¬ò ÜOˆî™ (H200).

33. å¼ ªêò™ «õ¬ô¬ò ÝŒõ£÷˜ G˜íò‹ ªêŒ»‹ è£ô õ¬óò¬ø‚°œ ªêŒ¶
º®ˆî™ (H201).

34. ÝŒõ£÷˜ ªêŒò àˆîóM†ì ªêò¬ô ñ¡ø‹ ªêŒò£î«ð£¶ Ü¬î
G¬ø«õŸø ÝŒõ£÷˜ G˜íò‹ ªêŒ»‹ Ü½õô˜ ªêŒ»‹ ªêô¬õ ÜOˆî™.

35. ñ¡ø GF‚° ãŸð†ì ÞöŠ¬ð õÅ™ªêŒò «î¬õò£ù ïìõ®‚¬è¬ò àKò
è£ôˆFŸ°œ â´ˆî™ (H226).

36. °Ÿø õö‚°è¬÷Š ðF¾ ªêŒò àKò è£ôˆF™ ïìõ®‚¬è â´Šð¬î àÁF
ªêŒî™ (H227).

37. ªð£¶ ÞìƒèO™ ñóƒè¬÷ ï´î™, «ñ½‹ îQïð˜èœ ñó‹ ï´õ¬î
á‚°Mˆî™. ñ‚èœ ñóƒè¬÷ õ÷˜ˆî£™ ñóƒèœ ñ‚è¬÷ õ÷˜‚°‹.
ñóƒèœ Þ™ô£M†ì£™ ñ¬ö °¬ø»‹. õ£ùˆF¡ ñ¬öˆ¶O ¬õòˆF¡
àJ˜ˆ¶O.

38. ªð£¶ ÞìƒèO™ ñ‚èO¡ àJ¼‚° Ýðˆ¶ ãŸð´ˆ¶‹ G¬ô¬ñè¬÷
(situation) (Üó² â™¬è‚°œ Ãì) ÜšõŠ«ð£¶ ÜP‰¶ ÜõŸ¬ø„ êKªêŒò
«õ‡´‹.

39. îQò£˜ ªê£ˆ¶‚è÷£½‹ ñ‚èÀ‚° õó‚Ã®ò Ýðˆ¶‚è¬÷ ÜP‰¶
ÜõŸ¬øˆ îM˜‚è àí˜ˆî «õ‡´‹. îõPù£™ ñ¡ø«ñ î¬ôJ†´ êK
ªêŒò ÜFè£óº‹ ªð£ÁŠ¹º‡´ (H 128, 129, 130).

40. ñ¡øˆF¡ ªê£ˆ¶‚è¬÷Š ð£¶è£ˆî™, (ñ¡ø GFJL¼‰¶ õ£ƒèŠð†ì Gô‹
ñŸÁ‹ ñ¡øˆFŸ° åŠð¬ì‚èŠð†ì ÜóC¡ ¹ø‹«ð£‚° Gôƒèœ ñŸÁ‹
áó£†C ð°FJ™ àœ÷ è£LJìƒèœ, ªî¼ º¬ùèœ). è†®ì‹ «ð£¡ø
õ¬èèO™ Ý‚AóIŠ¬ð ÜèŸÁî™. ñ¡øˆF¡ ªê£ˆ¶‚è¬÷Š ð£¶è£ŠðF™
ñ‚èœ HóFGFèÀ‚° ªð£ÁŠ¹ à‡´ â¡Á ªê¡¬ù àò˜cFñ¡ø‹
ÜîÂ¬ìò 22.07.99 «îCò K† ñÂ â‡. 12180/1999 b˜ŠH½‹ à„ê
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cFñ¡ø‹ ÜîÂ¬ìò 09.07.2002 «îCò K† ñÂ â‡. 313/2002 ¡ b˜ŠH½‹
(CM™) ÃP»œ÷ù.

41. Aó£ñ áó£†C Ý‡´«î£Á‹ å¼ õ÷˜„C F†ì‹ îò£K‚è «õ‡´‹ (H240)

42. áó£†C îò£K‚°‹ F†ì‹ ªð£¼÷£î£ó «ñ‹ð£†®Ÿè£è¾‹, êÍè cF
õöƒ°õîŸè£è¾‹ Þ¼‚è «õ‡´‹ (H 257).

43. åšªõ£¼ Ý‡´‹ G˜õ£èˆ¬î ðŸPò Ý‡´ ÜP‚¬è îò£K‚è «õ‡´‹. (H
98)

44. áó£†CJì‹ ê†ìŠð® åŠð¬ì‚èŠð†ì ¹ø‹«ð£‚° Gôƒè¬÷ ÜÂðMˆ¶
ð£¶è£‚è «õ‡´‹ (H 134)

45. Üó² ÜP‚¬è ªõOJ†ì£™ Aó£ñˆF¡ Cô ªð£¶ ªê£ˆ¶‚èœ áó£†C¬ò
ê£¼‹ -  (H 132)

46. Üó² MF‚°‹ è†´Šð£´èÀ‚° à†ð†´ c˜G¬ôè¬÷ ðó£ñK‚èô£‹ -
°®ñó£ñˆ¶ ðE ªêŒòô£‹ (H 133)

47. ê£¬ô«ò£ó îŸè£Lè è¬ì‚°‹, ð‰î½‚°‹ è†ìí‹ G˜íJ‚è ÜFè£ó‹.

ñ‚è÷£†CJ¡ Ýˆñ£,
Üóê¬ñŠ¹è¬÷ Þò‰Fóˆîùñ£è ñ£ŸÁõFL™¬ô;
ñ£ø£è,
Ü¶ ñ‚èO¡ ÞîòƒèO™
ê«è£îóˆ¶õˆ¬î M¬îŠðF½™ô¶!

- ñè£ˆñ£ è£‰F
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î¬ôõ˜

1. î¬ôõ˜ Þ¼ ªð£ÁŠ¹è¬÷ õA‚Aø£˜
· î¬ôõ˜
· ªêò™ÜFè£K

2. î¬ôõó£è ªêò™ð´‹«ð£¶ ªêò™ ÜFè£KJ¡ ÜFè£óˆ¬î ªêò™ð´ˆî
º®ò£¶. ªêò™ÜFè£K î¬ôõK¡ ªð£ÁŠ¬ð ÝŸø º®ò£¶.

3. áó£†CJ¡ ïìõ®‚¬èè¬÷ F†ìI†´ å¼ƒA¬íˆ¶ Þò‚°ðõ˜.

4. î¬ôõK¡ Ý˜õˆ¬î ªð£Áˆ¶ î£¡ G˜õ£èˆF¡ ªêò™ð£´ Þ¼‚°‹.

5. â¿îŠð†ì ªð£ÁŠ¹è¬÷ Mì, â¿îŠðì£î ªð£ÁŠ¹èœ ðô à‡´.

î¬ôõK¡ èì¬ñèœ

1. áó£†C‚ Ã†ìˆ¬î‚ Ã†ì «õ‡´‹.

2. â™ô£ Ýõíƒè¬÷»‹
ð£˜¬õJìô£‹

3. ê†ìˆî£™ HøŠH‚èŠð†´œ÷
èì¬ñè¬÷ G¬ø«õŸø
«õ‡´‹.

4. Ü½õôè è®îƒèœ î¬ôõ˜
õNò£èˆî£¡ ÜÂŠðŠðì

«õ‡´‹. (H.46)

5. áó£†C Ã†ìˆFŸ° î¬ô¬ñ
ãŸè «õ‡´‹. (H 89)

6. Aó£ñ ê¬ð Ã†ìˆ¬î Ã†®,
î¬ô¬ñ ãŸÁ ïìˆî«õ‡´‹.

(H.3)

Aó£ñ áó£†C
î¬ôõK¡ èì¬ñèœ,

àK¬ñèœ, ð£¶è£Š¹èœ 6
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7. Ã†ì ïìõ®‚¬èè¬÷ ðF¾ ªêŒ¶ ïìõ®‚¬èJ¡ ïè¬ô Í¡Á
FùƒèÀ‚°œ ÝŒõ£÷¼‚° ÜÂŠð «õ‡´‹. (H. 92)

8. õƒAJ™ Þ¼‰¶ ðí‹ â´ŠðîŸ° è£«ê£¬ôJ™ ¬èªò¿ˆ¶ Þì «õ‡´‹.
(H. 188)

9. ÜƒèˆFù¼‚° Mõ£îŠ ªð£¼O™ ðí‹ ê‹ð‰îñ£ù ðŸÁ Þ¼‰î£™ Üõ¬ó
ÜŠªð£¼œ ðŸPò Mõ£îˆF™  èô‰¶ ªè£œ÷ ÜÂñF‚è£¶ Þ¼‚è «õ‡´‹.

10. b˜ñ£ùˆFŸ° Ýîóõ£è¾‹ âFó£è¾‹ êñ Ýîó¾ Þ¼‰î£™ îù¶ Þó‡ì£õ¶
õ£‚¬è ªê½ˆî «õ‡´‹. (MFèœ).

11. ðîMŠ Hóñ£íˆ¬î àKò è£ôˆFŸ°œ â´ˆ¶‚ªè£œ÷ «õ‡´‹. (H. 40)

12. àÁŠHù˜ ðîM¬ò ó£Tù£ñ£ ªêŒ¶ è®îˆ¬î‚ ªè£´‚°‹«ð£¶ Ü¬î 15
FùƒèÀ‚°œ áó£†CJ¡ CøŠ¹ Ã†ìˆ¬î‚ Ã†® àÁŠHù˜èÀ‚°ˆ
ªîKMˆ¶ M†´ ñ¡øˆF¡ ðKYô¬ù‚° ¬õ‚è «õ‡´‹.

13. Üõ˜ ðîM õA‚èˆ î°F¬ò Þö‰¶ M†ì£ªó¡Á ¹è£˜ õ‰î£™ Ü¬î Üõ˜
åŠ¹‚ ªè£œ÷£M†ì£™ Üõ¼¬ìò î°FJ¡¬ñ¬òŠ ðŸP º®¾ ªêŒò
àK¬ñ cFñ¡øˆFŸ° ñÂ ªêŒ¶ ªè£œ÷ «õ‡´‹. (H. 41).

14. õ£‚è£÷˜ ð†®òL™ Üõ¼¬ìò ªðò˜ Þ¼Šð¬î àÁF ªêŒî™.

15. î°FJ¡¬ñò£™ î¡Â¬ìò ðîM ÜŸÁŠ «ð£è£ñL¼Šð¬î
è£ˆ¶‚ªè£œ÷™.

16. «î˜î™ ªêô¾‚ èí‚¬è àKò ï£†èÀ‚°œ «î˜î™ Ý¬íòˆFŸ°ˆ î¼î™.

17. ñ¡ø G˜õ£èˆF¡ W› ªêŒòŠð´‹ «õ¬ôèœ, F†ìƒè¬÷Š ð£˜¬õJ†´
ÝŒ¾ ªêŒ¶ àKò ïìõ®‚¬è¬òŠ ðK‰¶¬óˆî™.

18. ñ¡øˆ b˜ñ£ùƒèO¡ ªêò™ð£†¬ì ÝŒ¾ ªêŒî™.

19. ñ¡øˆF¡ G˜õ£èˆF¡ W› ÞòƒAõ¼‹ Ü½õôèƒè¬÷Š ð£˜¬õJ´î™,
ñ¡ø„ ªê£ˆ¶‚è¬÷Š ð£˜¬õJ´î™.

20. ò£ªî£¼ Ã†ìŠ ªð£¼O™ î¬ôõ¼‚«è îQŠð†ì º¬øJ™ Ü‚è¬ø
Þ¼‰î£™ Üõ˜ Ã†ì ïìõ®‚¬èJL¼‰¶ å¶ƒAJ¼‚è «õ‡´‹.

21. Ã†ìƒèO™ b˜ñ£ù‹ ÞòŸÁ‹«ð£¶ Ýîóõ£è (ñŸÁ‹) âF˜Šð£è
õ£‚èOˆîõ˜èO¡ ªðò˜è¬÷Š ðF¾ ªêŒò «õ‡´‹. (MFèœ)

22. «õ‡´«è£œ Ã†ì‹ Ã†ì «è£K‚¬è õ‰î£™ àì¡ Ã†ìˆ¬î‚ Ã†ì
ïìõ®‚¬è â´‚è «õ‡´‹. (MFèœ)

23. Ã†ìƒèO™ b˜1ñ£ùƒèO¡ e¶ õ£‚ªè´Š¹ ï¬ìªðÁ‹«ð£¶ ÜF™ èô‰¶
ªè£œ÷™.

24. Ã†ìƒèÀ‚° àÁŠHù˜èœ ÜÂŠ¹‹ b˜ñ£ùƒè¬÷»‹ «èœMè¬÷»‹
ªðŸÁ Ü¬õèO¡ «ñ™ ïìõ®‚¬è â´ˆî™.
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25. Ã†ìƒèO¡ «ð£¶ â¿ŠðŠð´‹ Hó„C¬ùèÀ‚° b˜¾ è£í «õ‡´‹.

26. Ã†ì‹ º®õ¬ì»‹ õ¬óJ™ °¬øªõ‡ Þ¼Šð¬î ªî£ì˜‰¶ è‡è£Eˆ¶
õ¼î™, °¬øªõ‡ °¬ø»‹«ð£¶ àCîñ£ù ïìõ®‚¬è â´ˆî™.

27. Ã†ì º®M™ àÁŠHù˜èœ ¬èªò¿ˆ¬î‚ Ã†ì ïìõ®‚¬èŠ ¹ˆîèˆF™
ªðø «õ‡´‹.

28. Ã†ì‹ º®‰î H¡¹ Ã†ì ïìõ®‚¬èŠ ¹ˆîèˆ¬î º®ˆ¶ ¬õˆ¶
¬èªò¿ˆF´î™.

29. ñ¡øˆF¡ ÜFè£ó åŠðOŠH¡ð® ÜFè£ó‹ ªðŸøõ˜èœ ÝŸPò
ªêò™ð£´è¬÷ ÜšõŠ«ð£¶ ÝŒ¾ ªêŒ¶ î°‰î ïìõ®‚¬è¬ò â´ˆî™.

30. ñ¡ø‹ ªêò™ðì£î Å›G¬ô ãŸð´‹«ð£¶ àKò «ñ™ïìõ®‚¬è â´‚è
ÝŒõ£÷¼‚° ÜP‚¬è¬ò ÜÂŠð «õ‡´‹. (H. 204)

31. ñ¡ø‹ Üõ¼‚° ÜOˆî ÜFè£ó åŠðOŠ¬ð„ ªêò™ð´ˆ¶î™.

32. «õ¬ôèœ ï¬ìªðÁõ¬îŠ ð£˜¬õJ†´ Ü¬õèO¡ ¶Kî º®MŸ° ãŸð£´
ªêŒî™.

33. ¶¬íˆ î¬ôõ˜ ñŸÁ‹ àÁŠHù˜èœ ðîM¬òˆ ¶ø‰î£™ Ü¶ ðŸP
ñ¡øˆFŸ°ˆ ªîKMˆî™.

34. î¬ôõ˜ Üõ¼¬ìò ÜFè£óƒèO™ CôõŸ¬øˆ ¶¬íˆ î¬ôõ¼‚° Ü™ô¶
¶¬íˆ î¬ôõ˜ Þ™ô£F¼‚°‹«ð£¶ å¼ àÁŠHù¼‚° åŠðOŠ¹
(Delegation)  ªêŒî£™ Ü¶ ðŸPò îèõ¬ô ñ¡øˆFŸ°ˆ ªîKM‚è «õ‡´‹.

35. îù¶ ªê£ˆ¶ ÜP‚¬è¬ò àKò è£ôˆFŸ°œ ðF¾ ªêŒò «õ‡´‹.

36. ðîM‚ è£ô‹ º®‰î¾ì¡ ªð£ÁŠ¬ð àKò ïðKì‹ åŠð¬ì‚è «õ‡´‹.

37. G˜õ£èº‹ ñ¡øº‹ ²Íèñ£è¾‹ ðò¡ îóˆî‚è Ü÷M½‹ Þòƒ°õ¬î
àÁFŠð´ˆ¶î™.

î¬ôõK¡ ÜFè£óƒèœ (Powers)

1. ¶¬íˆ î¬ôõ˜ ðîM è£Lò£è Þ¼‚°‹«ð£¶ î¬ôõ˜ îù¶ Ü½õ™èO™
CôõŸ¬ø Gð‰î¬ùè¬÷ MFˆ¶ ò£ªî£¼ àÁŠHù¼‚°‹ åŠðOŠ¹
ªêŒòô£‹. (H. 48)

2. «î¬õŠð†ì£™ ¶¬íˆ î¬ôõ¼‚° ÜFè£ó åŠðOŠ¹„ ªêŒî™. ÝJÂ‹

ñ¡ø‹ î¬ì ªêŒ¶œ÷ ÜFè£óƒè¬÷ õöƒè‚Ãì£¶.

3. G˜õ£è‹ ê‹ð‰îñ£è õ¼‹ îð£™è¬÷Š ð£˜¬õJ´î™.

4. Ã†ìˆF™ ð£˜¬õò£÷˜èœ èô‰¶ ªè£œõ¬î ÜÂñFˆî™ ñŸÁ‹
Üõ˜è¬÷‚ è†´Šð£´ ªêŒî™ (MFèœ)
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5. Ã†ìˆF™ àÁŠHù˜èœ
âõ«óÂ‹ îèõ™è¬÷Š
ð®‚°‹«ð£¶ ÜõŸPŸè£ù
Ýî£óƒè¬÷Š ð£˜¬õJ†´
F¼ŠF ªðŸø H¡ù«ó
Üˆîèõ™è¬÷Š ð®‚è
ÜÂñFˆî™. (MFèœ).

6. Ã†ìƒèO¡ «ð£¶
àÁŠHù˜èO¡ «ð„C¡ Üõè£êˆ¬î è†´Šð´ˆ¶î™ (MFèœ)

7. Ã†ìˆF™ îQŠð†ì º¬øJ™ âõ¬ó»‹ (ÜFè£Kèœ à†ðì) ÜõÉø£è «ðê
ÜÂñF ñÁˆî™.

8. Ã†ìˆF™ Ü™ô£îõ˜è¬÷‚ °¬øÃP «ðê ÜÂñF ñÁˆî™. (MFèœ)

9. î¬ôõ˜ M¼‹¹‹ «ð£¶ Üõ¼¬ìò ðîM¬òˆ ¶ø‚èô£‹.

î¬ôõK¡ àK¬ñèœ (Rights)

1. «î˜‰ªî´‚èŠð†ì å¼ àÁŠHù¼‚°Kò â™ô£ àK¬ñè¬÷»‹ ªðŸøõ˜
(H.43)

2. ñ¡ø G˜õ£èˆF¡ Ýõíƒè¬÷ Üµ°õîŸ° àK¬ñ ªðŸøõ˜.

3. Ã†ìŠ ªð£¼†è¬÷ˆ îò£˜ ªêŒò àK¬ñ.

4. ñ¡øˆî¬ôõK¡ î°FJ¡¬ñ¬òŠ ðŸPò õö‚° cFñ¡øˆF™ ï¬ìªðÁ‹
«ð£¶ b˜Š¹ õ¼‹ õ¬óJ™ Üõ˜ ðîMJ™ c®ˆ¶ õóô£‹.

î¬ôõ¼‚è£ù ê½¬èèœ (Privileges)

1. Üó²‚° ñ¡øˆF¡ â™ô£ è®îŠ «ð£‚°õóˆ¶‹ î¬ôõ˜ Íôñ£è«õ
ïìˆîŠðì «õ‡´‹.

2. ñ¡øˆF¡ Gòñù‚ °¿M™ àÁŠHùó£è¾‹ Ü‚°¿M¡ î¬ôõó£è¾‹
Þ¼ˆî™.

3. ñ¡øˆî¬ôõ˜ ðîM¬ò õA‚èˆ î°FJ¡¬ñ¬òŠ ðŸPò ¹è£˜ â¿‰î£™
Ü¶ðŸPò º®¾ ÜPò cFñ¡øˆ¬î Üµèô£‹. cFñ¡øˆF™ õö‚° º®»‹
õ¬ó Üõ˜ ðîMJ™ c®‚èô£‹.

4. Aó£ñ áó£†C î¬ôõ˜ e¶ ï‹H‚¬è Þ™ô£ b˜ñ£ù‹ ªè£‡´ õó º®ò£¶.

î¬ôõK¡ ªð£ÁŠ«ðŸø™ (Liability)

1. G˜õ£èˆF¡ GF ÞöŠHŸ«è£ ªê£ˆ¶ «êî£óˆFŸ«è£ î¬ôõK¡
èõùI¡¬ñ«ò£ (Ü) îõø£ù ïìˆ¬î«ò£î£¡ è£óí‹ â¡ø£™ ÜîŸ° Üõ˜
ªð£ÁŠ¹ ãŸè «õ‡´‹ (H. 234)
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2. GÏH‚èŠð†ì °Ÿø„ ê£†´èO¡ «ðK™ ðîM c‚èˆFŸ°Kòõ˜.ÝŒõ£÷˜
Ý¬í HøŠH‚è «õ‡´‹ (205).

3. ªð£¶ áNò˜ â¡Á è¼îŠð´õî£™ ãŸð´‹ ªð£ÁŠ¹èÀ‚° Ý÷£°î™.

î¬ôõ¼‚° ð£¶è£Š¹èœ (Protections)

1. ï™ªô‡íˆF¡ð£™ ªêò™ð´‹«ð£¶ Üõ˜ªêŒî ò£ªî£¼ ªêò½‚è£è
Üõ˜e¶ â‰îMîñ£ù ê†ì ïìõ®‚¬è¬ò»‹ â´‚èŠð´î™ Ãì£¶ (H.232)

2. ñ¡ø‹ î¬ôõK¡ ÜFè£óƒèO™ î¬ôJì‚ Ãì£¶.

3. ñ¡øˆ î¬ôõ˜ Üõ¼¬ìò ðîMJ¡ ªð£ÁŠ¹ è£óíñ£è ªêò™ð´‹«ð£¶
°Ÿø‹ ªêŒî£™ ÜîŸ° Üõ˜e¶ õö‚°ˆªî£ìó ÜóC¡ º¡ ÜÂñF¬òŠ
ªðø «õ‡´‹. (H.230)

4. ñ¡øˆ î¬ôõK¡ ïìõ®‚¬èò£™ ð£F‚èŠð†ì ïð˜ ÞöŠd´ «è£K õö‚°
ªî£´‚è 30 ï£†èœ è£ô Üõè£ê‹ «î¬õ. (H.231)

5. ñ¡øˆ î¬ôõ˜ Üõ¼¬ìò èì¬ñ¬ò„ ªêŒ»‹«ð£¶ âõ¼‹ Üõ¼¬ìò
ðEJ™ °Á‚W´ ªêŒò£ñ™ Þ¼ŠðîŸè£ù ð£¶è£Š¹ à‡´. (H. 249)

î¬ôõ¼‚° àKò èì¬ñèœ (Prohibitions)

1. î¬ôõ˜ «ïó®ò£è ðíŠðŸÁ ê‹ð‰îŠð†ì ªð£¼œ ñ¡øˆFŸ° Mõ£îˆFŸ°
õ¼‹«ð£¶ Mõ£îˆF™ ñŸÁ‹ õ£‚ªè´ŠH™ èô‰¶ ªè£œ÷ˆ î¬ì. «ñ½‹
ÜŠ«ð£¶ Üõ˜ Ã†ìˆFŸ°ˆ î¬ô¬ñ õA‚è¾‹ î¬ì (H.91).

2. ñ¡ø GFJL¼‰¶ áFò‹ ªðøˆ î¬ì (ðòíŠð®, Üñ˜¾Šð® îMó) (H.82)

3. ÜóC¡ º¡ ÜÂñFJ¡P ªõOï£´èÀ‚° Ü½õ™ GIˆîñ£è ªê™ôˆ î¬ì
(H.82-»)

4. î¬ôõ˜ ðîMJL¼‰¶ Mô‚èŠð†ì£™, Mô‚èŠð†ì «îFJL¼‰¶
Í¡ø£‡´ õ¬ó e‡´‹ î¬ôõ˜ «î˜îL™ GŸèˆ î¬ì (H. 205)

5. î¬ôõ˜ ðîMJL¼‚°‹«ð£¶ ê†ìñ¡ø àÁŠHùó£è «î˜‰ªî´‚èŠð†ì£™
î¬ôõ˜ ðîMJL¼‚èˆ î¬ì (H.38-»)

6. å¼ àÁŠHù¼‚°ˆ î¬ôõ˜ Üõ˜ ÜFè£ó åŠðOŠ¹ ªêŒF¼‚°‹«ð£¶
Þ¡ªù£¼ àÁŠHù¼‚° ÜFè£ó åŠðOŠ¹ ªêŒòˆ î¬ì.

7. ñ¡øˆ ¶¬íˆ î¬ôõ˜ ðFMJL¼‚°‹ ªð£¿¶ å¼ àÁŠHù¼‚° ÜFè£ó
åŠðOŠ¹ ªêŒò‚ Ãì£¶.

î¬ôõ¼‚è£ù î´Š¹èœ (Restrictions)

1. ñ¡øˆ î¬ôõ˜ ÜFè£ó åŠðOŠ¹„ ªêŒò‚ Ãì£¶ â¡Á ñ¡ø‹ ñÁˆî
ÜFè£óƒè¬÷ ÜFè£ó åŠðOŠ¹ ªêŒò‚ Ãì£¶.
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2. ¶¬íˆ î¬ôõ˜ ðîMJ™ Þ™ô£F¼‚°‹«ð£¶ å¼ àÁŠHù¼‚° ñ¡øˆF¡
º¡ ÜÂñFJ™ô£ñ™ å¼ Ý‡®™ 90 ï£†èÀ‚° «ñ™ î¬ôõ˜ ÜFè£ó
åŠðOŠ¹ ªêŒò‚ Ãì£¶.

3. å¼ àÁŠHù¼‚° ÜFè£ó åŠðOŠ¹ õöƒAJ¼‚°‹ «ð£¶ Þ¡ªù£¼
àÁŠHù¼‚° ÜFè£ó‹ åŠðOŠ¹ ªêŒò‚ Ãì£¶.

î¬ôõ¼‚° î‡ì¬ùèœ (Penalties)

1. î¬ôõ˜ Ü™ô£î«ð£¶ å¼õ˜ î¬ôõ˜ «ð£™ ªêò™ð†ì£™ Üðó£î‹ Ï.1000
õ¬ó (H.246).

2. î¬ôõ˜ ðîMJ™ Þ¼Šð¶ º®‰¶M†ì«ð£¶ ðîMJ¡ ªð£ÁŠ¹è¬÷
åŠð¬ì‚èˆ îõPù£™ Ï.1000 õ¬ó Üðó£î‹. (H. 246)

3. ÜóC¡ ÜÂñFJ¡P Ü½õ™ GIˆîñ£è ªõOï£´ ªê¡ø£™ Ï. 50000 õ¬ó
Üðó£î‹. Þ¶«ð£™ Þó‡´ º¬ø Üðó£î‹ MF‚èŠð†ì£™ ðîMJö‚è
«ïK´‹. (H 245 - »)

î¬ôõ¼‚° õ¬óò¬øèœ (Limitations)

1. Þ¬ìˆ«î˜îL™ ªõŸPªðŸø (Ü) ñ¡ø‹ è¬ô‚èŠð†ì Hø° ïì‰î
«î˜îL™ ªõŸPªðŸø î¬ôõ˜ ñ¡øˆF¡ e¶ Þ¼‚°‹ Ý»†è£ô‹ ñ†´«ñ
ðîM õA‚èô£‹.

2. Í¡Á Ã†ìƒèÀ‚° õó£îî£™ ðîM Þö‰î£™ Þó‡´ º¬ø ñ†´«ñ ðîM
e†´ˆîó ñ¡øˆFŸ° «è£K‚¬è ¬õ‚èô£‹.

3. î°FJ¡¬ñ ªðŸøî£™, ðîM¬ò Þö‰îî£™, î¬ôõ˜ ðîM‚° ï¬ìªðŸø
«î˜îL™ ªõŸPªðŸø î¬ôõ˜, ðîM Þö‰î î¬ôõ˜ «ñ™ º¬øf†ì£™
ªõŸP ªðŸø£™ Üõ˜ e‡´‹ ðîM¬ò ãŸ°‹ õ¬óJ™ î£¡ Þ¬ìˆ«î˜îL™
ªõŸP ªðŸøõ˜ î¬ôõ˜ ðîM¬ò õA‚èô£‹.

î¬ôõK¡ CøŠ¹ àK¬ñèœ

î°FJ¡¬ñ¬ò Ü¬ì‰î î¬ôõ˜, «ñ™º¬øf†®™ ªõŸPªðŸø£™ e‡´‹
î¬ôõ˜ ðîM¬ò õA‚èô£‹.

èí‚° ªð£ÁŠ¹ ªê£™ô™ (Accountablility)

ê†ìˆF™ àœ÷ èì¬ñè¬÷ Gò£òñ£ù º¬øJ™ G¬ø«õŸøˆ îõPù£™
õ£‚è£÷¼‚°Š ðF™ ªê£™ô «õ‡®òõ˜ Ýõ£˜. (accountable to the voters)

è†´Šð£´èœ (Controls)

1. ¶¬íˆî¬ôõ¼‚° î¬ôõ˜ ÜO‚°‹ ÜFè£ó åŠðOŠH™ î°Fò£ù
è†´Šð£´è¬÷»‹ Gð‰î¬ùè¬÷»‹ MFˆî™.

2. Ã†ìƒèO™ àÁŠHù˜ «ð²‹ «ïóˆ¬î»‹, «ð„C¡ î¡¬ñ¬ò»‹
è†´Šð´ˆ¶î™.
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ªêò™ ÜFè£K

1. îI›ï£´ áó£†Cèœ ê†ìˆF™ î¬ôõ¼‚°‹ ªêò™ ÜFè£K‚°‹ îQˆîQ«ò

ÜFè£óƒèÀ‹, ªð£ÁŠ¹èÀ‹ ªê£™ôŠð†®¼‚A¡ø¶.

2. î¬ôõ«ó Þ¼ ðîMèO½‹ ªêò™ð†ì£½‹, î¬ôõ˜ â¡ø º¬øJ™ ªêò™

ÜFè£KJ¡ ÜFè£óƒè¬÷»‹, ªêò™ ÜFè£K â¡ø G¬ôJ™ î¬ôõó£è¾‹

ªêò™ðì º®ò£¶. Þ‰î «õÁð£†¬ì ªîKMˆ¶‚ ªè£œõ¶ ÜõCò‹.

ªêò™ ÜFè£KJ¡ èì¬ñèœ

1. ñ¡øˆF¡ b˜ñ£ùƒè¬÷„ ªêò™ð´ˆî «õ‡´‹. ÝJÂ‹ å¼ b˜ñ£ùˆF¡

ê†ì º¬ø¬òŠ ðŸP äò‹ â¿‰î£™ ÜóC¡ ªîO¾¬ó¬òŠ ªðŸ«ø ªêò™ðì

«õ‡´‹. (H.84)

2. ñ¡øˆ b˜ñ£ùƒè¬÷„ ªêò™ð´ˆFò¶ ðŸPò º¡«ùŸø ÜP‚¬è¬ò

ñ¡øˆFŸ° è£ôº¬øò£è ÜO‚è «õ‡´‹.

3. õK õÅ™ ðŸPò ñ£î£‰Fó ÜP‚¬è¬ò ñ¡øˆFŸ° ÜO‚è «õ‡´‹.

4. ñ¡øˆF¡ ÜÂñF‚°†ð†´ ê†ìˆF™ Üõ¼‚° ÜO‚èŠð†´œ÷ èì¬ñèœ,

ªð£ÁŠ¹èœ ÜFè£óƒè¬÷„ ªê½ˆî «õ‡´‹. (H.84)

5. ê†ìˆF¡ è£Kòƒè¬÷ («ï£‚èƒè¬÷) G¬ø«õŸÁõîŸ° Üõ˜ «ïó®ò£èŠ

ªð£ÁŠð£õ£˜ (H. 84)

6. ñ¡øˆF¡ ªî£ì˜‰î 3 Ã†ìƒèÀ‚° õ¼¬è îó£î àÁŠHù˜èÀ‚° Üõ˜

ðîMJö‰î¬îŠ ðŸPò îèõ¬ô â¿ˆ¶ Íôñ£èˆ ªîKM‚è «õ‡´‹.

Üˆîèõ¬ô ñ¡øˆF¡ Ü´ˆî Ã†ìˆF™ ¬õ‚è «õ‡´‹. Í¡ø£õ¶

Ã†ìˆFŸ° õó£M†ì£™ ðîMJö‚è «ïK´‹ â¡Á Þó‡´ Ã†ìƒèÀ‚°

ªî£ì˜‰¶ õó£î ê‹ð‰îŠð†ì àÁŠHù˜èÀ‚° º¡ªù„êK‚¬è ªè£´Šð¶

ñó¹ (H.41)

Aó£ñ áó£†C
ªêò™ ÜFè£KJ¡

ªð£ÁŠ¹èœ, àK¬ñèœ,
èì¬ñèœ.

7
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7. Aó£ñ áó£†CJ¡ õ£‚è£÷˜ ð†®ò¬ô õ£˜´ õ£Kò£è ðó£ñK‚è «õ‡´‹.
(H. 14).

8. ð…ê£òˆF™ ðE¹K»‹ ðEò£÷˜è¬÷ è†´Šð´ˆ¶î™ (H.84)

9. ð…ê£òˆ¶ Ýõíƒè¬÷ ð£˜¬õJì «è†°‹«ð£¶ ÜõŸ¬ø êñ˜ŠH‚è
«õ‡´‹. (H.93)

10. ð…ê£òˆ¶ ðEò£÷˜è¬÷ «õÁ ð…ê£òˆFŸ° ñ£Áî™ ªêŒ»‹ º¡ù˜
ÝŒõ£÷˜ ªêò™ ÜFè£K¬ò èô‰¶ ªêò™ðì «õ‡´‹ (H.104).

11. ñ¡øˆF¡ î¬ôõ˜ àÁŠHù˜ ðîM õA‚è î°F¬ò Þö‰¶M†ìî£è ¹è£˜
õ‰î£™ Ü¬î Üõ¼‚° â¿ˆ¶ Íôñ£èˆ ªîKMˆ¶ M†´ Üˆîèõ¬ô
ñ¡øˆF¡ Ü´ˆî‚ Ã†ìˆFŸ° ¬õ‚è «õ‡´‹. ñ¡øˆ î¬ôõ˜ /
àÁŠHù˜ ðîM õA‚èˆ î°F¬òJö‰¶ M†ìî£è õ‰î îèõL¡ «ðK™ àKò
cFñ¡øˆF¡ è¼ˆ¬îŠ ªðø ñ¡ø‹ àˆîóM†ì£™ Üšõ£«ø Üõ˜ ªêò™ðì
«õ‡´‹. (H. 41)

12. ñ¡ø‹ ÜîÂ¬ìò èì¬ñè¬÷ ÝŸø¾‹ ÜFè£óƒè¬÷„ ªê½ˆî¾‹
«î¬õò£ù ïìõ®‚¬èè¬÷‚ è£ôˆ«î â´ˆ¶ ñ¡ø‹ Fø¬ñò£è„ ªêò™ðì
àî¾î™.

13. G˜õ£è‚ °¬øð£´èœ ðŸP ñ¡ø àÁŠHù˜èœ (ñ) ªêò™ ÜFè£Kèœ,
ªð£¶ñ‚èœ èõùˆFŸ° ªè£‡´ õ‰î£™ Ü¬î àìÂ‚°ì¡ èõQˆ¶
ïìõ®‚¬è â´ˆî™ (H.81)

14. ãô‹ MìŠðì «õ‡®ò °ˆî¬èè¬÷ àKò è£ôˆFŸ° º¡«ð ãô‹ M†´
°ˆî¬èŠ ðˆFóƒè¬÷ â¿F º®‚è «õ‡´‹. ðF¾ ªêŒò «õ‡®ò
ðˆFóƒè¬÷ ðF¾ ªêŒî H¡ î£¡ ªðø «õ‡´‹ (MFèœ).

15. ñ¡ø àÁŠHù˜èœ G˜õ£èˆF¡ Ýõíƒè¬÷Š ð£˜‚è M¼‹Hù£™ Ü¬î
MFèO¡ð® ÜÂñFˆî™ (H.81)

16. ñ¡ø àÁŠHù˜èœ ðîM õA‚èˆ î°FJ¡¬ñ¬ò ãŸð´ˆ¶‹ ªêò™èO™
ß´ð†ì¬î ÜP‰¶ Üî¡e¶ «ñ™ ïìõ®‚¬è¬ò â´ˆî™.

17. ñ¡ø‹ b˜ñ£Qˆî Ü÷M™ ð™«õÁ õKèO¡ «è†¹è¬÷‚ è£ôˆF™ G˜íò‹
ªêŒ¶ õKˆ ªî£¬èè¬÷ è£ôˆF™ õÅ™ ªêŒò «õ‡´‹.

18. õKMô‚°Š ªðø àK¬ñ»œ÷ è†®ìƒèœ (ñŸÁ‹) ïð˜èO¡ î°F¬ò
Ýó£Œ‰¶ º®¾ ªêŒî™.

19. ñ¡ø‹ / ê†ì‹ MFèO™ G˜íò‹ ªêŒ¶œ÷ ð™«õÁ àKñ‚ è†ìíƒèœ,
è†ìíƒèœ ªêô¾ˆ ªî£¬èèœ «ð£¡øõŸ¬ø è£ô£è£ôˆF™ õÅ™ ªêŒ¶
àKñ‹ (Ü) ÜÂñFè¬÷ õöƒ°î™.
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20. ñ¡øˆF™ ÞòŸøŠð†ì â™ô£ b˜ñ£ùƒè¬÷»‹ Üº™ð´ˆîˆ «î¬õò£ù
ïìõ®‚¬èè¬÷ˆ ¶Kîñ£è â´‚è «õ‡´‹. ÞòŸøŠð†ì b˜ñ£ùƒèO™
°¬øð£´èœ Þ¼‰î£™ «ñ™ ÜFè£KèÀ‚° ªîKMˆ¶ è£ˆF¼‚èô£‹.

21. ñ¡øˆF¡ GFG¬ô ÜP‚¬è¬ò îò£Kˆ¶ àKò «îF‚°œ ñ¡øˆF¡
åŠ¹î¬ôŠ ªðÁî™, «î¬õ»œ÷ «ïóˆF™ ¶¬í GFG¬ô ÜP‚¬è¬ò»‹
îò£Kˆ¶ ñ¡øˆF¡ åŠ¹î¬ôŠ ªðÁî™, ñ£î£‰Fó õó¾, ªêô¾ ðŸPò
²¼‚èˆ¬î ñ£î£‰Fó‚ Ã†ìƒèO™ îõø£ñ™ ð£˜¬õ‚° ¬õˆî™ (H. 192

ñŸÁ‹ MFèœ)

22. ñ¡øˆFŸ°„ «êó«õ‡®ò ªî£¬èèœ, è£ô£õFò£°‹ º¡«ð õÅ™
ªêŒõîŸè£ù àK¬ñJò™ õö‚°è¬÷ˆ ªî£´‚è «õ‡´‹. (MFèœ)

23. ñ¡øˆF¡ ªê£ˆ¶‚è¬÷ êKò£ù º¬øJ™ ð£¶è£ˆ¶ õó«õ‡´‹.
Þ¬õèO™ Ý‚AóIŠ¹èœ ãŸð†ì£™ Ü¬î àì«ù ÜèŸø «õ‡´‹.
ªê£ˆ¶‚è¬÷Š ðŸPò ðF«õ†¬ìŠ ðó£ñKˆ¶ õó «õ‡´‹. (H. 131 ñŸÁ‹
MFèœ)

24. ñ¬ùŠ HK¾èÀ‚° ñ¡øˆF¡ åŠ¹î¬ôŠ ªðÁî™ (MFèœ)

25. ªð£¶ ÞìƒèO™ àKò ÞìƒèO™ ñóƒè¬÷ ï´î™.

26. ñ¡øˆF¡ G˜õ£è ÜP‚¬è¬òˆ îò£Kˆ¶ àKò «îF‚°œ ñ¡øˆF¡
è¼ˆ¬îŠ ªðŸÁ áó£†C å¡PòˆFŸ° ÜÂŠ¹î™. (H.98)

27. îE‚¬è ÜP‚¬è¬òŠ ªðŸø H¡¹ 2 ñ£îˆFŸ°œ Ý†«êð¬íèÀ‚°Š
ðF™ â¿F ÜP‚¬è¬ò»‹ ðF™è¬÷»‹ ñ¡øˆF¡ ð£˜¬õ‚°‹ ðFMŸ°‹
¬õˆî™ (MFèœ)

28. «õ¬ôèÀ‚è£ù åŠð‰îŠ ¹œOè¬÷‚ «è£K î°Fò£ù åŠð‰îŠ ¹œO‚°
ñ¡øˆF¡ åŠ¹î¬ôŠ ªðŸÁ «õ¬ô àˆFó¾è¬÷ ÜOˆî™ (MFèœ)

29. è†®ìƒèÀ‚°‚ èîMô‚è‹ Þ´î™, ªî¼‚èÀ‚° â‡èÀ‹, ªðò¼‹
Þ´î™. (H. 158 ñŸÁ‹ MFèœ)

30. G˜õ£èˆF¡ åO¾ ñ¬øM¡¬ñ, ðF™ ªê£™½‹ ªð£ÁŠ¹, èí‚°Š ªð£ÁŠ¹
ªê£™½î™.

31. ÜóC¡ ïôˆ F†ìƒè¬÷»‹ ñ¡øˆFì‹ åŠð¬ì‚°‹ ñŸø F†ìƒè¬÷»‹
ï¡º¬øJ™ G¬ø«õŸÁî™.

32. ÜóC¡ è®îŠ «ð£‚°õóˆ¶è¬÷ ñ¡øˆ î¬ôõ˜ Íô«ñ ïìˆ¶î™.

33. ªð£¶ñ‚èOì‹ °PŠH†ì ï£†èO™ °¬øèœ «è†´ °¬øb˜‚è î‚è
ïìõ®‚¬è â´ˆî™, Þî¬ù º¬øò£è‚ è‡è£Eˆî™.
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34. Ý‚AóIŠ¹è¬÷ àìÂ‚°ì¡ ÜèŸÁî™, ªî£ì˜‰¶ Ý‚AóIŠ¹ ªêŒðõ˜èœ
e¶ °Ÿøõö‚°ˆ ªî£´ˆî™ (H. 131).

35. ñ¡øGFJL¼‰¶ ÞöŠd´ îó‚Ã®ò Å›G¬ôè¬÷ˆ îM˜‚è‚Ã®ò
ªêò™ð£´è¬÷ G¬ø«õŸÁõ¬îˆ îM˜‚èô£‹.

36. àKñƒèœ õöƒ°õîŸè£ù Ý¬í¬ò 30 FùƒèÀ‚°œ ÜÂŠð «õ‡´‹.

37. ï£ŒèÀ‚°‹ ð¡PèÀ‚°‹ àKñ‹ õöƒè™.

38. M÷‹ðóˆ î†® ¬õ‚è ÜÂñF õöƒè™ (H. 131 - »)

39. ãô‹ M´õîŸè£ù ÜFè£ó‹.

40. ñˆFò ÜóC¡ îèõ™ ÜP»‹ àK¬ñ„ ê†ìˆF¡ «è£†ð£´è¬÷Š ¹K‰¶
Üî¡ð® ªêòô£ŸÁî™.

ªêò™ ÜFè£KJ¡ ÜFè£óƒèœ (powers)

1. è†®ìƒèœ è†´õîŸ° ÜÂñF
õöƒA º¬øŠð´ˆ¶î™,
i†´ñ¬ùŠ HK¾èÀ‚° ÜƒWè£ó‹
õöƒ°î™ (MFèœ)

2. áó£†CJ™ ðE¹K»‹ Ü½õô˜èO¡
ªêò™ð£´è¬÷ ÝŒ¾ ªêŒ¶
å¿ƒ°º¬ø ªêŒî™, Gòñù ÜFè£K
â¡ø º¬øJ™ áó£†C
G˜õ£èˆFŸ°ˆ «î¬õò£ù
áNò˜è¬÷ Gòñù‹ ªêŒò
MFèO¡ ð® ïìõ®‚¬è â´ˆî™ (H. 101)

3. áó£†C ðEò£÷˜èœ e¶ å¿ƒ° ïìõ®‚¬è «ñŸªè£‡´ î‡ì¬ù
õöƒ°î™ (H. 106)

4. õK°¬øŠ¹ ñÂ‚è¬÷ ðKYLˆ¶ º®¾ ªêŒî™.

5. ê‹ð‰îŠð†ì ò£ªî£¼ ÞìˆF½‹ ê†ì M«ó£î„ ªêò™èœ
ï¬ìªðÁA¡øùõ£ â¡ø¬î ÜPò àKò º¬øJ™ àœ ¹°‰¶ ð£˜¬õJ´î™
(H. 223)

6. Üõêó è£ôˆF™ ñ¡ø ÜÂñFJ¡P ªêŒ¶î£¡ bó«õ‡´‹ â¡ø
è£Kòƒèœ, ê†ìŠHK¾ 86-¡ W› ªêŒ¶ Ü´ˆî Ã†ìˆF™ ñ¡øˆF¡
îèõ½‚° ¬õˆî™, ñ¡ø‹ ãŸèù«õ ñÁˆ¶œ÷¬î Þ‰îŠ HKM¡ W›
ªêŒò‚Ãì£¶.
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7. Üð£òèóñ£ù è†®ìƒè¬÷ ð£¶è£Šð£è ¬õ‚è„ªê£™ôˆ îõPù£™ Ü¬î
ñ£ŸÁõîŸè£ù ÜFè£ó‹ (H. 128).

8. Üð£òèóñ£ù ñóƒè¬÷ ñ£ŸÁõîŸè£ù ÜFè£ó‹ (H. 129)

9. «ó£´èO¡ Ü¼è£¬ñJ™ Þ¬ì…êô£è Þ¼‚°‹ ¹î˜, ªê®è¬÷ ªõ†ì¾‹,
²õ˜ è†® ð£¶è£Šð£è ¬õ‚°‹ð® ðE‚è¾‹ ÜFè£ó‹ (H. 130)

10. Üð£òèóñ£ù AíÁèœ, °÷‹, °†¬ìè¬÷ GóŠ¹õîŸè£ù ÜFè£ó‹ (H. 143)

11. ê†ìŠð®ò£ù ðEè¬÷ ªêŒ»‹ ªð£¼†´ âõªó£¼õ¼‚°‹ ÜPMŠ¹
ªè£´‚è ÜFè£ó‹ (H. 222).

12. ²è£î£ó «è´ M¬÷M‚°‹ ªê®è¬÷ ò£ªî£¼ ÞìˆF™ Þ¼‰¶‹ ÜèŸø„
ªê£™õîŸè£ù ÜFè£ó‹ (H. 144).

13. Üð£òèóñ£ù ñóƒè¬÷ ªõ†®ù£«ô£ Ü™ô¶ è†®ìƒè¬÷ Þ®ˆî£«ô£
ÜõŸ¬ø MŸÁ ªêôMùˆ¬î «ñŸªè£œ÷ô£‹ (H.145)

14. ªð£¶ ÞìƒèO™ ÜÂñFJ¡P Ý´, ñ£´è¬÷«ò£ ªð£¼†è¬÷«ò£ MŸè
î¬ì ªêŒ»‹ ÜFè£ó‹ (H.150)

15. ê£¬ô æóƒèO™ ÜÂñFJ¡P ªð£¼†è¬÷ MŸèˆ î¬ì ªêŒ»‹ ÜFè£ó‹
(M. 151)

16. ªî£N™õK MFŠðîŸè£ù ÜFè£ó‹ (H. 198 - ¯)

17. áó£†C ê†ìŠð®ò£ù ªêò™ð£´èÀ‚° ÜÂñF õöƒ°‹ ÜFè£ó‹ (H.220)

18. â¬ìè¬÷»‹, Ü÷¬õè¬÷»‹ «ê£î¬ùJ´‹ ÜFè£ó‹ (H.224)

19. Aó£ñ G˜õ£è Ü½õôKìI¼‰¶ îèõ¬ô «è†´Š ªðÁõîŸè£ù ÜFè£ó‹
(H.225).

20. °Ÿø õö‚°èœ ªî£´ŠðîŸè£ù ÜFè£ó‹ (H.227)

21. °Ÿø„ ªêò™è¬÷ Þí‚èñ£è b˜ˆ¶‚ ªè£œ÷ ÜFè£ó‹ (H. 228)

22. ªêò™ ÜFè£Kò£™ ð£˜¬õ‚° ¬õ‚èŠð†ì ÜPMŠ¬ð ÜèŸPù£™
î‡ì¬ù‚°Kò °Ÿøñ£°‹. (H. 250)

ªêò™ ÜFè£K‚è£ù ð£¶è£Š¹èœ (Protections)

1. «î˜î™ ê‹ð‰îñ£è õ£‚è£÷˜ ð†®ò™ îò£Kˆî™ ñŸÁ‹ «î˜î™ ïìˆ¶î™
ÝAò ïìõ®‚¬èèO™ ò£ªî£¼ cFñ¡øº‹ î¬ôJì‚Ãì£¶. (H. 233)

2. ªêò™ ÜFè£K (Ü) Üõó¶ áNò˜ Üõó¶ èì¬ñ¬ò„ ªêŒ»‹«ð£¶ Üõó¶
èì¬ñ¬òŠ ð£F‚°‹ õ‡í‹ âõ¼‹ î¬ôf´ ªêŒî™ Ãì£¶.
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3. ªêò™ ÜFè£K ï™ªô‡íˆF¡ ð£™ ªêŒî è£KòƒèO¡ ªð£¼†´ Üõ˜e¶
â‰î cFñ¡ø ïìõ®‚¬è»‹ ªî£ìóŠðì‚ Ãì£¶. (H. 232).

4. ªêò™ ÜFè£K Üõó¶ ê†ìŠÌ˜õñ£ù ªêò™ð£´èO¡ «ð£¶ ãŸð†ìî£è‚
è¼îŠð´‹ °ŸøƒèO¡ ªð£¼†´ Üõ˜e¶ °Ÿøõö‚° ªî£ì¼õîŸ° ÜóC¡
º¡ ÜÂñF¬òŠ ªðø «õ‡´‹. (H. 230).

ªêò™ÜFè£KJ¡ ªð£ÁŠ«ðŸø™ (Liability)

1. ªêò™ ÜFè£K áó£†C ê†ìˆF¡ ð® ªêò™ð´‹ «ð£¶ ªð£¶ áNòó£è‚
è¼îŠð´õ£˜.

2. ªêò™ ÜFè£K Üô†Cò‹ (Ü) îõø£ù ªêòô£™ áó£†C GF‚° ÞöŠ¹ (Ü)
Móò‹ ãŸð†ì£™ (Ü) áó£†C GF¬òˆ îõø£èŠ ðò¡ð´ˆFJ¼‰î£™ ÜîŸ°
Üõ˜ ªð£ÁŠð£õ£˜ (H.234).
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ºè¾¬ó

ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹èœ Þ¡Á ï‹ «îê‹ º¿õ¶‹ Mò£HˆF¼‚Aø¶. åšªõ£¼
Aó£ñº‹ Ü®ˆî÷ Üóê£è M÷ƒ°‹ ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹è÷£™ G˜õA‚èŠð´Aø¶.
îIöèˆF™ ñ†´‹ ð¡Qó‡ì£JóˆFŸ°‹ «ñŸð†ì Aó£ñŠ ð…ê£òˆ¶‚èœ ÞòƒA
õ¼A¡øù. õ†ì£ó Ü÷M™ ²ñ£˜ 385 å¡PòŠ ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹èœ ÞòƒA
õ¼A¡øù. ñ£õ†ì Ü÷M™ 29 ñ£õ†ìŠ ð…ê£òˆ¶‚èœ ãŸð´ˆîŠð†´
ªêò™ð†´ õ¼A¡øù. Þ‰î ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹èœ ò£¾‹ Aó£ñ
«ñ‹ð£†®Ÿè£è¾‹, Ü®Šð¬ì õêFè¬÷Š ªð¼‚°‹ Mîñ£è¾‹ Ü®ˆî÷
G˜õ£èˆ¬î «ñŸªè£‡´ õ¼A¡øù. ÞîŸªèù «î˜¾ªêŒòŠð†´œ÷ ñ‚èœ
HóFGFèO¡ î¬ô¬ñJ™ Ý†Cº¬ø ªêò™ð†´ õ¼Aø¶. åšªõ£¼ ð…ê£òˆ¶
Ü¬ñŠH¡ ªêò™ð£´‹ GF õêF, ñ‚èO¡ åˆ¶¬öŠ¹, G˜õ£è‹ ªêŒ«õ£K¡
ªêò™Fø¡ ÝAòõŸP¡ Ü®Šð¬ìJ™ «õÁð´A¡øù. Cô ð…ê£òˆ¶
Ü¬ñŠ¹è÷£™ Iè„CøŠð£è Þòƒè º®Aø¶. CôõŸø£™ °¬ø‰îð†ê Ü÷¾ Ãì
Þòƒè º®õF™¬ô. ð…ê£òˆ¶‚è¬÷ CøŠð£è G˜õ£è‹ ªêŒõîŸè£ù Ü®Šð¬ìŠ
ðJŸCèœ «ð£Fò Ü÷¾ A¬ì‚èŠ ªðø£ñ™ Þ¼Šðî£½‹, ñ‚èO¡ åˆ¶¬öŠ¹‹
ðƒ«èŸ¹‹ °¬ø‰F¼Šðî£½‹, «ð£Fò GF õêF Þ™ô£¬ñ»‹ ð…ê£òˆ¶‚èO¡
ªêò™ð£´ ªðK¶‹ ð£Fˆ¶ õ¼A¡øù.

î¡ù£˜õ Ü¬ñŠ¹èœ â¡ð¬õ

î¡ù£˜õ Ü¬ñŠ¹èœ Ü™ô¶ ªî£‡´ GÁõùƒèœ â¡ð¬õ ªð£¶ «ï£‚A¡
à‰¶î™è÷£™ îQ ïðó£«ô£ Ü™ô¶ å¼ °¿õ£«ô£ ãŸð´ˆîŠð†´ ªêò™ð†´
õ¼ð¬õ. Ü‰î‰î GÁõùƒèO¡ î°F ñŸÁ‹ Fø¬ñ¬òŠ ªð£Áˆ¶ Ü¬õèœ
ªêò™ð´‹ Ü÷¾º¬øèœ «õÁð´A¡øù. åšªõ£¼ GÁõùº‹ ð™«õÁ
¶¬øèO™ ðEò£ŸP õ¼A¡øù. Ü¬õèO™ ªð¼‹ð£ô£ù GÁõùƒèœ, Ü®ˆî÷
Ü÷M™ Aó£ñƒèO½‹ ïèóƒèO½‹ ðE¹Kð¬õèœ. CPòù¾‹ ªðKòù¾ñ£è
ïñ¶ «îêˆF™ ð™ô£Jó‚èí‚Aô£ù î¡ù£˜õ GÁõùƒèœ ªêò™ð†´

î¡ù£˜õ Ü¬ñŠ¹èÀì¡
ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹èœ

Þ¬í‰¶ ªêò™ð´õîŸè£ù
õ£ŒŠ¹èÀ‹ ñŸÁ‹ ðò¡èÀ‹

8
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õ¼A¡øù. îI›ï£†®½‹ Cô ÝJó‹ GÁõùƒèœ ðF¾ ªðŸP¼‰î£½‹ ²ñ£˜ 500
GÁõùƒèœ ñ†´«ñ °PŠH´‹ð®ò£ù õ÷˜„CŠ ðEèO™ ß´ð´ð¬õè÷£è
àœ÷ù. Þ¬õèœ Üó² F†ìƒè«÷£´ Þ¬í‰¶ ðE¹K»‹
î¡¬ñ»œ÷¬õè÷£è¾‹, îQˆ¶ Þòƒ°ð¬õè÷£è¾‹ àœ÷ù. ªð¼‹ð£ô£ù
î¡ù£˜õ Ü¬ñŠ¹èœ ªõOï£´èO™ Þ¼‰¶ GF Fó†´ð¬õè÷£è àœ÷ù.
Ü‡¬ñ è£ôƒèO™ àœï£†´ Ü¬ñŠ¹èœ Þ¶ «ð£¡ø õ÷˜„C GÁõùƒèÀ‚°
GF àîM ÜO‚èˆ ªî£ìƒA»œ÷ù. Ü‡¬ñ‚ è£ôƒèO™ à¼õ£A
õL¬ñªðŸÁœ÷ ²ò àîM‚°¿ˆ îˆ¶õñ£ù¶ Þ¶ «ð£¡ø î¡ù£˜õ
GÁõùƒèO¡ ªè£¬ì âùô£‹.

ð…ê£òˆ¶ GÁõù‹ ñŸÁ‹ î¡ù£˜¾ GÁõù‹ ÝAò Þó‡´ õ¬è GÁõùƒèÀ‹
Ü®Šð¬ìJ™ Aó£ñ Ü÷M™, Ü®ˆî†´ ñ‚èO¡ õ÷˜„C‚è£è ªêò™ð´ð¬õè«÷.
ÞšMó‡´‹ ñ‚èO¡ õ÷˜„C‚è£è ñ‚è¬÷ˆ îò£˜ªêŒ»‹ ðE¬ò„ ªêŒ¶
õ¼A¡øù. °PŠð£è î¡ù£˜õ Ü¬ñŠ¹èœ ñ‚è¬÷ âOF™ å¼ƒA¬í‚°‹ Fø¡
ªè£‡ì¬õ. Þ¡¬øò è£ôè†ìˆF™ î¡ù£˜õ Ü¬ñŠ¹èœ ðóõô£è ªð¼‹ð£ô£ù
Aó£ñƒèO™ ðE ªêŒ¶ õ¼A¡øù. Þ¡Â‹ ªê£™ôŠ«ð£ù£™ îIöèˆF™
î¡ù£˜¾ GÁõùƒèœ ðE ªêŒò£î Aó£ñƒè«÷ Þ™¬ôªò¡Â‹ G¬ô àœ÷¶.
Ü‰î Ü÷¾ Üî¡ î£‚è‹ Aó£ñƒèO™ àœ÷ù.

ð…ê£òˆ¶‚èœ ñŸÁ‹ î¡ù£˜õ GÁõùƒèO¡ îŸ«ð£¬îò
àø¾G¬ô

ð…ê£òˆ¶ GÁõùƒèœ Þ‰Fò ÜóCòô¬ñŠ¹„ ê†ìŠð® ãŸð´ˆîŠð†´œ÷
º¬øò£ù GÁõùƒèœ. Þ¬õèœ âšõ£Á Þòƒè«õ‡´‹ â¡Á ðô
ê†ì‚ÃÁèœ, MFº¬øèœ àœ÷ù. Ýù£™ Þ‰î ð…ê£òˆ¶ GÁõùƒèœ îƒè÷¶
ð…ê£òˆF¡ õ÷˜„C‚è£è ð™«õÁ õ¬èò£ù Üµ°º¬øè¬÷‚ è¬ìŠH®ŠðF™
î¬ì«ò¶‹ Þ™¬ô. °PŠð£è ê†ì gFò£è Aó£ñ ð…ê£òˆ¶èœ è†C ê£˜ðŸø
Ü¬ñŠð£è Þ¼Šðî£™, ÜóCòô¬ñŠ¹„ ê†ì‹ ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹è¬÷
õ÷˜„C‚è£ù Ü¬ñŠð£è«õ è¼¶õ¬î ñùF™ ªè£œ÷«õ‡´‹. Aó£ñ
ð…ê£òˆ¶‚èœ, îƒè÷¶ ð…ê£òˆF¡ õ÷˜„C‚è£è ð™«õÁ »‚Fè¬÷Š
ðò¡ð´ˆF ð™«õÁ F†ìƒè¬÷ ªêò™ð´ˆîô£‹. ñ£ø£è, ï¬ìº¬øJ™
ªð¼‹ð£ô£ù ð…ê£òˆ¶‚èO™ Þ¶«ð£¡Á MKõ£ù ð£˜¬õJ™ ªêò™ð´‹
ðö‚èI™ô£î G¬ô«ò àœ÷¶. °PŠð£è Ü‰î‰î á˜èO™ Þòƒ°‹ î¡ù£˜õ
Ü¬ñŠ¹è¬÷ ï¡° ðò¡ð´ˆ¶‹ »‚Fèœ Iè¾‹ °¬ø«õ. î¡ù£˜¾
Ü¬ñŠ¹èO™ ðô, Hø GÁõùƒèÀì¡ Þ¬í‰¶ ªêò™ð´‹
î¡¬ñ»¬ìò¬õè«÷. Ýù£™ ï¬ìº¬øJ™ ÞšMó‡´ GÁõùƒèÀ‹ Üšõ£Á
Þòƒè Þòô£î¬õè÷£è«õ àœ÷ù. Ýù£™ Þ¬õèœ Þ¬í‰¶
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ªêò™ð´õîŸè£ù õ£ŒŠ¹èœ ÜFèñ£è«õ àœ÷ù. Üî¡ õ£Jô£è CøŠð£ù«î£˜
ï¡¬ñèœ Þ‰î Aó£ñ êºî£òˆFŸ° A¬ì‚è õ£ŒŠ¹œ÷¶.

ð…ê£òˆ¶‚èÀ‹ î¡ù£˜¾ Ü¬ñŠ¹èÀ‹ Þ¬í‰¶ ªêò™ð´‹
õ£ŒŠ¹èœ:

Ü®ˆî÷ˆF™ Þòƒ°‹ î¡¬ñªè£‡ì ð…ê£òˆ¶‚èÀ‹, î¡ù£˜õ
Ü¬ñŠ¹èÀ‹ W›è‡ì õNèO™ Þ¬í‰¶ ªêò™ðìô£‹.

1. Aó£ñ ê¬ð‚ Ã†ìƒèœ CøŠð£è„ ªêò™ð´õF™ ÞšMó‡´ GÁõùƒèœ
«ê˜‰¶ ªêò™ðìô£‹. °PŠð£è î¡ù£˜¾ Ü¬ñŠ¹èœ ñ‚èOìˆ«î «ð£Fò
MNŠ¹í˜¾ ãŸð´ˆF Üõ˜è¬÷ Aó£ñ ê¬ð‚ Ã†ìƒèO™ CøŠð£è
ðƒ«èŸè„ ªêŒòô£‹.

2. åšªõ£¼ ð…ê£òˆF½‹ ñ‚è¬÷ å¡ÁFó†® ð…ê£òˆ¶ Ü÷M™ Ý‡´ˆ
F†ì‹ b†´õîŸ° î¡ù£˜¾ Ü¬ñŠ¹èœ îƒè÷¶ ðƒ¬è ÜO‚èô£‹.

3. ð…ê£òˆ¶ ñ¡ø àÁŠHù˜èÀ‚° «î¬õò£ù G˜õ£èŠ ðJŸC ñŸÁ‹
î¬ô¬ñˆ¶õŠ ðJŸC õöƒ°õF™ î¡ù£˜¾ Ü¬ñŠ¹èœ îƒè¬÷
ß´ð´ˆF‚ ªè£œ÷ô£‹.

4. ð…ê£òˆ¶ Ü÷M™ ªêò™ð´‹ ðE‚°¿‚è¬÷ ãŸð´ˆ¶î™, Üƒè‹
õAˆî™ ñŸÁ‹ CøŠð£è„ ªêò™ð´î™ «ð£¡øõŸP™ îƒèœ ðƒ¬è
ÜO‚èô£‹.

5. ð…ê£òˆ¶ Ü÷M™ àœ÷ ã¬ö‚°´‹ðƒè¬÷‚ è‡ìP‰¶ Üõ˜èœ
º¡«ùøˆ «î¬õò£ù õ÷˜„Cˆ F†ìƒè¬÷ ÞšM¼ GÁõùƒèÀ‹ õ°ˆ¶„
ªêò™ðìô£‹.

6. ð…ê£òˆ¶‚èO™ àœ÷ c˜G¬ôè¬÷ Y˜ ªêŒõF™ ðô î¡ù£˜¾ Ü¬ñŠ¹èœ
ªî£N™ ̧ †ð‹ ð¬ìˆî¬õè÷£è àœ÷ù. Ü¬õèO¡ àîM ªè£‡´ îƒèœ
ð…ê£òˆ¶‚èO™ àœ÷ c˜G¬ôè¬÷ Y˜ ªêŒõF™ Ü‚è¬ø è£†ìô£‹.

7. åšªõ£¼ ð…ê£òˆF½‹ ªêò™ð´ˆîŠð´‹ «îCò áóè «õ¬ô àÁFˆ
F†ì‹ CøŠð£è„ ªêò™ð´õîŸ° Üƒ°œ÷ î¡ù£˜¾ Ü¬ñŠ¹è¬÷Š
ðò¡ð´ˆîô£‹. °PŠð£è à¬ö‚°‹ ñ‚è¬÷‚ è‡´H®ˆî™, Üõ˜è¬÷
å¡Á Fó†´î™, ðF¾ ªêŒî™ «ð£¡ø ðEèO™ ß´ð´õ¶ì¡
«ñŸªè£œÀ‹ ðEèœ CøŠð£è„ ªêò™ðì î¡ù£˜¾ Ü¬ñŠ¹èœ
ð…ê£òˆ¶‚èÀ‚° àîõ º®»‹.

8. ð…ê£òˆ¶‚èœ ðŸP»‹ Üî¡ ªêò™ð£´èœ ðŸP»‹ ñ‚èOìˆ«î êKò£ù
¹Kî™ Þ™ô£ñ™ àœ÷ù˜. Þîù£™ ªð¼õ£Kò£ù ÞìƒèO™ ñ‚èÀ‚°‹
ð…ê£òˆ¶ G˜õ£èˆFŸ°‹ Þ¬ì«ò ªð¼ˆî Þ¬ìªõO àœ÷¶.
ÞšM¬ìªõO¬ò‚ °¬ø‚°‹ õ¬èJ™ ªð£¶ñ‚èOìˆ«î MNŠ¹í˜¾
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ãŸð´ˆF ï™ô ¹Kî™è¬÷ ãŸð´ˆî Üƒ°œ÷ î¡ù£˜¾ GÁõùƒèœ
ºòôô£‹.

9. ð…ê£òˆ¶ Ü÷M™ ï¬ìº¬øŠð´ˆîŠð´‹ Ü¬ùˆ¶ õ÷˜„Cˆ
F†ìƒèO½‹ ñ‚èO¡ è¼ˆ¬îŠ ªðÁõ¶‹ Üõ˜è¬÷ F†ìŠðEèO™
ðƒ°ªðø„ ªêŒõ¶‹ å¼ º‚Aò Ü‹êñ£è‚ è¼îŠð´Aø¶. ÞŠðEè¬÷
Üƒ°œ÷ î¡ù£˜¾ Ü¬ñŠ¹èO¡ àîM ªè£‡´ Ü‰î‰îŠ ð…ê£òˆ¶‚èœ
«ñŸªè£œ÷ô£‹.

10. Aó£ñƒèO™ î¡ù£˜¾ Ü¬ñŠ¹èœ ²ò àîM‚ °¿‚èœ «ð£¡ø ñ‚èœ
GÁõùƒè¬÷ ãŸð´ˆF Üî¡Íô‹ ðô õ÷˜„Cˆ F†ìƒè¬÷„ ªêò™ð´ˆF
õ¼A¡øù˜. Þ‰î ñ‚èœ GÁõùƒèœ ð…ê£òˆ¶„ ªêò™ð£´èœ
Ü¬ùˆFŸ°‹ «ð¼îM ¹K»‹ Mîñ£è¾‹ Ü«î«ð£™ ñ‚èœ GÁõùƒèÀ‚°ˆ
«î¬õò£ù àîMè¬÷ ð…ê£òˆ¶‚èœ ªêŒ¶ ªè£´Šð¶ñ£è ï™ôªî£¼
ªêò™ð£†´ º¬øè¬÷ ãŸð´ˆF‚ ªè£œ÷ º®»‹.

11. Aó£ñƒèO™ Gô¾‹ õêF‚ °¬øð£´èœ ñŸÁ‹ Hó„ê¬ùèœ, Ýƒè£ƒ°
ªêò™ð†´ õ¼‹ î¡ù£˜¾ Ü¬ñŠ¹èœ Íôº‹ Üõ˜èœ ãŸð´ˆFJ¼‚°‹
ñ‚èœ GÁõùƒèœ õ£Jô£è¾‹ ð…ê£òˆ¶ G˜õ£èˆF¡ èõùˆFŸ° àKò
õ¬èJ™ ªè£‡´ ªê™½î½‹, Ü«î«ð£¡Á ªð£¶ñ‚èœ ªê½ˆî «õ‡®ò
õKèœ ð£‚AJ¡P ªê½ˆ¶õîŸ° ñ‚èœ GÁõùƒèœ ªð£ÁŠ«ðŸÁ„
ªêò™ð´î½‹ ð…ê£òˆ¶ G˜õ£è‹ CøŠð£è„ ªêò™ðì õNõ°‚°‹.

12. î¡ù£˜¾ Ü¬ñŠ¹èO¡ ¶¬íªè£‡´ ð…ê£òˆ¶‚°„ ªê£‰îñ£ù îK²
Gôƒèœ / ªð£¶ GôƒèO™ c‡ì è£ô ðò¡î¼‹ õ¬èJ™ «î£Š¹è¬÷
à¼õ£‚AŠ ðó£ñKˆ¶ õóô£‹. Þî¡Íô‹ å¼ °PŠH†ì è£ôˆFŸ°ŠH¡¹
ð…ê£òˆ¶‚èO¡ ªê£‰î GF õ¼õ£Œ ÜFèK‚è õ£ŒŠ¹‡´.

13. ð…ê£òˆ¶‚èÀ‹, î¡ù£˜¾ Ü¬ñŠ¹èÀ‹ «ê˜‰¶ W›‚è£µ‹
ÞùƒèO™ îó‹ «ñ‹ð£†´Š ðEèO™ ß´ðìô£‹.

· õ£‚è£÷˜ ð†®ò™ åšªõ£¼ Ý‡´‹ êK ªêŒ¶ õ¼î™.

· ð…ê£òˆ¶ Ü÷M™ õÁ¬ñ‚ «è£†´‚°‚ W› àœ«÷£˜ ð†®ò¬ô åšªõ£¼
Ý‡´‹ º¬øŠð´ˆF, à‡¬ñò£ù ã¬öèœ õÁ¬ñ‚ «è£†´‚°‚ W›
àœ«÷£˜ ð†®òL™ Þì‹ªðÁ‹ õ¬èJ™ º¬øŠð´ˆ¶î™.

· ð…ê£òˆ¶ Ü÷M™ àœ÷ Ü¬ùˆ¶‚ °´‹ðƒèÀ‚°‹ «óê¡ è£˜´èœ
àœ÷ùõ£ â¡ð¬î åšªõ£¼ Ý‡´‹ êKªêŒòô£‹.

· ºF«ò£˜ ªð¡ê¡ «ð£¡ø êÍè ïôˆ F†ìƒèœ àœ÷ð® àKò ïð˜èÀ‚°„
ªê™ô åšªõ£¼ Ý‡´‹ ð†®ò™ êKð£˜‚èô£‹.

14. ð…ê£òˆ¶ Ü÷M™ «î¬õò£ù ²è£î£ó «ñ‹ð£´, è™M «ñ‹ð£´ «ð£¡ø
¶¬øèO™ Üƒ° ªêò™ð´‹ î¡ù£˜¾ Ü¬ñŠ¹‚èÀ‹ ð…ê£òˆ¶ G˜õ£èº‹



76 áó£†C G̃ õ£è‚ ¬è«ò́

«ê˜‰¶ F†ìI†´„ ªêò™ð´‹«ð£¶ ðô ï™ô ê£î¬ùè¬÷Š ð¬ì‚è
Þò½‹.

15. ð…ê£òˆ¶‚èœ åšªõ£¡Á‹ å¼ üùï£òè‚ °®òóê£è Þòƒè
«õ‡´ªñ¡ð¶ è£‰FTJ¡ èù¾. Ü¬î «ï£‚Aˆ î£¡ ð…ê£òˆ¶‚è£ù
ÜóCò™ ê£êù ê†ìF¼ˆî‹ «ñŸªè£œ÷Šð†ì¶. Þ¼ŠHÂ‹ ð…ê£òˆ¶
Ü¬ñŠ¹èœ Ü‰î G¬ô¬ò â†´õF™ ðô îìƒè™èœ Þ¼‰¶ õ¼õ¬î ï£‹
ÜP«õ£‹. Þ‰î îìƒè™è¬÷ è¬÷»‹ õ‡í‹ î¡ù£˜¾ Ü¬ñŠ¹èœ
ð…ê£òˆ¶‚è«÷£´ Þ¬í‰¶ ¹Fò üùï£òè ï¬ìº¬øè¬÷ ðö‚èˆFŸ°‚
ªè£‡´ õóô£‹. ñ‚èœ è¼ˆ¶ ð…ê£òˆ¶ G˜õ£èˆF™ HóFðL‚°‹ Mîñ£è
ð™«õÁ üùï£òè ªêò™ð£´è¬÷»‹ ï¬ìº¬øè¬÷»‹ á‚°M‚èô£‹.

16. î¡ù£˜¾ Ü¬ñŠ¹èO¡ àîM«ò£´ ð…ê£òˆ¶‚èœ îƒèœ
ð…ê£òˆFŸ°†ð†ì á˜èÀ‚è£ù Hóˆ«òè õ÷˜„Cˆ F†ìƒè¬÷»‹ õÁ¬ñ
åNŠ¹ˆ F†ìƒè¬÷»‹ ï¬ì º¬øŠð´ˆîô£‹. Ü‰î õ¬èJ™ ð…ê£òˆ¶
Ü÷M™ W›‚è£µ‹ °P‚«è£¬÷ Ü¬ì»‹ Mîñ£è F†ìƒèœ
ï¬ìº¬øŠð´ˆîô£‹.

· Ü¬ùõ¼‚°‹ è™M

· Ü¬ùˆ¶‚ °´‹ðƒèÀ‚°‹ Ü®Šð¬ì ²è£î£ó õêF

· Ü¬ùõ¼‚°‹ I¡ê£ó õêF

· Ü¬ùõ¼‚°‹ êÍèŠ ð£¶è£Š¹ õêF (Ý»œ è£Šd´ õêF)

· Ü¬ùõ¼‚°‹ ð£¶è£‚èŠð†ì °®c˜

· 100% ð²¬ñ‚ Aó£ñ‹ ñŸÁ‹ ÉŒ¬ñ‚ Aó£ñ‹

· °®Šðö‚èñŸø ð…ê£òˆ¶

· â™«ô£¼‚°‹ «õ¬ôõ£ŒŠ¹

17. ð™«õÁ õ¬èò£ù Üó² õ÷˜„Cˆ F†ìƒèœ, ï™õ£›¾ˆ F†ìƒèœ
ð…ê£òˆ¶‚èœ õ£Jô£è ªêò™ð´ˆîŠð´õîŸ° Ü‰î‰î ð°FèO™
ªêò™ð´‹ î¡ù£˜¾ Ü¬ñŠ¹èœ àîM¹Kò º®»‹. Þ¶«ð£¡ø F†ìƒèœ
CøŠð£ù º¬øJ™ ñ‚èO¡ ðƒèOŠ«ð£´ ªêò™ð´õî£™ ï™ô ðô¡
M¬÷»‹.

18. ð…ê£òˆ¶ Ü÷M™ Þòƒ°‹ î¡ù£˜¾ Ü¬ñŠ¹èÀ‹ ð…ê£òˆ¶ G˜õ£èº‹
å¡P¬í‰¶ ð…ê£òˆ¶ Ü÷M™ å¼ õ÷˜„C‚°¿ ãŸð´ˆF Ü‰î
ð…ê£òˆ¶Š ð°FèO¡ õ÷˜„C‚è£èˆ F†ìI†´„ ªêò™ðìô£‹. ÞîŸªèù
Í¡Áñ£îˆFŸ° å¼ º¬ø è†® î£ƒèœ â´ˆ¶ õ¼‹ ºòŸCJù£™
M¬÷»‹ î£‚èˆ¬î ÜPòô£‹. Þ¶«ð£¡ø Ã†ìE ºòŸC
ð…ê£òˆ¶‚èO™ ï™ô ñ£Ÿøˆ¬î ãŸð´ˆ¶‹.
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19. Ü‡¬ñ‚è£ôƒèO™ ÜPºèŠð´ˆîŠð´‹ ñˆFò ñ£Gô Üó²èO¡ õ÷˜„Cˆ
F†ìƒèœ Ü‰î‰î ð°FJ™ ªêò™ð´‹ î¡ù£˜¾ Ü¬ñŠ¹‚è¬÷»‹ è¼ˆF™
ªè£‡´ Ü¬ñõî£™ ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹èÀ‹ î¡ù£˜¾ Ü¬ñŠ¹èÀ‹
Þò™ð£è«õ Þ¬í‰¶ ªêò™ð´‹ õ£ŒŠ¹èœ ÜFè‹ àœ÷¶.

20. ð…ê£òˆ¶ GÁõùƒèœ îƒèœ ð°FèO™ õ÷˜„C‚è£ù ¹Fò »‚Fèœ, ¹Fò
ªêŒº¬øèœ ÝAòõŸ¬ø ªêŒ¶ ð£˜Šð¶‹, Üîù£™ A¬ì‚°‹
ÜÂðõƒè¬÷ ªîKMˆ¶ ÝõíŠð´ˆ¶õ¶‹ å¼ º‚Aò ªêò™ð£ì£°‹.
Ýù£™ ï¬ìº¬øJ™ ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹èÀ‚° Ü¶ ê‹ð‰îñ£ù
ÜÂðõ«ñ£, GF õêF«ò£ Þ™ô£F¼Šðî£™ Þ¶ñ£FKò£ù ¹Fò ºòŸCèœ,
¹Fò »‚Fèœ ð…ê£òˆ¶ ªêò™ð£´èO™ ÜKî£A õ¼Aø¶. Þ‚°¬ø¬ò
è¬÷»‹ Mîñ£è ÜŠð°FJ™ ªêò™ð´‹ î¡ù£˜¾ Ü¬ñŠ¹èO¡ ¶¬í
ªè£‡´ «ñŸð® ¹Fò ºòŸCèO™ ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹èœ ß´ðìô£‹.

«ñŸªê£™ôŠð†ì¬õ Cô àî£óíƒè«÷. Þ¬îŠ«ð£¡Á ð…ê£òˆ¶‚èÀ‹
î¡ù£˜¾ Ü¬ñŠ¹èÀ‹ Þ¬í‰¶ ªêò™ð´õîŸ° â‡Eôìƒè£ õ£ŒŠ¹èœ
àœ÷ù. Þ¼ê£ó£¼‚°‹ ñùI¼‰î£™ G„êò‹ ñ£˜‚è‹ à‡´. Þ‰î Þó‡´
GÁõùƒèÀ‹ êºî£òˆFŸ° ãî£õ¶ à¼Šð®ò£è ªêŒî£è «õ‡´‹ â¡ø
à‰¶î™ Þ¼‚°‹ð†êˆF™ Þ¶ «ð£¡ø ªêò™ð£´èœ ê£ˆFò«ñ.

°PŠð£è «ñ«ô ÃøŠð†´œ÷ õ£ŒŠ¹èœ ò£¾‹ Aó£ñŠ ð…ê£òˆ¶ Ü÷M™
ªêò™ð´ˆî‚Ã®ò Ü‹êƒè«÷. Þ¶«ð£¡Á å¡Pò Ü÷¾ ð…ê£òˆ¶‚èÀ‹,
ñ£õ†ì Ü÷¾Š ð…ê£òˆ¶‚èÀ‹ Ýƒè£ƒ° ªêò™ð†´ õ¼‹ î¡ù£˜¾
Ü¬ñŠ¹è«÷£´ Þ¬í‰¶ ªêò™ð´õîŸè£ù õ£ŒŠ¹èœ ÜFè‹ àœ÷ù.

Þ¬í‰¶ ªêò™ð´õî£™ ãŸð´‹ õ£ŒŠ¹èœ

Þšõ£Á Ü®ˆî÷ˆF™ ªêò™ð´‹ Þó‡´ GÁõùƒèœ Þ¬í‰¶
ªêò™ð´õî£™ ð™«õÁ õ¬èò£ù ï™ô î£‚èˆ¬î ãŸð´ˆî Þò½‹
Ü¬õèœ:

1. ð…ê£òˆ¶ Ü÷M™ ªð£¶ ñ‚èOìˆ«î ªîO¾‹ «ð£¶ñ£ù MNŠ¹í˜¾‹
ãŸð´õîŸ°‹ õ£ŒŠ¹œ÷¶. Üîù£™ ªð£¶ñ‚èO¡ ðƒèOŠ¹‹
ªð£ÁŠ«ðŸ¹‹ ð…ê£òˆ¶ G˜õ£èˆF™ ÜFèK‚è õ£ŒŠð£è Þ¼‚°‹.

2. ð™«õÁ îóŠHù¼‹ å¼ƒA¬í‰¶ ªêò™ð´õî£™ ð…ê£òˆFŸ°‹ î¡ù£˜¾
GÁõùˆFŸ°‹ ¹Fò ê‚F A¬ì‚Aø¶. Þ¶ ÜŠð…ê£òˆF¡ õ÷˜„C‚°
ªðK¶‹ àÁ¶¬íò£è Ü¬ñ»‹.

3. ð…ê£òˆ¶ Ü÷M™ ªð¼õ£Kò£ù õ÷˜„Cˆ F†ìƒèœ ï¬ìº¬øŠð´ˆîŠ
ð´õ¶‹, ªõOŠð¬ìò£ù G˜õ£èˆFŸ° ã¶õ£ù Åö™ Ü¬ñõîŸ°‹
ÜFè‹ õ£ŒŠð£è àœ÷¶.
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4. ð…ê£òˆ¶ Ü÷M™ CøŠð£ù G˜õ£è‹ Ü¬ñò¾‹, «ð£Fò GF Ýî£óƒè¬÷
ãŸð´ˆî¾‹ õ£ŒŠ¹èœ ÜFè‹.

5. ð…ê£òˆ¶ ªêò™ð£´èO™ è¼ˆ¶ «õÁð£´èœ °¬ø‰¶ ï™åˆ¶¬öŠ¹
ÜFèKŠðî¡ Íô‹ ð…ê£òˆF¡ ªêò™ð£´èO™ Ü¬ñFò£ù «ð£‚°‹ ï™ô
ðòÂ‹ M¬÷õîŸ° ÜFè‹ õ£ŒŠ¹œ÷¶.

6. º®¾¬ó

Ýè åšªõ£¼ ð…ê£òˆ¶‹ Ü‰î‰îŠ ð°FèO™ Þòƒ°‹ î¡ù£˜¾ Ü¬ñŠ¹è¬÷
Þù‹ è‡ìP‰¶ Ü¬õè¬÷ å¼ƒA¬íˆ¶, Ã†´„«ê˜‰¶ ªêò™ð´õîŸè£ù
õ£ŒŠ¹è¬÷ åšªõ£¼ ð…ê£òˆ¶‹ ÝŒ‰¶ ð£˜‚èô£‹. Üî¡H¡¹ åšªõ£¼
ð…ê£òˆF½‹ î¡ù£˜¾ Ü¬ñŠ¹è¬÷ àœ÷ì‚Aò ð…ê£òˆ¶ Ü÷¾ õ÷˜„C‚°¿
ãŸð´ˆF Üî¡Íô‹ ðô º¡«ù£®ò£ù F†ìƒè¬÷ˆ b†®„ ªêò™ð´ˆîô£‹.
Þšõ£Á å¼ƒA¬í‰¶ ªêò™ð´‹«ð£¶ ð…ê£òˆ¶ Ü÷M™ õÁ¬ñ¬òŠ
«ð£‚è¾‹, ðô à¡ùî è£Kòƒèœ ªêŒ¶ ï™ô êºî£ò ñ£Ÿø‹ ãŸðì„
ªêŒõîŸ°‹ õ£ŒŠð£è Þ¼‚°‹.

. . . è£‰FJ¡ C‰î¬ù. . . è£‰FJ¡ C‰î¬ù. . . è£‰FJ¡ C‰î¬ù. . . è£‰FJ¡ C‰î¬ù. . . è£‰FJ¡ C‰î¬ù

à‡¬ñò£ù ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠH™, «îêˆF¡ Ü®ˆî÷ˆF™ Iè‚
Wö£ù G¬ôJ½œ÷ ñQî¼‹, «îêˆF¡ àò˜‰î Ý†CòFè£ó‹
ªê½ˆ¶‹ ñQî¼‹ â™ô£ õ¬èJ½‹ êññ£è ïìˆîŠð´õ£˜èœ.

- ýKü¡ (18.1.1948)- ýKü¡ (18.1.1948)- ýKü¡ (18.1.1948)- ýKü¡ (18.1.1948)- ýKü¡ (18.1.1948)
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«îCò Ü÷Mô£ù Aó£ñŠ¹ø àœ÷£†C Ü¬ñŠ¹èœ Mõó‹

õ.â‡ Aó£ñŠ¹ø àœ÷£†CÜ¬ñŠ¹èœ Þ‰FòÜ÷M™ îI›ï£†ì÷M™

1 ªñ£ˆî Aó£ñŠ ð…ê£òˆ¶‚èœ 2,34,676 12,620

2 ªñ£ˆî å¡PòŠ ð…ê£òˆ¶‚èœ 6,079 385

3 ªñ£ˆî ñ£õ†ìŠ ð…ê£òˆ¶‚èœ 537 29

      ªñ£ˆî‹ªñ£ˆî‹ªñ£ˆî‹ªñ£ˆî‹ªñ£ˆî‹ 2,41,292 13,034

«îCò Ü÷Mô£ù Aó£ñŠð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹èO™
«î˜‰ªî´‚èŠð†ì ñ‚èœ HóFGFèœ Mõó‹

õ.â‡
    Aó£ñŠ ð…ê£òˆ¶ Ü÷Mô£ù   

Þ‰FòÜ÷M™ îI›ï£†ì÷M™   «î˜‰ªî´‚èŠð†ì ñ‚èœ HóFGFèœ

1 «î˜‰ªî´‚èŠð†ì å†´ªñ£ˆî Aó£ñŠ 20,65,882 71,279
ð…ê£òˆ¶ HóFGFèœ

2 ªð£¶ŠHKM™ (General)
«î˜‰ªî´‚èŠð†ì å†´ªñ£ˆî
Aó£ñŠ ð…ê£òˆ¶ HóFGFèœ 14,79,369 51,157

3 î£›ˆîŠð†«ì£˜ (SC) HKM™
«î˜‰ªî´‚èŠð†ì å†´ªñ£ˆî
Aó£ñŠð…ê£òˆ¶ HóFGFèœ 3,46,002 19,301

4 ðöƒ°®Jù¼‚è£ù (ST) HKM™
«î˜‰ªî´‚èŠð†ì å†´ ªñ£ˆî
Aó£ñŠð…ê£òˆ¶ HóFGFèœ 2,33,765 825

5 ªð‡ HKM™ «î˜‰ªî´‚èŠð†ì
å†´ªñ£ˆî Aó£ñŠð…ê£òˆ¶ HóFGFèœ 8,38,227 26,181

Þ‰Fò£M™
Aó£ñŠ¹ø àœ÷£†C Ü¬ñŠ¹èœ

-  Cô îèõ™èœ 9
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«îCò Ü÷Mô£ù å¡Pò ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹èO™
«î˜‰ªî´‚èŠð†ì ñ‚èœ HóFGFèœ Mõó‹

õ.      å¡Pò ð…ê£òˆ¶ Ü÷Mô£ù       
Þ‰Fò Ü÷M™  îI›ï£†ì÷M™

â‡   «î˜‰ªî´‚èŠð†ì ñ‚èœ HóFGFèœ

1 «î˜‰ªî´‚èŠð†ì å†´ªñ£ˆî
å¡Pò ð…ê£òˆ¶ HóFGFèœ 1,55,169 6,570

2 ªð£¶ŠHKM™ (General)
«î˜‰ªî´‚èŠð†ì å†´ªñ£ˆî
å¡Pò ð…ê£òˆ¶ HóFGFèœ 77,166 3,384

3 î£›ˆîŠð†«ì£˜ (SC) HKM™
«î˜‰ªî´‚èŠð†ì å†´ªñ£ˆî å¡Pò
ð…ê£òˆ¶ HóFGFèœ 22,333 1,369

4 ðöƒ°®Jù¼‚è£ù (ST) HKM™
«î˜‰ªî´‚èŠð†ì å†´ ªñ£ˆî å¡Pò
ð…ê£òˆ¶ HóFGFèœ 8,210 47

5 ªð‡ HKM™ «î˜‰ªî´‚èŠð†ì
å†´ªñ£ˆî å¡Pò ð…ê£òˆ¶ HóFGFèœ 47,455 1,770

«îCò Ü÷Mô£ù ñ£õ†ì ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹èO™
«î˜‰ªî´‚èŠð†ì ñ‚èœ HóFGFèœ Mõó‹

 õ.     ñ£õ†ì ð…ê£òˆ¶ Ü÷Mô£ù    
Þ‰Fò Ü÷M™  îI›ï£†ì÷M™â‡ «î˜‰ªî´‚èŠð†ì ñ‚èœ HóFGFèœ

1 «î˜‰ªî´‚èŠð†ì å†´ªñ£ˆî
ñ£õ†ì ð…ê£òˆ¶ HóFGFèœ 16,513 656

2 ªð£¶ŠHKM™ (General)
«î˜‰ªî´‚èŠð†ì å†´ªñ£ˆî ñ£õ†ì
ð…ê£òˆ¶ HóFGFèœ 8,067 341

3 î£›ˆîŠð†«ì£˜ (SC) HKM™
«î˜‰ªî´‚èŠð†ì å†´ªñ£ˆî
ñ£õ†ìŠ ð…ê£òˆ¶ HóFGFèœ 2,201 139

4 ðöƒ°®Jù¼‚è£ù (ST) HKM™
«î˜‰ªî´‚èŠð†ì å†´ ªñ£ˆî
ñ£õ†ìŠ ð…ê£òˆ¶ HóFGFèœ 1,322 3

5 ªð‡ HKM™ «î˜‰ªî´‚èŠð†ì
å†´ªñ£ˆî ñ£õ†ìŠ ð…ê£òˆ¶ HóFGFèœ 4,923 173
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îIöè áó£†C Ü¬ñŠ¹èO™ ðîMJìƒèœ

ñŸÁ‹ î¬ô¬ñŠ ðîMJìƒèœ Mõó‹.

1 å†´ªñ£ˆî Aó£ñ áó£†C õ£˜´èœ 40,879

2 Aó£ñ áó£†C õ£˜´ àÁŠHù˜èœ 97,458

3 áó£†C å¡Pò õ£˜´èœ 6,570

4 ñ£õ†ì áó£†C õ£˜´èœ 656

5 Aó£ñ áó£†Cˆ î¬ôõ˜èœ 12,620

6 áó£†C å¡Pò‚°¿ î¬ôõ˜èœ 385

7 ñ£õ†ì áó£†Cˆ î¬ôõ˜èœ 29

ï¡P !
îèõ™ Íô‹

áóè õ÷˜„C ñŸÁ‹
áó£†Cˆ ¶¬ø ªè£œ¬è M÷‚è‚ °PŠ¹ 2010-11

ñˆFò ð…ê£òˆ¶ ó£x Ü¬ñ„êè‹
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î£î£î£î£î£ù‹ Üø‚è†ì¬÷ â¡ð¶ ï£¡è£‹ î¬ôº¬ø Üî£õ¶ ñ‚èœ Þò‚èƒè¬÷
à¼õ£‚°‹ ªî£‡´ GÁõùñ£°‹.

1983-‹ Ý‡´ Hóî£¡ â¡ø ªðòK™ Ýó‹H‚èŠð†ì Þ‰GÁõù‹ Þ‰Fò£M™ 11

ñ£GôƒèO™ ðEò£ŸP õ‰î¶. H¡ù˜ 1997-‹ Ý‡´ Hóî£¡ G˜õ£èˆFŸè£è
Þó‡´ GÁõùñ£èŠ HK‚èŠð†ì¶. ÜF™ ªî¡Q‰Fò£M™ àœ÷ F†ìƒèœ î£ù‹
Üø‚è†ì¬÷ â¡ø ªðòK™ ï¬ìªðøˆ ¶õƒAò¶.

î£ù‹ Üø‚è†ì¬÷J¡ º‚Aò «ï£‚è‹ ªî£N™ ̧ †ðŠ ð®Š¹ ð®ˆî Þ¬÷ë˜èœ
ñŸÁ‹ »õFè¬÷ Aó£ñˆF™ ã¬ö ñ‚èOì‹ ðEò£Ÿø„ ªêŒõî¡ Íô‹ ã¬ö
ñ‚èO¡ õ£›‚¬èˆ îóˆ¬î àò˜ˆ¶õî£°‹. Þ‰î GÁõù‹ Cô ªè£œ¬èèœ
ñŸÁ‹ ð‡¹èO¡ Ü®Šð¬ìJ™ ªêò™ð´Aø¶.

«ï£‚èƒèœ :

1. õ÷˜„CŠ ðEèÀ‚è£ù ¹Fò àˆFèœ HøŠHˆî™:

õ÷˜‰¶õ¼‹ ¹Fò »èˆF™ åšªõ£¼ GIìº‹ ñ£Ÿøƒèœ Gè›‰¶
ªè£‡®¼‚A¡øù. Þ‰î„ ÅöL™ õ÷˜„CŠ ðEèO½‹ ñ£Ÿøƒèœ ãŸð´ˆF
ªêò™ð´î™ Iè¾‹ ÜõCò‹. î£ù‹ Üø‚è†ì¬÷ ã¬ö ñ‚èœ M¬óM™
õ÷˜„Cò¬ì»‹ ªð£¼†´ õ÷˜„CŠ ðEèO™ ñ£Ÿøƒèœ ãŸð´ˆF
ªêò™ð´õ«î£´ Ü¬î ñŸø GÁõùƒèœ â´ˆ¶ H¡ðŸÁ‹ õ¬èJ™ âOò
º¬øè¬÷ ãŸð´ˆ¶‹.

2. GÁõùƒèœ à¼õ£‚°î™:

ñ‚èÀ‚è£è ãŸð´ˆîŠð´A¡ø åšªõ£¼ õ÷˜„CŠ ðEèÀ‚°‹ îQ
GÁõùƒè¬÷ à¼õ£‚°õî¡ Íô‹ ðô ô†ê‹ ã¬ö ñ‚è¬÷ ªê¡ø¬ìò î£ù‹
Üø‚è†ì¬÷ ð£´ð´‹. Üšõ£Á îQ GÁõùƒè¬÷ ãŸð´ˆ¶õî¡ Íô‹ î£ù‹
Üø‚è†ì¬÷ õ÷˜„C‚è£ù ¹Fò àˆFè¬÷ è‡ìPõF™ ß´ð´‹.

î£ù‹ Üø‚è†ì¬÷
ðŸPò

CÁ ªî£°Š¹ 10
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3. ñQî õ÷ «ñ‹ð£´:

ÜFè‹ ð®ˆîõ˜è¬÷ Þšõ÷˜„CŠ ðEJ™ ß´ð´ˆ¶õî¡ Íô‹ õ÷˜„CŠ ðE
M¬óM™ ã¬ö ñ‚è¬÷ ªê¡ø¬ìò õ¬è ªêŒAø¶. «ñ½‹ õ÷˜„CŠ ðE¬ò
c‡ì è£ôˆFŸ° â´ˆ¶„ ªêŒõîŸ°ˆ «î¬õò£ù Fø¬ñè¬÷ ð®ˆîõ˜èOì‹
õ÷˜‚è î£ù‹ Üø‚è†ì¬÷ ð£´ð´Aø¶.

ð‡¹èœ:

å¼ GÁõˆF¡ Ü®Šð¬ì ð‡¹èOL¼‰«î Þô†Cò‹ à¼õ£Aø¶. Ü®Šð¬ì
ñQî ð‡¹èÀì¡ W›‚è‡ì ð‡¹èÀ‹ º‚Aòñ£è‚ è¼îŠð´A¡øù.

1. Aó£ñƒèO™ ðE¹Kî™:

Aó£ñƒèO™ õ£¿‹ ã¬öèÀ‚ªèù ðE¹KõîŸ«è î£ù‹ Üø‚è†ì¬÷J™ ÜFè
º‚Aòˆ¶õ‹ îóŠð´Aø¶. ªõ° üùƒèOìI¼‰¶ õ£›‚¬è¬òŠðŸP
èŸÁ‚ªè£‡´ Üõ˜è÷¶ G¬ô‚è£ù è£óíˆ¬î ÜP‰¶ªè£‡´ ªêò™ð´õîù£™,
F†ìƒè¬÷ ñ‚èÀ‚° ðò¡ð´‹ õ¬èJ™ à¼õ£‚°õ«î£´, Üó²ˆ F†ìƒèO½‹
î£‚è‹ ãŸð´ˆî º®»‹ âù î£ù‹ Üø‚è†ì¬÷ ï‹¹Aø¶.

2. Fø¬ñÎ†´î™:

î£ù‹ Üø‚è†ì¬÷ àÁŠHù˜èœ êñˆ¶õˆF½‹, ñQî ñ£‡H½‹ I°‰î
ï‹H‚¬è ªè£‡´œ÷ù˜. ÞF™ Iè¾‹ «î¬õŠð´‹ Mûòƒè÷£è‚ è¼îŠð´õ¶
åšªõ£¼ îQñQîÂ‹, êºî£òº‹ îƒèOìº‹ êÍè Ü÷M½‹ î£ƒè÷£è«õ
ñ£Ÿøˆ¬î ªè£‡´õó ã¶õ£è Üõ˜èÀ‚° Fø¬ñÎ†ì «õ‡®»œ÷¶.

3. ¹¶¬ñèœ ð¬ìˆî™:

«ê ‰̃¶ ªêò™ð́ ‹ åšªõ£¼ ªêò™ð£†®½‹ ñ£ŸÁ õNè¬÷ Ýó£Œ‰¶ ¹Fò
õNèO™ ªêŒî£™ ðô ¹Fò «ñô£ù è¼̂ ¶‚èœ à¼õ£è õNõ°‚Aø¶.

4. â¬î»‹ CøŠð£è ªêŒî™:

GÁõùˆF¡ â‰î å¼ ªêò¬ô»‹ âŠªð£¿¶ ªêŒî£½‹, Iè¾‹ CøŠð£è ªêŒî™
«õ‡´‹. Þšõ£Á ªêŒî£™ Þô†Còˆ¬î I°‰î îóˆ¶ì¡ Ü¬ìò º®»‹.

5. Þ¬í‰¶ ªêò™ð´î™:

õ÷˜„CŠ ðEèO™ ðƒ° ªè£œÀ‹ ðô Ü¬ñŠ¹èœ àœ÷ù â¡ðî£™ Ü¬õ
Ü¬ùˆ¶‹ å¡Á «ê˜‰¶ Þí‚èˆ¶ì¡ ðE¹Kò «õ‡´‹ â¡ðF™ î£¡
GÁõù‹ Ý›‰î ï‹H‚¬è ªè£‡´œ÷¶.
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Þ¬í‰¶ ðE¹Kò «õ‡´ªñ¡ðîŸè£è Þ¼Šð¬î ÜŠð®«ò ãŸÁ‚ªè£‡´
ªêò™ð´ˆîŠð´õ¶ Ü™ô. ñ£ø£è «î¬õ ãŸð®¡ î°‰î Ý«ô£ê¬ùè¬÷ õöƒA
å¼ ï™ô ñ£Ÿøˆ¬î‚ ªè£‡´ õó„ ªêŒõ«îò£°‹.

Þ¬î„ ªêŒõîŸè£èˆ î£ù‹ Üø‚è†ì¬÷ Fø¬ñõ£Œ‰î ïð˜è¬÷ˆ «î˜‰ªî´ˆ¶
Üõ˜èœ «õ¬ôèO™ ß´ðì¾‹, ²ò è†´Šð£´ à¬ìòõ˜è÷£è Þ¼‚è¾‹,
Þ¼Šð¬î ÜŠð®«ò â´ˆ¶‚ ªè£œ÷£ñ™ «èœM «è†ðõ˜è÷£è Þ¼‚è¾‹ Ã®ò
ð‡¹è¬÷ õ÷˜‚Aø¶.

F†ìƒèœ:

1. è÷…Cò‹ êÍè õƒAˆ F†ì‹

2. õòôè‚ è‡ñ£Œ «õ÷£‡ «ñ‹ð£†´ˆF†ì‹

3. õÁ¬ñJ™ àœ«÷£˜‚° îèõôè‹

4. ñ£ù£õ£K «ñ‹ð£†´ˆF†ì‹

5. ð…ê£òˆ¶ ó£x F†ì‹

6. ì£ì£ î£ù‹ è™M G¬ôò‹

7. èì™õ÷ ð£¶è£Š¹ ñŸÁ‹ õ£›õ£î£ó «ñ‹ð£†´ˆ F†ì‹

1. è÷…Cò‹ êÍè õƒAˆ F†ì‹:

Þ‰Fò Üóê£ƒè‹ ã¬öèÀ‚° èì¡ A¬ì‚°‹ õ¬èJ™ ðô ºòŸCèO™ ß´ð†´
õ¼Aø¶. Aó£ñŠ¹ø èìÂîM F†ìƒèÀ‚° ºîLì‹ î¼õîŸè£è«õ 1970‹ Ý‡´
õƒAè¬÷ Üóê£ƒè‹ «îCòñòñ£‚Aò¶. Ü¶ ñ†´ñ™ô£ñ™, Aó£ñŠ¹ø õƒAèœ
îQò£è ã¬öèÀ‚° èìÂîM A¬ìŠðîŸè£è«õ à¼õ£‚èŠð†ìù. Üóê£ƒè‹
Þšõ÷¾ ºòŸCèœ â´ˆî«ð£F½‹ Aó£ñŠ¹ø ã¬öèÀ‚° âOF™ èì¡
A¬ì‚èM™¬ô. ÜîŸè£ù º‚Aò‚è£óí‹ F†ìƒèœ ñŸÁ‹ ªè£œ¬èèœ
õ°ŠðF™ ãŸð†ì êK¾î£¡. ã¬öèÀ‚«èŸø F†ì‹ õƒAèO™
à¼õ£‚èŠðìM™¬ô. Þ‰î Å›G¬ôJ¡ è£óíñ£è ã¬öèœ îƒèO¡ èì¡
«î¬õèÀ‚è£è ÜFè õ†®‚° èì¡ ªè£´‚°‹ ïð˜è¬÷ ê£˜‰¶ õ£ö
«õ‡®J¼‚Aø¶. Þîù£™ Üõ˜èœ ªõO‚èì¡ ²¬ñJL¼‰¶ e÷ º®ò£ñ½‹,
°´‹ðˆF¡ Ü®Šð¬ìˆ «î¬õè¬÷Š Ì˜ˆF ªêŒò º®ò£ñ½‹ õ£›‰¶
õÁ¬ñJ¡ «è£óŠH®J™ C‚A àö¡Á õ¼A¡øù˜.

Þ‰î G¬ôJL¼‰¶ ñ‚èœ e‡´ õ‰¶, ªð£¼÷£î£ó Ü÷M™ îƒè¬÷ àò˜ˆF‚
ªè£œõîŸè£è à¼õ£‚èŠð†ì F†ì«ñ êºî£ò õƒAˆ F†ìñ£°‹.

ã¬öŠ ªð‡èÀ‚° º‚Aòˆ¶õ‹:

ïñ¶ õƒAˆ F†ì‹ ªð‡èÀ‚° º‚Aòˆ¶õ‹ ÜOŠðî¡ Íô‹ Üõ˜èÀ‚° àKò
ÜFè£óˆ¬î õöƒ°Aø¶. ªð£¼÷£î£ó MûòƒèO™ °´‹ðˆFÂœÀ‹, ªõOJ½‹,
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ªð‡µ¬ìò G¬ô Iè¾‹
ðôiùñ£è«õ àœ÷¶.
Üõ˜è÷¶ º‚Aòˆ¶õ‹
àíóŠðì£ñ™ ²¬ñò£è«õ
è¼îŠð†´ õ¼A¡øù˜.
°´‹ðˆF½‹, êºî£òˆF½‹
àœ÷ õ÷ƒèO™ îù‚°
àK¬ñ»œ÷¬îŠ ªðÁõ¶
â¡ð¶ Üõ˜èÀ‚° º®ò£î
è£Kò‹. êÍè Ü÷M™
ñ†´I™ô£ñ™ ÜóCò™ gFJ½‹
Ãì Üõ˜èÀ‚° º®ò£î
è£Kò‹. êÍè Ü÷M™ ñ†´ñ™ô£ñ™ ÜóCò™ gFJ½‹ Ãì Üõ˜èœ
¹ø‚èE‚èŠð´Aø£˜èœ.

ªð‡èÀ‚° ªð£¼÷£î£ó ðô‹ A¬ì‚°‹«ð£¶ Üõ˜è÷£™ îƒèO¡ °´‹ð‹,
«õ¬ô ªêŒ»‹ Þì‹ ñŸÁ‹ êºî£ò‹ ÝAòõŸP™ îù‚ªè¡Á Ü¬ìò£÷‹
à‡ì£‚è¾‹ îù¶ è¼ˆ¶‚è¬÷ˆ ªîKM‚è¾‹ º®Aø¶.

õ¼ñ£ùˆF™ î£Â‹ ðƒªè´ˆ¶‚ ªè£œõî£™ Üõ˜è÷¶ °´‹ðˆF½œ÷
Ý‡èÀ‹ å†´ªñ£ˆî êºî£òº‹ ªð‡è¬÷Š ðŸPò îñ¶ è¼ˆ¬î ñ£ŸP‚
ªè£œõ£˜èœ. Üîù£™ Þò™ð£è«õ º®ªõ´‚°‹ MûòƒèO™ ªð‡èœ
ß´ð´ˆîŠð´õ£˜èœ.

F†ìˆF¡ ÃÁèœ

1. ªð‡è¬÷ å¼ƒA¬íˆ¶, è÷…Còƒèœ Ü¬ñˆ¶ Üõ˜èœ îƒè÷¶
ªð£¼÷£î£ó G¬ô¬ò àíó¾‹ Üõ˜èœ ãñ£ŸøŠð´õî¡ è£óíƒè¬÷»‹,
M¬÷¾è¬÷»‹ ÜPò„ ªêŒî™.

2. ªî£ì˜‰¶ èô‰¶¬óò£ì™èœ, è¼ˆ¶Š ðKñ£Ÿø‹ ñŸÁ‹
ªõOJìƒèÀ‚°‹ ªê™½î™ Íôñ£è î¡ù‹H‚¬è õ÷˜ˆî™ ñŸÁ‹
èŸø¬ô ÜFèŠð´ˆ¶î™.

3. ªî£ì˜‰¶ «êIŠð¶ ñŸÁ‹ îƒè÷¶ èì¡ «î¬õè¬÷ G˜õAŠð¶
«ð£¡ø¬õ Íôñ£è Üõ˜è÷¶ ªê£‰î õ÷ƒè¬÷ˆ Fó†´î™ ñŸÁ‹
ÜõŸ¬ø G˜õAˆî™.

4. îƒèÀ‚° ªõOJ™ àœ÷ õ÷ƒè¬÷ Üµ°î™ ñŸø‹ ÜõŸP¡ e¶
è†´Šð£´ ªè£‡®¼ˆî™, è÷…Còƒè¬÷ º¬øê£˜‰î GF GÁõùƒèÀì¡
Þ¬íˆî™, Þî¡Íô‹ ªð‡è÷£è«õ èì¡ G˜õ£è‹ ªêŒò àî¾î™.
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5. ðJŸCèœ Íô‹ î¬ô¬ñŠ ð‡¹è¬÷ Üõ˜èÀ‚° à¼õ£‚°õî¡ Íô‹
Üõ˜è÷¶ èì¬ñèœ ªð£ÁŠ¹è¬÷ àíó„ ªêŒ¶ Üõ˜è«÷ îƒè÷¶
°¿‚è¬÷»‹ ªêò™ð£´è¬÷»‹ G˜õA‚°ñ£Á ªêŒî™.

6. ªð£¼÷£î£óˆ¬î G˜õA‚è¾‹, Mò£ð£ó ïìõ®‚¬èèÀ‚°ˆ «î¬õò£ù
Fø¬ñè¬÷ õ÷˜‚è¾‹, ðJŸC ÜO‚è¾‹ ªêŒî™.

7. ªð‡è«÷ G˜õA‚°‹ Mò£ð£ó ïìõ®‚¬èè¬÷ à¼õ£‚°õî¡ Íô‹
Üõ˜èÀ‚° ªî£ì˜‰¶ Ýîó¾‹, ªî£ì˜¹è¬÷»‹ ãŸð´ˆF ÜŠªð£¼÷£î£ó
ïìõ®‚¬èè¬÷ G¬ôˆî î¡¬ñ»¬ìòî£è Ý‚°õ¶ì¡ ÜõŸP¡
õ÷˜„C¬ò»‹ MKõ£‚èˆ¬î»‹ àÁFŠð´ˆ¶î™.

8. Aó£ñŠ ð…ê£òˆ¶ ñŸÁ‹ õ†ì£ó Ü÷M™ ªð‡è÷£™ G˜õA‚èŠð´‹
ªð£¼÷£î£ó ñŸÁ‹ Mò£ð£ó GÁõùƒè¬÷ à¼õ£‚A åŸÁ¬ñJ¡
ðôˆ¬î»‹, ê‚F¬ò»‹ GÏHˆî™.

Þšõ£Á ªêŒõî£™ ñ‚è¬÷ˆ Fø¬ñ»¬ìòõ˜è÷£è à¼õ£‚°õ¶ì¡ ÜFè èì¡
õó¾ êîMAîˆ¬î»‹, ªð£¼÷£î£ó ðôˆ¬î»‹, ²ò G˜õ£è‹ ñŸÁ‹ G¬ôˆî
î¡¬ñ¬ò»‹ àÁF ªêŒî™.

2. õòôè‹ è‡ñ£Œ «õ÷£‡ «ñ‹ð£†´ˆ F†ì‹.

îI›ï£†®™ ãKŠð£êù
«ñ‹ð£†´‚è£ù ºòŸCèO™
î£ù‹ Üø‚è†ì¬÷ èì‰î 12

Ý‡´è÷£è ß´ð†´ õ¼Aø¶.
è‡ñ£Œè¬÷ Ü¬ùˆ¶ Mîñ£ù
ÜNML¼‰¶‹ è£ˆ¶
«ñ‹ð´ˆ¶õ¶‹, Aó£ñ Ü÷M™
õòôèƒè¬÷ ãŸð´ˆF ÜõŸP¡

Íô‹ ãKèœ «ñ‹ð£†´Š
ðEè¬÷ «ñŸªè£œ÷ «õ‡´‹
â¡ð¶ ïñ¶ c‡ì è£ô

F†ìƒè÷£°‹. Þˆî¬èò ºòŸCèO™ ïñ¶ GÁõù‹ îI›ï£†®™ Þó£ñï£î¹ó‹,
ñ¶¬ó, M¿Š¹ó‹, «îm, F¼õœÙ˜, Éˆ¶‚°®, M¼¶ïè˜, Cõèƒ¬è, è£…C¹ó‹
ñ£õ†ìƒèœ îI›ï£†®½‹ Ý‰Fó£ ñŸÁ‹ è˜ï£ìè‹ ñ£GôƒèO½‹ ªêò™ð†´

õ¼Aø¶. ñ¶¬ó, «îQ ñŸÁ‹ Þó£ñï£î¹ó‹ ñ£õ†ìƒèO™ ñ£õ†ì Ü÷Mô£ù
Mõê£Jèœ Ã†ì¬ñŠ¹‚è¬÷ à¼õ£‚A Ü¬ùˆ¶ˆ îóŠHù¼‹ Þ¶ °Pˆî
MNŠ¬ð ªðø ð£´ð†´ õ¼Aø¶.



áó£†C G̃ õ£è‚ ¬è«ò́ 87

ïñ¶ GÁõù‹ è‡ñ£Œè¬÷ˆ «î˜‰ªî´‚è Cô CøŠð£ù õN
º¬øè¬÷‚ ¬èò£œAø¶.

1. è¬óèœ, ñ¬ìèœ, èLƒ°èœ CFôñ¬ì‰¶ Iè «ñ£êñ£ù G¬ôJ™ àœ÷
è‡ñ£Œèœ.

2. Aó£ñ Mõê£JèO¬ì«ò àœ÷ åŸÁ¬ñ, Üõ˜èœ î£«ñ Yó¬ñŠ¹
«õ¬ôè¬÷ «ñŸªè£œõF™ è£†´‹ Ý˜õ‹.

3. Yó¬ñŠ¹ ðEèÀ‚ªèù Aó£ñˆFL¼‰¶‹ î‹º¬ìò à¬öŠHL¼‰¶‹ å¼
ð°F¬ò îñ¶ ðƒè£è„ ªê½ˆ¶õîŸ° åŠ¹‚ ªè£œÀî™.

4. Mõê£JèO™ ªð¼‹ð£«ô£˜ H¡îƒAò õPò G¬ôJ™ àœ÷ CÁ
Mõê£Jè÷£è Þ¼Šð¶.

5. Aó£ñˆF™ ªî£¬ô«ï£‚°Š ð£˜¬õ»¬ìò î¬ôõ˜èœ, Þ¬÷ë˜èœ Þ¼Šð¶.

«ñŸè‡ì è£óíƒèœ Þ¼‚°‹ ð†êˆF™ î£ù‹ Üø‚è†ì¬÷ îù¶ ðEò£÷˜èœ
Íô‹ Ü‰î è‡ñ£¬ò «î˜¾ ªêŒ¶ õ¼Aø¶.

õòôè‹ Ü¬ñˆî™

è‡ñ£¬òŠ ð£¶è£Šð¶, Üî¡ «ñ‹ð£†´‚è£è ð£´ð´õ¶, c¬ó Yó£è MQ«ò£è‹
ªêŒõ¶, Yó¬ñŠ¹Š ðEè¬÷ «ñŸªè£œõ¶, Ý‚AóIŠ¹è¬÷ ÜèŸÁî™,
ÜèŸPòõŸ¬ø ð£¶è£ˆî™ â¡ø «ï£‚èƒèÀì¡ åšªõ£¼ è‡ñ£Œ‚°‹ å¼
õòôè‹ Ü¬ñ‚èŠð´Aø¶. Ü«î «õ¬÷J™ Ü‰î áK™ Aó£ñ‚ èI†® Þ¼‚°‹
ð†êˆF™ îQò£ù õòôè‹ Ü¬ñ‚èŠð´õF™¬ô.

ñ£õ†ì õòôè‚ Ã†ì¬ñŠ¹ è‡ñ£Œ ð£êùˆF™ ñ‚èœ G˜õ£èˆ¬î õ÷˜‚è¾‹,
õòôèƒè¬÷ á˜«î£Á‹ Ü¬ñˆFì¾‹ ñ‚èœ Ü¬ñŠ¹èœ â™ô£ G¬ôèO½‹
à¼õ£‚èŠðì «õ‡®ò¶ ÜõCòñ£°‹.

Þ¬îªò£†® ñ£õ†ì õòôè‚ Ã†ì¬ñŠ¹‚èœ à¼õ£‚èŠð†´ õ¼A¡øù.
Þ‚Ã†ì¬ñŠ¹ àÁŠHù˜ õòôèƒèO¡ õ÷˜„C‚°‹, ÜõŸP¡ è‡ñ£Œ
«ñ‹ð£†´‚è£è¾‹ W›‚è‡ì õNèO™ ð£´ð†´ õ¼Aø¶.

1. è‡ñ£Œ «ñ‹ð£†´‚ è¼ˆ¶‚è¬÷ ðóŠ¹î™, Mõê£JèO¬ì«ò
åŸÁ¬ñ¬ò à¼õ£‚°î™.

2. GF Ýî£óƒè¬÷ Fó†´î™ ñˆFò ñ£Gô Üó²èœ, ñ£õ†ì áóè õ÷˜„C
ºè¬ñ ñŸÁ‹ Hø GÁõùƒèOL¼‰¶ ¹Fò GF Ýî£óƒè¬÷ Fó†®
àÁŠHù˜ õòôèƒèÀ‚° õöƒè ð£´ð†´ õ¼Aø¶.

3. è‡ñ£Œ ð£êù ð°FèO™ Mõê£ò «ñ‹ð£†´Š ðEèÀ‚è£ù ºòŸCèO™

ß´ð†´ õ¼Aø¶.
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Þˆî¬èò «ï£‚èƒè¬÷‚ Ã†ì¬ñŠ¹ CøŠ¹‚ èI†®èœ Ü¬ñŠðî¡ Íôº‹,

Ý‡´«î£Á‹ ñ£ï£´èœ, Ã†ìƒèœ ïìˆF»‹, ðˆFK‚¬èèœ ªõOf´

Íôñ£è¾‹ G¬ø«õŸP õ¼Aø¶. î£ù‹ Üø‚è†ì¬÷ Þˆî¬èò ºòŸCèO™

ÞÁFõ¬ó Mõê£Jèœ õòôèƒèÀìÂ‹, Ã†ì¬ñŠ¹ìÂ‹, áó£†CèÀìÂ‹

Þ¬í‰¶ ð£´ð†´ å¼ ñ£ŸøˆFŸè£ù ºòŸCèO™ î¡¬ù Þ¬íˆ¶ õ¼Aø¶..

ê†ìƒèO™ ñ£Áî™

è‡ñ£Œ «ñ‹ð£†®™ ñ‚èœ G˜õ£èˆ¬î ãŸð´ˆ¶‹ ºèñ£è ð™«õÁ

ñ£Áî™è¬÷ ê†ìgFò£è ªè£‡´õó «õ‡´‹. àî£óíñ£è, e¡, ñó‹, õ‡ì™

«ð£¡ø ðô¡ àK¬ñè¬÷Š ªðø Aó£ñ õòôèƒèÀì¡ ð…ê£òˆ¶‚èœ åŠð‰î‹

ªêŒ¶ªè£œ÷ õNèœ ªêŒòŠð´Aø¶. Þî¡ Íô‹ â‰î Mîñ£ù õ¼ñ£ùº‹

ªðøŠðì£î è‡ñ£ŒèO¡ è¬óèœ, àœõ£ŒèOL¼‰¶ è‡ñ£Œ êƒèƒèÀ‹

ð…ê£òˆ¶‚èÀ‹ ¹Fò õ¼ñ£ù‹ ªðø º®Aø¶. «ñ½‹ õ¼ñ£ùˆ¬îŠ

ªð¼‚è¾‹ õN ãŸð´ˆîŠð´Aø¶.

«ñ½‹ è‡ñ£Œèœ Ü¬ùˆ¬î»‹ å¼ ºèñ£è «ñ‹ð´ˆF G˜õA‚°‹ õ‡í‹

îQò£ù Ý¬íò‹ Ü™ô¶ õ£Kò‹ Ü¬ñ‚èŠð†´ Ü¬õ ð…ê£òˆ¶‚èO¡ W›

ðEò£ŸÁ‹ õ‡í‹ õN ªêŒòŠð†´ õ¼Aø¶.

Þˆî¬èò ê†ì ñ£Áî™è¬÷‚ ªè£‡´ õ¼õîŸè£ù ºòŸCèO™ î£ù‹

Üø‚è†ì¬÷ Ü¬ùˆ¶ õ¬èJ½‹ ð£´ð†´ õ¼Aø¶. ñ£õ†ì Ü÷M½‹ ñ£Gô

Ü÷M½‹ Þ‚è¼ˆ¶‚è¬÷ õL»ÁˆF è¼ˆîóƒ°èœ, ïìˆF»‹ Ë™èœ

ªõOJ†´‹ Þ¬î ªêò™ð´ˆ¶Aø¶.

è‡ñ£Œ Yó¬ñŠ¹‚è£ù ñFŠd´ îò£Kˆî™

«î¬õŠð´‹ ðEè¬÷ ñùF™ ªè£‡´ Mõê£Jèœ Ã†ìƒèœ ïìˆF è‡ñ£¬ò
ð£˜¬õJ†´ º®¾èœ â´‚èŠð´A¡øù. Mõê£Jèœ Íôñ£è«õ àˆ«îê
ñFŠd´èœ Ã†ìƒèO™ îò£K‚èŠð´A¡øù. Ü„êñòˆF™ ðEèœ «ñŸªè£œ÷

Ý°‹ è£ô‹, ðƒ°ˆªî£¬è ÝAò¬õ èí‚A™ ªè£œ÷Šð´Aø¶. ÜŠð®
îò£K‚èŠð†ì ñFŠd´è¬÷ e‡´‹ ¸µ‚èñ£è º¬øŠð® îò£Kˆ¶ áóè
õ÷˜„C ºè¬ñ‚° «î¬õŠð´‹ õ®õˆF™ êñ˜ŠH‚èŠð´Aø¶.

ðEèœ «ñŸªè£œÀî™

1. õƒA‚ èí‚° : Yó¬ñŠ¹‚° «î¬õò£ù ðí‹ «ïó®ò£è õòôèˆF¡ õƒA‚

èí‚AŸ° ÜÂŠH ¬õ‚èŠð´Aø¶. Í¡Á ªð£ÁŠð£÷˜èœ ¬èªò£ŠðI†ì
è£«ê£¬ô Íôñ£è«õ ðí‹ â´‚è¾‹, ªêôõN‚è¾‹ ÜÂñF‚èŠð´Aø¶.
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2. õòôè‚ Ã†ì‹ : º¬øò£ù Ã†ì‹ °PŠH†ì è£ôˆF™ ïìˆîŠð†´
Ü¬ùˆ¶  õó¾ ªêô¾èÀ‹ õ£Cˆ¶ åŠ¹î™ ªðøŠð´Aø¶.

3. «õ¬ô‚ °¿‚èœ : õòôè„ ªêòŸ°¿ML¼‰¶ CøŠ¹‚ èI†®èœ åšªõ£¼
Mîñ£ù «õ¬ô‚°‹ Ü¬ñ‚èŠð†´ ðEèœ «ñŸªè£œ÷Šð´A¡øù.

4. îE‚¬èèœ : õòôèˆF¡ èí‚°èœ åšªõ£¼ ÝÁ ñ£îˆFŸ°‹ àœ
îE‚¬è ªêŒòŠð´õ¶ì¡ Ý‡´ º®M™ ê†ìgFò£ù ªõOîE‚¬è
ªêŒòŠð†´ àÁŠHù˜èO¡ åŠ¹î™ ªðøŠð´Aø¶.

5. ðJŸCèœ : î£ù‹Üø‚è†ì¬÷ ªõš«õÁ õ¬èò£ù ðJŸCè¬÷
àÁŠHù˜èÀ‚° î¬ô¬ñ ðJŸCèÀ‹, Hø ªõOJìƒèO™ àœ÷
êƒèƒèÀ‚° Ü¬öˆ¶„ ªê¡Á èŸÁ‚ ªè£´Šð¶ «ð£¡ø ðJŸCèœ
õöƒèŠð´A¡øù. è‡ñ£ŒŠ ð£êù ðJ˜ «ñ‹ð£†´‚ªèù
Mõê£òŠðJŸCèœ Ü¬ùˆ¶ àÁŠHù˜ Mõê£JèÀ‚°‹ àœÙK«ô£
Ü™ô¶ Üó²ðJŸC G¬ôòƒèO«ô£ ãŸð£´ ªêŒòŠð´Aø¶.

¬õŠ¹ GF à¼õ£‚°î™ :

è‡ñ£Œ êƒèƒèÀ‚è£ù ¬õŠ¹GFèœ êƒèàÁŠHù˜èœ «êI‚°‹ªî£¬è,
Ý‡´«î£Á‹ õÅ™ ªêŒòŠð´‹ ªï™, CøŠ¹ õÅ™ Íôñ£è à¼õ£‚èŠð´Aø¶.
Üˆªî£¬èJ™ Þ¼‰¶ ðó£ñKŠ¹ ªêô¾è¬÷ «ñŸªè£œ÷ «õ‡´‹ â¡ð¶ Þî¡
«ï£‚èñ£°‹.

Þîó õ÷˜„CŠ ðEèœ :

 è‡ñ£Œ Yó¬ñŠ¹ ðEèœ õ£Jô£è êƒè‹ ªðŸÁœ÷ ÜÂðõˆFL¼‰¶ Þîó
Aó£ñ õ÷˜„CŠ ðEè¬÷ «ñŸªè£œ÷ á‚°M‚èŠð´Aø¶. â´ˆ¶‚è£†ì£è,
Aó£ñ„ ê£¬ôèœ, áóEèœ Ü¬ñˆî™, ªð£¶‚ è†®ìƒèœ è†´î™ «ð£¡ø¬õ
Þ¶è£Á‹ ðô ÞìƒèO™ «ñŸªè£œ÷Šð†´œ÷ù.

3. îèõôè‹ õÁ¬ñJ™
àœ«÷£˜‚° îèõ™ ªî£N™
¸†ð‹

ã¬ö ñ‚èO¡ õ£›‚¬èˆîóˆ¬î
«ñ‹ð´ˆ¶‹ õ¬èJ™
Aó£ñƒèO™ õÁ¬ñJ™
àœ«÷£˜‚°‹ ªî£N™¸†ð‹
ªê¡ø¬ì»‹ õ¬èJ™ à¼õ£ù¶
ÞˆF†ì‹. îèõ™ ªî£N™¸†ð‹
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ñ‚èÀ‚° â‰ªî‰î õ¬èJ™ ðò¡ð´‹ â¡ð¶ ðŸPò è¼ˆî£Œ¾èœ ïìˆF
«ñÖ¬ó ¬ñòñ£è ¬õˆ¶ Cô ðK«ê£î¬ù ºòŸCèœ «ñŸªè£œ÷Šð†ì¶.
ºî™ºòŸCò£è îèõ™ ðKñ£ŸøˆF†ì‹ ªè£‡´õóŠð†ì¶. Aó£ñˆF™ àœ÷
õÁ¬ñJ™ àœ÷ àÁŠHù˜èO¡ Hœ¬÷èÀ‚° èEŠªð£P‚ è™M °¬ø‰î
è†ìíˆF™ èŸÁ‚ ªè£´‚èŠð´Aø¶. èEŠªð£P‚è™M 6 õ£ó‹ºî™ å¼
õ¼ì‹ õ¬ó èŸÁ‚ªè£´‚èŠð´Aø¶. H¡¹ Aó£ñƒèO™ èEŠªð£P¬ñò‹
Ü¬ñ‚èŠð´Aø¶. Üƒ° èEŠªð£P õêF ªêŒ¶ ªè£´ˆ¶ Þ¬íòî÷õêF
ãŸð´ˆîŠð´Aø¶. èEŠªð£P ¬ñò™ îèõôè‹ âù Ü¬ö‚èŠð´Aø¶. Þƒ°‹
ñ£íõ˜èÀ‚° èEŠªð£P‚è™M õöƒèŠð´Aø¶. Þˆ îèõôèˆF¡ Íô‹
å¼õ¼‚ªè£¼õ˜ à¬óò£´î™, I¡îð£™ (Email) ÜÂŠ¹î™ «ð£¡ø «ê¬õèœ
°¬ø‰î ªêôM™ ªêŒòŠð´Aø¶.

è‡ ñ¼ˆ¶õñ¬ù, ªð£¶ ñ¼ˆ¶õ˜, õö‚°¬øë˜, è£™ï¬ì ñ¼ˆ¶õ˜, Mõê£ò
ñ¼ˆ¶õ˜, Üó² ÜôõôèƒèÀì¡ ªî£ì˜¹ «ð£¡ø¬õ ãŸð´ˆF îóŠð´Aø¶.
àôèˆîó‹ àƒèœ ê†¬ìŠ¬ð‚°œ â¡ð¬îŠ«ð£ô, îèõ™ªî£N™¸†ðñ£ù¶
Aó£ñˆF™ àœ÷ ã¬öèœ Ü¬ùõ¼‹ ðò¡ð´‹ õ‡í‹ Ü¬ñòŠªðŸø¶ CøŠ¹
Ý°‹.

4. ñ£ù£õ£K Mõê£òˆ F†ì‹

îI›ï£†®™ Mõê£òˆFŸ°Š ðò¡ð´‹
7 I™Lò¡ â‚«ì˜ GôƒèO™ 3.1

I™Lò¡ ªý‚«ì˜ Gôƒèœ ñ£ù£õ£K
Mõê£òˆ¬î ï‹H Þ¼‚A¡øù.
ñ£ù£õ£K Mõê£ò‹ ðô ã¬ö Gôºœ÷
ñŸÁ‹ GôñŸø Mõê£JèO¡
õ£›‚¬èˆîóˆ¬î b˜ñ£QŠðîŸè£è
àœ÷ù.

ñ£ù£õ£K Mõê£òŠ ð°FèO™ ªð¼‹ð£½‹ CÁ î£Qòƒèœ, ð¼Š¹ õ¬èèœ,
â‡ªíŒ Mˆ¶‚èœ ñŸÁ‹ ï£K¬öŠ ðJ˜èœ M¬÷M‚èŠð´A¡øù. 90

M¿‚è£´ «ê£÷‹ ñŸÁ‹ õ¬è M¬÷„ê™, 75 M¿‚è£´ ð¼Š¹ õ¬èèœ, 90

M¿‚è£´ Gô‚èì¬ô M¬÷„ê™ ÝAò¬õ ñ£ù£õ£K Mõê£òˆF™ Þ¼‰«î
ªðøŠð´A¡øù. Þ«î «ð£¡Á 66 M¿‚è£´ «è£¶¬ñ M¬÷„ê™ Þšõ¬è
Mõê£òˆF™ Þ¼‰«î A¬ì‚A¡øù. 21-‹ ËŸø£‡®¡ ªî£ì‚èˆF™ 240 I™Lò¡
ì¡ î£Qò àí¾ àŸðˆF Þô‚° G˜íJ‚èŠð†´œ÷¶. ÞF™ ñ£ù£õ£K
Mõê£òˆF™ 60 I™Lò¡ ì¡ ªðø «õ‡®»‹ âF˜è£ôˆF™ 144 I™Lò¡ ì¡Â‹
àŸðˆF ªêŒò «õ‡®»œ÷¶.
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M¬÷„ê™ Gôƒèœ ð°F ÜFèK‚è õ£ŒŠ¹èœ ÞQ ÜK«î. âù«õ îŸ«ð£¶
ðò¡ð£†®™ àœ÷ ñ£ù£õ£K Mõê£ò GôƒèO™ Þ¼‰¶ ñ†´«ñ àŸðˆF¬ò
ÜFèK‚è «õ‡®ò è†ì£ò‹ àœ÷¶. ñ£ù£õ£K Mõê£ò‹ Þì˜ð£´èœ G¬ø‰¶
Þ¼‰î£½‹, Þ‰FòŠªð£¼÷£î£óˆF½‹, ã¬ö Mõê£JèO¡ õ£›‚¬èîóˆ¬î
«ñ‹ð´ˆî º‚Aò ðƒè£ŸÁõî£½‹ ñ‡õ÷‹, ²ŸÁ„Åö™ ÞõŸÁ‚°
º‚Aòˆ¶õ‹ îó«õ‡® ñ£ù£õ£K Mõê£òˆ¬î è£‚è «õ‡®»œ÷¶.

Iè‚ °¬ø‰î Ü÷«õ Gô‹ àœ÷ Mõê£JèO¡ â‡E‚¬è ÜFèKˆF¼‚Aø¶.
Aó£ñŠ¹øƒèO™ àœ÷ 60 M¿‚è£´ Mõê£JèÀ‚° 0.39 ªý‚«ì˜ â¡ø MAîˆF™
Gôƒèœ àœ÷ù. Þˆî¬èò GôƒèO™ è£µ‹ M¬÷„ê™ Mõê£JèO¡ °´‹ð
àí¾ˆ«î¬õ¬ò‚ Ãì Ì˜ˆF ªêŒõî£è Þ™¬ô. Þîù£™ ñ£ù£õ£K CÁ
Mõê£JèO¡ ðJ˜ ê£°ð®»ì¡ è£™ï¬ìõ÷˜Š¹ «ñ‹ð£†®™ bMó èõù‹
ªê½ˆî á‚èŠð´ˆîŠð†´ õ¼A¡øù˜.

ñ£ù£õ£K Mõê£òˆF†ìˆF¡ Íô‹ ã¬ö Mõê£JèÀ‚° àJ˜è£Šd´, è£™ï¬ì‚
è£Šd´ ñŸÁ‹ ðJ˜ è£Šd´ «ð£¡ø¬õè¬÷ àÁFŠð´ˆF Þì˜ð£´èOL¼‰¶
e‡´‹ ªî£ì˜‰¶ ñ£ù£õ£K Mõê£ò‹ ªêŒ¶ îƒèO¡ àí¾ ñŸÁ‹ Hø
«î¬õè¬÷Š Ì˜ˆF ªêŒ¶ ªè£œ÷ õNõ°ˆ¶‚ ªè£´‚èŠð´Aø¶. ¹Fò ñ£ù£õ£K
Mõê£òˆ ªî£N™ ¸†ðˆ¬î ÜPºèŠð´ˆ¶õ«î£´, Mõê£Jèœ è¬ìH®ˆ¶
õó‚Ã®ò ï™ô ªî£N™¸†ðƒèÀ‹ H¡ðŸøŠð´Aø¶. ñ£ù£õ£K Mõê£òˆ¬î å¼
ï‹H‚¬è‚°Kò ªî£Nô£è ã¬ö Mõê£JèO¡ õ£›‚¬è‚° Ýî£óñ£è M÷ƒè
¬õ‚è â™ô£ õ¬èò£ù ºòŸCèÀ‹ «ñŸªè£œ÷Šð†´ õ¼A¡øù.

5. ð…ê£òˆ¶‚èÀì¡ ðE¹Kî™ :

ï£¡ ñ‚èOì‹ ï‹H‚¬è
ªè£‡´œ«÷¡ ïñ¶ ÜFè£óˆ¬î
ñ‚èOì‹ î‰¶M´«õ£‹. Üõ˜èœ

MF¬ò Üõ˜è«÷ b˜ñ£Q‚è†´‹
â¡Á 1989™ ð£ó£Àñ¡øˆF™
ó£pšè£‰F ð…ê£òˆ¶ Üóê£ƒèˆ¬î

õ½Šð´ˆî õ‰î ñ«ê£î£ ðŸP
«ðCò «ð£¶, â™ô£ ÜóCò™ è†C
î¬ôõ˜èœ (è£ƒAóv è†C à†ðì)

âF˜Š¹ ªîKMˆîù˜. ñ‚èÀ‚°
ÜFè£ó‹ õöƒèM¼‰î Ü‰î ê†ì
º¡õó¬õ ºì‚Aù˜. ñˆFò ¹œOò™¶¬ø º¡ùî£è, G˜õ£è ªêô¾èœ ðŸPò

ÝŒ¾ÜP‚¬è¬ò ªõOJ†ì¶. ÜF™ ñˆFò Üóê£ƒèˆFì‹ Þ¼‰¶ Aó£ñ



92 áó£†C G̃ õ£è‚ ¬è«ò́

õ÷˜„C‚è£è å¶‚èŠð´‹ 100 Ïð£Œ à‡¬ñJ™ Aó£ñˆ¬î ªê¡ø¬ì»‹ «ð£¶

17 Ïð£ò£è °¬øAø¶ â¡Á ²†®‚è£†®, 1 Ïð£Œ‚è£ù F†ìˆ¬î ªêò™ð´ˆî
Üó² ãø‚°¬øò 7 Ïð£Œ ªêôM´Aø¶ âù GÏHˆî¶. Þ¬îˆî£¡ ó£pšè£‰F»‹

ð£ó£Àñ¡øˆF™ ªì™LJL¼‰î å¼ ò£¬ù¬ò Aó£ñˆ¶‚° ÜÂŠHù£™ Üî¡

õ£™î£¡ Ü‰î Aó£ñˆFŸ° «ð£Œ„ «ê˜Aø¶ â¡Á å¼º¬ø «õ®‚¬èò£è‚

°PŠH†ì£˜. Þ‰î «õî¬ùò£ù «ð£‚A¬ù ñ£Ÿø «õ‡´ñ£ù£™ ÜFè£ó‹

ñ‚èÀ‚° îóŠðì «õ‡´‹ â¡Á â‡E ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¬ð õL¬ñò£‚°‹

ê†ìˆ¬î õ®õ¬ñˆ¶ ð£ó£Àñ¡øˆF™ º¡ ¬õˆî«ð£¶ ªð¼‹ð£ô£ù ñ£Gô,

ñˆFò ÜóCò™ è†Cèœ ÜŠ«ð£¶ Þ‰î ê†ìˆFŸ° âF˜Š¹ ªîKMˆîù. Üîù£™ Ü¶

ê†ìñ£‚èŠðì£ñ«ô «ð£ù¶. H¡ù˜ ó£pšè£‰FJ¡ ñóíˆFŸ°Š Hø°, Cô

ñ£ŸøƒèÀì¡ ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹èÀ‚° ÜóCòô¬ñŠ¹ Ì˜õ ÜƒWè£ó‹ 73õ¶

ê†ì F¼ˆîˆF¡ õ£Jô£è îóŠð†ì¶. Ýù£½‹ ²òïôº‹, áö½‹ ²ö¡ø®‚°‹

²ù£IJ™ Þ‰î àœ÷£†C bð‹ Hóè£êñ£è âKòM™¬ô â¡ð¶ î£¡ à‡¬ñ.

ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹è¬÷ ªðò¼‚° ãŸð´ˆF ÜõŸ¬ø º¬øò£è ªêò™ðì

õ£ŒŠ¹èœ ÜO‚è£ñ™ ¬õˆF¼‚Aø¶. «ï£¬ò °íñ£‚°‹ ÜÁ¬õ CA„¬ê‚°

ðò¡ðì «õ‡®ò èˆF, êõó‹ ªêŒò‚Ãì ðò¡ð´ˆîŠðì£ñ™ AìŠH™ «ð£†ì¶

«ð£™ ð…ê£òˆ¶ Üóê£ƒè‹ ñ‚èO¡ à‡¬ñò£ù «ïó® ðƒèOŠ¬ð ãŸð´ˆî

õ£ŒŠ¹èœ A¬ì‚èM™¬ô â¡ð¶ èêŠð£ù à‡¬ñò£°‹. Þ«î«õ¬÷J™ «èó÷£,

«ñŸ°õƒè‹, ñˆFòHó«îê‹, è˜ï£ìè‹ ÝAò ñ£GôƒèO™ ð…ê£òˆ¶ Ü¬ñŠ¹èœ

æó÷¾ ªõŸPèóñ£è„ ªêò™ð†´ õ¼õ¶ ïñ‚° ï‹H‚¬èòO‚Aø¶.

100 «è£®‚°‹ «ñŸð†ì ïñ¶ Þ‰Fò üùï£òèˆF¡ å†´ ªñ£ˆî â‡íƒè¬÷

HóFðL‚è ê†ìê¬ð ñŸÁ‹ ñ‚è÷¬õ àÁŠHù˜è÷£è ªõÁ‹ 4700 «ð˜ àœ÷ù˜.

ÞŠ«ð£¶ ãŸð´ˆîŠð†ì ð…ê£òˆ¶ Üóê£ƒèƒèœ Íô‹ 3.2 Þô†ê‹ ð…ê£òˆ¶

HóFGFèœ, ïñ¶ ñ‚èO¡ è¼ˆ¬î»‹ â‡íƒè¬÷»‹ ªîOõ£è ¹Kò

¬õŠð£˜èœ Ü™ôõ£? Ü®ˆî÷ Ü÷M™ ªêò™ð´‹ î¬ôõ˜è÷£è Þõ˜èœ

M÷ƒAõ‰î£½‹ 10 Ý‡´èœ èNˆ¶‹ ã¡ °PŠHìˆî°‰î ñ£Ÿø‹ ãŸðìM™¬ô.

Aó£ñê¬ð ªð¼‹ð£ô£ù ÞìƒèO™ ªðòó÷M«ô«ò ïì‚Aø¶ ã¡? ªð‡èœ

ïL¾Ÿ«ø£˜, î£›ˆîŠð†ì õ°ŠHùK¡ ªêò™ð£´ èõ¬ô‚°Pòî£è àœ÷îŸ° õN

â¡ù? ªð¼‹ð£ô£ù ð…ê£òˆ¶‚èO™ GF ðKî£ðˆFŸ°Kòî£è Þ¼Šð¬î ñ£Ÿø

º®»ñ£? ñ‚è÷£†CŠ ð‡¹è¬÷ ò£˜ H¡ðŸÁõ£˜èœ? ð…ê£òˆ¶ Üóê£ƒè‹

ðŸPò MNŠ¹í˜¾ ã¡ ãŸðìM™¬ô âù âƒªèƒ° è£Eµ‹ «èœMè«÷ â…Cò

«õ¬÷J™ ÞõŸ¬ø ñ£ŸP õ÷˜„C‚°‹, õÁ¬ñ °¬øŠHŸ°‹ ã¡ ð…ê£òˆ¶

Ü¬ñŠ¬ð æ˜ è¼Mò£è ªêò™ð´ˆî‚Ãì£¶ â¡Á «ò£Cˆî «ð£¶ à¼õ£ù¶ î£¡

Þ‰î ð…ê£òˆ¶ˆ F†ì‹.
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ñ¶¬óJ™ Üôƒè£ï™Ö˜ å¡Pò‹, F‡´‚è™L™ õˆîô‚°‡´ å¡Pò‹, «îQJ™
èìñ¬ô ñJ¬ô å¡Pò‹ âù Í¡Á ñ£õ†ìƒèO™ Þ‰î F†ì‹ ºîŸ è†ìñ£è
ªêò™ð†´ õ¼Aø¶. åšªõ£¼ å¡PòˆF½‹ ä‰¶ ð…ê£òˆ¶‚èÀì¡ îŸ«ð£¶
ðEò£ŸP õ¼Aø¶. â¬îˆ î‰î£½‹ õ£J™ ¬õˆ¶‚ªè£œÀ‹ °ö‰¬î «ð£™,
ïñ¶ ÜóCò™õ£Fèœ â‰î F†ìˆ¬î»‹ ²òïôˆF¡ ê£òˆ¬î Ì²‹ º¬øJ™ Þ‰î
F†ìº‹ îŠðM™¬ô. ã¬öèœ ñŸÁ‹ ïLõ¬ì‰«î£˜ º¡«ùŸøˆ¬î»‹, êÍè
cF¬ò àÁF ªêŒ¶ õ÷˜„Cˆ F†ìƒè¬÷ Fø‹ðì ªêò™ð´ˆ¶‹ ªð£¼÷£î£ó
gFJ™ ²òê£˜ð£ù, Ü®ˆî÷ ñ‚èO¡ «ïó® ðƒèOŠ¬ð àÁF ªêŒ¶
ð…ê£òˆ¶‚è¬÷ à¼õ£‚°î™ â¡ø «ï£‚èˆ¬î Þô‚è£è‚ ªè£‡´ ð…ê£òˆ¶ˆ
F†ì‹ ðEè¬÷ ªêò™ð´ˆF õ¼Aø¶.

1. ð…ê£òˆ¶ õ÷˜„C‚° GÁõùƒèœ à¼õ£‚°î™ ñŸÁ‹ õL¬ñŠð´ˆ¶î™
ÞF™ ªêò™ð£´èœ ê£˜‰î ð…ê£òˆ¶ õ÷˜„C‚ °¿‚èœ, Aó£ñ õ÷˜„C
ñ¡øƒèœ (Þ¬÷ë˜ °¿‚èœ, Mõê£ò‚°¿‚èœ «ð£¡ø Hø °¿‚èœ)
à¼õ£‚°î™. ð…ê£òˆF¡ ðE‚°¿‚è¬÷ õL¬ñŠð´ˆ¶î™ Aó£ñê¬ð¬ò
õL¬ñð´ˆF º¬øŠð´ˆ¶î™ ð…ê£òˆ¶ «ðó¬õè¬÷ à¼õ£‚°î™
«ð£¡ø ðEè¬÷ ªêŒ¶ õ¼Aø¶.

2. ð…ê£òˆ¶Ü÷M™, ¶¬øê£˜‰î ð™õ¼ì ¸‡F†ìƒè¬÷ õ®õ¬ñˆî™,
ñˆFò, ñ£Gô Üó²è¬÷Š «ð£¡ø¶. ð…ê£òˆ¶‚èÀ‹ ä‰î£‡´ F†ìƒè¬÷
àœÙ˜ ñ‚èœ îò£K‚è àî¾õ¶ Ü¬ùˆ¶ îóŠHù¼‹, Ü¬ùˆ¶ˆ ¶¬ø»‹
å¼ƒA¬í‰¶ Þ¼‚°ñ£Á ð£˜ˆ¶‚ªè£œõ¶.

3. ð…ê£òˆ¶ GFò÷M™ ²òê£˜¹G¬ô¬ò â†ì ºòŸCèœ â´ˆî™ ªð£¶õ£è
â™ô£ ð…ê£òˆ¶‚èO¡ GFG¬ô¬ò è£µ‹«ð£¶, Ü¬õ ðŸø£‚°¬ø»ì¡
èì¡²¬ñ»ì¡, ñ£GôÜóC¡ àîM¬ò âF˜ð£˜ˆ¶ Þ¼‚°‹ G¬ô¬ò
àíóô£‹. Þ‰î G¬ô¬ò «ð£‚°õîŸè£è, ð…ê£òˆ«î îñ¶ ²ò
õ¼ñ£ùˆ¬î ªð¼‚A‚ ªè£œÀ‹ õ¬èJ™ ²òê£˜¹ F†ìƒè¬÷ îò£Kˆ¶
ÜõŸ¬ø ªêò™ð´ˆ¶õîŸ° õNº¬øè¬÷»‹, õNè£†´î¬ô»‹ î‰¶
õ¼Aø¶.

4. â™ô£Š Hó„ê¬ù‚°‹ ÝE«õ˜ â¶ªõ¡Á ð£˜Š«ð£ñ£ù£™ Ü¶
ñ‚èO¬ì«ò ð…ê£òˆ¶ ðŸPò MNŠ¹í˜¾ Þ¡¬ñ â¡ðî£°‹.
Þî¬ùŠ«ð£‚è àœÙ˜ ñ‚èÀ‚° ð…ê£òˆ¶ HóFGFèÀ‚° ê†ì
ï¬ìº¬øèœ ðŸPò FøÛ†ì½‹ ðJŸC»‹ îóŠð´Aø¶.

åšªõ£¼ ð…ê£òˆF½‹ ªêŒòŠð´‹ õ÷˜„Cˆ F†ìƒè¬÷ åŠð‰î‚è£ó˜è¬÷ˆ

îM˜ˆ¶, ñ‚è«÷ â´ˆ¶„ ªêŒò ºòŸCèœ â´‚èŠð†´ õ¼A¡øù. Þˆî¬èò

ºòŸCJ¡ Íô‹ õ÷˜„CJ™ ñ‚èO¡ ðƒ«èŸ¹ «ñ½‹ CøŠð¬ì»‹.
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6. ì£ì£ î£ù‹ è™M G¬ôò‹

õ÷˜„CŠ ðE¹K«õ£¼‚°
õ÷˜„C î¼‹ å¼ è™M
G¬ôò‹. Þƒ° õ÷˜„CŠ
ðEJ™ ß´ðì Ý˜õºœ÷
ð†ìî£K Þ¬÷ë˜èÀ‚° 1.8

Ý‡´ ð†ìò‚è™M»‹,
õ÷˜„CŠ ðEJ™ ß´ð´‹
ðEò£÷˜èÀ‚° °ÁAò è£ô
ðJŸCèÀ‹ õöƒèŠð´Aø¶.

ñ‚èœ GÁõùƒèÀ‚°
àÁ¶¬í ªêŒ»‹
GÁõùƒè÷£è ñ‚èœ ðóvðó GÁõù‹, è÷…Cò‹ ªî£Nôè‹, î£ù‹ ñ‚èœ è™M
G¬ôò‹, è÷…Cò õ÷˜„C GF «ê¬õòè‹ «ð£¡ø¬õ ªêò™ð´A¡øù.

7. èì™õ÷ ð£¶è£Š¹ ñŸÁ‹ õ£›õ£î£ó «ñ‹ð£†´ˆ F†ì‹

²ù£I YóN¾‚°Š H¡ù˜
Üîù£™ ð£F‚èŠð†ì
ñ‚èO¡ ïôõ£›M¬ù
e†ªì´ˆ¶ Üõ˜èO¡
õ£›õ£î£óˆ¬î G¬ôð´ˆî
îIöè, Ý‰Fó èìŸð°FèO™
eùõ˜ ñŸÁ‹ Mõê£ò
êÍèˆFùKì‹ î£ù‹
Üø‚è†ì¬÷ 2004‹
Ý‡®L¼‰¶ ªêò™ð†´
õ¼Aø¶. îŸ«ð£¶ èì™õ÷‹
âF˜ªè£‡´œ÷ ²ŸÁ„Åö™
Hó„ê¬ùèœ, ð¼õè£ô
ñ£Ÿø‹, ÜKò õ¬è e¡ Þù‹ ñŸÁ‹ èì™ àJK ð£¶è£Š¹ Üî¬ù ê£˜‰F¼‚°‹
eùõ˜èœ ñŸÁ‹ èìŸè¬ó ð°F Mõê£JèO¡ õ£›õ£î£óˆ¬î «ñ‹ð´ˆ¶î™ âù
ðô î÷ƒèO™ ÞˆF†ì‹ ÞòƒA õ¼Aø¶.
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°PŠ¹èœ





இய�ைக� ேபரழி� 

இய�ைக� ேபரழி� 

 (ஆ�கில�Natural disaster)  

அ�ல� ெப��ேக� எ�ப� இய�ைகயாக நிக�� இைட��களா� 

�����ழ !" ஏ�ப$� பாதி�&கைள! "றி�பதா"�. (எ$(�! 

கா)டாக, ெவ,ள� ெப-!", எ.மைல ெவ0�&, நில 

ந$!க�, ம1ச.� ேபா�றைவ), இ3த� ேபரழிவா� மிைகயான அளவ5� 

ெபா-)ேசத�, உய57�ேசத�, ஏ�ப$வ�ட� �����ழ � வ5வ.!க 

இயலாத அளவ5�" ேசதமைடகிற�. இதனா� ஏ�ப$� ெப-� 

ந)ட(ைத தா�கி! ெகா,வ� �லபம�ல, அத� �வ$க, வா8நா, 

9��� பாதி�பைட3தவ7கைள ��ப(தி �, �யர(தி � 

ஆ8(தினா �, ஒ- வைகய5� இ3த! க)ட ந)ட�கைள( தா�கி 
ம;,வத�கான ெசய�பா$கைள அ3நா)$ ம!க<� ச=க9� எ$!"� 

வ5ைரவான நடவ0!ைககைள மிக�� சா73ேத, ����&ற �8 

நிைலகைள பைழய நிைலைம!" ெகா1$ வ-வத�கான மிக� சிற3த, 

ெதள>வான வழியா"�. அ� ம)$ம�றி, ேபரழிவ5� இ-3� ம;1$� 

எ�வத�"�, அைத( �ண53� ேபாரா$வத�"�, ம!க, 

த�ன�ப5!ைக@ட� அைத�&�ச(தி@ட� �ண53� ெசய�ப$வ� 

மிக�� 9!கியமா"�. ம!கள>� ஆதர�, அவ7க, திறைம@டA� 

வ5ைரவாக�� எ$!"� ஆ!கB7வமான ெசய�பா$க,, பத)ட�படாம� 

ஒ��ைம@ட� ெசய�ப$த�, ேநர� கால� பாராம� அைனவ-� தம� 

ப�ைக அள>(� சிரம�கைள� பாராம� ெசய�ப$வதா� நிைலைமைய 

ஓரளவ5�" க)$�பா)0�", ைவ(�! ெகா,ள சா(தியமா"�, ேம � 

ந)ட�கைள@�, பாதி�&கைள@�, ஓரளவ5�" "ைற!க�� வழி 
ெசDயலா�.[1] நா� 9!கியமாக &.3� ெகா,ள ேவ10ய 

அ0�பைடயான E�� இ�ேவயா"�: "கா�றான� சீ�றமைட3� ஆல 

மர(ைதேய ேவேரா$ சாD�ப� ேபாலேவ, அள� கட3த இட7பா$க, 

ஒேர ேநர(தி� ெதாட7�சியாக நிக�� ெபா��, அ�ேவ 

ேபரழிவாக ஊ�ப)$ ேபரழி�க<!" வ5(தி$கிற�."[2] இய�ைகயாக 

எ�� இட7பா$க, சில பாதி�பைடய! E0ய இட�கள>� மிைகயாக 



நிக�� ேபா� ம)$ேம ேபரழிவ5�" வழி வ"�பதாக! காண�ப$கிற�, 

இத�" எ$(�!கா)டாக "றி�ப5$வ� எ�னெவ�றா�, ம!க, 

வசி!காத இட�கள>� க$ைமயான நில ந$!க� ஏ�ப$வதி�ைல. 

இHவ5ட(தி� இய�ைக எ�ற ெசா�ேல ப5�பா$ வ5வாத(தி�".யதாக 

உ,ள�, ஏ� எ�றா� அழி�� ச�பவ�க,, இைட��க, அ�ல� 

இட7�பா$க, அைன(�ேம மன>த7க, ச�ப3த� ப)$ இ-3தா� 

ம)$ேம அ7(த9ைடயதாய5-!"�, எ�ற வ5வாதேம.[3] ெசா�ல� 

ேபானா�, ம!க, வசி!காத இட�கள>� நைடெப�� ச�பவ�கைள! 

"றி(� மன>த7க, ெத.3� ெகா,ளாம �, அ!கைற கா)டாம � 

இ-!கலா�. 

 

இய�ைக இைட��க,[ெதா"] 

ஓ7 இய�ைக இைட�� எ�ப�, அைத� சா73த ம!கைள@�, ���� 

�ழைல@� எதி7மைற வ5ைள�க<ட� பாதி!"� த�ைம@ைடய 

அபாய�கைள அ�ல� அ���(த�கைள! "றி!"� ஒ- நிக8வா"�. 

பல இய�ைகயான இைட��க, ஒ��ட� ஒ�� என ெதாட7& 

ெகா1டைவயா"�, உதாரணமாக, நில 

ந$!க� காரணமாக �னாமி உ-வாகலா�, வற)சிய5� வ5ைளவாக 

ேநர0யாக பIச�|பIச9� அதAடேனேய ேச73� ெகா,ைள 

ேநாD|ெகா,ைள ேநா@� ெதா�றலா�. 1906 ஆ� ஆ10� ஸா� 

ப5ரா�ஸிKேகாவ5� நிக83த நில ந$!க� ஓ7 ேபரழிவா"�, ஆனா� 

ெபா�வாக நைடெப�� நில ந$!க�க, இைட�றாக அைமவேத 

ேபரழிவ5�"� இட7பா)0�"� இைடேய நில�� பா"பா)ைட 

வ5ள!"� ஒ- வ வான எ$(�!கா)டா"�. இைட��க, ப5�பா$ 

வர�ேபா"� எதி7கால நிக8�சிகேளா$ ெதாட7& ெகா10-!"�, 

ேபரழி�க, கட3த கால(�� ச�பவ�க, அ�ல� நட�&� 

ச�பவ�கேளா$ ெதாட7& ெகா10-!"�. 

இய�ைக� ேபரழி�க,[ெதா"] 

நில அைச�� ேபரழி�க�[ெதா"] 



பன��ச��[ெதா"] 

 

�)டா மாநில(� கிழ!" 0�பேநாேகாஎK மைல பன>�ச.�, அKெப� 

!ேராH �வ$க,. 

"றி�ப5ட(த"3த பன>�பாைற ச.�க, ப5�வ-வன வா"�. 

• 1910 ஆ� ஆ1$ ேவ�லி�!ட� பன>�பாைற ச.� 

• 1954 ஆ� ஆ1$ �ேலா�K பன>�பாைற ச.� 

• 1970 ஆ� ஆ1$ ஆ�காL நிலந$!க� 

• 1999 ஆ� ஆ1$ கா�$7 பன>�பாைற ச.� 

• 2002 ஆ� ஆ1$ ெகா�கா-க7மேடா� பாைற பன> ச.� 

நில ந��க�க�[ெதா"] 

&வ5 ஓ)0� தி$ெமன எதி7பாராம� ஏ�ப$கி�ற அைசேவ நில 

ந$!கமா"�. அத� அைலஅதி7�க, ப-ம அளவ5� மா�ப$�. நில 

ந$!க(தி�" காரணமாக அைம3த நில(தி� அ0ய5லான (கீழான) 

ப5ற�ப5ட(திைன '"வ5ய�' எ�றைழ�ப7. அ3த "வ5ய(தி� ேந7 
ேம ,ள 9ைனய5ைன 'அதி7 ைமய�' எ�றைழ�ப7. அHவா� நில 

ந$!க�க, ஏ�ப$� ெபா�� ம!கைளேயா அ�ல� வ5ல�"கைளேயா 
அ� பாதி�பதி�ைல. நில ந$!க(தி� காரணமாக, இர1டா� ப)ச 

நிக8�களான க)0ட�க, பாழைட3�� ச.த�, கா)$(தM பர�த�, 

�னாமி உ-வா"த�, எ.மைல ெவ0(த� ேபா�ற நிக�கள>� 

ப5�னண5ய5� ம!க<!" ேபரழி�க<ட� ேப.ழ�&� ேந.$கிற�. 

பலமான க)0ட�கைள! க)$வ�, சிற�பான பா�கா�& 9ைறகைள 

ெசய� ப$(�வ�, ஆர�ப கால(திேலேய எ�ச.!ைக ெசDவ�, 

9�னதாகேவ ம!கைள இட� ெபய-வத�கான 9�ேன�பா$கைள 

தி)டமி)$ ெசய� ப$(�வ�, ஆகிய சீரான நடவ0!ைகக, =ல� இ� 

ேபா�ற ேபரழி� இட7பா$கள>� இ-3� ஓரளவ5�" த$!கேவா 
அ�ல� தவ5�கேவா 9ைனயலா�. எனேவ இய�ைக ய�லாத 

ேபரழி� எ�ற E�� ச)ட�ப0 வாத ஆதாரம�ற ஏ��!ெகா,ள 

90யாத E�றா"�. 



நிலவ5ய� "ைறபா$க, ஒ�� ேச73� ஒேர இட(தி� "வ53� வ5ட, 

அைவ யாவ�ைற@� ஒேர ேநர(தி� உடA!"ட� ெவள>ேய��� 

இய�ைக நிக8�களா� நில ந$!க�க, ஏ�ப$கி�றன. 

சம;ப கால�கள>� நிக83த மிக! "றி�ப5ட( த!க நில ந$!க�களாவன: 

• 2004 ஆ� ஆ10� நிக83த இ3திய� ெப-�கட� 

நிலந$!க� வரலா�றி� இர1டா� மிக�ெப.ய 

நிலந$!கமாக, "றி(த த-ண(தி� 9.3 எ�ற அளவ5� பதிவான�. 

இ3த நிலந$!க� N10வ5)ட ெப-� �னாமி ஆழி� 

ேபரைல காரணமாக 229,000 !"� ேம�ப)ட ம!க, 

மரணமைட3தா7க,. 

• 2005 ஆ� ஆ1$ காLம;7 நில ந$!க�, அத� அள� 7.6-7.7 

எ�றி-!க, பாகிKதான>� 79,000 ேப7க, அகால மரணமைட3தா7க,. 

• 7.7 ப-மனள� ெகா1ட ஜூைல 2006 ஆ� ஆ1$ ஜாவா நில 

ந$!க� �னாமி ஆழி� ேபரைலகைள 9$!கிவ5)ட�. 

• அேதேபா� 7.9 ப-மனளவ5� ேம 27, 2008 அ�� சி�வா� நில ந$!க� 

சீனாவ5� சி�வா� ப5ரேதச(தி� நிக83த�. ேம 27, 2008 அ�� 

61,150!"� ேம�ப)டவ7க, மா1டா7க,. 

லாஹ��[ெதா"] 

லாஹ7 எ�ப� ஒ- எ.மைல� ேச��� ெப-!கமா"� அ�ல� 

நில�ச.வா"�. அதனா� நில� ச.�� நிக8வ�1$. 1953 ஆ� 

ஆ10� 'டா�கிவாD ேப.ழ�&' ஒ- லாஹாரா� நிக83த�. அேத 

ேபா� ஆ7மிேரா ெப-3��ப� எ�ற ேபரழிவ5� ேபா� ஆ7மிேரா நகர� 

9��� &ைத@1ட�ட� 23000 ேப7க, அதி� சி!கி ம03தன7. 

நில�ச��க ! ேச�"� ெப��க#![ெதா"] 

இைவ கலிேபா7ன>யா ப"திகள>� கனமைழ ெபD� 903த கால(தி� 

தவறாம� அ0!க0 நிக8பைவயா"�. 

எ�மைல ெவ'()� சித"த+[ெதா"] 

எ.மைல ெவ0(�� சித�� நிக8ேவ ேபரழிவாகலா�, அ�ல� 

அ!கின>� (தM�பாைறக,) பாைறக, வ M8வ�� ேபரழிவாக உ,ள�. 



அ�ப0 மிைகயானைவ ெவ0(�� சிதறிய�� ப�பல வ5ைள�க, 

ேதா�றிட அ� மான>ட வா8!ைக!" ஊ� பய!கி�ற�. 

• ஒ- எ.மைல ெவ0(� ேபரழிவாக சித�� ேபா� 'லாவா'தM!"ழ�& 

ெவள>�ப$�. அதி� மிைகயான ெவ�ப(�ட� E0ய உ,ள>-!"� 

பாைறக<� இ-!"�. அதA, ப�ேவ� ேவ�ப)ட வ0வ�க, 

ெம�ைம( �களாக��, ப5� ப5��பாக�� இ-!"�. இ� 

எ.மைலய5� இ-3� சித�� ேபா� எதி.� காR� க)டட�க, 

ம��� தாவர�க, எ�லாவ�ைற@� ெபா�!கி அழி(� வ5$�. 

• எ�மைல சா!ப+ - என ெபா�வாக ெபா-,ப$வ�- "ள>73தப0 

சா�ப� ேமகமாக வ0� எ$!"�, அ-கி ,ள ப"திகள>� அட73� 

த�கிவ5$�. நM-ட� கல3த�ட� 'தி1காைற' ேபால ஒ- க)0யான 

ெபா-ளாகி வ5$�. ேபா�மான அளவ5� இ(தைகய சா�ப� அத� 

எைடயா� ேம� Eைரையேய ெநா�!கிவ5$�. சிறிதள� 

�வாசி(தாேல ேபா��, உட� ஆேரா!கிய(ைத 9�ைமயாக பாதி(� 

வ5$�. அ3த சா�பலி� ெபா0(த க1ணா0(N, கல3� உ,ளதா� 

எIசி� ேபால அைச@� உ,ப"திக, உராD3� பாதி�பைட@�. 

• உ-னதஅ�கின� மைலக� : ேடாபா ேபரழி� ேகா)பா)0� ப0 70 

9த� 75 ஆய5ர� வ-ட�க, 9�ன7 ேடாபா ஏ.ய5� 

நிக83த உ�னத எ.மைல சீ�ற� காரணமாக ம!க, ெதாைக 

ப(தாய5ர� ம!க, அ�ல� ஆய5ர� உ�ப(தி ேஜா0க, எ�� 

"�கியதா� மன>த ப0மல7�சிய5� ஒ- இ!க)டான நிைல 

உ-வான�. அ� வட ேகாளர�க(தி ,ள 9!கா� வாசி அள� 

தாவர இன�கைள@� அழி(த�. உ�னத அ!கின> மைல க!"� 

சா�ப� அதிவ5ைரவாக கா7ேமக� ேபா� பட73� உலெக�"� த)ப 

ெவ�ப சீேதாLண நிைலய5� பல S�றா1$க<!" பாதி!"� 

த�ைம ெகா1டதா"�. 

• பழ! பாைறகள�- )0�கள�லி�1) ஒ34! உ5ண 

ஊ�"கள�+ நிர�ப5 உ,ளெத�லா� ெவ�ப எ.மைலய5� 

சா�பலா"�. அ� வா@ ம1டல(தி� ஊ$-வ5 பரவ5 த�Aைடய 

எைட, ஆ�ெறா�!" இர1டா � வ5.வைட3� ேபா"� பாைதய5� 

எதி7ெகா,<� ெபா-)க, யாைவ@� எ.(�( த,<கிற�. ஒ- 



எ.மைல( �10� உLண ஊ�� ஒ�!ேக, பா�ெபD 9�றி மாக 

சீரழி3� ேபானத�" 9!கிய காரண� எ�� ந�&கிறா7க,. 

ெவ�ள(தா+ ேப�ழ�8[ெதா"] 

ெப� ெவ�ள![ெதா"] 

வரலா��� பதி�கள>� இட� ெப�ற ம!கைள ெவ"வாக பாதி(த ஒ- 

சில மிக "றி�ப5ட( த!க ெவ,ள�க, ஆவன: 

• ஹுவா� ஹ என வழ�"� சீனாவ5� &க8 ெப�ற மIச, ஆ� 

அ0!க0 ெவ,ள� ெப-!ெக$(� ஓ$வத�" ப5ரபல� 

அைட3ததா"�. 1931 ஆ� ஆ10� நிக83த மிக� ெப.ய 

ெவ,ள� காரணமாக 800,000 9த� 4,000,000 ம!க, இற3தன7. 
• அெம.!க ஐ!கிய நா$கள>� 1993 ஆ� ஆ10� நிக83த ெப.ய 

ெவ,ள� வரலா�றி� இட� ெப�ற ெப-� அளவ5� ம!கைள பாதி(� 

அதிக அளவ5� ந)ட� வ5ைளவ5(த ஒ- நிக8வா"�. 

• 1998 ஆ� ஆ10� சீனாவ5� யா�ேச ஆ�றி� ெவ,ள� 

ெப-!" ெப-� ேபரழிவாக பதினா�" மி�லிய� ம!கைள பாதி(� 

வ M$ வாச� அைன(ைத@� இழ!க ேந73த�. 

• 2000 ஆ� ஆ10� நிக83த ெமாசா�ப5! ெப-ெவ,ள� நா)0� 

ெப-�பா�ைமயான நில�ப"திகைள =�� வார�க<!"� ேம� 

9�ைமயாக =8க0(த�, அத� வ5ைளவாக பல ஆ1$க<!" 

அ3த நா$ சீரழி3� தைல N!க இயலாத நிைலைம ஏ�ப)ட�. 

ெவ�ப ம1டல�கள>� ஏ�ப$� �றாவள>!கா�� ெபா�"� &ய� 

ேபரைல எ��சி@ட� E0ய வ5.வான ெவ,ள�ேபா!ைக, ப5� வ-�ப0, 

பல இட�கள>� ஏ�ப$(திய�: 

• ேபாலா �றாவள>!கா�� கிழ!" பாகிKதா�|பாகிKதாைன அதாவ� 

த�சமய� ப�களாேதL நா)ைட 1970 ஆ� ஆ10� மிக ேமாசமாக 

வ Mசி தா!கிய�. 

• 1975 ஆ� ஆ1$ சீனாைவ ைதB� நினா எ�ற �றாவள> தா!கிய�. 

• ெவ�ப ம1டல �ைற அ,ள>ச1 2001 ஆ� ஆ10� ெட!சாK 

மாநில(தி ,ள ஹி�Kட� நகர(ைத க$ைமயாக தா!கிய�. 



• க(Vனா �றாவள> நி� ஓ7W�K எA� மாகாண(ைதேய 

9�றி மாக 2005 ஆ� ஆ10� நM.� =8க0(த�. 'ேலவ M' என�ப$� 

த$�&!கைரைய ச.வர அைம�பதி� ேதா�வ5க1டதா�, அ3த 

மாநில(தி� மிைகயான ெவ,ள� ெப-!" ஏ�ப)$ மாநில(ைதேய 

சீ7"ைலய ைவ(த�. 

ஏ� ெவ'()� கிள!8த+[ெதா"] 

 

நிேயாK ஏ.ய5� ெவ0�& வா@!கைள கிள�ப5ய�: ஒ- ப� அதனா� 

பாதி�பைட3த�. 

ஏ. ெவ0(� நM7�ெப-!" ஏ�ப$வ�1$. அத� காரண� க.யமில 

வா@. (CO)2']]என�ப$� க.யமில வா@ ஏ.ய5� ஆழ(தி� இ-3� 

ெவ0(� நM7 ெபா�கி வ-வதா"�, இத� வ5ைளவாக வனவ5ல�"க,, 

கா�நைடக,, மன>த7க, யாவ-� ப5ராண வா@ இ�லாததா�, =��( 

திணற� ஏ�ப)$ பாதி�& அைடயலா�. அ�ப0 ஏ.ய5� இ-!"� நMைர 
இட� ெபய7(�, க.யமில வா@ ெவ0(�! கிள�&� ச�பவ(தா� 

ஏ.ய5� �னாமி ஏ�ப$� வாD�&க, உ,ளன.நில�ச.�க,, எ.மைல 

சீ�ற� அைடவ� அ�ல� ெவ0(�� சித�த� ஆகிய எதி7வ5ைனகைள 

இ� ேபா�ற ஏ. ெவ0�& ச�பவ�க, 9$!கி வ5$வதாக அறிவ5ய� 

நி&ண7க, ந�&கிறா7க,. 

இ�நா, வைர, இர1ேட இர1$ ஏ. ெவ0�& நிக8�க, ம)$ேம 

கவன(தி�" உ)ப)$ பதிவாகி@,ள�. 

• 1984 ஆ� ஆ10�, கமX�, ப"திய5� ஏ. ெமாெனௗ� எ�ற ஏ.ய5� 

நிக83த ெவ0�ப5� காரண� அ-கி� வா8பவ7க, 37 ேப7கைள 

மரணமைட3தா7க,. 

• அத� அ-கி� ஏ. 3ேயாK எ�ற ஏ.ய5� 1986 ஆ� ஆ10� நட3த 

ெப-� ெவ0�ப5� 1,700 9த� 1,800 ேப7க, =�� 

திணற�ஏ�பட உய57�ற3தன7. 

  



:னாமிக� 'ஆழி� ேபரைலக�'[ெதா"] 

 

0ச�ப7 26, 2004 அ�� நிக83த நிலந$!க� காரண� உ-வான �னாமி 
ேபரைல அஒ ந�ைக தா!"வ�. 

கட !", நிலந$!க� �னாமியாக தி.3�வ5$�, அ�ப0 ஒ- 

ச�பவ� ஆஒ ந�, தாDலா3� அலாKகா நா)0� 2004 ஆ� ஆ1$ 

இ3திய� ெப-�கடலி� நில ந$!க� நிக83த�, சில ேநர�கள>� 

நில�ச.� நிக8�க<� இத�" வ5(தி)$ அதனா� நட3த 

நிக8�க,: அலாKகாவ5� லி$ய வ5."டாவ5� நட3த�. 

• ஆஒ ந�, தாDலா3� (2004). 2004 ஆ� ஆ10� இ3திய� ெப-�கட� 

நில ந$!க� காரணமாக "(�� ச1ைட நா, �னாமி ஏ�ப)$ 

அHவ5ட(தி� ேபரழிைவ ஏ�ப$(திய�. 

• லி$ய வ5.கட�, அலாKகா (1953). ஒ- ெப.ய அள� �னாமி இ�" 

நட3த�. அ�ேவ பதி� ெசDததி� மிக�ெப-� நிக8வா"�. 

• இ� நில அைச� அ)டவைண அத�", இட� ெப�� வைகயா"�, 

ஏ� என>� இ� நில ந$!க(ேதா$ தா� இ� ஆர�பமாய5��. 

வான�ைல ேபரழி�க�[ெதா"] 

 

பன>�&ய !"� ப5ற" எ� திைசய5� ெச (�த� பன>�&ய�, மா7� 1966 

பன��8ய+க�[ெதா"] 

அெம.!க ஐ!கிய நா$கள>� வ Mசிய 9!கியமான பன>�&ய�க, ஆவன: 

• 1888 ஆ� ஆ10� வ Mசிய மிக�ெப-� பன>�&ய� 

• ப,ள> வ M$ பன>�&ய� அேத வ-ட� 9�E)0ேய வ Mசிய�. 

• [[அ7மி�0ேச ேட 

பன> �றாவள>|அ7மி�0ேச நா, பன>�&ய�]] 1940 ஆ� ஆ1$ நிக8� 

• 1993 ஆ� ஆ1$ S�ற10� &ய� 

  



<றாவள�� 8ய+க�[ெதா"] 

ைச!ேளா� �றாவள>, 0ரப5க, அயன ம1டல �ைற , 

ஹ.ேக� �ழ�கா�� , ைதB� ச1டமா-த� ஆகிய &ய�க, 

எ�லாேம அ.ய இய� நிக8�சிகளா"�. �றாவள> &ய� வ M�வ� 

அைன(�� கட�பர�ப5� ேம� நைடெப�கிற�. 1970 ஆ� ஆ10� 

நிக83த ேபாலா �றாவள> மிக�� க$ைமயானதா"�, அைத வ5ட 

பய�கரமான �றாவள> அ)லா10! �ைற!கா�� 1780 ஆ� ஆ10� 

மா70நி!"� ெசய5�) ��ேட$யK ம��� பா7படாK ஆகிய 

இட�கைள தா!கியதா"�. 2005 ஆ� ஆ10� வ Mசிய க(.னா &யலான� 

அெம.!க ஐ!கிய நா$கள>� கடேலார வைள"டா ப"திைய 

9�றி மாக அழி(த�. 

வற=சி[ெதா"] 

வரலா�றி� பதி�ெப�ற ம!கைள மிக�� பாதி(த வற)சி! 

கால�க, ஆவன: 

• 1900 ஆ� ஆ1$ இ3தியாைவ தா!கிய வற)சி - 250,000 9த� 3.25 

மி�லிய� ம!கைள பலி வா�கிய�. 

• 1921-22 ஆ� ஆ1$ ேசாவ5( �ன>ய� வற)சிக, - 5 மி�லிய� 

ேப7கைள ப)0ன>யா� ம0ய� ெசDத�. 

• 1928-30 ஆ� ஆ1$கள>� வடேம�" சீனா வற)சியா� வா0ய ெபா�, 

3 மி�லிய� ேப7க<!"� ேமலாக பIச(தி� மா1டன7. 
• 1936 ம��� 1941 ஆ� ஆ1$கள>� சி�வா� மாகாண� - சீனாவ5� - 5 

மி�லிய� ம��� 2.5 மி�லிய� மரண�கைள 9ைறேய 

ச�பவ5(த�. 

• 2006 ஆ� ஆ10� ேம�" ஆKதிேரலியா, நி� ச�( ேவ�K, 

வ5!ேடா.யா, வ5!ேடா.யா ம��� !வ M�Kலா3� ஆகிய 

ஆKதிேரலிய மாகாண�க, யா�� ஐ3� 9த� ப(� வ-ட�க, 

வற)சிய5� வா0( தவ5(தன. 9த�9ைறயாக, வற)சியான� 

ெப-நகர ம!கைள மிக�� பாதி(த�. 

• 2006 ஆ� ஆ1$ சி�அ� மாகண� சீனா நவ Mன கால(தி� 

க$ைமயான வற)சிய5� ப50ய5� சி!கி( தவ5(த அAபவ� ெப�ற�. 



எ)$ மி�லிய� ம!க,, ம��� ஏ� மி�லிய� கா�நைடக, யா�� 

த1ண M7 ப�றா! "ைறயா� வா0ன. 

ஆல�க=' மைழ�8ய+[ெதா"] 

மைழ� &ய� அ�ல� க�மா. ெபD@� ெபா�� பன>க)0 யாக உ- 

எ$�பதா� 'ஆல�க)0' மைழ என�� E�வ�1$. "றி�பாக 

பாதி�&ட� E0ய பன>மைழ தா!கிய 

ப"திக,: 9ன>�, ெஜ7மன> ஆகK) 31, 1986ஆ� ஆ1$, ஆய5ர! 

கண!கான மர�க, வ5�3தன. ம��� பல மி�லிய� 

டால7க, இ��ர�K கா�பZ$ ெதாைகயாக வழ�க� ெப�ற�. 

ெவ�ப ேபரைலக�[ெதா"] 

சம;ப வரலா�றி� வ Mசிய ேமாசமான ெவ�ப ேபரைல யாெதன>� 2003 ஆ� 

ஆ10� ஐேரா�ப5ய� ெவ�ப அைல ஆ"�. 

 

கா(.னா �றாவள> 

வ5!ேடா.யா ஆKதிேரலியாவ5� வ Mசிய ெவ�ப அைல நிக8வ5� 

ெப-மள� 9)&த7 தM 2009 ஆ� ஆ1$ =1ட�. ெம�ேப71 நகர(தி� 

=�� தின�க<!" ேமலாக அதிக ெவ�ப நிைலைய உண73த�, 

ெவ�ப(தி� அள� 43 °C.!"� மிைகயாக இ-3த�. 

:ழ+ வள�க�[ெதா"] 

ப�ேவ� வைகயான �ழ� வள>க,: 

<�ப� ெச+ :ழ+ வள�க� 

��ப7 ெச� �ழ� வள>க, மிக வ�ைமயான �ழ�கா�றா"�. அ� 

இ0@ட� ேச73� வ-வதா�, ��ப7 ெச� �ழ� வள>யான� ெந$ேநர� 

இ0ஒலி கல3� வ-வ�ட� வள>ைய அ�ல� கா�ைற ெதாட73� 

ேவகமாக ேம� ேநா!கி �ழ�ற ைவ!"�. இ�&ய� கா��க, அதிக� 

ப)சமாக �ழ� வள>ய5ைன உ-வா!"� இய�& பைட(ததா"�. 

இHவைகய5� ஒ-சில கா��க, ெப.யெதா- ஆ�& வ0வ(தி� 

க�பZரமாக அைம3தி-!"�. ��ப7 ெச� இ0�&யலான� அைடஅ$!" 

அ�ல� பாள� அத� கீ8�&ற� ெதா�கி! ெகா10-!"�. அத�" 



ெபய7 "�வ7 ேமக�" ஆ"�. அ� அ$!" பாளமாகேவ ேதா�ற மள>!"�. 

ேமக� அத� கீ8�&ற� அ0ய5� ெதா�றி! ெகா10-�ப� ேபா ,ள 

ேதா�ற(�ட� அைம3தி-!"�. பாள(தி� ஒ- &ற� மைழ இ�றி 
இ-!"�, ம�&ற� அட73த அ�& அ�ல� ஈ)0 ேபால மைழ ெபாழி3� 

ேதா���. ��ப7 ெச� �ழ � ேம�ப"திைய ேரடா7 
மாய(தா�ற�கள>� ேதா�றி, அ� "உ,ள>ைழ �றாவள>" எ�� 

வழ�"கிற�. 

�ைரகா��க, ��ப7 ெச� ட� இ0ேயா$ ேச73� வ-� ேபா� 

தைரய5� ெந$ேநர� ெதாட7& ெகா10-!"� ஒ-மண5 அத�"� 

ேமலாக! ம�ற வைக �றாவள>க, ேபால வ�ைம மிக அதிக� 

பைட(தி-!"�. அதனா� மண5!" இ-S� ைம� ேவக(தி� வ M��. 

நில(தாைர 

ெபா�வாகேவ நில(தாைர ��ப7 ெச� �றாவள>ைய வ5ட பல� 

"ைற3ததா"�. அதAட� �வ7ேமக� ம��� உ,ள>ைழ �ழ� கா�� 

ேச73� இ-!கா�. 9கி� திர, "வ5ய�க, ேகா&ர� ேபாலி-!"�. 

அைத திர, கா79கிலி� அ0ய5� ஒ-ேவைள காண ேந.டலா�. அ3த 

நில(தாைர ஒ- இட(தி� நM7(தாைர!" சமமான ஒ- நிக8வா"�. 

மைழயா� "ள>73� கீ8ேநா!கி ெச� � இ0மி�ன�&யலி� 9� 

\ைன ஓர�கள>� அ� உ-வா"�, அதைன "வ�கா��9க�&" என 

அைழ�ப7. 

வ-கா�"�:ழ+ 

ஒ- வ�கா����ழ� வ வ5�றி "�கிய கால� நM0!"�. இ0�&யலி� 

வ�கா�� 9க�ப5� தா�காலிகமாக அைட@� அ�!"(�க<� 9கி� 

ப0�க<� ெகா1$ வ5ள�"�. மித!"� 9கி ட� ெதள>வான 

ெதாட7& அ�ல� �ழ�சி ச)ட� இ-�ப� ெத�படாம� ேபானா �, 

இைவ �க, அைட�ேபDக, ேபா� கா)சி த-�. 

ந>�(தாைர 

நM.� ேமேல �ழ�கா�� வ Mசி வ-�ேபா� தாைரயாக ேதா���. ஒ- 

சில ��ப7 ெச� இ0�&யலி� இ-3� ெவள>வ-�. ஆனா� பல வ  

"�றிய இ0&யலி� இ-3� ேதா��� அ�ல� வ5ைரவாக வள-� 



9கி�திர,கள>� இ-3�� வ-�. நM7 தாைரக, ஆ�ற� "ைற3� 

இ-�பதா� அழி�க<� "ைறவான அளவ5� இ-!"�. கத கத என 

அயன கட� நM.� �மா7 ஐ�ப� கஜ�க, அகல(தி� எ�ேபாேதA� 

ேதா���. அத� &ைக வாய5� NDைம வாD3த நM7(�ள>க,, நMராவ5 
திரவமா�ற� அைடவதா� அட7(தியாக காணலா�, உ�&நM7 கல3ததாக 

அ� இ-!கா�. நM7(தாைரக, வழ!கமாக தைர வ3� ேச-� ேபா� 

சிதறிவ5��. நில�ப"திைய அைவ அைட3த�� நM7(தாைரக, தம� 

ஆ�றைல இழ3� மைற3� வ5$�. 

கீேழ ெகா$(தைவ �றாவள> ேபா�ற �ழ� கா�� வைகைய� சா-�. 

• )க� அைட�ேப@க� 

பாைலவன� அ�ல� வற1ட நில(தி� �க, அைடேபDக, ெவ�ப� 

ெதள>வாக உ,ள நா)கள>� வ-�. �.யன>� ெவ�ப� மிதமாக 

இ-!"�. ப5� காைல அ�ல� 9� மதிய ேநர�கள>� இைவ 

ேதா���, தM�" ெசDயாத வைகய5� இைவ ெப-�பா � 

பாைலவன(தி� வ M�� ெத�ற� கா�றாகி �ழ� ேவக� ெகா1$ சில 

ேநர�கள>� மண5!" எ�ப� ைம� ேவக வ5கித(தி� வ M��. உ,<!", 

இ3த� �ழ� கா��க, பல ேவ��ைமக, ெகா1டதாக இ-!"�. 

இதAட� இ0�&ய� உட� கா��க, கல3� வரா�. ேமக9� உட� 

இ-!கா�. வழ!கமாக இ� வ "ைற3� இ-!"�. அதி � வலிைம 

"�றிய �ழ�கா�� ேபால இ-!"�. 

வைக�ப$(தி� பா7!கி�ற ேபா� இ� ஒ- சில நிமிட�க, என 

வா8!ைக ச!கர� ெகா1$ வ5ள�"�, சில ேநர�கள>� அைத வ5ட�� 

E$தலான கால� ெகா1$ இ-!"�. அதிக� தM�" ஏ�� ெசDயா� 

எ�றா � சிறிய அளவ5� ேசத�க, ஏ�ப$(த வ�லைவயா"�. 

சாைலகள>� ஓ$கி�ற வ10கைள@�, வாகன�கைள@� 

எ�லாவ�ைற@� அைவ தா!"�. கா1ேபா.� க1கள>� 

N�கைள@� ெகா1$ வ3� ேச7!"�. 

  



• த>� :ழ+க� 

சில ேநர�கள>� கா$கள>� பர�� கா)$(தMயான� அ�ல� எ.மைல 

ெவ0�பான� தM �ழ� கா�ைற உ-வா!"�. அ� ��றி வ M�� ேபா� 

அனைல@� &ைகைய@� க!"�. ெந-�ப5� ேம� பர�ப5� பல� 

"�றிய �ழ� அ�ல� �ழி கா�றி� உ,ள ேபா� இ� 

நைடெப��.ெந-�&ட� �ழ�� வ-� கா��க, மண5!" S� ைம� 

ேவக� ெகா1$ வ M�� என கண!கி)$,ள�. அைவ அ3த அ3த 

ேநர�கள>� தM�ைரகா��க,, தM ேபDக,, அ�ல� தM �ழ�க, எ�� 

அைழ!க� ப$கி�றன.[4] 

த>[ெதா"] 

க)$!" அட�காத தM எ�ப� கா)$ ப"திகள>� பரவலாக 

தி$ெமன ேதா���. இைவ ஏ�ப$வத�கான ெபா�வான காரண�க, 

ஆவன: மி�ன� ம��� வற)சி எ�றா � மன>த7கள>� அஜா!கிரைத 

அதனா � கலவர�, ச�சர�க, ஏ�ப$� ேபா�� தM�ப5ழ�&க, 

ெகா�3� வ5)$ �83� ெகா1$ எ.@�. கிராம�&ற� ப"திக, ம)$� 

அ�லாம�, அட73த கா)$� ப"திக<!" இைவ ஆப(தாக 

அைம3�வ5$�. 

ஒ- "றி�ப5ட( த!க அ�ச9ட� க)$!" அட�காத கா)$(தM 2009 

ஆ� வ-ட(தி� வ5!ேடா.ய� என�ப$� &த7(தM ஆKதிேரலியா தM� 

க1ட(தி� ஏ�ப)ட�. 

ஆேரா�கிய#! ேநாA![ெதா"] 

ெதா�"ேநா@க�[ெதா"] 

 

ஒ- ெய� 5 எநிD ைவரஸ, ஏவ5யா� இ�ப5<எ�சா 

ஒ-வைர ஒ-வ7 ெதாட7& ெகா,<� ேபா� �லபமாக ெதா�றி! 

ெகா,<� ேநாDக, மன>த ம!க, ெதாைகய5� அதி வ5ைரவாக, 

ேவகமாக பர��. ெப-�பரவ� ெதா��க, எ�ப� உலெக�கி � 

வ5ைரவாக� பர��. வரலா�றி� பலபல ெதா��க, வ3�,ளன. அதி� 



9!கியமான� க-�& சா� ஆ"�. கட3த S�றா1$கள>� 

9!கியமான ெப-�பரவ�க, ெதா��க, ஆவன: 

• 1918 ஆ� ஆ1$ Kபான>L &< ெப-� பரவ�ேநாD, உலகளவ5� 50 

மி�லிய� ேப7கைள ெகா��,ளதாக மதி�ப5)$,ள�. 

• 1957-58 ஆ� ஆ1$கள>� நிக83த ஆசியா� &< ெப-�பரவ� ேநாD 

ஒ- மி�லிய� ேப7கள>� உய5ைர! "0(ததாக மதி�ப5)$,ள�. 

• 1968-69 ஆ� ஆ1$ ேஹா� கா� &< ெப-�பரவ� ேநாD 

• 2002-3 ஆ� ஆ1$ சரK ெப-�பரவ� ேநாD 

• எD)K ெப-�பரவ� ேநாD, ெதாட!க� 1959 ஆ� ஆ1$ 9த� 

• எ� ஒ�� எ� ஒ�� இ�ப5<ய�சா ப�றி காD�ச� ெப-�பரவ� 

ேநாD 2009 

ப5ற ேநாDக, மிக நிதானமாக� பர�கி�றன. ஆனா� அவ�ைற உலக 

�காதார நி�வன�ச7வ ேதச ஆேரா!கிய ஆப(� ெந-!க0களாகேவ 

க-த�ப$கி�றன. 

• எ!K0ஆ7 0.ப5 காச ேநாய5� ஒ- இன�ப5.வா"�. ம-3� 

சிகி�ைசக, அள>�பைத எதி7!"� த$�பா�ற� பர3த 9ைறய5� 

ெப�ற ஒ- வைகயா"�. 

• மேல.யா ேநாD மதி�பZ)0� ப0 ஒHெவா- ஆ1$� 1.5 மி�லிய� 

ம!கைள ெகா�� வ-கிற�. 

• 'எேபால ெஹெமா7ரஜி!' காD�ச� S��!கண!கான 

எ1ண5!ைகய5� ஆ�ப5.!காவ5� பல9ைறயாக தா!கி உய57�பலி 
வா�கி@,ள�. 

பBச![ெதா"] 

நவ Mன கால�கள>� பIச� �ைண-சஹாரா ஆ�ப5.!க! 

க1ட(�� ப"திகைள( தா!கி@,ள�. அ�பIச� மிக அதிக� ப)ச 

க$ைமயானதா"�. அதி� இற3ேதா7 எ1ண5!ைக 20 S�றா1$ 

ஆசிய� பIச�கள>� மா1ேடா7கைள! கா)0 � "ைறேவதா�! 

  



வC0ெவள�[ெதா"]  

ஜூ�, ௧௯௦௮ அ�� மர�கள>� வ M8�சி ஏ�பட காரணமாக இ-3த $�"�க 

எ.ம;� ப5ழ�& $�"�க நிக8� 

'க!மா' ஒள��க�ைற ெவ'�8க�[ெதா"] 

வCைள1த நிகD�க�[ெதா"] 

நவ Mன கால�கள>� 1908 ஆ� ஆ10� ஜூ� மாத� நட3த '$�"Kகா 
நிக8ேவ' ெசய�வ5ைள� ஏ�ப$(திய நிக8�கள>� மிக�� 

ெப.யதா"�. 

<�ய கிள� ஒள��க�ைறக�[ெதா"] 

�.ய கிள7 ஒள>!க�ைறக, எ�ப� ஓ7 அ.தான நிக8வா"�. 

அ�ெபா�� �.ய� த� கதி7வ M�ைச மிக அதிக ப)சமாக 

ெவள>ய5$�றன. அ� சாதாரண கால(தி� ெவள>வ-� வ M�ைச வ5ட 

அதிகமா"�. அ(தைகய �.ய! கிளெராள>! க�ைறக, ெவள>வ3த 

தின�க,: 

ஒ- சில �.ய கிள7 ஒள>!க�ைறக,: 

• எ !K 20 நிக8� ஆகK) 16, 1989 ஆ� ஆ1$ 

• அேதேபா� கிளெராள> ஏ�ர� 2 ஏ�ப)ட 2001 

• மிக ச!தி வாD3த கிளெராள> நட3த� நவ�ப7 4 2003, மதி�பள� எ!K 

40 ம��� எ!K 45 

• இ�வைர நிக83ததி� மிக அதிக ஆ�ற� ெப�ற கிளெராள> வ M�� 

கட3த 500 வ-ட�க, இ�லாத அளவ5� நட3த� ெச�ட�ப7 1859 

வ-டமா"�. 

<�ப�ேநாவா, ைஹ�ப�ேநாவா ந=ச(திர�க�[ெதா"] 

எதி7கால(தி� இய�ைக ேபரழி�க,[ெதா"] 

ஐ!கிய� ேபரரசிைன( தாயகமாக! ெகா1ட 

'ேச.)0 ஆ!Kேப�'அைம�& ெபா��பைடயாக அறிவ5(த� எ�ன 

எ�றா� 2015 ஆ� ஆ10�", 375 மி�லிய� ேப7க, ெமா(த(தி� 



ெவ�ப வான>ைல ச�ப3தமான ேநாDக<!" உ.ய இல!காக ஆக 

ேந.$� எ�� எ�ச.(�,ள�.[5] 

கா�பZ$[ெதா"] 

இய�ைக� ேபரழி�க, கா�பZ)$( ெதாழிலி� மிக சிற�பான ப�" ஆ�றி 
வ-கி�ற�. நLட ஈடாக ஒ-சில அழி�க<!" அ� நிதி@தவ5 
அள>!கி�ற�. (�றாவள>க,, கா)$(தM, ேபா�றன.) 

ப5ற ெப-�ேக$க<!" ஈ$ ெசDய ெப.ய கா�பZ$ நி�வன�க, த!க 

9ைறய5� ஈ$ ெசD� வ-கி�றன.[6] 
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ேபரிட�...

ேபரிட� எ�ப�, �வ��காலந�ைல ேவ�பா��� காரணிக� (Geo-climatic factors) காரணமாக

ஏ�ப�க��றன. இைவ ம��ம�லாம� ந�லவ�ய� ��க�, �����ற��ழ� சீ�ேக�க�,

ம�க�ெதாைக� ெப��க�, நகரமயமாத� ம��� ெதாழி�சாைலகளி� ெப��க� ஆக�யவ�ற��

காரணமாக�� ேபரிட�க� ந�க�க��றன. இய�ைக� சீ�ற�களினா��, மனித� தவ�களினா��

ப�ேவ� இட�க�� ேபரிட�க�� ஏ�ப�க��றன. இட� (Hazard) எ�ப�, அபாயகரமானதாக

உணர���ய ஒ� ந�க��. அ�ந�க�வ�� மனிதனி� அ�றாட வா��ைக� பாத���, உய�ரிழ��,

�காதார� ேக�க�, உைடைமகளி� ேசத�, ச�தாய ம��� ெபா�ளாதார� ச ீ�ேக�, �����ழ�

சீ�ேக� ஆக�யைவ ஏ�ப�க��றன. இ�த இடரான�, உ�சந�ைலைய அைட��ேபா� ேபரிடராக

(Disaster) மா�க�ற�. ம�களி� ஆ�ற��� அ�பா�ப��� ெப�மளவ�� உய���ேசத�ைத��

ெபா��ேசத�ைத�� ஏ�ப���� ஒ� ந�க�ைவ� “ேபரிட�” எ�க�ேறா�. ேபரிட�களி�

த�ைமகைள அற���, அவ�றா� ஏ�ப�� தீைமகளி���� வ��பட உத�� உ�த�கைள�

ெசய�ப���வேத ேபரிட� ேமலா�ைம ஆ��

 

ந�ல�ப�த�ய�� ச ீ�ற� ஏ�ப�டா�, ந�லந��கமாக� ேதா�ற�� ேபரழிைவ ஏ�ப���க�ற�. நீ�

ச ீ�ற� அைடவதனா�, ெவ�ள� ெப��ெக��� எ�ண�ற அழி�க� ஏ�ப���க��றன.

கா�� சீ�ற� அைடவதா�, �ய� உ�வாக�� ெப��பாத��ைப ஏ�ப���க�ற�. ேம��,

மைழய��ைமயா� ந�ல�பர�� ெவ� எளிதாக வற�ச�யா� பாத��க�ப�க�ற�.
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�வ�ய�� உ�ப�த�ய�� ெவ�ப� ம��� அ��த� காரணமாக எரிமைல� தீ��ழ��க�

ேமெல��ப� வ�� ெப��பாத��ைப ஏ�ப���க��றன.

மைழ�கால�களி� ேதா��� மி�ன�, இ� ம��� ெவ�ள� ச�ல ேநர�களி�

உய�ரின�க���� உைடைமக���� பாத��ைப ஏ�ப���க��றன.

இய�ைக� ேபரிட�க� ம��ம�லாம�, மனிதனா�� பல ேபரிட�க� ஏ�ப��த�ப�க��றன.

 

இய�ைக�ேபரிட�க�...

1. ந�லந��க� (Earthquake)

2. எரிமைல ெவ���

3. �னாமி

4. �ய� (Cyclone)

5. ெவ�ள� ெப��� (Flood)

6. வற�ச� (Drought)

7. ந�ல�சரி�

8. பனி�சரி� (Avalanche)

9. மி�ன� ம��� இ� (Lingtning and Thunder)

 

ேபரிட� தா�க�ைத எத��ெகா�ள� ேதைவ�ப�� ��ேன�பா�க�...

 

ேபரிடரி� த�ைம, தீவ�ர�, தா��� இட�க� ம��� இழ��கைள அற�த�

ேபரிடைர� தவ���க இய�ைக வள�கைள� ேசகரி�த� ம��� எத��ெகா�ள மனித

வள�கைள ஆய�த�ப���த�

தகவ� ெதாட��கைள ேம�ப��த� ைவ�த�

பா�கா�� அைம��கைள ஏ�பா� ெச�த� ெப�க�, �ழ�ைதக� ம���

இயலாேதா�கைள� கா��� உ�த�கைள வ��த� உண�� ெபா��க�, எரிெபா��க�

(சைமய� வா�), ��நீ�, உய��கா��� ம���க�, �ணிமணிக�, �த�தவ��

ெபா��க� �த�யவ�ைற� ேபரிட� கால�களி� ேசகரி�� ைவ�த�

 

எ�சரி�ைக...
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எ�சரி�ைககைள� சரியாக� �ரி��ெகா�ள�

வத�த�கைள� ேபரிட� கால�த�� ந�பாத���த�

உரிய ��ென�சரி�ைககைள உடன�யாக� ப��ப��த� இதனா� உய���ேசத�,

ெபா��ேசத� ஆக�யைவ ெவ�வாக� �ைற��)

 

பாத��� ஏ�ப���� ந�ைல...

 

ேபரிட� தா�க இ��பத�கான ெதளிவான அற��ற�க� ெத�ப�த�

உய��, உட� ம��� உைடைமகைள� பா�கா�ப� ப�ற�ய பய� ம��� �த�

அைடயாத���த�

பத�ற ந�ைல, பரிதவ��� ந�ைலைய� தவ���த�

அபாய அற�வ��� ம��� பா�கா�� உ�த�கைள ேம�ெகா�ள�

பா�கா�� நடவ��ைககைள வ�ைர��ப���த�

 

ேபரிடரி�ேபா� ேம�ெகா�ள ேவ��ய மீ�� நடவ��ைகக� (Rescue operation)...
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தாமதமி�ற� மீ��� பணிகளி� ஈ�ப�த� ம��� மீ��� பணி� ��வ�ன�க���

உத�த�

ேபரிட�களி� ச����� தவ��பவ�கைள� கா�பா�ற பா�கா��� பைட பா�கா��

க�வ�க�, உண�, உய��கா��� ம���கைள� பய�ப���த�

மீ�க�ப�டவ�க��� �ைறயாக� பய��ச� ெப�றவ�க� �லமாக �த�தவ� உடன�

ம���வ� ச�க��ைசயளி�த�

ேபரிட����ப�� ேம�ெகா�ள�ப�� மீ�� உதவ�க� (Rescue)

ஒ��க�ைண�� ெசய�ப�த�

த�கா�க� �க�ட� அைம��� ேதைவயான ெபா��கைள� ெதாட��� வழ��த�

மி�சாரவசத�, ெதாைலெதாட��� க�வ�கைள அைம��� ெகா��த� ேசத மத����

ெச�த�

பாத��க�ப�டவ�க���� ேதைவயான உதவ�கைள அர� I ப�ற ெதா�� ந��வன�க�

�ல� ெப��� த�த�

 

�ன� வா�வளி�த� (Rehabitation)

 

பாத��பைட�தவ�களி� ம�வா��ைக��� ேதைவயான அ��பைட� ேதைவகைள

ந�ைற�ெச�த�

பாத��பைட�தவ�க� மீ��� த� பைழய வா��ைக ந�ைல�பா�ைட அைடய�

ேதைவ�ப� வசத�கைள�� வா���கைள�� ஏ�ப��த�� த�த�

ம�சீரைம�த�
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ேபரிட�களா� பாத��ப����ளானைவ மீ��� தா�காதவா� ம�சீரைம�த�

இ��த க�டட�கைள� ���ப��த�, மி�சார� ம��� தகவ� ெதாட�� சாதன�கைள�

சரி

ேபரிடைர� தவ���க நீ�டகால� த��ட� தீ��த� (Long term Planning)

ேபரிட� ேமலா�ைம� ���க��கான �ற��ேகா�, ெசய� த��ட�, ேதைவ

ெசலவ�ன�க��த�யவ�ைற� ெதளிவாக வைரய��த�

ேபரிட�க� ஏ�ப����, ஏ�ப��ேபா�, ஏ�ப�டப�� ேம�ெகா�ள ேவ�

நடவ��ைகக��கான ஒ��க�ைண�த ��ேன�பா�கைள வைரய��த�

பா�கா��� ���கைள அைம��, ��ென�சரி�ைக உ�த�கைள� த��ட ேசதார�ைத

மத���� ெச�த�

ேபரிட�, மீ��� தா��� இட�கைள இன�க�� ெகா�ள�.

ேபரிட�க� ப�ற�ய வ�ழி��ண�� ம��� க�வ�யற�ைவ� பர�ப ஒ��க�ைண��

ெசய�த��ட� தீ��த�

த��ட� ெசயலா�க�

ேபரிட� தவ����� த��ட�ைத� ெசய�ப���த�

ம�த�ய, மாந�ல, மாவ�ட வ�டார க�ராம ம��� உ��� இட� பா�கா��� ���க����

ேபரிட� ேமலா�ைம� பய��ச� அளி�த�

ேபரிட� தவ����� த��ட�ெசய�பா�க� ப�ற�ய வ�ழி��ண�ைவ ம�க���� ெதாட���

ஏ�ப���த�.

 

ேதச�ய ேபரிட� ேமலா�ைம (National Disaster Management Authority)

 

ேபரிட� ேமலா�ைம� ச�ட� (2005), (�ச�ப� 23, 2005) எ�. 53, இ�த�ய நாடா�ம�ற�த��

மாந�ல�களைவயா� 28, நவ�பா ் 2005 ��, ம�களைவயா� 12 �ச�பா ் 2005 ��

ந�ைறேவ�ற�ப�ட�. 2006 ஆ� ஆ�� ஜனவரி 9 ஆ� நா� இ�ச�ட� இ�த�ய ��யர��

தைலவரி� அ�மத�ைய� ெப�ற�. ேபரிட� ேமலா�ைம� ச�ட�, 2005, 11 அ�த�யாய�க�

ம��� 79 ப�ரி�க� ெகா�டதா��. இ�ச�ட� இ�த�யா ��வத��� ெபா�வானதா��.

இ�த� ச�ட� "ேபரிடா்களி� த�றைமயான ேமலா�ைம ம��� அத�ட� ெதாட��ைடய

இதர ந�க��ைகள� தவ���த� �ற���� வ�ள��க�ற�.
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ேதச�ய ேபரிட� ேமலா�ைம �கைம (NDMA) எ�ப� உ��ைற அைம�சக�த�� ஒ�

ந��வனமா��. இத� ப�ரதான ேநா�க� இய�ைக அ�ல� மனிதா்களா� உ�வா�க�ப�ட

ேபரிடா்களி� ேபா��, ெந��க� கால�த�� ேபா�� வ�ைர�� பணியா�ற� ேதைவயான

ெசய�த�ற� ேம�பா� ம��� ேபரழி� மீ�� ெபா���ைகள�� ெசய�ப���வதா��.

இ��கைம �ச�ப� 2005 � இ�த�ய அரசா� இய�ற�ப�ட ேபரிட� ேமலா�ைம� ச�ட�த��

�ல� ந��வ�ப�டதா��. ப�ரதம ம�த�ரி இத� (NDMA) ��ைமயான அத�கார� ெப�ற

தைலவ� ஆவா�. இ�ந��வன� ெகா�ைககைள வ�வைம�த�, வழிகா��த� ம���

ச�ற�த நைட�ைறகைள உ�வா��� பணிகைள ேம�ெகா�வ�ட�, மாந�ல ேபரிட�

ேமலா�ைம �கைமக�ட� ��ைமயான ம��� பக���தளி�க�ப�ட அ���ைறைய

உ�த��ப���க�ற�. ேம�� அவ��ட� ஒ��க�ைண�� அைன��� பணிைகள��

ெசய�ப���க�ற�.

தமி�நா� மாந�ல ேபரிட� ேமலா�ைம ஆைணய�...

ேநா�க�...

மாந�ல�த�� அப�வ���த�காக��, ேம�பா���காக�� இட�பா�� அபாய கவைலக� நீ�க� ஒ�

பா�கா�பான தமிழக�ைத உ�வா��� ேநா�க��ட� தமி�நா� ேபரிட� ேமலா�ைம

ஆைணயரக� ெசய�ப�க�ற�.

இல��...

ந� ச�க�த�� ஒ� ந�ைலயான ந�ைலைமய�ைன ெகா�� ெச�ல ேபரிட� அபாய�ைற�� ம���

வ�ரித�ற�கைள நீ���பத�கான ெகா�ைகய�ைன வைரய��� அத� அ��பைடய�� தமி�நா�

ேபரிட� ேமலா�ைம ஆைணயரக� ெசய�ப�க�ற�.

இத� கவன ஈ��� ப�த�களான, இய�ைக வள ேமலா�ைம, வ�ரிவான ஆ��வ� ந�ல

ேமலா�ைம, இய�ைக �ழ� அைம�ப�� இய�� ம��� ச�க நல� ேபா�றவ�ற�ைன கா�க

ஒ� நீ���த ேமலா�ைம த��ட� தீ��த�� வாய�லாக ப�ேவ� அப�வ���த� ேம�பா�� த��ட�

ெசய�ப���த�� �ல� தீ�� வ�ைளவ���� ப�த�களி� இட� நீ�க� நீ���த ேம�பா��ைன

ஊ��வ��கப�க�ற�.

ம�த�ய அரச�� ேபரிட� ேமலா�ைம ச�ட� 2005 இய�ற�ப�வத�� ��ேப, தமி�நா� அரசா�,

அரசாைண எ�. 323 வ�வா� NCI (2)] �ைற, நா�: 08.07.2003-� �லமாக, ேபரிட� ந�க�வ�� ேபா�

தணி�� ம��� ஆய�த ந�ைல ஏ�பா� ேபா�ற பணிகைள ஒ��க�ைண�த வைகய��

ெசய�ப��த தைலைம� ெசயலாள� அவ�கைள தைலவராக ெகா�� மாந�ல ேபரிட�

ேமலா�ைம ஆைணய� அைம�க�ப�ட�.
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ேதச�ய ேபரிட� ேமலா�ைம ச�ட ப�ரி� 20(1)-� ப�, மாந�ல ேபரிட� ேமலா�ைம ஆைணய�த���

உத�� வைகய�� மாந�ல ெசயலா�க��� அைம�க�ப���ள�. மாந�ல அளவ�லான ேபரிட�

ேமலா�ைம த��ட�கைள ெசய�ப���வ��, ேபரிட� ேமலா�ைம ந�வாரண ந�த�ைய

ைகயா�வ�� அ� �ற��� மாந�ல அர��� ஆேலாசைனக� வழ��வ�� மாந�ல ெசயலா�க

��வ�� ��க�ய பணிகளி� ஒ�றா��. இ��� ேபரிட� கால�களி� ேம�ெகா�ள�ப�� உடன�

ந�வாரண பணிக��� மாந�ல ேபரிட� ந�வாரண ந�த�ய����� ந�த� ஒ��கீ� ெச�வத��

அத�கார� ெப���ள�. தமி�நா� மாந�ல ேபரிட� ேமலா�ைம ஆைணய�, �தலைம�ச�

தைலைமய�� கீ� ஏ�ப��த�ப���ள�. அத� உ��ப�ன�களி� வ�வர� ப��வ�மா�:-

மா��மி� வ�வா� ம��� ேபரிட� ேமலா�ைம� �ைற அைம�ச�, பதவ� வழி உ��ப�ன�

அர� தைலைம� ெசயலாள�, பதவ� வழி உ��ப�ன�

வ�வா� ம��� ேபரிட� ேமலா�ைம��ைற ெசயலாள�

உ� �ைற ெசயலாள�

ந�த�� �ைற ெசயலாள�

மாந�ல ந�வாரண ஆைணய� ம��� வ�வா� ந��வாக ஆைணய�

ெச�ைன, அ�ணா ப�கைல�கழக�த�� ேபரிட� ேமலா�ைம ம��� தணி�� ைமய�த��

இய��ந�.

ெச�ைனய���ள இ�த�ய ெதாழி���ப கழக�த�� க�டட ெபாற�ய�ய� �ைறய�� தைலவ�.

 

இ�வாைணயமான� ப�வைக ேபரிட� ேமலா�ைம ெதாட�பான ெகா�ைக உ�வா�க�த���

வழிகா��த�, மாந�ல ேபரிட� ேமலா�ைம த��ட�த��� ஒ��த� அளி�த� ம��� ேபரிட� அபாய

�ைற�� நடவ��ைகக� ெதாட�பான அைன�� ��க�ய ெசய�பா�கைள க�காணி�த�

ேபா�ற பணிகைள ேம�ெகா�� வ�க��ற�.

தமிழக அரச�� மாந�ல ெசயலா�க ��

தமிழக அரச�� மாந�ல ெசயலா��� தைலைம� ெசயலாளைர தைலவராக�� கீ��க�ட

உ��ப�ன�கைள ெகா��� அைம�க�ப���ள�,

வ�வா� ம��� ேபரிட� ேமலா�ைம��ைற,

ந�த���ைற ெசயலாள�,

ெபா��பணி� �ைற ெசயலாள�,

ெந��சாைல��ைற ெசயலாள�,

உ��ைறகளி� ெசயலாள�
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ேம�ப�, ��வ�� ��ட�த�� மாந�ல ந�வாரண ஆைணய� ம��� வ�வா� ந��வாக ஆைணய�

ச�ற�� அைழ�பாளராக கல�� ெகா�வா�.

மாந�ல அற��ைர� ��....

தமி�நா� அரசா� மாந�ல ந�வாரண ஆைணய� ம��� வ�வா� ந��வாக ஆைணய�

அவ�கைள தைலவராக�� வ�வா� ம��� ேபரிட� ேமலா�ைம��ைறய�� ெசயலாள�

அவ�கைள இைண தைலவராக�� ெகா�� மாந�ல அற��ைர���

அைம�க�ப���ள� இ���வான� ெதாைல உண��, தகவ� ெதாட��, வானிைல

��னற�வ���, தைர�தள ேபா��வர�� ெபாற�ய�ய�, நக��ற ��நீ� வ�ந�ேயாக� ம���

கழி�நீ� அக�ற�, ெபா� �காதார�, ஊரக� ப�த� ��நீ� வ�ந�ேயாக�, கட� அற�வ�ய�,

வானவ�ய� ம��� ப�வமா�ற�, வற�ச� ேமலா�ைம, ெந��சாைல, ெதாழி� �ைற

பா�கா�� ம��� �காதார ந��ண�, ெபா� �காதார� ம��� த��� ம���,

ெப�ேரா�ய� ம��� ெவ�ெபா�� பா�கா��, வன பா�கா�� ம��� கா��� த,ீ

ெவ�ள� ம��� பாசன ேமலா�ைம, மி�சார பரிமா�ற�, நீ�வள ேமலா�ைம ம���

�����ழ� ஆக�ய �ைற வ��ந�கைள உ��ப�ன�கைள ெகா�� மாந�ல அளவ��

ேபரிட� அபாய தணி�� �ற��த ஆேலாசைனகைள வழ�க� வ�க�ற�.

 

தமி�நா� மாந�ல ேபரிட� அபாய தணி�� �கைம

தமி�நா� அர� தன� அரசாைண எ�.488, வ�வா� ஸேபரிட� ேமலா�ைம-ஐ (2)] �ைற,

நா�:28.11.2013 �ல� தமி�நா� மாந�ல ேபரிட� ேமலா�ைம �கைம அைம�க�� அதைன

தமி�நா� ச�க�களி� பத�� ச�ட�த�� கீ� ெச�ய�� ஆைண�ப�ற�ப��த�. அதன��பைடய��

தமி�நா� மாந�ல ேபரிட� ேமலா�ைம �கைம உ�வா�க�ப�� தமி�நா� ச�க�களி� பத��

ச�ட� 1975-� கீ� 09.01.2014 அ�� பத�� எ�.2/2014-� ப� பத��

ெச�ய�ப�ட�.இ��கைமயான�, தமி�நா� அர� அரசாைண எ�. 234 வ�வா� ம��� ேபரிட�

ேமலா�ைம -ஐ (2)] �ைற நா�: 26.06.2018-� தமி�நா� ேபரிட� அபாய தணி�� �கைமயாக ெபய�

மா�ற� ெச�ய�ப�ட�. இ��கைம ப�வைக ேபரிட� ெதாட�பான நடவ��ைககைள

ஒ��க�ைண��� பணிய�� மாந�ல ேபரிட� ேமலா�ைம ஆைணய�த�� ெசயலா�க �கைமயாக

ெசய�ப�க��ற�.

இ��கைமய�� ��க�ய ெசய�பா�க�...
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ேபரிட� ந�க�வ�� ேபா��, ப��ன�� மீ���பணிக� ம��� ந�வாரண� வழ��த�

ேபா�றவ�ற�� மாவ�ட ந��வாக�த��� வழிகா��த�.

ேபரிட� ேமலா�ைம ெதாட�பான ��ளி வ�வர�க�, பய��ச� அளி�க�ப�ட மீ���பைட

அைம�ப�ன�, வ��ந�க�, அர� சாரா அைம��க� ம��� ச�தாய� சா��த அைம��க�

ேபா�றவ�ற�� தகவ� கள�ச�யமாக ெசய�ப�� வ�க�ற�.

ேபரிட� ேமலா�ைம ம��� தணி�� �ற��த த�ற� ேம�பா�, பய��ச� ம��� வ�ழி��ண��

ெதாட�பான ெசய�பா�க� ேம�ெகா��த�

அர��� ெதாழி���ப உதவ�க� ம��� ெசய�பா�க� �ற��த ஆேலாசைனகைள அளி�த�.

இய�ைக ேபரிட� ந�க��களினா� ஏ�ப�� பாத���க� ம��� இழ��க��கான காரண�க�

�ற��� ஆரா��ச�க� ேம�ெகா�� அவ�ைற தணி�க உரிய வழி�ைறகைள ெதரிவ��த� .

எ�வைகயான ேபரிட�கைள எத��ெகா�ள ேதைவயான அ���ைறக�, ேகா�பா�க�, த��ட

வழி�ைறக� ேமலா�ைம �ற��த ெசய�த��ட� வ��த�.

ேபரிட� ேமலா�ைம ெதாட�பான ப�ற ந�த� ந��வன உதவ�க�ட� ேம�ெகா�ள�ப��

த��ட�கைள ெசய�ப��த த��ட�க� வ��த�.

ம�சீரைம�� ம��� ம���யம�� ஆக�ய நடவ��ைகக���� ேதைவயான ந�த�ையேயா ந�த�

உதவ�ையேயா அ�ல� கடனாகேவா தமி�நா� அர�, இ�த�ய அர�, உலக வ�க�, ஆச�ய

அப�வ���த� வ�க�, ஐ�க�ய நா�களி� �கைமக�, ெச�ச��ைவ ச�க�, ந�ெகாைடயாள�க�,

ம��� இதர தனியா� ந��வன�களி���� ெபற நடவ��ைகக� ேம�ெகா��த�.

இ��கைம அைம�க�ப�டத�கான ேநா�க� ந�ைறேவற உரிய ந�த��தவ�ைய ெபற ஏ�பா�க�

ெச�த�. ந�ல உைடைமக�, க��ட உைடைமக�, தளவாட�க�, க��ட ேசதார�க� ேபா�றவ�ைற

வ��பதனா� ஏ�ப�� ந�த�ைய ேமலா�ைம ெச�ய��, ந��வக��க��, ம��லதன� ெச�ய��

உரிய நடவ��ைகக� ேம�ெகா�ள�.

 

இ��கைம மா��மி� வ�வா� ம��� ேபரிட� ேமலா�ைம �ைற அைம�ச� அவ�கைள

தைலவராக ெகா�ட ஆ�ச�� ��வா� வழி நட�த�ப�க��ற�. வ�வா� ந��வாக ஆைணய�

ம��� மாந�ல ந�வாரண ஆைணய� இ��கைமய�� ெசய� ��வ�� தைலவராக��, ேபரிட�

ேமலா�ைம ஆைணய� உ��ப�ன� ெசயலராக�� ெசய�ப�� வ�க��றன�. வ�வா� ந��வாக

ஆைணய� / மாந�ல ந�வாரண ஆைணயரி� ��� க�காணி�ப�� இய��� இ��கைமயான�

மாந�ல ேபரிட� ேமலா�ைம ஆைணய�த�� ெசயலா�க �கைமயாக ெசய�ப�க��ற�.

 

ஆ�ச����
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மா��மி� வ�வா���ைற அைம�ச� அவ�கைள தைலவராக�� தைலைம�ெசயலாள�

ம��� வ�வா� ம��� ேபரிட� ேமலா�ைம� �ைற ெசயலாள�கைள �ைண

தைலவ�களாக�� ம��� 14 �ைறகளி� ெசயலாள�கைள உ��ப�ன�களாக��

ெகா�ட ஆ�ச� ��வ�� �� க�காணி�ப�� மாந�ல ேபரிட� அபாய தணி�� �கைம

இய�க� வ�க�ற�. மாந�ல ந�வாரண ஆைணய� / வ�வா� ந��வாக ஆைணய�

இ���வ�ைன ���பவராக ெசய�ப�� வ�க�றா�.

ெசய���

ேம��, மாந�ல ந�வாரண ஆைணய� / வ�வா� ந��வாக ஆைணய� அவ�கைள

தைலவராக�� ம��� 9 உ��ப�ன�கைள��, ஆைணய� / இய��ந� ேபரிட�

ேமலா�ைம அவ�கைள உ��ப�ன� ெசயலாராக�� ெகா�� மாந�ல ேபரிட� அபாய

தணி�� �கைமய�� ெசய���வாக அைம�க�ப�� இய�க�வ�க�ற�.

ேபரிட� ேமலா�ைம நடவ��ைகக� ெதாட�பான ஒ��க�ைண�� அைம��க�

 

1. ேதச�ய ேபரிட� ேமலா�ைம ஆைணய�

ேதச�ய ேபரிட� ேமலா�ைம ஆைணய� ேபரிட� ேமலா�ைம ெதாட�பான ெகா�ைககைள

ஏ�ப���வத���, த��ட�க� தீ��வத���, வழி�ைறக� ெதரிவ��பத��� இ�த�ய அர�

ம�ட�த�� தைலயாய அைம�பா��. இ�வா� ெதரிவ��க�ப�� ேபரிட� ேமலா�ைம� �ைற

வழி�ைறக� ைமய அைம�சக�களி� �ைறக����, மாந�ல அர���� அவ�களி�

த��ட�கைள வ��க ெபரி�� உத�க�ற�. ேம��, இ�வாைணய� ேதச�ய ேபரிட� ேமலா�ைம

த��ட� சா��த �ைறகளி� த��ட�க���� ஒ��த� அளி�� வ�க�ற�. இ�வாைணய� ேம��

ேபரிட� தணி�� நடவ��ைகக����, ஆய�த ந�ைல ஏ�பா�� நடவ��ைகக���� ேதைவயான

ந�த� ஒ��க�ப�வைத க�காணி�க�ற�, ேம�� அய� நா�களி� ஏ�ப�� ேபரிட� ந�க�வ��

ேபா� ேதச�ய அளவ�� ேதைவயான உதவ�கைள ��ெவ��� வழ�க�வ�க�ற�.

2. இ�த�ய வானிைல ஆரா��ச���ைற

இ�த�ய வானிைல ஆரா��ச���ைற வானிைல, ப�வகாலமா�ற�க�, ப�வ ந�ைல ெதாட�பான

எ�சரி�ைகக� ெதாட�பான ெச�த� அற��ைககைள ேபரிட� ேமலா�ைம அ�வல�க��� ஆய�த

ந�ைல ஏ�பா�க� ேம�ெகா��� ெபா��� ெவளிய��� வ�க��ற�. இ�த �ைறயான� ப�வ

மா�ற�கைள க�டற���, �� அற�வ���கைள�� ெதரிவ��� வ�க��ற�. �ய� ம���

ெவ�ள� கால�களி� மாந�ல அர� ம�டல வானிைல ஆரா��ச� ைமய��ட� ��னற�வ���க�

�ற��� ெந��க�ய ெதாட�� ெகா�� வ�க�ற�. ரி�ட� அள� 3.0-�� ேம� ஏ�ப�� ந�ல அத���

ப�ற��மான ��ென�சரி�ைக அற��ைகக� இ�த�ய வானிைல ஆரா��ச���ைற மாந�ல அர���

உட���ட� ெதரிவ��� வ�க�ற�.
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3. இ�த�ய ேதச�ய கட�சா� தகவ�க� ைமய�

இ�த�ய ேதச�ய கட�சா� தகவ�க� ைமய�, இ�த�ய அரச�� �வ�ய�ய� �ைறைய சா��த ேதச�ய

அைம�பா��. இ�ைமயமான� கட�கைர ம��� கட� சா��த தகவ�கைள மீ�ப��ெதாழி�,

க�ப� ேபா��வர��, ப�வ ந�ைல, �����ழ� கட�கைர ம��� ஆ�கட� நடவ��ைகக�

ேமலா�ைம ஆக�யவ���� உதவ��� வைகய�� தகவ�க� ெதரிவ��பேதா� ��ேபா�கான

ஆரா��ச�கைள�� ேம�ெகா�� வ�க�ற�. ேம�� கா�ற�� ேவக�, அைலக�, கட�நீேரா�ட�,

கட� ேம�ம�ட கா�ற��த ேவ�பா�, கட� ேம�ம�ட ெவ�பந�ைல ம��� பவழ�பாைறக�

ப��க�, அைலயா�த� கா�க�, கட�கைர மா�ற ந�க��க� ப�ற�ய தகவ�க� பரிமா�ற�த���

வழிவைக ெச�க�ற�. இ�ைமய� ஏ�கனேவ ந�ல அத��வ�னா� ஏ�பட வா���ள �னாமி �ற���

��ென�சரி�ைககைள�� வழ�க� வ�க��ற�.

4. ேதச�ய ேபரிட� உண�� ைமய�

ெதாைல உண�� ம��� வ��ெவளி தகவ�கைள ப�த�க� சா��த ம��� ப�த�க� சாரா

பட�களாக ெதரிவ���� பணிய�� ெசயலா�க ைமயமாக இ�த�ய அரச�� வ��ெவளி��ைறைய

சா��த ேதச�ய ெதாைல உண�� ைமய� இ��� வ�க�ற�. இ�ைமய�த����� ெபயரிட�ப��

ெதாைல உண�� தகவ�க� ம��� பட�க�, இய�ைக வள�கைள ந��வக��பத���, ேபரிட�

ேமலா�ைமய���, ெவ�ள ேமலா�ைமய��� ��க�யப�� வக��க��றன. அ�ைமய�� ேதச�ய

ெதாைல உண�� ைமய� க�ராம அளவ�� ேபரிட� ேமலா�ைம ெச�ய ைக�ேபச� ெசய� ஒ�ைற

உ�வா�க� உ�ளன�.

5. க��ட க��மான ெபா��க� ம��� க��மான ெதாழி���ப ��

ம�த�ய அரச�� ��� வசத� ம��� நக��ற வ�ைம ஒழி�� �ைறைய� சா��த க��ட க��மான

ெபா��க� ம��� க��மான ெதாழி���ப�� ேபரிட� பாத���க�. ஏ�படாத வைகய��

ெபா��தமான க��மான ெபா��க� �ற���� ெதாழி���ப� �ற���� எளிய வழி�ைறகைள

��ம�க��� அளி�� வ�க��ற�.

6. இ�த�ய தர�க��பா� ��ம�

ந�ல அத���கைள தா��� வைகய�லான க��மான தர�கைள அ�த ந�ல அத��� தா�க�த��கான

ப�த�க��� உக�த க��மான வழி�ைறக� எ�� இ���ம� வழ�க� வ�க�ற�. இத�

அ��பைடய�� க��மான வ�த��ைறக� ஏ�ப��த�ப�� நக� ம��� ஊரக த��டமிட�

இய��னரக�க� �லமாக ப��ப�ற�ப�க��றன.

7. இ�த�ய ெதாழி���ப கழக�, ெச�ைன
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ெச�ைனய���ள இ�த�ய ெதாழி���ப கழக� உய� ெதாழி���ப� க�வ� ம��� ெசயலா�க

ஆரா��ச� �ைறய�� ேதச�ய அளவ�� ஒ� ��ேனா� ந�ைலயமாக உ�ள�. இ�ந�ைலய� பத�னா�

க�வ� �ைறக�ட� ச�ல ெசய��ைற சா��த ��ேனா� ஆரா��ச� ைமய�க�ட��, ெபா�

அற�வ�ய� ம��� ெபாற�ய�ய� �ைறகளி� �� ஆ�வக�க�ட�� இய�க� வ�க�ற�.

8. அ�ணா ப�கைல�கழக�

ேவளா�ைம, ந�ல பய�பா�, தரி� ந�ல ேம�பா�, வனவள�, ேபரிட� அபாய� தணி�� ப�வ ந�ைல

மா�ற�, கட� சா� ந�க�� க�காணி�� ஆக�யைவக��� ெதாைல உண�� ம��� வ��ெவளி

ஆரா��ச� ச�ம�தமான �வ�சா� ெதாழி� ��ப�கைள வழ�க வ�க�ற�.

9. ேதச�ய கட� ஆரா��ச� ந�ைலய�

இ�ந�ைலய� கட�கைர ம��� கட�சா� ந�க��க� �ற��த ஆரா��ச� ேம�ெகா�� தகவ�க�

வழ��� வைகய�� ெசய�ப�� வ�க��ற�.

10. அர��ைற சாரா அைம��க�

ேபரிட� கால�களி�, அர� சாரா அைம��க� ��க�ய ப�� வக��க�ற�. இ�வைம��க���

ச�தாய�த��ட� ெந��க�ய வக��க�ற�. இ�வைம��க��� ச�தாய�த��ட� ெந��க�ய

ெதாட�� உ�ளத�னா� அவசரகால�களி� ஏ�ப�� �ைறபா�கைள ந�வ��த� ெச�வத�� ��க�ய

ப�� வக��பத�னா� த�றைமயாக��, க�னமாக�� ப�கா�றவ�ல அர� சாரா அைம��கைள

ேபரிட� ேமலா�ைமய�� ேபா� ஈ�ப���வ� ந�லதா��. அர� �ைற சாரா அைம��க� ேபரிட�

ஆப�� தணி�� நடவ��ைககளி� ச�தாய�த�ைன த�ர�� ஈ�ப���வத�� கீ��க�ட வைகய��

��க�ய ப�� வக��க�ற�.

ச�தாய�த�� அ�ம�ட ம�க�ட� ெந��க�ய ெதாட�� உ�ள அர� சாரா அைம��களினா�

வ�ழி��ண�� ஏ�ப���வத���, ஆய�தந�ைல ஏ�ப���வத���, ஆப�� தணி�� த�றனி��,

ெபா��பான அைம�ப�ன�ட� எத���� உ�த�கைள ேம�ப���வத��� த�ற�பட ெசய�பட

வா����ள�.

ப�வகால மா�ற�கைள எத��ேநா�க� அய�நா�களி� ெசய�ப��த�ப�� �த�ய

அ���ைறகைள அற��க�ப��த ��க�ற�.

அ�வாறான �த�ய அ���ைறகைள ெசய�ப��த பலவைகயான

ந�ெகாைடயாள�களிடமி��� ந�த� உதவ� ெபற ��க�ற�. இத� �ல� ெவ�ேவ� �ைறக�

�லமாக ெசய�ப��த�ப�� த��ட�கைள ஒ��க�ைண�� ேபரிட�களினா� பாத����ளா��

ச�தாய�க��� பா�கா�� அளி�க வழிவைக ெச�ய ��க�ற�.

 

11. மாந�ல அவசரகால க��பா�� ைமய�
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மாந�ல அளவ�� ஒ� அவசரகால க���பா��ைமய� ‘மாந�ல ந��வாக ஆைணய� / ம��� மாந�ல

ந�வாரண ஆைணய� ேநர� ேம�பா�ைவய�� கீ� ஆ�� ��வ��’ 24 மணி ேநர�� இய�க�

வ�க�ற�. இ�ைமய� ஒ� தகவ� ைமயமாக ெசய�ப�� வ�க�ற�. இ�த�ய வானிைல

ஆரா��ச���ைற, ம�த�ய ந��வாக ஆைணய�, இ�த�ய ேதச�ய கட�சா� தகவ� ைமய� ம���

இதர அைம��களி���� ெபற�ப�� ��னற�வ���க� ம��� எ�சரி�ைகக� மாவ�ட

அவசரகால க���பா�� ைமய�க����, ஊடக�க���� உய� அத�காரிகளி�

ேம�பா�ைவய�� ெதரிவ��க�ப�க��றன. இ�ைமயமான� ேபரிட� கால�களி� உய�

அத�காரிகளி� ேம�பா�ைவய�� 24 ேநர�� இய�க� ��னற�வ��� ம��� எ�சரி�ைக

தகவ�கைள உட���ட� வ�ைரவாக பரிமா�ற� ெச�க�ற�. பாத������ளா�� ம�களிட� 1070

எ�ற எ�ணி��ள க�டணமி�லா ெதாைலேபச� �ல� அவசரகால தகவ�க� ெபற�ப��

ெபா��பான அ�வல�க��� ெதரிவ��க�பப�க�ற�. ேம�� மைழயள�, ெவ�ள அபாய�,

வற�ச�, ந�ல அத��� ச�ம�தமான தகவ�க� அளி��� அைம��களி���� ெபற�ப��

��னற�வ���க� மாவ�ட ந��வாக�த����, ச�ம�தப�ட அர���ைறக� ம��� அைம��க���

உரிய நடவ��ைக எ���� ெபா��� ெதரிவ��க�ப�க�ற�.

மாவ�ட ேபரிட� ேமலா�ைம

தமி�நா� மாந�ல ேபரிட� ேமலா�ைம ஆைணய�ைத ேபா�ேற மாவ�ட அளவ�� ேபரிட�

ேமலா�ைம த��ட�கைள த��டமிட��, ஒ��க�ைண�க�� க�காணி�க�� தமி�நா���

அைன�� மாவ�ட�களி�� மாவ�ட ஆ�ச�ய�களி� தைலைமய�� மாவ�ட ேபரிட�ேமலா�ைம

ஆைணய�க� அைம�க�ப���ளன. மாவ�ட ேபரிட� ேமலா�ைம ஆைணயான� மாந�ல ேபரிட�

ேமலா�ைம ஆைணய�த�� வழிகா��த�� ேபரி� ேபரிட� ந�க���� ��ன��, ேபரிட�

ந�க�வ�� ேபா��, அத�� ப��ன�� மாவ�ட அளவ�� ேபரிட� ேமலா�ைம சா��த த��டமிட�,

ஒ��க�ைண�த� ம��� ெசய�ப���த� ஆக�ய பணிகைள ேம�ெகா�வத�� ��க�ய ப��

வக��க�ற�. ஆ�� ��வ�� ேபரிட� ெதாட�பான ��ென�சரி�ைக நடவ��ைககைள��,

ஆய�த ந�ைல ஏ�பா�கைள�� உ�த�ெச��� ெபா��� அ�வ�ேபா� ��ட�க�

��ட�ப�க��றன.

மாவ�ட ேபரிட� ேமலா�ைம ஆைணய�த�� உ��ப�ன�க� வ�மா�:-

மாவ�ட ஆ�ச�ய� - தைலவ� (பதவ� வழி)

மாவ�ட வ�வா� அ�வல� - தைலவ� ெசய� அ�வல� (பதவ� வழி)

மாவ�ட காவ��ைற க�காணி�பாள� - பதவ� வழி

��த� ஆ�ச�ய� / த��ட அ�வல�, மாவ�ட ஊரக ேமலா�ைம �கைம

மாவ�ட ஆ�ச�யரி� ேந��க உதவ�யாள� (ெபா�)

இைண இய��ந� (�காதார��ைற)
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மாவ�ட ேபரிட� ேமலா�ைம �கைமயான�, மாவ�ட அளவ�� ேபரிட� ெதாட�பான ஆய�தந�ைல

ஏ�பா�க� �ற��� ��ந�ைலகைள ைகயாள ேவ�� ேபரிட� அ�லாத கால�களி�

ேம�ெகா�ள�ப�� அைன�� �ைற நடவ��ைககைள�� ஆ�� ��வ�� அ�வ�ேபா� ஆ��

ேம�ெகா���. எ�வைகயான ேபரிடரி� ேமலா�ைம ெதாட�பான ��ந�ைலகைள க�டற���

அவ�ைற ைகயா�� வ�த�கைள ேம�ப���� வைகய�� மாவ�ட அளவ�லான அைன��

�ைறகளி� தைலைம அ�வல�க���� உரிய உ�தர�க� வழ�க�ப��. ேதைவ�ப��

ப�ச�த�� ப�ற மாவ�ட�களி���ேதா, �கைமய����ேதா, உதவ�க� ெபற��, நடவ��ைகக�

ேம�ெகா�� ேம�ெக�ட அைன�� நடவ��ைககைள�� மாந�ல ேபரிட� ேமலா�ைம

ஆைணய�த����, மாந�ல ெசயலா�க ��வ���� ெதரிய�ப����.

மாவ�ட ஆ�ச�ய� அவ�களி� ப���, ெபா���க�� (ெச�ைன ெப�நகர

மாநகரா�ச�ைய ெபா��தம��� அத� ஆைணய�)

 

ேபரிட� ந�க�வ��ேபா� மாந�ல அர� சா��த அைன�� �ைறக�� ம��� வாரிய�க�� மாவ�ட

ஆ�ச�ய� தைலைமய�� ஒ��க�ைண�� ெசய�பட ேவ���. இதனிமி�த� ��ந�ைலகைள

ைகயா�வத�� மாவ�ட ஆ�ச�ய� அவ�களி� தைலயான ப�� வ�மா�:-

மாவ�ட ஆ�ச�ய� ெபா��ேப�ற ப�� த�ன�க���� மாவ�ட அளவ�லான அைன�� �ைற

��க�ய அ�வல�கைள�� உ�ளட�க�ய ��அளவ�லான ��ட�ைத ��� கீ��க�ட

ெசய�பா�கைள ேம�ெகா�ள ேவ���.
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மாவ�ட அளவ�லான ப�வைக ேபரிட� தா�க� �ற��த வ�பர�க� ேசகரி�க�பட ேவ���.

ேபரிட�கைள எத��ெகா��� ெபா��� மாவ�ட அளவ�லான ஆய�த ஏ�பா�க� ஆ��

ெச�ய�பட ேவ���.

மாவ�ட ேபரிட� ேமலா�ைம த��ட� ேம�ப���த� �ற��� பரிச ீலைன ெச�ய ேவ���.

மாவ�ட அவசர க���பா�� ைமய��ட� ேகா�ட, வ�ட, ஒ�ற�ய அளவ�� ேநரிைடயாகேவா,

ெதாைல ெதாட�� �லமாகேவா தகவ� பரிமா�ற�த��கான ச�ற�த த��ட�த�ைன உ�த� ெச�த�.

ேபரிட� ேமலா�ைம ெதாட�பான பய��ச��கான அ�டவைண தயாரி�� உ�த�ெச�� அதைன

நைடெப�வத�கான உரிய ந�த�ைய மாந�ல அரச�டமி��� ெப�த�

மாவ�ட அவசரகால க���பா�� ைமய�த�� ஒ��க�ைண��ட� அைன�� ேபரிட� மீ��

நடவ��ைகக�� நைடெபற உ�த� ெச�த�

அைன�� ெதாட��ைடய��ைறக� �லமாக ச�தாய தைலவ�க�ட� ெதாட�� ஏ�ப���த�

மாவ�ட�த���ள அைன�� �ைறக�, உ�ளா�ச� அைம��க� ம��� ெபா���ைற / தனியா�

�ைறக� ஆக�யவ�ற�� இ��க��ற ேபரிட� ேமலா�ைமய�� ைகயாள ேதைவயான வசத�கைள

ெபற��, ஈ�ப��த உ�தர�க� வழ��த�.

அர� சாரா அைம��களி� ெசய�பா�க� சமமாக�� பாரப�சமி�ற��� நைடெப�வைத

உ�த�ெச�த�.

ேபரிட� ேமலா�ைம நடவ��ைககளி� ஈ�ப�பவ�களி� ெபா���கைள வைரய��க��

அவ�க� பணி ��ந�ைல பா�கா�பாக இ��க�� உ�த�ெச�த�.

ேபரிட� ேமலா�ைம�� ெதாட��ைடய �ைறகைள சா��த வ��ன�கைள��,

ஆேலாசக�கைள�� வரவைழ�� ேதைவயான ஆேலாசைனகைள ெபற ஏ�பா�க� ெச�த�.

 

ேபரிட� ந�க��களி� ேபா� அவ�ற�� தா�க�, ேம�ெகா�ள�ப�ட நடவ��ைகக�, ைகய����

ம��� ேதைவயான வசத�க�, ந�வாரண�ெபா��க� வழ�க ேதைவயான ேபா��வர�� வசத�க�

ேபா�றைவ�ப�ற�ய தகவ�க� ஒ�ெவா� வார�� மாந�ல வ�வா� ந��வாக ஆைணய����,

மாந�ல ந��வாக�த���� ெதரிவ��க�படேவ���.

மாவ�ட அவசரகால க��பா�� ைமய�...

மாந�ல�த���ள அைன�� மாவ�ட�களி�� அதனத� தைலநகரி� மாவ�ட அவசரக��பா��

ைமய� உ�ளன. மாவ�ட அவசரகால க��பா��ைமய�க� அ�த�த மாவ�ட மாவ�ட ஆ�ச�யரி�

ேநர� ேம�பா�ைவய�� கீ� இய�க� வ�க�ற�. மாவ�ட அவசர கால க��பா�� ைமய� ேபரிட�

கால�களி� மாந�ல அவசரகால க���பா�� ைமய�த����� ெபற�ப��, ��னற�வ���க�,

எ�சரி�ைகக��� ஏ�ப ேத�த�, மீ��, ந�வாரண� ம��� சீரைம�� நடவ��ைகக� ப�ற�ய

தகவ�க� வ�ட, க�ராம ம�ட�த�� ெச�றைட�� வைகய�� தகவ� பரிமா�ற� ெச�க��ற
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பணிைய ேம�ெகா�க�ற�. ேபரிட� கால�களி� ப�ற ெதாட��ைடய �ைறகளி� அ�வல�க�

ஈ�ப��த� மாவ�ட அளவ�� ேத�த�, மீ�� ந�வாரண� ம��� ம�சீரைம�� ெதாட��ைடய

தகவ�கைள பரிமா�ற� ெச�� அதைன உட���ட� மாந�ல வ�வா� ஆைணய� ம��� மாந�ல

ந�வாரண ஆைணய� அவ�க��� ெதரிவ��க�ற�. இ�த ைமய�த�ைன ெபா�ம�க�

ெதாட��ெகா�ள வசத�யாக 1077 எ�ற எ��ட� ��ய க�டைம�யா ெதாைலேபச� இைண��

உ�ள�. இவ�ைற தவ�ர ��த� அவசரகால க���பா�� ைமய�க� 13 கடேலார

மாவ�ட�களி��, நீலக�ரி மாவ�ட�த��� கீ��க�ட வ�வா� ேகா�ட அ�வலக�த�� இய�க�

வ�க��றன.

அவசர ந�ைல எத��ெகா��த�...

அ��பைட வசத�க�, உதவ� த�� அைம��க� ம��� மனித வள த�ற� ேம�பா� ஆக�யவ�ைற

வழ��வத� �ல� வ�வா� ந��வாக�, ேபரிட� ேமலா�ைம ம��� ேபரிட� தணி���

�ைறயான� மாந�ல�த�� ேபரிட� ேமலா�ைம த�றைன வ��ப��த� வ�க�ற�.

ஆப���கால இட�கைள எத��ெகா�ள �ைறயான� இதர �ைறக�, அர� ம��� இட�கைள

எத��ெகா�வத�� ந��ண��வ� ெப�ற தனியா� ெதாழி���ப ைமய�க� உதவ��ட�

��ந�ைலகைள எத��ெகா�� இட� தணி�� நடவ��ைககைள ேம�ெகா�� வ�க�ற�.

ேபரிட� எத��ெகா��த�

ேபரிட� எத��ெகா��த� 13 நடவ��ைகக� எ�ப� ேபரிடரா� ஏ�ப�� பாத���க�,

உய�ரிழ��க�, உைடைம இழ��க� ம��� �����ற �ழ� பாத��� ஆக�யவ�ைற �ைற�த�

ம��� ேபரிடரா� பாத��க�ப�ட / பாத��க���ய ம�கைள மீ�� எ��த� ஆக�யைவ அட���.

ேபரிட� எத��ெகா��த� எ�ப� ேபரிட� ஏ�ப�ட உட� ெதாட�க� ேபரிட� ����� வ�த� எ��

அற�வ��� வ�� வைர இ� ெதாட�பான மீ�� நடவ��ைகக� ெதாட��� நைடெப��.

ேபரிட� எத��ெகா��த� எ�ப� மி��த ப�ர�சைன��ரிய இட�கைள, ��க�ய கால

அவசரச�த����, ைகவச� உ�ள தகவ� ம��� வள�கைள ெகா�� எத��ெகா��த� ஆ��.

இ� ேபரிட� ேமலா�ைமய�� நா�� பணிகளி� மிக�� ச��கலான பணியா��.

ேபரிட� எத��ெகா��த� எ�பத உடன� ேதைவகளான ேத�த� ம��� மீ�� பணிக�, �த�தவ�,

�க�ட�க� ஆக�யவ�ைற வழ��தேலா� ம��மி�லாம� இதர அைம��கைள��

ஒ��க�ைண�� மீ�� நடவ��ைககைள எத��ெகா�வைத �ற����.

ச�ற�பான ேபரிட� எத��ெகா��த��� ெதாட��ைடய அைன�� �ைறக�� இட�க� �ற��த

ெதளிவான வ�வர�ைத��, இட�கால ஏ�பட���ய மி�வ�ைள�க�, அவ�ற�ைன எ�வா�

எத��ெகா�வ� எ�பைத �����ேய அற��� ைவ�� இ��ப�� ஆ��.
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மாந�ல�த�� வ�வா���ைறேய மீ��, ந�வாரண� ம��� ம�வா�� நடவ��ைககைள

ேம�ெகா�வத�கான ஒ��க�ைண�� �ைறயாக ெசய�ப�க�ற�. ேபரிட� ஏ�ப�� ேநர�களி�

இதர �ைறக� த�கள� �� ஒ��ைழ�ைப�� தர� ேவ���. அவசரகால ேநர�களி� மாந�ல

அவசர க���பா�� அைற, மாந�ல அளவ�லான இதர க���பா�� அைறக� �� ேவக�த��

ெசய�ப�க��றன.

அவசர கால�களி� ேம�ெகா�ள�ப�ட ேவ��ய �த�ைம பணிக� கீ�வ�மா�:-

க�ராம�களி� உ�ள த�னா�வல�களி� �ல� ேதைவ மத���� ெச�வ�.

பாத��� ஏ�பட� ப�த�களி� ேதைவ�ப�� ெபா��கைள சமமாக பக���தளி�த�

�க�ட� / ந�வாரண ைமய�க� உண�, உைட, ேபா�ற அ��பைட வசத�க�ட�, ெபா�

�காதார� ம��� ��தமான இ��ப�ட வசத�க� அளி�த�.

ந�வாரண ெபா��க� வழ��வத�� ெவளி�பைட�த�ைம கைட�ப���த�.

 

ப�ேவ� வைகயான ேபரிட� எத��ெகா��த� நடவ��ைககளி� எ�ெத�த �ைறக� ஈ�ப�

ேவ��� எ�ற வ�வர� பணிவ�மா� ப��ய�.

வ.எ�
அவசரகால மீ��

நடவ��ைகக�
ெபா��� �ைறக�

1.
மீ�� நடவ��ைகக�

�ரித�ப���த�

மாந�ல ேபரிட� ேமலா�ைம ம��� மாவ�ட

ேபரிட� ேமலா�ைம �கைம.

2.
இட�கால தகவ�

ெதாட��

வ�வா� ந��வாக ேபரிட� ேமலா�ைம ம���

ேபரிட� தணி��� �ைற, மாந�ல அவசர

க���பா�� அைற, மாவ�ட க���பா�� அைற,

ெச�த� ம��� ம�க� ெதாட�� �ைற,

ஊடக�க� ம��� ெதாைல ெதாட��

ந��வன�க�
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3
ெபா� ம�க�

ெவளிேய�ற�

வ�வா� ந��வாக ேபரிட� ேமலா�ைம ம���

ேபரிட� தணி��� �ைற, ஊரக ம���

நகரா�ச� �ைறக�, காவ��ைற, ஊ��காவ�

பைட, தீயைண�� ம��� மீ���பணிக�

�ைற, மாந�ல ேபரிட� மீ���பைட, ேதச�ய

ேபரிட� மீ�� பைட, ஆ�த�பைட,

த�னா�வல�க�, 108 ஆ��ல��,

ெபா�ம�க�

4

மீ�க�ப�ட ம�கைள

�கா�களி� த�க

ைவ�த�

வ�வா� ந��வாக ேபரிட� ேமலா�ைம ம���

ேபரிட� தணி��� �ைற, உ�ளா�ச� ம���

நகரா�ச� அைம��க�.

5

ேபா��வர��

க���பா� ம���

மா�� வழி

அைம�த�

ேபா��வர�� காவ� �ைற, ஊ��காவ� பைட

ம��� த�னா�வல�க�.

6

ேபரிடரா�

பாத��க�ப�ட

ப�த�ைய பா�கா��

வைளய�த����

ெகா�� வ�த�

மாந�ல ம��� ேதச�ய ேபரிட� மீ�� பைடக�,

காவ� �ைற, ஊ��காவ� பைட ம���

த�னா�வல�க�

7
ச�ட� ம���

ஒ��� பா�கா��
காவ��ைற ம��� ஊ��காவ� பைட

8
ேத�த� ம��� மீ��

பணிக�

தீயைண�� ம��� மீ���பணிக� �ைற ,

மாந�ல ம��� ேதச�ய ேபரிட� மீ�� பைடக�,

காவ� �ைற, ெபா� ம�க�

9
�த�தவ� ம���

அவசரகால ச�க��ைச

�காதார��ைற, உ�ளா�ச� அைம��க�

ம��� ெச�ச��ைவ ச�க�.

10

ந�வாரண ைமய�க�

ம��� அ��பைட

வசத�க� அளி�த�

வ�வா� ந��வாக ேபரிட� ேமலா�ைம ம���

ேபரிட� தணி��� �ைற, �காதார��ைற

ம��� உ�ளா�ச� அைம��க�
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11

இற�த ம��� காய�

அைட�த ம�கைள

இன� க�டற�த�

வ�வா� ந��வாக ேபரிட� ேமலா�ைம ம���

ேபரிட� தணி��� �ைற, �காதார��ைற,

மாந�ல� உ�ளா�ச� அைம��க�.

12
காய��றவ�க���

ம���வ ச�க��ைச
�காதார��ைற

13
பாத��� ம���

வள� மத����

வ�வா� ந��வாக ேபரிட� ேமலா�ைம ம���

ேபரிட� தணி��� �ைற, உ�ளா�ச�

அைம��க�, ெதாழி���ப வ��ந�க�

14

ேபரிடரா�

பாத��க�ப�ட

ப�த�கைள ��த�

ெச�த�

ஊரக வள��ச���ைற, ெபா��பணி��ைற,

ெந��சைல��ைற, நகரா�ச� உ�ளா�ச�

அைம��க�

15

ெதாழி�� ேநா�

பர�தைல த��த�

ம��� �காதார

�கா�க�

அைம�த�

�காதார��ைற ம��� உ�ளா�ச�

அைம��க�

16

ேதைவ

அ��பைடய��

த�கா�க

வச��ப�ட�க�

அைம�� த�த�

வ�வா� ந��வாக ேபரிட� ேமலா�ைம ம���

ேபரிட� தணி��� �ைற, உ�ளா�ச�

அைம��க�

17

ந�வாரண� ம���

ம�சீரைம���கான

ெபா��கைள

அ���த�

வ�வா� ந��வாக ேபரிட� ேமலா�ைம ம���

ேபரிட� தணி��� �ைற, ��ைம� ெபா��

வழ�க� �ைற, ஊரக வள��ச���ைற ம���

ப�சாய�� ரா� �ைற, நகரா�ச� ம���

உ�ளா�ச� அைம��க�

18

இ�பா�க� ம���

த�ட�கழி�க�

அக�ற�

மாந�ல ேபரிட� மீ���பைட,

ெபா��பணி��ைற, ெந��சாைல��ைற,

உ�ளா�ச� அைம��க�
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19
சாைல வசத�, தகவ�

ெதாட�� ச ீரைம�த�

ெபா��பணி��ைற, ெந��சாைல��ைற,

நகரா�ச� உ�ளா�ச� அைம��க�, ஊரக

வள��ச� ம��� ப�சாய��ரா� �ைற,

தமி�நா� மி�உ�ப�த� ம��� பக��மான

கழக�

20 ��நீ� வசத�

தமி�நா� வ�கா� வாரிய�, ெச�ைன

ெப�நகர ��நீ� வழ�க� ம��� கழி� நீ�

அக�ற� வாரிய� ம���

உ�ளா�ச�அைம��க�.

21 மி�வசத� ச ீரைம��
தமி�நா� மி�உ�ப�த� ம��� பக��மான

கழக�

22
ேபா��வர��

சீரைம��

சாைல� ேபா��வர�� ம���

ெந��சாைல��ைற

23 உண� வசத�

வ�வா� ந��வாக ேபரிட� ேமலா�ைம ம���

ேபரிட� தணி��� �ைற, ��ைம� ெபா��

வழ�க� �ைற ம��� உ�ளா�ச�

அைம��க�

24

ந�வாரண

ெபா��க�

வழ��த�

வ�வா� ந��வாக ேபரிட� ேமலா�ைம ம���

ேபரிட� தணி��� �ைற, ��ைம� ெபா��

வழ�க� �ைற ம��� உ�ளா�ச�

அைம��க� ம��� ஊரக வள��ச� ம���

ப�சாய��ரா� �ைற

25

த�கா�க

ப�ணவைற / இற�த

உட�க� அக�ற�

�காதார��ைற, வ�வா� ந��வாக ேபரிட�

ேமலா�ைம ம��� ேபரிட� தணி��� �ைற,

ம��� உ�ளா�ச� அைம��க�

26

கா�நைடக� / ���

வள���

ப�ராணிகைள

ெவளிேய��த�

கா�நைட� பராமரி����ைற, �� க�ரா�,

உ�ளா�ச� அைம��க� ம���

த�னா�வல�க�
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27

இற�த

வ�ல��கைள

அ��ற�ப���த�

கா�நைட பராமரி����ைற

28

இய�� ந�ைல

த���ப நடவ��ைக

ேம�ெகா��த�

வ�வா� ந��வாக ேபரிட� ேமலா�ைம ம���

ேபரிட� தணி��� �ைற ம��� ெதாட��ைடய

இதர �ைறக�.

 

மாந�ல உதவ� எ�(State Helpline) 1070

மாவ�ட உதவ� எ� (District Helpline) 1077

 

மன ேநாயாளிக���

ச�க��ைசயளி�த�, அவசர கால

ச�க��ைச ப�ற� ச�ட�

ெசா�வெத�ன?

அர�� பணியாள�க� ெசா��

வா��� ேபா� கைடப���க

ேவ��ய வ�த�க�!

ச�கா� த�ைர�பட�� 49P

வ�த���...

ச�ப�ஐ ப�ற� ெதரி��

ெகா�ேவா�...

ப�டா�� தைட - உ�ச நீத�ம�ற

இைட�கால� தீ��ப��

அலச�ப�ட பாத���க�!

ெதாட��ைடய ெச�த�க�











TAGS ச�டமணி ேபரிட� ேமலா�ைம sattamani disaster management

வர� ேத�க�றீ�களா? க�யா� ேம�ரிேமானிய�� - பத�� இலவச�!

ச�வெப�மா�

���ராம��க� ேதவ�
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DJT3E -  Rw;Wyhtpay; 

 

myF – 1  Rw;Wyh tpsf;fk; - cyf ehLfspy; - ghujj;jpy; - jkpo;ehl;by;  
  Rw;Wyh tsHr;rp  

myF – 2 Rw;Wyhtpd; r%f> nghUshjhu tpisTfs; - Rw;Wyhitj;  
  jpl;lkpLjYk;Nkk;gLj;JjYk; - Rw;Wyh tpLjpfs; - Rw;Wyhf;  
  fofq;fs;  

myF – 3 Rw;Wyhg; gaz KftHfs; - Rw;Wyhtpd; tzpfr; re;ijfs; -  
  Rw;Wyhtpd; topfhl;bfs; 

myF – 4 gd;dhl;Lg; gy tifg; gazpfs; - Rw;Wyhg; gazpfs; gw;wpa  
  Gs;sp tptuq;fs; - Rw;Wyhg; gazpfspd; gy;NtW Nghf;Ftuj;Jfs; 

myF – 5 jkpopyf;fpaj;jpy; gaz E}y;fs; - gaz fl;Liufs; 

 

ghlE}y;fs; 

1. Rw;Wyh tsHr;rp – nt. fpU\;zrhkp> kzpthrfH gjpg;gfk;> nrd;id – 
108. 

2. gpuahzf; fl;Liufs; - V.Nf. nrl;bah. 
Fwpg;G: tpdhj;jhspy; gFjp 1f;fhd tpdhf;fs;> Rw;Wyh tsHr;rp vd;w E}ypy; 
,Ue;J kl;LNk Nfl;fg;gLk;. 
 

ghHit E}w;fs; 

1. Cyfk; Rw;wpNdd; ehd; fz;l ehLfs;  - rp. Rg;gpukzpak; 
2. ahd; fz;l ,yq;if    - lhf;lH. K.t. 
3. ghy];jPdg; gazk;    - Rthkp. M.N[h. milf;fyk; 
4. Gdpj `[; gaz epidTfs;  - mg;Jy; u`Pk; fiykhd; 
5. jpUf;Nfjhu ahj;jpiy    - mtpehrpypq;fk; nrl;bah 
6. Gdpjg; gazk;     - guzPjud; 
7. Gjpa n[Hkdp     - ne.J. Re;jutbNtY 
8. me;jkhidg; ghUq;fs;   - jkpo;f;Fbkfd; 
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myF–1 

Rw;Wyhtpay; 

Rw;Wyh 

 ,d;W cyfj;jpy; vy;NyhuhYk; mwpe;J Ngrg;gLk; nrhy;yhd Rw;Wyh 

kf;fspd; Njitfspd; xd;whf khwptpl;lJ. mjprakhdit> 

MHt%l;lf;$bait> kdijf; ftHgit> ,aw;iff; fhl;rpfs; Nghd;witfisf; 

fhz kf;f;s tpUk;Gfpd;wdH. jhq;fs;  trpf;Fk; ,lq;fspypUe;J nrd;W gpw 

,lq;fisf; fhZk; MHtNk Rw;Wyh Njhd;Wtjw;F mbg;gilf; fhuzkhFk;. 

Xt;nthU kdpjDk; kd kfpo;r;rrpf;fhfTk;> Xa;T Neuj;ij ,d;gkhfr; 

nrytplTk; Rw;Wyhit tpUk;Gfpwhd;. Mjpfkhf fpilf;Fk; Xa;T> rk;gsj;Jld; 

$ba tpLg;G> kf;fspd;; tho;f;ifj;juk;. Nghf;Ftuj;J Kd;Ndw;wk;> tpiuthd 

nra;jpj; njhlHG trjp> kf;fspd; nrytopf;Fk; jpwd; Nghd;wit Rw;whyhit 

xU Kf;fpakhd njhopw;JiwahfNt khw;wpAs;sd. 

 jdpkdpjdpd; kdepiwtpy; jhd; Rw;Wyh mlq;fpAs;sJ. ,d;gkhf 

nghOJ Nghf;fNtz;Lk; vd;gJ kdpjdpd; tpUg;gkhFk;. ,e;j czHthdJ 

cyfk; jOtpa xd;whFk;. Rw;Wyh gw;wpa midj;J mk;rq;fisAk; ehk; 

gbg;gjw;F Kd;ghf ‘Rw;Wyh’ vd;w thHj;ij vg;gb te;eJ vd;Wk; mjd; 

nghUs; tpsf;fj;ijAk; fhzyhk;. 

 TOURISM vd;w Mq;fpy thHj;ijapd; jkpohf;fNk Rw;Wyh MFk;. gy 

,lq;fisr; Rw;wp tUtjw;F gazk; vd;W ngaH. gazk; vd;gjpy; Mq;fpy 

thHj;ij TOUR MFk;. ,jpypUe;J cUthd thHj;ijNa TOURISM. 

 TOUR vd;w Mq;fpy nrhy;yhdJ TORNOS vd;w ,yj;jPd; nrhy;ypUe;J 

gpwe;jJ MFk;. NlhHd]; vd;w yj;jPd; thHj;ij rf;fuj;jpid;f Fwpf;fpwJ. 

mjhtJ Rw;wptUtijf; Fwpf;fpwJ. ,t;thW yj;jPd; nkhopapypUe;J 

gpwe;jTOURvd;w nrhy;yhdJ ‘fp.gp.1292-y; Mq;fpy nkhopapy; ,ize;jJ. 

vdNt gy ,lq;fSf;Fr; nrd;W ghHj;J tpl;L kPz;Lk; jdJ ,Ug;gplk; te;J 

NrHtijj;jhd; ,e;j TOUR vd;w thHj;ij Fwpf;fpwJ. 

 NkYk; TOUR vd;w thHj;ijahdJTORAH vd;w `Pg;U thHj;ijapypUe;Jk; 

ngwg;gl;ljhf nrhy;yg;gLfpwJ. TORAH vd;why; a+j rl;lj;ij gbj;J 
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Muha;tijf; Fwpf;fpwJ. Rw;Wyh vd;gJk; gazp xUtH jhd; nry;Yk; 

,lq;fisg; gw;wp mwpe;J nfhs;tJk; MFk;. 

tpsf;fk; 

 Xhplj;jpy; trpg;NghH jkJ Xa;T Neuj;jpy; kw;nwhU ,lj;jpw;F Rw;Wg; 

gazk; nra;J kd epiwT nfhs;tij Rw;Wyh vdf; $wyhk;. Rw;Wyh gw;wp 

mwpQHfs; gyH gpd;tUkhW tpsf;fk; nfhLj;Js;sdH. 

1. “gy;NtW tifahd eltbf;iffspd; nkhj;jj; njhifNa Rw;Wyh 

MFk;. mJ Fwpg;ghf xU ehL> xU efuk;> xU gFjp Nghd;wtw;wpy; 

ntspehl;ltuhy; nra;ag;gLfpd;w GFjy;> jq;Fjy;> ntspNaWjy; Nghd;w 

jd;ikfspd; mbg;gilapy; nray;gLfpd;w nghUshjhu eltbf;iffs; 

gw;wpa jd;ikfs; nfhz;ljhFk;” vd;W fp.gp.1910-y; M];jpNuypag; 

nghUspay; mwpQH n`Hkd; tp. Rtpy;yhHL vd;gtH $wpAs;shH. ,e;j 

tpsf;fk; nghUshjhu mbg;gilia kl;Lk; Fwpf;fpwJ. Mdhy; 

r%ftpay;> cstpay;> gz;ghl;bay;> Gtpapay; mikg;G Nghd;wtw;iw 

cs;slf;fpf; $wtpy;iy. ,t;tpsf;fk; cs;ehl;Lr; Rw;Wyhitg; gw;wpf; 

$wtpy;iy. 

2. “gazpfspd; gy;NtW eltbf;iffspd; $l;Lj; njhifNa Rw;Wyh MFk;. 

nghUs; NjLk; mbg;gilapNyh> Xhplk; nrd;W epiyahfj; jq;fp tho 

Ntz;Lk; vd;Dk; vz;zj;jpNyh my;yhky; me;epaHfshy; Nkw;nfhs;sg; 

ngWfpd;w gazk;> jq;Fjy; Nghd;wtw;wpd; nkhj;j cUNt Rw;Wyh 

vdg;gLk;” vd;W 1942-y; FdpfH kw;Wk; fpuhg; vd;Dk; mwpQHfs; 

tpsf;fpAs;sdH. ,t;tpsf;fj;jpy; gpw ehl;il;r rhHe;jtUila gazk;> 

jq;Fjy;> tUkhdkpd;ik vd;Dk; %d;W fhuzpfs; Fwpg;gplg; 

ngw;Ws;sd. ,t;tpsf;fk; Rw;Wyhr; re;ijiag; gw;wp vJTk; $wtpy;iy. 

,t;tpsf;fk; 1971 tiu V.I.,.v];.b epWtdj;jhy; vw;Wf; nfhs;sg; 

ngw;wJ. 

3. Xhplj;jpypUe;J ,d;NdhH ,lj;jpw;Fr; nry;yy;> mt;tplj;ijr; rhuhj 

kf;fs; mt;tplj;jpy; jw;fhypfkhfj; jq;Fjy;> Xhplj;jpy; epiyahfj; 

jq;fpapUf;fhik> nghUsPl;lhik Nghd;wtw;Wld; njhlHGila 

nray;fspd; $l;Lj; njhifNa Rw;Wyh MFk;> vd;W murhq;f Rw;Wyh 

ntspaPL $Wfpd;wJ. 
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4. “Xhplj;jpdH ,d;NdhH ,lk;> ehL> efuk; gFjp Nghd;wtw;wpy; 

jw;fhypfkhfj; jq;Fjy;> gazpfspd; Fwpf;Nfhis epiwT nra;jy;> 

nghUs;fspd; Fwpf;Nfhis epiwT nra;jy;> nghUs; <l;lhik> Xhplj;jpy; 

epiyahfj; jq;fhik> gzk; nrytopj;jy; Nghd;wtw;wpd; 

$l;Lj;njhifNa Rw;Wyh MFk;” vd;W xUtpsf;fk; fhzg;ngWfpwJ. 

5. “tpisahl;Lg; Nghl;bfisf; fhzr; nry;yy;> tpisahl;Lg; Nghl;bfspy; 

gq;nfLj;jy;> CHfisr; Rw;wpg;ghHj;jy;> irf;fps;fspy; gazk; 

nra;jy;>Fwpg;gpl;l ,lj;jpy; jq;Fjy;> cy;yhrg; glfpy; gazk; nra;jy;> 

glFg; ge;jak; fhzr; nry;yy;> kd kfpo;r;rpf;fhfg; gpw ,lq;fSf;Fr; 

nry;yy; Nghd;wtw;wpw;Fr; nry;Yk; epfo;r;rpfisr; Rw;Wyh vd;W 

mioj;jdH” vd;W N[hrp ,f;dhrpNah nj. mhpy;yhfh Fwpg;gpl;Ls;shH. 

 vdNt Rw;Wyh vd;gJ xUtH jhk; thOk; ,lj;jpypUe;J ,d;NdhH 

,lj;jpw;Fg; nghUs; NjLk; vz;zk; ,y;yhky;> epiyahfj; jq;fp tho Ntz;Lk; 

vd;Dk; nfhs;ifapy;yhky; gy;NtW fhuzq;fSf;fhfg; gzk; nryT nra;J 

gazk; nra;tjhFk;. mg;gazk; mtUf;F kdepiwit mspf;Fk;. 

cyf ehLfspy; Rw;Wyh tsHr;rp 

 goq;fhyj;jpy; ,Ue;Nj Rw;Wyhr; nry;tJ xU tof;fkhfTk;> 

NkhfkhfTk; ,Ue;Js;sJ. gz;ilf;fhyj;jpy; nrd;W te;Js;shd;. Kjypy;> 

kdpjdpd; Fwpf;Nfhs; ,y;yhky; vspa fhhpaq;fSf;fhf ntspaplq;fSf;Fr; 

nrd;W te;jhd;. Rw;Wyhtpy; ,d;W ,Uf;Fk; rpf;fy;fs; goq;fhyj;jpy; 

,Ue;jdty;y. Rw;Wyhtpw;Fhpa tpjpKiwfs; md;W Njhd;wtpy;iy. gz;ilf; 

fhyj;jpy; ,d;gj;jpw;fhfTk;> kdkfpo;r;rpf;fhfTk; kf;fs; gpw ,lq;fSf;Fr; 

nry;ytpy;iy. gpw ,lq;fisf; fhzTk;. thzpfk; nra;aTk;> Nfhapy; 

Fsq;fisf; fhzTk;> goq;fiyfis mwpaTk;. fy;tp fw;fTk; 

ntspaplq;fSf;Fr; nrd;wdH. rpyH NghH nra;aTk; ntspehLfSf;Fr; nrd;wdH. 

md;W ngUk;ghYk; nghUs; NjlNt ntspaplq;fSf;Fr; nrd;wdH. `puhl;l]; 

vd;ghhpd; gazk; vd;Dk; E}y; mtuJ gaz mDgtj;ijf; $WtjhFk;. 

gazpfspy; gyH jq;fs; tho;f;ifiar; rj;jpuq;fspYk; glFfspYk; 

fopj;jjhfg; GSlhHf; vd;gtH vOjpAs;shH. gazpfspy; gyH jq;fs; mwpitg; 

ngUf;fpf; nfhs;s cyfk; Rw;wpdH vd;W Nldpay; $WfpwhH. 

 gz;ilf; fhyj;jpy; kdpjd; xU Fwpg;gpl;l #o;epiyapNyNa tho 

tpUk;gpdhd;. mq;F mtHfSf;Fj; Njitahd czTg; nghUs;fs; fpilf;fhj 



5 
 

nghOJ Ntwplq;fSf;Fr; nry;yyhapdH. tPuHfs; gpw ,lq;fisr; Rw;wpg; 

ghHj;J mq;Fs;s jl;gntg;gepiy. jq;Fk; trjp. czT trjp Nghd;w 

mbg;gilj; Njitfis epiwT nra;Ak; ,lq;fisj; NjHe;J vLj;J kf;fSf;F 

mwptpj;jdH. kf;fs; mq;Ff; FbnauyhapdH. gUtfhy khWghl;bdhYk;> 

czTj; jl;Lg;ghl;bdhYk;> MhpaHfs; kj;jpa Mrpahit tpl;L 

Ntwplq;fSf;Fr; nry;yyhapdH. 

Gjpa ghijfs; 

 ehsiltpy; ntspaplq;fSf;Fr; nry;yg; Gjpa ghijfs; 

fz;Lgpbf;fg;gl;l fhuzj;jhy; J}ug; gazq;fs; Nkw;nfhs;sg;gl;ld. ,jdhy; 

gyH $l;lkhfr; nrd;W ntspehLfspy; thzpfk; nra;ayhapdH. thzpfk; 

nra;ar; nrd;w ,lq;fspy; kf;fs; gy ,dj;jtHfSld;. gy ehl;L 

kf;fSlDk; fye;J gofpdH. mjdhy; thzpfk; ngUfpaJ. thzpfj; njhlHG 

kf;fspd; ehfhpfk;. gz;ghL Nghd;wtw;iw tsHj;jJld; kf;fs; RKfkhf 

thoTk; top tFj;Jj; je;jJ. gpdPrpaHfs; Kjd; Kjypy; jw;fhy Kiwapy; 

Rw;Wg;gazj;ij Nkw;nfhz;lJld; thzpfKk; nra;J te;jdH. 

 Iahapuk; Mz;LfSf;F Kd;G RNkhpaHfs; tz;bfisAk;> gzj;ijAk; 

fz;Lgpbj;jhy;> thzpfk; ngUfyhapw;W. gy tzpfHfs; tz;br; nrytpw;Fk;> 

jq;Fk; ,lj;jpw;F thlif jUtjw;Fk;> cztpw;Fk; gzj;ijNah> 

gz;lq;fisNah khw;whfj; je;jdH. Muk;gj;jpy; gz;lkhw;W KiwNa tof;fpy; 

,Ue;jJ. mjdhy; gy ,ila+WfSk; rpf;fy;fSk; Vw;gl;ld. xU nghUspd; 

kjpg;gpw;F Vw;w Kiwapy; kw;nwhU nghUisf; nfhLf;f Kbahj fhuzj;jhy; 

gzg;Gof;fk; Vw;gl;lJ. mNj fhyj;jpy; ,e;jpahtpYk; thfdq;fSk;> gzKk; 

fz;L gpbf;fg;gl;ljhy;> ,e;jpahtpYk; kpFjpahd Rw;Wg;gazk; ,Ue;jJ. 

mjid nkhfQ;rjhNuh> `ug;gh ehfhpfk; fhl;Lk;. cyfg; gaz tuyhw;wpy; 

,e;jpahTk; Kf;fpag; gq;F tfpf;fpwJ. thzpfKk;> Gdpj ,lq;fSf;Fr; 

nry;tJNk mtHfsJ Nehf;fkhf ,Ue;jJ. gz;ilf;fhyj;jpy; KdptHfs; 

,kakiyapd; mbthuj;jpYk;> njd;dpe;jpaf; fhLfspYk; tho;e;J te;jdH. 

mtHfs; mq;Ff; FUFy Kiwia cUthf;fp khztHfSf;Ff; fy;tp 

fw;gpj;jdH. 

 fp.K. %d;whk; E}w;whz;by; vfpg;jpw;Fr; nrd;W tUtij kf;fs; 

ngUikahff; fUjpdH. ehyhapuk; Mz;LfSf;F Kd;G fy;fp vd;w ghgpNyhdpa 

murH rhiyfis mikj;Jk;> g+Q;Nrhiyfis cUthf;fpAk;> khpahijf;Fhpa 
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gazpfSf;F Xa;T ,y;yq;fisf; fl;bAk; gazj;ij Mjhpj;jhH. mf;fhyj;jpy; 

gazpfs; mt;tplq;fspy; ghJfhg;ghfj; jq;fpr; nrd;wdH. gyH gy ehLfSf;Fr; 

nrd;W jq;fs; mwpit tsHj;Jf; nfhz;ldH vd;W tptpypak; $WfpwJ. 

 cNuhk ehl;L kf;fs; jw;fhyr; Rw;Wyh Nghy kd kfpo;r;rpf;fhfTk;> 

,d;gj;jpw;fhfTk; gazk; nra;jdH. VR gpwf;Fk;nghOJ Rw;Wg;gazk; 

nrhFrhd xd;whf khwpaJ. mf;fhyj;jpy; kd kfpo;r;rpf;fhfg; gazk; 

nra;Ak;Kiw rPdhtpYk; ,e;jpahtpYk; rg;ghdpYk; gutpaJ. cNuhkg; Nguurpy; 

vspjhd nra;jpj; njhlHG rhjdq;fSk;> gazpfSf;Fg; ghJfhg;Gk; 

,Ue;jikahy; kf;fs; ,d;gg;gazj;ij tpUk;gpdH. muRk; kpFjpahd 

gazj;ij Cf;Ftpj;jJ. cNuhk ehl;Lr; rhiyfSk; ehfhPf Kiwapy; 

mike;jpUe;jd. mtHfs; gioa rhiyfisg; GJg;gpj;jdH: Gjpa rhiyfis 

mikj;jdH. rhiyfis ed;whfg; guhkhpj;jdH. mg;nghOJ gaz E}y;fSk; 

Njhd;wpd. mtw;wpy; topj;jlq;fSk;> nghpa rhiyfspd; ngaHfSk;> 

Xhplj;jpw;Fk; ,d;NdhH ,lj;jpw;Fk; cs;;s J}uKk;> mt;tplq;fSf;F tz;bfs; 

nry;Yk; NeuKk;> mt;tplq;fSf;Fr; nry;;y MFk; NeuKk;> ,lk; ngw;wpUe;jd. 

mQ;ry; Kiwapy; Fjpiufisg; gad;gLj;jp cNuhkHfs; xU ehspy; 

E}w;Wf;fzf;fhd iky;fs; gazk; nra;jdH. mtHfs; rhiyfspy; Ie;J MW 

iky;fSf;F xU jq;Fkplj;ijf; fl;bapUe;jdH. mtHfs; Muk;gj;jpy; 

kj;jpajiuf; fly; gFjpfspy; ,Ue;j Nfhapy;fisAk;> epidTr; 

rpd;dq;fisAk;> vfpg;jpy; ,Ue;j gpukpLfisAk; fhzr; nrd;wdH. cNuhkHfs; 

mbf;fb fphPRf;F nrd;W te;jdH. xypk;gpf; tpisahl;ilf; fhzr; nrd;wdH. 

Xa;T Neuj;jpy; ,d;gr; Rw;Wyh Nkw;nfhz;ldH. Mw;wq;fiufspy; kf;fs; 

$Ltjw;F Vw;w tifapy; Rw;Wyh ikaq;fis mikj;J ,d;gg; gazj;jpw;F 

Mf;fk; je;jdH. mtHfs; kUj;Jtf; FspaYf;fhff; flw;fiug; gFjpfSf;Fr; 

nrd;wdH. %ypif epiwe;j ePhpy; Fspg;gjw;Fk;> ePiuf; Fbg;gjw;Fk; mUtpfis 

ehbr; nrd;wdH. Nehahspfs; Nehiaf; Fzg;gLj;j Mw;wq;fiufSf;Fk;> 

jhJf;fs; cs;s ePHj;jlq;fSf;Fk; nrd;W te;jdH. ];ghR vd;W nrhy;yg;gLk; 

,lq;fs; cNuhkHfSf;F ,d;gj;ijAk; kfpo;r;rpiaAk; ey;fpaNjhL> tpUe;J 

mspf;Fk; ,lq;fshfTk; ,Ue;jd. mit Neha;fisf; Fzg;gLj;Jk; 

kUj;JtidfshfAk; gad;fisf; Fzg;gLj;Jk; kUj;JtkidfshfTk; 

gad;gl;ld. mt;tplq;fspy;> tpisahl;Lg; Nghl;bfs;> jpUtpohf;fs;> 

nghOJNghf;F epfo;r;rpfs; Nghd;wit eilngw;wd. mit kf;fsplj;jpy; 

nry;thf;Fg; ngw;wpUe;jd. mjd; gadhf mtHfs; ntspehLfSf;Fg; gazk; 
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nra;jdH. ,q;fpyhe;J> gpuhd;R> kj;jpa INuhg;gh Nghd;w ,lq;fspy; 1865-y; 

flw;fiufspy; gy Rw;Wyh ikaq;fs; Vw;gl;ld. mjdhy; tpLKiw ehl;fspy; 

mt;tplq;fSf;F ,yl;rf;fzf;fhd kf;fs; nrd;W te;jdH. ];ghRk;> 

flw;fiufspy; mike;j Rw;Wyh ikaq;fSk; jw;fhyr; Rw;Wyhtpw;F 

topaikj;Jj; je;jd. 

rkag; gazk; 

 ,ilf;fhyj;jpy; kjq;fis mwpar; rpyH ehLfisr; Rw;wpdH. Nfhapy; 

Fsq;fis ehb kf;fs; nrd;wdH. ,ilf;fhyj;jpy; ,Wjpapy; INuhg;ghtpy; 

cs;s Gdpj ,lq;fSf;F kf;fs; nrd;wdH. ,d;Wk; Gdpj ,lq;fSf;Fr; 

nry;Yk; gazNk kpFjpahf cs;;sJ. mg;nghOJ ,d;gj;jpw;fhf kpff; Fiwe;j 

gazq;fNs Nkw;nfhs;sg; ngw;wd. fpwp];;jt kjk; gutpajhy; gyH ngj;jyNfk; 

nrd;W te;jdH. rkar; rlq;Ffs; njhlHghd gazq;fs; Nkw;nfhs;tJ vd;Dk; 

vz;zk; kf;fsplk; gutpagpd;> Rw;Wyh #L gpbf;f Muk;gpj;jJ. rkak; kf;fis 

xd;W NrHf;Fk; fUtpahfg; gad;gl;lJ. Gdpjg; gazk; rkaj;ijg; 

gyg;gLj;jpaJ. Ntshz;ik nra;jtHfSk; ehL efuq;fisf; fle;J Gdpjg; 

gazk; Nkw;nfhzldH. 

ePz;l gazq;fs; 

 ,j;jhypaHfs; kWkyHr;rpf;Fg; gpd; ePz;l gazq;fis Nkw;nfhz;ldH. 

mtHfs; nghpa rhiyfis mikj;jdH. 15-k; E}w;whz;bd; ,Wjpf;Fs; ,j;jhyp 

cyfj;jpd; ftdj;ij <Hj;jJ. mf;fhyj;jpy; ,j;jhyp INuhg;gpa ehLfSf;F 

ehfhpf topfhl;bahf tpsq;fpaJ. 16-k; E}w;whz;by; Mq;fpNyaHfs; 

,j;jhypf;Fr; nrd;W te;jdH. fp.gp.1776-y; rhKNty; [hd;rd; vd;gtH 

,j;jhypapy; Rw;Wg;gazk; nra;jhH. ,j;jhypf;Fr; nrd;W tuhjtHfs; jho;thff; 

fUjg;gl;ldH. kjk;> rl;lk;> fiyfs; Nghd;wtw;iw mwptjw;fhfTk; kf;fs; gpw 

ehLfSf;Fr; nrd;W te;jdH. fp.gp.1785-y; 40>000 Mq;fpNyaHfs; INuhg;ghtpy; 

Rw;Wg;gazk; nra;Js;sdH. mtHfs; nghUl; fhl;rpfisAk;> fz; 

fhl;rpfisAk;> fiyf; $lq;fisAk; fz;L te;jdH. fp.gp.1763 Kjy; fp.gp.1793 

tiu Vwj;jho 30 Mz;Lfs; ePz;l Rw;Wyhf;fspd; nghw;fhyk; vdyhk;. 

,q;fpyhe;J 

 ,q;fpyhe;jpy; fy;tp Kw;Wg; ngWtpg;gjw;fhd ntspehl;Lr; Rw;Wyh 

fp.gp.1670-y; ele;jJ. Nuhr]; rz;ilfs; Kbe;jgpd; kf;fs; gy ,lq;fSf;Fr; 
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nry;yyhapdH. LNlhH vd;Dk; murd; gbj;j ehfhpfkhdtHfisAk;> $ypf;fhf 

Ntiy nra;fpd;wtHfisAk; INuhg;ghtpw;F mDg;gp itj;jhd;. mr;R ,ae;jpuf; 

fz;L gpbg;Gk;> ,j;jhypapd; kWkyHr;rp ,af;fKk; khztHfs; gyiur; 

Rw;Wyhr; nry;yj; J}z;baJ. me;j Kbahl;rpahdJ gzf;fhuHfisAk;> 

murpay;thjpfisAk; murpay; tpufHfshf may;ehLfSf;F mDg;gpaJ. 

murpay; tpufHfs;> tzpfHfs;> mwpQHfs;>INuhg;ghtpy; Rw;Wg;gazk; nra;jdH. 

,isQHfspy; rpyH ntspehl;Lj; J}JtHfs; MfNtz;bAk;>murpay; tpufuhf 

Ntz;bAk; Ntwplq;fSf;Fr; nry;yyhapdH. rpyH ntspehLfspy; Rw;Wg;gazk; 

nra;tjw;fhff; $wpf; fspkfdhf khwpdH. mijg; nghpatHfs; ntWj;jdH. 

mg;gazq;fspdhy; jPa tpisTfs; Vw;gl;lij czHe;jdH. fp.gp.1678-y; [hd; 

nfapy;fhHL vdgtH gpwehLfSf;F top $Wk; topfhl;b E}nyhd;W vOjpdhH. 

 18-k; E}w;whz;by; ,q;fpyhe;jpw;Fs; Eiotjw;Fr; Rq;fr; fl;Lg;ghL 

,Ue;jJ. Rq;f mjpfhhpfs; gazpfspd; nghUs;fisr; Nrhjid nra;J fs;s 

tzpfr; ruf;Ffisf; ifg;gw;wpdH. vdNt mf;fhyj;jpy; ntspehl;bdH 

,q;fpyhe;jpy; Rw;Wg;gazk; nra;tjpy; MHtk; fhl;ltpy;iy. 19-k; E}w;whz;by; 

Muk;gj;jpy; [hd;Y}ld; Nkf; MlKk;> jhkR nly;NghHLk; trjpahd rhiyapd; 

Nkw;gug;igf; fz;Lgpbj;jdH. mjdhy; khR epiwe;j rhiyfs; GJg;gpf;fg; 

ngw;wd. mofhd> mikg;ghd Nkw;gug;igAila Kd;Ndwpa rhiy 

trjpfspdhy; Nfhr; tz;bg; gazq;fs; kpFjpahapd. rhHy]; bf;fd;]; vd;Dk; 

vOj;jhsH Nfhr; tz;bap;y; ,j;jhypf;Fg; gazk; nra;jij tpthpj;J 

vOjpAs;shH. 

ghujj;jpy; Rw;Wyh tsHr;rp 

 ,e;jpahtpd; ,aw;if moF fh\;kPH Kjy; fd;dpahFkhp tiu gue;J 

fplf;fpwJ. goq;fhy epidTr; rpd;dq;fs; kdijf; nfhs;is nfhs;Sk; 

flw;fiu gFjpfs;> jpuhtplg; ghuk;ghpaj;ijg; Nghw;Wk; njd;dff; Nfhtpy;fs; 

kw;Wk; Njthyaq;fs;> k#jpfs; Nghd;witfs; fhzg;gLfpd;wd. ,t;thW 

,aw;if nrhj;Jfisj; jd;dfj;Nj nfhz;l ,e;jpah Rw;Wyhj; Jiwf;Fj; 

Njitad mk;rq;fs; midj;Jk; nfhz;Ls;sJ. NkYk; ,Ugjhk; E}w;whz;bd; 

gpw;gFjpapy; xt;nthU ehLk;Rw;Wyh tsHr;rpf;fhd eltbf;iffis 

Nkw;nfhz;ld. ,e;jpa muRk; Rw;Wyh tsHr;rpf;fhd gy eltbf;iffis 

Nkw;nfhz;lJ. ,e;jpahtpy; Rw;Wyh gbg;gbahf tsHr;rpaile;j tpjk; gw;wpf; 

fhzyhk;. 



9 
 

rhH[z;l; FO 

 ,uz;lhk; cyfg;NghUf;F gpd;G jhd; cyf ehLfspy; Rw;Wyh 

tsHr;rpaila Muk;gpj;jJ vd;gij tuyhW ekf;Fg; Gyg;gLj;JfpwJ. 

Rw;Wyhtpd; Kf;fpaj;Jtj;ij czHe;j mg;Nghija Mq;fpy muR Rw;Wyh 

tsHr;rpf;fhd gzpfis Muha Kw;gl;lJ. 1945-k; Mz;by;jhd; ,e;jpahtpy; 

Rw;Wyh tsHr;rpf;fhd Mf;fg;g+Ht eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;ld. me;j 

Mz;by;jhd; ,e;jpa muR ,e;jpahtpy; Rw;Wyh tsHr;rpf;fhd rhj;jpaf;$Wfs; 

cs;sdth vd;W Muha rH[hz; rhH[d;l; vd;w murpd; fy;tp MNyhrfH 

jiyikapy; xU FO xd;iw mikj;jJ. mf;FO 1945 mf;Nlhghpy; jdJ 

mwpf;ifiar; rkHgpj;jJ. ,J jhd; ,e;jpa Rw;Wyh tsHr;rpf;F vLf;fg;gl;l 

Kjy; murhq;f eltbf;ifahFk;. 

rhH[z;l; FOtpd; Nehf;fk; 

 rhH[z;l; FO fPo;f;fz;l Nehf;fq;fSf;fhf mikf;fg;gl;lJ. 

a) Rw;Wyh tHj;jfj;ij mjpfhpj;J tphpTgLj;j Ntz;Lk;. 

b) Rw;whyhtpw;F Vw;w ,lq;fis cUthf;fp my;yJ NjHe;njLj;J 

cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;Lg; gazpfisf; ftHe;jpOf;Fk; tz;zk; 

nra;aNtz;Lk;. rPNjh\;z epiyfSf;Nfw;g ];jyq;fis moFgLj;j 

Ntz;Lk;. 

c) Rw;Wyh gazpfSf;Fj; Njitahd rfytrjpfisAk; Nghf;Ftuj;J 

trjp> ,Ug;gpltrjp> czT tpLjpfs;> topfhl;Lk; Gj;jfq;fs;> Rw;Wyh 

rk;ge;jg;gl;l VLfs;> mq;fPfhpf;fg;gl;l Rw;Wyhj; Jiwapd; topfhl;bfs; 

Nghd;witfis gazpfSf;Fk; fpilf;Fk; tz;zk; nra;a Ntz;Lk;. 

d) khepy muRfSk;> kj;jpa muRk; tuyhw;Wr; rpwg;G kpf;f Rw;Wyh 

];jyq;fis Nkk;gLj;Jtjw;fhfTk;> mbg;gil trjpfs; nra;tjw;fhfTk; 

ghpe;Jiufs; nra;aNtz;Lk;. 

 Nkw;fz;l Nehf;fq;fis epiwNtw;Wtjw;fhd ghpe;Jiufis rHn[z;l; 

FO mf;NlhgH 1946-y; murhq;fj;jplk; rkHgpj;jJ. ,e;jf; FOtpd; 

,d;wpaikahj ghpe;Jiu vd;dntd;why; ,e;jpahtpy; Rw;Wyh tsHr;rpf;F 

KONeuf; ftdj;ijr; nrYj;j xU jdp epWtdj;ij Vw;gLj;JtJ 

vd;gNjahFk;. 
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trhHn[z;l; FOtpd; ghpe;Jiufs; 

1. Rw;Wyhtpd; nghUshjhu rKjha Kf;fpaj;Jtj;ij czHe;J mjd; 

Nkk;ghl;bw;Fj; jdp epWtdk; xd;W mikf;fg;gl Ntz;Lk;. mjd; 

fpisfs; gk;gha;> by;yp> nrd;id> fy;fj;jh Mfpa ngUefuq;fspy; 

mikf;fg;gl;l Ntz;Lk;. 

2. Rw;Wyh epWtdkhdJ mjpfg;gbahd gazpfisf; ftHe;jpOf;Fk; 

tifapy; nraygl Ntz;Lk;. Rw;Wyhg;gazpfspd; mjpfkhd tUthahy; 

mjpfg;gbahd tUthiag; ngw KbAk;. 

3. ehl;bd; ghuk;ghpaj;ijg; Nghw;Wk; tifapYk; tuyhw;W Kf;fpaj;Jtj;ij 

vLj;Jiuf;Fk; Nehf;fj;NjhLk; Rw;Wyhj; Jiwapd; tsHr;rpf;fhd 

topfis Nkw;nfhs;s Ntz;Lk;. 

4. Rw;Wyhj;Jiw gpuj;Naf mYtyHfisf; nfhz;L jdp epWtdkhfr; 

nray;glNtz;Lk;. 

5. ,e;jpa Rw;Wyh ikaq;fspd; rpwg;Gfis vLj;Jiuf;Fk; tpsk;gug; gphpT 

cyfnkq;Fk; epWtg;gl Ntz;Lk;. 

6. Rw;WyhTf;Fg; nghUj;jkhd topfhl;b E}y;fs;> Rtnuhl;bfs;> 

Jz;LntspaPLfs;> rpWrpW E}y;fs; Nghd;wtw;iw cUthf;f Ntz;Lk;. 

7. ntspehl;Lg; gazpfs; ,e;jpahtpy; tpLKiw ehs;fisr; nrytopf;f 

trjpfs; nra;JnfhLf;f Ntz;Lk;. ey;y jl;gntg;gKs;s ,lq;fisr; 

Rw;Wyh ikaq;fshf;f Ntz;Lk;. ,aw;iff; fhl;rpfs; epiwe;j ,lj;ij 

moFgLj;j Ntz;Lk;. Gdpjkhd ,lq;fis tphpTgLj;j Ntz;Lk;. 

tuyhw;Wg; Gfo;ngw;w ,lq;fis ntspf;nfhzuNtz;Lk;. njhy;nghUs; 

,lq;fisr; rpwg;gplq;fs; Mf;FtJ Nghd;w jpl;lq;fisj; jPl;lNtz;Lk;. 

8. Rw;Wyhg; gazpfSf;Fj; Njitahd Nghf;Ftuj;J trjpfs; jq;Fkpl 

trjpfs; nra;JnfhLf;f Ntz;Lk;. 

9. topfhl;bfSf;Fg; gapw;rp ju Mtd nra;aNtz;Lk;. 

10. Rw;Wyhg; gazpfSf;Fg; gad;gLk; epWtdq;fSld; ,ize;J nray;gl 

Ntz;Lk;. 

11. juk; tha;e;j czT tpLjpfs; mikf;fg;gl Ntz;Lk;. 

12. kj;jpa khepy muRfs; Rw;Wyhj; Jiwapy; <LghL nfhs;sr; 

nra;aNtz;Lk;. 

13. may;ehl;Lg; gazpfspd; trjpf;Nfw;g gd;dhl;Lj; juk; tha;e;j nrhFrhd 

tpLjpfis mikf;f Ntz;Lk;. 
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14. ntspehLfspYs;s gazpfisf; ftHe;jpOg;gjw;fhf yz;ld; kw;wk; 

epa+ahHf; efuq;fspy; ,e;jpa Rw;Wyh ikaq;fspd; rpwg;Gf;fis 

vLj;Jiug;gjw;fhf jfty; ikaq;fisj; njhlq;f Ntz;Lk;. 

15. Rw;Wyh gazpf;s ,lw;ghby;yhky; gazk; nra;tjw;fhf thD}Hjp> uapy; 

tz;b epWtdq;fSld; ,ize;J nray;gl Ntz;Lk;. 

16. Rw;Wyhg; gazpfisg; gw;wpa Gs;sptpguk; Nrfhpf;f Ntz;Lk;. 

17. mbg;gil trjpfis cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;Lg; gazpfSf;F 

nra;JnfhLj;J Rw;Wyhj; Jiwapd; Kf;fpa mk;rj;ij tpsk;gug;gLj;j 

Ntz;Lk;. 

 rhH[z;l; FOthy; nra;ag;gl;l Nkw;fz;l ghpe;Jiufs; midj;Jk; 

,e;jpa Rw;Wyh tsHr;rpf;Fj; njhlf;fkhfTk;> jpUg;GKidahfTk; 

mike;jNjhly;yhky; ehL tpLjiy ngw;wJk; ,e;jpahtpy; cUthd 

epWtdj;jpw;F topfhl;Lk; Nfhl;ghLfshf mike;jd. 

Rje;jpuj;jpw;Fg;gpd; ,e;jpa Rw;Wyhj;Jiwapd; tsHr;rp 

 rhHn[z;l; FO mwpf;ifahdJ vg;gbnay;yhk; Rw;Wyhj;Jiwia 

Nkk;gLj;j Ntz;Lnkd;w gy MNyhridfis toq;fpaJ. ,e;jpah Rje;jpuk; 

mile;jNghJ Rw;Wyhj;Jiwf;F Vw;w midj;J Njitahd trjpfis ek;ehL 

ngw;wpUe;jJ. Rw;Wyhg; gazpfis xU ,lj;jpypUe;J kw;nwhU ,lj;jpw;Ff; 

nfhz;Lnry;y jiug; Nghf;Ftuj;J> uapy; Nghf;Ftuj;J trjpfisAk;> 

gazpfs; Ntfkhf Rw;Wyh ];jyq;fis nrd;wila tpkhdg; Nghf;Ftuj;J 

trjpAk; ,Ue;jJ. kpfg;nghpa gd;dhl;L tpkhdq;fSk; ,e;jpah te;J nry;Yk; 

mstpw;F tpkhd epiyaq;fSk; mike;jpUe;jd. 

 Mdhy; ika mstpy; Rw;Wyh mikg;nghd;W mikf;fg;glhj 

fhuzj;jpdhy; ,tw;iwnay;yhk; xUq;fpize;J nray;ghl;bw;Ff; nfhz;Ltu 

,aytpy;iy. nray;gLj;j Kbatpy;iy. vdNtjhd; rhHn[z;l FO kj;jpa 

mstpy; xU Rw;Wyhf; fofk; mikf;f ghpe;Jiu nra;jJ. mjd; mbg;gilapy; 

1949-k; Mz;L Nghf;Ftuj;J mikr;rfj;jpd; fPo; „Rw;Wyh Nghf;Ftuj;J gphpT‟ 

xd;W Muk;gpf;fg;gl;lJ. ,ijj; njhlHe;J nly;yp> fy;fj;jh> gk;gha;> nrd;id 

Nghd;w efuq;fspy; tl;lhu Rw;Wyh mYtyfq;fs; jpwf;fg;gl;ld. NkYk; 

=efH> Mf;uh> gdhu];> n[a;g;g+H> mTuq;fhghj;> ngq;f{SH> lhH[pypq;> rpk;yh 

kw;Wk; Cl;b Mfpa Rw;Wyh ikaq;fspy; „Rw;Wyh ikaq;fspy; jfty; 

mYtyfq;fs;‟ jpwf;fg;gl;ld. 
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jkpo; ehl;by; Rw;Wyh tsHr;rp 

 ,e;jpa Rw;Wyhj;Jiwapy; %d;whtJ ,lk; tfpf;Fk; khepyk; jkpo;ehL 

MFk;. ,q;Nf Rw;Wyhg; gazpfisf; ftHe;jpOf;Fk; mk;rq;fs; midj;Jk; 

fhz;ggLfpwJ. FSikahd kiythr];jyq;fs;> ePH tPo;r;rpfs;> tuyhw;W 

Kf;fpaj;Jtk; tha;e;j goq;fhy Nfhtpy;fs;> Fiffs; Nghd;w gy Rw;Wyh 

,lq;fs; jkpo;ehl;by; cs;sd. NkYk; gf;fj;J ehlhd ,yq;iff;Fr; nry;Yk; 

ntspehl;Lg; gazpfs; gyH jkpofj;jpy; rpy ehl;fs; jq;fptpl;Lr; nry;fpd;wdH. 

 vdNt jkpo;ehl;by; Rw;Wyh xU rpwg;gplk; ngw;Ws;sJ. jkpof muRk; 

Rw;Wyhit Nkk;gLj;j ,e;j Jiwf;F „njhopy; kjpg;ig‟ toq;fp cs;sJ. 

mjhtJ njhopw;Jiwf;Ff; nfhLf;fg;gLk; midj;Jr; rYiffSk; 

Rw;Wyhj;Jiwf;Fk; toq;fp cs;sJ. ,jd;tpisthf 1998-k; Mz;by; kl;Lk; 

jkpofj;jpw;F cs;ehl;L Rw;Wyhg;gazpfs; ,uz;L Nfhb NgUk; 6 yl;rk; 

ntspehl;Lg; gazpfSk; te;jdH. 2000-k; Mz;by; 2>29>81>882 cs;ehl;L Rw;Wyh 

gazpaUk;>7>86>165 ntspehl;L Rw;Wyh gazpaUk; te;jdH. 

jkpo;ehL Rw;Wyh tsHr;rp-xU rpwg;G ghHit  

 jkpo;ehl;by; Rw;Wyhg; gazpfspd; vz;zpf;if Fiwe;J tUtjhfTk;> 

jkpo;ehL Rw;Wyh tsHr;;rpf;fofk; e\;lj;jpy; ,aq;fp tUtjhfTk; 

nrhy;;yg;gLfpwJ. ,g;gb Rw;Wyhg; gazpfspd; vz;zpf;if Fiwe;J 

tUtjw;fhd fhuzq;fis Muha;e;J eltbf;iffs; vLg;gjw;fhf jkpof 

vk;.vy;.Vf;fs;> vk;.gpf;fs; nfhz;l MNyhridf; FO xd;W mikf;fg;gl;Ls;sJ. 

 jkpof muR Rw;Wyh tsHr;rpf;fhf gy eltbf;iffis Nkw;nfhz;L 

tUfpwJ. Cl;bapy; Rw;Wyhg; gazpfisf; ftUk; nghUl;L vl;L Nfhb &gha; 

nrytpy; Nfgps;fhH mikf;Fk; gzp eilngw;W tUfpwJ. e\;lj;jpy; 

,aq;fpte;j =ngUk;GJ}H kz;lgk;> Nkl;Lg;ghisak;> tpUJefH Mfpa 

,lq;fspy; cs;s Nkhl;ly;fs; xg;ge;j mbg;gilapy; jdpahUf;F 

tplg;gl;Ls;sJ. kfhgypGuk;>fd;dpahFkhp> kJiu> nfhilf;fhdy;> Cl;b> kw;Wk; 

uhNk];tuk; Mfpa ,lq;fspYs;s jkpo;ehL Xl;ly;fspy; etPd trjpia 

Nkk;gLj;j xU Nfhb &gha; epjp xJf;fPL nra;ag;gl;Ls;sJ. 

 jkpofj;jpy; cs;s Rw;Wyh ,lq;fisg;gw;wp ,d;lHnel; %yk; 

ntspehLfsp;y; gpur;rhuk; nra;ag;gLfpwJ. ,jw;fhd Vw;ghLfis jkpo;ehL 
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Rw;Wyh tsHr;rpf; fofk; nra;Js;sJ. mwepiyaj;Jiwapd; 15 Myaq;fisg; 

gw;wpAk; ,d;lHnel;by; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. 

 uhNk];tuk; kz;lgk; mUNf flypy; 22 jPTfs; kd;dhHtisFlhtpy; 

cs;sd. fly;gR> lhy;gpd;> fly;Fjpiu> gtsg;ghiwfs; kw;Wk; mhpa fly;tho; 

caphpdq;fs; tho;fpd;wd. uhNk];tuj;jpw;F tUk; ntspehl;L> ntspkhepy 

Rw;Wyhg;gazpfs; ,tw;iwf; fhztpUk;Gfpd;wdH. ,jpy; kz;lgj;jpypUe;J 8 

fp.kP J}uj;jpYs;s „FUril gtsg;ghiwj;‟ jPit Rw;Wyhg; gazpfs; 

fz;Lfspf;Fk; tifapy; 27 yl;rk; &gha; nrytpy; jpl;lk; jahhpf;fg;gl;Ls;sJ. 

 ,e;j „FUriljPT‟ 150 Vf;fH gug;gsT nfhz;lJ. ,j;jPitg; ghHg;gjw;F 

trjpahf ehd;F etPdglFfs; thq;fg;gl;Ls;sJ. ,e;jg;glfpd; fPo;gFjp 

KOtJk; fz;zhbg; Nghpiofshy; MdJ. ,jd; %yk; glfpy; rthhp 

nra;jgbNa fly;tho; caphpdq;fis fz;Lfspf;fyhk;. NkYk; ,q;Fs;s 

gtsg;ghiwfis flypy; %o;fpf; fhz;gjw;Fk; ghJfhg;G ftrq;fs; 

toq;fg;gLk;. ,t;thW Rw;Wyh ikaq;fs; gazpfis ftUk; tpjkhf 

Nkk;gLj;jg;gl;L tUfpd;wd. 

 ntspehl;Lg; gazpfSk; cs;ehl;Lg; gazpfSk; mjpf vz;zpf;ifapy; 

tUk; fd;dpahFkhpapy;> Rw;Wyh trjpfis Nkk;gLj;j muR eltbf;if vLj;J 

tUfpwJ. „cyf Rw;Wyh ];jykhf‟ mwptpf;fg;gl;Ls;s fd;dpahFkhpapy; 

kj;jpa muR mwptpj;jgb „,e;jpa tUif Mz;L‟ filg;gpbf;fg;gLfpwJ. 

,jd;gb „cy;yhr glF Nrit‟ Jtf;fg;gLfpwJ. fd;dpahFkhp> g+k;GfhH 

glFj;Jiwapy; ,Ue;JGwg;gl;L rpd;dKl;lk; kPd;gpbj; JiwKfk;> 

tpNtfhde;jHghiw> jpUts;StH rpiy> Kf;fly; rq;fkpf;Fk; jphpNtzp rq;fkk; 

Mfpa ,lq;fSf;Fr; nrd;W jpUk;Gk; ,e;j 3 fp.kP J}uk; epkplj;jpy; 

KbtilAk;. ,jd; %yk; Rw;Wyhg; gazpfspd; vz;zpf;if mjpfhpf;Fk;. 

 ,J jtpu jkpof Rw;Wyhj;JiwAk; njw;F uapy;NtAk; NrHe;J xU Gjpa 

Rw;Wyhj;jpl;lj;ij mwpKfg;gLj;jpAs;sJ. ,jd;gb nfhilf;fhiy Rw;wpg; 

ghHf;Fk; tifapy; uapy;epiyak; mUNf xU NgUe;Jk;> Cl;biaf; fhztUk; 

gazpfSf;F Nkl;Lg;ghisak; uapy; epiyak; mUNf xU NgUe;Jk;> mUNf 

xU NgUe;Jk;> Vw;fhL kiyiaf; fhztUk; Rw;Wyhg; gazpfSf;F Nryk; 

uapy; epiyaj;jpy; xU Rw;Wyh NgUe;Jk; epWj;jg;gLk;. ,e;j uapy; 

epiyaq;fSf;F tUk; Rw;Wyhg; gazpfs; ,e;j g];fs; %yk; me;je;j 

,lq;fis ,uz;L ehl;fSf;F Rw;wpg;ghHf;f KbAk;. 
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 KjpNahH> CdKw;NwhH> jpahfpfs; kw;Wk; Nghhpy; capHePj;j uhZt 

tPuHfspd; thhpRfSf;F 25 rjtPj fl;lzr; rYifia jkpo;ehL Rw;Wyhj;Jiw 

mwptpj;Js;sJ. jkpo;ehL Rw;Wyh tsHr;rpf;fofk; elj;Jk; Xl;ly;fspYk;> 

Rw;Wyhf;fspYk; ,r;rYif toq;fg;gLk;. jkpo;ehL Rw;Wyh tsHr;rp gw;wp 

NkYk; tpguk; ngw jkpo;ehL Rw;Wyh tsHr;rpf;fofk;> tpw;gidg;gphpT 4><.Nt.uh. 

rhiy> nrd;id-3. vd;w Kfthpapy; njhlHG nfhs;syhk;. njhiyNgrp vz;: 

5384356> 5360294> 5361385. 

 ,t;thW gy jpl;lq;fs; jPl;lg;gl;L nray;gLj;jg;gLtjd; %yk; jkpof 

Rw;Wyhj;Jiw ngUkstpy; yhgk; rk;ghjpj;J tUfpwJ. Mdhy; gy 

FiwghLfs; cldbahf ePf;fg;glNtz;baJs;sJ. Kf;fpakhf jkpof 

Xl;ly;fsp;y; ,ul;il thptpjpg;G Kiw cs;sJ. ,J gpw khepyq;fspy; ,y;iy. 

NkYk; nrhFRthp 25 rjtPjkhf cs;sJ. Me;jpuk; Nfusk; cs;spl;l gy 

khepyq;fspy; ,e;jthp 5 Kjy; 15 rjtPjk;jhd;. vdNt jkpofj;jpy; ,e;jthp 

Fiwf;fg;gl;lhy; Rw;Wyh NkYk; tsHr;rpailAk;. mNjNghy #g;gH Byf;]; 

g];rpw;f %d;W khj fhyj;jpw;F jkpo;ehl;by; NkYk; jkpo;ehl;by; Fiwe;j 

nrytpy; jq;Fk; el;rj;jpu Xl;ly;fs; ,y;iy. ,q;Fs;s el;rj;jpu Xl;ly;fspy; 

xu ,uTf;F vl;lhapuk; &gha; tiu t#ypf;fg;gLfpwJ. ,itnay;yhk; khw 

Ntz;Lk;. 

 NkYk; jkpo;ehl;bypUf;Fk; Rw;Wyh ikaq;fspy; trjpfs; Nkk;gLj;jg;gl 

Ntz;Lk;. Kf;fpakhd Cl;b Vhpapy; glHe;Js;s Mfha jhkiufis 

cldbahf ePf;fpahf Ntz;Lk;. ,JNghy gpw ikaq;fspYk; Rw;Wyhg; 

gazpfis <Hf;Fk; tpjkhf etPd trjpfs; nra;J nfhLf;fg;gl;l Ntz;Lk;. 

NkYk; Rw;Wyhj;Jiwf;fhf jdp NghyP]; mikj;jy; mtrpak;. mg;gb 

mikj;jhy; Rw;Wyhg; gazpfSf;F Kf;fpakhf ntspehl;Lg; gazpfSf;F 

Vw;gLk; gpur;ridfis vspjpy; jPHf;f trjpahf ,Uf;Fk;. ,Wjpahf jkpof 

Rw;Wyhj;Jiwf;F ey;y nfhs;ifia tFf;f Ntz;Lk;. ,jw;fhf rl;lk; xd;W 

,aw;wg;gl;L jkpof fw;Wyhit Nkk;gLj;j KbAk;.  
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myF-2 

Rw;Wyhtpd; r%f> nghUshjhu tpisTfs; 

 ,d;iwa cyfpy; Rw;Wyh xU gad;kpF njhopyhf tpsq;FfpwJ. xU 

ehl;bd; fz;Zf;Fj; njhpahj Vw;W kjpg;nghUs;jhd; Rw;Wyh. Rw;Wyh %yk; 

xU ehL gy;NtW topfsp;y; gad;ngWfpwJ. Rw;Wyh %yk; ehl;bd; Njrpa 

tUtha; mjpfhpf;fpwJ. ,jdhy; ehL nghUshjhu tsHr;rpaile;J gy 

Jiwfspd; KdNdWfpwJ. ehL kl;Lky;yhJ jdpegUk; gad; milfpwhd;. 

Rw;Wyh nghUshjhu Kf;fpaj;Jtk; tha;e;j Jiwahf ,Ug;gJld; rKjha 

Kf;fpaj;Jtk; ngw;Ws;sJ. rKjhaj;jpy; gy khw;wq;fis Vw;gLj;Jfpd;wJ. 

rKjha tsHr;rpf;F ngUk; gq;Nfw;fpwJ. rKjha mikg;G KiwapYk;> 

tho;f;ifapYk; jhf;fj;ij Vw;gLj;JfpwJ. ,q;F Rw;Wyhtpd; rKjha 

Kf;fpaj;Jtj;ijg; gw;wp fhz;Nghk;. 

Rw;Wyhtpdhy; Vw;gLk; r%f tpisTfs; 

Njrpa xUikg;ghL  

 Rw;Wyhtpd; %yk; Njrpa xUikg;ghL tsHfpwJ. [hjp NtWghLfs;> kj 

mbg;gilthjk;> nkhop Ntw;Wikfs; Mfpait kf;fspilNa gpsit Vw;gLj;jp 

mikjpiaf; nfLf;fpd;wd. ,g;gbg;gl;l rKjhaf; NfLfs; fhzg;gLk; ,e;jpah 

Nghd;w ehLfspy; Rw;Wyh Ntw;Wikapy; xw;Wikiag; NgZfpwJ. Rw;Wyh 

nry;Yk; gazp gpw khepyq;fspy; thOk; kf;fSld; $bg;Ngrp kfpoKbfpwJ. 

tlkhepyj;jtH njd; khepyq;fSf;Fk;> njd; khepy kf;fs; tlkhepyq;fSf;Fk; 

nry;Yk; NghJ Njrpa xUikg;ghl;LzHr;rp Vw;gLfpwJ. ,jdhy; Njrpa 

xUikg;ghL tYtilfpwJ. 

kfpo;r;rp mspf;fpwJ 

 Rw;Wyh kdpjDf;F kfpo;r;rpiaAk; Gj;JzHr;rpiaAk; mspf;fpwJ. 

md;whlk; cioj;J> cioj;J mYj;Jg; Nghd njhopyhspf;F Rw;Wyh ,d;gk; 

jUfpwJ. njhopw;rhiyapYs;s ve;jpuq;fisNa re;jpj;Jf; nfhz;bUe;j 

njhopyhsp Rw;Wyhtpd; %yk; Gjpa #o;epiyapy; kfpo;r;rpailfpwhd;. 

,aw;ifaofpy; kdijg; gwpnfhLf;fpwhd;. ftiyfis kwe;J flw;fiu 

kzypy; ,d;gk; fhz;fpwhd;. Gj;JzHr;rp ngWfpwhd;. ,t;thW kdpjhpd; 

kdJf;F kd kfpo;r;rp jUk; Rw;Wyh kdpjdpd; cly; eyj;ijAk; NgZfpwJ. 
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,jdhy; rKjhak; eyd; ngWfpwJ. rKjhaj;jpy; Vw;gLk; gy jPa tpisTfs; 

,jdhy; jLf;fg;gLfpwJ. 

tho;f;ifj;juk; caHfpwJ 

xU ehl;by; ntspehl;L Rw;Wyh me;epa nryhtzpia <l;bj; jUfpwJ. 

cs;ehl;Lr; Rw;Wyh tUtha; khw;wj;jpid Vw;gLj;JfpwJ. NkYk; mjpf Ntiy 

tha;g;gpid Vw;gLj;JfpwJ. ,jdhy; Fiwe;j tUtha; cs;stHfSf;F mjpf 

tUtha; fpilf;fpwJ. mjpf tUkhdk; fpilg;gjhy; kf;fspd; tho;f;ifj;juk; 

caHfpwJ. cjhuzkhf kJiuia vLj;Jf; nfhz;lhy; cs;ehl;L kw;Wk; 

ntspehl;Lr; Rw;Wyhg; gazpfspd; tUifahy; Mapuf;fzf;fhd kf;fSf;F 

tUkhdk; fpilf;fpwJ. Rw;Wyhg; gazpfs; ,y;iynad;why; mtHfSf;F 

tUkhdKk; ,y;iy vd;w epiy cs;;sJ. vdNt Rw;Wyh kf;fspd; tho;f;ifj; 

juj;ij caHj;Jtjpy; Kf;fpa gq;F tfpf;fpwJ. 

jdp kdpj mwpT ngUFfpwJ 

Rw;Wyhtpdhy; jdpkdpj mwpT ngUFfpwJ. gpwehLfSf;Fk;> jdJ 

ehl;bd; gpw gFjpfSf;Fk; nry;tjhy; Rw;Wyhg; gazpapd; nghJ mwpT 

tsHr;rpailfpwJ. gpw ehLfspd; tuyhW> gz;ghL kw;Wk; nghUshjhu epiy 

gw;wp mwpe;Jnfhs;s KbfpwJ. kdpjd; etPd mwptpay; Kd;Ndw;wj;ijAk;> 

njhopy; tsHr;rpiaAk; mwpe;J nfhs;fpwhd;. goq;fhyj;jpy; gy mwpQHfs; gy 

,lq;fSf;Fg; gazk; nrd;W te;jjhy; jhd; jq;fs; mwpit tpUj;jp nra;J 

nfhs;s Kbe;jJ. jdpg;gl;l Kiwahf Neubahfg; ghHj;J> Nfl;L njhpe;J 

nfhs;Stjhy; mwpT tpUj;jpailfpwJ. ,t;thW Rw;Wyh kdpjHfspd; mwpit 

tpUj;jp nra;J nfhs;tjw;F nghpJk; cjTfpwJ. 

cyf mikjp kw;Wk; gd;dhl;L xw;Wik czHT 

 Rw;Wyh gd;dhl;L xw;Wik czHit tsHf;fpwJ. ekJ ehl;Lf;F tUk; 

ntspehl;Lr; Rw;Wyhg; gazpfis ,d;Kfj;NjhL cgrhpj;J> ey;y trjpfis 

mspj;J> mtHfisr; rhpahfg; Ghpe;Jnfhz;L el;GzHTld; mtHfSf;F 

xj;Jiog;G nfhLf;Fk;NghJ neUq;fpa njhlHG Vw;gLfpwJ. jdpg;gl;l 

egHfSf;fpilNa Vw;gLk; ,e;j neUq;fpa cwTfs; ehsiltpy; mtHfspd; 

ehl;bd; ghy; el;GzHTfs; Vw;gLfpwJ. ,jdhy; NerehLfshfp cyf mstpy; 

gifik tpNuhjk; Mfpait xopf;fg;gl;L rHtNjr mstpy; epue;ju mikjp 

Vw;gl toptif nra;fpwJ. 
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gz;ghl;L ghpkhw;wk; 

 Rw;Wyhg; gazpfs; ehfhpfk; gz;ghL Mfpatw;iw gpw kf;fsplk; 

gug;GfpwhHfs;. ,jdhy;; ,uz;L khWgl;l gz;ghL nfhz;ltHfs; xd;W 

NrHfpwhHfs;. kw;wtHfspd; ehfhpfk;> gz;ghL> gof;ftof;fq;fs; Mfpatw;iw 

mwpa kdpjd; Kw;gl;ljdhy;jhd; Rw;WyhNt Njhd;wpaJ. Rw;Wyhg; gazpfsplk; 

goikahd ehfhpfk;> gz;ghL> gz;ghl;Lr; rpd;dq;fs; Nghd;wtw;iw mwpa 

Ntz;Lk; vd;w Mty; ,Ug;gij mwpayhk;. Rw;Wyhtpdhy; xU ehl;L ehfhpfk; 

,d;ndhU ehl;by; gut tha;g;G cs;sJ. mNj Neuk; me;j ehl;bd; goik> 

gz;ghL> ehfhpfk; Nghd;wtw;iw epiy epWj;jpf;nfhs;sTk; toptif nra;fpwJ. 

fiy kw;Wk; fpuhkpaf;fiy Ngzpfhf;fg;gLfpwJ 

 Rw;Wyh fiy kw;Wk; fpuhkpaf; fiyfisg; Ngzpf;fhg;gjw;F cjTfpwJ. 

Rw;Wyhj;JiwahdJ ek; ehl;bd; gz;ghL> fyhr;rhuk;> fiyfs;> fpuhkpaf; 

fiyfs; Mfpatw;iwg; Ngzpf;fhf;Fk; tifapy; fz;fhl;rpfs;> jpUtpoh 

Nghd;witfis ehL KOtJk; elj;jp tUfpwJ. ,J Nghd;w fiyf;$lq;fspy; 

,e;jpag; gz;ghl;bw;Nf chpj;jhd eldf;fiyfs;> ehl;baf;fiyfs;> 

fpuhkpaf;fiyfs; ,lk; ngWfpd;wJ. ,jdhy; Rw;Wyhg; gazpfs; nghpJk; 

kfpo;r;rpailfpd;wdH. ,jdhy; ,e;jf;fiyfs; Gj;JapH ngWfpd;wd. mopahky; 

ghJfhf;fg;gLfpd;wd. vdNt Rw;Wyh fiy kw;Wk; fpuhkpaf; fiyfisg; 

Ngzpg; ghJfhf;fpwJ. 

tuyhw;W Kf;fpaj;Jtk; tha;e;j epidTr; rpd;dq;fs; Ngzpg; 

ghJfhf;fg;gLfpd;wd 

 nghJthfr; Rw;Wyhg; gazpfs; xU ehl;bd; ehfhpfk;> gz;ghL> riy 

Mfpatw;iw ntspg;gLj;Jk; goq;fhyr; rpd;dq;fisg; ghHf;f Ntz;Lk; 

vd;gjpNyNa Mty; nfhs;Sfpd;wdH. epidTr; rpd;dq;fisg; ghHf;Fk;NghJ 

mjid cw;WNehf;fp mNjhL fye;JtpLfpwhHfs;. ,jpy; mtHfSf;F 

epk;kjpAk;> jpUg;jpAk;> Gjpa cw;rhfKk; Vw;gl;L ey;y mDgtq;fisg; ngw;Wj; 

jpUk;gpr; nry;fpd;wdH. vdNt xt;nthU muRk; jq;fs; eHlby; cs;s 

goq;fhyf; fiy kw;Wk; epidTr; rpd;dq;fisg; ghJfhf;f Ntz;baJ 

mj;jpahtrpakhd xd;whff; fUjg;gLfpwJ. ,t;thW Rw;Wyhtpdhy; tuyhw;W 

Kf;fpaj;Jtk; tha;e;j ,lq;fs; Ngzpg; ghJfhf;fg;gLfpd;wd. 
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tpyq;Ffs; kw;Wk; jhtu tiffs; Ngzpg; ghJfhf;fg;gLfpd;wd 

 Rw;Wyhtpdhy; tpyq;Ffs; kw;Wk; jhtutiffs; Ngzpg; 

ghJfhf;fg;gLfpd;wd.ntspehl;Lg; gazpfs; gy;NtW fhuzq;fSf;fhf ekJ 

ehl;bw;F tUif Ghpe;jhYk; ,aw;if tsq;fisf; fz;L urpg;gjpYk;> gy mhpa 

jhtu ,dq;fisAk; tpyq;FfisAk; fz;L cw;rhfk; milfpwhHfs;. vdNt 

gwit ruzhyq;fs;> tdtpyq;F ruzhyaq;fis Kiwg;gbg; ghJfhg;gjpYk;> 

,aw;if vopy;fisg; Ngzpg; ghJfhg;gjpYk; ftdk; nrYj;jg;gLfpwJ. 

KJkiy tpyq;Ffs; ruzhyaKk;> Ntle;jhq;fy; gwitfs; ruzhyaKk;> 

rpjk;guj;jpw;F mUfpYs;s gpr;rhtuKk; Ngzpg; ghJfhf;fg;gLfpd;wd. ,J 

Rw;Wyhg; gazpfis mjfkhff; ftHfpd;wd. ,t;thW Rw;Wyhtpdhy; 

tdtpyq;Ffs; kw;Wk; jhtuq;fs; Ngzpg; ghJfhf;fg;gLfpd;wd. 

,isQHfis ey;topg;gLj;JfpwJ 

 Rw;Wyh ,isQj;fis ey;topg;gLj;jp rhpahd topapy; mtHfisr; 

nry;y itf;fpwJ. ,isQHfspd; Rw;Wyh> tpisahl;L Rw;Wyh> Jzpfu nray; 

GhpAk; Rw;Wyh Mfpait ,isQHfis xd;whf  gq;Nfw;ff; nra;J 

mtHfsplk; nghJ ed;ikf;fhf Nrit nra;Ak; kdg;ghd;ikia tsHf;fpwJ. 

jhdhf Kd;te;J Nrit nra;jy;> gq;fpl;Lf; nfhs;Sjy;> tho;f;ifapd; gy 

epiyfisAk; Vw;Wf;nfhs;Sjy;> ehl;bd; rl;l jpl;lq;fSf;Fk;> 

newpKiwfSf;Fk; kjpg;gspj;jy; Nghd;w Fz ,ay;Gfis ,isQHfsplk; 

tsHf;fpwJ. ,J ehl;bw;F gyj;ijf; nfhLf;fpwJ. ,t;thW Rw;WyhthdJ 

,isQHfis ey;topg;gLj;JfpwJ. 

 ,t;thW Rw;Wyh rKjhaj;jpYs;s gy Fiwfisg; Nghf;fp rKjhaj;ij 

Nkk;ghl;ilar; nra;fpwJ. Rw;Wyh rKjhaj;jpy; epyTk; %lg;gof;f 

tof;fq;fis xopf;fTk;> rKjhaf; Fiwfis ePf;fTk;> Gjpa ehfhpfj;ij 

cUthf;fTk;> caHe;j ehfhpf tho;f;if thoTk; cjTfpwJ. 

Rw;Wyhtpdhy; Vw;gLk; nghUshjhu tpisTfs; 

Rw;WyhTk; thzpfr; rkepiyAk; 

 xU ehL xU Fwpg;gpl;l fhy mstpy; gpw ehLfSf;F Vw;wkjp nra;Ak; 

nghUl;fspd; nkhj;j kjpg;Gk;> gpwehLfspypUe;J ,wf;Fkjp nra;Ak; 

nghUl;fspd; nkhj;j kjpg;Gk; rk mstpy; ,Ue;jhy; mjid ehk; gd;dhl;L 

thzpfr; rkepiy vd;fpNwhk;. mNjrkak; Vw;wkjpg; nghUl;fspd; nkhj;j kjpg;G 
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,wf;Fkjpg; nghUl;fspd; kjpg;igf; fhl;bYk; mjpfkhf ,Ue;jhy; mjid ehk; 

rhjfkhd thzpfr; rkepiy vd;fpNwhk;. mjw;F khwhf Vw;Wkjpg; nghUl;fspd; 

kjpg;igf; fhl;bYk; ,wf;Fkjpg; nghUl;fspd; nkhj;jkjpg;G $Ljyhf ,Ug;gpd; 

mjid ghjfkhf thzpfr; rkepiy vd;fpNwhk;. 

 nghJthf tsHr;rpaile;j ehLfs; rhjfkhd thzpfr; rkepiyiaAk;> 

tsHe;JtUk; ehLfs; ghjfkhd thzpfr; rkepiyiaf; nfhz;Ls;sd. 

ghjfkhd thzpfr; rkepiyia tpiutpy; rPHnra;ahtpby; ehl;bd; 

nghUshjhuepiy ghjpf;fg;gLk;. ,jw;F kpfTk; ifnfhLg;gJ fz;Zf;F 

Gydhf Vw;Wkjpfs; MFk;. fz;Zf;Fg; Gydhfhj Vw;Wkjpfspy; Rw;Wyh 

Kf;fpakhd ,lk; tfpf;fpwJ. Rw;Wyhtpd; %yk; me;epaehl;L gztUk;gbiag; 

ngUf;fp ghjfkhd nrYj;J rkepiyiaf; Fiwf;fyhk;. Kbe;jhy; Nghf;fTk; 

nra;ayhk;. Vnddpy; Rw;Wyhtpdhy; tUk; tUtha; Vw;Wkjpj; njhifAld; 

NrUk;. 

Rw;WyhTk; md;dpar; nrythzpAk; 

 xU ehl;bw;Fk; kw;nwhU ehl;bw;Fk; ,ilapy; epyTk; midj;J 

njhlHGfs; gw;wpa gjpNtNl „may;ehl;L nrYj;J rkepiy‟ MFk;. xU ehl;bd; 

thzpfr; rkepiyAkd; fz;Zf;Fg; Gydhfhj nghUs;fspd; tuTfs; 

midj;ijAk; $l;b gw;Wfisf; fopj;Jf; nfhz;lhy; nrYj;Jjy; rkepiy 

fpilf;fpwJ. may; ehl;Lg; gazpfs; ek; ehl;by; nrytpLk; gzk; Gydhfhj 

Vw;WkjpahFk; ntspehl;Lr; Rw;Wyhg; gazpfs; jq;Ftjw;fhfTk; 

czTf;fhfTk; Nghf;Ftuj;jpw;fhfTk;> nghUl;fis thq;fTk; nryT nra;Ak; 

njhifahdJ me;j ehl;bw;F md;dpar; nrythzpahff; fpilf;fpwJ. ,e;j 

md;dpar; nrythzp %yk; ghjfkhd thzpfr; rkepiyiaAk;> ghjfkhd 

nrYj;J rkepiyiaAk; rkhspf;f KbfpwJ. ,e;j tifapy; Rw;Wyh %yk; 

fpilf;Fk; tUtha; xU ehl;bw;F tug;gpurhjkhfNt cs;;sJ. Fwpg;ghf 

ghjfkhd nrYj;Jrkepiyiaf; nfhz;bUf;Fk; gpd; jq;fpa ehl;bd; Rikiaf; 

Fiwg;gjpy; Rw;Wyh Kf;fpakhdNjhH ,lk; tfpf;fpwJ. 

 Rw;Wyhtpd; %yk; me;epa nrythzpia <l;Ltjpy; ,e;jpah ,uz;lhtJ 

,lk; tfpf;fpwJ. ,e;j Jiwapy; ekJ muR Fiwe;j gl;rj; njhifia 

%yjdkhf itj;J mjpf msT yhgk; milfpwJ. 1990-k; Mz;L ,e;jpah 

me;epa nrythzpahf 2>103 Nfhb &gha; ngw;wJ. 1991-y; 2440 NfhbAk;> 1992-
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y; 3>300 NfhbAk;> 1993-y; 3900 Nfhb &ghAk; ngw;wJ. fp.gp 2000-k; Mz;by; 

me;epa nrythzpahf &gha; 14>408.63 Nfhb ngw;wJ. 

Rw;WyhTk; Njrpa tUkhdKk; 

 Rw;Wyh %yk; xt;nthU ehLk; gy topfspy; tUkhdk; ngWfpd;wd. 

nghUl;fis cw;gj;jp nra;J cs;ehl;bYk; ntspehl;bYk; tpw;gijf; fhl;bYk; 

mjpfkhd tUkhdj;ijr; Rw;Wyhj;Jiw jUfpwJ. Rw;Wyh Ma;twpQHfshd 

ypNfhhp\;> nfH\h MfpNahH Rw;Wyh gw;wp fPo;f;fz;lthW $WfpwhHfs;. 

“Rw;Wyh KjyPL VJk; Njitg;glhj kpf vspjhd njhopy;. xU rKjhak; 

Mz;L KOf;f xt;nthU ehSk; ,uz;L l[d; Rw;Wyhg; gazpfisf; 

ftHe;jpOf;f KbAkhdhy; mJ nghUspay; tsHr;rpapy; Mz;Lf;F xU yl;rk; 

lhyHfs; Cjpag;gl;bay;fisf; nfhz;l xU Gjpa njhopw;rhiyiag; 

ngw;Ws;sjw;F xg;ghFk;” vd;W $Wfpd;wdH. 

 murhq;fk; Rw;Wyhj; JiwapypUe;J NeHKf thp kw;Wk; kiwKf thp 

%yk; tUthiag; ngWfpwJ. Rw;Wyhj;Jiw tsHr;rpg; gzpfs; %yk; fpilf;Fk; 

tUtha; NeHKf thp MFk;. kiwKfthp vd;gJ gazpfSf;Fr; Nrit 

nra;Njh> cgrhpj;Njh fpilf;Fk; tUtha; MFk;. kiwKf thpfis 

fPo;f;fz;lthW gphpf;fyhk;: a)jq;Fk; miw kPjhd thp>b)czT kPjhd 

thp>c)Rw;Wyh rk;ge;jg;gl;l njhopy; njhlq;Ftjw;fhd chpkk; %yk; ngUk; 

njhif>d)EioT thp>e)Rq;fthp>f),wf;Fkjp thp>g)nrhj;J guhkhpg;G thp>h)tpkhdj; 

jsq;fisg; gad;gLj;Jtjw;fhd thp Nghd;wit MFk;. 

nghUshjhu Vw;wj;jho;T FiwfpwJ 

 Rw;wyh ehLfSf;fpilNa epyTk; nghUshjhu Vw;wj;jho;it XusT 

Fiwf;fpwJ. ngUk;ghYk; gzf;fhu ehLfisr; NrHe;j gazpfs; nghUshjhuj; 

Jiwapy; gpd;jq;fpa ehLfSf;Fg; gazk; nra;fpwNghJ mtHfsJ gzk; 

gpd;jq;fpa ehLfspd; nghUshjhuj;ij caHj;jg; gad;gLfpwJ. Rw;Wyhit 

tsHr;rpailar; nra;tjd; %yk; xU ehL ngUe;njhifia Nehpilthp %yKk; 

kiwKfthp %yKk; ngWfpwJ. xU ehL ve;j mstpw;F may; ehl;Lg; 

gazpfisf; ftHe;jpOf;fpwNjh me;j mstpw;F me;j ehL me;epa 

nrythzpiag; ngWfpwJ. me;j ntspehl;Lg; gazpfs; vj;jid ehs; 

jq;Ffpd;wdNuh> vt;tsT nghUl;fs; thq;Ffpd;wdNuh me;j mstpw;F ngw;W 
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Njrpa nghUshjhuj;ij caHj;j KbAk;. ,jdhy; cyfehLfSf;fpilNa 

fhzg;gLk; nghUshjhu Vw;wj;jho;T XusT FiwfpwJ. 

Ntiy tha;g;G mjpfhpf;fpwJ 

 Rw;Wyhj;JiwahdJ Nritia ikakhf itj;J nray;gLk; 

njhopw;$lk; MFk;. ,JTk; KOf;f KOf;f njhopyhsHfisf; nfhz;L 

nray;gLk; Jiw MFk;. ,jpy; gyjug;gl;;l kf;fs; jq;fs; jFjpf;Nfw;g 

gytifahd Ntiytha;g;Gfisg; ngWfpwhHfs;. Ntiyaw;w gl;ljhhpfs; 

Rw;Wyhtpd; gy;NtW Jiwfsp;y; Ntiy tha;g;gpid ngw;Ws;shHfs;. ,t;thW 

yl;rf;fzf;fhd kf;fSf;F Ntiytha;g;igf; nfhLf;Fk; Rw;Wyhj;Jiw Ntiy 

tha;g;ig toq;Fk; mKjRugpahf cs;;sJ. nrhy;yg;Nghdhy; Rw;Wyh kw;WNkhH 

Ntiy tha;g;G epWtdNkahFk;. 1999-2000-k; tUl fzf;Fg;gb 15.5 kpy;ypad; 

kf;fs; ,e;jpahtpy; Rw;Wyhj;Jiw %yk; Neub Ntiy tha;g;G trjp 

ngw;whHfs;. RkhH 12.3 kpy;ypad; kf;fs; kiwKf Ntiytha;g;G trjpfisg; 

ngw;wdH. cyf gaz kw;Wk; Rw;Wyh fofj;jpd; mwpf;ifapd;gb 2010-y; 

,e;jpahtpy; 12.9 kpy;ypad; kf;fs; Neub Ntiy tha;g;G ngUthHfs;. 

 Rw;Wyhj;Jiwapy; Kjyhsp Kjy; gy tifahd njhopyhsH tiu 

vz;zw;w kf;fs; gzpGhpfpd;wdH. ,tHfspy; Neubj; njhopyhsHfs;> kiwKfj; 

njhopyhsHfs; vd ,UgphpTfs; cs;sd. Rw;Wyh KftH> topfhl;b> Xl;LeH> 

tpw;gidahsH> tuNtw;ghsH> ,irf;fiyQH eldkhjH> fzf;fH> vOj;jH> 

czT jahhpg;NghH> ghpkhWNthH> NkyhsH> jfty; jUNthH Nghd;wtHfs; 

Neubahf Rw;Wyhj;Jiwapy; gzpGhpfpd;wdH. ,tHfisj; jtpu Mapuj;Jf;Fk; 

Nkw;gl;l Jizr; Rw;Wyhj;JiwfSk; tsHr;rpaile;Js;sd. mitfspy; 

NtiyghHg;NghH kiwKfj; njhopyhsH MtH. el;rj;jpu N`hl;ly;fspd; 

fl;Lkhdg; nghwpahsHfs;> njhopyhsHfs;> g];> uapy; tpkhdq;fspy; gzpGhpAk; 

gy tifj; njhopyhsHfs;> Gifg;glk; vLg;NghH>iftpidg; nghUl;fis 

cw;gj;jp nra;NthH> tpw;gtHfs;> fr;rhg; nghUs; tpw;NghH Nghd;w midj;Jj; 

njhopyhsHfSk; kiwKfkhf Rw;Wyhj; Jiwapy; Ntiy tha;g;gpidg; 

ngWfpwhHfs;. 

 ,t;thW Rw;Wyh %yk; njhopy; jpwik cs;stHfSk; jpwik 

,y;yhjtHfSk; Ntiy tha;g;gpid ngWfpwhHfs;. Rw;Wyhj; Jiwf;Fs; 

mlq;Fk; xt;nthU JiwAk; kf;fSf;F Ntiy tha;g;gpid mspf;fpwJ. 
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,t;thW Rw;Wyh Ntiy tha;g;gpid mspj;J ehl;by; epyTk; njhopy; cyfk; 

KOtJk; 10 NfhbNgUf;F Ntiytha;g;ig cUthf;Fk; vd;W $wg;gLfpwJ. 

ifj;njhopy; tsHr;rp 

 Rw;Wyhtpdhy; njhopy;fSk; ifj;njhopy;fSk; tsHr;rpailfpd;wd. 

cs;SH iftpidg; nghUl;fs; Gj;JapH ngw Jiz GhpfpwJ. nghJthfr; 

Rw;Wyhg; gazpfNs mhpa fiyg;nghUl;fisAk;> nghk;ikfs;> igfs; 

Nghd;wtw;iw epidTg; nghUl;fshf thq;fpr; nry;fpd;wdH. ,e;jpahtpy; 

Rw;Wyhj; Jiwapdhy; iftpidg; nghUl;fs; mjpf mstpy; tpw;gidahfpd;wd 

vd;gjpy; re;NjfNk ,y;iy. jQ;ir jiyahl;b nghk;ikfs;> jQ;ir fiyj; 

jl;Lfs;> fd;dpahFkhpapy; cs;s fpspQ;ry; nghUl;fs;> re;jd khiyfs;> 

%q;fpy; $ilfs;> gidXiyj; njhg;gpfs; Mfpaitfs; ntspehl;Lr; Rw;Wyhg; 

gazpfshy; tpUk;gp thq;fg;gLfpd;wd. ,jdhy; ,j;njhopy;fs; erpj;Jg; 

Nghfhky; ghJfhf;f KbtJld; me;jj; njhopy; nra;J mNeff; FLk;gq;fs; 

gpiog;gpw;F top Vw;gLfpwJ. 

Rw;Wyhj; Jiwapd; gd;Kf tpisT 

 Rw;Wyhtpw;F gazpfspd; tUifahy; gy;NtW Jiwfs; tsHr;rpaile;J 

tUkhdk; fpilf;fpwJ. ,jdhYk; nghUshjhu tsHr;rp Nkk;gLfpwJ. mbg;gil 

trjpfshd rhiyg;Nghf;Ftuj;J uapy; Nghf;Ftuj;J> tpkhdg;Nghf;Ftuj;J> 

kpd;rhutrjp> jz;zPHtrjp> jukhd czT trjp> fl;blg;gzpfs;> 

mUq;fhl;rpaq;fs;> Nfspf;if tpLjpfs;> Njrpag; g+q;fhf;fs; Nghd;wit 

Fiwe;j %yjdj;jpy; Rw;Wyhg; gazpfisf; ftUtjw;fhfj; njhlq;fg;gl;L 

gy jug;gl;l JiwfSf;F ,J mjpf yhgj;ijj; jUfpwJ. 

 ,t;thW Rw;Wyh xU ehl;bd; Njrpag; nghUshjhu tsHr;rpf;F chpa 

gq;ifr; nrYj;JfpwJ vd;gij mwpayhk;. ehl;bd; gy JiwfspYk; rPuhd 

tsHr;rp Vw;gl;L Njrpa tUtha; caHfpwJ. Rw;Wyhj; njhlHGila gy;NtW 

Jiwfs; tsHr;rpailtJld; kdpj rf;jpAk; tsHr;rpailfpwJ. 

Kd;Ndw;wkilahj ehLfspd; nghUshjhuk; tYg;gLj;Jg;gl;L 

tsHr;rpailfpwJ. me;epa nrythzp mjpfkhff; fpilf;fpwJ. vdNt Rw;Wyhj; 

JiwahdJ xt;nthU ehl;bYk; mjpf nghUshjhu Kf;fpaj;Jtk; ngw;W 

Ntfkhf tsHr;rpaile;J tUfpwJ. 
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Rw;Wyhitj; jpl;lkpLjYk; Nkk;gLj;jYk; 

 jpl;lkpl;Lr; nra;Ak; fhhpaq;fs; ntw;wp ngWk; ts;StUk; „vz;zpj;Jzpf 

fUkk;‟ vd;W $wpAs;shH Rw;Wyhj; Jiwiag; nghWj;Jtiu vf;fhhpaj;ijAk; 

jpl;lkpl;Lr; nray;gl Ntz;Lk;. jpl;lkplhky; nra;Ak; fhhpaq;fs; 

Njhy;tpailAk; tsHe;J tUk; ehLfs; Rw;Wyhtpd; Nkd;ikia mwpe;J> 

Rw;Wyhj; Jiwia tsHf;f Kide;Js;sd. 

cyfr; Rw;Wyh khehL  

 1963-k; Mz;L cNuhkk; efhpy; I.eh rigapd; cyfr; Rw;Wyh khehL 

eilngw;wJ. mk;khehl;by; gy;NtW jPHkhq;fs; epiwNtw;wg;gl;ld: 

1.tsHe;JtUk; ehLfs; Rw;Wyhj;Jiwf;F mjpfkhd Kf;fpaj;Jtk; nfhLj;Jr; 

Rw;Wyhj; Jiwia tsHf;f Ntz;Lk;. 2.tsHe;J tUk; ehLfs; I.eh rigapd; 

rpwg;G epjpapypUe;J ePz;lfhyj; jtizapYk;> FWfpafhyj; jpl;lj;jpw;Fk;> 

FWfpafhyj; jpl;lj;jpw;Fk; fld; ngwyhk;. 3.cyfk; KOtJk; Rw;Wyhr; 

nry;Nthhpd; vz;zpf;if ngUfpf; nfhz;L tUfpwJ. kf;fs; Gjpa Rw;Wyh 

ikaq;fSf;Fr; nry;y MHtk; nfhz;Ls;sdH. vdNt xt;nthU ehLk; Gjpa 

Rw;Wyh ikaq;fis cUthf;f Ntz;Lk; vd;W mwpTiu $wpaJ. 

kiyNaWjy;> FspHfhy tpisahl;Lfs;> kPd;gpbj;jy;> Ntl;ilahLjy;> 

flw;fiufs;> kUj;Jtf; FzKs;s ePWw;Wfs;> Njrpag; g+q;fhf;fs;> 

tpisahl;Lfs;> gwit tpyq;Ffspd; ruzhyaq;fs;> Njrpa epidTr; 

rpd;dq;fs;> me;ehl;L kf;fspd; gof;ftof;fq;fs;> ehfhpfk;> gz;ghl;Lr; 

rpd;dq;fs;> Gdpjg; gazk; Nkw;nfhs;sy;> jpUtpohf;fs;> Nghl;b tpisahl;Lfs; 

Nghd;wtw;iw kpFjpg;gLj;jNtz;Lk;. 

ntw;wpngWk; topfs; 

 Kd;Ndw;ghLfSld; nra;ag;gLk; jpl;lq;fs; ntw;wp ngWfpd;wd. mwptpay; 

Muha;r;rpapd; mbg;gilapy; jpl;lkpl;Lr; Rw;Wyhj; Jiwapy; Nkk;ghL 

mile;JtUk; ehLfSk;> Nkk;ghL mile;j ehLfSk; rpy 

Kd;ndr;rhpf;iffis Nkw;nfhs;s Ntz;Lk;. 1.tsHe;J tUk; ehLfs; 

gztUthiaj; juhjJk;> kf;fSf;F kfpo;r;rpia mspf;fhjJkhd Rw;Wyh 

ikaq;fis cUthf;ff; $lhJ. 2.xU ehL FOr; Rw;Wyhit Ntfkhf 

Cf;fg;gLj;jyhkh? vd;gijj; jPHkhdpj;Jr; nray;glNtz;Lk;. 3.tl;lhu> khtl;l> 

khepy mstpy; Rw;Wyhitg; ngUf;fpdhy; mJ me;ehl;Lg; nghUshjhu 
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Nkk;ghl;Lld; xj;J tUfpwjh? vd;gij myrp Muha Ntz;Lk;. 4.Rw;Wyhtpd; 

tsHr;rpf;fhf murplk; nfhLf;fg;gl;l nghWg;GfisAk;>jdpahhplk; nfhLf;fg;gl;l 

nghWg;GfisAk; rPHJ}f;fpg; ghHf;f Ntz;Lk;. 5.Rw;Wyhtpw;fhfr; nryT nra;ag; 

ngw;w cs;ehl;Lg; gzj;ijAk;> ntspehl;Lg; gzj;ijAk; fzf;fpl Ntz;Lk.; 

6.cs;ehl;Lg; gzk; Nghjtpy;iy vd;why; may;ehLfspypUe;J fld; thq;fpf; 

nfhs;syhkh? vd;gijAk; jPHkhdpf;f Ntz;Lk;. 7.Rw;Wyhj;Jiw gpw 

JiwfSf;Fr; rkkhfg; ghtpf;fg; gLfpwjh? my;yJ rpwg;G epiy nfhLf;fg;gl 

Ntz;Lkh? vd;gij epidtpy; nfhs;s Ntz;Lk;. 8.Rw;Wyhj; Jiwia 

ePz;;;lfhy Kiwapy; Nkk;gLj;Jtjh? my;yJ nghUshjhuf; Fiwia epiwT 

nra;af; FWfpa fhy Kiwapy; Nkk;gLj;Jtjh? vd;gijAk; ftdj;jpy; 

nfhs;s Ntz;Lk;. 

xUq;fpize;j jpl;lk; 

 Rw;Wyhj;Jiw xU ehl;bd; nghUshjhu tsHr;rpf;F NeubahfNth> 

kiwKfkhfNth cjTfpwJ. vdNt Rw;Wyhj; Jiwiag; gpw JiwfSld; 

xUq;fpize;J mikf;f Ntz;Lk;. Rw;Wyh tsHr;rpf;fhfj; jpl;lkpLtJk;> xU 

ehl;bd; tsHr;rpf;fhfj; jpl;lkpLtJk; xUq;fpize;J xj;Jr; nry;y Ntz;Lk;. 

midj;Jj; JiwfSk; xd;W NrHe;J Rw;Wyhit tsHf;f Ntz;Lk;. 

Kd;NdWk; ehLfspy; Rw;Wyh  

 mz;ikf; fhyk; tiu Rw;Wyh Kd;Ndwpa ehLfSf;FhpaJ vd 

tiuaWf;fg;gl;lJ. Kd;NdWk; ehLfSk; Rw;Wyhtpd; rpwg;ig mwpe;J 

Rw;Wyhit tphpTgLj;j tpUk;gpd. rpy ehLfs; Rw;Wyhtpd; njhopy; EZf;fk; 

mwpahky; mj;Jiwapy; ,wq;fptpl;ld. #hpa ntspr;rKk; flw;fiuANk 

Rw;Wyhg; gazpf;is <Hf;Fk; vd epidj;J Vkhe;jd. mr;rkaj;jpy; 

nghUshjhu tsk; Fd;wpa ehLfSf;F cjt Kd;te;jd. rpy ehLfs; Rw;Wyh 

trjpfisg; ngw;wpUe;Jk;> mtw;iw Nkk;gLj;j Kbahj epiyapy; ,Ue;jd. 

gzf;fhu ehLfSf;Fj; njhiytpy; cs;s ehLfSk;> ,aw;iff; fhl;rpfs; 

mw;w ehLfSk;>,aw;iff; fhl;rpfs; mw;w ehLfSk;> ey;y jl;gntg;gk; ,y;yhj 

ehLfSk; Rw;Wyhit tsHf;f KbahJ. cyfpy; nkf;rpNfhTk;> JdprpahTk; 

Rw;Wyhtpdhy; gy ed;ikfisg; ngw;Ws;sd. me;ehLfs; Kd;Ndw;ghl;Lld; 

jpl;lkpl;Lr; nrayhw;wpajhy;> Rw;Wyhj;Jiwapy; ntw;wp mile;jd. 
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khepy murpd; xj;Jiog;G 

 jpl;lkpLjy; vd;gJ nfhLf;f$ba nghUs;fisAk;> %yq;fisAk; 

kjpg;gPL nra;J mtw;wpd;kPJ Vw;gLk; Njitia mwpjyhFk;. Rw;Wyhj; 

Jiwapy; gy;NtW epWtdq;fs; <LgLtjhy;> mtw;iw xUq;fpizj;Jr; 

nray;gLj;j Ntz;Lk;. xt;nthU ehLk; jq;fs; ehl;bYs;s Njrpa Rw;Wyhf; 

fofj;jpd; topahfr; Rw;Wyhit Nkk;gLj;Jfpd;wJ. jq;fs; ehl;bd; Gtpapay; 

epiyf;Nfw;gTk;> jq;fs; ehl;bd; tuT nryTj; jpl;lj;jpw;Nfw;gTk;> jq;fs; 

ehl;bd; nghUshjhu tsHr;rpf;Nfw;gTk; jpl;lkpl Ntz;Lk;. gpuhd;R ehL 

yhq;Nfhbf;-uTrpypad; jpl;lj;jpy; mk;Kiwiaf; ifahz;L ntw;wp ngw;Ws;sJ. 

Xhplj;ij Nkk;gLj;j mk;khepy murpd; xj;Jiog;G> KjyPL> Gjpad GidAk; 

jpwd; Nghd;wit Njit. tsHe;J tUk; ehLfspy; khepy murpd; xj;Jiog;Ng 

Rw;Wyh ntw;wp ngWtjw;F Kf;fpaf; fhuzpahf mikAk;. 

Rw;Wyhg; gazpapd; Njit toq;fypd; kjpg;gPL 

 xU Rw;Wyh ikaj;ijg; gw;wpa midj;Jr; nra;jpfisAk; Nrfhpf;f 

Ntz;Lk;. NkYk; mr;Rw;Wyh ikaj;jpd; tsHr;rpf;Fhpa toptiffis 

MuhaNtz;Lk;. Rw;Wyhj;Jiw gpd;jq;fpapUg;gjw;fhd fhuzk;> mijg; gw;wpa 

KOikahd nra;jpfs; fpilf;fhikNa MFk;. nra;jpfisr; Nrfhpg;gJk;> Gs;sp 

tptuq;fisf; fzf;fpLtJk; Kf;fpakhd NtiyahFk;. xt;nthU ehSk; 

Nrfhpf;Fk; Gs;sp tptuq;fs; Rw;Wyh tsHr;rpf;Fg; gaDs;sjhf ,Uf;f 

Ntz;Lk;. Njit> toq;fy;> jpl;lkpLtjw;F Kd;Ndhbahf ,Uf;Fk;. Rw;Wyhg; 

gazpfisf; ftUtjw;F xU ehL Nkw;nfhz;Ls;s midj;J Kaw;rpfisAk; 

tpsk;gug;gLj;jNtz;Lk;. Rw;Wyhj; Jiwia tphpthf;f KbahJ. 

gPl;lhpd; tpjpKiwfs; 

 Rw;Wyhj;Jiwia kjpg;gPL nra;J tsHg;gjw;F gPl;lH vd;gtH rpy 

tpjpKiwfis tFj;Jj; je;Js;shH. 1.ehL KOtJk; Rw;Wyhg; gazpfisf; 

ftUk;gb jpl;lk; jPl;lNtz;Lk;. vdNt Rw;Wyh ikaq;fs; ehL KOtJk; 

ngwNtz;Lk;. Rw;Wyhtpdhy; Vw;gLk; ed;ikfis ehL KOtJk; ngw Ntz;Lk;. 

2.rpy Fwpg;gpl;l ikaq;fis ePz;l fhyj;jpw;F Vw;w Kiwapy; rpwg;ghf 

Nkk;gLj;j Ntz;Lk;. Fwpg;gpl;l gUtj;jpw;F kl;Lk; Vw;w Kiwapy; mikf;fhky; 

Mz;L KOtJk; gazpfisf; ftUk;gb mikf;f Ntz;Lk;. vspjhfTk;> 

tpiuthfTk;>rpwg;ghfTk; Nkk;gLj;jf; $ba ,lq;fis Kjypy; tphpTgLj;jpr; 

Rw;Wyh ikaq;fshf;f Ntz;Lk;. Vw;fdNt ,Uf;fpd;w fUtpfisf; nfhz;Lk;. 
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kpff; Fiwe;j KjyPL nra;Jk; mt;tplq;fis Nkk;gLj;j Ntz;Lk;. xNu 

khjphpahd Rw;Wyh ikaq;fis ehL KOtJk; Vw;gLj;jhky;> ntt;NtW 

tifahd Rw;Wyh ikaq;fis cUthf;f Ntz;Lk;. xNu Neuj;jpy; vy;yhr; 

Rw;Wyh ikaq;fisAk; Nkk;gLj;j KbahJ. Rw;Wyh ikaq;fs; gazpfSf;F 

,d;gkspf;Fk; Kiwapy; mika Ntz;LNkay;yhky;> jpl;lkpLgtHfSf;fhfr; 

Rw;wyh ikaq;fis cUthf;fg;gl;lJ. jpl;lkpLgtHfs; kd epiwTf;fhf xU 

Rw;Wyh ikaj;ij cUthf;fpdhy;> mJ Njhy;tp milaf;$Lk;. xU Rw;Wyh 

ikaj;jpd; rpwg;Gfisg; gazpfNs mDgtpj;Jj; jPHg;gspf;f Ntz;Lk;. Rw;Wyhg; 

gazpfs; Gjpa fhl;rpfisf; fhz tpUk;Gfpd;wdH;: Gjpa mDgtq;fisg; ngw 

tpUk;Gfpd;wdH;: tPu rhfrq;fisr; nra;a tpUk;Gfpd;wdH. Rw;Wyhg; gazpfspd; 

tpUg;gj;ij mwpe;J> mtHfsJ Njitia epiwT nra;jhy; kpFjpahd 

Rw;Wyhg; gazpfisf; ftuyhk;. 

 cs;ehl;Lg; gazpfisAk;> ntspehl;Lg; gazpfisAk; ftUk;gb Rw;Wyh 

ikaq;fs; mika Ntz;Lk;. cs;ehl;Lg; gazpfisAk;> ntspehl;Lg; 

gazpfisAk; jLf;Fk; jilf; fw;fis ePf;fNtz;Lk;. 

Fwpf;Nfhis tiuaWj;jy; 

 1.Fwpf;Nfhis tiuaWj;jy;> 2.,lq;fisj; NjHe;njLj;jy;> 3.Njitahd 

trjpfs;> 4.Jiz <Hg;Gr; rf;jpfs;> 5.,lj;jpd; jdikAk; fl;Lg;ghLk;> 6.tuT-

nryT jpl;lk;> 7.Njitahd rl;lj; jpl;lq;fs; Nghd;wtw;iw kjpg;gPL nra;J 

Nehf;fq;fis tiuaWf;f Ntz;Lik;. mjd;gpd; tphpthd jpl;lkpLk; nghOJk; 

KOikahf Kbf;f Kbahj nghOJk; gFjp gFjpahf Kbf;fyhk;. Rw;Wyh 

,lq;fis Nkk;gLj;Jjy;> mt;tplj;jpw;Fr; nry;fpd;w rhiy trjpdis 

Nk;kgLj;Jjy;> kf;fs; trjpahfj; jq;Ftjw;Fhpa fl;blq;fisf; fl;Ljy; 

Nghd;wtw;wpy; kpFjpahd ftdk; nrYj;jNtz;Lk;. 

 xU ehl;bd; gy;NtW KidfspYk; Rw;Wyh ikaq;fis cUthf;FtJ 

ey;yJ. ehl;bd; nghUshjhu tsk; nflhky; ghHj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;. mNj 

Neuj;jpy; ehl;bd; gz;ghL> ehfhpfk; Nghd;wit tsUk;gb ghHj;Jf; 

nfhs;sNtz;Lk;. Rw;Wyh ikaq;fspy; ngUk; njhopw;rhiyfis ,y;yhky; 

,Uj;jy; eyk; gaf;Fk;. kpFjpahd kf;fs; thOk; ,lq;fisAk; Rw;Wyh 

ikaq;fshf;fhky; ,Uj;jy; eyk;. 
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gzk; nrytopj;jy;  

 xU Rw;Wyh ikaj;ij Nkk;gLj;Jtjw;Fk;> ed;Kiwapy; 

nray;gLj;Jtjw;Fk;> Rw;Wyhtpd; mfj;Jiwf;Fk;> Gwj;Jiwf;Fk; gzk; 

nrytopf;f Ntz;Lk;. xU jpl;lj;jpdhy; Vw;gLk; ed;ikfis kdj;jpw;nfhz;L> 

mjw;F MFk; nryTfis kjpg;gPL nra;a Ntz;Lk;. ,lKk;> nrayhf;fg; 

gad;gLj;Jk; cj;jpfSk; kdpj rf;jpf;F cl;gl;ljhf ,Uf;f Ntz;Lk;. 

vt;tif %yf;$WfSf;F Kjyplk; ju Ntz;Lk;? vt;tsT gzk; nrytopf;f 

Ntz;Lk;? nrytopf;Fk; jpwd; Nghd;wtw;iw kdj;jpw; nfhz;L jpl;lkpl 

Ntz;Lk;. Rw;Wyhj;Jiwapy; tsHe;j ehLfs; Rw;Wyhtpw;fhf NkYk; gzk; 

nrytopg;gJ vspJ. Mdhy; tsHeJ tUk; ehLfspy; Rw;Wyhtpw;fhf kpFjpahd 

gzk; nrytopg;gJ fbdk;. U\;ah> Nghye;J> ANfhR Nytpah> gpuhd;R> 

,j;jhyp Nghd;w ehLfspy; muRk; jdpahH epWtdq;fSk; Rw;Wyhtpd; 

tsHr;rpf;F KjyPL nra;Js;sd. nghJTilik ehLfisj; jtpug; gpw 

ehLfspy; muR Kjypy; KjyPL nra;Ak;. mjd; gpd; jdpahH epWtdq;fs; 

Jiz KjyPL nra;a tpUk;Gk;. 

 xU ehL jdpahH epWtdq;fisr; Rw;Wyhj; Jiwapy; KjyPL nra;aj; 

J}z;l Ntz;Lkhdhy; 1.Fiwe;j tpiyapy; fr;rhg; nghUs;fis toq;Fjy;> 

2.thpr; rYif mspj;jy;> 3.tl;br;; rYif toq;Fjy; 4.epyq;fis 

thq;Ftjw;Fr; rpwg;Ghpik mspj;jy; Nghd;w rYiffis toq;fNtz;Lk;. rpy 

rkaq;fspy; ntspehl;L epWtdq;fSk; Rw;Wyhj; Jiwapy; KjyPL 

nra;atpUk;Gk;. mjw;F Vw;whw; Nghy; rl;ljpl;lq;fisj; jpUj;jNtz;Lk;. 

nghJthf tsHe;J tUk; ehLfNs ntspehl;Lg; gzj;ij tpUk;Gk;. 

kdpj rf;jpiag; gad;gLj;Jjy;  

 Rw;Wyhj;Jiw ntw;wpngwj; njhopy; EZf;fKk; jpwikAk; tha;e;j 

mYtyHfs; Njit. Muk;g fhyj;jpy; Rw;Wyhj;Jiwapy; gapw;rp ngw;w 

epGzHfs; ,Uf;fNtz;Lk;. Rw;Wyhj; Jiwapy gy;NtW tifahd njhopy;fs; 

cs;sd. me;je;jj; Jiwapy; rpwg;Gg; gapw;rp ngw;wtHfisNa me;je;jg; 

gzpfspy; mkHj;j Ntz;Lk;. Rw;Wyhj;Jiw tsUk;nghOJ mjw;F Vw;whw;Nghy; 

gapw;rp ngw;w epGzHfSk; kpFjpahf ,Uf;fNtz;Lk;. 

 ahH ahUf;F vt;tifg; gapw;rp mspf;fNtz;LNkh>mtHfSf;F mt;tifg; 

gapw;rpia mspf;fNtz;Lk;. gapwprpahsUf;Fr; Rw;Wyhj; Jiwapy; kpFjpahd 

gw;w Vw;gLk;gbahfg; gapw;rp mikaNtz;L;k;. njhopypy; MHtKk;> njhopy; 
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EZf;fj;jpy; Mo;e;j GyikAk; ngw;wpUf;f Ntz;Lk;. ngUik> nefpOk; jd;ik> 

kw;wtHfSld; xj;Jg;Nghjy;> vijAk; eLepiyapy; ,Ue;J Muha;jy; 

Nghdwit Rw;Wyh MHtj;jpdhy; cz;lhff; $baitahFk;. xU Jiwia 

elj;Jjy;>epUtfpj;jy;> epjp epiyiar; rkhspj;jy;> czT> ghdq;fs; 

Nghd;wtw;iw cw;gj;jp nra;jy;> gfpHe;jspj;jy;> gzpahshfis 

Nkw;ghitaply;> nghJ epUthfk;> jpl;lkply;> Gs;sp tptuq;fis Muha;jy; 

Nghd;wit njhopw;jpwikapd; ghw;gLk;. 

 Rw;Wyhj; Jiwf;F vj;jid NgH Njit? vd;gij Kjypy; Gs;sp tptuk; 

Nrfhpf;f Ntz;Lk;. mjw;F Kjypy; vdndd;d Ntiyfs; cs;sd? 

mt;Ntiyfisr; nra;tjw;Fhpa gzpahl;fspd; jFjp vd;d? xt;nthUtiuAk; 

xU Fwpg;gpl;l gzpapy; kl;Lk; <LgLj;j Ntz;Lkh? gpw gzpfspYk; 

<LgLj;jyhkh? vd;gd Nghd;w jpl;lq;fs; jPl;l Ntz;Lk;. rhd;whfr; 

rikaw;fhuiu czT ghpkhwr; nrhy;yyhkh? CHjp Xl;Leiuj; Njhl;lNtiy 

nra;;ar; nrhy;yyhkh? vd;gd Nghd;wtw;iwj; jPHkhdpf;f Ntz;Lk;. vjpH 

fhyj;jpy; vd;ndd;d gzpfSf;nfy;yhk; Ml;fs; Njitg;gLk;? vd;gjw;Fk; 

jpl;lk; NghlNtz;Lk;. gzpfisr; rpwg;Gwr; nra;tjw;Fg; gzpahshfSf;Fj; 

Njitahd fy;tpAk;> gapw;rpAk; mspf;fNtz;Lk;. mg;gapw;rpia cs;ehl;bNyh> 

ntspehl;bNyh mspf;fyhk;. gzpahsHfSf;F vspa gapw;rpia cs;ehl;bYk;> 

rpwg;Gg; gapw;rpfisj; jpwikkpF ntspehLfspYk; gapw;rpiaAk; jPHkhdpf;f 

Ntz;baJ mj;Jiw ty;YeHfs; MtH. ntspehl;L ty;YeHfisAk; xU 

Fwpg;gpl;l fhyj;jpw;F ,e;jpahtpy; gzpahw;wr; nrhy;yyhk;. 

epUthf mikg;G 

 xU Jiw Kd;Ndw mjd; epUthf mikg;G jpwikahfr; nray;gl 

Ntz;Lk;. Rw;Wyhj; Jiw tsHtjw;F mjd; epUthf mikg;Gfs; nrk;ikahfr; 

nray;gl Ntz;Lk;. epUthfk; gy;NtW gzpfisAk; jpl;lkpl;Lr; nra;aNtz;Lk;. 

gyehLfspy; Rw;Wyhj; Jiwia epUthfk; nra;aj; jdp mYtyfq;fs; 

cs;sd. xU ehl;bd; r%fg; nghUshjhu murpay; mikg;gpw;Nfw;gr; 

Rw;Wyhj;Jiw murplk; ,Uf;fyhk; my;yJ jdpf; fofkhfr; nray;glyhk;. 

murpd; mDkjpAlDk;> MjuTlDk;> gz cjtpAlDk; jdpahH epWtdq;fSk; 

mjid elj;jyhk;. Rw;Wyhj;Jiw gw;wpa tpjpKiwfisj; jPHkhdpf;fr; 

rl;lj;Jiwapd; cjtpAk; Njitg;gLk. Rw;Wyhj; Jiwapy; jpl;lkply;> tzpfr; 
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re;ij> Muha;r;rp> gapw;rpaspj;jy;> rl;lk;> nghJepUthfk; Nghd;w gy Jiwfs; 

cs;sd. 

khw;wpaikf;f topfs; 

 vijAk; jpl;lkpl;Lr; nra;tJ ey;yJ. Nghl;l jpl;lj;ij Kiwahfr; 

nray;gLj;;jNtz;Lk;. mj;jpl;lj;jpy; Fiwfs; ,Ug;gpd; kWghprPyid nra;a 

Ntz;Lk;. mwptpay; tsHr;rpf;Nf;wgj; jpl;lq;fis khw;wp mikf;fNtz;Lk;. rpy 

jpl;lq;fisg; GJg;gpf;f Ntz;Lk;. jpl;lq;fs; epiyahf ,y;yhky; khw;wf; 

$bajhf ,Uf;fNtz;Lk;. rKjhaj;jpd; khw;wj;jpw;Nfw;gTk;> #o;epiyf; 

Nfw;gTk; jpl;lq;fs; khwf; $bajhf ,Uf;f Ntz;Lk;. 

jpl;lkpLk; Kiw 

 jpl;lkply; vd;gJ epfo;fhyj;ij kjpg;gPL nra;J vjpHfhyj;jpy; vd;d 

nra;aNtz;Lk; vd;gijj; jPHkhdpg;gjhFk;. nghpa epWtdq;fs; jq;fs; 

KjyPl;bw;F Vw;gj; jpl;lkpLk;. mjDila Nehf;fk; epfo;fhyj;jpy; nry;thf;Fg; 

ngw;W vjpHfhyj;jpw;Fj; jd;idj; jahH nra;J nfhs;tjhFk;. epfo;fhyj;jpy; 

Vw;gLk; jlq;fy;fisAk; jhz;b vjpH fhyj;jpw;Fj; jpl;lkpLk;. jpl;lkpLk; 

nghOJ fPo;f;fhZk; tpjpfisf; filg;gpbf;f Ntz;Lk;. 

 1.jhd; nra;ak; Kaw;rpf;Fk;>topKiwfSf;Fk;> cj;jpfSf;Fk; njhlHG 

,Uf;f Ntz;Lk;. 2.epfo;fhyr; #o;epiyfis kjpg;gPL nra;J> vjpHfhy 

tsHr;rpf;Fj; jpl;lkpl Ntz;Lk;. vjpHfhyj; jpl;lKk; kjpg;gPL nra;ag;gl;Lr; 

nray;gLj;jf; $bajhf ,Uf;f Ntz;Lk;.3.jpl;lkply; epWtdj;JlDk;> 

epUthfj;JlDk;> nray; eltbf;iffSlDk; xd;wpaJ. 4.jpl;lkply; 

vjpHfhyj;NjhL NrHe;jJ. vdNt rpy tpraq;fis Kd; Ma;T nra;J> tUtJ 

ciuj;Jr; nray;gl Ntz;Lk;.vjpHghuhj epfo;r;rpfs; ele;jhYk; jhq;fpf; 

nfhs;sf; $ba rf;jpapUf;fNtz;Lk;. jpl;lkply; kpf Kf;fpakhdJ. 

vjpHfhyj;jpy; elf;ff; $baijj; jpl;ltl;lkhf Kd; tpgj;JfisAk; 

,lHfisAk; jtpHg;gjhFk; my;yJ Fiwg;gjhFk; ,lHfs; tUkhapd; 

jpl;lj;ijg; Gjpa #o;epiyf;Nfw;g khw;wpf; nfhs;sNtz;Lk;. 

 re;ijapd; elg;ig mwpe;J mjw;Nfw;gf; Fwpf;Nfhis tiuaWj;Jj; 

jpl;lkpl Ntz;Lk;. re;ij> EfHNthHFO> tzpf ,ilj;jufHfs; Nghd;wtw;wpd; 

kPJ kpFjpahd ftdk; nrYj;j Ntz;Lk;. Fwpg;gpl;l tpsk;guk;> tpw;gidapd; 

gf;f typik> kf;fs; njhlHG Nghd;wtw;iw Nkw;nfhs;s Ntz;Lk;. 
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Nkk;gLj;Jtjw;fhd tuT nryTj; jpl;lq;fs;> nray;fspd; tiffs;> 

Nehf;fj;ij epiwNtw;Wk; FOf;fs; Mfpatw;wpy; ftdk; nrYj;j Ntz;Lk;. 

jpl;lq;fisf; fl;Lg;gLj;jf; $baJk;> kjpg;gPL nra;af; $baJkhd 

topKiwfis mwpe;jpUf;f Ntz;Lk;. jpl;lkhdJ epWtdj;jpd; Fwpf;Nfhis 

epiwNtw;Wtjhf ,Uf;fNtz;Lk;; kw;w tzpfr; nray;fSld; xj;Jg;Nghff; 

$bajhf ,Uf;f Ntz;Lk;. fpilf;Fk; %yq;fisj; jpwikahfg; gad;gLj;jp 

Nkk;gLj;j Ntz;Lk;. kpFjpahd ,yhgj;ijj; jUk; nraiyr; nra;a Ntz;Lk;. 

 Nkk;ghl;Lj; jpl;lj;jpy; xt;nthd;wpw;Fk; khw;Wj; jpl;lk; ,Uf;fNtz;Lk;. 

gy khw;Wj; jpl;lq;fs; ,Uf;Fkhapd; rhpahdijj; NjHe;njLf;f 

Ntz;Lk;.Nkk;ghl;Lj;jpl;lj;jpd; midj;J tpsk;gu tiffisAk; xd;whf 

,izj;Jr; nray;gl itf;f Ntz;Lk;. 

 Rw;Wyhr; re;ijiaj; jpwikahf khw;wf;$ba top vJ? EfHNthUf;Fj; 

Njitahd nra;jpfs; ahit?> Nkk;ghl;Lj; jpl;lj;jpw;Fj; Njitahd 

nghJtpjpfs;> nfhs;iffs; vd;d?> Nkk;ghl;Lj; jpl;lj;jpy; gy tiffs; 

,Ug;gpDk; ek;gfkhdJ> rpf;fdkhdJ> vspjpy; fhhpaj;ij Kbf;ff; $baJ 

vJ? vd;Dk; tpdhf;fSf;F tpil fz;Lgpbj;J mj;jpl;lj;ij 

Nkw;nfhs;sNtz;Lk;. 

ehy;tifj; jpl;lq;fs; 

 1.mDgtj;jhy; mwpe;j jpl;lk;> 2.eyk; rhHe;j jpl;lk;> 3.jhNk fz;LzUk; 

jpl;lk;> 4.mikg;GKiwj; jpl;lk; vd ehd;F tifj; jpl;lq;fs; cs;sd. 

1. mDgtj;jhy; mwpe;j jpl;lk; 

 mDgtj;jhy; mwpe;jijAk;> mDgtj;ijNa KOikakhf 

ek;Gfpd;wijAk; mDgtj;jhy; mwpe;j jpl;lk; vd;gH. mf vz;zq;fspd; 

jPHg;igAk;> kuG tifiaAk;> re;ij Muha;r;rpapy; fpilj;j Gs;sp 

tptuq;fisAk; mj;jpl;lj;jpy; gad;gLj;JtH. mj;jpl;lj;ij vspjhfTk;> 

tpiuthfTk; nray;gLj;jyhk;. mj;jpl;lk; kf;fsplk; nry;thf;Fg; ngw;Ws;sjhy;> 

,d;W gyuhYk; gad;gLj;jg;gLfpwJ. 

2. eyk; rhHe;j jpl;lk; 

 xU jpl;lk; jPl;Lk; nghOJ mjw;F khw;Wj; jpl;lj;ijAk;> 

mj;jpl;lj;jpdhy; Vw;gLk; vjpHtpisTfisAk; kdj;jpy; nfhs;s Ntz;Lk;. 
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cw;gj;jp> Njit> Njitahd fhyk;> Nkk;ghl;bdhy; Vw;gLk; gad;fs; 

Nghd;wtw;iw kdj;jpy; nfhz;L jpl;lk; jPl;lNtz;Lk;. mwpTg; g+Htkhd> 

gfl;lhd mj;jpl;lj;jpy; rpy njha;Tfs; cs. 1.mj;jpl;lk; jPl;Ltjw;F 

kpFjpahd nra;jpfs; Njit. mj;jpl;lj;ijr; nray;gLj;j kpFjpahd 

nrythFk;. vdNt nryNt mj;jpl;lj;ij eilngwhky; jLj;JtpLk;. 

2.mj;jpl;lj;jpdhy; tpisAk; gad;fs; jukhd %yq;fspdhy; tpistd my;y. 

vdNt midj;J %yq;fSk; Njitapy;yhky; NghFk;. mj;jpl;lk; gw;wp 

b.Jk;ky; vd;gtH gpd;tUk; KbTfisf $WfpwhH: 1.mj;jpl;lk; elj;ij 

khWghLfspdhYk;> ntspj; J}z;Ljy;fshYk; mikfpd;wJ. 2.mit 

tpsf;fTiufis ey;fpg; gpd; nrayKiwapy ,wq;Ffpd;wd. 3.xUtH ed;whfj; 

jpl;lk; jPl;bdhYk;> rpy jpl;lq;fs; rpf;fy; epiwe;jdthfTk;> cz;ikf;Fg; 

Gwk;ghdjhfTk; cs;sd. 

3. jhNk fz;LzUk; jpl;lk; 

 mj;jpl;lk; KiwahdjhFk;. mjpy; gbg;gbahd Kd;Ndw;wq;fs; 

fhzg;ngWk;. mJ nghJj;jpl;lj;jpypUe;J rpwg;Gj; jpl;lj;jpw;Fk;> 

je;jpuj;jpypUe;J eilKiwf;Fk;> Nkyhd nfhs;iffspypUe;J rpwg;G 

eltbf;iff;Fk; ,Oj;Jr; nrd;W rpf;fdkhd Kiwapy nray;gLtjw;F 

toptFf;Fk;. mj;jpl;lj;jpy; nray;fs; Kiwahf> gbg;gbahf eilngWk;. 

xt;nthU jlitAk; Nkw;nfhs;Sk; KbTfs; nghUslf;fk;> fhyk;> tpiy> 

nray;gLj;Jjy; Nghd;wtw;iw mbg;gilahff; nfhz;bUf;Fk;. Fwpf;Nfhs;-----

>nghJf;nfhs;if-----> tphpthd jpl;lk;-----> Gjpa je;jpu cj;jp-----> Nkk;ghl;Lj; 

jpl;lj;jpw;Fhpa %yq;fs;-----> nrayhf;fj; jpl;lk;-----> KbTfis kjpg;gPL 

nra;jy; Nghd;wit gbf;fl;Lg;Nghy; mike;jpUf;Fk;. mk;KiwapYk; rpy 

Fiwfs; cs: 1.jpl;lj;jpy; mt;tg;nghOJ fpilf;Fk; KbTfs; 

KiwahdjhfTk; gpd;gw;wf; $bajhfTk; ,y;yhtpl;lhy; ed;ik gaf;fhJ. 

2.je;jpu cj;jp KbTfisAk;> nray; jpl;l KbTfisAk; mwpe;jpuhtpl;lhy; 

,lHg;ghLfs; Vw;gLk;. 

4. mikg;G Kiwj; jpl;lk; 

 xU epWtdk; vd;gJ gy Jiwfisf; nfhz;l XH mikg;ghFk;. 

xt;nthU JiwAk; VNjDk; xU Fwpg;gpl;l gzpiar; nra;Ak;. cw;gj;jp> 

re;ijg;gLj;Jjy;> epjp> epUthfk; Nghd;wtw;iwj; jdpj;Jiwfshff; fUJtH. 
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xt;nthU JiwAk; gpw JiwfSld; xj;Jioj;J me;epWtdk; Nkk;ghL 

milag; ghLgLk;. 

re;ijiaj; NjHnjLj;jy; 

 xU ehl;bd; vy;yh ,lq;fisAk; Rw;Wyhtpw;fhf Nkk;gLj;j KbahJ. 

rhpahd re;ijiaj; NjHe;njLf;fhtpl;lhy; jpwikahfr; nray;gl KbahJ. 

mnkhpf;f ehl;Lr; Rw;Wyhf; fofk; Vwj;jho ehw;gJ ehLfspy; Rw;Wyh 

mYtyfq;fisj; jpwe;J mnkhpf;f ehl;Lr Rw;Wyhtpd; rpwg;ig typAWj;jpaJ. 

mjdhy; fdlh> nkf;rpNfh> ,q;fpyhe;J> n[Hkdp> [g;ghd; Mfpa 

ehLfspypUe;J 87% gazpfs; mnkhpf;fhtpw;F te;jdH. mtHfsplkpUe;J 74% 

me;epar; nrythzp fpilj;jJ. vdNt re;ijiaj; NjHe;njLj;jy; vdgJ xU 

Kf;fpakhd nrythFk;. cyfpd; ve;jg; gFjpapypUe;J kpFjpahd gazpfs; 

tUfpd;wdH. ve;j ,ilj;jufHfs; kpFjpahd Nehf;f Ntz;L;k;. vdNt 1.Rw;Wyh 

re;ijahFk; ,lk;> 2.EfHNthhpd; epiy> 3.,ilj;jufHfs; Nghd;wtw;iw 

kdj;jpy; nfhz;L re;ijiaj; NjHe;njLf;f Ntz;Lk;. 

 ,t;tsT fhyj;jpw;Fs; ,t;tsT tpw;f Ntz;Lk; vd;W jpl;lkpl;Lk;> Gjpa 

khw;wq;fis kf;fsplk; mwptpj;Jk;> GJg; nghUs;fis my;yJ ,lq;fis 

kf;fsplk; njhptpj;Jk;> Nkk;ghl;Lf; Fwpf;Nfhis mila Ntz;Lk;. epjp> kdpj 

rf;jp Nghd;wit Nkk;ghl;Lj; jpl;lj;jpw;Fg; gad;gLk; tifiaj; jPHkhdpf;f 

Ntz;Lk;. cs;sikg;Gf;Fk; eilKiwf;Fk; cwT ,Uf;fNtz;Lk;. 

EfHNthiuAk; ,ilj;jufHfisAk; Nkk;ghl;Lj; jpl;lj;jpw;Fs; mlf;fNtz;Lk;. 

 rpy epWtdq;fs; kuGtopapy; nrd;W jpl;lkpLfpd;wd. mit Gjpa 

Kiwfisg; GFj;JtJk; ,y;iy. Gjpa Kiwfis ehLtJk; ,y;iy. 

EfHNthhpd; kd epiyiag; Ghpe;J GJik nra;tJk; ,y;iy. epWtdj;jpd; 

Nkk;ghl;Lj; jpl;lk; mjd; Fwpf;Nfhis epiwNtw;Wtjhf ,Uf;fNtz;Lk;. xU 

epWtdk; jhd; gpbj;J itj;Js;s re;ijiag; gho;gLj;jp tplf;$lhJ. 

EfHNthhpd; ey;nyz;zj;ij ,oe;Jtplf;$lhJ. jpl;lkhd nefpOk; jd;ikia 

cilajhfTk;> Gjpa re;jHg;gq;fisg; gad;gLj;jpf; nfhs;sf; $bajhfTk; 

,Uf;f Ntz;Lk;. Nkyjpfhhpfs;> epUthfpfs; Nghd;Nwhhpd; xj;Jiog;G 

ifahshj jpl;lk;> epiyaw;w re;ij> re;ijapy; Vw;gLk; jpBH khw;wq;fs;> 

mz;ikapy; re;ijapy; Vw;gl;l khw;wj;ij mwpahik> mwpa tpUk;ghik> 

kw;wtHfspd; mwpTiuiaf; Nfshik> jpl;lk; ntw;wpngWtjw;Fhpa fhyk; 

jhuhik> jpl;lkpLtjpy; mDgtk; ,d;ik> jpl;lkpLgtHfSf;Fk;> jpl;lj;ijr; 
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nray;gLj;JtHfSf;Fk; ,ilNa xw;Wikapd;ik Nghd;wit Nkk;ghl;Lj; 

jpl;lj;ijf; nfLf;fFk;. 

 Rw;Wyhtpd; Njitia mq;F te;Js;s gazpfspd; vz;zpf;ifiaf; 

nfhz;L mwpayhk;. Rw;Wyh ikaj;ij tphpTgLj;jp> EfHNthhpd; 

ey;nyz;zj;ijg; ngwNtz;L;k;. rhd;whf ,e;jpar; Rw;Wyhf; fofk; ,e;jpar; 

Rw;Wyh ikaq;fisg; gw;wp ey;nyz;zk; nfhz;l ehLfspilNa tpsk;guk; 

nra;fpwJ. Rw;Wyhj; Jiwapy; gazKftHfs;> Rw;Wyh elj;JeHfs; 

Nghd;Nwhhpd; xj;Jiog;Gld re;ijia mila Ntz;Lk;. tpiy> vjpHghHf;Fk; 

,yhgk;> Nghl;bapd; msT> re;ijj; jpUg;gq;fs; Nghd;wtw;iwf; ftdpj;Jr; 

re;ijiag; gpbf;f Ntz;Lk;. kpFjpahd EfHNthiuf; ftHjy;> gq;Fj; 

njhifiaf; $l;Ljy;> gazpfis ePz;l ehl;fs; jq;Fk;gb nra;jy;> fldpy; 

Rw;Wyhr; nry;y mDkjpj;jy;> thof;ifahsUf;Fr; rYiffs; Nghd;wit 

re;ijia tphpTgLj;j cjTk;. 

 gUtfhy NtWghl;bw;Nfw;w Njitfis epiwT nra;jy;> Fwpg;gpl;l 

EfHNthiuf; ftdpj;jy;> ngUk; gzf;fhuHfisAk;> ePz;l fhyk; 

jq;FgtHfisAk;> khehL> $l;lk; elj;JeHfisAk; Rw;Wyhr; nry;yj; 

J}z;Ljy;> FLk;gj;Jld; Rw;Wyhr; nry;yj; J}z;Ljy;> tpiyr; rYif> 

FOg;gazj;ij Cf;Ftpj;jy;> Vw;Wf; nfhs;sg;gl;l Kd;gjpT Kiwiag; 

gpd;gw;Wjy; Nghd;wit tpw;gidapd; jpwikia kpFjpg;gLj;Jk;. 

Nkk;ghl;Lj; jpl;lj;jpy; re;ij Muha;r;rpapd; gq;F 

 Rw;Wyh Nkk;ghl;Lj; jpl;lj;jpw;F md;iwa ehs;tiu Njitg;gLk; 

nra;jpfs; tUkhW: 1.Njitf;Nfw;gr; Rw;Wyh ikaj;jpy; fpilf;Fk; trjpfspd; 

gz;Gfs;> msTfs;> fUtpfs;> Nritfs;><Hg;Gfs;> Vw;Wf;nfhs;Sk; jd;ik 

my;yJ ,ayhik 2.gazk; nra;af;$ba gazpfspd; vz;zpf;if> EfHNthhpd; 

gz;Gfs;> mtHfspd; Njit> mtHfspd; Kjd;ik tpUg;gk;> Nrit gw;wpa 

fUj;Njw;wk;> Rw;Wyh ikaj;ijg; gw;wpa vz;zk;. 3.ntsp epfo;r;rpfspd; 

jhf;fk;> nghUshjhuk;> me;epar; nrythzp khw;wk;> murpay; epiy Nghd;wit 

Rw;Wyhit tphptilar; nra;Ak; my;yJ ghjpf;fTk; nra;Ak;. 4.Nghl;bapLk; 

Rw;Wyh ikaq;fs;> Nritfs;> mtw;wpd; ed;ik jPikfs;> tiffs;> 

topfhl;b>,ilj;jufHfspd; Rw;Wyh elj;Jk; jpwd;> Rw;Wyhr; nry;y 

tpUk;GNthhplk; ,ilj;jufHfs; cUthf;Fk; vz;zq;fs; Nghd;wit Rw;Wyhit 

tsHf;Fk;.  
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5.tpLKiwf;fhyg; gazj;ij Cf;Ftpj;jy;. 6.tpsk;guk;> tpw;gid> gf;ftypik> 

kf;fs; njhlHG Nghd;w gy;NtW %yf;$Wfs; xd;W NrHe;J nray;gl Ntz;Lk;. 

7.xt;nthU ehLk; jq;fs; ehl;bw;Nfw;w nfhs;iffisg; gpd;gw;w Ntz;Lk;. 

Nkw;F n[Hkdp gpd;gw;Wk; nfhs;ifia gphpl;ld; gpd;gw;wpdhy; Njhy;tp 

milaf;$Lk;. vdNt xt;nthU ehLk; ntt;Ntwhd cj;jpfisf; ifahz;L 

Rw;Wyhit Nkk;gLj;j Ntz;Lk;. tpsk;gu cj;jpfSk; NtWgl Ntz;Lk;. 

rhd;whf ,e;jpah> ,q;fpyhe;J ehl;Lf;F XH cj;jpiaAk;> gpuhd;R ehl;Lf;F 

,d;ndhU cj;jpiaAk;> mnkhpf;f ehl;bw;F kw;nwhU cj;jpiaAk; gpd;gw;wp 

tpsk;guk; nra;aNtz;Lk;. 

 ntspehl;Lg; gazpfs; ,e;jpahtpw;Fs;; tUk;nghOJ> mtHfs; te;jpwq;Fk; 

,lq;fspy; mtHfis tuNtw;fpd;w thrfq;fs; ,lk;ngw Ntz;Lk;. Rw;Wyhg; 

gazpfSf;Fr; Rw;Wyh gw;wpa mikj;Jj; jfty;fSk; fpilf;Fk;gbr; 

nra;;aNtz;Lk;. Njrpar; Rw;Wyhf; fofq;fs;> khepy kj;jpa Rw;Wyhf; fofq;fs; 

Nghd;wit nra;jpfis toq;fNtz;Lk;. Njrpar; Rw;Wyhf; fofj;jpd; topahfr; 

Rw;Wyhj;Jiw Nkk;gl;L tUtijg; gazpfSf;F czHj;j Ntz;Lk;> GfhHfs;> 

tpkHrdq;fs;> MNyhridfs; tuhky; ghHj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;. ntspehl;Lg; 

gazpfspd; kdk; Nehfhky; ghHj;Jf;nfhs;s Ntz;Lk;. ftdk;-----> mf;fiw-----> 

MHtk; -----> nray;gLj;Jjy; vd;w Kiwapy; nray;fs; eilngw Ntz;Lk;. 

 Njrpar; Rw;Wyh mYtyfq;fs;> tl;lhur; Rw;Wyh mYtyfq;fs; 

½my;yJ ¾gq;F gzj;ij Nkk;ghl;Lj; jpl;lj;jpw;fhfr; nrytopf;fpd;wd. 

me;je;j ,lq;fspy; cs;s Rw;Wyh mYtyfq;fs; gazpfsplk; thp t#ypj;J> 

mtw;wpy; 40% gzj;ij Nkk;ghl;bw;fhfr; nrytopf;fpd;wd vd;W xU Gs;sp 

tptuk; $WfpwJ. 

 tuT nryTj; jpl;lk; gw;wp ieypd; vd;gtH rpy fUj;Jfisf; 

$wpAs;shH: 1.tuT nryTj; jpl;lj;jpw;Fk;> fpilf;Fk; %yg;nghUs;fSf;Fk; 

,ilNa cs;s cwTfis mwpaNtz;Lk;. nryitj; jhq;fpf;nfhs;s Ntz;ba 

rf;jp muRf;Fk; ,Uf;fNtz;Lk;. 2.Nkk;ghl;L Kaw;rpfspYk; khw;wq;fspYk; 

Vw;gLk; Nghl;bfisf; $He;J ftdpf;f Ntz;Lk;. re;ij ,yf;Ff; FOf;fs;> 

gaz trjpfs; Nghd;wtw;iw Muha Ntz;Lk;. 3.re;ijapy; Vw;gLk; 

khw;wq;fSf;Nfw;g tuT nryTj;jpl;lk; nefpOk; jd;ikAilajhf 

,Uf;fNtz;Lk;. tpw;gid> ,yhgk; Nghd;wtw;wpy; gpwtw;wpd; nry;thf;Ff; 

$Lkhapd; mjw;F vjphpilahfr; nray;glf; $bajhf ,Uf;fNtz;Lk;. 
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 Mz;Lf;nfhU KiwNa Nkk;ghl;Lj; jpl;lq;fs; NghLtH. Gjpa re;ijia 

mwptjw;Fk;> Gjpa Rw;Wyhj; jpl;lq;fs; toq;Ftjw;Fk;> gioa ,lq;fisg; 

GJg;gpg;gjw;Fk; Xuhz;Lf;fhyk; MFk;. rpy epWtdq;fs; gy epWtdq;fs; 

ePz;lfhyj; jpl;lq;fs;> FWfpafhyj; jpl;lq;fs; vd ,Utifj; jpl;lq;fis 

itj;Js;sd. 

Rw;Wyh Nkk;ghL  

 Rw;Wyhj; Jiwapy; re;ij ,aypd; Kf;fpakhd gzp vd;d ntd;why; 

re;ijg; gFjpfspy; cs;s EfHNthHfspd; kdjpy; nghUisg; gw;wpa 

tpopg;GzHit Vw;gLj;JtJ MFk;. ,jid Nkk;ghl;bd; %yNk nra;a KbAk;. 

Rw;Wyh Nkk;ghL vdgJ re;ij ,ay; fyitapd; Kf;fpakhd $Wk;> 

re;ijg;gLj;Jjypy; Kf;fpakhd fUtpAkhFk;. Nkk;ghl;bd; mbg;gil Nehf;fk; 

vd;dntd;why; nra;jp njhlHgpd; %yk; EfHNthiuAk;> ,ilj;jufHfisAk; 

xU Fwpg;gpl;l tifapy; epidf;fTk;> nray;glTk; jfty; njhptpj;jy; my;yJ 

Cf;fg;gLj;Jjy; MFk;. 

 kw;w Jiwfisg; NghyNt Rw;Wyhtpy; ntw;wpfukhd re;ijg;gLj;Jjy; 

vd;gJ rhpahd nghUs;> re;ij njhlHGila tpiyf;nfhs;if> jpwikahd> 

ek;gpf;ifahd gfpHT nray;ghl;L Kiw Mfpatw;why; kl;Lk; miktjpy;iy. 

thbf;ifahsHfSlDk;> ,ilj;jufHfSlDk; Kiwahd njhlHG nfhz;L 

mjd; %yk; cw;gj;jpahsHfSf;Fk; EfHNthHfSf;Fk; cs;s ,ilntspiaf; 

Fiwg;gJk; kpfTk; mtrpakhFk;. vdNt Rw;Wyh Nkk;ghl;bd; mbg;gil gzp 

vd;dntd;why; EfHNthUld; rf;jptha;e;j njhlHig Vw;gLj;jpf;nfhs;SjNy 

MFk;. 

 thbf;ifahsHfSf;Fj; jfty; njhptpf;Fk; %d;W re;ij ,ay; fUtpfs; 

gpd;tUkhW: 1)tpsk;guk; 2)tpw;gid MjuT 3)nghJ[d njhlHG Mfpait 

MFk;. 

tpsk;guk; 

 “re;ijg; gLj;jg;gl;l nghUs;fs; Nritfs; Mfpatw;wpd; tpw;gid 

Nkk;ghl;ilf; fUj;jpy; nfhz;L nra;jpfisg; gug;Gk; eltbf;iffSf;F 

tpsk;guk; vd;W ngaH”. 

 ,d;W cyfpy; ve;jg;nghUis tpw;f Ntz;Lnkd;whYk; tpsk;guk; 

Njitg;gLfpwJ. tpsk;guk; ,y;yhky; tpw;gidAk; ,y;iy vd;w epiy cs;sJ. 
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vdNt Rw;Wyh nghUisAk; tpw;gjw;F tpsk;guk; mtrpak; Njitg;gLfpwJ. 

nghJthf tpsk;guk; vd;gjw;F xU nghUis my;yJ Nritia kf;fSf;Fj; 

njhpag;gLj;Jjy; vd;W ngaH. ,d;W tpsk;gukhdJ kdpj rKjha tho;tpy; 

xU mq;fkhfNt ,lk; ngw;Ws;sJ. tpsk;guk; vd;gjw;fhd NkYk; xU 

tpsf;fj;ijf; fhzyhk;.  

 “xU Fwpg;gpl;l muNrh> cw;gj;jpahsHfNsh> tpw;gidahsHfNsh gzk; 

nrytpl;L jq;fsJ Nehf;fj;ij epiwNtw;wpf;nfhs;s ifahsg;gLk; Kiwjhd; 

tpsk;guk; MFk;”. 

 Rw;Wyhtpy; tpsk;gug;gLj;jNtz;ba nghUs; Rw;Wyhg; gazp nry;Yk; 

,lj;ijNa Fwpf;fpwJ. vdNt Rw;Wyhtpy; Rw;Wyh ,lq;fisg; gw;wpa 

nra;jpfis kf;fspilNa gug;Gfpd;w Kiwf;Fj;jhd; tpsk;guk; vd;W ngaH 

MfpwJ. 

tpsk;guj;jpd; ed;ikfs; 

 tpsk;guk; vd;gJ nghUs;fspd; tpw;gidia mjpfhpf;f cjTk; 

Kf;fpakhd rhjdkhFk;. nghUs;fis cw;gj;jp nra;NthH jq;fs; nghUs;fis 

tpw;gjw;F tpsk;guj;ijg; gad;gLj;Jfpd;wdH. tpsk;guk; nghUs;fis thq;fj; 

J}z;Ltjhy; thzpfk; ngUFfpwJ. kf;fs; kpFjpahd gz;lq;fis 

thq;Ftjhy; mtHfspd; tho;f;ifj;juk; caHfpwJ. tpsk;guj;jpd; ed;ikfis 

fPo;f;fz;lthW tifg;gLj;jpf; $wyhk;. 

 Rw;Wyh ikaq;fisg; gw;wp tpsk;guk; nra;tjhy; mJ kpFjpahd 

kf;fsplk; nrd;wilfpwJ. ,J xU tpw;gidahsuhy; nra;aKbahj 

fhhpakhFk;. 

 tpsk;guj;ij jpUk;g jpUk;g ,lk;ngwr; nra;ayhk; vd;gJ mjd; mLj;j 

Kf;fpakhd gzpahFk;. tpw;gidahsH ,t;thW mbf;fb nrhy;yKbahJ. 

 tpsk;guq;fs; tpw;gidahsHfs; nra;aKbahj EZf;fj;ijg; 

gpd;gw;Wtjd; %ykhf nghUs;fis thq;ff;$ba thbf;ifahsHfis 

vspjpy; nrd;wilfpwJ. 

 tpsk;guk; nra;tjw;fhd nryT kpff;FiwT vd;gJ tpsk;guj;jpd; mLj;j 

Kf;fpakhd ed;ikahFk;. nra;jpfisg; gug;g gpd;gw;wg;gLk; vy;yh 

El;gkhd KiwfspYk; nryT FiwthdJ tpsk;guNkahFk;. 
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tpsk;guj;jpw;Fj; jpl;lkpLjy; 

 Rw;Wyh ikaq;fisg; gw;wpa tpsk;guk; vt;thW mika Ntz;Lk; 

vd;gij Kjypy; jpl;lkplNtz;Lk;. tpsk;guj;jpy; fhzg;gLk; jiyg;G> 

nrhw;nwhlHfs;> thrfq;fs;> tz;zq;fs;> msT> mikg;G> mr;rpLk; Kiw 

Nghd;wtw;iw jdpf; ftdj;Jld; jpl;lkpl Ntz;Lk;. gazpzpd; kdijf; 

ftUk;gbahfTk;> MHtj;ijj; J}z;Lk; gbahfTk; tpsk;guj;jpid 

mikf;fNtz;Lk;. NkYk; ve;j mstpy; vt;tsT fhyk; tpsk;guk; 

nra;aNtz;Lk; vd;gijAk; jPHkhdpf;f Ntz;Lk;. xUgf;f tpsk;guk; vd;why; 

khjk; xUKiwAk; miug;gf;f tpsk;guk; vd;why; khjj;jpw;F ,uz;L KiwAk; 

ntspaplyhk;. NkYk; mbf;fb tpsk;guk; nra;aNtz;bAs;sjhy; Rw;Wyh 

ikaj;ijg; gw;wpa nra;jpfis Kjypy; mbf;fbAk; gpd;dH ePz;l ,ilntsp 

nfhLj;Jk; tpsk;gug;gLj;jyhk;. ,t;thW tpsk;guk; jpl;lkpl;L nra;ag;gl 

Ntz;L;k;. 

tpsk;gu rhjdq;fisj; NjHe;njLj;jy; 

 tpsk;guk; nra;rpdwtH tpsk;gu rhjdq;fis NjHe;njLg;gjpy; mjpf 

ftdk; nrYj;j Ntz;Lk;. me;j NjHthdJ tpsk;guk; vt;tsT ,lq;fisr; 

nrd;wilfpwJ. ve;j tifahd kf;fisr; nrd;wilfpwJ>vg;gbahd 

Ntz;LNfhis cgNahfpg;gJ Mfpatw;wpd; mbg;gilapy; mika Ntz;Lk;. 

tpsk;gu rhjdq;fisj; NjHe;njLg;gJ fPo;f;fz;l fhuzpfshy; mikfpwJ. 

 kf;fspd; tpsk;gu rhjd gof;fq;fs; 

 nghUs;fspd; jd;ikfs; 

 tpsk;gu rhjdj;jpd; nrytpdk; 

 Nkw;fz;l %d;W fUj;Jf;fisAk; kdjpy; nfhz;L tpsk;gu 

rhjdq;fisj; NjHe;njLj;jhy; mJ tpsk;gug;gLj;Jjiy ntw;wpfukhf;Fk; 

vd;gjpy; Iakpy;iy. 

nra;jp NjHT 

 NjHe;njLf;fg;gLk; nra;jpfs; kf;fs; kdjpy; ey;nyz;zj;ij vOg;gp 

me;j ,lq;fSf;F Rw;Wyh nry;y KbntLg;gjw;Fj; Njitahd msT 

nra;jpfs; ,lk;ngw Ntz;Lk;. tpsk;gur; nra;jpfs; kf;fs; ftdj;ij 

<Hg;gjhfTk;>nra;jpfs; kpifg;gLj;jf; $bajhfTk; ,Uf;fNtz;Lk;. 

nrhy;yg;gLk; nra;jpahdJ fPo;f;fz;l mk;rq;fisf; nfhz;bUf;f Ntz;Lk;. 
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1. jfty;fs; njspthdjhfTk;> mit xU Kbit vLg;gjw;Fj; 

NjitahdjhfTk; ,Uf;fNtz;Lk;. 

2. thbf;ifahsHfs; kj;jpapy; MHtj;ijj;; J}z;Lk; tifapy; 

,Uf;fNtz;Lk;. 

3. nrhy;yg;gLk; nra;jpahdJ ek;gfj; jd;ik nfhz;ljhf ,Uf;fNtz;Lk;. 

4. Rw;Wyh nry;tjw;fhd vz;zj;ij mtHfspd; vz;zq;fspypUe;J 

ntsptur; nra;jyhf ,Uf;f Ntz;Lk;. 

5. tpsk;gug;gLj;jg;gLk; nra;jpfs; kf;fs; kdjpy; epiyj;J epw;Fk; mstpy; 

,Uf;f Ntz;Lk;. 

tpsk;gu nryTfs; 

 Rw;Wyh tpsk;guj;jpw;F nra;ag;gLk; nryTfs; gw;wp tuT nryTj; jpl;lk; 

jahhpf;f Ntz;Lk;. tpsk;guk; nra;a Njitahd msT gztrjp cs;sjh 

vd;Wk; me;j gztrjpia nghUs;fistpw;gidapd; %yk; ngw Kbakh 

vd;gijAk; fz;lwpjy; mtrpak;. xU tpsk;guj;jpw;F vt;tsT nryT nra;a 

KbAk; vd;gijak; jPHkhdpg;gJ mtrpak;. ,g;gbg;gl;l KbTfs; vLg;gjw;F 

fPo;f;fz;l topKiwfs; ifahsg;gLfpd;wd. 

1. tpsk;gu epWtj;jpd; nfhLf;Fk; rf;jpapd; mbg;gilapy; tpsk;gu tuT 

nryT jpl;lkplg;gl Ntz;Lk;. 

2. nghUs;fspd; tpw;gidapy; xU Fwpg;gpl;l rjtPjk; vd;w KiwapYk; 

tpsk;guj;jpw;F nryT nra;ayhk;. 

3. jdf;F vjpuhfg; Nghl;bapLk; fk;ngdpfSf;F ,izahf nrytplyhk;. 

4. filrpahf fk;ngdpapd; tpsk;gu Nehf;fj;jpd; mbg;gilapYk; 

tsk;guj;jpw;F nryT nra;ag;glyhk;. 

tpsk;guk; nra;ag;gLk; rhjdq;fSk; topfSk; 

 nra;jpfis tpsk;guk; nra;tjw;fhf fPo;f;fz;l rhjdq;fisg; 

gad;gLj;jyhk;. 1) nghJthd tpdk;gu rhjdq;fs; ,jpy; gj;jphpf;if> thndhyp> 

njhiyf;fhl;rp> jpiug;glk; Mfpait ,lk; ngWfpwJ. 2) ntsp tpsk;guq;fs;> 

,jpy; Rtnuhl;bfs; ,lk; ngWfpwJ. 3) Neubahf „Nfl;lyhf;‟ mDg;GtJk; 

mQ;ry;top tpsk;guk; MFk;. 4) jpiug;glk; 5) rpwg;Gg; gupRfs;> epidTg; 

nghUs;fs; toq;Fjy; 6) tzpfj;Jld; ,ize;J Nkk;gLj;Jjy; 7) 
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tpw;gidahFk; ,lj;jpy; tpsk;guk; nra;jy; 8) Rw;Wyh nghUl;fhl;rp> fz;fhl;rp 

Nghd;wtw;wpy; gq;nfLj;jy; Mfpait tpsk;gu rhjdq;fshf fUjg;gLfpwJ. 

tpsk;guj;jpd; tpisTfisj; jPHkhdk; nra;Ak; Kiw 

 jw;fhyj;jpy; gy tpsk;gu rhjq;fs; %yk; tpsk;guk; nra;tjw;F mjpf 

nghUl;nryT Vw;gLfpwJ. vdNt mjpf nryT nra;ag;gl;l tpsk;guj;jpd; %yk; 

nghUs;fspd; tpw;gid mjpfhpj;Js;sjh vd;gij cWjpg;gLj;jpf; nfhs;tJ 

epWtj;jpd; Kf;fpa fhhpakhf cs;sJ. ,jid tpsk;guj;jpd; tpidTfis 

ghpNrhjpj;Jg; ghHg;gjd; %yk; nra;a KbfpwJ. ,g;gb tpsk;guj;jpd; gad;fis 

mjpfhpj;Jf;nfhs;s KbfpwJ. fPo;f;fz;l ghpNrhjidfisr; nra;J 

tpsk;guj;jpd; tpisTfisj; jPHkhdpf;fyhk;. 

1. tprhhpj;J mwpjy; vd;w Kiwapd; %yk; tpsk;guj;jpd; tpisTfis 

mwpayhk;. 

2. epidTgLj;Jk; ghpNrhjid ,e;j Kiwapy; VNjDk; xU 

tpsk;gug;glj;jpy; kl;Lk; gpuRuk; nra;J mJ ve;j fl;Liuapy; te;Js;sJ 

vd;W Qhgfj;ijg; ghpNrhjpg;gjhFk;. 

3. rpy tpsk;guq;fis fhl;b mjid gbj;Js;shHfsh vd;gij Nfl;L 

mwpe;J nfhs;Sjy; MFk;. 

4. tpw;gid ghpNrhjid %yKk; mwpayhk;. mjhtJ ,k;Kiwapd; fPo; 

tpsk;guk; nra;j gpwF eilngWk;. tpw;gidiaAk;> mjw;F Kd;G 

eilngw;w tpw;gidiaAk; fzf;fpl;L tpsk;guj;jpy; tpisTfis 

mwpjy; MFk;. 

tpsk;guj;ij jpl;lkpLjypd; gy;NtW epiyfs; 

 xU tpsk;gukhdJ jpl;lkplg;gl;L nray;gLj;jg;gl Ntz;Lk;. mg;gb 

jpl;lkpLjypy; fPo;f;fz;l gy;NtW epiyfs; cs;;sd. 

a) tpsk;gug; nghUisg; gw;wpa tpsf;fk; 

 Kjyhtjhf tpsk;guk; nra;ag;gLk; nghUs; mjid EfHNthUf;F vd;d 

gaidf; nfhLf;fpwJ vd;gijj; njhpag;gLj;j Ntz;Lk;. ,J kpfTk; 

Kf;fpakhd fhhpakhFk;. cjhuzkhf xU Nrhg;ig gw;wp tpsk;guk; 

nra;Ak;NghJ mJ vj;jifa %yg;nghUs;fspdhy; nra;ag;gl;lJ vd;W nrhy;y 

Ntz;bajpy;iy. me;j Nrhg; vt;thW „rUkj;jpd; moifg; ghJfhj;J 

,sikiaf; nfhLf;fpwJ‟ vd;W tpsk;guk; nra;aNtz;Lk;. mJNghyNt 
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fhHlaH jd;dk;gpf;ifiaf; nfhLf;fpwJ vd;Wk;> moF rhjdg;nghUs;fs; 

vopiyf; nfhLf;fpwJ vd;Wk; rpfnul;Lfs; rKjha me;j];J kw;Wk; 

jd;dk;gpf;ifia nfhLf;fpwJ vd;Wk; Rw;Wyh gazk; kdjpw;F epk;kjpiaf; 

nfhLf;fpwJ vd;Wk; tpsk;guk; nra;jhy; mJ kf;fs; kj;jpapy; gpugykhfp me;j 

nghUs;fspd; cgNahfj;ijg; gw;wp ed;F mwpe;J nfhs;fpd;wdH. 

b) re;ijg; gphpTfis tiuaiw nra;J nfhs;Sjy; 

 ,g;NghJ tpsk;guk; nra;ag;gLtjw;F nghUs; ,Uf;fpwJ. me;j 

nghUspypUe;J kf;fs; vd;d vjpHghHf;fpwhHfs; vij tpUk;GfpwhHfs; vd;Wk; 

njhpfpwJ. Mdhy; Kf;;fpakhdJ vd;dntd;why; me;j nghUis vt;tsT NgH 

cgNahfpf;fpwhHfs;. mtHfs; vq;nfy;yhk; trpf;fpwhHfs; vd;gijj; 

njhpe;Jnfhs;s Ntz;Lk;. 

 thbf;ifahsHfspy; Mz; ngz; vt;tsT NgH> mtHfspd; rKjha 

nghUshjhu me;j];J> efuq;fspy; my;yJ fpuhkq;fspy; trpf;fpwhHfsh vd;w 

nra;jp mtHfs; trpf;Fk; ,lq;fspd; jd;ik> xU thbf;ifahsH ruhrhpahf 

vt;tsT nghUs;fis thq;FfpwhH> mtHfs; thq;Fk; jpwd; ruhrhpahdNjh jpBH 

vd;W caHe;jpUf;fpwjh Nghd;wit gw;wpa cz;ikfis njhpe;Jnfhz;L 

tpsk;guj;ij mjw;Nfw;g jpl;lkply; Ntz;Lk;. 

c) re;ijf; Fwpf;Nfhspd; tpsf;fj;ijj; njhpe;J nfhs;Sjy; 

 tpsk;guq;fs; ve;j #o;epiyfspy; nra;a Ntz;Lk; vd;W njhpe;J 

nfhz;l gpwF cw;gj;jpahsHfspd; re;ijgLj;Jk; jpl;lq;fis njhpe;Jnfhs;s 

Ntz;Lk;. Vndd;why; re;ijj; jpl;lj;jpy; xU cw;gj;jpahsH jdJ 

nghUisg;gw;wpa xU tUlj;jpw;Nfh my;yJ xU rpy tUlq;fSf;Nfh 

jpl;lq;fis jPl;b itj;jpUg;ghH. mij itj;Jf; nfhz;L ePz;lfhy my;yJ 

FWfpa fhy tpsk;guk; nra;ayhk;. 

d) tpsk;gur; nray;ghLfis jpl;lkply; 

 ,g;NghJ> vd;d nghUis tpw;gJ> ahUf;F tpw;gJ> EfHNthHfs; 

vq;nfy;yhk; ,Uf;fpwhHfs;> mtHfSf;F me;j nghUis vg;gb nfhz;L 

NrHg;gJ vd;gijj; njhp;e;Jnfhz;l gpd;G> thbf;ifahsHfs; nghUis Nfl;L 

thq;Ftjw;fhf mtHfSf;F nraY}f;fk; mspf;Fk; tpjkhf tpsk;gur; 

nray;ghLfisj; jpl;lkply; Ntz;Lk;. tpsk;guj; jpl;lj;jpy; ,uz;L Kiwfs; 



41 
 

cs;sd. KjyhtJ Kiw vd;gJ ey;y fUj;Jf;fis Rakhd rpe;jid 

mbg;gilapy; kf;fSf;F giwrhw;WtjhFk;. ,t;thW giwrhw;Wk;NghJ 

kf;fisr; nrd;wiltjw;fhf gj;jphpf;if rhjdk; kw;Wk; thd;ntsp rhjdk;> 

njhiyf;fhl;rp> gpuRuq;fs; Mfpatw;iwg; gad;gLj;j Ntz;Lk;. ,itfspy; 

,uz;L gphpTfs; fhzg;gLfpd;wd. 

 tpsk;gu rhjdq;fs; %yk; kf;fs; ghHj;J Nfl;L tp\aq;fisj; 

njhpe;Jnfhs;Sjy; Kjy; gphpT MFk;. nra;jpj;jhs;fs;> gpuRuk;> thndhyp 

mwpf;iffs;> nlyptp\d; nra;jpfs; Mfpaitfs; ,tw;wpy; mlq;Fk;. 

,uz;lhtjhf> Jz;L gpuRuq;fs; Rtnuhl;bfs; thfdq;fs; kPJ xl;;lg;gLk; 

mwpf;iffs; Nghd;wit kf;fSf;F nra;jpfspd; jd;ikfis mbf;fb 

epidTf;Ff; nfhz;L tUfpd;wd. ,t;thW nra;jpfis kf;fs; kj;jpapy; 

tpsk;guk; nra;j gpwF tpsk;gu eltbf;iffis KbTf;Ff; nfhz;L tUjy; 

mtrpakhFk;. 

 Nkw;fz;l Kiwfspy; tpsk;guk; nra;ag;gl;litfs; vd;d gyid 

mspj;Js;sJ vd;gJ Fwpj;J ghprPyid nra;tJ mtrpakhFk;. Kjyhtjhf 

EfhNthH tpsk;guk; nra;ag;gl;l xU nghUis gw;wp KOikahf 

mwpe;jpUf;fpd;wduh vd;W njhpe;Jnfhs;s Ntz;Lk;. ,t;thW nghUisg;gw;wp 

mwpe;Jnfhz;lgpd; mjd;kPJ ehl;lk; nfhs;Sk; eltbf;ifapid 

Nkw;nfhz;Ls;shHfsh vd;Wk; njhpe;J nfhs;sNtz;Lk;. ,g;gb ehl;lk; nfhz;l 

nghUis vj;jidNgH thq;fpdhHfs; vd;gijAk;> xUKiw thq;fpa egH 

mg;nghUspd; gad;ghl;by; jpUg;jpaile;J kPz;Lk; kPz;Lk; mg;nghUis 

thq;Ffpd;whHfs; vd;gijAk; ghpNrhjpj;jy; mtrpakhfpwJ. 

Rw;Wyh tpLjpfs;  

 Rw;Wyhtpd; mbg;gilj; Njitfspy; jq;FkplKk; xd;whFk;. jq;Fk; 

,lj;jpd; mikg;G> jd;ikfs; nra;ag;gl;Ls;s trjpfs; Nghd;wit Rw;Wyhit 

tsHf;Fk; fhuzpfshFk;. trjpAs;s tpLjpfisg; ngw;Ws;s fhuzj;jhy;> rpy 

Rw;Wyh ikaq;fSf;F gazpfs; nry;fpd;wdH. Rtpl;rHyhe;J> `hye;J> 

M];jphpah> nejHyhe;J Nghd;w ehLfspy; trjpAk;> ey;y czTk;> Jg;GuTk; 

Rfhjhuj;Jld; $ba tpLjpfs; cs;s ,lq;fspy; tUfpd;w gazpfspd; 

vz;zpf;iff;F Vw;whwHNghy; jq;Fkpl trjpiaAk; ngw;wpUf;f Ntz;Lk;. 

kpFjpahd miwfs; tPz; nryit cz;lhf;Fk;. jq;Fkplk; gytiff; 
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fl;lzq;fspy; fpilf;f Ntz;Lk;. Rw;Wyh ikak; Nkk;ghL milAk;nghOJ 

jq;Fkpl trjpAk; ngUf Ntz;Lk;. 

 jq;Fk; ,lk; xU ehl;bd; kjpg;ig;ngUf;Fk;. xU ehl;bd; ngUikia 

may;ehl;Lg; gazpfsplk; fhl;LtJ jq;FkplkhFk;. jq;Fkplj;jpy Rw;Wyhg; 

gazpfSf;Fj; Njitahd trjpfs; nra;ag;gl;bUf;f Ntz;Lk;. Rw;Wyh 

nry;gtHfs; ntspaplq;fspy; jq;fs; tPl;by; ,Ug;gijg; Nghd;W jq;fpapUf;f 

tpUk;GgtH> mtHfs; tPl;by; ,Uf;Fk; midj;J trjpfisAk; vjpHghHg;gH. 

ey;y trjpfs; nra;ag;gl;l miwfshy; nghUshjhu tsk; ngUFk;. r%ff; 

FOr; NrHf;iffs; mjpfkhFk;. tpLjp tzpfKk; ngUFk;. jq;Fkplk; 

Rw;Wyhtpd; cs;sikg;ig tsHf;Fk;. jq;Fkplj;jpypUe;J Rw;Wyh cUthfpwJ 

vdyhk;. tsUk; Rw;Wyhj; Jiwia NkYk; tsHg;gJ jq;Fk; tpLjpfshFk;. 

tpLjp tpsf;fk; 

 tpLjp vd;gjw;F czT> ciwAs;> Nrit Nghd;wtw;iw toq;Fk; xU 

fl;blk; my;yJ epWtdk; vd;W ntg;];lH mfuhjp tpsf;fk; nfhLj;Js;sJ. 

tpLjp vd;gjw;F czT> ,Ug;gplk; toq;Fk; ,lk; vd;Wk;> gazpfs; 

kfpo;r;rpahfg; nghOJNghf;Fk; ,lk; vd;Wk;> nghJ ,lk; vd;W mfuhjpfs; 

tpsf;fk; mspj;Js;sd. tpLjp vd;gJ gy miwfisf; nfhz;;l xU 

fl;blkhFk;. mJ Fwpg;gpl;l tpiyapy; czTk; jq;Ftjw;F ,lKk; ey;Fk;. 

mq;F cs;ehl;Lg; gazpfSk;> ntspehl;Lg; gazpfSk; jw;fhypfkhfj; 

jq;FtH. mJ murhYk; jdpahuhYk; elj;jg;gLk; muq;Ffs;> filfs; Nghd;w 

gpw trjpfSk; ,Uf;Fk;. tpLjp vd;gJ xU tpUe;jpdiu tuNtw;gJ NghyTk;> 

gazpapd; nrhe;j tPl;by; ,Ug;gJ Nghd;w czHtpidAk; Vw;gLj;jf; $bajhf 

,Uf;f Ntz;Lk;. mt;tpLjpfspy; miwfis Kd;gjpT nra;Ak; trjpahf 

,Uf;f Ntz;Lk;. 

tpLjpfspd; tuyhW 

 Rw;Wyhg; gazk; nra;gtHfSf;F ,utpy; ghJfhg;ghfj; jq;Ftjw;F 

,ltrjp Ntz;Lk;. fd;dpahFkhpapy; cs;s xUtH nfhy;fj;jhtpw;Fr; Rw;Wg; 

gazk; nry;fpwhH vd;W itj;Jf; nfhs;Nthk;. mtH xNu ehspy; 

nfhy;fj;jhtpw;Fr; nrd;W midj;J ,lq;fisAk; Rw;wpg; ghHj;J tpl;L 

tuKbahJ. me;j khjphp re;jHg;gq;fspy; ,utpYk; gfypYk; jq;Ftjw;F ,lk; 

Ntz;Lk;. ve;jg; gazpf;Fk; Fwpg;gpl;l Xhplj;jpy; xU ehisf;F Nky; 
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jq;Ftjw;Fk; xa;ntLg;gjw;Fk; trjpahd ,lk; Ntz;Lk;. FLk;gj;Jld; 

Rw;Wyhr; nry;gtHfSf;F ,utpy; jq;Ftjw;F miwfs; Ntz;Lk;. 

rj;jpuq;fs;  

 Muk;gj;jpy; rj;jpuq;fs; Rw;Wyhg; gazpfspd; Njitfis epiwT 

nra;jd. cNuhkHfspd; Ml;rpf; fhyj;jpy; rj;jpuq;fSk;> mUe;jfq;fSk; 

,Ue;jd. mit czT> ghdq;fs;> Nfspf;iffs; Nghd;wtw;iwg; gazpfSf;F 

mspj;jd. cNuhkg; NguuR tPo;e;jgpd; rj;jpuq;fs; jq;fs; kjpg;ig ,oe;jd. gy 

Mz;Lfs; tiu rj;jpuj; njhopy; tsuhky; ,Ue;jJ. cNuhkg; NguuR tPo;e;jgpd; 

Rw;Wg; gazpfspd; vz;zpf;ifAk; Fiwe;jJ. mbf;fb gazk; nry;Yk; 

gazpfs; ,y;yhky; NghapdH. vdNt rj;jpuj;jpd; NjitAk; ,y;yhky; 

Ngha;tpl;lJ. rj;jpuq;fs; elj;JtJ goikahd njhopyhFk;. 

fpwpj;jtf; Nfhapy;fs;  

 mjd;gpd; fpwpj;Jtf; Nfhapy;fs; Rw;Wyhg; gazpfSf;Fg; Gfyplk; 

mspj;jd. mjdhy; rkaj; njhlHghd Rw;Wyhf;fs; ngUf Muk;gpj;jd. 

Mapuf;fzf;fhd kf;fs; rkaj; njhlHGs;s ,lq;fSf;Fr; Rw;Wyhr; nrd;W 

te;jdH. JwtpaH klq;fSk;> khtl;lj; jiyikf; fpwpj;Jtf; Nfhapy;fSk; 

gazpfis tuNtw;W> mtHfs; jq;Ftjw;F trjpfs; nra;J je;jd. gazpfs; 

,ytrkhfj; jq;fpj; nrd;wdH. gzf;fhuHfs; klj;Jj; jiytH miwapy; 

jq;fpdH. Viofs; rhjhuz ,lq;fspy; jq;fpdH. ,e;jpahtpYk; nfhilahspfs;> 

murHfs; Nghd;Nwhuhy; fl;lg;gl;l Nfhapy;fs;> kz;lgq;fs;> jUkrj;jpuq;fs;> 

tzpfH $l;lk; jq;Fk; topkidfs; Nghd;wtw;wpy; gazpfs; jq;fpapUe;jdH. 

mnkhpf;f mUe;jfk; 

 fp.gp.1634-y; rhLNty; Nfhy;]; vd;gtH mnkhpf;fhtpy; Kjd;Kjypy; xU 

mUe;jfj;ij Vw;gLj;jpdhH. mtH fp.gp.1630-y; mnkhpf;fhtpw;F te;jhH. fp.gp.1780-

y; mit nghJkf;fs; $Lk; Gfo;ngw;w ,lq;fshf khwpd. czT cz;zTk;> 

kJ mUe;jTk;> Nfspf;iffisf; fz;L fspf;fTk; kf;fs; mq;Ff; $lyhapdH. 

mq;Fr; rpwg;G epfo;r;rpfSk; eilg;ngw;wd. fp.gp.1783-y; jsgjp [hH[; 

th\pq;ld; mtHfs; epa+ahHf;fpy; cs;s gpUd;fp]; vd;w tpLjpapy caH 

,uhZt mjpfhhpfSf;F tpUe;jspj;jhH. fphPd;buhfd; vd;Dk; rj;jpuj;jpy; 

Gfo;ngw;w gh];ld; NjePH tpUe;J eilngw;wJ. mt;tplq;fspy; $ba kf;fNs 

mnkhpf;fg; Gul;rpia cUthf;fpdH. 
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,e;jpah 

 ,e;jpahtpy; gazpfs; jq;Ftjw;F tp`huq;fSk;> jHkr; rj;jpuq;fSk; 

,Ue;jd. mt;tplq;fspy; gazk; nra;gtHfs;> mwpQHfs;> ehLfisf; 

fz;Lgpbf;Fk; tPuHfs;> tzpfHfs; Nghd;NwhH jq;fpdH. mtHfs; mspj;j 

fl;lzj;jpy; mt;tpLjpfs; ele;jd. 

 gz;ilf; fhyg; Gj;jgpf;Ffs; gazpfs; jq;Ftjw;nfd Kjd;Kjypy; 

ghJfhg;ghd ,lq;fisf; fl;bdH. ,e;jpahtpd; gy gFjpfspy; cs;s Fltiuf; 

Nfhapy;fs;> topgLk; ,lq;fshfTk;> Gj;jgpf;Ffs; jq;Fk; ,lkhfTk; ,Ue;jd. 

Gj;jgpf;Ffs; mikjpahd ,lq;fspy; klq;fs; fl;b tho;e;jdH. mtHfs; 

,iwtopghl;by; <Lgl;bUe;jdH. mtHfs; jq;fsplk; te;J jq;fpa 

gazpfSf;Fj; jq;f ,lKk;> cz;z czTk; mspj;jdH. mk;klq;fs; 

Kf;fpakhd rhiyfspy; mike;jpUe;jd. rpy tzpfHfs; mk;klq;fspd; 

epHthfr; nryit Vw;Wf; nfhz;ljhff; fy;ntl;Lf;fshy; mwpaKbfpwJ. 

mk;klq;fs; tzpfHfs; jq;Fk; tpLjpfshfg; gad;gl;ld. tzpfHfspd; 

gzj;ijg; ghJfhf;Fk; ,y;yq;fshfj; jpfo;e;jd. 

 rkaj; njhlHghd Gdpj ,lq;fspy; czTr; rhiyfSk; ,Ue;jd. 

mt;TzTr; rhiyfspy; rikaw;fhuHfs; ,Ue;jdH. nrHrh#hp vd;Dk; 

Mg;fhdpag; NguurH neLQ;rhiyfis mikj;jhH. mr;rhiyapy; Fwpg;gpl;l 

,ilntspf;Fg; gpd; czTr; rhiyfis mikj;J tzpfj;ijAk;> 

gazj;ijAk; ghJfhj;jhH. mNjNghy; Kfk;kjpaHfSk; jq;fs; ehL KOtJk; 

mt;tif czT tpLjpfisf; fl;bdH. gpw;fhyj;jpy; murHfSk;> ethGfSk;> 

ngUk; tzpfHfSk;> nfhilahsHfSk; czT tpLjpfisf; fl;bg; gazj;ij 

vspjhf;fpdH. thzpfk; ngUfpa fhuzj;jhy; ghJfhg;ghd jq;Fk; ,lq;fSk;> 

czT tpLjpfSk; ngUfpd. mt;TzTr; rhiyfs; gazpfSf;F czTk; 

ghJfhg;Gk; mspj;Jld;> mtHfsJ FjpiufSf;Fj; jPtdKk; mspj;jd. 

tpLjpfspd; Njhw;wk; 

 rj;jpuq;fs; gazpfspd; Njitf;Nfw;gTk;> gazpfisj; jpUg;jpgLj;Jk; 

Nehf;FlDk; jw;fhy tpLjpfshf khwpd. mJ kf;fspd; tho;f;ifj; juk;> 

tho;f;if Kiw Nghd;wtw;wpw;F Vw;g eilngw;wd. fp.gp.1744-y; yz;ldpy; 

Nltpl; Nyh vd;gtH Kjy; “FLk;g tpLjpia” yhHL Mr;rhpd; Kd;dhs; tPlhd 

“Nfhtd;l; fhHldpy;” njhlq;fpdhH. mjd;gpd; yz;ld;> gpiul;ld;> gh];ld; 
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vd;Dk; ,lq;fspy; Gjpa tpLjpfs; Njhd;wyhapd. fp.gp.1820-y; Rtpr;rHyhe;jpy; 

Kjy; Rw;Wyh tpLjp fl;lg;gl;lJ. Giftz;bg; gazk; ngUfpajw;F Vw;gj; 

jq;Fk; tpLjpfSk; ngUfyhapd. efHg;Gwq;fspy; Ntiytha;g;Gg; ngUfg; ngUf 

jq;Fk; tpLjpfSk; ngUfpd. efuq;fspy; eilngw;w fspahl;lq;fisf; fhz 

nry;Yk; kf;fSf;Fk; jq;Fk; ,lq;fs; Njitg;gl;ld. vdNt gzf;fhuHfs; 

gytif tpLjpfisf; fl;bdH. 

tpLjpfspd; ntspg;ghL 

 mnkhpf;f mUe;jfj;jpypUe;J tpLjpfs; Njhd;wpd. gpuhd;rpy; 

gzf;fhuHfSk;> Gfo;ngw;wtHfSk; jq;Fk; ,lkhf tpLjpfs; tpsq;fpd. efH 

kd;wq;fSk;> mUe;jf rhiyfSk; tpLjpfs; vd;W toq;fg;gl;ld. fp.gp.1800-y; 

mUe;jfk;> Xl;ly;fs;> tpLjpfs; fhgpfTr]; Nghd;w nrhw;fs; xNu nghUspy; 

gad;gLj;jg;gl;ld. fp.gp.1820-y; Xl;ly; vd;Wk; nrhy; Vw;Wf; nfhs;sg;gl;lJ. 

kf;fs; mt;tplq;fspy; czTk;> ,utpy; ciwASk; ngw;wdH. mnkhpf;f 

tpLjpfs; tzpfHfs; xd;W $Lk; ,lq;fshfj; jpfo;e;jd. mf;fhyj;jpy; 

Xl;ly;fis juk; gphpf;ftpy;iy. 19-k; E}w;whz;by; tpLjpfs; $l;lq;fSk;> 

khehLfSk; elj;Jk; ,lq;fshf tpsq;fpd. fp.gp.1830-y; n`d;wp fpNyh vd;gtH 

ghy;bNkhH tpLjpapd; jiytuhf epakpf;fg;gl;lhH. mt;tpLjpapy; 200 jdp 

miwfs; ,Ue;jd. ,d;W mnkhpf;f tpLjpfspd; nkhj;j tUkhdj;jpy; 1/3 ghfk; 

$l;lq;fs;> khehLfs; Nghd;wit elj;jg;gLtjhy; fpilf;fpd;wd. 

 Rw;Wyhj; Jiw tsHr;rpapy; tpLjpfs; kpFe;j gq;F tfpf;fpd;wd. 

tpLjpfs; ,y;yhky; Rw;Wyh ikaj;ij Nkk;gLj;JtJ kpfTk; fbdk;. 

,e;jpahtpy; Kf;fpakhd Rw;Wyh ikaq;fspd; kj;jpa muRk;> khepy muRk; 

kw;Wk; jdpahH JiwfSk; tpjtpjkhd tpLjpfis mikj;J Rw;Wyhg; 

gazpfspd; ,d;gg; nghOij ,jkhf fopg;gjw;F cjTfpd;wJ. 

,e;jpa Rw;;Wyh tsHr;rpf; fofk; 

 ,e;jpahtpy Rw;Wyh 1960-k; Mz;Lf;Fg;gpwF Ntfkhf tsHr;rpaile;jJ. 

vdNt Rw;Wyh Nkk;ghl;Lf;fhd MNyhrid $Wk;gb [h vd;gtH jiyikapy; 

fkpl;b xd;W mikf;fg;gl;lJ. ,e;j „[hf;‟ fkpl;b 1963-y; jdJ 

ghpe;Jiufisj; rkHgpj;jJ. kj;jpa muR Rw;Wyhj; Jiwapy; kpFjpahd ftdk; 

nrYj;j Ntz;Lk;. ,e;jpa tpLjpf;fofk;> ,e;jpa Rw;Wyhj;Jiwf; fofk;> ,e;jpa 

Rw;Wyhj;Jiw Nghf;Ftuj;Jf; fofk; vd;w %d;W fofq;fis cUthf;f 
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Ntz;Lk; vd;W [h fkpl;b ghpe;Jiuj;jJ. mjd;gb Nkw;fz;l %d;W 

fofq;fis 1965-y; ,e;jpa muR 1953-k; tUlf; fk;ngdpr;rl;lj;jpd; fPo; 

mikj;jJ. Rw;Wyh tpLjpfisf; fl;b epHthfpg;gJ. Rw;Wyhg; gazpfSf;Fg; 

Nghf;Ftuj;Jr; rhjdq;fisf; nfhLj;J cjTtJ Nghd;w Kf;fpag; gzpfis 

,e;j %d;W fofq;fSk; nra;jd. 

 Mdhy; gpd;dH ,e;jpa muR nghUshjhur; rpf;fdk;> jpwikahfr; 

nray;gly;> xt;nthd;Wk; xUq;fpize;J nray;gly;> Kiwahfj; jpl;lq;fs; 

jPl;ly; Nghd;w fhuzq;fSf;fhf ,e;j %d;W fofq;fisAk; ,izf;f KbT 

nra;jJ. mjd;gb 1966 mf;NlhgH 1-k; Njjp ,e;j %d;W epWtdq;fSk; 

,dzf;fg;gl;L nly;ypapy; ,e;jpa Rw;Wyh tsHr;rpf;fofk; vd;w ngaUld; 

Rw;Wyhj;Jiwapd; MjuTld; nray;gl Muk;gpj;jJ. epHthfr; rPHjpUj;jf; 

FOtpd; ghpe;Jiuapd;gb> mNrhfh Xl;ly;fs;> [dgj; Xl;ly;fs;> Nyhb 

Xl;ly;fs;> uQ;rpj; Xl;ly;fs; Mfpait ,e;jpah Rw;Wyhf; fofj;Jld; 1970 

khHr; 28-y; ,izf;fg;gl;L nray;glj; njhlq;fpd. ,e;jpah Rw;Wyh 

tsHr;rpf;fofk; xU muR nghJj;Jiw epWtdk; MFk;. 

,e;jpa Rw;Wyh tsHr;rpf; fofj;jpd; Nehf;fq;fs; 

 ,e;jpa Rw;Wyh tsHr;rpf; fofj;jpd; Nehf;fq;fisAk;> gzpfisAk; 

fPo;f;fz;lthW thpirg;gLj;jyhk;. 

1. Rw;Wyhg; gazpfspd; trjpf;fhf Xl;ly;fs;> Nkhl;ly;fs;> 

rpw;Wz;bafq;fs;> tpUe;jpdH khspiffs;> gazpaH khspiffs;> 

flw;fiu nghOJNghf;F ikaq;fs; Mfpatw;iwg; gy;NtW ,lq;fspy; 

epWtpg; guhkhpj;jy;. 

2. Rw;Wyhg; gazpfSf;F Ntz;ba midj;Juf Nghf;Ftuj;J trjpfis 

mspj;jy;. 

3. Rw;Wyhg; gazpfspd; ,d;gg; nghOJ Nghf;fpw;fhf ,d;dpir epfo;r;rpfs;> 

xyp xsp fhl;rpfs;> ehl;ba ehlfq;fs; Kjyhdtw;iw elj;Jjy;. 

4. may; ehLfspy; cs;s gazpfisf; ftHe;jpOg;gjw;fhf ehl;by; cs;s 

ghuk;ghpak; kw;Wk; fyhr;rhu Kf;fpaj;Jtj;ij tpsk;guk; %yk; 

njhpag;gLj;Jjy;. 

5. Rw;Wyh gazpfSf;Fj; Njitahd vy;yhg; nghUl;fSk; fpilf;ff;$ba 

gy;nghUs; mq;fhbfis Vw;gLj;Jjy;. 
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6. ,e;jpahtpYk; ntspehl;bYk; Rw;Wyh rk;ge;jg;gl;l Nkyhz;ik Nrit 

nra;J nfhLj;jy; MfpaitahFk;. 

,e;jpa Rw;Wyh tsHr;rpf; fofj;jpd; gzpfs; 

 ,e;jpa Rw;Wyh tsHr;rpf; fofkhdJ rpwg;ghd gy gzpfisr; nra;J 

tUfpwJ. tpLjpfs;> rpw;Wz;b rhiyfs; kw;Wk; Rw;Wyhtpd; gpw Jiwfspy; 

Njitg;gLk; kdpj rf;jpia cUthf;Fk; eltbf;iffisr; nra;J tUfpwJ. 

,jw;fhf ,e;j fofk; ehl;by;; 21 tpLjp epHthfk; kw;Wk; tpUe;Jgrhpf;Fk; 

njhopy; El;g epWtdq;fisAk; 15 rikay;fiy gapw;Wtpf;Fk; 

epWtdq;fisAk; mikj;Js;sJ. ,e;j epWtdq;fs; tpLjp epHthfj;jpYk;> 

rikay;fiyapYk; gl;la tFg;Gfis elj;jp tUfpd;wd. ,e;j gbg;Gfs; 

MWkhjk; Kjy; xUtUlk; tiuapyhd fhy msT nfhz;lit. ,e;j 

tFg;Gfs; %yk; Rw;Wyhj; Jiwf;Fj; Njitg;gLk; kdpj rf;jp fpilf;fpwJ. 

 NkYk; ,e;j fofk; rhfrRw;Wyhit Nkk;gLj;jTk; rpy epWtdq;fis 

elj;jp tUfpwJ. Nfhthtpy; Njrpa ePH tpisahl;L epWtdKk; Fy;khHf;fpy; 

,e;jpa kiyNaWjy; kw;Wk; thdgwf;Fk; gapw;rp epWtdKk; nray;gl;L 

tUfpd;wd. NkYk; ,J rk;ge;;jkhf Myp> ghl;dplhg;> Fy;khHf;> FY Mfpa 

,lq;fspy; tFg;GfisAk; elj;jp tUfpwJ. ,e;jpa Rw;Wyh tsHr;rpf;fofk;. 

 NkYk; ,e;jpa Rw;Wyh tsHr;rpf; fofk; ehl;bYs;s el;rj;jpu tpLjpfis 

juthhpahf (xd;W Kjy; Ie;J el;rj;jpuk;) tifg;gLj;JfpwJ. xt;nthU %d;W 

tUlj;jpw;F xU Kiw ,t;thW tifg;gLj;JfpwJ. ,jw;fhfNt tpLjpfs; 

kw;Wk; rpw;Wz;br;rhiy xg;Gjy; kw;Wk; xd;W mikf;fg;gl;Ls;sJ. ,e;j 

FOtpy kj;jpa Rw;Wyhj;Jiw> khepy muRfs;> tpLjp kw;Wk; Rw;Wyhj;Jiw 

rq;fq;fspd; gpujpepjpfs; ,jpy; cWg;gpdHfshf cs;sdH. 

 2000-k; tUl khHr; fzf;nfLg;gpd;gb ,e;jpahtpy; 1164 tpLjpfs; 

cs;sd. mitfspy; 72>156 miwfs; cs;sd. ,e;j tpLjpfs; midj;Jk; 

Rw;Wyhj;Jiwahy; mq;fPfhpf;fg;gl;lit MFk;. jw;rkak; 157 xU el;rj;jpu 

tpLjpfs;> 377 ,uz;L tpLjpfs;> 356 %d;W el;rj;jpu tpLjpfs;> 94 ehd;F 

el;rj;jpu tpLjpfs;> 62 Ie;J el;rj;jpu tpLjpfs;> 54 Ie;J el;rj;jpu Byf;]; 

tpLjpfs;> 64 ghuk;ghpaj; jd;ik nfhz;l tpLjpfs; ,e;jpahtpy; cs;sd. ,e;j 

tpLjpfs; Rw;WyhtsHr;rpf;F ngUk; Nrit nra;J tUfpd;wd. 
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 NkNy $wg;gl;l Nehf;fq;fisAk;> gzpfisAk; epiwNtw;Wk; tifapy;> 

,e;jpa Rw;Wyh tsHr;rpf;fofk;> ika murpd; „Rw;Wyh kw;Wk; tpkhdg; 

Nghf;Ftuj;J‟ mikr;rfj;jpd; xj;Jiog;Gld; Rw;Wyhit Kd;Ndw;wp tUfpwJ. 

1969-k; Mz;;L 129 miwfisAk; Ik;gJ Ng&e;Jfis kl;LNk nfhz;bUe;j 

,f;fofk; ,d;W %thapuj;Jf;Fk; Nkw;gl;l tpLjp miwfisAk;> Ke;E}Wf;Fk; 

Nkw;gl;l NgUe;JfisAk; nfhz;L jpwikahfr; nray;gl;LtUfpwJ. vdNt 

GJj;njk;Gld; tsHe;JtUfpwJ. ,e;jpahtpy; Rw;Wyh xU jdpj;Jiwahf 

mq;fPfhpf;fg;gl;l gpwF ,e;j fofj;jpd; nray;ghL gd;klq;F mjpfhpj;Js;sJ. 

 ,e;jpa Rw;Wyh tsHr;rp fofk; GJ nly;ypapy; cs;s jdJ jiyikf; 

fofj;jpy; tpw;gidg; gphpT xd;iwAk; Jtq;fp Rw;Wyhg; gazpfSf;F Nrit 

nra;J tUfpwJ. Rw;Wyhit tzpfkakhf;Fk; Nehf;fj;Jld; nray;gl;L 

tUfpwJ. ,e;j ,e;jpa Rw;Wyh tsHr;rpf; fofj;jpy; cs;s gy;NtW epGzH 

FOf;fSk;> MNyhridf; FOf;fSk; ey;y Kiwapy; nray;gl;L 

Rw;Wyhj;Jiw tsHtjw;Fg; ghLgl;L tUfpd;wd. 

jkpof Rw;Wyh tsHr;rpf;fofk; 

 Rw;Wyhj; Jiwapd; %yk; fpilj;j tUkhdj;ijf; fzf;fpy; nfhz;L> 

me;j Jiwia Nkk;gLj;j jkpof muR rpwg;Gf; ftdk; nrYj;jpaJ. ,jd; 

tpisthf mikf;fg;gl;lJjhd; jkpof Rw;Wyh tsHr;rpf; fofk; MFk;. 

1. mikg;G 

 1971 [{iy 1-k; Njjp jkpo;ehL Rw;Wyh tsHr;rpf;fofk; jkpof murhy; 

mikf;fg;gl;lJ. ,e;jf; fofk; fPo;f;fz;l Kf;fpa Nehf;fq;fis 

mbg;gilahff; nfhz;L nray;gl;L tUfpwJ. jkpof Rw;Wyh ikaq;fis 

Nkk;gLj;Jjy;> Fiwe;j tUkhdk; ngWNthH jq;Ftjw;Fhpa Xa;T tpLjpfis 

epHkhdpj;J epHthfk; nra;jy;> Rw;Wyh gw;wpa tpsk;guk; nra;jy;> njhlH gaz 

Rw;Wyhf;fis elj;Jjy; Nghd;w mbg;gil Nehf;fq;fisf; nfhz;Ls;sJ. ,e;j 

Rw;Wyhj;Jiw Ik;gJ yl;rk; %yjdj;Jld; Muk;gpf;fg;gl;lJ. jkpo;ehL 

Rw;Wyh tsHr;rpf; fofj;jpd; rpdd;k; „Fil‟ MFk;. ,f;fofj;jpd; jiyik 

,lk; Rw;Wyhj;Jiw tshfk; Xke;J}uH murpdH Njhl;lk;> nrd;id-2 y; 

nray;gl;L tUfpwJ. 

 jkpo;ehL Rw;Wyh tsHr;rpf; fofj;jpd; rhHgpy; jq;Fk; tpLjpfs; glF 

,y;yq;fs;> NgUe;Jfs; Nghd;wit ,af;fg;gl;L tUfpd;;wd. jkpofj;jpy; ,it 



49 
 

Ie;J kz;lyq;fshfg; gphpf;fg;gl;Ls;sd. nrd;id kz;lyj;jpy; khky;yGuk;> 

Kl;lf;fhL> fhQ;rpg;Guk;> tz;lY}H Nghd;w gFjpfSk;> kJiu kz;lyj;jpy; 

nfhilf;fhdy;> godp> uhNk];tuk; Nghd;w gFjpfSk;> jpUr;rp kz;lyj;jpy; 

fd;dpahFkhp> Fw;whyk;> jpUr;nre;J}H Mfpa gFjpfSk;> Nfhit kz;lyj;jpy; 

cjif> KJkiy> Vw;fhL> xNfdf;fy; Nghd;w gFjpfSk; ,lk; ngw;Ws;sd. 

,itfspy; Nfhit kz;lyj;jpypUe;Nj fofj;jpw;F mjpf tUtha; fpilj;J 

tUfpwJ. 1998-k; tUlk; kl;Lk; 533 yl;rk; &gha; tUtha; <l;lg;gl;lJ. 2000-k; 

Mz;by; ntspehl;L Rw;Wyhg; gazpfs; %yk; jkpo;ehl;by; 666.95 Nfhb &gha; 

me;epa nrythzp fpilj;Js;sJ. 

2. rpwg;Gg; gzpfs; 

 jko;ehL Rw;Wyh tsHr;rpf;fofk; 115 jfty; epiyaq;fs;> 42 gazpaH 

mYtyfq;fs;> 50 nra;jp epWtdq;fs; Mfpatw;iwf; nfhz;Ls;sd. GJby;yp> 

nrd;id> uhNk];tuk; Kjyhd efuq;fspy; ,jd; mYtyfq;fs; nray;gl;L 

tUfpd;wd. Rw;Wyhg; gazpfs; jkpofj;ijg; gw;wpa KOikahd jfty;fisj; 

njhpe;Jnfhs;Sk; nghUl;L nrd;idapy; &.2 Nfhb nrytpy; Rw;Wyh jfty; 

ikak; mikf;fg;gl;L tUfpwJ. 

 jkpo;ehL Rw;Wyh tsHr;rpf; fofk; Rw;Wyhg; gazpfSf;F Fiwe;j 

nrytpy; jq;Fk; trjpfisr; nra;J tUfpwJ. gazpfisg; gy;NtW Rw;Wyh 

ikaq;fSf;F mioj;Jr; nry;y jpl;lq;fs; jpl;b nray;gLj;JfpwJ. 26 

tifahd Rw;Wyhf;fis elj;jp tUfpwJ. „jkpo;ehL czT tpLjp‟ vd;w 

ngahpy; Gfo;ngw;w Rw;Wyh ikaq;fspy; cz;Zk; tpLjpfisAk; jq;Fk; 

tpLjpfisAk; fl;b Nrit nra;J tUfpwJ. ,f;fofj;jpd; fl;Lg;ghl;bd; fPo; 

RkhH 36 jq;Fk; tpLjpfs; cs;sd. ,tw;Ws; el;rj;jpu jFjngw;w Xl;ly;fs; 

Ie;J cs;sd. ,ti KiwNa kJiu> Nfhak;Gj;J}H> xNdf;fy;> Vw;fhL Mfpa 

,lq;fspy; cs;sd. 

 ,f;fofk; nrd;id> rpjk;guk;> Nfhak;Gj;J}H> Fd;D}H> Fw;whyk;> 

xfNdf;fy;> X#H> fhQ;rpGuk;> fd;dpahFkhp> fpU\;zfphp> Fk;gNfhzk;> 

nfhilf;fhdy;> kJiu> khky;yGuk;> Nky;kUtj;J}H> KJkiy> ehfg;gl;bdk;> 

godp>gpr;rhtuk;> uhNk];tuk;> uhzpg;Ngl;il> Nryk;> rhj;J}H> jQ;rht+H> 

jpUr;rp>jpUr;nre;J}H> jpUney;Ntyp> jpUj;jzp> cOe;J}H Ngl;il> 

cjfkz;lyk;> VHf;fhL Mfpa ,lq;fspy; tpLjpfis mikj;J epHtfpj;J 
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tUfpwJ. NkYk; flw;fiu tpLjpiaAk; elj;jp tUfpwJ. ,J jtpu jkpo;ehL 

KOtjpYk; nkhj;jk; gj;J ,isQH tpLjpfisAk; Vw;gLj;jp cs;sJ. 

 Nfhit> kJiu> jpUr;rp Kjypa efuq;fspypUe;J mtw;iwr; Rw;wpAs;s 

Rw;Wyh ikaq;fisr; Rw;wpg;ghHf;f jf;f Vw;ghLfs; nra;ag;gl;Ls;sd. 

nrd;idapypUe;J fPo;f;fz;l gy Rw;Wyhf;fis elj;jp tUfpwJ. xU ehs; 

nrd;id efu Rw;Wyh> khky;yGuk; Rw;Wyh> xU ehs; ghz;br;Nrhp Rw;Wyh> 

jpUg;gjp Rw;Wyh> xU ehs; NjrpaH jhprd Rw;Wyh(khq;fhL)> xU ehs; jpUkyh 

jhprd Rw;Wyh> xU ehs; njhz;il ehl;L jpUg;gjpfs; Rw;Wyh> xU ehs; 

Ntshq;fz;zp Rw;Wyh> jpUtz;zhkiy fphptyk; Rw;Wyh> njd;dd;$H 

Rw;Wyh> xU ehs; ty;yf;Nfhl;il jpUj;jiy Rw;Wyh MfpaitahFk;. 

 xU ehs; RUl;lg;gs;sp Rw;Wyh> ehd;F ehs; Nrho ehl;L jpUg;gjpapd; 

Rw;Wyh> Ie;J ehs; ghz;ba ehl;L jpUg;gjpfs; Rw;Wyh>MW ehs; njd;dpe;jpa 

Rw;Wyh> xU ehs; Kfhk;gpif Rw;Wyh> VO ehs; Nfhth ke;jpuhya Rw;Wyh> 

vl;L ehs; Kfhk;gpif Rw;Wyh> vl;L ehs; fpof;F Nkw;F flw;fiu Rw;Wyh> 

vl;L ehs; jkpo;ehL Rw;Wyh> vl;L ehs; Me;jpuh Rw;Wyh> gjpdhd;F ehs; 

Kk;ig m[e;jh vy;Nyhuh Rw;Wyh> gjpdhd;F ehs; njd;dpe;jpa Rw;Wyh> 

gjpdhd;F ehs; g+hp> fah> fhrp> myfhghj; Rw;Wyh kw;Wk; khztHfSf;F 

Ngf;Nf[; Rw;Wyh Mfpaitfis rpwg;Gld; elj;jp tUfpwJ. 

 Nfhil thr];jyq;fisAk;> Nfhtpy;fisAk;> tpLKiw nghOJ 

Nghf;fplq;fisAk; ghHitapLtjpy; may;ehl;Lg; gazpfs; mjpf MHtk; 

fhl;Lfpd;wdH. vdNt ,f;fofk; nfhilf;fhdy;> Kl;lf;fhL gpr;rhtuk;> Cl;b> 

Vw;fhL Mfpa ,aw;if moFkpf;f ,lq;fspy; glF tPLfisf;fl;b Rw;Wyhg; 

gazpfisf; ftHe;J tUfpwJ. Kl;lf;fhl;by; may;ehl;Lg; gazpfisf; 

ftUk; tifapy; gy Gjpa ePH tpisahl;Lfs; mwpKfg;gLj;jg;gl;Ls;sd. 

 jkpo;ehL Rw;Wyh tsHr;rpf fofj;jpd; jfty; ikak; kw;Wk; 

tpw;gidf;$lk; nrd;id mz;zhrhiyapy; cs;s NjtNeag; ghthzH ika 

E}yfj;jpy; nray;gl;L tUfpwJ. ntspehl;L kw;Wk; cs;ehl;Lg; gazpfspd; 

eyd;fisf; fUj;jpy; nfhz;L ,e;j ikak; njhlq;fg;gl;lJ. Rw;Wyhg; 

gazpfSf;fhd jfty;fs; ,q;F fpilf;fyhk;. Rw;Wyh ifNaLfs; gpujpfs;> 

tiuglq;fSk; fpilf;Fk;. Rw;WyhTf;fhd gazr;rPl;Lfs; Kd;gjpT trjpAk; 

,q;F cz;L. 
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 ,t;thW jkpo;ehL Rw;Wyh tsHr;rpf; fofj;jpd; mhpa Kaw;rpahYk;> 

jkpof murpd; MjuthYk; Rw;Wyhj;Jiw jkpofj;jpy; rpwg;ghd 

tsHr;rpaile;Js;sJ. NkYk; jkpof Rw;Wyhj;Jiw may;ehl;L kf;fshy; 

<Hf;fg;gLtjhy; ,e;jpa muR mjpf mstpy; md;dpa nrythzpia <l;b 

tUtJld; Njrpag; nghUshjhuj;ijAk; caHj;jp tufpwJ. 1995-96-k; tUl 

kjpg;gPl;bd; gb Rw;Wyh %yk; jkpofj;jpy; 9>76>680 NgH Ntiy tha;g;Gk; 

12>22>587 NgH kiwKf Ntiytha;g;G ngw;wdH. 
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myF-3 

Rw;Wyhtpd; gaz KftHfs; 

 gazg;gzp epWtdq;fspy; gzp GhpgtHfNs „gaz KftHfs;‟ MthH. 

gaz KftHfs; jdpahH Jiwiar; rhHe;jtHfs; MtH. mtHfs; Rw;Wyhtpy; 

Kf;fpag;gq;F ngWtJld; Rw;Wyhj;JiwiaAk; tsHf;fpd;wdH. gaz 

KftHfs; Rw;Wyh ikaq;fspd; Nkd;ikia kf;fsplk; gug;gp kf;fisr; 

Rw;Wyh nry;yj; J}z;Lfpd;wdH. NkYk; gazj;jpw;fhd midj;J 

Vw;ghLfisAk; nra;J topfhl;LgtH gaz KftHfNsahtH. gaz trjpfis 

kw;wtHfSf;F nra;J jUgtiu gaz KftH vd;W $wyhk;. ey;y gapw;rpAk; 

mDgtKk; ngw;wpUf;Fk; ,e;j gaz KftHfs; trjpahfg; gazk; nra;tjw;F 

mwpTiu $Wfpd;wdH. gazk; gw;wpa tpguq;fisj; jUtJk;> gazk; 

rk;ge;jg;gl;l Njitfis epiwNtw;wpj; jUgtUk; gaz KftNu mtuJ 

gzpfis tphpthf Muhayhk;. 

gaz KftHfspd; gzpfs; 

 gaz KftHfspd; gzpfs; ,lj;jpw;F ,lk; NtWgLfpwJ. NkYk; 

mtHfs; ve;j tif njhopy;fspy; <LgLfpd;wdH vd;gijg; nghUe;Jk; 

mtHfsJ gzpfs; mikfpd;wd. Rw;Wyh KftHfspd; mYtyfk; mtHfs; 

Rw;Wyhitg;gw;wp ed;whfj; njhpe;J itj;jpUf;f Ntz;Lk;. Rw;WyhNthL 

njhlHGila gpw Jiwfs; vt;thW nray;gLfpd;wd vd;gijAk; KftHfs; 

mwpe;jpUf;f Ntz;Lk;. Rw;Wyh KftHfspd; gzpfisf; fPo;f;fz;lthW  

tifg;gLj;jyhk;. 

1) gazj;ijg; gw;wpa nra;jpfisj; njhptpj;jy; 

 xU Rw;Wyhg; gazpapd; fUj;Jg;gb xU gaz Kfthpd; Kf;fpakhd 

gzp vd;dntd;why; gazq;fisg; gw;wpa Njitahd jfty;fisg; 

gazpfSf;F mspf;f Ntz;Lk;. jhd; gazk; nra;ag; NghFk; ,lq;fisg; 

gw;wpa gazpapd; tprhuizfSf;F jf;f gjpy; mspf;f Ntz;Lk;. vdNt 

gazj;ijg; gw;wpAk;> Rw;Wyh ikaj;ijg; gw;wpAk; njspthd mwpT ,Ue;jhy; 

jhd; gazpfspd; re;Njfq;fisj; jPHf;fKbAk;. gaz KftH vd;gtH gazk; 

nra;gtHfSf;F xU topfhl;bahf tpsq;ff; $batH. vdNt Rw;Wyhg; 

gazpfspd; Njitfis czHe;J mjw;Nfw;g elf;f Ntz;Lk;. mNjNeuk; 

Rw;Wyhtpd; EZf;fq;fisAk; mwpe;jpUf;f Ntz;Lk;. ,tw;wpw;F Rw;Wyh 
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KftHfs; ey;y eilapy; jpwikahf Ngrf;$ba Mw;wiyg; ngw;wpUf;f 

Ntz;Lk;. NkYk; gaz KftHfs; ,uz;L my;yJ %d;W nkhopfs; Ngrj; 

njhpe;jpUf;f Ntz;Lk;. 

2) gazj;jpw;fhd jpl;lq;fisj; jPl;Ljy;  

 jpl;lq;fisj; jPl;;b mjd; mbg;gilapy; eilngWk; Rw;Wyhf;fNs 

ntw;wpailfpd;wd. xU Rw;Wyhitj; jpl;lkpl;lhy;jhd; mjw;fhFk; nryitf; 

fzf;fpl KbAk;. jpl;lkply; vd;gJ rw;W fbdkhd NtiyahFk;. ,jw;F 

MHtKk; mDgtKk;> tplhKaw;rpAk; Njit. gazpfspd; tpUg;gj;jpw;Nfw;g 

jpl;lkpl Ntz;Lk;. ve;j topj;jlj;jpy; nry;yNtz;Lk;. ve;j thfdj;jpy; nry;y 

Ntz;Lk;> vq;Nf jq;FtJ> vq;Nf cz;gJ> vq;Nf gazpfSf;F nghOJNghf;F 

fpilf;fpwJ Nghd;w gy mk;rq;fisAk; myrp Muha;e;J Kd;$l;bNa 

jpl;lkpl;L gazpfSf;F cjTtNj gaz KftHfs; gzpahFk;. 

3) gazj;jpw;fhd Kd;Ndw;ghL nra;jy; 

 Rw;Wyhg; gazk; rpwg;gila Rw;Wyh KftHfs; rpy Kd;Ndw;ghLfisr; 

nra;jhf Ntz;Lk;. Kjyhtjhf gUtq;fhyq;fSf;F Vw;w tifapy; Rw;Wyh 

ikaq;fisj; NjHe;njLf;f Ntz;Lk;. gazk; nra;a ,Uf;Fk; xt;nthU ,lk; 

gw;wpa nra;jpfis KftH njhpe;J itj;jpUf;f Ntz;Lk;. gazj;jpl;lj;jpy; 

,lk; ngw;Ws;s ikaq;fSf;F Kjypy; nrd;W ghHitapl;L mq;Fs;s 

trjpfisg; gw;wpj; njhpe;Jnfhs;s Ntz;Lk;. Nghf;Ftuj;J fk;gdpfs;> Xl;ly; 

nrhe;jf;fhuHfs;> fhH nrhe;jf;fhuHfs; Nghd;w epWtdq;fSld; xg;ge;jq;fSk; 

Vw;ghLfSk; nra;Jnfhs;Sjy; mtrpak;. ,jw;Fg; gpwNf gazj;jpw;fhd 

Kd;Ndw;ghLfisAk; nryTfisAk; nra;a Ntz;Lk;. Fwpg;gpl;l fhyj;jpw;F 

Vw;wgb jpl;lkpl;Lr; Rw;Wyhf; FOit mioj;Jr; nry;y Ntz;Lk;. 

 gaz KftHfs; vt;tsTjhd; jpl;lkpl;Lr; Rw;WyhTf;F Vw;ghL 

nra;jhYk; tpsk;guk; ,y;yhky; gazpfs; Rw;WyhTf;F tukhl;lhHfs;. vdNt 

kf;fSf;F Rw;Wyhit mwptpf;f tpsk;guk; nra;a Ntz;bAs;sJ. nghpa 

Rw;Wyh KftHfs; jq;fs; epWtdq;fspy; tpsk;guj;Jf;fhf jdpahf Jiwiaj; 

njhlq;fp ,Uf;fpwhHfs;. 

4) gazr; rPl;Lfis thq;fpj; jUjy; 

 gazpfSf;F gazk; nra;tjw;fhd bf;nfl;Lfis thq;fpj; jUjy; 

gaz KftHfspd; gzpfspy; xd;whFk;. tpkhdk;> fg;gy;> uapy;> NgUe;J 
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Nghd;wtw;wpy; Kd;gjpT nra;J bf;fl;Lfis thq;fpf; nfhLf;f Ntz;Lk;. 

Mdhy; ,g;gb gazr; rPl;Lfis thq;fpf; nfhLf;Fk; KftHfSf;F gy;NtW 

tifahd thfdq;fisg; gw;wpa Ez;zwpT Njitg;gLfpwJ. tpkhdk;> fg;gy;> 

uapy;> NgUe;;Jfspd; fhy ml;ltiz> fl;lz tpguk;> gazj;jpw;fhf 

vLj;Jf;nfhs;Sk; Neuk;> nry;Yk; jlk; Mfpatw;iwAk; gaz KftH njhpe;J 

itj;jpUf;fNtz;Lk;. mt;tg;NghJ ,itfspy; Vw;gLk; khw;wq;fisAk; njhpe;J 

itj;jpUf;f Ntz;Lk;. 

 tpkhdf; fl;lzk; fk;gdpf;F fk;gdp khWgLfpd;wJ. NkYk; ehl;Lf;F ehL 

gzj;jpd; kjpg;Gk; khWfpwJ. rpy tpkhdf; fk;gdpfs; jpBnud gaz Neuj;ij 

khw;wptpLk;> uj;J nra;Ak;. Gjpa topj;jlq;fis mwptpf;Fk;. gaz KftHfs; 

,J Nghd;w khw;wq;fis clDf;Fld; njhpe;J itj;Jf;nfhs;Sjy; mtrpak;. 

uapy; gazq;fspYk; gy rpf;fy;fis KftHfs; re;jpf;f Ntz;bAs;sJ. 

,e;jpahtpy; tpiuT tz;bfSf;Fk; rhjhuz uapy; tz;bfSf;FkpilNa 

fl;lzj;jpy; NtWghLfs; cs;sd. mbf;fb fl;lzq;fSk; $l;lg;gLfpd;wd. 

NkYk; Kjy;tFg;G> ,uz;lhk; tFg;G> FSFS tFg;G Nghd;wtw;wpw;Fk; 

fl;lzq;fs; khWgLfpd;wd. vdNt gazKftH ,jidnay;yhk; ftdkhf 

njhpe;J nfhs;s Ntz;Lk;. NgUe;JfspYk; ,Nj epiyjhd;. vdNtjhd; Rw;Wyh 

KftHfs; tpkhdk;> uapy;> NgUe;J fl;lz khw;wq;fs;> fhy ml;ltiz 

khw;wq;fs; Mfpaitfis mt;tg;NghJ mwpe;Jnfhz;L kpf vr;rhpf;ifahfr; 

nray;gl Ntz;Lk;. 

5) ntspehl;L ehza khw;W nra;J nfhLj;jy; 

 gazpfSf;F Njitahd ntspehl;L ehza khw;wk; nra;J nfhLj;jy;> 

gazf;fhNrhiyfs; Mfpatw;iw toq;FtJk; Rw;Wyh Kfthpd; gzpfshFk;. 

,jdhy; gazpfs; rpukkpy;yhkYk;> fhytpuak; ,y;yhkYk; Rw;Wyhit 

Nkw;nfhs;sKbfpwJ. ,jdhy; ehza khw;Wf;fl;Lg;ghL tpjpKiwfs;> xU 

ehl;L ehzaj;jpw;Fk; kw;nwhU ehl;L ehzaj;jpw;Fk; kjpg;gpYs;s NtWghLfs; 

Nghd;w tpguq;fis mwpe;jpUf;f Ntz;baJ gaz Kfthpd; gzpahFk;. 

,jdhy; ntspehl;Lg; gzk; ngWtjw;fhf gazpfSf;F Vw;gLk; f\;lq;fs; 

ntFthff; FiwfpwJ. 

6) MAs; fhg;gPL nra;J jUjy; 

 Rw;Wyhg; gazpfSf;F capUf;F MAs; ghJfhg;G ghyprpfisAk;> 

mtHfsJ tpiy caHe;j clikfisg; ghJfhf;f nghJ ghJfhg;G 
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ghyprpfis vLj;Jj; jUtJ gazKftHfspd; flikahFk;. tpkhdg; 

gazj;jpd; NghJ tpgj;J Vw;gl;lhy; tpkhdf; fk;gdpNa e\;l<L jUfpwJ. 

,t;thW ghyprpfis vLj;Jf; nfhLg;gjhy; gazpfspd; ghJfhg;gpw;F 

cj;jputhjk; fpilf;fpwJ. 

 RUf;fkhf Rw;Wyh Kfthpd; gzpfisf; fPo;f;fz;lthW $wyhk;: 

1. jdpegUf;Nfw;w gazj;jpw;Fj; jpl;lkply;> ghJfhg;ghf gazpfis 

mioj;Jr; nry;Yjy;> FOr; Rw;Wyhtpw;F Vw;ghL nra;J mioj;Jr; 

nry;yy;.  

2. tpLjpfspy; jq;Ftjw;F miwfis Kd;gjpT nra;jy;> czT 

trjpfisr; nra;JjUjy;> thfdq;fis Vw;ghL nra;J jUjy;> 

thfdq;fspypUe;J tpLjpfSf;Fg; gazpfspd; cilikfisg; gj;jpukhf 

vLj;Jr; nry;Yjy;> ,irf;fr;Nrhp> jpiug;glk;> ehlfk; Nghd;wtw;wpw;F 

mDkjpr; rPl;L Kd;gjpT nra;jy;. 

3. Rw;Wyhit tpsk;gug;gLj;Jjy;> gazpfspd; clikfis fhg;gPL 

nra;jy;> nkhop E}y;fisf; nfhLj;jy; gazf;fhNrhiyfs; kw;Wk; 

ntspehl;Lg; gzj;ij khw;Wjy;> tprh> gh];NghHl;> Rfhjhur; 

rhd;wpjo;fis ngw;Wj; jUjy;. 

4. tpkhdk;> uapy;> fg;gy; NgUe;J Nghd;wit nry;Yk; Neuq;fis 

mwpe;jpUj;jy;> tpLjpfspd; fl;lzk; mitfspd; juk; kw;Wk; miwfspd; 

mikg;G Nghd;wtw;iwj; njhpe;jpUj;jy;. 

tzpfr; Rw;Wyh> rkar; Rw;Wyh> tpisahl;Lg; Nghl;bfs;> $l;lq;fs;> khehLfs; 

Nghd;wtw;wpw;F gaz Vw;ghLfisr; nra;J jUjy; Mfpait gaz KftHfs; 

gazpahff; fUjg;gLfpwJ. 

Rw;Wyh KftHfSf;F fpilf;Fk; tUtha; 

 gazj; jpl;l tpguq;fis kf;fSf;Fj; njhptpj;J mtHfsJ Iaq;fisg; 

Nghf;fp mtHfisr; Rw;Wyhtpw;F mioj;Jr; nrd;W jf;f Vw;ghLfisnay;yhk; 

nra;J nfhLf;Fk; Rw;Wyh KftHfSf;F fPo;f;fz;l gy topfspy; tUtha; 

fpilf;fpwJ. 

1. tpkhdk;> fg;gy;> uapy;> NgUe;J> fhH> N`hl;ly; Kjyhditfspd; 

Nritfis gazpfSf;F thq;fp nfhLg;gjhy; ,e;j epWtdq;fs; Rw;Wyh 
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KftHfSf;F Nrit Copak; nfhLf;fpd;wd. ,jd; %yk; KftHfs; 

tUtha; fpilf;fpwJ. 

2. md;dpaehl;L gzkhw;wk;> fhg;gPL nra;J nfhLg;gJ %ykhfTk;> 

gazpfspd; fhNrhiyia khw;wpf; nfhLg;gjd; topahfTk; KftHfSf;F 

gzk; fpilf;fpwJ. 

3. gazpfs; Kd;$l;bNa nrYj;Jk; gazf; fl;lzk;> itg;Gj;njhiffs; 

Kjyhdtw;wpd; %yk; fpilf;Fk; FWfpajhy; tl;bj;njhif. 

4. Rw;Wyh mikg;ghsuhf gzpGhptjhy; Rw;Wyh tpw;gidapy; fpilf;Fk; 

Mjhak;. 

5. Rw;Wyhit ntw;wpfukhf elj;jp Kbj;jgpd; gazpfs; kdKte;J 

mspf;Fk; md;gspg;Gj;njhif %ykhfTk; KftHfSf;Fg; gzk; 

fpilf;fpwJ. 

 ,t;thW Rw;Wyhit elj;jpf;nfhLf;Fk; gaz KftHfs; gy;NtW 

topfspy; tUkhdk; ngWfpd;wdH. 

,e;jpahtpy; Rw;Wyh KftHfs; 

 ,e;jpa Rje;jpuk; mile;j gpd;dH ,e;jpahTf;F tUk; Rw;Wyhg; 

gazpfspd; vz;zpf;if mjpfhpj;Jf; nfhz;Nl te;jJ. vdNt Rw;Wyhit 

Nkk;gLj;j ,e;jpa muR gy eltbf;iffis Nkw;nfhz;lJ. mjd; gpwFjhd; 

Kiwahd gaz KftHfs; epakdk; nra;ag;gl;ldH 1949-y; MW 

gazKftHfs; xd;W NrHe;J N[.fhl;fuh vd;gthpd; jiyikapy; „,e;jpah 

gaz KftHfs; rq;fk;‟ xd;W mikf;fg;gl;lJ. ,jd; Kf;fpa Nehf;fk; gaz 

KftHfspd; eyd;fisg; ghJfhg;gNjahFk;. mjd; gpwF ,e;j rq;fkhdJ 

KiwahfTk;> jpl;lkpl;lgbAk; nray;glj; njhlq;fpaJ. ,J kpfTk; gue;j 

eltbf;iffis Nkw;nfhs;fpwJ. RkhH 300 cWg;gpdHfs; nfhz;l gaz 

KftHfspd; rq;fk; nrd;id> gk;gha;> fy;fj;jh> by;yp Mfpa efuq;fspy; 

nray;gl;L tUfpwJ. 2001 Mk; Mz;L Vg;uy;khj Gs;sptpgug;gb ,e;jpahtpy; 

388 Rw;Wyh elj;JdHfSk;> 290 gaz KftHfSk;> 258 Nghf;Ftuj;J 

mikg;ghsHfSk; mq;fPfhpf;fg;gl;Ls;sdH. 

 ,e;jpa murhq;fk; gaz KftHfspd; Kf;fpaj;Jtk; fUjp gy 

epge;jidfis tpjpj;J Rw;Wyh KftHfSf;F mq;fPfhuk; toq;fpaJ. 

epge;jidfis epiwNtw;Wk; gazKftHfSf;F ,e;jpa murpd; Rw;Wyh 
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,af;FeH mq;fPfhuk; toq;FthH. gaz KftHfspd; mq;fPfhuj;jpw;fhf muR 

fPo;f;;fz;l tpjpKiwfisf; nfhz;L te;jJ. mjd;gb> 

1. gaz KftHfs; Xuhz;L Kd; mDgtk; cilatHfshf 

,Uf;fNtz;Lk;. 

2. mq;fPfhpf;fg;gl;l gazKftHfs; mt;tg;NghJ muR ntspapLk; 

MizfisAk; rl;lq;fisAk; kjpj;J elf;f Ntz;Lk;. 

3. .gaz KftHfSf;Fj; jdp mYtyfq;fSk;> Neub gzpahsHfSk; 

,Uf;fNtz;Lk;. ,e;j KONeu CopaH ehzak; khw;W> elg;G nra;jpfs; 

Kd;gjpT nra;jy; Nghd;w tpguq;fis mwpe;jpUf;f Ntz;Lk;. 

4. NkYk; gazKftH Mq;fpyk;> ,e;jp> n[Hkd;> gpnuQ;R kw;Wk; tl;lhu 

nkhopfis mwpe;jpUf;fNtz;Lk;. 

5. gaz KftHfSf;F ehL KOtjw;Fk; my;yJ xU Fwpg;gpl;l 

khepyj;jpw;F kl;LNk mq;fPfhuk; toq;fg;gLk;. 

6. ,j;jifa mq;fPfhuk; ngw;w gaz KftHfs; murhq;fj;jhy; mq;fPfhuk; 

ngw;w Rw;Wyh topfhl;bfisNa gzpapy; NrHj;Jf;nfhs;s Ntz;Lk;. 

7. mq;fPfhuk; ngw;w gaz KftHfs; xt;nthU Mz;Lk; Mz;lwpf;if 

xd;iw muRf;F rkHgpf;f Ntz;Lk;. mjpy; me;j Mz;L nrd;w ,lq;fs;> 

mioj;Jr; nry;yg;gl;l gazpfspd; vz;zpf;if mjw;fhf t#ypf;fg;gl;l 

njhif Kjypad ,lk; ngw;wpUf;f Ntz;Lk;. 

8. gaz KftHfl;F mq;fPfhuk; nfhLf;fg;gl;lij uj;J nra;tjw;F 

muRf;F mjpfhuk; cz;L. 

9. mq;fPfhuk; ngw;w gaz KftHfs; Neubahf uapy; my;yJ NgUe;J 

gazr;rPl;il tpw;f KbahJ. me;j Nghf;Ftuj;J NghHLfspd; 

topahfNtjhd; tpw;f KbAk;. 

10. .gazKftHfs; hprHt; tq;fpapd; chpkKk;> gd;dhl;L tpkhdg; 

Nghf;FtuT fofj;jpd; mq;fPfhuKk; ngw;wpUf;f Ntz;Lk;. NkYk; tzpfH 

rl;lj;jpd; gb gjpT nra;jpUf;f Ntz;Lk;. 

11. mq;fPfhuk; ngw tpUk;Gk; KftHfs; Fiwe;j gl;rkhf xU yl;r&gha; 

KjyPL nra;jpUf;f Ntz;Lk;. 

12. mq;fPfhuk; ngw tpUk;Gk; KftHfs; mq;fPfhuk; ngw ,af;FeH> 

Rw;Wyhj;Jiw mikr;rfk;> GJby;yp vd;w Kfthpf;F tpz;zg;gpj;J 

chpa topapy; gjpT nra;Jnfhs;Sjy; Ntz;Lk;. 
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 Rw;Wyh tsHr;rpf;Fk;> Nkk;ghl;bw;Fk; Rw;Wyh KftHfs; nra;J tUk; 

gzp vy;NyhuhYk; ghuhl;lg;gl;L tUfpwJ. ,e;jpahtpy; kl;Lky;yhJ. 

ntspehLfspYk; murhq;fq;fs; Rw;Wyh KftHfSld; neUq;fpa 

njhlHGnfhz;Nl nray;gl;L tUfpwJ. ntspehLfspy; Rw;Wyh KftHfspd; 

mYtyfq;fs; jpwg;gjw;Fk; cjtp nra;fpd;wd. cyfk; KOtjpYk; cs;s 

Rw;Wyh KftHfspd; eyd;fisg; ghJfhf;f gazKftH fofq;fspd; cyf 

$l;likg;G xd;Wk; mikf;fg;gl;L nrayhw;wp tUtJ Fwpg;gplj;jf;fJ. 

Rw;Wyhtpd; tzpfr; re;ijfs; 

 ,d;W Rw;Wyh xU tsHe;JtUk; njhopyhf cs;sJ. ,jd; 

Kf;fpaj;Jtj;ij czHe;j vy;yh ehLfSNk Rw;Wyh tsHr;rpf;fhf gy 

jpl;lq;fis jPl;br; nray;gLj;jp tUfpd;wd. gy Gjpa Rw;Wyh ikaq;fis 

cUthf;fpAk;> Vw;fdNt cs;s Rw;Wyh ikaq;fis Nkk;gLj;jpAk; tUfpd;wd. 

,e;j Rw;Wyh njhopypy; EfHNthHfshd Rw;Wyhg; gazpfisf; ftHtjw;fhfg; 

gy jpl;lq;fs; jPl;lg;gLfpd;wd. ,t;thW Rw;WyhthdJ nghpa njhopyhf khwp 

gue;J tphpe;J tUfpwJ. 

 nghJthf cyfpy; cs;s xt;nthU njhopYf;Fk; xU „re;ij‟ cz;L. 

nghUl;fis thq;Ffpd;wtHfSk; tpw;fpd;wtHfSk; $Lk; XH ,lj;ijj;jhd; 

tof;fkhf re;ij vd;W ehk; $WfpNwhk;. nghUshjhuj;jpy; thq;Ffpd;wtHfSk;> 

tpw;fpd;wtHfSk; NeubahfNth kiwKfkhfNth njhlHG nfhs;fpd;w 

gug;gsit KOikahf Fwpf;fpd;w tifapy; tphpe;j nghUspy; re;ij vd;w 

nrhy;iyg; gad;gLj;JfpNwhk;. xt;nthU nghUSf;Fk; xU re;ij cz;L. 

gUj;jp re;ij>gz re;ij> rzy; re;ij> nghd; nts;sp re;ij> vz;nza; 

re;ij vd gy re;ijfs; cs;sd. jw;NghJ thzpfkhf;fg;gl;Ltpl;l 

Rw;Wyhtpw;Fk; re;ij cs;sJ. mijg;gw;wp ,q;Nf tphpthf fhzyhk;. 

NgusT cw;gj;jpAk; re;ijfSk; 

 njhopw;Gul;rp fhyj;jpw;Fg; gpwF ,ae;jpuq;fs; %yk; NgusT cw;gj;jp 

nra;ag;gl;;ljhy; gy khw;wq;fs; Vw;gl;ld. kf;fspd; thq;Fk; jpwd; mjpfhpj;J. 

EfHNthHfSf;F ey;y jukhd> gytifg;gl;l nghUl;fis cw;gj;jpahsHfs; 

cw;gj;jp nra;J toq;fpdH. kf;fspd; Njitf;F mjpfkhfNt mspg;G ,Ue;jJ. 

gyH xNu nghUis mjpfkhf cw;gj;jp nra;jjhy; kf;fs; jukhd 
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nghUl;fisNa ehbr; nrd;wdH. vdNt cw;gj;jpahsHfSk; EfHNthhpd; 

Njitia mwpe;Nj cw;gj;jp nra;a Muk;gpj;jdH. 

 njhopy; tsHr;rpapd; tpisthf nra;jp njhlHG tsHr;rpaile;jJ. NkYk; 

uapy; Nghf;Ftuj;J kw;Wk; rhiyg;Nghf;Ftuj;Jk; Nkk;ghL mile;jJ. ,jdhy; 

nghUl;fs; Xhplj;jpypUe;J kw;nwhU ,lj;jpw;F vspjhf vLj;Jr; nry;yg;gl;ld. 

vdNt vy;yh ,lq;fSf;Fk; nghUl;fs; nrd;wile;jd. ,t;thW nra;jpj; 

njhlHGk;> Nghf;Ftuj;J trjpAk; cw;gj;jpahsHfs; jq;fs; nghUl;fis gq;fPL 

nra;a cjtp nra;jd. ,itfNs re;ij ,ay; vd;w nghUshjhu Kiw 

Njhd;wf; fhuzkhapd. 

re;ij ,ay; gw;wpa tpsf;fk; 

re;ij ,ay; gw;wp gy mwpQHfs; gy fUj;Jf;fisf; $wpAs;sdH. 

“ghpkhw;wq;fs; %yk; kf;fspd; NjitfisAk; tpUg;gq;fisAk; 

epiwNtw;wpf;nfhs;Sk; kdpj eltbf;iffNs re;ij ,ay;” MFk;. 

 “neUq;fpa thzpfj; njhlHGnfhz;L xNu jd;ikahd nghUl;fis 

thq;Fjy; tpw;wypy; <Lgl;Ls;s thq;FNthH tpw;NghH mlq;fpAs;s $l;lNk 

re;ijahFk;”. 

 “thbf;ifahsHfis kdepiwT nra;tJ> epWtdj;jpd; Nehf;fq;fis 

epiwT nra;J Nghd;w Fwpf;Nfhs;fspd; mbg;gilapy; cw;gj;jpahsHfsplkpUe;J 

EfHNthUf;F nghUs;fisAk; gzpfisAk; nfhz;L nry;Yk; thzpf 

eltbf;iffs; re;ij vdg;gLk;”. 

 “cw;gj;jpahsHfsplkpUe;J nghUl;fis EfHNthiur; nrd;wiltjw;F 

Nkw;nfhs;sg;gLk; nray;fs; midj;Jk; re;ij ,ay;” vd;W ngaH. 

 Nkw;fz;l gy tpsf;fq;fs; re;ij ,ay; gw;wpa fUj;Jf;fis 

njhptpf;fpd;wd. ,itfis itj;J ekf;F njhptJ vd;dntd;why; 

„EfHNthUf;Fj; Njitahd nghUs;fis cw;gj;jp nra;J mg;nghUs;fs; 

EfHNthiur; nrd;wila Nkw;nfhs;Sk; toptiffs; midj;Jk; re;ij‟ vd;W 

ngaH. 

 “thbf;ifahsH Njitia mwpe;J nray;gLjy;> xUq;fpize;j 

re;ij,ay;> thbf;ifahsH jpUg;jp” Mfpa %d;Wk; re;ij ,aypd; %d;W 

J}z;fs; vd;W gpugy nghUshjhu epGzH gpypg; Nfhl;yH vd;gtH $WfpwhH. 
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Rw;Wyhtpy; re;ij ,ay; 

 NkNy ehk; gbj;j re;ij ,ay; gw;wpa fUj;Jf;fs; Rw;Wyhtpy; ve;j 

msT nghUe;JfpwJ vd;gij ,dp ehk; fhzyhk;. xt;nthU kdpjdpd; 

kdjpYk; Gjpa ,lq;fisg; ghHg;gjw;Fk;> mjw;fhfg; gazk; nratjw;fhd 

tpUg;gKk; vg;nghOJk; ,Ue;J tUk; xd;whFk;. ehSf;F ehs; me;j tpUg;gk; 

kf;fsplk; tsHr;rpaile;Jk; tUk;. vdNt Rw;Wyh nry;yf;$ba tpUg;gk; 

kf;fsplk; ,Ug;gjhy; Rw;Wyhj; Jiwapy; re;ijapaypd; xU J}z; vd;W 

fUjg;gLk; „EfHNthhpd; tpUg;gk;‟ vd;gJ ,Ug;gjhf ehk; fUjpf; nfhs;syhk;. 

re;ijapy; ,Uf;fpd;w cw;gj;jpahsHfspd; nghUl;fis xU kdpjH tpUk;gyhk; 

my;yJ tpUk;ghkYk; ,Uf;fyhk;. Mdhy; Rw;WyhtpNyh> Rw;Wyh nry;Yk; 

tpUg;gkhdJ vy;yh kdpjHfsplj;jpYk; vg;nghOJk; ,Ue;J tUtjhFk;. 

vdNtjhd; Rw;Wyhit re;ijahf;Ftjw;Fk;> gpw nghUs;fis 

re;ijahf;Ftjw;Fk; gy NtWghLfs; cs;sd. 

Rw;Wyhj; Jiwf;Fk; gpw JiwfSf;Fk; cs;s NtWghLfs;  

 Rw;Wyhj; Jiwf;Fk; gpw JiwfSf;Fk; fPo;f;fz;l NtWghLfs; 

fhzg;gLfpd;wd. 

1. Rw;Wyhj;Jiwapy; „EfHNthHfshd‟ gazpfs; „nghUs;fshd‟ Rw;Wyh 

ikaq;fisj; Njbr; nry;fpd;wdH. mjhtJ EfHNthHfNs ,lk; 

ngaHtH> nghUs;fs; ,lk; ngauhJ. Mdhy; gpw Jiwfspy; nghUs;fs; 

EfHNthiur; nrd;wilfpd;wd. 

2. Rw;Wyhj;Jiwapy; nghUs;fs; ePz;lfhy tpw;gig; nghUshfNt cs;sd. 

Mdhy; gpw Jiwfspy; FWfpafhy tpw;gidg;nghUs;> ePz;lfhy 

tpw;gidg;nghUs; vd;W ,uz;lhf tifg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. 

3. Rw;Wyhj;Jiwapy; nghUs; tpw;gidapy; gazKftHfs;> gaz 

epWtdq;fs;> topfhl;bfs; Nghd;NwhH ,Uf;fpd;wdH. Mdhy; kw;w 

JiwfspNyh nkhj;j tpw;gidahsHfs;> ,ilj;jufHfs; rpy;yiu 

tpw;gidahsHfs; Nghd;NwhH ,Uf;fpd;wdH. 

4. Rw;Wyhj;Jiwapy; Rw;Wyh nry;Yk;NghJ Gjpa ,lq;fisf; 

fz;Lfspf;fyhk;. ,aw;ifahd #o;;epiyfis mDgtpf;fyhk;. 

kdq;ftUk; Rw;Wg;Gwr; #o;epiyfshy; jpUg;jpailayhk;. xU rpy 

E}y;fs;> Nghl;Nlhf;fs; Nghd;witfisNa Nehpy; fhl;lyhk;. Rw;Wyh 



61 
 

Jiwapy; tpw;gidahFk; midj;JNk „kdepiwTjhd;‟> ,ij fz;zhy; 

fhzyhk;. rpynghUl;fis jpUk;gTk; tpw;fKbAk;. 

5. Rw;Wyhj;Jiwapy; gazpNa „EfHNthH‟ MthH. mtUf;F gzj;Jld; 

Neuk;> cly;eyk; MfpaitAk; Njit. Mdhy; gpwJiwfspy; gzNk 

Kf;fpa gq;F tfpf;fpwJ. thq;FNthNu EfHNthuhf ,Uf;fNtz;ba 

mtrpakpy;iy. 

6. Rw;Wyhtpy; thfdq;fspy; gazk; nra;tJk;> mjw;fhfr; nryT 

nra;tJk; Kf;fpag; gq;F tfpf;fpwJ. vdNt Rw;Wyh nry;tJ vd;gJ 

vy;NyhUf;Fk; fl;lhak; my;y. Mdhy; gpw Jiwfspy; cs;s nghUl;fs; 

ek;tho;f;iff;Fj; Njitg;gLfpwJ. me;jg; nghUs;fis fl;lhak; ehk; 

thq;fpahf Ntz;Lk;. 

 ,t;thW Rw;WyhthdJ gpwJiwfis tpl gytpjj;jpy; NtWgl;Ls;sJ. 

vdNt Rw;Wyhitr; re;ijg;gLj;Jjy; rpwpJ fbdkhd fhhpakhFk;. EfHNthhpd; 

Njit> kdepiy> tpUk;G ntWg;G MfpaitNa Rw;Wyhit re;ijg;gLj;j 

gad;gLfpd;wd. Rw;Wyh re;ij ,ay; gw;wpa tpsf;fk; gpd;tUkhW. 

 “FO my;yJ jdpg;gl;l Rw;Wyhg; gazpfspd; jpUg;jp cj;jkepiy 

miltjw;F gd;dhl;L> Njrpa kw;Wk; gpuhe;jpa Rw;Wyh epWtdq;fshy; 

njhlHr;rpahd Rw;Wyh tsHr;rpf;;F Nkw;nfhs;sg;gLk; Kiwahd xUq;fpdze;j 

Kaw;rpfNs Rw;Wyh re;ij ,ay; MFk;”. 

Rw;Wyh nghUs; 

 nghUs; vd;gJ tpw;gidahsH tpw;f itj;jpUg;ijAk;> thq;Ffpd;wtH 

thq;ff; $baijAk; Fwpf;fpwJ. thq;FfpwtHfspd; clYf;Fk; cs;sj;jpw;Fk; 

jpUg;jpaspf;Fk; nkhj;j jd;ikNa „nghUs;‟ vdg;gLk;. 

 Rw;Wyhg;nghUspd; mbg;gil %yg;nghUs;fshf cs;sit xU ehl;bd; 

,aw;if moF> jl;gntg;gepiy> tuyhW> gz;ghL kw;Wk; kf;fs; 

MfpaitfshFk;. NkYk;> Rfkhd tho;f;iff;Fhpa kpd;rhuk;> jz;zPH trjp> 

Nghf;Ftuj;J> nra;jpj; njhlHG> nghOJNghf;F kw;Wk; jq;Fk; trjpfs; 

MfpaitAk; Rw;Wyh nghUspy; mlq;Fk;. ,t;thW Rw;WyhTld; njhlHGila 

gpw trjpfSk; rpwg;ghf ,Ue;jhy; kl;LNk Rw;Wyhit re;ijg;gLj;j KbAk;. 

Rw;Wyh ikaKk;> Rw;Wyh NritAk; NrHe;J nray;gl;lhy; kl;LNk Rw;Wyhit 

tsHf;f KbAk;. 
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 “EfHNthUf;Fj; jpUg;jpaspf;ff;$ba xU ehl;bd; Rw;Wyh ,lf;ftHr;rp> 

Nghf;Ftuj;J> jq;Fkplk;> kfpo;r;rpaspj;jy; Mfpatw;wpd; nkhj;j njhFg;Ng 

Rw;Wyh nghUs; MFk;.” 

 vdNt ,lf;ftHr;rp> Rw;Wyh ikaj;jpy; fhz;g;gLk; trjpfs; vspjhf 

me;j ,lj;jpw;Fr; nrd;wilAk; jd;ik Mfpatw;wpd; mbg;gilapy; jhd; 

Rw;Wyh nghUis ehk; Ma;T nra;a KbAk;. 

Rw;Wyh re;ijfs; 

 re;ij ,aiyg; gpd;gw;Wk; ve;j xU epWtdKk; jdJ nghUSf;fhd 

re;ijiaf; fz;lwptJ kpfKf;fpakhd xd;whff; fUjg;gLfpwJ. ,JNt Kjy; 

eltbf;ifAkhFk;. Rw;Wyh re;ijahdJ Rw;Wyh nghUs;fspd; njhlHGlNd 

fz;lwpag;glyhk;. cjhuzkhf g+NfhshPjpahf fz;lwpayhk;. thbf;ifahsiu 

ftuf;$ba xU ehL> tl;lhuk; my;yJ efuj;jpd; Nrit kw;Wk; ikaq;fis 

re;ijahff; fUjyhk;. 

re;ijg;gphpT  

 re;ijg;gphpT vd;gJ gyjug;gl;l jd;ikfisf; nfhz;l KOr;re;ijia 

ntt;NtW thq;Fk; tpUg;gk; my;yJ Njitfspd; mbg;gilapy; xNu 

jd;ikAila rpWre;ijfshf my;yJ gphpTfshfg; gphpg;gJ MFk;. ,g;gbg; 

gphpg;gjhy; re;ijapd; Njitf;F Vw;g nghUl;fisAk; Nkk;ghl;L KiwfiaAk; 

rhp nra;a top Vw;gLfpwJ. re;ijj; jpl;lq;fisj; jPl;b nray;gLj;j KbfpwJ. 

 nghJthf re;ij gphpthdJ g+Nfhs hPjpahfTk;> kf;fs; rhHe;j 

gphpthfTk;> cstpay; hPjpahd gphpthfTk; gphpf;fg;gLfpwJ. 

 Rw;Wyhtpy; re;ijg; gphpthdJ kpfTk; Kf;fpakhdjhFk;. vdNt ey;y 

Fz ,ay;Gfspd; mbg;gilapy; eilKiwapYs;s rhj;jpakhd re;ijia 

gphpj;J mjd;gpwNf me;j re;ijfspd; Nkk;ghl;bYk; mspg;gpYk;> 

NritfSf;fhd tpiyia epHzak; nra;jypYk; ftdk; nrYj;JtJ 

Rw;Wyhitr; re;ijg;gLj;Jtjpy; kpfKf;fpakhd Muk;gfl;l eltbf;ifahff; 

fUjg;gLfpwJ. Rw;Wyh re;ij ,aypy; Rw;Wyh re;ijahdJ fPo;f;fz;l ehd;F 

nghpa gphpTfshfg; gphpf;fg;gl;Ls;sJ. mit 1. kf;fs; njhif mbg;gilapyhd 

re;ij gphpT 2. g+Nfhs mikg;G hPjpapyhd re;ij gphpT 3. cstpay; hPjpahd 

re;ij gphpT 4. rKjha kw;Wk; nghUshjhu mbg;gilapyhd re;ij gphpT 

MfpaitahFk;. 



63 
 

 Nkw;fz;l ,e;j ehd;F nghpa gphpTfs; jtpu tpLKiw> Rw;Wyh gazp> 

tzpf Rw;Wyh gazp> nghJey Rw;Wyh gazp vd;w NkYk; %d;W 

gphpTfshfg; gphpf;fyhk;. vy;yh ,lq;fspYk; fhzg;gLk; tpLKiw Rw;Wyh 

gazpaH tpiyapy; Vw;gLk; khw;wq;fshYk;> jpwikahf Nkw;nfhs;sg;gLk; 

re;ijg;gLj;Jjy; Kaw;rpfshYk; vspjpy; ghjpf;fg;gLk; jd;ik nfhz;ltHfs;. 

vdNt tpLKiw Rw;Wyh re;ijahdJ epue;jukw;wJ. khWk; jd;ik nfhz;lJ. 

thzpf Rw;Wyh gazpapd; vz;zpf;if jw;fhyj;jpy; mjpfhpj;Js;sJ. mtuJ 

Ntiy my;yJ thzpgj;jpd; mbg;gilapy;jhd; mtH NjHnjLf;Fk; Rw;Wyh 

ikak; mikfpwJ. vdNt thzpfr; Rw;Wyh re;ijahdJ tpiy nefpo;r;rpaw;w 

jd;ik nfhz;lJ. efuq;fisNa ikakhff; nfhz;lJ. khehLfs;> $l;lq;fs;> 

nghUl;fhl;rpfs; MfpaitNa ,k;khjphpahd tzpf Rw;Wyhitf; ftUk; 

epfo;r;rpfshFk;. cwtpdH tPLfSf;Fk; ez;gHfspd; tPLfSf;Fk; nry;Yk; 

gazpfNs nghJeyr; Rw;Wyhg; gazpfspd; gphptpy;; NrHtH. ,tHfs; mjpfehs; 

jq;fpdhYk; N`hl;ly; Nghd;w tpLjpfspy; jq;Ftjpy;iy. ez;gHfspd; 

tPLfspNyNa jq;FtH.,t;thW Rw;Wyh re;ijahdJ gy gphpTfshf 

gphpf;fg;gl;Ls;sJ. 

Rw;Wyh re;ij ,aypd; rpwg;Gj;jd;ikfs; 

 ,Ugjhk; E}w;whz;bd; Muk;gj;jpy; n[l; tpkhdq;fs; fz;Lgpbg;gjw;Fg; 

gpwF Rw;Wyh Ntfkhf tsHr;rpaila Muk;gpj;jJ. mJTk; ,Ugjhk; 

E}w;whz;bd; gpw;gFjpapy;jhd; Rw;Wyh nghUis tpw;gjw;fhd re;ijKiw 

%yNk thbf;ifahsHfspd; Njitiaf; fz;lwpe;J gpd; me;j Njitfis 

jpUg;jp nra;tjd; %yk; Gjpa thbf;ifahsHfis cUthf;f KbfpwJ. vdNt 

Rw;Wyhtpy; re;ijg;gLj;Jjypd; Kf;fpa Nehf;fk; thbf;ifahsHfis xU 

Rw;Wyh ikaj;jpd;ghy; ftHjYk;> tuj;J}z;LjYNk MFk;. vdNtjhd; 

thbf;ifahsHfspd; Njitfis kjpg;gpl;L me;j Njitfspd; mbg;gilapy; 

mtHfSf;fhd trjpfisAk;> NritfisAk; mjpfhpj;Jf; nfhs;tjpypUe;Jjhd; 

Rw;Wyh re;ij ,aNy njhlq;FfpwJ. 

Rw;Wyh re;ij ,aypd; rpwg;Gf; $Wfs; 

1. Rw;Wyh vd;gJ xU tbtkw;w nghUshFk;. mjid xUthplkpUe;J 

kw;wtUf;F khw;wpf; nfhLf;f KbahJ. 

2. Rw;Wyh Nritapd; cw;gj;jpAk; EfHTk; xd;Nwhnlhd;W njhlHGilaJ. 

thbf;ifahsH ,Ue;jhy;jhd; cw;gj;jpNa eilKiwf;F tUfpwJ. 
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3. Rw;Wyh nghUshdJ gy cw;gj;jpahsHfshy; xd;W 

NrHf;fg;gLtNjahFk;. mjhtJ Rw;Wyh nghUshdJ xU tpkhdj;jpYs;s 

,Uf;ifNah> tpLjpapYs;s jq;Fk; miwNah> uapy; ,Uf;ifNah> 

Rw;Wyh ikaNkh my;y. ,it midj;Jk; NrHe;jNj Rw;Wyh 

nghUshFk;. 

4. Rw;Wyh nghUSf;fhd NjitahdJ epiyaw;wJ. fhyepiy> 

nghUshjhuk;> murpay; epiy Mfpait Rw;WyhTf;fhd Njitfisg; 

ghjpf;Fk; fhuzpfshFk;. epiyaw;w murpay; epiy nghUshjhu rPHNfL 

Njitia ntFthfg; ghjpf;fpd;wd. 

5. Rw;Wyh nghUspy; ,ilj;juf;fspd; gq;F NkNyhq;fpAs;sJ. gaz 

Vw;ghL nra;gtHfs;> Kd;gjpT nra;J nfhLg;gtHfs;> gaz KftHfs;> 

topfhl;bfs; MfpNahHfs; Rw;Wyh re;ijapy; Kf;fpa ,lk; 

tfpf;fpwhHfs;. Rw;Wyh Nkk;ghl;Lf;fhd jpl;lq;fs; jPl;LtjpYk;> 

nfhs;iffs; tFg;gjpYk;> Nrit Kiwfis epHzapg;gjpYk; ,e;j 

,ilj;jufHfs; kpf Kf;fpa gq;fhw;WfpwhHfs;. 

6. Rw;Wyh nghUis EfHtjw;F gy tifg;gl;l nraY}f;fq;fs; 

nray;gLfpd;wd. 

Rw;Wyh topfhl;bfs; 

 Rw;Wyh nry;Yk; gazpfSf;F topfhl;bahf nry;gtNu Rw;Wyh 

topfhl;b MthH. Rw;Wyhtpd; ntw;wpAk;> gazpfspd; jpUg;jpAk; KOf;f KOf;f 

topfhl;bapd; nghWg;gpd;jhd; cs;sJ. nghJthf Rw;Wyhg; gazpfSf;F 

jhq;fs; nry;Yk; Rw;Wyh ikq;fspd; rpwg;igg; gw;wpNah mjd; tuyhW 

gwpwpNah vJTk; njhpahJ. vq;Nf jq;FtJ> vg;gbr; nry;tJ> vq;Nf 

nghUl;fis thq;FtJ vd;gJ gw;wp vJTNk njhpahJ. vdNt Rw;Wyhg; 

gazpfSf;F mtHfs; nry;Yk; Rw;wyh ikaq;fspd; rpwg;igg;gw;wp mtHfsJ 

nkhopapy; mtHfSf;Fg; GhpAk; gbahf vLj;Jiug;gtNu Rw;Wyh 

topfhl;bahthH. ,e;j Rw;Wyh topfhl;bfs; vy;yh mDtKk;> jpwikAk; 

ngw;wtuhf ,Uf;f Ntz;Lk;. cs;ehl;L #o;epiy ntspehl;Lr; #o;epiyfisg; 

gw;wp njhpe;jpUf;f Ntz;Lk;. ,e;j Rw;Wyh topfhl;bfis cs;ehl;Lg; 

gazpfSf;fhd topfhl;bfs;> ntspehl;Lg; gazpfSf;fhd topfhl;bfs; vd;W 

,U gphpthfg; gphpf;fg;gLfpd;wdH. 
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 ,e;jpahtpy; Rw;Wyh topfhl;bfs; jq;fSf;nfd;W jdprq;fk; xd;W 

itj;Js;shHfs;. ,jpy; ,e;jpa Rw;Wyhj;Jiwapd; mDkjpngw;w 1500 

topfhl;bfs; cWg;gpduhf cs;sdH. ,tHfs; jq;fs; jha;nkhop> Mq;fpyk; 

kw;Wk; VjhtJ xU md;dpa nkhopiaj; njhpe;J itj;jpUf;fpwhHfs;. 

jkpo;ehl;by; nrd;idapy; kl;Lk; 82 topfhl;bfs; cs;shHfs;. ,tHfspy; 16 

NgUf;F n[Hkd; nkhop> 9 NgUf;F gpnuQ;Rnkhop> 5 NgUf;F [g;ghd; nkhop> 4 

NgUf;F ,j;jhypankhop> ,uz;L NgUf;F u\;ad;> ,uz;L NgUf;F ];ghdp\;> 

xUtUf;F muhgpf; nkhop Ngrj; njhpAk;. 

Rw;Wyh topfhl;bfSf;Fj; Njitahd gz;Gfs; 

 Rw;Wyh topfhl;bfs; mtHfSf;nfd;W mspf;fg;gLk; jdpg;gapw;rp ngw;W 

murpd; mq;fPfhuk; ngw;w topfhl;bahf ,Uf;f Ntz;Lk;. topf;fhl;bf;Fhpa 

chpkKk; ngw;wpUf;fNtz;Lk;. mg;NghJjhd; mtH gazpfSf;F cz;ikahd 

topfhl;bahf nray;gl KbAk;. xU ey;y topfhl;bahf jpfo xUtH 

fPo;f;fz;l gz;Gfisg; ngw;wpUf;fNtz;Lk;. 

1) Rw;Wyh ikaq;fisg; gw;wp g+uz mwpT 

 topfhl;bfSf;F Rw;Wyh ikaq;fisg;gw;wpa vy;yh jfty;fSk; 

njhpe;jpUf;f Ntz;Lk;. gazk; nry;y ,Uf;fpd;w Rw;Wyh ikaj;jpy; tuyhW> 

rpwg;G mk;rq;fs;>ghHf;f Ntz;ba ,lq;fs;> thfd trjpfs;> jq;Fk; trjpfs; 

Mfpait gw;wpa mwpT topfhl;bf;F ,Uf;f Ntz;Lk;. Rw;Wyh ikaj;jpd; 

cs;SH fyhr;rhuk;> kf;fspd; gof;ftof;fq;fs;> me;j ikaj;jpd; rKjha 

mikg;G> nghUshjhu eltbf;iffs;> gazpfs;> vspjhf thq;Ftjw;fhd 

nghUl;fs; fpilf;Fk; ,lq;fs; Mfpaitfisj; njhpe;J itj;jpUf;f Ntz;Lk;. 

cjhuzkhf ik#hpYs;s jpg;GRy;jhd; muz;kidf;F Rw;Wyhg; gazpfis 

mioj;Jr; nrd;why;> gazpfSf;F jpg;GRy;jhdpd; tuyhW> 

muz;kidf;fl;lg;gl;lfhyk;> jpg;GRy;jhDf;Fk; Mq;fpNyaHfSf;Fk; ,ilNa 

eilngw;w NghHfs;> jpg;GRy;jhd; nfhy;yg;gl;lJ Nghd;w midj;J 

tpguq;fisAk; njhptpf;f KbAk;. gazpfs; jhq;fs; nry;Yk; ,lq;fspd; 

Kf;fpaj;Jtj;ijf; Nfl;L kfpo;r;rpailtH. 

2) ,dpa Ngr;Rj;jpwd; 

 Rw;Wyh topfhl;bfSf;F ,Uf;f Ntz;ba mLj;j Kf;fpakhd gz;G 

,dpa Ngr;Rj;jpwd; MFk;. gazpfSf;F jhd; nrhy;y epidg;gij 
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,dpikahfTk;> njspthfTk; Ngrf;$ba jpwd; ngw;wpUf;fNtz;Lk;. 

,d;Kfj;Jld; NgrNtz;Lk;. nrhy;yNtz;ba nra;jpfisr; RUf;fkhf 

nrhy;yNtz;Lk;. Kd;Df;Fg;gpd; Kuzhfg; Ngrf;$lhJ. gazpfspd; kdepiy 

mwpe;J NgrNtz;Lk;. Ntfkhf Ngrhky; epjhdkhfg; NgrNtz;Lk;. 

Nfhtpy;fisg; gw;wpAk;> rpw;gq;fs;> Xtpaq;fisg; gw;wpAk; NgRk; NghJ 

caHthd ey;ynkhop eilapy; NgrNtz;Lk;. czHr;rptrg;gl;L Ngrf;$lhJ. 

gazpfSf;F nrhy;yg;gLk; mwptpg;GfSk; mwpTiufSk; $l ,dpikahd 

Ntz;LNfhshf ,Uf;f Ntz;Lk;. NkYk; eifr;RitAld; Ngrpdhy; gazpfs; 

re;Njh\kiltH. 

3) ey;y Njhw;wk; 

 topfhl;b ey;y Njhw;wg; nghypTld; ,Uf;f Ntz;Lk;. topfhl;b 

Kjyhtjhf ey;y cly; eyk; cs;stuhf ,Uf;fNtz;Lk;. mg;NghJjhd; 

fisg;gilahky; gazpfis ePz;lJ}uk; $l;br;nry;y KbAk;. fpilf;fpw 

,lq;fspy; jz;zPH kw;Wk; czTfis Vw;Wf; nfhs;sf;$ba jplfhj;jpukhd 

cly; eyk; Njit. mLj;J topfhl;b ey;y jukhd> Rj;jkhd cilfis 

mzpe;jpUf;fNtz;Lk;. ntspehl;Lg; gazpfis mioj;Jr; nry;Yk;NghJ 

mtHfs; tpUk;Gk; cilfis mzpe;J nfhz;lhy; me;j gazpfSf;F 

kfpo;r;rpiaf; nfhLf;Fk;. topfhl;b ngz;zhf ,Ue;jhu; ftHr;rpahf cil 

mzpayhk;. Mdhy; Mghrkhf cil mzpjy; $lhJ. mNjNeuk; ekJ 

gz;ghl;il ntspg;gLj;Jk; tpjkhf cilazpaNtz;Lk;.  

 mLj;J> topfhl;b ey;y Njhw;wg; nghypTld; mofhf ,Uf;fNtz;Lk;. 

ey;y epwkhf ,Ue;jhy; NkYk; ey;yJ. ey;y caukhfTk; Kfyl;rzkhfTk; 

,Uf;fNtz;Lk;. Vnddpy; topfhl;bfs; NgRk;NghJ gazpfs; topfhl;bfisNa 

ghHf;fpd;wdH. vdNt topfhl;bfs; Njhw;wg; nghypTlDk; ftHr;rpahd 

fz;fisnfhz;Lk; ,Uf;fNtz;Lk;. ,J jtpu topfhl;bfs; rphpj;j Kfj;Jld;> 

RWRWg;GlDk; ,Uf;fNtz;Lk;. topfhl;bapd; gof;ftof;fq;fs;> ehfhpfk;> cil 

eltbf;iffs;> kw;wtHfSld; fye;J goFk; Kiw Mfpaitfs; gazpfis 

ftUk; jd;ikAilajhf ,Uf;fNtz;Lk;. Rw;Wyh topfhl;bapd; ,dpa gz;Gk;> 

ey;y eltbf;iffSk; ntspehl;Lg; gazpaiu kfpo;tpf;Fk; vd;gjpy; 

re;Njfkpy;iy. 
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4) Fuy;tsk; 

 Rw;Wyh topfhl;bfs; Fuy;tsk; ngw;wpUf;f Ntz;Lk;. nkd;ik> typik 

FioT> md;G> njspT Nghd;wit topfhl;bapd; Fuypy; Vw;wk; ,wf;fk; jFe;j 

,lq;fspy; nfhLf;f Ntz;Lk;. nrhw;fspd; ,lkwpe;J fUj;jwpe;J gazpfspd; 

gz;gwpe;J mOj;jkhfTk; nkd;ilahfTk; NgrNtz;Lk;. Fuy;tsk; nfhz;l 

topfhl;bfs; ntw;wpfukhd topfhl;bfshfj; jpfo;tH. 

5) epidthw;wy;  

 Rw;Wyh topfhl;bf;F ey;y epidthw;wy; ,Uf;fNtz;Lk;. xU ,lj;ijg; 

gw;wpa nra;jpia ,d;ndhU ,lj;jpy; Ngha; nrhy;yf;$lhJ. cjhuzkhf gy 

Nfhtpy;fisg; gw;wpAk; mf;Nfhtpy;fspd; tuyhw;W Kf;fpaj;Jtk; kw;Wk; 

rpwg;Gj;jd;ik Mfpait gw;wp njhpe;J itj;jpUg;gH topfhl;b. Mdhy; 

kwjpapd; fhuzkhf xU Nfhtpiyg; gw;wpa jfty;fisr; nrhy;ypf; 

nfhz;bUf;Fk;NghJ kw;nwhU Nfhtpiyg; gw;wpa jftiy NrHj;J 

nrhy;yptplf;$lhJ. NkYk; xU ,lj;ijg; gw;wp tpsf;fpf; $Wk;NghJ mNjhL 

njhlHGila gy ,lq;fisAk; Qhgfkhf $wpdhy; gazpfs; 

kdkfpo;r;rpailtH. ,J topfhl;bfisg; gw;wpa ey;nyz;zj;ijg; 

gazpfsplj;jpy; Vw;gLj;Jk;. nrhy;yf;$baitfis KiwahfTk;> 

njspthfTk;> thpirf;fpukhfTk;>  xU rpW nra;jpiaf;$l tpl;LtplhkYk; 

nrhy;y Ntz;Lk;. mNj Neuk; xd;Wf;nfd;W njhlHgpy;yhj nra;jpfisr 

nrhy;yptplf; $lhJ. vdNt Rw;Wyh topfhl;b ey;y epidthw;wy; nfhz;ltuhf 

,Uf;fNtz;Lk;. 

6) gd;nkhopg; Gyik 

 Rw;Wyh topfhl;bfs; gynkhopfspy; Gyik ngw;wpUf;f Ntz;Lk;. 

,e;jpahtpy; gynkhopfs; NgRk; kf;fs; cs;sdH. vdNt topfhl;b xU nkhop 

kl;Lk; njhpe;jpUe;jhy; NghjhJ. cjhuzkhf nrd;idapYs;s xU topfhl;b 

Fiwe;jgl;rk; kiyahsk;> fd;dlk;> njYq;F> Mq;fpyk; Nghd;w nkhopfis 

mwpe;jpUf;fNtz;Lk;. mg;NghJjhd; Rw;wyh gazpfspd; tpUg;gq;fisAk;> 

NjitfisAk; epiwNtw;w KbAk;. NkYk; gpw ntspehl;L nkhopfshd 

gpnuQ;R> n[Hkd;> u\;ad; kw;Wk; [g;ghdpa nkhopfisAk; njhpe;jtuhf 

,y;yhtpl;lhYk;> me;j nkhopfspy; ciuahl kl;LkhtJ my;yJ Kf;fpakhd 

nrhw;fSf;F mHj;jk; njhpe;J itj;jpUe;jhyhtJ NghJk;. may; ehl;bdUf;F 

mtHfsJ nkhopapy; NgRtJ epr;rakhf re;Njh\j;ij mspf;Fk;. 
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7) gy;Jiw mwpT 

 Rw;Wyh topfhl;bw;F ey;y Njhw;wKk;> Fuy; tsKk;> nkhopj; jpwDk; 

kl;Lk; ,Ue;jhy; NghjhJ. ,yf;fpak;> tuyhW> Gtpapay;> fl;blf;fiy> 

rpw;gf;fiy> Xtpaf;fiy> cstpay;> mwptpay;> ehl;Lg;Gwf;fiyfs; 

Nghd;wtw;wpYk; XusT Gyik ,Uf;fNtz;Lk;. fl;blf;fiyAk;> rpw;gf;fiy 

tsHr;rpAk; gw;wpj; njhpahj xU topfhl;b jkpo;ehl;Lf; Nfhtpy;fisg; gw;wp 

gazpfSf;F tpsf;fpf; $wKbahJ. kpUf;fhl;rp rhiy> gwitfs; ruzhyak;> 

g+q;fhf;fs; Mfpatw;iwAk; gazpfSf;Ff; fhz;gpf;f Ntz;bajpUg;gjhy; 

gwitfs;> tpyq;Ffs;> jhtuq;fs; gw;wpa mwpTk; topfhl;bf;F mtrpak; 

Njit. NkYk; ehl;bd; murpay; epiy> nghUshjhu epiy> kf;fspd; gz;ghL> 

gof;ftof;fq;fs; Mfpait gw;wpa mwpitAk; Rw;Wyh topfhl;b ngw;wpUf;f 

Ntz;Lk;. ,t;thW vy;yhj; jfty;fisAk; topfhl;b gazpfsplk; $Wk;NghJ 

gazpfs; re;Njh\kiltJld; Njitahd jfty;fisAk; 

ngw;Wf;nfhs;fpd;wdH.  
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myF-4 

gd;dhl;Lg; gytifg; gazpfs; 

 fpwpj;J gpwg;gjw;F Kd;Ng jkpoH RNkhpah> fPhpR> cNuhkk;> vfpg;J> rPdk;> 

ghyj;jPdk;> nkrnghNlkpah> ghgpNyhdpah Nghd;w ehLfSld; thzpfj; njhlHG 

nfhz;Ls;sdH. a+jHfspd; jiytH NkhrR> jhk; elj;jpa topghl;by; jkpofj;J 

Vyf;fhiag; gad;gLj;jpAs;shH. mf;fhyk; fp.K. 1490 vd;gtH. 

RNkhhpahtpYs;s re;jpud; Nfhapy; rpijTfspy; Nru ehl;Lj; Njf;F 

kuj;Jz;Lfs; fhzg;ngWfpd;wd. “mNugpa> fpNuf;ff; fg;gy;fs; Krpwpapy; 

epiwe;jpUe;jjhfg; nghpg;GSf $Wfpd;wJ. 

 gz;ilj; jkpoH rkaj;jpd; nghUl;Lk; gazk; nra;Js;sdH. Flkiy 

ehl;bYs;s khq;fhl;L kiwNahd; jpUtuq;fk;> jpUNtq;flk; Mfpa ,lq;fspy; 

cs;s jpUkhiy tzq;Ftjw;fhfr; nrd;whd;. 

 “,e;jpu Nfhliz tpohtzp tpUk;gp 

 te;J ehz;FW}c kzpNkfyh nja;tk; 

 gjpafj; JiwANkhH ige;njhb ahfp” 

 ,e;jpu tpohitf; fhz tpUk;gpa kzpNkfyh nja;tk; g+k;Gfhhpy; 

,Uf;fpd;w xU ngz; tbtj;Jld; te;jJ vd;W rPj;jiyr; rhj;jdhH $WfpwhH. 

 “khUj Ntfndd; ghNdhH tpQ;irad; 

 jpUtpio %J}H NjtHNfhw; nfLj;j  

 ngUtpohf; fhZk; ngw;wpad; tUNthd; 

 jhud; khiyad; wkdpag; g+zpdd; 

 ghNuhH fhzhg; gyHnjhO gbikad;.” 

 khUjNtfd; vd;Dk; xU tpj;jpahjud; jpUkfSk; tpUk;Gk; 

fhtphpg;g+k;gl;bdk; ,e;jpuDf;Fr; nra;aYw;w nghpa tpohtpidf; fhZk; 

epidTld; tUfpd;wtdhfpa g+khiyia AilatDk;> kzpkhiyia 

AilatDk;> nghw;g+zpid AilatDk;> g+kpapYs;NshH fhzyhfhj gyUk; 

njhOk; nja;t tbtpid Ailatd; vd;Wk; rPj;jiyr; rhj;jdhH gfUfpd;whH. 

rq;ffhy kf;fs; ,t;tpU fhuzq;fSf;fhf ntspaplq;fSf;Fr; nrd;W 
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te;Js;sdH. rq;f fhyg; gazpfs; vOjp itj;j Fwpg;Gfs; fpilf;ftpy;iy. 

,dp cyfg; gazpfisg; gw;wpf; fhzyhk;. 

jhykp 

 jhykp atd ehl;ilr; rhHe;jtH. mtH fp.gp. 2-k; E}w;whz;by; vfpg;jpy; 

gpwe;jhH. vfpg;jpy; JiwKfg;gl;bdkhf cs;s mnyf;rhe;jphpahtpy; neLq;fhyk; 

tho;e;jtH. vl;Lj; njhFjpfis cila cyf E}iyAk;> epytpaYf;F 

topfhl;b vd;Dk; E}iyAk; vOjpAs;shH. mtH xU thd E}ywpQH. 

g+k;Gfhiuj; jhykp fNghp]; vd;W toq;FfpwhH. jkJ E}ypy; fhtphpg; 

g+k;gl;bdj;ijAk;> fhtphpahw;iwAk; Fwpg;gpl;;L cs;shH. 

gpspdp 

 gpspdp ,j;jhyp ehl;bNy ntnuhd; efhpNy fp.gp. 23-y; gpwe;jhH. jpNgH 

Ml;rpf; fhyj;jpy; tho;e;jtH. ];ngapdpy; murpiwf; fhtyuhfg; gzpahw;wpatH. 

kpNrhd; Nkl;L Kidapd; fg;gy; gFjpj; jiytuha; ,Ue;J fly; gazj;jpy; 

mDgtk; cs;stH. nt#tpa]; vhpkiyf;fhl;rpia Neupy; ghHf;fr; nrd;wtH 

vhpkiyapd; er;Rg;Gifiar; Rthjpj;J ,we;jhH. mg;nghJ mtUf;F taJ 56. 

gpspdp Vwj;jho fp.gp. 75-k; Mz;by; „,aw;if tuyhW (17 njhFjpfs;)‟ vd;Dk; 

E}iy ,aw;wpdhH. 

 jkf;F Kd; tho;e;j MrphpaHfsJ E}y;fspd; thapyhf mtH 

,e;jpahitg; gw;wpa nra;jpfisj; gw;wpAk;> mjd; tpisthf kpFjpahd jq;fk; 

cNuhkpypUe;Jg; gw;wpAk;> mjd; tpisthf kpFjpahd jq;fk; cNuhkpypUe;J 

ntspNawpaijg; gw;wpAk;> mtH vOjpitj;Js;s Fwpg;Gfs;> mtH ,aw;if 

tuyhw;iw vOjpa fhyj;jpy; cNuhkpy; jhd; Nehpy; fz;l epiyikiaf; 

Fwpg;gjhff; nfhs;syhk; vd;W NguhrphpaH Nf.V.ePyfz;l rh];jphpahH 

Fwpg;gpl;Ls;shH. 

khHf;Nfh NghNyh 

 khHf;Nfh NghNyh ,j;jhyp ehl;bNy ntdp]; efhpNy fp.gp. 1254 ,y; 

gpwe;jhH. je;ijapd; ngaH epf;NfhNyh NghNyh. rpw;wg;gd; ngaH khg;gpNyh 

NghNyh. mtUila md;id ,we;J tpl;ljhy; mtUk; mtUila je;ijAk; 

1271-y; topg;gazk; Nkw;nfhz;ldH. mtHfs; ntdPrpaf; FLk;gj;ijr; rhHe;j 

tzpfHfs;. mtHfs; ,UtUk; kq;NfhypahtpYk;> rPdj;jpYk; gy Mz;Lfs; 

jq;fpapUe;jdH. rPdhtpy; 17 Mz;Lfs; jq;fpapUf;Fk; nghOJ Fg;sha;fhdpd; 
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Nguitapy; 1277-y; murpay; mYtyuhf epakpf;fg;ngw;whH. gpd;dH xU ngUk; 

efuj;jpw;F MSeuhf epakpf;fg;ngw;whH. 

 mtH vOjpa E}ypd; ngaH„gazq;fs;‟(topr;nryT) vd;gjhFk;. me;E}ypy; 

mtuJ gazj;ijg; gw;wpa Kiwahd tUzidiaf; fhz Kbatpy;iy. 

mtHfs; nry;Yk; topapy; epfo;e;j Ritahd gFjpfisg; gw;wpa Fwpg;Gfs; 

fhzg;ngWfpd;wd. mtH jkJ tPur; nraiy tpsf;f me;E}iy vOjtpy;iy. 

mtH fhyj;jpy; tho;e;j INuhg;gpaHfs; mwpahj> mwpaNtz;ba nra;jpfisj; 

NjHe;njLj;J vOjpdhH. mJ g+Nfhs Nehf;fpy; mike;Js;sJ. khHf;Nfh 

NghNyhitg; Gfo;tJNghy mikatpy;iy. kf;fSf;F kfpo;r;rpa+l;Ltijf; 

fhl;bYk; mwpt+l;LtNj mtUila Fwpf;Nfhshf ,Ue;jJ ,Ug;gpDk; mtH 

RitAld; $Wtjhy; kfpo;r;rpa+l;LfpwhH. 

nkf];jdp]; 

 atd ehl;ltuhd nkf];jdpy; „tuyhw;W E}y;‟>„cyfE}y;‟ vd;Dk; 

,uz;L E}y;fis vOjpAs;shH. rphpah ehl;Lg; Gutyuhd nrYf;f]; epfhNlhH 

vd;gtH rhHghff; fp.K. 311-k; Mz;L may;ehl;L murpay; J}Jtuhf ,e;jpah 

te;J rpy Mz;Lfs; jq;fpdhH. 

 nkf];jdp]; vOjpa Fwpg;Ng njd;dpe;jpahitg; gw;wpa Fwpg;GfSs; 

Kjypy; vOjg;gl;l Fwpg;ghFk;. mtH ghz;b ehl;ilg; gw;wp vOjpa Fwpg;G 

ftHr;rpAilaJ. me;jf; Fwpg;gpy; cz;ikAk; mg;nghOJ epytpa 

fl;Lf;fijfSk; fye;J fhzg;ngWfpd;wd. “,e;jpa kf;fs; kuj;jhy; Md 

tPLfspy; fpuhkq;fspy; tho;fpwhHfs;. rpy tPLfs; ehzy;> Gy; Kjypatw;whYk; 

fl;lg;ngw;Ws;sd. flypy; thOk; Mik XLfis tPl;Lf; $iufshfg; 

gad;gLj;Jfpd;wdH. xt;nthU XLk; 15 Ko ePsKs;sJ. ,q;Fs;s 

njd;de;Njhg;Gfspy; njd;id kuq;fs; thpirahfTk; xOq;fhfTk; tsHf;fg; 

ngw;Ws;sd. ,q;Fs;s ahidfisg; gpbj;Jf; fypq;f ehl;L kd;dDf;F 

tpw;fpd;wdH. flw;fiuapy; thOk; gujtH kPd; gpbg;gjpYk; tpyq;Ffis 

Ntl;ilahLtjpYk; ty;ytH. ,q;Fs;s kPd;fs; rpytw;wpw;Fr; rpq;fj; jiyAk;> 

rpWj;ijj; jiyAk;> Ml;Lf;fplha;j; jiyAk; ,Uf;fpd;wd. rpy kPd;fs; rhl;bhpd; 

(Fjpiuf;fhJ thy;> kdpj tbT) cUitg; ngw;Ws;sd. rpy kPd;fs; 

ngz;fisg;Nghy ,Uf;fpd;wd. Mdhy; mtw;wpw;Fj; jiykapH ,y;iy. 

mjw;Fg; gjpyhfg; nghbKd; fw;iwfs; ,Uf;fpd;wd. flypy; jpkpq;fpyq;fSk;> 

flw; gd;wpfSk; fhzg;ngw;wd vd;W Fwpg;gpl;Ls;shH. 
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];l;uhNgh 

 ];l;uhNgh rw;Nwwf;Fiwa 2000 Mz;Lfl;F Kd;dHr; rpw;whrpahtpNy 

MHNkdpa ehl;Lf;F mz;ikapy; gpwe;jhH. gioa ngUepyg; gphpTfisr; Rw;wpg; 

ghHj;J 17 njhFjpfshyhd „cyf E}y;‟ xd;iw ntspapl;Ls;shH. 

 jk;Kila fhyj;jpy; tho;e;j cNuhkdpaHfs; ,e;jpahitg; gw;wpj; 

jq;fSila Kd;NdhHfisf; fhl;bYk; kpFjpahd nra;jpfis 

mwpe;jpUe;jhHfs; vd;W ];l;uhNgh vOjp itj;Js;shH. ,e;jpa thzpfj;jpy; 

<Lgl;l cNuhkdpaHfs; Vld; nrq;fly; topiaNa kpfTk; tpUk;gpdhHfs;. 

Mdhy; me;j topia Nuhkhdpag; Nguurpd; mjpfhuj;jpw;Fs; nfhz;L 

tUtjw;fhff; fhyp]; vd;Dk; jsgjpapd; jiyikapy; fp.K. 25 Mk; Mz;by; 

mf];l]; xU flw;gilia mDg;gpdhH. me;jg; gilnaLg;G ntw;wp ngw;wJ. 

,e;jr; nra;jpiaAk; ];l;uhNgh vOjp itj;Js;shH. 

nghpg;S]; 

 gpspdpapd; ,aw;if tuyhW ntspte;j rpy Mz;LfSf;F Kd;dNuh 

gpd;dNuh nghpg;S]; vd;Dk; E}y; vOjg; ngw;wpUf;fyhk;. ,e;jpahtpd; Nkw;Ff; 

flw;fiuapy; ,Ue;j thzpf ikaq;fisg; gw;wpAk; ,e;jpahitg; gw;wpAk; 

vOjg;gl;Ls;s Fwpg;Gfs; jpUj;jkhf cs;sd. 

 “,e;jpahtpy; gy MWfs; ,Uf;fpd;wd. tl ,e;jpahtpy; xapd;> nrk;G> 

nts;sPak;><ak;> gtsk;> Gl;guhfk;> Jzp> fr;ir> Fq;Fypak;> rf;fpKf;fpf;fy;> 

fz;zhb> mQ;rdf;fy;> eWkzg;Gay;> nghd;> nts;sp ehzaq;fs; Mfpait 

,wf;Fkjpahfpd;wd. ,q;fpUe;J vYkpr;ir> ahidj; je;jk;> kzpf;fw;fs;> 

gUj;jpj; Jzpfs;> gl;Lj;Jzp> E}y;> kpsF Nghd;wit Vw;Wkjpahfpd;wd. 

jf;fhzj;jpy; rpWj;ij> Gyp> ahid> ngUk;ghk;G> fOijg;Gyp> ngUq;Fuq;F 

Nghd;w kpUfq;fs; fhzg;ngWfpd;wd” vd;W Fwpg;gpl;g;gl;Ls;sJ. 

ghfpahd; 

 fp.gp. 5-k; E}w;whz;ilr; rhHe;j ghfpahd; ,uz;lhk; re;juFg;jH fhyj;jy; 

,e;jpahtpw;F te;Js;shH. ghfpahd; rPdehl;ilr; rhHe;jtH. ghfpahd; Gj;j 

Gz;zpa ,lq;fis toglTk;> Gj;j E}y;fisj; jpul;lTk;> Gj;j rkaj;ijg; 

gw;wp mwpe;Jnfhs;sTk; ,e;jpahtpw;F te;jhH (fp.gp. 399 – 414). ghfpahd; 

,uz;lhk; re;juFg;jhpd; murpay; jpwikiag; Gfo;e;Js;shH. 



73 
 

 ghfpahd; njd;dpe;jpahtpw;F tutpy;iy. mtH njd;dpe;jpahitg; gw;wpAk;> 

Gwhklhyaj;ijg; gw;wpAk; (Gj;j klk;) vOjp itj;Js;s Fwpg;G „XH caHju 

tk;gisg;G‟ vd;W Nf.V. ePyfz;l rh];jphp $WfpwhH. ,yq;ifapy; jhd; fz;l 

mgafphp tpfhuk;> Gdpj kuk;(Nghjp kuk;)> fUt+yk;> rkag;gpur;rhuk;> Jwtpfspd; 

czT> jpUg;gy; tpoh> MUfjH xUthpd; <kf;fld; Mfpatw;iwf; Fwpj;Js;shH. 

Athd; fthq; 

 ,e;jpahTf;F te;j rPdg; gazpfSs; Athd; Rthq;Nf (fp.gp. 625 – 645) 

Kf;fpakhdtH. gpw rPdg; gazpfisf; fhl;bYk; mtH ,e;jpahtpy; mjpfkhd 

,lq;fSf;Fr; nrd;whH. mtH gpw Jwtpfisg; Nghy xJq;fp thotpy;iy. 

kw;wtHfisg; NghyNt mtUk; Gj;jkj E}y;fisj; jpul;b Muha;tjpYk;> Gfo; 

ngw;w Gj;j tp`huq;fisf; fhz;gijAk; jk;Kila mbg;gil Nehf;fkhff; 

nfhz;bUe;jhH. 

 “mtUila rkaf;Nfhl;ghL gue;j kdg;ghd;ikia mbg;gilaha;f; 

nfhz;lJ. ,ay;ghfNt mtH rkur Nehf;FilatH. mtUila gf;jp 

fLNehd;gpd; jd;ikiag; ngwtpy;iy. mthplj;jpy; NghJkhd cw;W Nehf;Fk; 

Mw;wy; ,y;iy. ghHj;jtw;iw tpopg;Gld; myrp MuhAk; gapw;rpAk; ,y;iy. 

njhpe;J nfhz;l nra;jpfis csepiwT jUk; Kiwapy; vOjp itf;Fk; 

jpwDk; ,y;iy. mjdhy; nrhy;y Ntz;ba nra;jpfs; gytw;iw mtH 

nrhy;yhky; tpl;L tpl;lhH” vd;W thl;lH]; $WfpwhH. 

rq;ftHkp 

 ghfpahDf;Fg; gpd;dH> njhlHe;J gy ngsj;jHfs; njd;dpe;jpahtw;Fk; 

rPdhtpw;Fk; ,ilapy; gazQ; nra;tjw;Ff; fly; topiaNa NjHe;njLj;jdH. 

rq;ftHkp vd;Dk; ,yq;ifj; Jwtp rPdhTf;Ff; fp.gp. 402-k; Mz;by; Ngha;r; 

NrHe;jhH. mq;F mtH kfprhrftpeak; vd;Dk; E}iyr; rPd nkhopapy; 

ngaHj;njOjpdhH. 

FztHkH 

 FztHkH rq;ftHkpiaf; fhl;bYk; Gfo; ngw;wtH. mtH rhthtpy; Gj;j 

rkak; guTtjw;Fg; nghpJk; fhuzuha; ,Ue;jhH. rPdhtpy; ngsj;jg; ngz; 

Jwtpfspd; mikg;G xd;iw epWtpdH. me;j mikg;ig epWTtjw;F mtH 

,yq;ifapypUe;J ngz; Jwtpfs; rpyiur; mtH ,yq;ifapypUe;J ngz; 
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Jwtpfs; rpyiur; rPdhTf;F tutioj;jhH. mtHgy ngsj;j E}y;fisr; 

rPdnkhopapy; ngaHj;J vOjpdhH. mtH ,yq;if ehl;bdH. rq;ftHkpf;Fg; gpd; 

rPdh nrd;wtH. 

jUkFg;jH 

 mtH Fruhj;jpypUe;j yhl;lh efiur; NrHe;jtH. ngsj;j rkaj;ijr; 

rhHe;jtH. mtH fp.gp. 6 Mk; E}w;whz;by; Gj;j rkaj;jpd; tsHr;rpf;Fj; Jiz 

Ghptjw;fhfr; rPdh nrd;whH. jUkFg;jH jk;Kila nrhe;j Ciutpl;L 

ntspNawp> Kjypy; ika ,e;jpahTf;Fr; nrd;W> gpd;dH rpwpJ rpwpjhf ele;J> 

fgprH> glf;\d;> fh\;fhH> lHghd; Kjypa CHfspd; topahf Vwj;jho fp.gp. 

590 Mz;by; rPdj; jiyefiuaile;J mq;NfNa jq;fptpl;lhH. mq;F mtH 

,e;jpa E}y;fisr; rPdnkhopapy; ngaHj;njOtjpYk;> Nkw;F ehLfisg; gw;wpa 

Fwpg;Gfi vOtjpYk; jk; tho;ehisr; nrytpl;lhH. 

tr;rpuNghjp 

 tr;rpuNghjp njd;dpe;jpahtpy; fp.gp. 661 Mk; Mz;by; gpwe;jhH. mtH 

ehye;jhtpy; jkJ 26 Mk; taJ tiuapy; fy;tp fw;whH. fp.gp. 689 ,y; 

fgpyth];Jf;Fg; Gdpjg; gazQ; nra;jhH. mjd;gpd; mtH njd;dpe;jpahtpw;Fj; 

jpUk;gpdhH. mg;nghOJ mNyhfpNjr;tur; rkaf; Nfhl;ghl;L Kiwf;Fj; 

njd;dpe;jpah ikakha; ,Ue;jJ. 

ghd;$ 

 mtH fp.gp. Kjy; E}w;whz;by; tho;e;jtH. mtH xU rPd vOj;jhsH. 

mtH vOjpa E}ypd; ngaH„,l;rpad; `hd;#‟ vd;gjhFk;. mtH ,e;NjhrPdh> 

fhQ;rp Nghd;w ,lq;fSf;Fk; nrd;Ws;shH. fp.K. Kjy; E}w;whz;bypUe;Nj 

njd;dpe;jpag; gz;lq;fs; fly; topahfr; rPdhtpw;Fr; nrd;wd vd;W $wpAs;shH. 

Gjpa ehLfisf; fz;Lgpbj;jy; 

 cyfpy; kj;jpa fpof;F ehLfspy; ,Ryhkpa ehfhpfk; gutpaJ. rPdhtpy; 

fd;g+\pa Gj;jrka ehfhpfk; ,Ue;jJ. ,e;jpah ,e;J ehfhpfj;jpd; jhafkhf 

tpsq;fpaJ. njd; mnkhpf;fhtpYk; tl mnkhpf;fhtpYk; khad; ehfhpfk; 

gutpapUe;jJ. Mg;gphpf;fhtpy; ePf;Nuh kf;fSk;> kj;jpa Mrpahtpy; 

kq;Nfhy;aHfSk;> grpgpf; flypd; jPTf;$l;lq;fspy; goq;Fb kf;fSk; tho;e;J 

te;jdH. 
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th];Nfhlfhkh 

 th];Nfhlfhkh NghHj;Jf;fPrpa ehl;ilr; NrHe;jtH. mtH ,e;jpahtpw;Ff; 

fly; topiaf; fz;L gpbj;jtH MthH. mtH NghHj;Jf;fy;ypy; cs;s 

JiwKfg; gl;bdkhd ird;rp]; gpwe;jhH. ,e;jpahtpd; nry;tj;ijg; ngw Nkw;F 

ehLfSf;fpilNa fLk; Nghl;b epytpaJ. ed;dk;gpf;if Kidiar; Rw;wpf; 

nfhz;L Mg;gphpf;fhf; fpof;Ff; flw;fiuapypUe;J fpof;F Kfkhfr; nrd;W 

,e;jpahtpd; Nkw;Ff; flw;fiuapy; cs;s fs;spf;Nfhl;ilf;F te;J NrHe;jhH. 

mtH INuhg;ghtpypUe;J J}uf; fpof;F ehlhd ,e;jpahtpw;Fg; Gjpa fly;top 

fz;Lgpbj;jjd; epidthfr; ryitf; fw;W}z; xd;iw mq;F ehl;bdhH. 

 mg;nghOJ fs;spf;Nfhl;ilapy; [hkhpd; kd;dH Mz;L te;jhH. [hkdpd; 

kd;dH flw;gil gyk; ngw;wtH. th];Nfhlfhkh mthplk; thzpfk; nra;a 

mDkjp Ntz;bdhH. kd;dH mjw;F ,ire;jhH. th];Nfhlfhkh thzpfj;jpw;Fr; 

Rq;fthp nrYj;j kWj;jhH. mjdhy; gy ,ila+WfSf;F MshdhH. %Hfs; 

thzpfj; Jiwapy; ngw;wpUe;j nry;thf;Fk; mjpfhuKk; th];NfhlfhkhTf;Fg; 

nghwhikiaf; fpswptpl;ld. %Hfis vjphpfshff; fUjpdhH. 

nfhyk;gR 

 nfhyk;gR fp.gp. 1451 Mk; Mz;by; ,j;jhypapy; cs;s n[Ndhth efhpy; 

tzpfH xUthpd; kfdhfg; gpwe;jhH. mtUila ngw;NwhHfs; fk;gs nerTj; 

njhopypy; <Lgl;bUe;jdH. gzf;fhuHfspd; nja;tkhd fpwp];Njhghpd; ngaH 

mtUf;F ,lg;ngw;wJ. nfhyk;gR ,sikapy; ,yj;jPd; nkhopiaAk; 

GtpapaiyAk; gbj;jhH. rpW fg;gy;fis Xl;bg; gofpdhH. ghtpahg; 

gy;fiyf;fofj;jpy; fzpjk; gapd;whH. mwptpay;> Gtpapay;> ePHtopr;nryT 

Nghd;wtw;wpy; mjpfkhd <LghL nfhz;lhH. cyfk; cUz;ilahdJ vd;Dk; 

vz;zk; nfhz;l nfhyk;g]; fPo;j;jpir ehLfis Nkw;wpir topahfr; 

nrd;wilayhk; vd vz;zpdhH. 

 fp.gp. 1485-y; nfhyk;g]; ];ngapDf;Fr; nrd;W ngHbdhz;l; murdplKk; 

murp ,rngy;yhtplKk; cjtp Nfl;lhH. mr;rkaj;jpy; murd; %HfisAk; 

K];ypk;fisAk; mlf;Fk; gzpapy; <Lgl;bUe;jhH. vdNt mtuhy; cjtp 

nra;a Kbatpy;iy. ,Wjpapy; murp ,rngy;yh jk; tpiyAaHe;j eiffis 

tpw;Wf; nfhyk;gRf;F cjt Kd;te;jhH. fp.gp. 1492-k; Mz;L Vg;uy; jpq;fspy; 

XH xg;ge;jj;jpy; ifnahg;gkpl;lhH. 



76 
 

ngHbdhz;l; nkfy;yd; 

 NghHj;Jf;fPrpa khYkpahd nkfy;yd; cyifr; Rw;wp te;j Kjy; gazp 

MthH. ,e;jpahtpYk; Mg;ghpf;fhtpYk; Kfk;kjpaHfspd; Mjpf;fj;ij xopf;fg; 

ghLgl;lhH. grpgpf;fly; mikjpahf ,Ue;jjhy; mf;fliy „mikjpf;fly;‟ vd 

mioj;jhH. 

 mtUila fg;gy;fspy; xd;whd tpf;Nlhhpah> nkhYf;f];> NghHdpah 

jPTfs; topahf ,e;Jkhf; fliy mile;J> gpwF Mg;gphpf;fhitr; 

Rw;wpf;nfhz;L ,Wjpahfr; nrg;lk;gH 1522-y; nrHtpiy mile;jJ. mJNt 

cyifr; Rw;wpa Kjy; fly; gazkhFk;. fly; gaz tuyhw;wpy; mg;gazk; 

rpwg;G tha;e;jjhFk;. ];ngapd; ehl;bdH Nkw;Fj;jpir topahf ,e;jpahTf;Fg; 

Gjpa top fz;Lgpbj;jdH. 

,gd; gJ}jh 

 ,gd; gJ}jh Kfk;kjpa kjj;ijr; NrHe;j %H ,dj;jtH MthH. 

Xa;tpd;wp Ma;Tg; gazq;fis Nkw;nfhz;ltH. mtH fp.gp. 1300-y; lhQ;rpahpy; 

gpwe;jhH. mtH jk;Kila 22 Mk; tajpy; nrhe;j Ciu tpl;Lg; Gwg;gl;L 

mLj;J 30 Mz;Lf; fhyk; XahJ gazk; nra;J nfhz;Nl ,Ue;jhH. 

 ,gd; gJ}jh ,e;jpahtpy; ePz;lfhyk; jq;fpapUe;jhH. ,e;jpa ehl;bd; 

,aw;if tsq;fs;> gapHj; njhopy;> kf;fspd; gof;ftof;fq;fs;> Mg;fhdpa 

Ml;rpapy; mtHfSila murpay;> rKjha mikg;Gfs;> tuyhW Nghd;w 

nra;jpfis vOjp itj;Js;shH. ,gd; gJ}jh ,e;jpahtpy; ,Ue;j fhyj;jpy; 

Kfk;kJ Jf;sf; by;yp Ry;jhdhf ,Ue;jhH. fp.gp. 1342-y; Kfk;kJ Jf;sf; 

rPdhTf;F mDg;gpa J}Jf;FOTld; mtUk; nrd;whH. 

ghHj;jNyhkpNah laR 

 mtH xU NghHj;Jf;fPrpaf; fg;gy; jiytH MthH. mtH ed;dk;gpf;if 

Kidiaf; fz;L gpbj;jhH. mtH NghH;j;Jf;fPrpa murH ,uz;lhk; [hdpd; 

cjtpAld; gazj;ij Nkw;nfhz;lhH. mtH fp.gp. 1478-y; ,ypRgd; 

JiwKfj;jpypUe;J ,uz;L fg;gy;fSld; Gwg;gl;lhH. Mg;gphpf;ff; 

flw;fiufisf; fhz;gJk; ,ejpahtpw;Fg; GJtop fhz;gJk; mtUila gaz 

Nehf;fkhFk;. mtH 3-2-1488 ,y; Nkhry; tisFlhit mile;jhH. gpd; 

ed;dk;gpf;if Kidia mile;J mq;nfhU J}iz epWtp mjpy; „Gay;Kid‟ 

vd;W vOjpdhH. gpd;dH mJ „ed;dk;gpf;if Kid‟ vd;W ,uz;lhk; [hdpdhy; 
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toq;fg; ngw;wJ. mtH gpNurpy; flw;fiuapypUe;J jpUk;Gk;nghOJ 

#iwf;fhw;wpy; mfg;gl;L> fp.gp. 1500 ,y; khz;lhH. 

Rw;;Wyh gazpfs; gw;wpa Gs;sp tptuq;fs; 

 ,e;jpahtpw;F tUk; Rw;Wyhg; gazpfspd; vz;zpf;if Mz;Lf;F Mz;L 

mjpfhpj;J tUfpwJ. ntspehl;Lg; gazpfs; ,e;jpahtpw;F tUtjhy; ,e;jpa 

ehl;bw;F kpFjpahd tUkhdk; fpilf;fpwJ. 1988Mk; Mz;by; ,e;jpahtpw;F 

11>39>992 ntspehl;Lr; Rw;Wyhg; gazpfs; te;Js;shH;. tq;fhsNjrk;> 

ghfp];jhd; ehl;Lg; gazpfs; ,t;ntz;zpf;iff;Fs; mlq;fkhl;lhHfs;. 1989 

Mk; Mz;by; 13>35>392 Rw;Wyhg; gazpfs; ,e;jpahtpw;F te;Js;sdH. 1987-1988 

Mk; Mz;by; 1890 Nfhb &ghAk;> 1988-1989 Mk; Mz;by; 2100 Nfhb &ghAk; 

tUkhdk; fpilj;Js;sJ. 1990-1991 Mk; Mz;by; 2400 Nfhb &gha; tUkhdk; 

fpilf;Fk; vd vjpHghHf;fg;gLfpwJ. 

 ,d;W Rw;Wyh kf;fspd; Njitfspy; xd;whf khwptpl;lJ. kpFjpahd 

Xa;T> kf;fspd; tho;f;ifj; juk;> Nghf;FtuT> tpiuthd nra;jpj; njhlHGf; 

fUtpfs;> kf;fspd; nrytopf;Fk; jpwd; Nghd;wit Rw;Wyhit 

kpFjpg;gLj;jpAs;s. cstpay;> rKjhatpay;> nghUspay; Nghd;wtw;wpd; 

mbg;gilapy; Rw;wyh nry;Yk; epiy ,d;W cyfpy; Vw;gl;L cs;sJ. 

Rw;Wyhtpdhy; nghUshjhu Cjpak; fpilf;fpwJ. ,d;W INuhg;ghtpw;Fk;> 

tlmnkhpf;fhtpw;Fk; kpFjpahd gazpfs; nry;fpd;wdH. mjdhy; mt;tpU 

ehLfSk; kpFjpahd Cjpak; ngWfpd;wd. tsHe;J tUk; ehLfSk; Rw;Wyhj; 

Jiwapy; kpFjpahd MHtk; fhl;Ltjhy; mitAk; ,yhgk; ngWfpd;wd. 

njhlf;fj;jpy; gzf;fhuHfNs Rw;Wyhr; nrd;wdH. njhopyhsH rl;lj;jpw;Fg; gpd; 

xt;NthH Mz;Lk; 300 kpy;ypad; njhopyhsHfs; cyfr; Rw;Wg;gazk; 

Nkw;nfhs;fpd;wdH. vdNt cyfr; Rw;Wyhg; gazpfisg; gw;wpg; Gs;sp tptuk; 

Nrfhpg;gJ kpfTk; Njitahd xd;whFk;. nghUshjhu> r%fj; JiwfSld; 

Rw;Wyhj; Jiw nfhz;Ls;s cwit mwpe;J nfhs;sTk;> Mz;Lf;F Mz;L 

vz;zpf;ifapy; NtWgLk; Rw;Wyhg; gazpfis xg;gpl;Lg; ghHf;fTk; Gs;sp 

tptuq;fs; cjTk;. 

Rw;Wyhit msj;jy; 

 Rw;Wyhit Kiwahf msf;fpd;w Kiw mz;ikapy; Vw;gl;ljhFk;. 

,Ugjhk; E}w;whz;bd; njhlf;fj;jpy; fzprkhd Rw;Wyhg; gazpfs; Rw;Wg; 

gazk; Nkw;nfhz;ljhy;> Rw;Wyhit msf;fpd;w Njit Vw;gl;lJ. Rw;Wyhg; 



78 
 

gazpfis msg;gjw;F nkf;tpd; vd;gtH %d;W topfisf; $wpAs;shH: 

1.gazpfs; xU ehl;bd; vy;iyiaf; flf;Fk;nghOJ> 2.gzk; khw;Wk;nghOJ> 

3.VNjDk; Xhplj;jpy; jq;Fk;nghOJ vd;Dk; %d;W tiffspy; ntspehl;Lg; 

gazpfisf; fzf;nfLf;fyhk; vd;W $wpAs;shH. 

 ,e;j %d;W KiwfSk; njspthdit my;y> xt;nthd;wpYk; 

epiwFiwfs; cs;sd. Rw;Wyhg; gw;wpa Gs;sp tptuq;fisr; Nrfhpg;gtHfs; 

Rw;Wyhg; gazpfspd; tUifiaf; fzf;nfLf;fpd;wdH. xUtNu XH Mz;by; 

xU ehl;bw;F MW jilt te;jpUe;jhy; MW gazpfs; te;jjhff; 

fzf;nfLf;fpd;wdH. rpy rkaq;fspy; xNu gazpia ,Utuhff; fzf;nfLf;Fk; 

#o;epiy Vw;gl;Ls;sJ. gpnuQ;Rf;fhuH xUtH jk; CHjpapy; NghHj;Jf;fy;Yf;F 

];ngapd; topahfg; gazk; nra;fpwhH vd;W itj;Jf; nfhs;Nthk;. mtH 

NghHj;Jf;fy;Yf;Fg; NghFk;nghOJ xU jlitAk;> gpuhd;Rf;Fj; jpUk;Gk; 

nghOJ xU jlitAk; vd ,uz;LKiw vz;zg;gLfpwhH. mjhtJ mtH 

];ngapd; ehl;Lf;F ,UKiw te;jjhff; fzf;nfLf;fg;gLfpwhH. 

 gazpfs; ehl;ilf; flf;Fk;nghOJ vLf;Fk; vz;zpf;iff;Fk; tpLjpapy; 

jq;fpapUg;gtH vz;zpf;iff;Fk; kpFe;j NtWghLfs; cs;sd. rhd;whf> fp.gp. 

1971-y; 19>62>600 NgH NghHj;Jf;fy; ehl;bd; vy;iyiaf; fle;J nrd;Ws;sdH. 

me;j Mz;by; 12>87>600 NgH tpLjpapy; jq;fpAs;sdH. gfy; Rw;Wyhg; 

gazpfSk;> fg;gy; gazpfSk; mt;NtWghl;bw;Ff; fhuzk; MtH. tpLjpapy; 

jq;fpatHfisf; fzf;nfLf;Fk; nghOJ xUtNu ,uz;L tpLjpfspy; 

jq;fpapUf;fyhk;. mr;rkaq;fspy; rhpahd Gs;sp tptuq;fs; fpilf;fhky; NghFk;. 

rpy rkaq;fspy; Rw;Wyhg; gazpf;Fk; tzpfUf;Fk; cs;s NtWghL njhpahky; 

NghFk; XH may;ehl;Lr; Rw;Wyhg; gazpAld; cs;ehl;Lf;fhuUk te;jpUf;fyhk;. 

mit vy;yhk; Rw;Wyhit msg;gjw;Fj; jilf; fw;fshf cs;sd. 

msf;Fk; Kiwfs; 

 gazpfs; xU ehl;bw;Fs; Eiotijf; flTr;rPl;L> jq;Fk; chpik> 

fg;gypypUe;J jiuapy; ,wq;Fjy; Nghd;w KiwfspdhNyh> tpLjpapy; Kd;gjpT 

nra;tijf; nfhz;Nlh> gazpfs; fhNrhiyia khw;Wk; nghONjh cs;s 

vz;zpf;ifiaf; nfhz;L fzpf;fyhk;. mit epUthfj;jpd; Jizg;gadhy; 

Vw;gLtjhFk;. mg;Gs;sp tptuk; rhpahdjhf ,Uf;Fk;. mg;Gs;sp tptuj;jpdhy; 

gazpfisg; gw;wpa r%fg; nghUshjhu epiyiaj; njhpe;J nfhs;sKbahJ. 
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 ,uz;lhtJ Kiw khjphp mstha;T KiwahFk;. Rw;Wyhg; gazp 

ehl;bw;Fs; tUk;nghOJk; ehl;il tpl;Lg;Gwg;gLk; nghOJk; tpdh thpir 

nfhLj;J epug;gpj; jur; nrhy;yyhk;. mk;Kiwapdhy; Rw;Wyhg; gazpfis 

Nehpy; re;jpf;f KbfpwJ. mtHfisg; gw;wpa KOikahd nra;jpfis 

mwpe;Jnfhs;s KbfpwJ. 

 ,q;fpyhe;jpy; tzpf thhpak; cyfg; gazpfspd; mstha;it 

Nkw;nfhz;lJ. gazpfSs; rpyiu thD}Hjp epiyaq;fspy; my;yJ 

JiwKfq;fspy; Ngl;b fz;L nra;jpfs; Nrfhpj;jJ. Mz;L KOtJk; 

mstha;T Nkw;nfhz;L gazpfsplkpUe;J kpFjpahd nra;jpfisr; Nrfhpj;jJ. 

1951-y; ,q;fpyhe;J Njrpa Rw;Wyh mstha;tfk; Rw;Wyh Kbj;J tPl;bw;Fr; 

nrd;w gazpfSf;F tpdhg; gl;baiy mDg;gpr; nra;jpfisr; Nrfhpj;jJ. 

mt;tifapy; Nrfhpf;fg;gl;l nra;jpfs; Rw;Wyhj;Jiw gw;wpa rpy cz;ikfis 

ntspf;nfhzHe;jd. gphpl;b\; Rw;Wyhf; fofKk; jdpg;gl;l Kiwapy; mstha;T 

elj;jpaJ. 

 xU Fwpg;gpl;l fhyj;jpy; xU Fwpg;gpl;l Rw;Wyh ikaj;jpw;F vj;jid 

Rw;Wyhg; gazpfs; te;Js;sdH? vd;w fzf;nfLg;Gk; Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. xU 

Fwpg;gpl;l fhyk; vd;gJ xU khjk;> MW khjq;fs; my;yJ Xuhz;lhfTk; 

,Uf;fyhk;. rpy ehLfs; XH Mz;ilf; Fwpg;gpl;l fhykhf itj;Js;sd. xU 

Fwpg;gpl;l ,lj;jpw;F vj;jid Rw;Wyhg; gazpfs; te;jdH? vd;W 

fzf;nfLf;fhky;> vj;jid Rw;Wyhg; FOf;fs; te;jd? vd;w fzf;nfLg;Gk; 

Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. jdp egH fzf;fpy; xUtNu xNu Mz;by; gy jlitfs; 

mt;tplj;jpw;F te;jpUf;f$Lk;. vdNt fz;nfLg;gpy; rpf;fy;fs; Vw;gLk;. 

 jq;Fk; ehl;fisf; nfhz;Lk; fzf;nfLg;G eilngWtJz;L. xU 

Rw;Wyhg; gazp xU Fwpg;gpl;l Rw;Wyh ikaj;jpy; vj;jid ehl;fs; 

jq;fpapUe;jhH vd;Wk; fzf;nfLg;gJ cz;L. mtH jq;fpa ehl;fspd; 

ruhrhpiaf; fzf;fpy; nfhs;tH. 1979-y; ,e;jpahtpy; ntspehl;Lg; gazpfs; 25.6 

ehl;fs; jq;fpAs;sdH. ntspehl;Lf;fhuHfs; jq;fpapUe;j ehl;fisAk;> me;j 

tl;lhuj;J kf;fs; jq;fpapUe;j ehl;fisAk; jdpj;jdpahff; fzf;nfLg;gJk; 

cz;L. 1979-y; ,e;jpahtpy; njd;fpof;F Mrpahitr; rhHe;jtHfs; 41.5 

ehl;fSk;> Nkw;F INuhg;ghitr; NrHe;j kf;fs; 25 ehl;fSk; jq;fpAs;sdH. 

mk;KiwahdJ rhpahd jftiyr; juhJ. NkYk; nra;jpfisr; Nrfhpg;gjw;F 

kpFjpahd ehl;fs; MFk;. nryTk; mjpfkhFk;. tpLjpfspypUe;J fpilf;Fk; 



80 
 

Gs;sp tptuq;fspypUe;J mtH vj;jid ehl;fs; me;j tpLjpapy; jq;fpdhH? 

vt;tif miwfspy; jq;fpdhH? vt;ntt;tplq;fisr; Rw;wpg; ghHj;jhH? mtH 

ve;j ehl;ilr; rhHe;jtH? Nghd;w nra;jpfis mwpe;J nfhs;syhk;. 

mr;nra;jpfisj; jdpahH tpLjpfspy; ,Ue;J Nrfhpg;gJ rw;Wf; fbdkhFk;. xNu 

,lj;jpy; gztrjp fhuzkhfTk;> gpw trjpfs; fhuzkhfTk; xU gazp ,uz;L 

tpLjpfspy; jq;fpapUf;fyhk;. mk;khjphpahd rkaq;fspy; Kd;ndr;rhpf;ifahfr; 

nray;gl Ntz;Lk;. 

 xU ehl;bw;Fs; tUk; xt;nthU ntspehl;Lg; gazpaplKk; XH 

ml;iliaf; nfhLj;J epug;gpj;jur; nrhy;y Ntz;Lk;. mjid EioT vd;gH. 

me;j EioT jiu topahfTk;> fg;gy; topahfTk;> tpkhdk; topahfTk; 

eilngwyhk;. mtHfisg; gw;wpa nra;jpfisr; Nrfhpj;Jg; gpd; jdpj;jdpahfg; 

gphpg;gH. mtH ve;j ehl;bypUe;J te;jhH? vg;gUtj;jpy; te;jhH? vt;tif 

thfdj;jpy; te;jhH? mtUila taJ? Mzh? ngz;zh? mtH vt;tsT fhyk; 

jq;fpapUe;jhH? Nghd;w nra;jpfs; gphpj;njLj;J Muha;g;gLk;. %d;W tajpw;Ff; 

Fiwe;j Foe;ijfisf; fzf;fpy; NrHj;Jf; nfhs;tjpy;iy. 

 Rw;Wyhit tzpfkhf;Ftjw;Fk;> Rw;Wyhit tphpTgLj;Jtjw;Fk; 

jdpr;rpwg;G tha;e;j Gs;sp tpgjk; gad;gLk;. Rw;Wyhitg;gazpapd; taJ> ghy;> 

njhopy;> tUkhdk;> xU Rw;Wyhg; gazp xU Rw;Wyh ikaj;jpy; jq;fpa 

ehl;fs;> gad;gLj;jpa thfdq;fs;> jq;fpapUe;j tpLjpfspd; gphpT> jdpahfr; 

nrd;whuh? FOthfr; nrd;whuh? xU Rw;Wyh ikaj;jpy; jqfpapUf;Fk; nghOJ 

mtuJ elj;ij> gazp gbj;j nra;jpj;jhs; my;yJ gj;jphpifapd; juk;> mtH 

rpwg;G tha;e;j Rw;Wyh ikaj;jpw;Fr; nryyhjjd; fhuzk; Nghd;wit jdpr; 

rpwg;G tha;e;j Gs;sp tptuj;jpw;Fs; mlq;Fk;. mit Rw;Wyhit 

tzpfkhf;fTk;> ikaj;ijj; jpl;lkpl;L tphpTgLj;jTk; gad;gLk;. 

nrytopf;fg;gl;l njhif gw;wpa Gs;sp tptuk; 

 nrytopf;fg;gl;l njhir gw;wpa Gs;sp tptuq;fis 1.gazj;jpq;fhfr; 

nrytplg;gl;l njhif> 2.xU Fwpg;gpl;l Rw;Wyh ikaj;jpy; jq;Ftjw;fhfr; 

nrytplg;gl;l njhif vd ,uz;L tifahfg; gphpf;fyhk;. nghUshjhu 

mbg;gilapy; Rw;Wyhit msg;gjw;F mj;njhif kpfTk; gad;gLk;. xU 

Rw;Wyh ikaj;jpy; xU nryhtzpiaf; fzf;fplyhk;. mNj Neuj;jpy; xU 

ntspehl;Lg; gazp nrytopf;Fk; midj;Jj; njhifAk; me;epar; nryhtzpia 
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<l;bj; jUk;. nghJthfr; nrytopf;fg;gl;l njhif gw;wpa Gs;sp tptuq;fis 

vLj;Jf; nfhs;Stjpy;iy. 

 xU Rw;Wyh ikaj;jpy; nrytplg;gl;l nkhj;jj; njhifia nkhj;jr; 

Rw;Wyhf; FOthy; tFj;Jf; fpilf;Fk; tpfpjk; xU ehisf;Fr; nryT nra;j 

njhifahFk;. mj;njhif Rw;Wyhtpdhy; Vw;gLk; nghUshjhur; rpwg;igf; 

Fwpf;Fk;. NkYk; mJ vt;tifr; Rw;Wyhg; gazpfs; mq;F te;Js;sdH 

vd;gijAk; fhl;Lk;. 1976-y; 220 cyfr; Rw;Wg;gazpfs; 43>000 kpy;ypad; 

mnkhpf;f lhyH gzj;ijr; nrytopj;Js;sdH. 1979-y; ,e;jpahtpw;Fs; 7>64>781 

ntspehl;Lg; gazpfs; te;Js;sdH. mtHfs; ,e;jpahtpy; 3>380 kpy;ypad; &gha; 

nrytopj;Js;sdH. xt;nthU ntspehl;Lg; gazpAk; ,e;jpahtpy; nrytpl;l 

njhifiaf; nfhz;L me;epar; nryhtzp fzf;fplg;gLfpwJ. 

msj;jypd; rpwg;G  

 1.xt;nthU Mz;Lk; vj;jid ntspehl;Lg; gazpfs; te;jdH? 

2.mt;thz;by; mjw;F Ke;jpa Mz;iltpl kpFjpahd gazpfs; te;jduh? 

my;yJ vz;zpf;ifapy; Fiwe;Js;sduh? 3.mjw;fhd fhuzq;fs; ahit? 

4.gazpfs; vt;tif thfdq;fspy; gazk; nra;jdH? 5.vj;jid ehl;fs; 

jq;fpapUe;jdH? 6.vt;tif tpLjpfspy; jq;fpapUe;jdH? 7.mtHfs; vt;tif 

trjpfis vjpH ghHj;jdH? 8.mtHfs; vt;tsT gzk; nrytopj;jdH? Nghd;w 

nra;jpfisj; njhpe;J nfhs;syhk;. mt;tptuq;fs; vjpHfhyj; jpl;lj;jpw;Fg; 

gad;gLk;. xU gazp tpLjpapy; vj;jid ehl;fs; jq;fpdhH? mtH ve;j 

tifahd trjpfsi vjpHghHj;jhH? vd;gijf; nfhz;L vjpHfhyj;jpy; vt;tif 

tpLjpfisf; fl;lNtz;Lk; vd;w jpl;lk; cUthFk; Rw;Wyhg; gazpapd; 

nrytpLk; jpwidAk; ftdpf;f Ntz;Lk;. mnkhpf;fHfSk;> Nkw;F 

nrUkhdpaHfSk; kpFjpahd gzj;ijr; nrytopf;fpd;wdH. mtHfsJ 

Njitia czHe;J> mtHfisf; ftHe;J Rw;Wyhit tphptilar; 

nra;aNtz;Lk;. mjdhy; ehl;bd; tUkhdk; ngUFk;. ,Rghdpah ehl;by; Vio 

gzf;fhud; vd;w NtWghbd;wpj; jpl;lkpl;l For; Rw;Wyhf;fs; 

Nkw;nfhs;sg;ngWfpd;wd. NghHj;Jf;fy;ypy; caH tUthAk; eLj;ju tUthAk; 

cs;s FLk;gj;jpdH Rw;Wyh nry;fpd;wdH. vdNt xt;nthU ehLk; jq;fs; 

ehl;bd; #o;epiyf;Nfw;gr; Rw;Wyhj; jpl;lq;fis khw;wp mikj;Jf; nfhs;s 

Ntz;Lk;. 
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 1960-y; I.eh. rig tsHeJ tUk; ehLfspd; Rw;Wyh ikaq;fspd; kPJ 

kpFjpahd ftdk; nrYj;jpaJ. me;ehLfspy; Rw;Wyhj; Jiwapy; Vw;gl;l 

rpf;fy;fSf;Fj; jPHT $wpaJ. Rw;Wyh ty;YeHfis mDg;gp me;ehLfspy; 

Rw;Wyhit Nkk;gLj;j MNyhridfs; toq;fpaJ. I.eh. rig cyfr; Rw;Wg; 

gazj;jpw;Nf Kf;fpaj;Jtk; nfhLj;jJ. cyfr; Rw;Wg; gazj;ij Muha;e;jJ. 

mf;fhyj;jpy; cs;ehl;Lr; Rw;Wg;gazj;ijg; gw;wpf; fzf;nfLf;f Ntz;Lk; 

vd;Dk; MHtKk; Vw;gl;lJ. xt;nthU ehLk; Rw;Wyhtpd; rpwg;ig mwpe;J 

Rw;Wyhj; Jiwia Nkk;gLj;jpaJ. mjdhy; cyfr; Rw;Wg; gazKk;> 

cs;ehl;Lr; Rw;Wg; gazKk;> cs;ehl;Lr; Rw;Wg; gazKk;> tl;lhur; Rw;Wg; 

gazKk; kpFjpahd rpy ehLfs; cs;ehl;Lr; Rw;Wg; gazpfspd; 

vz;zpf;ifAk; fzf;fpl;ld.  

 Rw;Wyh tzpfr; re;ij mbg;gilapy; Gs;sp tptuq;fisr; Nrfhpg;gJld;> 

Rw;Wyhg; gazpfspd; nryTf; fzf;ifAk; Nrfhpf;fj; njhlq;fpdH. clypay;> 

cstpay;> rKjhatpay;> Nghd;wtw;wpd; fhuzkhf xU Rw;Wyhg;gazp xU 

Rw;Wyh ikaj;ijj; NjHe;njLf;fpwhH vd;Dk; tptuKk; fpilj;jJ. mit 

mq;fPfhuk;> Gjpad fw;wy;> kjpg;G> Xa;ntLj;jy;> tzpfk; nra;jy;> gazpfspd; 

tpUg;G ntWg;G Nghd;wtw;wpd; VNjDk; xd;wpdhy; khWgl;lJ MFk;. vdNt xU 

ehL Rw;Wyhg; gazpfspd; vz;zpf;ifAk;> mtHfsJ MHtj;ijAk;> 

tpUg;gj;ijAk; njhpe;J itj;jpUf;fNtz;Lk;. Rw;Wyhg; gazpfspd; 

Fzq;fisAk;> mtHfsJ elj;ij KiwfisAk; mwpe;jpUf;f Ntz;Lk;. vdNt 

Rw;Wyhr; re;ijapy; ntw;wp fhzr; Rw;Wyhg; gazpfspd; Fzq;fis 

mwpe;jpUg;gJ kpfkpf Kf;fpakhFk;. 

 fPo;f;fz;l tiffspy; Rw;Wyhj; Jiwiaf; fzf;fPL nra;ayhk;. 1.xU 

Fwpg;gpl;l Rw;Wyh ikaj;jpd; rpwg;gpid kjpg;gPL nra;jy;> mt;tplk; Njrpa 

mstpNyh> tl;lhu mstpNyh> khtl;l mstpNyh ,Uf;fyhk;. Rw;Wyhg; gw;wpa 

Gs;sp tptuq;fs; me;ehl;bd; nghUshjhuj;ij caHj;Jk; vd;gijAk; 

Muhayhk;. 2.xU Rw;Wyh ikaj;jpd; Gw mikg;GfisAk;> cs;sikg;GfisAk; 

jpl;lkpl;L tsHf;fyhk;. Rw;Wyhg; gazpfspd; vz;zpf;if> gaz tiffs;> 

jq;Fkpl trjpfs;>gazpfs; tpUk;Gk; trjpfs;> gazpfspd; jq;Fk; fhyk;> 

gazpfs; nrytpLk; njhif> gazpfspd; thq;Fk; jpwd; Nghd;wit 

Rw;Wyhitj; jpl;lkpLtjw;Fg; gad;gLk;. 3.Rw;Wyhit Nkk;gLj;Jtjw;Fk;> 

Rw;Wyhitr; re;ijg; gLj;Jtjw;Fk; Rw;Wyhr; nrd;w gazpfs; fzf;Fk;> 

Rw;Wyhr; nry;y tpUk;Gk; gazpfs; gw;wpa fzf;Fk; Njitg;gLk;. gazpfspd; 
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Njitia mwpe;J Rw;Wyh ikaq;fis tphpTgLj;j KbAk;. 4.Rw;Wyhg; 

gazpfspd; tpUg;G ntWg;Gfis mwpayhk;. 

re;ijg; gFg;G 

 gPw;wH vd;gtH Rw;Wyhg; gazpfis 1.,d;gg; nghOJNghf;Fg; gazpfs; 

2.tzpfg; gazpfs; 3.mit ,uz;Lk; ,y;yhj gpwNehf;fq;fisf; nfhz;l 

gazpfs; vd %d;W tifshfg; gphpf;fpwhH. 

,d;gg;; nghOJNghf;Fg; gazpfs; 

 Rw;Wyhg; gazpfspy; mt;tifapdNu kpFjpahff; fhzg;gLfpd;wdH. 

cyfg; gazpfspy; 2/3 gq;F mt;tifapdNu MtH. Rw;Wyh ikaj;ijj; 

NjHe;njLg;gJ gazpfspd; ifapy; cs;sJ. murpay; jilfs;> gzkhw;Wj; 

jilfs;> fpilf;Fk; Xa;T Neuk; Nghd;w jilfs; ,Ug;gpDk; xU Fwpg;gpl;l 

,d;gg; nghOJ Nghf;fpw;fhf mt;tif ,lq;fisj; NjHe;njLf;fpd;wdH. mq;Fr; 

nry;Yk; nryit mg;gazpNah> ngw;NwhHfNsh> ez;gHfNsh Vw;Wf; 

nfhs;fpd;wdH. mtH nrytopf;Fk; gzk;> nrytpLk; Neuk;> rk;gsj;Jld; $ba 

tpLKiw> mtuJ r%fg; nghUshjhuf; fy;tpg; gpd;dzp> jw;fhyr; Rw;Wyhtpd; 

Nghf;F> xU ehl;bd; fl;Lg;ghLfs; Nghd;wit ehl;ilAk; ,lj;ijAk; 

NjHe;njLf;f cjTk;. gazr;rYif my;yJ js;Sg;gbg; gazr;rPl;L 

Nghd;wit Rw;Wyhitj; J}z;;Lk;. ,d;gg; nghOJNghf;Fr; Rw;Wyhg; gazj;ij 

ikakhf itj;J ,aq;Fk;. 

tzpfg; gazk; 

 tzpfg; gazk; ,d;gg; nghOJNghf;Fg; gazj;ij tpl %d;W topfspy; 

NtWgLfpwJ. 1.gazp nry;Yk; ,lk; jpl;ltl;lkhf tiuaWf;fg;gLfpwJ. 

mjid kw;wtHfshy; khw;wKbahJ. 2.mg;gazj;jpw;F MFk; nryit 

me;epWtdk; my;yJ fk;ngdp Vw;Wf; nfhs;fpwJ. 3. gazr; nryT $bdhYk; 

Fiwe;jhYk; gazk; jilg;glg; Nghtjpy;iy. tzpfg; gazk; nrytpy; 

nefpOk; jd;ikAilaJ. gazr; rYif my;yJ js;Sgbg; gazr;rPl;L 

Nghd;wit Rw;Wyhitj; J}z;lg; Nghtjpy;iy. tzpfg; ngUf;fpw;Nfw;g tzpfr; 

Rw;WyhTk; ngUFk; tpLKiw ehl;fSk; Rw;Wyhit vt;tifapYk; ghjpf;fg; 

Nghtjpy;iy. tzpfg; gazp vspjhfTk;> tpiuthfTk; gazk; nra;aTk;> 

nray;fisr; nra;aTk; tpUk;GthH. tzpfg; gazk; ,d;W cyfpy; 

ngUfpAs;sJ. 
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%d;whk; tifapdH 

 ez;gHfs;> cwtpdHfs; Nghd;Nwhiuf; fhzr; nry;yy;> cly; eyk;> 

fy;tp> Njrpa khehLfspy; fye;J nfhs;sr; nry;yy; Nghd;w gazq;fs; 

%d;whk; tifapdjhFk;. rpyH tpLKiwr; Rw;Wyhtpy; ez;gHfisf; fhzr; 

nry;tH. tzpfg; gazpfs; jq;fs; gzp Kbe;jTld; ez;gHfisAk;> 

cwtpdHfisAk; ghHj;J tpl;Ltuyhk;. vdNt %d;whk; tifapdiuj; 

jpl;ltl;lkhf tiuaWj;Jf; $wKbahJ. 

gUt fhyr; rpf;fy;fs; 

 gUt fhyj;jpdhy; xUGwk; Rw;Wyh tsHe;jhYk;> ,d;ndhU Gwk; 

jsHr;rpailfpwJ. gUtfhyg; gazk; vd;gJ Mz;bd; xU Fwpg;gpl;l fhyj;jpy; 

kl;Lk; eilngWtjhFk;. mJ rpf;fdkhdJ vd;W $wKbahJ. rhd;whff; 

Fw;whyj;jpw;F Mz;bw;F ehd;F khjq;fNs gazpfs; tUfpd;wdH. kw;w vl;L 

khjq;fspy; mq;Fr; nra;ag;gl;Ls;s trjpfspdhy; tUkhdk; ,y;yhky; 

NghfpwJ. mg;nghOJ Ntiyapy;yhj; jpz;lhl;lKk; Vw;gLfpwJ. rpy 

kiyg;gFjpfs; Nfhilf;fhyk;> FspHfhyk; vd ,Utifg; gUt fhyq;fisf; 

nfhz;Ls;sd. gUt fhyj;jpdhy; gazpfSf;F Vw;wthW CHjp trjpfisAk; 

nra;Jtu Kbtjpy;iy. gUt fhyr; Rw;Wyh ikaq;fspy; kpFjpahd gzj;ijr; 

nrytopj;J Nkk;gLj;jTk; nra;Jju Kbtjpy;iy. gUt fhyr; Rw;Wyh 

ikaq;fSf;F ,d;gg; nghOJ Nghf;fpdNu kpFjpahf tUfpd;wdH. tzpfg; 

gazpfs; mt;tsthf tUtjpy;iy. tpLjpfs; elj;JeHfs; gUtfhyr; 

Rw;Wyhit nkd;ikahf elj;j tpUk;Gfpd;wdH. mtHfs; kw;wf; fhyq;fspy; 

Fiwe;j fl;lzk; t#ypf;fpd;wdH. khepy muRk;> kj;jpa muRk; mt;tplq;fspy; 

fiy> ,ir> ehlfk; Nghd;wtw;iwg; ngUf;fpdhy; gUtky;yhj fhyj;jpYk; 

mq;Fg; gazpfs; tUtH. gy Nkk;ghl;Lj; jpl;lq;fis cUthf;fp> thfd 

trjpfisg; ngUf;fpAk; gUtky;yhj fhyj;jpYk; gazpfs; te;J nry;YkhW 

nra;aNtz;Lk;. tpohf;fs;> rpwg;Gf; nfhz;lhl;lq;fs;> rpwg;Gr; Rw;Wyhf;fs;> 

Fiwe;j tpiy> nghOJNghf;F eltbf;iffs; Nghd;wit Mz;L KOtJk; 

gazpfis tutiof;Fk;. 

cyfr; Rw;Wyhtpd; msT 

 cs;ehl;Lr; Rw;Wyhittpl cyfr; Rw;Wyh kf;fisf; ftuf;$baJ. 

Mdhy; kpFjpahd gazpfs; cs;ehl;Lr; Rw;WyhitNa Nkw;nfhs;fpd;wdH. 

1967-k; Mz;by; mnkhpf;fhtpy; 124.6 kpy;ypad; kf;fs; (86%) cs;ehl;Lg; 
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gazk; nra;Js;sdH. 20 kpy;ypad; kf;fs; (14%) ntspehl;Lg; gazk; 

nra;Js;sdH. 1972 Mk; Mz;by; Nkw;nfhz;Ls;sdH. 8.5 kpy;ypad; kf;fs; 

ntspehl;Lg; gazk; Nkw;nfhz;Ls;sdH. vdNt cs;ehl;Lg; gazKk; kpf 

Kf;fpakhdjhFk;. rpwg;ghfr; Rw;Wyhg; gazpfis cz;lhf;Fk; ehLfs;> 

cyfr; Rw;Wyhg; gazpfspd; vz;zpf;if. Nghd;wit Kd;Ndu gl;ba tpl;Lf; 

fhl;lg;gl;Ls;sd. 

 cyfr; Rw;Wyhf; fofk; 1975-k; Mz;by; kpFjpahd Rw;Wyhg; gazpfs; 

nrd;w ehLfisg; gw;wpa Gs;sp tptuq;fisj; je;Js;sJ. 

 1973 Kjy; 1978 tiu cyfpy; Rw;Wyhg; gazpfs; jq;fpAs;s ehl;fspd; 

ruhrhp vz;zpf;ifia cyfr; Rw;Wyhf; fofk; je;Js;sJ. 

ehLfs; 1973 
ehl;fs; 

1974 
ehl;fs; 

1975 
ehl;fs; 

1976 
ehl;fs; 

,e;jpah 

epa+rpyhe;J 

gpypg;igd;]; 

nfhhpaf;FbauR 

rpq;fg;g+H 

27.20 

18.80 

7.81 

4.20 

5.10 

25.30 

20.59 

7.81 

3.70 

5.10 

27.10 

21.95 

7.81 

3.80 

5.30 

25.2 

- 

- 

4.2 

3.6 

 

,e;jpahtpy; mjpfkhd ruhrhp ehl;fSk;> nfhhpaf; Fbaurpy; Fiwe;j ruhrhp 

ehl;fSk; gazpfs; jq;fpAs;sdH. 

 
ehLfs; 

nkhj;jg; 
gazpfs; 
(Mapuj;jpy;) 

cyfk; 
Rw;wpatHfs; 
(Mapuj;jpy;) 

tl;lhuk; 
 

(Mapuj;jpy;) 
M];jphpah 

ngy;[pak; 

fdlh 

gpuhd;R 

n[Hkdp> vg;.MH 

,j;jhyp 

rg;ghd; 

nejHyhe;J 

RtPld; 

Rtpl;rHyhe;J 

55>374 

5>906 

12>345 

23>178 

55>374 

7>321 

3>629 

9>863 

3>178 

3>771 

1>262 

156 

2>030 

1>480 

1>262 

507 

2>476 

342 

134 

321 

54>112 

5>750 

10>315 

21>698 

54>112 

6>814 

1>153 

9>521 

3>044 

3>450 
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,q;fpyhe;J 

mnkhpf;fh 

13>909 

28>415 

1>810 

11>403 

12>099 

17>012 

nkhj;jk; 2>22>263 23>183 1>99>080 

 

 mt;tl;ltizg;gb n[Hkdp> M];jphpah Mfpa ,U ehLfSf;Fk; 

kpFjpahd gazpfs; nrd;Ws;sdH. 

 mnkhpf;fh> Nkw;F n[Hkdp> ,q;fpyhe;J> gpuhd;];> fdlh> ngy;[pak;> 

nejHyhe;J> ,j;jhyp> Rtpl;rHyhe;J> RtPld;> nld;khHf;F> M];jphpah Mfpa 

gd;dpU ehLfSf;F kpFjpahd gazpfs; nry;fpd;wdH. 

vjpHfhyg;Nghf;F 

 NkNy $wpa ehLfSf;F kpFjpahd gazpfs; nrd;wjhy; 

r%ftpayhsHfs; mjd; fhuzq;fis Muhaj; njhlq;fpdH. xNu Rw;Wyh 

ikaj;jpw;F kpFjpahd gazpfs; nrd;wjhy; fzf;nfLg;G NtiyAk; 

njhlq;fpw;W. Kjy; cyfg; NghUf;F Kd; Rtpl;rHyhe;J Gfo;ngw;w Rw;Wyh 

ikakhf tpsq;fpaJ. 1929-y; M];jphpahTf;F 2 kpy;ypad; ntspehl;Lg; 

gazpfSk;> Rtpl;rHyhe;Jf;F 11/2 kpy;ypad; ntspehl;Lg; gazpfSk;> 

,j;jhypf;F 11/4 kpy;ypad; ntspehl;Lg; gazpfSk; nrd;Ws;sdH. mg;Gs;sp 

tptuq;fs; njhlf;fj;jpy; fhty;JiwapdUf;Fk;> Rfhjhuj;JiwapdUf;Fk; 

Njitg;gl;ld. mjd;gpd; mit mtHfSf;Fg; ghJfhg;Gj; jUtjw;Fk;> thp 

tpjpg;gjw;Fk; gad;gl;ld. Nghf;Ftuj;Jr; rhjdq;fspy; vj;jidNgH gazk; 

nra;jdH? vd;w Gs;sp tptukhdJ Nghf;Ftuj;ij Nkk;gLj;j cjtpaJ NkYk; 

vt;ntt;topfspy; kpFjpahd gazpfs; nrd;wdH vd;W mwpaTk; cjtpaJ. 

 ,uz;lhk; cyfg; NghUf;Fg; gpd; Rw;Wyh nghUshjhur; rpwg;igg; 

ngw;wJ. INuhg;gpa ehLfspy; 1920 Kjy; 1930-f;Fs; nghUshjhu mbg;gilapy; 

Rw;Wyh rpwg;gile;jJ. ,uz;lhk; cyfg;NghH jw;fhypfkhf Rw;Wyhg; 

gazpfis epWj;jp itj;jJ. ,uz;lhk; cyfg;Nghhpd; fhuzkhfg; gy 

INuhg;gpa ehLfs; me;epar; nryhtzpia ,oe;jd. ,uz;lhk; cyfg; 

NghUf;Fg; gpd; mt;tpopg;ig me;ehLfs; <L nra;jd. 

 vjpHfhyj;jpy; cs;ehl;Lr; Rw;Wyh NkYk; ngUFk;. ePz;l tpLKiw 

ehl;fs;> Xa;T> tho;f;ifj;juk; caHjy;> kpFjpahd tUkhdk;> fy;tp> tpiyapy; 

khw;wk;> gof;ftof;fq;fs;> ehfhpfg; Nghf;Ffs;> murpay; nfhs;iffs;> 
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vhpnghUs; ngUf;fk;> Nghf;Ftuj;Jfspd; kpFjp> kf;fs; njhifg; ngUf;fk; 

Nghd;wit Rw;Wyhit NkYk; ngUf;fkilar; nra;Ak;. 

Rw;Wyhg; gazpfs; gy;NtW Nghf;Ftuj;Jfs; 

 Rw;Wyhtpy; Nghf;Ftuj;J vd;gJ mjd; gphpf;fg;gl Kbahj xU 

mq;fkhFk;. Nghf;Ftuj;J trjp ,Ue;jhy; jhd; Rw;Wyh gazp Rw;Wyh 

ikaj;ijr; nrd;wila KbAk;. Nghf;Ftuj;jpy; gytif thfdq;fs; ,lk; 

ngw;Ws;sd. Nkhl;lhHfs;> uapy;> fg;gy;> Mfha tpkhdk; Nghd;wit Rw;Wyh 

Nghf;Ftuj;Jf;Fg; gad;gLk; thfdq;fshFk;. Rw;Wyh ikaq;fSf;F VNjDk; 

xU tif thfdg; Nghf;Ftuj;J trjp nra;J jug;gl Ntz;Lk;. 

 xU Rw;Wyh gazp jdJ Rw;Wyh nrytpy; ehw;gJ rjtPjk; 

Nghf;Ftuj;jpw;F nryT nra;fpwhH. Vnddpy; mjpf Neuk; gazj;jpy; 

nrytpLtNjahFk;. vdNt jhd; Nghf;Ftuj;J trjp Rw;Wyhtpy; Kf;fpaj;Jtk; 

ngWfpwJ. ey;y trjpahd> jpwikahd Nghf;Ftuj;J trjp nra;ag;glhk 

tpUe;jhy; Rw;Wyh nry;tjw;fhd f\;lq;fs; njhpatUk;. Nghf;Ftuj;J trjpfs; 

rhjhuzg; gazpfSf;Fk;> Rw;Wyhg; gazpfSf;Fk; kpfTk; NtWg;gl;L 

,Uf;fpwJ. Rw;Wyhg; gazpfSf;F ek;gpf;ifahd> ghJfhg;ghd> trjpahd> 

re;Njh\khd> rpf;fdkhd Nghf;Ftuj;J trjp mtrpak; Njitg;gLfpwJ. 

 xU ehl;bypUe;J kw;nwhU ehl;bw;F Rw;Wyh nry;tjw;F thd;topg; 

Nghf;Ftuj;J gad;gLfpwJ. xU rpy Neuk; xU Rw;wyh ikaj;jpypUe;J 

kw;nwhU Rw;Wyh ikaj;jpw;Fk; thd;topg; Nghf;Ftuj;J cgNahfpf;fg;gLfpwJ. 

gzk; mjpfk; nryT nra;aj; jahuhf ,Ug;gtHfSf;F ,e;j tpkhdg; 

Nghf;Ftuj;J xU tug;gpurhjk; MFk;. 

 Mdhy; Rw;Wyh ikaq;fSf;fpilNa gazk; nra;tjw;F uapy; rhiy 

kw;Wk; ePH khHf;fk; topahf nry;tJ mjpf re;Njh\j;ij mspf;fpwJ. ,aw;if 

fhl;rpfs; epiwe;j ,lq;fs; topahf nry;Yk;NghJ cz;ikahd re;Njh\k; 

fpilf;fpwJ. uapy; tz;b %yk; nry;Yk; gazNk kpfr;rpwg;ghdjhf ,Uf;Fk; 

vd;W gazpfs; $Wtij czuyhk;. 

uapy; Nghf;Ftuj;J 

 ,e;jpahitg; nghUj;j mstpy; Nghf;Ftuj;J trjpfis NkYk; 

mjpfg;gLj;j Ntz;baJs;sJ. Nghf;Ftuj;jpd; juk; NkYk; caHj;jg;gl 

Ntz;Lk;. VH ,e;jpah epWtdKk;> ,e;jpad; VHiyd;]; epWtdKk;> 
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gazpfSf;fhd Nritfis ey;y Kiwapy; xOq;FgLj;j Ntz;Lk;. 

gazrPl;Lfis Kd;gjpT nra;jy;> cWjpg;gLj;Jjy;> uj;J nra;jy; 

Mfpatw;wpy; gd;dhl;Lj;juj;ij vl;lNtz;Lk;. tha+J}j; Nritfs; NkYk; 

ePl;bf;fg;gl Ntz;Lk;. uapy;Nt Nghf;Ftuj;jpy; Ntfj;ij jtpu kw;wit 

guthapy;iy vd;W $wyhk;. 

 Ntfj;jpy; gpwehl;L uapy; Nghf;Ftuj;jpy; mjpf Kd;Ndw;wk; Vw;gl;Ls;sJ. 

1989 ,y; gpuhd;]; kzpf;F 300 fpNyhkPl;lH Ntfk; nry;Yk; uapiy 

mwpKfg;gLj;jpaJ. n[Hkdpapy; 1901-ypUe;J vy;;yh uapy;fSNk ruhrhp 250 

fp.kP. Ntfj;jpy; nry;fpd;wd. ];ngapd; 1992-y; kzpf;F 450 fp.kP. Ntfk; 

nry;Yk; uapiy mwpKfg;gLj;jpaJ. ,e;jpahtpy; rkPg fhyk; tiu uh[jhdp 

kw;Wk; jh[; „mjpNtf uapy;fs;‟ kzpf;F 110 fp.kP. Ntfj;jpy; jhd; nry;fpd;wd. 

jw;NghJ rhjg;jp vf;];gpu]; uapy; kzpf;F140 fp.kP. nry;fpwJ. ntspehl;L 

gazpfSf;fhf 7 ehl;fspypUe;J 90 ehl;fs; tiu rYif fl;lzj;jpd; %yk; 

uapy;Nt gh]; toq;fg;gLfpwJ. ,e;j gh]; itj;jpUg;gtH ve;j Rw;Wyh 

ikaq;fSf;Fk; vj;jid jilt Ntz;LkhdhYk; nrd;W tuyhk;. 

 ntspehl;Lg; gazpfSf;F ,e;jpa uapy;Nt epHthfk; n[a;g;g+Uf;Fk; 

nly;ypf;Fk; ,ilNa tpl;Ls;s „Palace on wheels’ vd;w rpwg;Guapy; gazpfis 

kpfTk; ftHtjhf cs;sJ. NkYk; fy;fj;jh-fah-thudhrp-Nfhuf;g+H 

gFjpfSf;fpilNa tplg;gl;Ls;sd. „Hotel on wheels’ vd;w uapy; Gj;j Rw;Wyh 

gazpfis kpfTk; ftHe;Js;sJ. F[uj;jpy; „Orient express’ vd;w uapy; Rw;Wyh 

gazpfis ntFthff; ftHe;Js;sJ. 

rhiytopg; Nghf;Ftuj;J 

 Rw;wyhg; gazpfSf;fhd Nghf;Ftuj;jpy; rhiy topg; Nghf;Ftuj;Nj 

rpwg;gplk; tfpf;fpwJ. Rw;Wyh gazpfis tpkhd epiyaq;fSf;F nfhz;L 

Ngha; tpLtjw;Fk;> mq;fpUe;J $l;btUtjw;Fk;> mNj Nghy uapy; 

epiyaq;fspypUe;J mioj;J tuTk; rhiy topNa gpujhdkhf 

Nghf;Ftuj;Jf;Fg; gad;gLfpwJ. Rw;Wyh tsHr;rpf;F rhiy topg; Nghf;Ftuj;Nj 

Kf;fpakhd ,lk; tfpf;fpwJ vd;gjpy; Iakpy;iy. 

 Rw;Wyhg; gazpfspd; Nghf;Ftuj;J gw;wpa XH Ma;it Nkw;nfhz;lNghJ 

80 rjtPj cs;ehl;Lg; gazpfSk; 50 rjtPj ntspehl;Lg; gazpfSk; riytop 

Nghf;Ftuj;ijNa mjpfkhf tpUk;Gtjhfj; njhpa te;Js;sJ. mjpy; NgUe;J 
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kw;Wk; rpwg;G NgUe;JfisNa tpUk;Gfpd;wdH. ,jw;F Kf;fpaf; fhuzk; 

NgUe;Jfs; mjpf mstpYk; mbf;fb fpilg;gJk;> mjd; fl;lzk; Fiwthf 

,Ug;gJk;> NghFk; topfspy; ,aw;if fhl;rpfis nkJthf urpj;Jr; nry;tjw;F 

trjpapUg;gJNkahFk;. nrhFRg; NgUe;Jfs;> Fsp&l;lg;gl;l fhHfs; kw;Wk; 

Ntd;fs; Rw;Wyhg; gazpfspd; Njitfisg; g+Hj;jp nra;fpd;wd. 

 ,e;jpa muR Rw;Wyh gazpfspd; Nghf;Ftuj;jpy; mjpf ftdk; 

nrYj;jpAs;sJ. „,e;jpa muR Rw;Wyh tsHr;rp epWtdk;‟ gy nrhFRg; 

NgUe;Jfis ,af;fp tUtJ Fwpg;gplj;jf;fJ. jkpo;ehl;bYk;> fHehlfj;jpYk; 

,t;tpj NgUe;Jfs; Rw;Wyh gazpfis ntFthff; ftHe;Js;sd. ,it jtpu 

,e;jpahtpy; %d;W ,lq;fspy; „xU fhH thliff;F vLj;Jf; nfhs;Sq;fs;‟vd;w 

ikaq;fs; mikf;fg;gl;Ls;sd. mit 1990 mf;NlhgH khjk; tiu 15 

efuq;fspy; RkhH 1000 fhHfisf; nfhz;L nray;gl;L tUfpd;wd. 

ePHtopg; Nghf;Ftuj;J 

 Rw;Wyhitg; nghWj;j mstpy; ePHtopg; Nghf;Ftuj;jhdJ ,d;Dk; 

tsHr;rpilahj epiyapNyNa ,Ue;J tUfpwJ. ,e;jpahitg; nghUj;j mstpy; 

,e;jpahtpw;Fk; tisFlh ehLfSf;FkpilNa kw;Wk; gk;gha;f;Fk; 

Nfhthtpw;FkpilNa fly;topg; Nghf;Ftuj;J cs;sJ. jiu topkhHf;fkhf 

nrd;W Nghubj;Jg;Nghd Rw;Wyhg; gazpfSf;F xU khw;wj;jpw;fhf 

ePHtopg;Nghf;Ftuj;J Rw;Wyhg; gazpfshy; mjpfkhf tpUk;gg;gLfpwJ. 

,jw;fhfNt gy nrhFRf; fg;gy;fs; fl;lg;gl;Ls;sd. 

 Rw;Wyhtpy; ,e;j Nghf;Ftuj;J jhd; Kf;fpakhd mbg;gilf; $whff; 

fUjg;gLfpwJ. Vndd;why; xU Rw;Wyhg; gazp jdJ Rw;Wyh gazj;jpd; 

mjpfkhd Neuj;ij Nghf;Ftuj;jpNyNa nrytpLfpwhH. vdNt ,jpy; kdpj 

cwTfs; Kf;fpa gq;F tfpf;fpd;wJ. NgUe;J kw;Wk; thliff; fhHfs; 

Xl;LeHfs; jq;fs; thfdq;fspy; gazk; nra;Ak; gazpfsplk; md;ghfTk; 

ey;y KiwapYk; ele;J nfhs;s Ntz;Lk;. nghJthf Rw;Wyh gazpfSf;F 

jhq;fs; nry;Yk; ,lq;fs;> nkhop Mfpait Kw;wpYk; Gjpadthf ,Ug;gjhy; 

mtHfis Vkhw;Wtjw;F topcz;L. Mdhy; ehl;bd; ngUik fUjpAk;> 

Kf;fpakhf Rw;Wyhtpd; tsHr;rp fUjpAk; Rw;Wyhg; gazpfSf;F vt;tpj 

mrk;ghtpj rk;gtq;fSk; Vw;gl;Ltplhjgb ghJfhg;gJ mtrpakhfpwJ. 
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tpkhdg; Nghf;Ftuj;J 

 ,uz;lhk; cyfg; NghUf;Fg; gpwF rptpy; tpkhdg; Nghf;Ftuj;Jf;fs; 

tsHr;rpaile;jd. may;ehl;Lg; gazpfSk; cs;ehl;Lg; gazpfSk; jq;fs; 

gazj;J}uj;ij tpiuthf mila tpkhdq;fisNa ehLfpd;wdH. 

gazpfSf;Fj; Njitahd Ntfk; kw;Wk; ghJfhg;G trjpfs; Mfpait 

tpkhdq;fspy; mjpfhpj;jd. 1950-k; Mz;Lf;F gpwF Gjpa rptpy; tpkhdq;fs; 

mwpKfg;gLj;jg;gl;ld. lf;y];D.C.6, lf;y];D.C.7,khly; tpkhdg];fs; 

mwpKfg;gLj;jg;gl;ld. ,it gazj;jpid tsHr;rpaila cjtpd. 

mjpf,Uf;iffs; nfhz;l tpkhdq;fs; mwpKfg;gLj;jg;gl;lNghJ tpkhdf; 

fl;lzq;fs; Fiwa Muk;gpj;jd. tpkhdf;fl;lzq;fs; FiwaNt 

ml;yhz;bf;fly; topNa tpkhdg;Nghf;Ftuj;J mjpfhpj;jJ. tpkhdk; %yk; 

xOq;fikf;fg;gl;l tpLKiw Rw;Wyh tsHr;rpaile;jJ. 

n[l; tpkhdk; mwpKfk; 

 1958-k; Mz;L n[l;tpkhdq;fs; mwpKfg;gLj;jg;gl;lJ. ,J Rw;Wyhg; 

gazpfs; trjpahfTk;> nrhFrhfTk;> mjpNtfkhfTk; gazk; nra;a cjtpd. 

,jd; tpisthf 1960 Kjy; tpkhdg;gazk; Ntfkhf tsHr;rp mile;jJ. 

mfd;w nghpa mjpetPd Nghapq; 747> nkf;ldy; lf;d];D.C.10, 

VHg];A.300,VHg]; A.320,yhf;`Pl; l;hp];lhhL.1011 ; Mfpa tpkhdq;fs; 

mwpKfg;gLj;jg;gl;ljhy; tpkhdg; Nghf;Ftuj;J nghpJk; Kd;Ndw;wk; mile;jJ. 

tpkhdf; flLkhdj;jpy; Vw;gl;l njhopy; El;gj;jpwd; tsHr;rpapdhy; fd;fhHl;> 

LGyht; 144 Mfpa #g;gH Nrhdpf; mjpNtf tpkhdq;fs; mwpKfg;gLj;jg;gl;ld. 

,J Rw;Wyhg; gazpaHfSf;F kapHf;$r;rhpAk; GJ gaz mDgtq;fisf; 

nfhLj;jJ. ,it Rw;Wyh tsHr;rpia mjpfhpj;jJ. 

 ,t;thW etPd fhyj;jpy; gyfhuzq;fshy; Rw;Wyh Ntfkhf 

tsHr;rpaile;J tUfpwJ. nkhj;jj;jpy; etPd fhyj;jpy; Rw;Wyh tsHr;rpf;F 

nghUshjhu> rKjha> njhopy;El;g fhuzq;fNs gpujhdkhf mike;Js;sd. 

cyfpy; gy ehLfspy; tUlhe;ju tpLKiw Rw;Wyh tsHr;rpf;F Cf;fk; 

mspf;fpwJ. etPdfhy Rw;Wyh tsHr;rpailtjw;F kf;fs; kdjpNy Vw;gl;l 

Gjpa vz;zq;fSk; r%f rpe;jidfSNk MFk;. xU fhyj;jpy; nry;tk; 

gilj;jtHfNs Rw;Wyh nry;y KbAk; vd;W ,Ue;j epiy khwp jw;NghJ 

vy;yhj;jug;G kf;fSk; Rw;Wyh Nkw;nfhs;s KbAk; vd;w epiy Vw;gl;Ls;sJ. 

,Wjpahfg; Nghf;Ftuj;jpy; Vw;gl;l tsHr;rpAk;> murhq;fj;jpd; MjuTk;> 
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Rw;Wyhf;fofq;fspd; Njhw;wKk; etPdfhy Rw;Wyh tsHr;rpf;Fg; nghpJk; 

cjTfpd;wd. 
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myF–5 

jkpo; ,yf;fpaj;jpy; gaz E}y;fs; 

Kd;Diu 

 gazk; kdpj tho;tpy; jtpHf;f tpayhjnjhU $W MFk;. kdpj 

tho;f;if njhlq;fpa ehs; Kjy; gazk; nry;YjYk; njhlq;fp tpl;lJ. 

“Xhplj;jpy; ,Ue;J fpsk;gpj; jhq;fs; nrd;w ,lq;fspy; jq;fspd; 

mDgtq;fisr; Ritgl vLj;jpak;Gjy;” gaz ,yf;fpaq;fs; vdg;gLk;.“jhk; 

nrd;W fz;l ,lq;fisAk; mq;F jkf;F Vw;gl;l mDgtq;fisAk; chpa 

rpj;jpuk; Kjypatw;why; xUtH tpsf;fp tphpj;Jiug;gNj gaz ,yf;fpaq;fs; 

MFk;” vd;W Mf;];NghHL Ngufuhjp $WfpwJ. gaz ,yf;fpaq;fs; gazpfspd; 

mDgtq;fisf; $Wfpd;wd. “gpwuJ tho;f;if mDgtq;fis ehk; ek; 

tho;f;iff;F vLj;Jg; gad;gLj;jpf; nfhs;sNtz;Lk; mDgtk; vd;gJ XH 

mUikahd gs;spf;$lk;” vd;W vk;.v];. cja%Hj;jp $WfpwhH. gaz 

,yf;fpaq;fs; ntWk; jfty;fis kl;Lk; tof;fhky; gpw ,lq;fSk;> gpw 

fiyfSk;> kf;fspd; gof;ftof;fq;fSk; jk;Ks;sj;ij vg;gbj; njhl;ld 

vd;gijf; $Wfpd;wd. ntspehLfSf;Fr; nry;gtHfs; mq;Fs;s kf;fSld; 

fye;J cwthbj; jpUk;g Ntz;Lk;. “ntspehLfSf;Fr; nry;Yfpd;wtHfs; mq;F 

,Uf;Fk; jq;fs; ehl;L kf;fNshL kl;Lk; mwpT nfhz;L tpl;Lj; jpUk;gpdhy; 

mtHfspd; cly;fs; jhk; gazk; nra;Jtpl;Lj; jpUk;gpdhy; mtHfspd; 

cly;fs; jhk; gazk; nra;Jtpl;L te;jdthff; fUj KbANk xopa mtHfs; 

cs;sq;fSk; nrd;W jpUk;gpd vdf;fUJjy; ,ayhJ” vd;W„miyflYf;F 

mg;ghy;‟ vd;Dk; E}ypy; mzpe;Jiu $WfpwJ. 

gaz ,yf;fpaj;jpd; gad;fs; 

 “jhq;fs; Nkw;nfhz;l gazj;jpy; fpsk;Gjy; Kjy; jpUk;gp tUtJ 

tiuapy; jq;fspd; mDgtq;fisg; gpwH czHe;Jnfhs;Sk;gb vOJjy; gaz 

,yf;fpaj;jpd; Kjd;ikahd Nehf;fkhFk;”. gazk; Nkw;nfhz;lthpd; 

mDgtq;fs; gpwUf;Fg; ghlkhf mike;J mtHfspd; rpwe;j vz;zq;fisg; 

Ghpe;Jnfhz;L czHe;J kfpo;e;J gbg;NghUk;. mj;jifa gazq;fis 

Nkw;nfhs;sj; J}z;Ljy; gaz ,yf;fpaj;jpd; kw;nwhU Nehf;fkhFk;. gpwUf;Fg; 

gad;gLk; tifapy; jd; gaz epidTfisr; nrhy;Yjy;> vjpH fhyj;jpy; 

gazk; Nkw;nfhs;Sk; gazpfSf;F topfhl;bahf tpsq;Fjy;> rKjhaf; 
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fy;tpf;Fj; Jizepw;wy;> kw;wtHfspd; tho;f;if Kiwia tpsf;Fjy;> 

gbg;gthpd; nghJ mwpit tsHj;jy;> gpw ehLfspd; gytif 

Kd;Ndw;wj;jpw;Fhpa mbg;gilf; fhuzpfis tpsf;Fjy;> gy;tif 

vz;zq;fSf;F tpsk;guk; nfhLj;jy; Nghd;wit gad;fshFk;. 

fUj;jyFfs;  

 gaz ,yf;fpaq;fspy; gaz ,yf;fpaf; $Wfs;> gazf; fUj;Jfs;> 

gaz mwpTiufs;> gaz mDgtq;fs; Nghd;w $Wfisf; fhzKbfpwJ. 

CHfSf;Fr; nry;Yk; Kiw> vt;thW nrd;whHfs;? vd;dnty;yhk; fz;L 

fspj;jhHfs;? gazk; nra;Ak;nghOJ Vw;gl;l ,ila+Wfs;> me;ehl;L kf;fsplk; 

fz;l GJikfs;> md;whl tho;f;if> gof;ftof;fq;fs;> gioa gaz 

mDgtq;fs;> eifr; Ritahd gaz epfo;r;rpfs;> kf;fspd; gz;ghL> gz;ghl;L 

khw;wq;fs;> Nghf;Ftuj;Jr; rhjdq;fs; gw;wpa fUj;Jfs;> ,lq;fSf;Fr; 

nry;Yk; ghijfs;> gazj; njhlHghd mwpTiufs;> gpw ehl;L kf;fspd; 

tsHr;rpf;fhd mbg;gilfs;> Gjpa mDgtq;fs; ngwy;> cly; eyj;jpw;F 

cfe;jJ Nghd;wit gaz E}y;fspy; ,lk;ngw;Ws;sd. 

 rhd;whf jpU.ne.J. Re;ju tbNtY mtHfspd; „ehd; fz;l Nrhtpaj;J 

xd;wpak;‟ vd;Dk; E}ypy; $wpAs;s nra;jpfisf; fhzyhk;. “Nrhtpaj; xd;wpak; 

,J ngUk; ehL. rk jHk ehL. ghl;lhspfs; nghJr; nrhj;J: njhopyhsHfspd; 

nghJ cilik” vd;W Nrhtpaj; ehl;bd; jd;ikiaf; $WfpwhH. “vy;NyhUk; 

tho;Nthk;> ed;whf tho;Nthk;> xd;whf tho;Nthk; vd;Dk; epiyia 

cUthf;fpaJ Nrhtpaj; xd;wpak;. Mikfshf ,Ue;j ghl;lhspfis 

Mz;ikahsHfshf epkpu itj;J> mtHfSf;F NtiyAk;> czTk;> cilAk;> 

ciwASk; je;jNjhL ghl;lhspfisAk; gbg;ghspfshfg; ngUk; gl;;ljhhpfshf 

Mf;fp thOk; ed;dhL Nrhtpaj; xd;wpak;” vd;W kf;fspd; tho;f;ifia 

tpsf;FfpwhH. “Nrhtpaj; ehL ekf;F el;GehL. ,e;jpahtpd; tsj;jpYk; 

tho;tpYk; mf;fiwAila ehL. ekf;F ,Lf;fz; NeUk;Nghnjy;yhk;> neUf;fb 

Vw;gLk; Nghnjy;yhk; tpiue;J ifnfhLf;Fk; el;GwT ehL” vd;W ,e;jpa 

ehl;bw;Fk; Nrhtpaj; ehl;bw;Fk; cs;s cwit tpsf;FfpwhH. fy;tp 

epiyaq;fs;> E}y; epiyaq;fs;> $l;Lg;gz;iz> ghjhs ,uapy;Nt (nkl;Nuh) 

Nghd;w ,lq;fisf; fz;ljhff; $WfpwhH. “1961 Mk; Mz;L nrg;lk;gHj; 

jpq;fs; gjpide;jhk; ehs; ehd; (jpU.ne.J. Re;ju tbNtY) lh];fz;l; vd;Dk; 

efUf;Fg; Ngha;r; NrHe;Njd;. lh];fz;by; mNj ngaUila Xl;lypy; 
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jq;fpapUe;Njd;” vd;W jhd; Ngha;r; NrHe;j ehisAk;> jq;fpa ,lj;ijAk; 

Fwpg;gpl;Ls;shH. “tpkhdj;jpw;Fr; nry;Yk;Kd; Rq;fr; Nrhjid ele;jJ. 

nry;ifr; rPl;Lr; rhpahf ,Uf;fpwjh? vd;W jzpf;if nra;ag; ngw;wJ. 

,r;Nrhjidf; $lq;fisf; fle;j gpd; gazpfs; jq;Fkplj;jpy; fhj;jpUe;Njhk;” 

vd;W tpkhd epiyar; Nrhjidiag; gw;wpf; $WfpwhH. “tpkhdj;jpy; Vwp 

,Uf;ifapy; mkHe;jTld; ngy;bdhy; fl;bdhHfs;. gzpg;ngz;fs; ed;whf 

cgrhpj;jdH. czTk; ghdq;fSk; mspj;jdH” vd;W tpkhdj;jpy; nrd;w 

tifiaf; $WfpwhH. “tpkhdj;jpy; gazpfs; tFg;G> Kjy; tFg;G vd;w 

,Utif tFg;Gfs; ,Ue;jd. gazpfs; tFg;gpy; cl;fhUk; ehw;fhypia XusT 

gpd;dhy; rha;j;Jf; nfhz;L gazQ; nra;a Ntz;Lk;. Kjy; tFg;gpy; rha;T 

ehw;fhyp Nghyg; gpd;dhy; rha;e;J nfhs;tNjhL fhy;fisf; fPNo 

njhq;ftplhky; caHj;jp ePl;bf; nfhs;sTk; ,lKz;L. Kjy; tFg;gpw;Ff; 

fl;lzk; mjpfk;” vd;W tpkhdj;jpy; ,Ue;j ,Utif tFg;Gfisg; gw;wpf; 

$wpAs;shH. gaz E}y;fspy; xt;nthUtUk; jhk; fz;ltw;iwAk;> jk; 

mDgtj;ijAk; Fwpg;gpl;Ls;sdH. 

mwpTiufs; 

 rpy E}y;fspy; gazpfSf;Fj; Njitahd mwpTiufs; fhzg;gLfpd;wd. 

1.tlehl;by; FspHfhyj;jpy; FspH mjpfk;. vdNt khHr;R my;yJ nrg;lk;gH 

khjj;jpy; mq;F gazk; nra;a Ntz;Lk;. 2.Nehahspfs; gazk; Nkw;nfhs;sf; 

$lhJ. 3.gazk; nra;NthH kpfkpff; Fiwe;j msTs;s nghUs;fis vLj;Jr; 

nry;yNtz;Lk;. 4.jd; clYf;Fj; Njitahd kUe;Jfis cld; vLj;Jr; 

nry;yNtz;Lk;. 5.E}W &gha; Nehl;LfSld; rpy;yiwAk; nfhz;L nra;tJ 

ey;yJ. 6.Gdpj ,lq;fspy; cs;s g+rhhpfs; gazpfis Vkhw;WthH. 

7.jpUlHfsplkpUe;J nghUs;fisg; gj;jpukhfg; ghJfhj;Jf;nfhs;s Ntz;Lk;. 

8.gazj;jpd; NghJ gioa czTg; gz;lq;fisAk;> nfl;Lg;Nghd czTg; 

gz;lq;fisAk; cz;zf;$lhJ. 9.tlehl;Lr; rpg;ge;jpfs;> tz;bf;fhuHfs; 

Nghd;Nwhhplk; eakhfTk;> khpahijahfTk; NgrNtz;Lk;. 10.Gjpa ,lq;fspy; 

topfhl;bapd; Nritiag; gad;gLj;jpf; nfhs;syhk;. 11. tlehl;by; 

twl;rpAz;L. mjw;fhfj; njd;dhl;ltHfs; ghy;> japH> jz;zPH Nghd;wtw;iw 

mjpfk; cl;nfhs;s Ntz;Lk;. 12.xt;nthU Gdpj ,lj;jpw;Fk; ,wq;f Ntz;ba 

Giftz;b epiyaj;ijf; Fwpg;gpl;Ls;sdH. xU NfhapYf;Fk; ,d;ndhU 

NfhapYf;Fk; ,ilNa cs;s J}uj;ijf; Fwpg;gpl;Ls;sdH. 13.ejpfs; 
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cw;gj;jpahFk; ,lq;fisAk;> Rq;fthp t#ypf;Fk; ,lq;fisAk; Rl;bAs;sdH. 

14.xt;NthH ,lj;jpYk; jq;Fk; ,lq;fs;> fpilf;Fk; czT tiffs;> Fspf;Fk; 

,lq;fs;> fpilf;Fk; thfd trjpfs;> gazj;jpy; Vw;gLk; ,ila+Wfs;> jufH 

jUk; njhy;iyfs;> Fuq;Ffs; jUk; njhy;iyfs;> nrd;Wtuf; fl;lzk; 

Nghd;wtw;iwj; njspthf tpsf;fpAs;sdH. 15.gazj;ij ntt;NtW ,lq;fspy; 

itj;jpUf;fNtz;Lk;. ek;kplj;jpYs;s gzkpt;tsT vd;w cz;ikia ahhplKk; 

ntspapf;$lhJ. 

,yf;fpa tiffs; 

 gaz ,yf;fpaq;fis Ie;J tiffshfg; gphpf;fyhk;. lhf;lH etePj 

fpUl;bzDk; ,g;gFg;ig Nkw;nfhz;Ls;shH. 

murpay; njhlHghd gazk; 

 jpU. rp. Rg;gpukzpak; murpay; njhlHghf ,q;fpyhe;J> RtPld; Nghd;w 

ehLfSf;Fr; nrd;W> me;j ehLfspy; fz;lij ,e;jpahtpy; vjpHfhy 

tsHr;rpf;F cjTk; tifapy; xg;gpl;L tpsf;fpAs;shH. „cyfk; Rw;wpNdd;‟>„ehd; 

fz;l ehLfs;‟ vd;Dk; E}y;fis ,aw;wpAs;shH. 

fiy> gz;ghL> kf;fs; ,dpj; njhlHghd gazk; 

 gpwehl;L kf;fspd; tho;f;if Kiw> gz;ghL> fiy> nghOJNghf;F 

epfo;r;rpfs; Nghd;wtw;iw mwpa Nkw;nfhs;Sk; gazk; mt;tiff;Fs; mlq;Fk; 

jhk; ngw;w mDgtj;ijg; gpwUk; Ntz;Lk; vd;Dk; ey;nyz;zj;Jld; mt;tif 

E}y;fis vOjpAs;sdH. jpU.V.Nf. nrl;bahhpd; „gpuahzf; fl;Liufs;‟> lhf;lH 

K. tujuhrdhhpd; „ahd; fz;l ,yq;if‟ Nghd;wtw;iwr; rhd;W $wyhk;. 

nja;tj; njhlHghd E}y;fs; 

 nja;tj; njhlHghd E}y;fspy; Kjypy; Njhd;wpaJ jpUKUfhw;Wg; 

gilahFk;. Nfhapy; Fsq;fSf;Fr; nrd;W te;jtHfs; jhk; ngw;w 

mDgtj;ijAk; mUs; nry;tj;ijAk; kw;wtUf;Fk; ntspg;gLj;Jk; 

ngUNehf;NfhL gy E}y;fis vOjpAs;sdH. Rthkp M.N[h. milf;fyk; 

vOjpa „ghy];jPdg; gazk;‟> jpU. mg;Jw;w`Pk; fiykhd; ,aw;wpa „Gdpj `[; 

gaz epidTfs;‟> jpU. mtpehrpypq;fk; nrl;bahhpd; „jpUf;Nfjhu ahj;jpiu‟ 

Nghd;w E}y;fisr; rhd;whff; $wyhk;. 

 



96 
 

ngUe;jiytH ahiuNaDk; fhZk; Nehf;fKila gazk; 

 ngUe;jiytHfisAk;> rkar; rhd;NwhHfisAk;> gz;ghsHfisAk; fz;L 

te;jik gw;wp vOjpAs;sdH. guzPjudpd; „Gdpj gazk;‟ mt;tiff;Fs; 

mlq;Fk; E}yhFk;. 

fy;tp> njhopy; El;gk; njhlH;ghd gazk;  

fy;tp> njhopy; El;gk; njhlHghfg; gazk; Nkw;nfhz;L ngw;w mDgtj;ij 

ciuf;Fk; E}y;fs; mt;tiff;Fs; mlq;Fk; jpU. ne.J. Re;ju tbNtYtpd; 

„Gjpa n[Hkdpapy;‟ vd;Dk; E}iyr; rhd;whff; $wyhk;. 

Mw;Wg;gil E}y;fs; 

 Mw;Wg;gil vd;Dk; nrhy;ypw;F „topfhl;b‟ vd;gJ nghUshFk;. 

Ky;iyg;ghl;by; tUk; „Mw;Wg;gLj;j‟ vd;Dk; nrhy;ypw;F „topapy; nrYj;Jjy;‟ 

vd;gJ nghUshFk;. jhd; fle;J te;j topg;gaz mDgtj;ij ciug;gJ 

Mw;Wg;gilahFk;. 

Mw;Wg;gilapd; ,yf;fzk; njhy;fhg;gpak; 

 “$j;jUk; ghzUk; nghUeUk; tpwypAk; 

 Mw;wpilf; fhl;rp Awoj; Njhd;wpg;  

 ngw;w ngUtsk; ngwh mHf; fwpTwP,r;  

 nrd;W gandjpur; nrhd;d gf;fKk;.”(njhy;. Gwk;.30) 

 “$j;juhapDk; ghzuhapDk; nghUeuhapDk; tpwypauhapDk; newpapilf; 

fhl;rpf; fz;Nz vjpHj;NjhH cwo;r;rpahy; jhk; ngw;w ngUtsk; Ekf;Fk; 

ngwyhFk; vdTk;> nrhd;d gf;fKk;” vd;W ,sk;g+uzH ciu vOjpAs;shH. 

“Mld; khe;jUk;> ghlw; ghzUk;> fUtpg; nghUeUk; ,tUl; ngz;ghyhfpa 

tpwypAk; vd;Dk; ehw;ghyhUk; jhk; ngw;w ngUQ;nry;tj;ij vjpH te;j 

twpNahUf;F mwpTWj;jp mtUk; Mz;Lr; nrd;W ngw;witnay;yhk; ngWkhW 

$wpa $WghL” vd;W er;rpdhHf;fpdpaH tpsf;fk; jUfpwhH. 

 Xjy;> J}J> gif> nghUs; Nghd;w gphpTfisj; njhy;fhg;gpak; 

,ak;GfpwJ. rq;f ,yf;fpaq;fspy; nghUs; tapw; gazNk kpFjpahff; fhzg; 

ngWfpwJ. md;iwa rKjhaj;jpy; nghUs; NjLtJ Mltdpd; flikahff; 
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fUjg;ngw;wJ. nghUs; NjLtjw;F cs;ehl;bYk;> ntspehl;bYk; Mz;fs; 

gazk; nra;jdH. „Ke;ePH tof;fk; kf^ Nthby;iy‟ vd;W njhy;fhg;gpak; 

gfUfpwJ. tpidNa capuhff; fUjpa MltH jpiufly; fle;J nghUs; Njlr; 

nry;Yk;nghOJ kfspiu cld; mioj;Jr; nry;ytpy;iy. mjw;F 

topj;Jd;gj;ijf; fhuzkhff; $wyhk;. md;iwa epiyapy; fg;gypy; 

nry;Yk;nghOJ ngz;fSf;Fj; Njitahd trjpfisr; nra;J jUtJ 

fbdkhf ,Ue;jJ. fg;gy; ftpOk;nghOJ mtHfisf; fhg;ghw;WtJ rpukkhf 

,Ue;jJ. gpw Mlthpd; vjphpy; ,Ug;gjw;Fg; ngz;fs; tpUk;gtpy;iy. 

ntspehLfspy; ngz;fisg; ghJfhg;ghf itj;jpUg;gJ rpukkhf ,Ue;jJ. ePz;l 

J}ug; gazj;ij Vw;Fk; epiyapy; ngz;fspd; clyikg;G mikatpy;iy 

vdyhk;. cs;ehl;Lj; jiug;gazj;jpy; ,y;ywg; ngz;fs; ,d;wpaikahj rpy 

Ntisfspy; fztDld; gazk; Nkw;nfhz;Ls;sdH. NfhtyDk; fz;zfpAk; 

g+k;GfhhpypUe;J kJiuf;F te;Js;sdH. fTe;jpabfs; Nghd;NwhH jk; rkaj;ijg; 

gug;g ntspaplq;fSf;Fr; nrd;Ws;sdH. Xhplj;jpy; epiyahfj; jq;fhky; CH 

Rw;wpte;j ghzDld; ghbdpAk; cld; nrd;Ws;shd;. ,d;W ngz;fs; MltUld; 

NrHe;J cyfk; KOtJk; Rw;wp tUfpd;wdH. Vd;> re;jpu kz;lyj;jpw;Fk;> tl 

JUtj;jpw;Fk; $lr; nrd;W te;Js;sdH. 

Gwg;nghUs; ntz;ghkhiy 

 IadhhpjdhH ,aw;wpa Gwg;nghUs; ntz;ghkhiy ghzhw;Wg;gil> 

$j;juhw;Wg;gil> nghUeuhw;Wg;gil> tpwypahw;Wg;gil> Gytuhw;Wg;gil vd;Dk; 

Ie;jDf;Fk; tpsf;fk; nfhLj;Js;sJ. 1.”NrNzhq;fpa tiuajhpw;ghzik 

Mw;Wg;gLj;jd;W” vd;gJ nfhS. ghprpy; ngw;W tUfpd;w ghzd; kiyaplj;Nj 

jd; vjpHtUk; ghzidg; ghprpy; ngWk; topapNy nrYj;jpaJ ghzhw;Wg;gil 

vdg;gLk;. 2.”Vj;jpr;nrd;W ,utyd; $j;jiu Mw;Wg;gLj;jd;W” vd;gJ nfhS. 

xU ty;sy;ghy; ghprpy; ngw;Wr; nry;thndhU $j;jd;> jd;ndjpH te;j $j;jiu 

mt;ts;sy;ghy; nry;y topg;gLj;JtJ $j;juhw;Wg;gil vdg;gLk;. 

3.”ngUey;yhd; cioaPuh nfdg; nghUis Mw;Wg;gLj;jd;W” vd;gJ nfhS. 

xU nghUed; kw;nwhU nghUeid ,d;d ts;sy;ghy; nry;f vd 

Mw;Wg;gLj;JtJ nghUeuhw;Wg;gil vd;Dk; JiwahFk;. 4.”jpwy; Nte;jd; 

Gfo;ghL tpwypia Mw;Wg;gLj;jd;W” tpwypahw;Wg;gilahFk;. 5.”,Uq;fz; 

thdj; jpikNahUiog; ngUk;Gytid Mw;Wg;gLj;jd;W” vd;gJ nfhS. 

,iwaUs; ngw;w xU Gytd;> mJ ngWe;jFjpAila kw;nwhU Gytid 
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,iwtd;ghy; nry;y topg;gLj;J GytHMw;Wg;gil vd;Dk; JiwahFk;. 

mf;nfhSf;fspy; ,Ue;J 1.fiyQHfs; nrd;w topapd; jd;ik> 2.Mw;Wg;gLj;Jk; 

jd;ik> 3.kd;ddpd; Gfo;>4.kd;ddpd; nfhilr; rpwg;G> 5.nfhilg; nghUs; 

Nghd;w nra;jpfis mwpa KbfpwJ. 

gd;dpU ghl;bay; 

 Gutyd; ghprpy; nfhz;L kPz;l 

 ,utyd; ntapy; njhWk; ,Uq;fh dj;jpil 

 tWikAld; t&ck; GytH ghzH 

 nghUeH tpwypaH $j;jHf; fz;Lmg; 

 Gutyd; ehLCH ngaHnfhil guhma; 

 Mq;FePH nry;nfd tpLg;gJ Mw;Wg;gil (E}.320) 

“TWikapy; thLk; GytH> ghzH> nghUeH> tpwypaH> $j;jH Nghd;NwhH ntapy; 

fhyj;jpy; fhdfj;jpil nry;fpd;wdH. mg;nghOJ ghprpy; ngw;W kPz;l ,utyd; 

mtHfisf; fhdfj;jpil re;jpj;Jg; GutyDila ehL> nfhil> CH 

Kjypatw;iwg; Gfo;e;J> mf;fiyQHfisAk; mtdplj;jpy; nry;YkhW top 

$wp Mw;Wg;gLj;Jfpwhd;.” 

ntz;ghg; ghl;bay; vd;Dk; tr;rze;jp khiy 

 “xd;whk; mftyh xz;GytH aho;g;ghzH 

 Fd;whj rPHg;nghUeH $j;jNu – vd;wptiu 

 Mq;nfhUtd; Mw;Wg;gLj;j ghpriwe;jhy; 

 ghq;fha Mw;Wg;gil” (nra;.30) 

Mrphpag; ghthw; GytiuahDk;> ghziuahDk;> nghUeiuahDk; $j;jiuahDk; 

jk;Ks; xUtd; Mw;Wg;gLj;JtJ; $j;jH KjypatHfSs; xUtd; 

nfhilahspahd xUtdplj;Jj; jhk; ngw;w nry;tj;ij vjpH te;j ,ug;NghHf;F 

czHj;jp> mtUk; me;jf; nfhilahspapdplk; jhk; ngw;WJ NghyNt 

nghUisg; ngWkhW topg;gLj;JtJ Mw;Wg;gil vdg;gLk;. 
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etePjg; ghl;bay; 

 “…GytHfs; tho;e;Jeyk; 

 epiue;j nghUeiug; ghziuf; $j;jUk; ePs;epjpak; 

 ngWk;gb Mw;Wg;gLg;gd Mrphpak; ngWNk” (E}.53) 

$j;jiuAk;> nghUeiuAk;> ghziuAk; Mw;Wg;gLj;JtJ Mw;Wg;gilahFk;. 

gpuge;j jPgk; 

 “Mw;Wg; gilNa mfty; ghthy; 

 tpwyp ghzH $j;jhpy; xUtH 

 ghpRf;Fr; nrd;w ghtyH GfOk; 

 nfhilAk; nfhw;wKk; topapilf; $wNy” (E}.7) 

tpwyp> ghzH> $j;jH ,tHfSs; xUtH mfty; ghtpdhy;> jhd; ghprpy; ngwr; 

nrd;w jiytdpd; ngUikapidAk;> nfhilr; rpw;g;gpidAk;> Ml;rpj;jpwidAk; 

jd; topapy; vjpHg;gl;Nlhhplk; etpYjy; Mw;Wg;gilahFk;. 

rpjk;gug; ghl;bay; 

 “Gfoft yhw;GytH ghzH $j;jH 

 nghUeHKj ytiuahw; nwjpHg;gh lhfg;  

 gfUk; jhw;Wg; gilahk;.” (kugpay; E}.8) 

gpuge;j kugpay; 

 “thzHaho;g; ghzH elHnghUe khNuDk; 

 Nrzhw;wp Yw;wjd;ik nrg;gfty; - Nfhzhj 

 Mw;Wg;gil” (gh.25) 

gpuge;jj; jpul;bYk; (E}.26) ,e;E}w;gh fhzg;gLfpwJ. Kj;JtPhpaKk; 

Mw;Wg;gilf;F ,yf;fzk; $wpAs;sJ. 

,yf;fz tpsf;fg; ghl;bay; 

 “$j;jUk; ghzUk; nghUeUk; tpwypAk; 
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 Mw;wpilf; fhl;rp Awoj; Njhd;wpg;  

 ngw;w ngUtsk; ngwhmHf; fwpTwP,r;  

 nrd;nwjpuj; njhpe;j Mw;Wg;gilAk;.” (E}.501) 

E}.855-k; Mw;Wg;gilia tpsf;FfpwJ. ,e;E}w;gh njhy;fhg;gpa E}w;ghit xl;b 

mike;Js;sJ. 

njhd;D}y; tpsf;fk; 

 “Mw;Wg; gilnad;g thw;nwjpHg; gLj;jpa  

 GytH ghzH nghUeH $j;jH 

 gyGf oftw; ghnthL ghlNy.” (266) 

,t;thW ghl;bay; E}y;fs; Mw;Wg;gilf;F ,yf;fzk; $wpAs;sd. 

ngaH ngWk; Kiw 

 Mw;Wg;gilfs; Mw;Wg;gLj;jg; gLgtHfsJ ngaNuhL rhHj;jp 

toq;fg;gLfpd;wd. jpUKUfhw;Wg;gil ghl;Lilj; jiytdpd; ngaNuhL rhHj;jp 

toq;fg;gLfpwJ. 

,irf; fUtpfs; 

 1.MFsp> 2.,irNahL $ba kj;jsk;> 3.fbif> 4.Foy;> 5.nfhk;G> 6.ry;yp> 

7.J}k;G> 8.neLtq;fpak;> 9.ghz;by;> 10.khf;fpiz> 11.aho; vd;Dk; 11 

,irf;fUtpfspd; ngaHfs; Fwpf;fg;ngw;Ws;sd. 

fUj;jyFfs; 

 gj;Jg;ghl;by; cs;s Mw;Wg;gilfspy; nkhj;jk; 45 fUj;jyFfs; 

fhzg;gLfpd;wd. lhf;lH etePj fpUl;bzd; mtHfs; mtw;iwf; Fwpg;gpl;Ls;shH. 

1.etePjjy;> 2.Mw;nwjpHg;gLjy;> 3.Nfl;ghahf> 4.aho; tUzidAk; 

gz;zpirf;Fk; KiwAk;> 5.,irf; fUtpfs;> 6.ghbdp tUzid> 7. te;j 

topapd; ,ay;G> 8.Rw;wj;jpd; tWik> 9.cd;idg; NghyNt ehDk; ,Ue;Njd;> 

10.kd;dtidf; fhZk; Kd;Dk; fz;l gpd;dUk; ,Ue;j epiy> 11.ngw;wtsk;> 

12.Mw;Wg;gLj;jy;> 13.kd;dH CH mUfpYs;sJ> 14.Ky;iy top> 15.Ky;iy epy 

kf;fspd; tpUe;Njhk;gy;> 16.kUj epy tUzid> 17.cotH tpUe;Njhk;gy;> 

18.nea;jy; top> 19.nea;jy; epy kf;fspd; tpUe;Njhk;gy;> 20.ghiy top> 
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21.vapdH tpUe;Njhk;gy;> 22.topapy; jq;fpr; nry;Yq;fs;> top vr;rhpf;if 

Kjypad $wp Mw;Wg;gLj;Jjy;> 24.nja;tj;ij tzq;Fq;fs;> 25.kd;dd; thapw; 

rpwg;G> 26.ehNshyf;fk;> 27.jiytd; Njhw;wk;> 28.gpw kd;dH ifAiw> 

29.kd;didj; njhoNtz;ba Kiw> 30.kd;dd; ck;ik tuNtw;Fk; Kiw> 31. 

cil ey;Fthd;> 32.fs; jUthd;> 33.tpUe;Njhk;Gthd;> 34.kd;ddpd; ghprpy; 

ePl;bahg; gz;Gilik> 35.ngWk; ghprpy;> 36.kd;did ePtPH tho;j;jNtz;ba 

tif> 37.kd;dd; ngUik> 38.Fb epiy> 39.kd;dd; gz;G eyd;> 40.tPuk;> 

41.nfhilr; rpwg;G> 42.nrq;Nfhy; rpwg;G> 43.jiyefHr; rpwg;G> kiyr; rpwg;G> 

45.ejp tUzid. 

gj;Jg;ghl;by; Mw;Wg;gil E}y;fs; 

 jpUKUfhw;Wg;gil (Gytuhw;Wg;gil)> nghUeuhw;Wg;gil> 

rpWghzhw;Wg;gil> ngUk;ghzhw;Wg;gil> kiygLflhk; ($j;juhw;Wg;gil) 

vd;Dk; Ie;Jk; Mw;Wg;gil E}y;fshFk;. 

1. jpUKUfhw;Wg;gil 

 jpUKUfhw;Wg;gil gj;Jg;ghl;bw;Ff; flTs; tho;j;Jg;Nghy; Kjypy; 

mike;Js;sJ. mJ 317 mbfis cila Mrphpag;ghthy; mike;j E}yhFk;. 

mjid ,aw;wpatH ef;fPuH MthH. irtHfs; KUfd; jpUtUid Ntz;ba 

ehs;NjhWk; ghuhazk; nra;Ak; E}yhFk;. mg;ghly; mUisg; ngw mthTk; 

Gytd; xUtid mg;ngUkhd;ghy; Mw;Wg;gLj;Jk; Kiwapy; mike;Js;sJ. 

mopaf;$ba nghUs;fisg; ghprpy;fshf toq;Fk; Kb kd;dHfs;> FWepy 

kd;dHfisg; ghlhJ vd;Wk; mopahg; Nghpd;g tPLNgw;iwj; jUk; KUfisg; 

ghLtjhf me;E}y; mike;Js;sJ. 

2. nghUeuhw;Wg;gil 

 ,g;ghl;L> ghprpy; ngw;w nghUed;> ghprpy; ngwhj nghUeidf; 

fhpfhw;Nrhodplk; Mw;Wg;gLj;Jtjhf mike;Js;sJ. ,e;E}iyg; ghbatH 

Klj;jhkf; fz;zpahH MthH. ,e;E}y; 248 mbfis cilaJ. ,g;ghl;by; 

tUk; nghUed; NghHf;fsk; ghLgtd; Mthd;. mtd; ifapy; jlhhp vd;Dk; 

giw cs;sJ. twpa nghUedJ ahopd; rpwg;G> fhpfhyd; rpwg;G> mtDld; 

nrd;w ghbdpapd; tUzid> fhpfhyd; Mz;l Nrhoehl;L tsk; Kjypad 

,jd;fz; Ngrg;gl;Ls;sd. 
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3. rpWghzhw;Wg;gil 

 ,J rpwpa aho;g;ghzd; xUtd; kw;nwhU aho;g;ghzid 

Mw;Wg;gLj;Jtjhf tUtjhy; rpWghzhw;Wg;gil vd;Dk; ngaH ngw;wJ. mb 

msT gw;wpAk; rpWghzhw;Wg;gil vd;gH. aho;tif Ie;jDs; rpwpa ahohfpa 

nrq;Nfhl;bahio cila fhuzj;jhy rpWghzhw;Wg;gil vd;Dk; ngaiug; 

ngw;wJ vd;W $WthdUk; csH. rpwpa aho; cilatH vd;gjhYk;> rpy 

gz;fNs mwpe;jtH vd;gjhYk; mtHfs; rpWghzHfs; vd;W miof;fg; 

ngw;wdH. Xa;kh ehl;il Mz;L te;j ey;ypaf;Nfhld; vd;gtdplk; ghprpy;; 

ngw;W kPz;L te;j rpWghzd; xUtd;> twpa rpWghzid topapy; fz;L> 

mtid mt;ts;sy;ghy; Mw;Wg;gLj;Jtjhfg; ghlg;gl;Ls;sJ. ,e;E}iy 

,ilf;fop ehl;L ey;Y}H ej;jj;jdhH vd;Dk; GytH ghbAs;shH. mJ 269 

mbfis cilaJ. 

4. ngUk;ghzhw;Wg;gil 

 ghprpy; ngw;w ngUk;ghzd; xUtd;> ghprpy; ngwhj kw;nwhU ghzid 

topg;gLj;Jtjhf tUtjhy; mg;ngaH ngw;wJ. ,g;ghl;L ghprpy; ngw;w 

ngUk;ghzd; xUtd; jd; topapy; vjpHgl;l kw;NwhH ,utydhd ghzidf; 

fhQ;rp khefiuf; Nfhefuhff; nfhz;L nrq;Nfhyhr;rpa ,se;jpiuadplk; 

Mw;Wg;gLj;jpajhf mike;Js;sJ. ,ijf; fbaY}H cUj;jpuq; fz;zdhH 

ghbdhH. ,e;E}y; 500 mbfis cilaJ. ahopd; tUzid> ,se;jpiuad; 

Ml;rpr; rpwg;G> cg;G tzpfH ,ay;G> ehl;L topfisf; fhg;gtH jd;ik> 

vapw;wpaH nray;> fhdtH nray;> tPuf;Fb kf;fs; ,ay;G> Ky;iy epy 

kf;fspd; ,ay;G> cotH nray;fs;> ghiy epyj;jhH ,ay;Gfs;> me;jzH 

xOf;fKiw> fhQ;rp> khky;iyapd; rpwg;G> ,se;jpiuaDila tPuk;> nfhil 

Kjypa gz;Gfs;> ghzUk; tpwypaUk; kd;ddplk; rpwg;Gg; ngWjy; Nghd;wit 

E}y; EtYk; nra;jpfshFk;.  

5. kiygLflhk; 

 kiyia ahidfshfTk;> mjdplj;J cz;lhFk; Xiria 

ahidaplj;Jj; Njhd;Wk; Kof;fkhfTk; cUtfpj;jhy; ,g;ghl;L kiygLflhk; 

vd;Dk; ngaH ngw;wJ. 

 “myifj; jtpHj;j ntz;zUe; jpwj;j 

 kiygL flhm khjpuj; jpak;g.” (347 – 348) 
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vd;Dk; thpfs; ,g;ghl;bd; ngaHf; fhuzj;ijg; Gyg;gLj;Jfpd;wd. ,g;ghly; 

ghprpy; ngw;w $e;jd; xUtd; ghprpy; ngwhj $e;jd; xUtidr; nrq;fz; 

khj;JNts; ed;dd; Nra; ed;ddplk; Mw;Wg;gLj;Jk; Kiwapy; mike;Js;sJ. 

,ijg; ghbatH ngUq;Fd;whH ngUq;nfsrpfdhH MthH. ,e;E}y; 583 mbfis 

cilaJ. kiytsk;> kiyabthu CHfs;> mtHfs; tpUe;Njhk;Gk; Kiw> 

ed;ddJ nfhilj;jpwd;> Nrahw;wpd; ngUik Nghd;w nra;jpfs; 

fhzg;gLfpd;wd. 

Mw;Wg;gilAk; gaz E}y;fSk; 

 1.Mw;Wg;gil E}y;fSk;> gaz E}y;fSk; gioa mEgtj;ijf; 

$Wfpd;wd. 2.nry;Yk; ,lq;fSf;F top $Wjy; mt;tpuz;L E}y;fspy; 

fhzg;ngWfpd;wd. 3.FOthfr; nry;Yjy; ,uz;bw;Fk; nghJthd 

nra;jpfshFk;. rpy rkaq;fspy; gaz E}y;fspy; gazp jdpahfr; nrd;w 

mEgtj;ijAk; $WtJz;L. 4.,uz;L E}y;fspYk; ngw;w mEgtq;fs; 

Ngrg;gLfpd;wd. Mw;Wg;gil E}y;fspy; gazKk;> mEgtKk; Ngrg;gLfpd;wd. 

gaz E}y;fspy; mEgtr; nry;tk; Ngrg;ngWfpd;wJ. 5.”Mw;Wg;gilapy; 

vjpHg;gLk; fiyQHfspd; ngaHfs; fl;lg;ngWtjpy;iy. gaz E}y;fspy;> 

fhzg;ngWk; kf;fs; rKjhaj;ij tpsf;FtJld; Fwpg;gpl;l kdpjHfs; my;yJ 

jiytHfspd; ngaHfs; Rl;lg;ngWk;.” 6.,uz;L E}y;fspYk; fpilf;Fk; czT> 

jq;Fk; ,lq;fs; Ngrg;ngWfpd;wd. czT tpLjp> rpw;Wz;b trjp Nghd;wit 

,Ugjhk; E}w;whz;by; fhzg;ngWk; trjpfshFk;. 7.Mw;Wg;gil E}y;fspy; 

fiyQHfs; fhy;eilahfNtnrd;wdH. nry;tk; gilj;jtHfs; NjH> Fjpiu> 

ghz;by;> ahid> rptpif> NfhNtW fOij Nghd;wtw;iwg; gad;gLj;jpdH. 

,Ugjhk; E}w;whz;by; Nkhl;lhH fhH> Giftz;b> thD}Hjp> fg;gy; Nghd;w Gjpa 

Nghf;Ftuj;Jr; rhjdq;fs; gad;gLj;jg; ngWfpd;wd. 8.Mw;Wg;gil E}y;fspy; 

twz;l kiyg;gFjpfs;> guw;fw;fs; epuk;gpa ghiytopfs; fhzg;ngWfpd;wd. 

gaz E}y;fspy; topj;Jd;gq;fs; kpFjpahff; fhzg; ngwtpy;iy. 9.Mw;Wg;gil 

E}y;fs; nra;As; tbtpy; fhzg;ngWfpd;wd. gaz E}y;fs; ciu eilapy; 

mike;Js;sd. ,t;NtWghL fhy NtWghl;bdhy; Vw;gl;ljhFk;. 10.Mw;Wg;gil 

E}y;fspy; gazk; cs;ehl;by; eilngWfpwJ. gaz E}y;fspy; gazk; 

cs;ehl;bYk;> ntspehl;bYk; eilngWfpwJ. ,J Nghf;Ftuj;Jr; rhjdq;fs; 

ngUfpajhy; Vw;gl;l khw;wkhFk;. lhf;lH etePj fpUl;bzDk; ,f;fUj;Jfisf; 

nfhz;Ls;shH. 
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Mw;Wg;gilAk; topeilr; rpe;Jk; 

 Mw;Wg;gil xU gaz E}yhFk;. topeilr; rpe;J gazg; ghlyhFk;. 

ele;J gazk;  nry;gtH fisg;Gj; Njhd;whky; ,Ug;gjw;fhfg; ghbr; nry;tJ 

topeilr; rpe;J MFk;. 

fhg;gpaq;fspy; Mw;Wg;gil 

 fhg;gpaq;fspy; topfSk; $WfSk;> ehL efuq;fisf; fle;J nry;Yk; 

nray;fSk; fhzg;ngWfpd;wd. Nfhtyd;> fz;zfp> fTe;jpabfs; Mfpa 

%tUk; kJiuf;Fr; nry;Yk; nghOJ khq;fhl;L kiwNahd; mtHfSf;F 

kJiuf;Fr; nry;Yk; %d;W topfisf; $Wtijr; rpyg;gjpfhuj;jpy; fhzyhk;. 

rPtfrpe;jhkzpapy; rPtfd; RjQ;rdplk; ehL fhZk; Mtiyf; $Wfpwhd;. rpy 

,lq;fspy; topg;gazk; Ngrg;ngWfpwJ. ngUq;fijapy; cjazd; thrt 

jj;ijf; ftHe;J nrd;w topg;gazk; $wg;gl;Ls;sJ. me;E}ypy; ehL> efH> 

epyk; Nghd;wtw;wpd; tUzidiaf; fhzKbfpwJ. fk;guhkhazj;jpy; 

jrujDk;> mtDila NjtpkhHfSk;> gilfSk; kpjpiyf;Fr; nrd;w Kiw 

tpsf;fg;ngw;Ws;sJ. ,uhkd; fhl;bw;Fr; nrd;w topiaAk; fk;gH $wpAs;shH. 

fpl;fpe;jh fhz;lj;jpy; rPijiaj; Njl top$Wk; gFjp fhzg;ngWfpwJ. nghpa 

Guhzj;jpy; ehad;khH nrd;w topj;jlq;fisr; Nrf;fpohH Fwpg;gpl;Ls;shH. 

mhpr;re;jpu Guhzj;jpy; re;jpukjpapd; Rak;tuj;jpw;F mhpr;re;jpud; nry;Yk; 

gazf; fhl;rp> mtd; ehLefH ,oe;J fhrp nry;Yk; gazk;> mNahj;jp kPSk; 

gazk; Nghd;w gazq;fs; fhzg;ngWfpd;wd. ,t;thW fhg;gpaq;fspy; 

Mw;Wg;gil> topg;gazk; Nghd;wit fhzg;ngWfpd;wd. 

ifNaLfs; 

 Rw;Wyhr; nry;NthH jhq;fs; nry;Yk; ehLfspNy vd;ndd;d ,lq;fisg; 

ghHf;fyhk;? vq;F jq;fyhk;? vt;tif czTfs; cz;gjw;Ff; fpilf;Fk;? 

vd;gd gw;wp tpsf;fpf;$Wk; E}y;fs; ifNaLfs; vdg;ngWk;. mf;ifNaLfs; 

1.Xhplj;ijg; gw;wpa ifNaLfs;> 2.gy ,lq;fisg; gw;wpa ifNaLfs; vd 

,uz;L tifg;gLk;. Xhplk; gw;wpa ifNal;by; Xhplj;jpd; njhlf;fk; Kjy; 

,d;WtiuAs;s tsHr;rp Ngrg;ngWk;. „khky;iy‟> „kJiu‟> „g+k;GfhH‟> 

„nrd;idg;gl;bdk;‟ Nghd;w E}y;fs; mt;tiff;Fs; mlq;Fk;. 

 xNu ifNal;by; gy ,lq;fisg; gw;wpa Gs;sp tptuq;fs; fhzg;ngWk;. 

„jkpofr; Rw;Wyhf; ifNaL‟>„,e;jpa Rw;Wyhf; ifNaL‟ Nghd;w E}y;fisr; 
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rhd;whff; $wyhk;. ,e;E}y;fs; Mq;fpyj;jpy; kpFjpahff; fhzg; ngWfpd;wd. 

Mq;fpy E}y;fs; Ntw;W nkhopapdUf;F cWJizahf ,Uf;Fk;. Mq;fpy 

E}y;fNs kpFjpahf tpw;gidahfpd;wd. 

fUj;jyFfs; 

 1.nghJthd Kd;Diu> 2.tiuglk;> 3.jl;gntg;gepiy> 4.me;j ,lj;ijg; 

gw;wpa mwpKfk;> 5.khepy> ikar; Rw;Wyhr; nra;jpj; njhlHG epiyaq;fs;> 

6.ghJfhf;fg; ngw;w my;yJ jil nra;ag;ngw;w ,lq;fs;> 7.thfd trjp> 

8.ntspehl;Lf; fhH fpilf;Fk; ,lq;fs;> 9.fhhpd; cjphpg;ghfq;fs; fpilf;Fk; 

,lq;fs;> 10.fhH gOJ ghHf;Fk; ,lq;fs;> 11.Rw;Wyh elj;JeHfspd; Kfthp> 

12.gaz KftHfspd; Kfthp> 13.thq;ff; $lhj gok; nghUs;fs;> 14.filtPjp> 

15.kJtpyf;F> kJghdf;filfs;> 16.tpohf;fs;> 17.ghHf;f Ntz;ba Rw;Wyh 

ikaq;fs;> mtw;wpd; tuyhW> J}uk;> mq;Fs;s cztfq;fs;> 18.kUj;Jt 

kidfs;> 19.kUj;JtHfs;> 20.kUe;Jf;filfs;> 21.tq;fpfs;> 22.topfhl;bfs;> 

23.mq;Fs;s fiyfs;> 24.iftpidj; njhopy;fs;> 25.iftpidg; nghUs;fs;> 

26.fy;tp epiyaq;fs;> 27.gz;ghl;L epiyaq;fs;> 28.jpiug;gl nfhl;liffs;> 

29.tpLjpfs;> 30.cztfq;fs;> 31.Gj;jff; filfs;> 32.E}y; epiyaq;fs;> 

33.nghOJNghf;Ff; $Wfs; Nghd;w nra;jpfs; ifNaLfspy; ,lk; ngw;Ws;sd. 

 gaz E}y;fSk; ifNaLfSk; tpsk;guq;fshfg; gad;gLfpd;wd; 

kf;fisg; gazk; nra;aj; J}z;Lfpd;wd; gazk; nra;gtHfSf;Fj; Jiz 

Ghpfpd;wd; gazpfSf;Fj; njhpahj nra;jpfisj; njhptpf;fpd;wd. 
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 வடக�ழ�� ப�வமைழ ெதாட�க இ��க�ற�. 2015-இ� ெப�ற அ�பவ�த����� நா� பாட�

க���ெகா����க�ேறாமா எ�ப� ச�ேதக�தா�. நக���ற த��டமிட�� ெபரிய அளவ�� எ�த

மா�ற�� ஏ�ப����பதாக� ெதரியவ��ைல. 

 மைழ நீ� வ�கா� பாைதக� ஓரள��� ��த�ப��த�ப����க��றனேவ தவ�ர, கா�வா�க�

��ைமயாக �� வார�படவ��ைல. மைழ ெவ�ள�ைத� கட�� ெகா�� ேபா� ேச��பத��

ெச�ைன மாநகர�த�� இய�ைகயாகேவ அைம�த����� ெகாச�தைல, �வ�, அைடயா�

எ�க�ற ��� ஆ�களி�� ஆ�க�ரமி��க� அக�ற�ப��, அைவ உ�ைமயான பைழய

ந�ைல�� மீ�ெட��க�படவ��ைல. 

 நகர�க� ெவ�ள�த�� ���வ� எ�ப� சமீபகாலமாக இ�த�யா ��வ�� காண�ப��

ப�ர�ைனயாக மாற�ய���க�ற�. ��ைப, ெச�ைன, த���, ெப�க�ைர� ெதாட���

அ�ைமய�� ைஹதராபா� மாநகர� ெவ�ள�த�� ��க�ய�. கட�த அ�ேடாப� 13, 14 இர��

நா�க�� ெதல�கானாவ��� அத� தைலநகரான ைஹதராபாத��� ெப�த அைட மைழ மிக�

ெபரிய பாத��ைப ஏ�ப��த�ய�. 

 ைஹதராபா� 400 ஆ��க��� ேம�ப�ட பைழைமயான நகர�. 19-ஆ� ��றா���

ெதாட�க�த�� ெவ�� ஒ� ல�சமாக இ��த ம�க�ெதாைக, 1950-இ� 10 ல�சமாக உய��த�

எ�றா�, கட�த 70 ஆ��களி� 10 மட�� அத�கரி�� இ�ேபா� ஒ� ேகா�யாக�

காண�ப�க�ற�. �ச� நத��கைரய�� அைம�த����� ைஹதராபா�, ெச�ைனைய��

��ைபைய�� ேபால�லாம� ெப�க��, த���ைய�ேபால நாலா�ற�� வ�ரிவைட��

வசத�ைய� ெப�ற நகர�. மைழ ெவ�ள�ைத ஏ���ெகா�ள நகர�த�� ந�நாயகமாக ஹ�மாய�

சாக� ஏரி பர�� வ�ரி�� காண�ப�க�ற�. அ�ப�ய������ட, ெவ�ள�த�� ��க�� தவ��த�

ைஹதராபா�. 

 கட�த ��றா��� ��ப�த�ய��, நகர�க� வள��ச� அைடய� ெதாட�க�யேபா� ம�க�

ெப��பா�� நட���, ைச�க�ளி��தா� பயணி�தன�. அத�ேக�ப ��ய����களி� உ�ள

ெத��களி� அகல� 10 அ��� அத��� �ைறவாக�� இ��த�. 20-ஆ� ��றா���

ப��ப�த�ய�� வள��ச�ய�� வ�ைளவா� ��� ச�கர வாகன�க��, கா�க��

வர�ெதாட�க�யேபா� ��ய���� சாைலகளி� அகல� 40 அ�யாக அத�கரி�த�. இ�ேபா�

கண�க�லட�காத வாகன�க�. ஆனா���ட, 60 அ� அகல�ைத� தா�டாத ெத��க�தா�

மாநகர�களி� ��ய����� ப�த�களி� காண�ப�க��றன. 

 �த�ய �த�ய ��ய����க� உ�வாக��றன. அத� வ�ைளவாக, நீ�வழி� பாைதக� அைடப�வதா�

��க�ய ெத��க��, சாைலக�� அைடமைழ ெப���ேபா� ஆ�களாக மாற�வ��க��றன.

அ��� மா�� க�டட�களி� கழி�நீைர அக��� பாைதகேள�ட, ம�க�ெதாைக ெப��க����
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ஏ�ப வ�ரி�ப��த�படாத ந�ைலய��, மைழ நீ� வ�கா� பாைதக� கவனி�க�படாம� இ��பத��

வ�ய�ெபா��மி�ைல. 

 ம�க�ெதாைக அத�கரி���� ஏ�ப நகர�க� வள��ச� அைடவ� இய�ைக. அ�ப� வள��ச�

அைட��ேபா�, ஊழ���� �ைறேக�க���� இடமளி�காம� �ைறயான த��டமிட�

இ��தா� ம��ேம ப�வமைழ� கால�த��� கா�ற��த� தா�� ந�ைல ஏ�ப��ேபா�� மைழ

ெவ�ள�ைத எத��ெகா�ள ����. 

 உய��த ப�த�களி���� தா��த ப�த�கைள ேநா�க�� ெச��� நீ��பாைதக�, �த�தாக

எ��ப�ப�� அ�வலக�களா��, வணிக வளாக�களா��, ��ய����களா�� த��க�படாம�

இ��பைத உ�த��ப��த ேவ��ய கடைம மாநகரா�ச�க����, ெப�நகர வள��ச�

��ம�க���� உ��. ஆனா�, அ�ம�ட�த����� ேம� ம�ட� வைர �ைறேக�களி�

�ைழவாய�� த�ற�� ைவ�க�ப����பதா�, ச�ற�ய மைழ ெப�தா�� நகர�களி� ெத��க�

ந�ர�ப� வழிக��றன. ��க���� மைழநீ� ���� வ��க�ற�. 

 நக���ற த��டமிடைல� ெபா��தவைர, நகர���� நகர� அ� ேவ�ப�க�ற�. த����கான

த��டமிட��, ைஹதராபா��கான த��டமிட��, ��ைப�கான த��டமிட��, ெச�ைன�கான

த��டமிட�� ேவ� ேவ�. �ைர�ர� ���ேநா� �ற���� கவைல�படாம� �ைக ப���பவ�க��,

க��ர� பாத��� �ற��� கவைல�படாம� ம� அ���பவ�க��ேபால எ�தைனேயா

எ�சரி�ைகக�, ��னற�வ���க�, ஆ��க�, அற��ைகக�, ெபா�நல வழ��க� ேபா�றைவ

ந�மா� ச�ைட ெச�ய�படாம� அல�ச�ய�ப��த�ப�க��றன. 

 எ�ேலா�� அ���மா�� ��ய����களி� வள��ச� �ற��� ேப�க�றா�கேள தவ�ர, எ�தைன ேப�

கழி�நீ�� பாைதய�� அகல� �ற����, மைழநீ� வ�கா� பாைதய�� ஆழ� �ற���� ெதரி��

ைவ�த���க�றா�க�? க�ணி� படாம� இ��பதா� அைவ �ற��� யா��

கவைல�ப�வத��ைல. மிக� ெபரிய மைழ ெப��, மைழ ெவ�ள�த�� நகர�க� ����ேபா�

ம��� அைவ வ�வாத��க�ப�க��றன. 

 ஊடக�க� பரபர��க��� ம��ேம ��க�ய��வ� த�க��றன. நக���ற த��டமிட��, நகர�க�

���வ�� ேத�த�� ேப�ெபா�ளாக மா�வத��ைல. அதனா� ஏ�ப�� ெபா�ளாதார இழ��

�ற��� யா�� கவைல�ப�வத��ைல. அ� ஏேதா வ�டா�த�ர இய�ைக� சீ�றமாக� க�த�

�ற�கணி�க�ப�க�ற�. 

 வடக�ழ�� ப�வமைழைய எத��ெகா�ள ெச�ைன ெப�நகர மாநகரா�ச� ச�ல �ய�ச�கைள

��ென��� வ�க�ற�. ஆனா�, ந�ர�தர� தீ�� காண ெச�ைன ம��ம�ல, இ�த�யாவ�� எ�த

ஒ� மாநகர�� அ�கைற கா��வதாக� ெதரியவ��ைல!

வர� ேத�க�றீ�களா? க�யா� ேம�ரிேமானிய�� - பத�� இலவச�!
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ehybahH - mwpTilik 

41. giftH gzptplk; Nehf;fpj; jfTilahH 

jhNkAk; ehzpj; jiyr;nry;yhH fhzha; 

,sk;gpiw ahaf;fhy; jpq;fisr; NruhJ 

mzq;fUe; Jg;gpd; muh. 

 

242. espfly; jz;NrHg;g ey;$He;j kf;fl;F 

mzpfy kht jlf;fk; - gzptpy;rPH 

khj;jpiu apd;wp elf;FNky; thKH 

Nfhj;jpuk; $wg; gLk;. 

 

243. ve;epyj;J tpj;jpbDk; fhQ;rpuq;fha; njq;fhfh 

njd;dhl; ltUQ; RtHf;fk; GFjyhy; 

jd;dhw;wh dhFk; kWik tljpirAk; 

nfhd;dhsH rhyg; gyH. 

 

244. Ntk;gpd; ,iyAs; fdpapDk; thiojd; 

jPQ;Rit ahJk; jpupahjhk; Mq;Nf 

,de;jP njdpDk; ,ay;GilahH Nfz;ik 

kde;jPjhk; gf;fk; mupJ. 

 

245. fly;rhHe;Jk; ,d;dPH gpwf;Fk;> kiyrhHe;Jk; 

cg;gPz; Ltup gpwj;jyhy; jj;jk; 

,dj;jidaH my;yH vwpflw;wz; NrHg;g 

kdj;jidaH kf;fnsd; ghH. 

 

246. guhmiug; Gd;id gLfly; jz;NrHg;g 



xuhmYk; xl;lYQ; nra;gNth? - ey;y 

k;Ucr;nra; jpahHkhl;Lk; jq;F kdj;jhH 

tpuhmma;r; nra;ahik ed;W. 

 

247. czu czUk; czHTil ahiug; 

Gzug; GzUkhk; ,d;gk; - Gzhd; 

njupaj; njupAk; njuptpyh jhiug; 

gpupag; gpupAkhk; Neha;. 

 

248. ed;dpiyf;fz; jd;id epWg;ghDk;> jd;id 

epiyfyf;fpf; fPopL thDk; - epiyapDk; 

Nkd;Nk YaHj;J epWg;ghDk;> jd;idj; 

jiyahfr; nra;thDk; jhd;. 

 

249. fUk tupirahy; fy;yhjhH gpd;Dk; 

ngUik AilahUk; Nrwy; - mUkugpd; 

Xjk; muw;Wk; xypfly; jz;NrHg;g 

Ngijik ad;w jwpT. 

 

250. fUkK Kl;glhg; NghfKk; Jt;thj; 

jUkKk; jf;fhHf;Nf nra;ah - xUepiyNa 

Kl;bd;wp %d;W KbaNky; m/njd;g 
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பாட  - 1

 D03111 யா  இல கண  – ெபா  அ க

இ த  பாட  எ ன ெசா கிற ?

யா பில கண  எ ப  எைத  ப றிய  என விள கிற . ெதா கா பிய  கால தி
பி ேத யா  றி த சி தைன இ ள  எ பைத  ெதாிவி கிற .

ெதா கா பிய   ெச  உ கைள   கா கிற . தமிழி  ேதா றிய
யா  க  ப றிய ெச திகைள எ கா கிற . பிற யா  கைள
அறி க ப கிற . யா ப கல  காாிைக றி  சிற பாக  றி பி கிற .

இ த  பாட ைத  ப பதா  எ ன பய  ெபறலா ?

    இதைன  ப  த  நீ க  கீ கா  திற  ம  பய கைள
ெபறலா  :
    யா  எ றா  எ ன என  ெதாி  ெகா ளலா .
    ெதா கா பிய  றி பி  ெச  உ களி  ெபய கைள அறியலா .
    தமிழி  ேதா றிய யா  கைள அறி  ெகா ளலா .
    யா ப கல  காாிைக எ  யா பில கண  ப றிய ெச திகைள
உணரலா .

 



பாட அைம

1.0 பாட ைர
1.1 தமிழில கண வைகக
1.2     த  யா பில கண 
த  மதி  : வினா க  – I
1.3 பிற யா  க
1.4     யா ப கல காாிைக
1.5     ெதா ைர
த  மதி  : வினா க  – II



1.0 பாட ைர

ம களி  க  ெவளி பா  ெமாழி க வியா . அ நிைலயி  அ  ேப ,
எ  ஆகிய இ வழிகளி  பய ப கிற . ேப  ெப பா  உைரநைட
ைறயிேலேய அைமகிற . எ  எ ப  உைரநைட, ெச  ஆகிய இ வைக

நைடகளி  அைமகிற . தமிழி  பழ கால த  ெச  நைடேய இல கிய
பைட  மி தி  ைகயாள ப  வ ள . ெச  எ வா  இய ற
ெப கிற  எ பைத  ப றி  ெசா வேத யா  இல கணமா . இைத  ப றிய
ெபா வான ெச திக , யா  இல கண  – ெபா  அறி க  எ  தைல பிலான
இ த  பாட தி  ற ப ளன.



1.1 த ல கண வைகக

தமிழில கண  ஐ  வைக ப  எ  ெசா வ  ஒ  மர  ெச தி. எ , ெசா ,
ெபா , யா , அணி எ கிற இைவேய ஐ  வைக இல கண க  ஆ . இைவ
ஐ ைத  ஒ றாகேவா, சிலவ ைற  ப றிேயா அ ல  இவ  ஒ  வைகைய
றி ேதா தமி  இல கண க  இய ற  ெப ளன. லைம இல கண  எ

ஆறா  வைக  ேச ள .

1.1.1 யா  இல கண

பாட க  எ வைத  பா க த  எ  இ  கிராம ற களி
கி றன . யா த  எ  ெசா  க த , பிைண த , தைள த  எ

ெபா . ெச ாிய உ க  ஓ  ஒ கைமதிேயா  க ட ெப கி றன.
எனேவ இ  யா  எ  ெசா லா  றி க ப ட . யா எ  விைனய
ெசா  இ ெசா  வ த . ெச  றி பி ட ஓ  ஓைசைய  ெப  வைகயி
ெச  உ க  ேச  அைம க  ெப கி றன. இைவ ப றிய ெச திகைள
தமி  யா  இல கண லா  ேபசி உ ளன .
பல ெபய க

பாட ப வத  பா  அ ல  பாட  எ  ெபய . தமிழி  ெச  எ பத
பல ெபய க  உ ளன. யா , , ெதாட , பா  எ பன அவ  சில.
யா பில கண

றி பி ட ஓ  ஓைச அைம  வைகயி , எ , அைச, சீ  தலான யா
உ கைள  ேச  அைம பத  யா பில கண  எ  ெபய . இ க
த த ைறயி  பிைண க ப வதா  இ வில கண ைத யா  எ  ெபயரா
றி தன .

1.1.2 யா ல கண  பழைம

வா ெமாழி  பாட க  வள சி ெப  ெமாழியி  அ பைட அல களாகிய எ ,
ெசா  த யைவ உ ெப ற கால தி  யா பில கண  ேதா றியி க
வா பி ைல. ம க  வா வியைல  சா  ெபா ளில கண  ேதா றி அதைன
ெவளி ப வத  உாிய வ வ  ேதைவ ப ட ேபா , யா  உ ெப றி க

. வா ெமாழி  பாட கேள, கால வள சியி , லவ களா  ெச ப  ெச ய
ெப றதா  பாவைகக  ேதா றியி க  . எ வாறாயி , ஓைசகளி
அ பைடயிேலேய ெச  ெச வத ாிய யா  இல கண  ேதா றி வள தி க
ேவ .



1.2 த  யா ல கண 

கிைட ள தமி  க  ெதா கா பிய  எ  இல கண ேல கால தா
திய . அ  றாவ  அதிகாரமாகிய ெபா ளதிகார தி  ெச ளிய

எ ப  எ டாவ  இயலாக அைம ள . இதி தா  யா பில கண  ெச திக
இட  ெப ளன. இர டாயிர  ஆ க  ப ட அ  ெதா கா பிய
த  கால தி  திய யா பிய  சி தைனயாள கைள  பலவா  றி பி ளா .
யா பறி லவ , ந ைச  லவ ,  நவி  லவ  எ பன ேபா ற ெதாட களா

ளா . எனேவ, அவ  கால தி  பி ேத யா பிய  சி தைன இ ள
என அறியலா . எனி , தனி ப ட ஒ   ெபயைரேயா, லவ  ெபயைரேயா
ெதா கா பிய  றி பிடவி ைல.

இல கிய ைத  க  இல கண  பைட ப  உ . ஆகேவ ெதா கா பிய
கால தி  ேப பல இல கிய க  இ தி க  . அவ றி ேத
இல கண கைள உ வா கியி ப . இ வா  சி தி தா  தமிழி  பல
ஆ க  பி ேத ெச  இல கிய , அ  சா த யா  ப றிய
சி தைன  வள  வ ளன எ ப  ெதளிவாக  ல ப .

1.2.1 ெதா கா ய  ெச ய  ெச க

ெதா கா பிய  த   அ கால தி  பய ப திய யா  ைறைய ஒ  ஏ
ெபய கைள  றி பி ளா .
1) பா
2) உைர
3) 
4) வா ெமாழி
5) பிசி
6) அ கத
7) ெசா

எ பன அைவ. ேம , ெச  இய வத  ேதைவ ப  உ கைள
ெதா கா பிய  இ  ெதா திகளாக  றி ளா .

த  பிாிவி  காண ப  26 உ க  வ மா :
1) மா திைர
2) எ
3) அைச
4) சீ
5) அ
6) யா
7) மர
8) 
9) ெதாைட
10) ேநா
11) பா
12) அள
13) திைண



14) ைகேகா
15) வைக
16) ேக ேபா
17) கள
18) கால
19) பய
20) ெம பா
21) எ ச
22) ன
23) ெபா  வைக
24) ைற
25) மா
26) வ ண

ெச  அ பைடயான உ க , ெச ளி  ெபா  ல பா
உத  உ க  இவ  இட  ெப ளன.

அேத பாவி  இர டாவ  பிாிவி  எ வைக வன க  ெச  உ களாக
தனிேய ட ெப ளன. இ வி  பிாி களி  ேச  ெமா த  34 உ க
ெச  உாியனவாக  ற ெப ளன.
எ வைக வன க
1) அ ைம
2) அழ
3) ெதா ைம
4) ேதா
5) வி
6) இைய
7) ல
8) இைழ

வன  எ ப  அழ  எ  ெபா ப . பல உ க  ஒ  ேச தேபா
உ வா  ெச  அழ , அ .

1.2.2 ெதா கா ய  ெச ய  உைரக

ெதா கா பிய  றிய ெச திக  ஈராயிர  ஆ க  ப டன. ஆதலா
இவ றி  ெபா ைள விள கி  ெகா வத  ஏ ப  பல  உைர எ தி ளன .
ெதா கா பிய  ெச ளிய  வ  எ திய உைரக  த ைமயானைவ.
இவ க  இள ரண  எ பவ  கால தா  ப டவராவா . இவ  இ விய
எளிைமயாக , கமாக , ெதளிவாக  உைர எ தி ளா .  வத
உைர எ திய இள ரண  கி.பி.11-ஆ  றா  வா தவ .  ைம
இவ  உைர உ ள .

ேபராசிாிய , ந சினா கினிய  எ பா  இ விய  உைர எ திய
உைரயாசிாிய களாவ . ேபராசிாிய  எ திய உைர ெதா கா பிய  ெபா ளதிகார தி
பி  நா கிய க  ம ேம கிைட ள .

ந சினா கினிய  ெபாி  ேபராசிாிய  உைரைய  பி ப றிேய ெச ளிய  உைர



எ தி ளா . இவ  உைர,  ைம  உள .

இள ரண  உைர ெதா கா பிய  கால யா பிய  சி தைன ட , இவ கால
யா பிய  சி தைனகைள  ேச  எ த ெப ற இய பினதா . பிற
உைரயாசிாிய க  இ வ  ெதா கா பிய  சி தைனகேள யா பிய
ேபா மானைவ எ  க ட  உைர ெச ளன . பாட தி  பி ன
ேதைவ ப  இட களி  இைவ பய ப த  ெப .

த  மதி  : வினா க  – I



1.3 ற யா  க

ெதா கா பிய  பி  ஏற தாழ ஆயிர  ஆ க  பி ன  இய ற ெப ற
யா  கேள கிைட ளன. இைட ப ட கால தி  பல யா  க  இய ற
ெப றன. எனி , பல க  ைமயாக  கிைட காம  சி சில ப திகளாகேவ
கிைட ளன. உைரயாசிாிய க  த  உைரயி  ேம ேகா களாக எ தா டைம
ெகா  பிற  களி  சில ப திக  கிைட கி றன. அவ ைற ைவ
மைற ேபான ெபய கைள அறிகிேறா .

யா பில கண கைள  கீ வ மா  ப கலா .

1.3.1 ைமயாக  ைட காத யா  க

கி.பி. 10ஆ  றா   இய ற ெப ற யா  இல கண க  பலவ ைற
ப றிய றி கைள யா ப கல வி தி உைர, ெதா கா பிய உைரக , இல கிய
உைரக  ேபா றவ றி  அறிகிேறா . யா பில கண களி
ேம ேகா களாக உைரகளி  எ தாள  ெப ற ெச  ப திகைள  ெகா
அவ றி ாிய யா பிய  க  சிலவ ைற  ெதாி  ெகா ள கிற . அவ
சிலவ ைற இ  ேநா ேவா .
கா ைக பா னிய

இ  ப திகைள யா ப கல வி தி உைரகார  மி தியாக எ தா ளா .
இ  ஆசிாியைர மா ெப  லவ  எ  யா ப கல வி தி ைரகார
பாரா ளா . ெதா கா பிய  பி வ த யா  லா  இவ  கால தா

ப டவராக   எ ப  அறிஞ  க .

யா ப கல , யா ப கல  காாிைக ஆகியவ  கால தா  ப ட  இ .
அவிநய

யா ப கல உைரயாசிாிய  அவிநய பா கைள  பல இட களி  த  உைரயி
எ தா ளா . இ , அதைன இய றிய அவிநயனா  ெபயாி  அவிநய  எ ேற
வழ க ப ள . யா பில கண லாகிய இதைன ம றவ க  அவிநயனா  யா
என  றி ளன . இ  ைமயாக  கிைட கவி ைல. இ  ஒ  பைழய
உைர உ ள . இ  உ ள யா பிய  றி த க க  பல, கா ைக பா னிய

 க க ட  ஒ ளன.
மேய ர  யா



மேய ர  எ பவரா  இய ற ப ட இ ைல மேய ர  யா  என  பி கால ேதா
றி ப . இவ ைடய இல கண  எ கா க ட  இ த ேபா .

இ லாசிாியைர ரேசாழிய  எ  இல கண  உைரயாசிாிய
மேய ரனா  என  றி பி ளா .

ேம க ட க  தவிர, சி கா ைக  பா னியா , ந கீர , ப காயனா , ந ற தனா ,
ைகயனா , வா பியனா  எ  ெபய க ட  லவ க  பல  யா  ைற

கைள இய றி ளன . எனி , இவ க  ப றிய விாிவான தகவ க  நம
கிைட கவி ைல.

1.3.2 இல கண க  றவ  யா

கிைட  இல கண களி  சில ஐ  இல கண கைள  ேப கி றன. எ ,
ெசா  த ய சில பிாி கைள ம  ேப  இல கண க  உ ளன. யா  எ ப
இல கண களி  இட  ெப ள . அ ல  இ  றி  ம ேம தனி இல கண

க  இய ற ப ளன.
ஐ தில கண களி  யா

கிைட  ஐ தில கண களி  ரேசாழிய , இல கண விள க , வாமிநாத
த யன றி பிட த கன. இவ  யா  ஒ  பிாிவாக  ேபச ப பதா

இவ ைற  ப றிய அறி க  பயி ேவா  பய ப .
ரேசாழிய

கி.பி.11ஆ  றா  தமி திரனா  எ பவரா  இ  இய ற ப ட . இ ,
ஐ  அதிகார கைள  ெகா ட . இ ேவ தமிழி  கிைட  ஐ  இல கண  ேப

களி  கால தா  திய  எனலா . இ  நா காவ  அதிகார
யா பதிகார  ஆ .  105 த  140 வைரயிலான ப தியி  யா பிய  ெச திக
ேபச  ெப ளன.
இல கண விள க

இ  தி வா  ைவ தியநாத ேதசிகரா  கி.பி.17ஆ  றா  ெச ய ெப ற .
இஃ  ஓ  ஐ தில கண . இத  லாசிாியேர உைர  எ தி ளா . இ ,

றாவ  அதிகாரமாக  ெபா ளதிகார  உ ள . இத க  நா கா  இயலாக
யா பிய  அைம ள . இைத  ெதாட  பா ய  எ  ஐ தாவ  இய
அைம ள .
வாமி நாத

இ  ஆசிாிய  வாமிநாத கவிராய  எ பவராவா . இவ  கால  கி.பி.19ஆ
றா . இவ  ெந ைல மாவ ட  க ைட றி சியி  பிற தவ . இ  ஆ

அதிகார கைள உைடய . கிைட ளைவ 202 ெச க . அ தாதி ெதாைடயி
இவ ைற ஆசிாிய  இய றி ளா .

ாிய

ர உபா தியாய  எ பவரா  இ  இய ற ப ட . தி சி உைற ைர
சா த இவ  கி.பி.19ஆ  றா ன . லாசிாிய  ெபயராேலேய இ  வழ க
ெப கிற . இ  ஐ  இல கண கைள  ேப கிற . ெபா ளதிகார தி  இவ
ற ெபா  ப றி  ேபசவி ைல. அக ெபா ைள ம ேம ேபசி ளா . யா



அதிகார  எ ப   இய க ட  267 பா கைள  ெகா ள .
ெதா  விள க

ரமா னிவ  இ  ஆசிாியராவா . இ தா  நா ைட  சா த இவ  சமய
பர ப  தமிழக தி  வ தா . தமிைழ  க , இ ெமாழியி  பல கைள
ெச ளா . இவ  கால  கி.பி. 18ஆ  றா . ெதா  விள க  ெச த இவ ,
தாேம இ  ஓ  உைர  ெச ளா . இ  பா யா பினா  ஆன .
இத க  201 த  250 வைர உ ள பா களி  யா  ப றி  ேபசி ளா .

1.3.3 ைமயாக  ைட த த  யா  க

ஐ தில கண மரபி  யா  எ  ஒ  பிாி  ப றிேய தனி க  சில
ேதா றி ளன. கி.பி.10ஆ  றா  ேதா றிய அமிதசாகர  எ பா  இர

கைள இ வைகயி  இய றி ளா . அைவ,
1) யா ப கல
2) யா ப கல  காாிைக

எ பனவா .

இ விர  திய  பா யா பா  95 ெச கைள  ெகா டதா . பி திய
க டைள  க ைற யா பா  44 ெச கைள  ெகா ட . இைவ இர
ணசாகர  எ பா  உைரயாசிாியராவா .

இவ  பி , 19ஆ  றா  தனி யா  க  சில ேதா றின.
இைட ப ட கால தி  சி றில கிய க  ப கி  ெப கின. அவ காக  பா ய
இல கண க  அ வ ேபா  ேதா றின.

19ஆ  றா  யா பில கண தி ெகன வி த பாவிய  எ   தி. ரப திர
த யா  எ பவரா  இய ற ப ட . 20ஆ  றா  யா பதிகார ,

ெதாைடயதிகார  என இ  க  ேதா றின. லவ  ழ ைத எ பா  இ களி
ஆசிாியராவா . யா   எ  ைல, த.சரவண தமிழ  எ பா  ெச
அளி தா . யா ெபாளி எ  ஒ   சீனிவாசராகவாசாாி எ பவரா
இய ற ப ட .



1.4 யா ப கல கா ைக

ஆயிர  ஆ க  ேமலாக, தமி  யா  பயி ேவாரா  ெபாி  ேபா ற ப
ஒ   யா ப கல காாிைக. ெதா கா பிய தி  பி  ேதா றிய யா பிய

க  இ ேவ சிற  ெப ற . காாிைக எ ேற இ  றி க ப கிற .

1.4.1 ஆ ய

யா  ப றி  தமிழி  ேதா றிய யா ப கல காாிைக  ஆசிாிய  அமிதசாகர
எ பவராவா . இவ  ெபய  அ தசாகர , அமி த சாகர  எ பனவாக  வழ க
ெப ள . இ ெபய  கீ வ  ெசா களா  உ வான .
அமித = அள  கட த
சாகர  = கட  எ  ெபயர

இதைன, ‘அள ப  கட ெபய  அ தவ ேதாேன’ எ  காாிைக  பாயிர
அ  உ தி ப . இவ  வரலா  ப றி ஏ  சா  கிைட கவி ைல.
அ க கட ைள இவ  வழிப ளா  எ பைத, பாயிர த  ெச ளா  அறியலா .
இதனா  இவ  சமண  எ  அறிகிேறா .

அமிதசாகர  கால  கி.பி. 10ஆ  றா . கி.பி. 11ஆ  றா  ரேசாழிய
எ  ைல இய றிய தமி திரனா  எ பவ  கால தா  ப டவ , இவ .
யா பிய  லைம ெப ற ணசாகர  எ பவ  இ  உைர எ தி ளா .
இவ  வரலா  ப றி  ஏ  சா க  கிைட கவி ைல.

1.4.2  யா , அைம

யா ப கல காாிைக எ   க டைள  க ைற எ  யா பி
இய ற ப ள . காாிைக எ  ெசா ேக க டைள  க ைற எ  ஒ
ெபா  உ ள . இ  ெச க  மக உ னிைலயாக எ த ப ளன.
மக உ னிைல

எதிாி  ஒ  ெப  இ ப  ேபால , அவைள விளி  அவளிட  ேப வ  ேபால
எ  ைற  மக உ னிைல எ  ெபய . மக உ எ பத  ெப  எ
ெபா . னிைல எ பத  னிைலயா கி  ேப வ  எ  ெபா . காாிைக
எ ப  ெப  எ  ெபா த  ஒ  ெசா . எனேவ, காாிைகைய

னிைல ப தி  ேப வதாக இ  ெச க  அைம தி பதா  இ
காாிைக எ  ஒ  ெபய  வழ கிற . இ  ெச கைள  காாிைக என
வழ வ .

க டைள  க ைற

இ  ெச க  எ லா  க டைள  க ைற எ  யா பினா  ஆனைவேய.
க டைள  க  எ பத  எ ெத ணி  பாட ப  க  யா  எ  ெபா .
ைற எ ப  பா இன தி  ஒ  வைக ாிய ெபய .

எ ெத ணி  பா கிறெபா  ஒ ெற க  அைன ைத  வி வி , உயி
அ ல  உயி ெம  எ கைள ம  எ ணி எ வ  வழ க . ஒ  (ெச )
அ  ேநரைசயி  ெதாட கினா  ஒ  நீ கி 16 எ க  இ மா , நிைரயைச



ெகா  ெதாட கினா  ஒ  நீ கி 17 எ க  இ மா  பா வ . இத ப
நா க க  உைடய ஒ  க ைற  ெச  ேநரைசயி  ெதாட கினா  ஒ
ெச ளி  ெமா த  64 எ க , நிைரயைசயி  ெதாட கினா  அ ெச ளி
ெமா த  68 எ க  இ .

யா ப கல காாிைகயி  ேநரைச ெகா  ெதாட  ெச க
இ ப திெயா , நிைரயைச ெகா  ெதாட  ெச க  இ ப  
உ ளதாக அ  உைர கிற . ஆயி , இ  கிைட  அ  களி
அ ப  காாிைகக  உ ளன. மி தியாக உ ள 16 ெச க  உைரயாசிாியரா
எ த ப ட உைர காாிைககளா
காாிைக  அைம

யா ப கல காாிைக  இய கைள உைடய .  அைம ைப  ாி
ெகா வத  கீ வ  வைரபட  உத .

த  இயலாகிய உ பிய  எ , அைச, சீ , தைள, அ , ெதாைட ஆகிய ெச
உ க  ப றி  ற ப ளன.

இர டா  இயலாகிய ெச ளிய  ெவ பா, ஆசிாிய பா, க பா, வ சி பா
ஆகிய பா க ாிய இல கண  ேபச  ெப ள . இ தியி  ம பா ப றி
ற ப ள . நா  வைக  பா களி  இன க  ற ப ளன.

ஒழிபிய   இ  இய களி  இட ெப ற ெச திக கான ஒழி  ெச திக  தர
ெப ளன.
ஒழி  ெச திக

ஒழி  ெச திக  எ பன ன  ற ப ட ெச திக  ேவ ப  வ வன ,
அ  ற படாதன , அ  ற ப டவ றி  ேம  விள க  த வன
ஆன ெச திக  எனலா .



1.5 ெதா ைர

யா பில கண  எ ப  ெச  இல கணமா . ெதா கா பிய  ெதாட கி
இ கால  வைர யா  க  ம ேம இ பதி  ேம  ேதா றி ளன.
இ கைள இய றிேயா , எ , ெசா , ெபா , யா , அணி எ
ஐ தில கண அைம பி , இவ  தனி ஒ  வைக அ ல  இ  வைக என  த
வி ப தி  ஏ ப  இல கண க  இய றி ளன .

இ நிைலயி  ெவ ேவ  கால களி  ெவ ேவ  சி தைன  ேபா ட  இல கண
லா  த  கைள  பைட ளன . தமிழி  இ ேபா கி  பல யா  க

ேதா றின. அவ  யா ப கல  காாிைக எ  ைல  தமிைழ  பயி ேவா
மி தியாக  பயி ளன ; இ  பயி  வ கி றன .

யா ப கல காாிைக எ ப  கி.பி.10ஆ  றா  ேதா றிய . இ
 இய க  உ ளன. இவ  ெச  உ க , ெச களி  இல கண

ஆகியன விள க  ெப ளன. அ  வ  பாட களி  இைவ ப றி  ெதளிவாக
அறியலா .

த  மதி  : வினா க  – II



பாட ஆ ய கைள  ப

 

ெபய      :     ைனவ  . .க காதர .
க வி த தி     :     வி வா  எ .ஏ தமி  பி.  தமி , வரலா  (மாநில த ைம)
ெமாழி  ப டய  பிஎ . .,
பைட க      :     1. ெதா கா பிய  ெசா லதிகார உைர ேவ ைமக
(பிஎ . .ஆ ேவ )

2. Cognato Kinship Vocabulary in Tamil and Telugu – A Comparative Analysis (Dip.in.Ling-
Theories)

3. ந கீர  ஒ ப ற லவ

4. சாி த ப க க

5. ைவ க  பி ைள  தமி

6. ைவ க  அ தாதி

7. ெபால  ெபய

8. நய  ெதறி த நா

9. லவ  ெதாழி

10. ஆ டா  அ ளி  ெசய க  ெபா மர  மா ற க

11. சில பி  நல  பாரா ட

12. ம கல கிழா  உலா (அ சி )

பிற:     * 75  ேம  க ைரக  (இல கண, இல கிய  றி தைவ)



* கவிைதக  பல; வாெனா  பாட க

* 20  ேம ப ட க  அணி ைரக

ஈ பா      :     இல கண ; ச க இல கிய ; சமய இல கிய ;

ஆ  ெநறி ப த          ஐவ  எ ஃபி ; இ வ  பிஎ .  ப ட  ெப ளா .

கவாி     :     ைனவ  . .க காதர , ‘மா க ’ 25-அ,ச திய நாராயணா ெத ,
அ பாரா  ேதா ட , ெச பிய ,ெச ைன.600011 ெதா.ேப.044/25371258



பாட  - 2 

D03112 அைச  உ பா  எ க

இ த  பாட  எ ன ெசா கிற ?

அைச  உ களாவ , எ க  எ  கி ற . தமிழின  எ ேதாைச ,
மா திைர எ  அளைவ  பைட த  எ  ெசா கி ற . அைச ாிய
உ களா  எ கைள  ப றி விாி ைர கி ற .

இ த  பாட ைத  ப பதா  எ ன பய  ெபறலா ?

    எ  – எ றத  ெபய காரண ைத அறியலா .
    எ தி  வைரவில கண ைத  ெதாி  ெகா ளலா ,
    ஆ த , உயிராக வ  இட ைத  ெம  ஆ  இட ைத  ெதளியலா .
    எ தில கண தா  ெகா  றிய கர , யா பில கண தா  ெகா

றிய கர  ப றிய ெச திக ட  றிய கர  ப றியனவ ைற
அறியலா .
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2.0 பாட ைர

அ பா த மாணா க கேள! ெச ற த பாட தி , இல கண க  கால ெதா
பா ப   வைக எ ற ேபா  ஆ  வைக எ றாயின; ெதா கா பிய

ன  ெச  இல கண க  இ ளன; ெதா கா பிய  த  கால தி
ெச  இல கண ைத  ெபா ளதிகார  ஓ  இயலாக ைவ தா ; அவ
கால தி  பி  அ  யா பில கண  எ  நா காவ  வைக இல கணமாகிய ;
ெச  றி த இல கண க  பி ன  பல எ தன; எ த அ த  பல

க  ெபாி  இ  வைக பய பா  இ  வ வன அமிதசாசர
இய றிய யா ப கல , யா ப கல  காாிைக ஆகிய இ விர  க ேம;
இவ  யா ப கல  காாிைக சிற த இட ைத  ெப  தமி  மாணா க
எ லாரா  ப க  ெப  லாக விள கி ற ; இ காாிைக 
பாயிர ப திேயா  உ பிய , ெச ளிய , ஒழிபிய  எ   இய கைள
ெகா ள ; உ பிய , ெச  உ களாகிய எ , அைச, சீ , தைள, அ ,
ெதாைட ஆகிய ஆறைன  ப றிய இல கண ைத  ெச கி ற  எ  ெச திகைள
ப  தீ க . இ த இர டா  பாட தி , தலாவ  உ பாகிய எ
ப றிய ெச திகைள  ப க இ கி றீ க .

ெமாழியி  ேதா ற  றி  ஆரா த ெமாழியிய  அறிஞ  சில , க ேகா களி
அ பைடயி  ெமாழி ேதா ற  ேகா பா க  சிலவ ைற ைவ ளன . இ த
ேகா பா களி  அ பைடயிேலேய ெசா க  எ லா  ேதா றின எ  றிவிட

யா ; இ ேகா பா களி  ெசா க  பல ேதா றியி கலா ; அ வளேவ.

உட ைப இடமாக  ெகா  ப  வைக  கா க  உ ளன. இவ  ஒ ,
உதான  எ  கா . இஃ  உ திைய இடமாக  ெகா  பிற பதா .
இதைனேய ெதா கா பிய , ‘உ தி தலா வளி ேதா றி’ எ  ெதாடாி

கி றா  என  ெகா ளலா . (எ . பிற பிய ) 1) இ கா , உர  (ெந )
த ய பல இட களி  நிைல கி ற ; நிைல பி , ெவளிேய வ  ேபா  ப , நா,

அ ண , இத  தலான எ  உ களி  ெதாழி பா  எ ேதாைச ஆகி ற .
அஃதாவ , அ ெவ ேதாைசேய ெமாழி  த காரணமாவதா . இதைனேய
‘ெமாழி த  காரணமா  அ திர  ஒ ெய ’ எ கி றா , ந லா .
‘ஒ ெய ’ எ ற ட , இதனி  ேவறாகிய ‘வாிஎ ’ எ  ஒ ளைம
உ க  லனாகி ற  அ லவா? ஆகேவ, எ , ஒ வ வ  வாிவ வ  என
இர  வ வ கைள உைடய  எ ப  ெதாிய வ . ஒ  வ வ  ன ;
வாிவ வ  பி ன .

ெச ளி  அ  உ  சீ ; சீ  உ  அைச; அைச  உ  எ .
அைச  உ பா  எ கைள தா , நா , இ  ப க இ கி ேறா .



2.1 எ

எ ப ப  காரண  ப றி , எ த ப  காரண  ப றி  ைவ த ெபய  ‘எ ’
எ பதா . இதைன,
எ ப  ப த  எ ேத
எ த  ப த  எ தா ேம

எனவ  அ க  அறிவி கி றன. எ தி  ேவ  ெபய க  இேரைக, வாி, ெபாறி
எ பனவா . எ  எ ப  இய ெபயரா  நி  எ கைள  (ஒ  வ வ, வாி
வ வ எ க ) றி ;

க  ெசா னா , எ  எ ப  நாத தி  – ஓைசயி  – காாியமாக இ ப ;
ெசா  காரணமாக இ ப  எனலா .

2.1.1 எ  வைர ல கண

ேமேல எ  எ ப  நாத தி  காாியமா  இ ப  எ  பா ேதா  அ லவா?
அதைன  ச  சி தி ேபா . நாத  எ  ஓைச, க , ெம , வா , 
ஆகியவ  லனா மா? ஆகா . ெசவி ஒ ற ேக லனா . எனேவ, ஒ வ வ
எ , க  தலாயவ  லனாகாம  ெசவிெயா ற ேக லனாவ  எ
ெகா ேவா . இ வாேற வாிவ வ எ ைத ேநா ேவா . வாிவ வ , க
ெம  (உட ) லனாவ . (க  லனா  எ ப  சாி; ெம
லனா மா? எ ற ஐய  ேதா கிறதா? ேதா றினா , அ தக  கவி ரராகவ
த யா  எ  லவ  தம  ைகேய எ  பலைகயாக  ெகா  க றா

எ றதைன எ ணி  பா க . ஐய  வில .) ெசவி வா   ஆகியவ
லனாகாம  க  ெம  லனாவ  ‘வாிவ வ எ ’ என ெகா வதி

தைடெயா  இ ைல அ லவா?

‘ஆ’ எ ற எ  எ  ேபா , எ  த ைனேய ெகா கி ற . ‘ஆ
வ த ’ எ ேபா , ‘ஆ’ எ ற எ  த ைன  ெகா ளவி ைல; மாறாக,
அதனா  ட ெப  ப வாகிய ஒ  ெபா ைள  கி ற . அஃதாவ ,
ெபா ைமைய  கி ற . ஆகலா , எ  தனி  நி  த ைன
ெபா ைள   எ ப  ெதாிகிற .

2.1.2 எ  – வைக

தமிழி  உ ள எ களி  ெமா த எ ணி ைக ப   எ பா
ெதா கா பிய . தைல யி ட பதி  எ  (ெதா .எ . ணாி. 1) எ ப
அவ ைடய வா . இ ப  ெற கைள அவ  த  எ  சா  எ
இ வைகயா கி றா . இவர  கண ப  தெல தி  எ ணி ைக பதா ;
சா ெப தி  எ ணி ைக  ஆ  . ரேசாழிய  இய றிய தமி திர ,
ேநமிநாத  இய றிய ண ர  தெல  ப ெதா  எ கி றன . இவ க
ஆ த எ  ஒ றைன  ேச ெகா டன . இவ க பி  வ தவ  ந
ஆசிாிய  பவண தியா . இவ , ெதா கா பியெரா  ஒ  பேத ெகா டா .

சா ெப கைள  ெகா வதி  இல கண ஆசிாிய க  த  ேவ ப கி றன .
ெதா கா பிய  றிய கர , றிய கர , ஆ த  எ  றைனேய



சா ெப களாக  ெகா டா . ெதா கா பிய  பி  வ தவ க  சா ெப தி
வைக  அவ றி  விாி மாக  த தம  ேவ யவாேற ெகா ளன .
இவ ைறெய லா  பி ன  ப க உ ளீ க .

தெல  ப  எ ப  உயி  ெம மாக வைக ப . உயி , ெம  ஆகியைவ
ேச ேபா  பிற ப  உயி ெம  என ப . ‘உயி ெம ’ ைய  சா ெப
எ றன  பி ேனா . இ த வைககைள எ லா  இ பாட தி  பி ப தியி  விாிவாக
ப க இ கிேறா .

ெமாழியில கண தா  ண சிைய  ப றி  ெசா லவ ேபா  எ கைள
உயி கண , வ கண , ெம கண , இைட கண  என நா  கண களாக  ப
ெகா வ .

ெமா த தி , தமிழி  உ ள எ க  எ லா  உயி , ெம , ஆ த , உயி ெம
எ  நா  வைக  அட வனேவயா .

2.1.3 எ  – ஆ த

ெதா கா பிய  ஆ த எ ைத  சா ெப க  ற  ஒ றாக  ெகா டா .

ஆ த , உயி  எ தா? ெம ெய தா? அ ல  இர ேமயா? எ ற வினா எ வ
இய . ஆ த , உயிரா? ெம யா? இர மா? இதைன, அைசகைள  ப றி  ப த
பிற  அலகி  கா ேபா  ெதளியலா .

ஆ த எ , ஒ  சமய  ‘ெம ’; ஒ  சமய  உயி . எனேவ, இதைன  ‘தனிநிைல’
எ ற ெபயரா  ன .

‘தனிநிைல’ எ ற ெபய  ெப றைம  ேவ  ஒ  காரண  ெசா வ .
அதைன  கா ேபா .

 – ெம ெய ; இ , த ேம  உயி  ஏற இட ெகா . உட  ேம  உயி வ
ஒ வ  இய ேப எ ப  விதி. இத ப , +அ-க;

ஃ – இதைன ெம ெய  ெகா ேவா . இ , உயி  ஏற இட ெகா மா? ஃ+அ-?;
ெம யாயி  உயிேரற இட ெகா  உயி ெம  எ ைத உ டா க
ேவ ம லவா? எனேவ, ஆ த , ‘ெம ’ அ ;

ஃ – உயிராயி  ெம ெய கைள ஊ  வர  ேவ , +ஃ (உயி ) – ?; எனேவ
உயி  அ . ஆத னா  தா , ந  இல கண  லவ க  ெந கண கி
ப னிர  உயி  பதிென  ெம  இைடயி  ைவ தன  ேபா .

ஆ த தி  ேவ  ெபய க , அஃேகன , ளி, தனிநிைல, அ  எ  எ பனவா .
ெதா கா பிய  ஆ த எ ைத  சா ெப க  ற  ஒ றாக  ெகா டா .

ஆ த , உயி  எ தா? ெம ெய தா? அ ல  இர ேமயா? எ ற வினா எ வ
இய . ஆ த , உயிரா? ெம யா? இர மா? இதைன, அைசகைள  ப றி  ப த
பிற  அலகி  கா ேபா  ெதளியலா .

ஆ த எ , ஒ  சமய  ‘ெம ’; ஒ  சமய  உயி . எனேவ, இதைன  ‘தனிநிைல’



எ ற ெபயரா  ன .

‘தனிநிைல’ எ ற ெபய  ெப றைம  ேவ  ஒ  காரண  ெசா வ .
அதைன  கா ேபா .

 – ெம ெய ; இ , த ேம  உயி  ஏற இட ெகா . உட  ேம  உயி வ
ஒ வ  இய ேப எ ப  விதி. இத ப , +அ-க;

ஃ – இதைன ெம ெய  ெகா ேவா . இ , உயி  ஏற இட ெகா மா? ஃ+அ-?;
ெம யாயி  உயிேரற இட ெகா  உயி ெம  எ ைத உ டா க
ேவ ம லவா? எனேவ, ஆ த , ‘ெம ’ அ ;

ஃ – உயிராயி  ெம ெய கைள ஊ  வர  ேவ , +ஃ (உயி ) – ?; எனேவ
உயி  அ . ஆத னா  தா , ந  இல கண  லவ க  ெந கண கி
ப னிர  உயி  பதிென  ெம  இைடயி  ைவ தன  ேபா .

ஆ த தி  ேவ  ெபய க , அஃேகன , ளி, தனிநிைல, அ  எ  எ பனவா .

த  மதி  : வினா க  – I

த  மதி ப  : வ னா க  – I



2.2 அைச  உ பா  எ க

தமி  எ க  எ லா  உயி  – ெம  – ஆ த - உயி ெம  எ  நா
வைக  அட .
யா  இல கண ப  ஓைச  அைச கா பத  றி , ெந , ஒ  (ெம ) எ ற
ப  ேதைவ ப கி ற .

கா , பிற  எ ற வா பா  வ  ெவ பாவி  இ தி சீ , றிய கர எ ைத
ெகா க ேவ .

றிய கர  றிய கர  த யன இ விட  அல  ெப ; இ விட  அல
ெபறா; எ  எ ேதா வத  ‘சிறிய இ உ அள ’ (ஒழி  – 1) (அதாவ ,

றிய கர , றிய கர ) எ  ப  ேதைவ.

இ வாேற, வ ன , ெம ன , இைடயின  எ ற றேனா  கிைச த ய
ஐ  உற  பல வ ண க  உ வா  எ  ெசா ேபா , ெம  எ

வ  ம  ேபாதா .

இைவ  இைவேபா ற காரண க  பிற  மன தி  ெகா , ‘அைச’ எ
ெச  உ ாிய எ கைள யா பில கண லா  பதினா  வைக, பதிைன
வைக, பதி  வைகெயன ேவ யவா  ெகா ளன .

ெதா கா பிய  பதிைன  வைககைள  ெகா டா . இல கண விள க  ைவ தியநாத
ேதசிக  பதினா  வைககைள  ெகா டா . அமிதசாகர  தாமிய றிய ‘யா ப கல ’
எ ற  பதிைன  வைககைள  ெகா டா . இவேர, தம  ‘யா ப கல
காாிைகயி  பதி  வைகெயன  ெகா ளா . அைவ,

றி
ெந
உயி

றிய கர
றிய கர

ஐகார க
ஆ த
ெம
வ னெம
ெம னெம
இைடயினெம
உயி ெம
அளெபைட

எ பனவா .

அ பா த ந ப கேள! இ பதி  வைக எ கைள  கீ வ
தைல க  அட கி, அவ ைற  தனி தனிேய நா  கா ேபா .

தம ாிய இய பான மா திைரயி  ஒ பன (இய  வைக)
ெம  உயி மாகிய  ஒ ப  ( டவைக)



தம ாிய மா திைரயி  ைற  ஒ பன ( க )
தம ாிய மா திைரயி  நீ ெடா பன (அளெபைட)

2.2.1 தம ய இய பான மா ைர  ஒ பன

ெச  அ யி  தம ாிய மா திைரயி  ஒ க  ெப  எ க  ஏ  ஆ .
1. றி
2. ெந
3. உயி
4. ெம
5. வ ன
6. ெம ன
7. இைடயின

றி

இ  ‘ றி ’ எ ற  உயி றிைல ஆ . அைவயாவன: அ, இ, உ, எ, ஒ, எ
ஐ தா . இவ  தனி தனி மா திைர ஒ  ஆ . இ பாட தி  இ தியி  எ த
எ த எ தி  எ வள  எ வள  மா திைர எ  ப க இ கி ேறா .

ெந

இ  ‘ெந ’ எ ற  உயி ெந ைல ஆ . அைவயாவன, ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஒள
எ  ஏழா . இவ  தனி தனி மா திைர இர  ஆ . உயி றி
த னி  மி க ஓைச ேவ , ெந  அதைன நிைற  ெச  எ ப  ப றி
உயி றி  அள  எடா ; ெந ேல அளெப  எ றைமைய நிைனவி
ெகா க .

உயி

இ  ‘உயி ’ எ ற  உயி றி  (5) உயி ெந  (7) ஆகிய ப னிர
எ ைத ஆ . அைவயாவன: அ, ஆ, இ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஒள.
உயிெர கைளேய றி  எ , ெந  எ , உயிெர  ப
ெகா டத  அவசிய ைத (இ றியைமயாைமைய) ன  பா ேதா . எ ணி
பா க . உயி ெந க  தனி தனிேய மா திைர இர  எ ப
றி க  மா திைர தனி தனிேய ஒ  எ ப  ன  ெமாழிய ப டதா ,

ெபா பட  ெசா ன உயி கா  மா திைர ெதளிவா .

ெம

‘ ’ எ  எ  தலாக ‘ ’ எ  எ  ஈறாக  தமி  ெந கண கி
அைம ள பதிென  எ க  ெம ெய க . இவ  தனி தனிேய
மா திைர அள  அைர ஆ . ெம  உட , ளி, ஒ , த ய பிற ெபய க
உ .

ைக ழ ைத காாி ஒ தி ேப தி  பயணி தா  அவ ேக க டண ; ழ ைத
க டண  இ ைல. இர ைட  ழ ைதைய  ெப றவ  ஒ தி அ த இர
ழ ைதக ட  பயணி தா  அவ ேக க டண . அ வி  ழ ைதக



இ ைல. அ ேபால  ெச  எ  ேப தி  றிைல அ ல  ெந ைல  ெதாட
வ  ஒ  ெம  அல  ெகா ள ப வதி ைல; இ ெம  அல
ெகா ள ப வதி ைல. ஆனா  அலகி வதி  ெப ப  வகி கி ற .
ப  / க      - தனி றி  ஒ ,
தனி றி  ஒ      - ேந ேந
பா  / க      - தனி ெந  ஒ ,
தனி றி  ஒ      - ேந ேந

 /      - ெந  ஒ  ஒ
(தனிெந  ஈெரா )     - ேந

ஒ  கண கி  ெகா ள படாைம  அைச  பிாி  பய ப வைத
கா கி ேறா . ஒ  (ெம ) அளெப  ேபா  ஒ  மா திைரயாகி ற .
அ ேபா  ஓரலகாக  ெகா ள ப கி ற .

வ ன , ெம ன , இைடயின

ேம றிய உயி , ெம  ஆகிய எ கைள  ெபா வாக  பிற பிட , ய சி,
மா திைர அள , ெபா , வ வ  ஆகியவ  ஒ ைறேயா பலவ ைறேயா அளவாக
ெகா  இல கண ஆசிாிய க  இன  கா கி றன  அ ல  இன  பிாி கி றன .

இ வைகயி  பதிென  ெம ெய கைள  அைவ ஒ க ப  அள , பிற
இட , ேம ெகா ள ப  ய சி ேபா றைவகைள அளவாக  ெகா  வ ன ,
ெம ன , இைடயின  எ  வைகயாக  ப ளன .

வ ன எ க  : , , , , , .
ெம ன எ க  : , , , , , .
  இைடயின எ க  : , , , , , .

ஆ த

மாணவ ந ப கேள! ேப ஆ த எ  உயிெர தா? ெம ெய தா? இைவ
இர ேமயா? எ  பா ேதா . யா பில கண தா  சில ேபா  உயிெர
சிலேபா  ெம ெய  க தி ளன . இ ேபா  இ தைல பி கீ , ஆ த
இ வைக ப  எ பதைன  அத  விாிைய  பா க இ கி ேறா .

அைரமா திைர அளவி  ஒ ப  றா த  எ , அைரயளபினி  கி
கா மா திைர அளவி  ஒ ப  ஆ த  க  எ  வழ க  ெப கி ற .

றா த  எ  எ ப  ந லா  .

ெற ைத அ , உயிெர ேதா ய வ ன உயி ெம க  
வ  ஆ த  ஆ  ஆ .
றியத  ன  ஆ த  ளி

உயிெரா  ண தவ  ஆற  மிைச ேத

(ந , 80)

கா  : எஃ  , கஃ , கஃ , கஃ , கஃ , பஃறி



(பஃறி = பட )

அ +க ய = அஃக ய; இ  + க ய = இஃக ய என  திாித  எ  ண சி
விகார தா  வ  ஆ த  ஒ ;

‘ெச வ ’ எ ப  ‘ெச வஃ ’ என விாி த  எ  ெச  விகார தா  வ வ
ஒ ; (6+1+1+= 8) ஆக எ . ஆ த  கமாவ , ல, ள ஈ  நிைலெமாழியி  
தகர ைத த  எ தாக  ெகா ட வ ெமாழி வ  ண  ேபா

அ  + திைண = அஃறிைண

என ,

 + தீ  = ஃ

என , திாிய வ  ஆ தமா . இதைன, ந லா

ல, ள ஈ  இையபினா  ஆ த  அஃ  எ  பாவா  (97) றி பா .

2.2.2 ெம , உ  ஆ ய  ஒ ப

உயி  ெம  பிற  எ  உயி ெம  எ  என ப .

‘க’ எ ப , ‘ ’ எ  ெம ெய  ‘அ’ எ  உயிெர  பிற த
உயி  ெம ெய  ஆ . ‘ ’ எ ற ஒ  ெம ட  அகர  த  ஒளகார  ஈறான
ப னிர  உயி க  ட, க, கா, கி, கீ, , , ெக, ேக, ைக, ெகா, ேகா, ெகௗ என
ப னிர  எ க  உ டா  அ லவா? பதிென  ெம ெய கேளா
ப னிர  உயிெர க  ட இ  பதினா  உயி ெம  எ க
உளவாகி றன (18×12 = 216).

பதிென  ெம ட  அ, இ, உ, எ, ஒ எ  ஐ  உயி றி க  வதனா
(18×5) ெதா  உயி ெம  றி க , பதிென  ெம ட  ஆ, ஈ , ஊ, ஏ, ஐ,
ஒ, ஓ, ஒள எ  ஏ  உயி ெந க  வதனா  (18×7=126)  இ ப தா
உயி ெம  ெந க  பிற .

ெம  மா திைர அைர உயி றி  உயி ெந  மா திைரக  ைறேய
ஒ  இர மா . ஆதலா , உயி ெம  றி  ஒ றைர மா திைர ஆக
ேவ .

 – ெம ; மா திைர 0.5

அ – உயி றி  மா திைர 1

 + அ = க. உயி ெம றி  மா திைர 1.5

எ  ஆக  ேவ . ஆனா  ஆவதி ைல. ஒ  மா திைரயாகேவ நிைல கி ற .
ெம , த  வ வ ைத  ெகா கி ற . மா திைரைய வி  ெகா கி ற . உயி
தன  வ ைவ வி  ெகா கி ற ; தன ாிய மா திைரைய நா கி ற . ஒ வ
ெபாைற இ வ  ந !



இ வாேற, உயி ெம  ெந  உயி ெந  அளேவ அள . அஃதாவ  இர
மா திைர.

2.2.3 தம ய மா ைர  ைற  ஒ பன

உயி  எ க  இ, உ, ஐ, ஒள எ பன , உயி  ெம மாக ெகா ள ெப
ஆ த , ெம க  ‘ ’ எ  எ  தம ாிய மா திைரயினி  ைற
ஒ பனவா . இைவ, இட , சா , ப ேகா  ஆகியைவகைள உைடயன,
ெசா ைட  ப கா . இவ ைற ைறேய றிய கர , றிய கர ,
ஐகார க , ஒளகார  க , ஆ த க , மகர  க  எ பா க .

யா ப கல காாிைக ஆசிாிய , றிய கர , றிய கர  ஐகார க  ஆகிய
றைனேய ெகா கி றா . ஒளகார க  ஆ த  க , மகர க  ஆகிய
றைன  ெகா ளவி ைல.

ஆைகயா , ந ப கேள! ஆசிாியரா  ஏ க ப ட றிய கர , றிய கர ,
ஐகார க  ஆகிய றைன ம  இ ப தியி  ேநா ேவா .

றிய கர

‘ றிய கர ’ எ ற ெபயேர இத  இல கண ைத  ெசா வதா  அைம ள .
ைற  இய கி ற அ ல  நட கி ற உகர  எ ற ெபா ைள  த கி றத லவா?
ைம + இய  + உகர  எ றவா  பிாி  பா க  விள .

‘உ’ எ ப  உயி றி . இ  உயி றி  எ க  ஐ த  ஒ . இத
மா திைர ஒ . இதைன, ‘உ’ எ  தனி ேதா, ‘உல ’ எ  ெமாழி த  ப திேயா
ஒ  பா க . இத  ஒ க ப  கால அள  ஒ  எ ப  விள .

‘உல ’ எ பைத மீ  ஒ ைற ஒ க . த  நி ற ‘உ’ ைவ ஒ த
அளவிலா ெமாழியி  இ தியி  நி ற ‘ ’ ைவ ஒ தீ க ? இ ைல. அத ாிய ஒ
மா திைரயினி  ைற ேத ஒ தைத உண க .

நா
எஃ
வர
ெகா
ர

ெத

எ  இவ ைற  ப க . ஈெர  ஒ  ெமாழியி  இ தி  க , ஆ த ,
உயி , வ ன  ெம ன  இைடயின  ஆகிய ஐவைக  ெதாட  ெமாழி இ தி
க  நி ற (‘ ’ ஐ ஊ த) உகர  ைற  ஒ க  ெப வைத உண க .

      எ  வ ன ெம ைய ஊ  வ  உகர  வ ைம ஊ  உகர  என
ெப . அைவ: . இ வ ைம ஊ  உகர க  ேம றிய ஆ வைக
ெமாழியி  இ தி  க  வ ேபா  தம  மா திைரயினி  ைற  ஒ க
ெப கி றன. ஆகேவ இவ ைற  றிய கர க  எ றன . எனேவ, 
எ ற ஆ  றிய கர எ க .



      – எ  றிய கர க  எ றைவ ட  சிலேபா  ற ஒ ப
உ .

ப  – அ  – இ  – க  – எ  இவ ைற ஒ  பா க , த  மா திைர 
ஒ க  ெப வைத உண க . இதனி  றிைல  ெதாட  வ  ேபா   

    எ பன கி ஒ பதி ைல எ ப  ாி . இைவ றிய கர க
என  உண க .

ெமாழியில கண லா  றிய கர எ க  ஆ ; அைவ, ெந  ஆ த , உயி ,
வ ன ெம ன இைடயின எ க  ஆகியவ ைற  ெதாட  ெமாழியி
(ெசா ) இ தி க  வ ; ெந ைல  ெதாட  றிய கர எ க  ஆ
‘நா ’ ‘கா ’ ‘ ’ ‘கா ’ ‘கா ’ ‘ேசா ’ எ றவா  இ தியி  வ வ  ேபால ஏைனய
ஐ தெனா  ெதாட ; இ தியி  வ . ெதாடர, 6×6=36 என றிய கர  ஆ ;
எ ற இவ ைறெய லா  க தியவ களா  றிய க ,

1.ெந  ெதாட  றிய கர
2.ஆ த  ெதாட  றிய கர
3.உயி  ெதாட  றிய கர
4.வ ெதாட  றிய கர
5.ெம ெதாட  றிய கர
6.இைட ெதாட  றிய கர

என ஆ  வைக ப  எ , இத  விாி ப தா  எ  ெசா  ைவ தன .

யா பில கண கார க  அைச உ டா  வைகைய அ பைடயாக  ெகா கி றன .
ேநரைச உ டா  வைக நா . அைவ, றி , றி  ஒ , ெந , ெந ெலா
எ பன. நிைரயைச உ டா  வைக நா . அைவ: இைண றி , இைண றி
ஒ , றி  ெந , றி  ெந  ஒ . இவ ட  றி  தவிர  பிறவ ட  வ
வ ைம ஊ  உகரேம றிய கர களா . அைவ (7×6) 42 ஆ .

றிய கர

உயி றி  எ க  ஒ றான இகர ைத  தனி , ெசா  த
ைவ , ெசா  இ தியி  ைவ  ஒ  பா ேபா .

இ – ஒ  மா திைர (தனி )
இைல – ஒ  மா திைர (ெமாழி த )
கத  – ஒ  மா திைர (ெமாழியி தி)

இவ  இகர  ஒ  மா திைர அள  ஒ கிற . னிைல அைச ெசா லான ‘மியா’
எ பதி  ஒ  மா திைரேய ஒ கிற .

ஆனா  ‘மியா’ எ  அைச ெசா  தனிேய வாரா . ஏவ  விைனைய அ ேத வ .
ெச , ேக  எ  ஏவ  விைனகேளா  ேச  ெச மியா, ேக மியா எனவ .
இவ றி  மகர ைத ஊ வ  இகர  (மி) தன ாிய ஒ  மா திைரயினி  கி
அைரமா திைர அளவாக  கி ஒ பைத உண க . இ  ஒ ெமாழி அ ல
தனிெமாழி  றிய கர  என ப . யகர வ ெமாழி ஏ ப கிற

றிய கர தி  எ கா :



ேவ த ேவ  டாைம இலான  ேச தா
கியா  இ ைப இல
ேச தா  – நிைலெமாழி (இ தி – றிய கர எ )
யா  – வ ெமாழி (யா – த  எ )
ேச தா  கி யா  (கி – றிய கர )

யா பில கண தி  அைசகளி  கீ வ  றிய கர  42 எ றதனா , யகர வ ெமாழி
ஏ ப கிற றிய கர  42 எ றன . அ ட  தனிெமாழி  றிய கர ைத
ேச  43 எ ப .

ஐகார க

‘ஐ’ எ  எ  உயி ெந க  ஏழ  ஒ . ெந  எனேவ, இத ாிய
மா திைர இர  எ பதைன அறி க . இர  மா திைர எ றா  ெமாழியி
(ெசா ) த , இைட, கைட ஆகிய எ லா இட களி  இ , இர  மா திைர
அளவினதா  ஒ  எ  றிவிட யா .
‘ஐ’- (ஒ  பா க . இர  மா திைர கால அள  ஒ க  ெப வைத
உண க . இ  த ைனேய  வ கி ற )

ஐ பசி- (இ  ெமாழியி  த ட  வ கி ற . ஓைச ைறகி ற . ஒ தா
உணர ேவ )
இைடய - (இ  ெமாழியி  இைடயி  வ கி ற . இ  தன ாிய ஒ யி
ைறகி ற .)
வைள- (இ  ெமாழியி  இ தியி  வ கி ற . இ  தன ாிய

இ மா திைரயினி  ைற ேத ஒ கி ற )

ஆதனா , எ தில கண தா , ஐ எ ற எ  த ைன  வ  ேபா
அளெப  ேபா  ம தா  தன ாிய இர  மா திைரயி  ஒ ;
(ஏைனய விடமாகிய) ெமாழியி  த , இைட, கைடகளி  ஒ  மா திைரயளவிேலேய
ஒ  எ றன .

ெமாழியி  ஐகார  வ மிட ைத நிைன க ஐகார க  றாகி ற . ‘ஐகா
ேற ஒளகா  ஒ ேற’ எ கி றா  ந லா .

2.2.4 தம ய மா ைர  ெடா பன

ெச ளி  இைச நிர வத காக உயி  ெந ெட  ெம  (ஒ ) அளெப .
உயி எ  அளெப தா  உயிரளெபைட எ  ஒ  அளெப தா
ஒ றளெபைட (ெம யளெபைட) என  ற ப . எ த எ  அளெப தேதா
அத  இனமாகிய ெற ைத அ கி  எ தி கா ட  மர .

உயிரளெபைட

ெந  அளெப  எ பைத அறி கள லவா?

ெந  ஏ . அைவ: ஆ ஈ ஊ ஏ ஐ ஓ ஒள. இவ , ‘ஆ’  ‘அ’ இன . இ வாேற
ஈகார ஊகார ஏகார ஓகார க  இன றி  ைறேய இகர உகர எகர ஒகர க  ஆ .
ஐ  இ; ஒள  உ இன றி களா .



உயி ெந  ஏ  அளெப ேபா  எ தைன மா திைர எ த  எ பைத  கா ட
அ வவ றி  இன ெற ைத அ தைன மா திைர ேக ப அ கி  இ  எ வ
வழ க .

கா :

ெதாழாஅ  எனி  (ஒ  மா திைர மி தி எ பைத  கா ட ‘அ’ எ  எ ைத
(இன றிைல) ஒ  தடைவேய எ த ப ள )

ெசறாஅஅ  வாழிய (இர  தடைவ இ  எ த ப ள )

சில இட களி  ெற  ெந ெட தாக நீ  அளெப பைத  காண
கி ற . மக  – மக  – மக உ.ஏ  ெந ெட க  தனி  நி

அளெப . ெசா  த , இைட, கைட ஆகிய இட களி  நி
அளெப . அ வா  ஏ  எ க  ேம ெசா ன நா  இட களி
அளெப க உயிரளெபைட இ ப ெத டா .
கா :
ஆஅ, ஈஇ     - தனிநிைலயி  அளெப த
ஆஅாிட , ஈஇாிைல     - ெசா  த  அளெப த
படாஅை◌க, வைளஇய     - ெசா  இைடயி  அளெப த
ாீஇ, கடாஅ     - ெசா  இ தியி  அளெப த

ஒ றளெபைட

ஒ றளெபைட எ றா  ெம யளெபைட எ றா  ஒ ேற. ெம க  பதிென .
இவ . வ ன ெம யாகிய கசடதபற எ  ஆ  எ க ட  இைடயின
எ க  ர, ழ எ ற இர  ஆக எ  எ க  அளெப கா. இைவெய
நீ  ஒ க யாதைவ எ ப .

ேம ெசா ன எ  எ க  ஒழி த ஏைனய ப  ெம க  அளெப .
ஆ த  அளெப . இ  ஆ த ைத ெம யி  ேச தி பைத நீ க
நிைன த  ேவ .
ெம னெம      :     ங ஞ ண ந ம ன     - 6
இைடயினெம      :     வ ய ல ள     - 4
(ர, ழ – தவி தைவ)
ஆ த      :     ஃ     - 1
ஆக ெமா த      11

இைவ அளெப  ேபா  தம ாிய அைர மா திைரயினி  மி  ஒ  மா திைர
அளவாக ஒ . அளெப தைம  அைடயாளமாக அேத ெம ெய ைத மீ
ஒ  ைற அதைன அ  எ தி கா வ ,

ஒ எ , (ெசா ) றி  அ , றி ைணைய அ  அள  எ .

கா  :
ம கல      - (‘ ’ றிைல அ  அளெப த )
அர க      - (‘ ’ றி ைணைய அ  அளெப த )



அளெப  ஒ ெற  பதிெனா ; ஒ  அளெப  இட  றி  அ
( றி கீ ), றி ைணைய அ  ( றி ைண கீ ) என இர . எ  இட
உறழ (11 எ  x 2 இட ) ஒ றளெபைட ெமா த  இ ப திர  ஆ



2.3 த ள  ( ற  ெமா த ) த  ள க

இல கண ஆசிாிய  யாேத  ஒ  காரண  ப றி  தாமிய  பாவி
எ ெமாழி  ெசா கைள ஆ வா . அ ெசா க , எ ைக த ய ேநா க  ப றி
பாடைல நிைற க வ ெசா க  அ ல. ஆசிாிய  ெசா ல எ  ெச திைய
வாசகேனா உைரயாசிாியேனா க தி  ெகா ளேவ . அஃதாவ  உ ண
ெகா ள ேவ  எ  ேநா க தி  ெப வனவா . இ வித  கிளவிக  நா
ேவ யனவ ைற  பய  ஆ றைல உைடயனவா . அைச  உ பா
எ கைள  ெசா லவ  அமிதசாகர  ம வ  வின , ைமதீ  உயி ெம , அறிஞ
உைர த அள  என  வித  கிளவிகைள ஆ ளா . ஆதலா , அைவ த
ெச திகைள  கா ப  நம  கடைமயா .

2.3.1 ம வ  ன

ெம ெய  வ ன  ெம ன  இைடயின  என வைக ப ; இைவ
அைச பாவனவா  எ  ெச திைய  ெசா ல, ‘ வின ’ எ றாேல ேபா .
அதைன ‘ம வ ’ எ  அைடெகா  சிற பி கி றா . இ ஙன , வித  –
எ  – சிற பி  ெமாழிவத  ேநா க  எ ன? அ , இ வின ெம
உயி ெம யாகிய கால  வ ன உயி ெம , ெம ன உயி ெம , இைடயின
உயி ெம  எ  ெம யி  ெபயராேலேய வழ க ப  எ பைத  ெதாிவி க
ேவ  எ பேத ேநா கமா .

2.3.2 ைம  உ ெம

‘உயி ெம ’ எ  ெசா வேத ேபா . ‘ைமதீ ’ எ  அைடைய  ேச ளா .
இ , இ , வித கிளவி. இ வித  கிளவிைய  ெகா  காாிைக ஆசிாிய
உண த வி வ , ஏறிய உயிாி  மா திைரேய உயி ெம  அள  எ பைத
ெசா ல ேவ  எ பேதயா .

 – ெம  – அைரமா திைர
அ – உயி  – ஒ  மா திைர

+அ – ெம  + உயி  – அைர + ஒ  – ஒ றைர மா திைரெய  க தி வி ேவா
அ லவா? அ வா  க த டா ; உயி ெம யி  மா திைர, ெம ேயறிய உயிாி
மா திைரேய எ  நிைனத  ேவ .

2.3.3 அ ஞ  உைர த அள

ணிைய அள க ‘மீ ட ’ எ ற அளைவ , எ ெணைய க க ‘ ட ’ எ ற
அளைவ , நி தள க  ‘கிேலா’ எ ற அளைவ  ெகா கி ேறா . அ ேபால, ந

ேனா  எ ெதா  ஒ க ப வத  ஆ  கால அளைவ  கண கிட
ய றா . ய , ‘மா திைர’ எ ற அளைவ  க டன . அவ க ைடய

ெகா ைக ப  இய பாக  க ைண இைம பத கா  கால அள , இய பாக
விரைல ெநா பத கா  கால அள  மா திைரயா .
‘இய ெப  மா த  இைமெநா  மா திைர’

எ றா  ந லா  (100).
உயி றி ,



உயி ெம றி  – ஒ மா திைர
உயி ெந ,
உயி ெம ெந  – இர மா திைர
உயிரளெபைட –  மா திைர எ ப  ெப பா ைம;
சி பா ைம நா  மா திைர மா
ஒ றளெபைட – ஒ  மா திைர
ஒ  – அைரமா திைர
ஆ த  – அைரமா திைர

றிய கர  – அைரமா திைர
றிய கர  – அைரமா திைர

ஐகார க  – ெசா  த  ஒ றைர மா திைர;ெசா  இைடயி
இ தியி  ஒ மா திைர
(ஒளகார க  – ெசா  த  ஒ றைர மா திைர, காாிைகயாசிாிய  இதைன
ெகா ளவி ைல)
ஆ த க  – கா மா திைர
மகர க  – கா மா திைர
மா திைர எ றா  எ ன? ஒ ெவா  வைக எ  தனி தனி எ வள  மா திைர?
எ பன ப றி  காாிைகயாசிாிய  ேபசவி ைல. எனி , இைவ றி  ைனேயா
றிய இல கண ைதேய த வி  ெகா கி றா . த வி  ெகா வத காக வித

ெசா ன கிளவிேய ‘அறிஞ  உைர த அள ’ எ  வித ெசா .



2.4 ெதா ைர

மாணா க கேள! இ த  பாட தி  வழி நா  அறி  ெகா டவ ைற  ெதா
கா ேபா .

எ  எ ப  காரண ெபய .
எ  எ பத  வைரவில கண
எ களி  வைக
ஆ த எ  ஒ கா  ெம ; ஒ கா  உயி
அைச  உ பா  எ க  பதி

தம ாிய இய பான மா திைரயி  ஒ பன, றி , ெந , உயி , ெம , வ ன ,
ெம ன , இைடயின , ஆ த  எ பன.

உயி  ெம   ஒ ப  உயி ெம . உயி ெம  அதைன ஏறிய உயிாி
அளேவ அள .

தம ாிய மா திைரயி  ைற  ஒ பன, றிய கர , றிய கர ,
ஐகார க  எ  .

அளெபைட இ வைக ப . அைவ: உயிரளெபைட, ஒ றளெபைட.

த  மதி  : வினா க  – II



பாட  - 3

 D03113 அைச  

இ த  பாட  எ ன ெசா கிற ?
அைச, ெச ளி  உ க  ஆற  இ றியைமயாத உ  எ  ெசா கி ற .
ஒ நைடைய உ டா வதி  அைசயி  ப  ெபாி  எ கிற . ெச
அலகி  ைறைய அறிவி கி ற . அைசயி  எ ணி ைகைய  ெகா ேட, சீ க
ெபயாிட ப கி றன; சீ கேள, ப ெணா  ெபா திய பாட  ஓைசைய
தீ மானி கி றன எ பைத அறிவி கி ற . எளிைமயாக ஒ க ப வத காக
அைம க  ெப றனேவ வா பா க  எ  றி பி கி ற .

இ த  பாட ைத  ப பதா  எ ன பய  ெபறலா ?

அைச, சீ  எ பவ றி  ெபய  காரண கைள அறியலா .
அைச அைம  வைக; அைசயி  வைக; சீாி  வைக, சீ க  ெப  பலவைக
ெபய க , ெபய க  அ வா  வழ க ப வத கான காரண க  ேபா றவ ைற
ப றி அறியலா .
அல  அலகி  ைறைய  அறிவதா , பா க  இ ன வைகயின என
பிாி தறி  பயைன எ தலா .
ெம ெய தி  மா திைரயளைவ  க , அதைன அலகி கா  கண கி
ெகா ளாவி டா , அ , அைசெய ைலயாக  ெகா ள  ெப வைத அறியலா .
அறி , ‘ஒ றி  சிறிய  ஒ றி  ெபாிய ’ என ேவா  வா ைவ இ னிதி
நட தலா ; த ன பி ைக ெகா ளலா .
‘வா பா ’கைள  ெகா  அைம  த த ேனா களி  உதவி ெச
த ைமைய உணரலா .

 



பாட அைம

3.0 பாட ைர
3.1 அைச
த  மதி  : வினா க  – I
3.2 சீ
3.3 வித கிளவி (சிற பி  ெமாழித ) த  விள க
3.4 ெதா ைர
த  மதி  : வினா க  – II



3.0 பாட ைர

ைதய இர டா  பாட தி  ெச  உ க  ஆற  தலாவ  உ  எ
எ , அைச  உ பா  எ களி  வைக பதி  எ  பா ேதா .
இ பாட தி  ெச  உ க  எ திைன அ  அைமவதாகிய ‘அைச’
எ  உ ைப  றி  பா க உ ேளா .

ஓைச த வி வ வ  பா  அ ல  ெச ; ஓைசயி றி  ெச த ைமயா
வ வ  பா; ஓைச  இ றி  ெச  த ைம  இ றி வ வ  உைரநைட.
இதைன இள ரணாி ,
‘பலெசா  ெதாட  ெபா கா வன வ  ஓைச
தழீஇய வ ைற  பா ெட றா . ஓைசயி றி  ெச
த ைம தா  வ வ   என ப ட ’

என வ  உைரவிள க  ப தி உைர கி ற .

‘ப  எ னா  பாட  இையபி ேற ’ எ  தி ற  ெதாட , ‘இ ைடய
பா  இைசந ’ எ  ந வழி  ெதாட , ‘அ ண பி  பாட சா  ப
அறியாதா  ன ’ எ  நா மணி க ைக  ெதாட  பாட  ஓைச அ ல
இைச இ றியைமயாத  என அறிவி கி றன. பா  அைசகேள அ பைட.
அைசக தா  பா  ச த ைத அ ல  ஓைசைய உ டா கி றன. எனேவதா ,
ந ைடய ேனா ,
‘எ த  ப த  எ ேத; அ ெவ
அைச  இைச ேகாட  அைசேய’

எ றன  ேபா .

அ பா த மாணவ கேள! இனி, நா  அைசயின  இய , ேநரைச  அைம  வைக,
அைச  உ கைள  ெகா  அலகி  ைற, அலகி  ேபா  கவன தி
ெகா ள ேவ ய சில ெச திக , அைசயா  இய  சீ களி  வைக, அவ றி கான
வா பா , வித  வைகயா  அமிதசாகர  ெசா ல வி  ெச திக  ஆகியவ ைற
விள க  கா ேபா .



3.1 அைச

அைசத  – ெதாழி ெபய

அைச த  – இ  ெதாழி ெபய . இ விர ட  ெபா  ைறேய இய க ,
இய க  எ பனவா . அைசத , அைச த  ஆகிய இர ட  த  நிைல
அ ல  ப தி ‘அைச’ எ பதா . இ த  நிைல  ெபா க  ‘இய ’,
‘இய ’ எ பனவா . எ , ஒ  பல மாக நட  (இய கி) ஒ  வைரய த
ஓைசைய  ெகா வதா  அைச என  ெப கி ற . ம , எ ைத ஒ  பல மாக
நட தி (இய கி) ஒ க ெச  றி பி ட அ ல  வைரய த ஓைசைய
ெகா வதனா  அைசெயன  ெப கி ற . இ வி ைறைய  ட ‘அ ெவ
அைச திைச ேகாட  அைசேய’ எ  றி பி கி றன .

ெச  எ  ஒ ச கி  அைசெய  சி  வைளய களா  அைம
இய வ ; இய  இய ைடய  எ ப . ெச ளி  இய க தி
அ பைடயாக அைம ள இ த அைசைய, உ டா /உ வா  அைம பிைன
ேநா கி இ வைகயாக  ப ப  யா பில கண தார  மரபா . அைவ: ேநரைச,
நிைரயைச.

3.1.1 ேநரைச அைம  வைக

ேநரைச எ ப  அைச வைகக  ஒ . இ , நா  வைகயி  அைம . ேநரைச
ஒ  நீ கலாக ஓ  எ ேத ெப .
அகர தல எ ெத லா  ஆதி
பகவ  த ேற உல

இ றளி  நா கா  சீ  ‘ஆதி’ எ ப . இ  இர  அைசகைள  ெகா ள .
‘ஆ’ எ ற ெந  ேநரைச; ‘தி’ எ ற றி  ேநரைச.

‘பகவ ’ எ ப  ஐ தாவ  சீ . இ  இர  அைசகளா  ஆன . ‘பக’ எ ப  ஓ
அைச. ‘வ ’ எ ப  ஓ  அைச. ‘வ ’ எ பதி  றி  ஒ  ெதாட ளன;
எனேவ ேந அைச.

‘எ ெத லா ’ எ ப  இ றளி  றாவ  சீ .  அைசகைள உைடய சீ
இ . இத  றாவ  அைச ‘லா ’ எ ப . இ , ெந  ஒ மாக  ேச
உ டாகிய ேந அைசயா .

இ ேபா , இ றளி  ‘ேநரைச’ எ  றியவ ைறெய லா  உ  ேநா க .

1. தனி றி  (தி)
2. தனி றி  ஒ  (வ ) ஒ  நீ கலாக ஓ  எ ேத வ வைத  கா க
3. தனி ெந  (ஆ)
4. தனி ெந  ஒ  (லா )

எ  நா  வைகயா  வ வனெவ லா  ேநரைச எ ப  லனா . இதைனேய ேவ
வா பா டா  (ேவெறா  வைகயி ) ேநரைச நா  வைகயி  உ டா  எனலா
அ லவா? அமிதசாகர ,



றி  – ழி
றி  ஒ  - ெவ

ெந  – ஆ
ெந  ஒ  – ேவ

என நா  வைகயா  வ  ‘ேந வைக’ எ கி றா . அவ த  கா , ‘ஆ-ழி-ெவ -
ேவ ’ எ பன வா .

யா ப கல  காாிைகயி  உைரயாசிாியராகிய ணசாகர  ேநரைசகளாேலேய ஆகிய
பா ெடா ைற  கா கி றா . அதைன அலகி டா  ேநரைச அைம ைற
லனா . (அல =அள )

‘ேபா  சா த  ெபா ப ேவ தி
ஆதி நாத  ேச ேவா
ேசாதி வான   வாேர’

( தல )
ேபா

சா த

ெபா ப

ேவ தி
ேபா  சா  த  ெபா  ப ேவ  தி
தனி ெந  தனி  றி  தனி ெந  ஒ  தனி  றி  ஒ  தனி  றி  ஒ  தனி
றி  தனி ெந  ஒ  தனி  றி

ேந  ேந  ேந  ேந  ேந  ேந  ேந  ேந

(இர டா  அ )
ஆதி

நாத

ேச ேவா
ஆ தி நா த  ேச  ேவா
த.ெந. த.  த.ெந. த. ,ஒ த.ெந,ஒ த.ெந,ஒ
ேந  ேந  ேந  ேந  ேந  ேந

( றா  அ )
ேசாதி

வான

வாேர
ேசா தி வா ன    வா ேர
த.ெந. த.  த.ெந. த. ,ஒ த. ,ஒ த.  த.ெந. த.ெந.
ேந  ேந  ேந  ேந  ேந  ேந  ேந  ேந



இ ஙன  அலகி  பா ததி ,
‘ெந றி  தனியா  நி  ஒ  அ
நைடெப  ேநரைச நா வைக யாேன’

எ  பாவி  ெபா  ந  விள கி ற  அ லவா? ெபா  காண
ய க . இ  யா ப கல  திரமா .

3.1.2 ைரயைச அைம  வைக

நிைரயைச எ ப  அைசவைகக  ஒ . இ  ேநரைசேய ேபால நா
வைகயி  அைம . நிைரயைச ஒ  நீ கலாக இர  எ கைள  ெப .

இர  எ கைள  ெப  எ றதனா , ‘ெந றி ’ என  ெதாட  என
ெகா ள  டா . ‘ றி ெந ’ எ  ெதாட  எ ேற ெகா ள ேவ . ம
‘ றி றி ’ எ  ெதாட  அ ல  அ த  நி  எ  ெகா ள ேவ .
நிைரயைச அைம  வைகைய அறிய  கீ வ  பா ைட அலகி ேவா .
‘அணிநிழ லேசாகம  த ெணறி நடா திய
மணிதிக விெராளி வரதைன
பணிபவ  பவநனி பாிச  பவேர’

( தல )

(இர டா  அ )
மணிதிக ழவிெராளி வரதைன
(1) (2) (3)
மணி   திக   ழவி   ெராளி   வர   தைன    ஒ
இைண  றி  இைண  றி  இைண  றி  இைண  றி  இைண  றி  இைண
றி  ஒ

நிைர நிைர நிைர நிைர நிைர நிைர

( றா  அ )



இ பாட ,
(அ) இைண றி  அ ல  றி ைண தனி  நிைரயைசயாவன அணி, நிழ, த ,
ெணறி, திய, மணி, திக, ழவி, ெராளி, வர, பணி, பவ, நனி, பாி, பவ எ பைவயா .

(ஆ) இைண  றி  ஒ  அ ல  றி ைண ஒ  அ  வ  நிைரயைசயாவன,
கம , தைன , பவ , ச  எ பனவா

(இ) றி  ெந  இைண  வ  நிைரயாவ  லேசா (அேசா), எ பதா .

(ஈ) றி  ெந  இைண  ஒ ற  வ  நிைரயைச யாவ . நடா  எ பதா

இவ றினி , ேநரைசைய  ேபா  நிைரயைச  நா  வைகயாக இய
எ பைத அறிகி ேறா . அைவ
1. இைண  றி  – ெவறி
2. இைண றி  ஒ  – நிற
3. றி  ெந  – பலா
4. றி  ெந  ஒ  – விளா .

3.1.3 அல  அல ட

அல  எ பத  ெபா  ‘அள ’ எ பதா . மாணவ கேள! க பராமாயண  கட
வா  பாடைல , ெபாிய ராண  கட  வண க  பாடைல  நீ க
அறி தவ க தா . அவ  இட ெப  ‘அலகிலா விைளயா  உைடயா ’ எ
ெதாடைர , ‘அலகி  ேசாதிய ’ எ  ெதாடைர  எ க . இ  விட களி
அல  எ ப  அள  எ ற ெபா ளி தாேன வ கி ற ?.

ெச ளி  பயி  சீ கைள ‘அைச’ எ  ெச  உ பாக  ப க ந மேனா
ஓ  அளைவ  ெகா ளன . ெகா ேபா  அைச  பிாி  ெம ெய ைத ஒ
வைரயைற எ ைலயாக  க தின . க தியதனாேலேய ெம ெய  அளெப
இட  தவிர ம ைறய இட களி  கண கி  ெகா ள ப வதி ைல எ றன . இதைன,
‘தனிநிைல ஒ இைவ தா அல  இலேவ
அளெபைட அ லா  காைல யான’

எ  பா அறிவி கி ற .
ேந  அைச ஓ  அல
நிைர அைச இர  அல .

ஓ  அல  எ ப  ஒ  நீ கலாக ஓ  எ ; இர  அல  எ ப  ஒ  நீ கலாக
இர  எ  எ  க தேவ .



அலகி  ேபா  மன தி  ெகா ள ேவ யன.

(அ) தனி றி , ேநரைச எ றா  ஆசிாிய  எ பைத  ப றி  ெகா
(1) (2)
அகர
அ/ க/ ர

  
ேந  ேந  ேந  தல

/ த/ ல
  

ேந  ேந  ேந

எ றவா  அைசைய  பிாி த  டா . இைண  றி  நிைரயைச எ றைத மன தி
ெகா
(1) (2)
அகர

அக/ ர

  
தல

த/ ல

  
இைண  தனி  றி  றி  இைண  தனி  றி  றி
நிைர ேந  நிைர ேந

எ றவா  பிாி த  ேவ . பிாி த பி , எ சி நி ற ெற ேத, ேநரைச என
ெகா ள  ேவ .

(அ) றி  ெந  இைண  வ  ேந அைச உ வா ; றி  ெந
இைண  ஒ  அ  வ  நிைர அைச உ வா ; எ றவ ைற  ெகா
ெந  றி  இைண , ெந  றி  இைண  ஒ  அ  வ
நிைரயைச உ வா  என ெகா ள  டா . ‘ றி  ெந ’ எ ற ைவ  ைறைய
ேநா க ேவ .
விளா  ளா/வி  (அ ல ) ஆ/வி
விளா /

 ெந ஒ

றி  ெந  ஒ
ெந.  ஓ

தனிெந  தனி றி  ஒ
ெந  றி

தனிெந  தனி றி
நிைரயைச ேந  ேந  ேந  ேந



(ஆ) ஒ ெற க  கல  வ  ேபா  சீ களி  இைடேய வ  ஒ  எ
அைசைய நி ணயி  காரணியாக அைம  அ ல  அைச எ ைலைய நி ணயி .

(கா )
1) அ ன

அ  / ன
2. அன

அன /
3) அன த

அன  /த
த. .ஒ த.க.ஒ

  ஒ

இைண றி  ஒ
  ஒ .ஒ இ. .ஒ தனி றி  ஒ

ேந  ேந  நிைர நிைர ேந

இவ ற  , , ,  எ  ஒ ெற க  அைசெய ைலயாக அைம தைமைய
பா க .

த  மதி  : வினா க  – I



3.2 

சீ  எ ப  ெச  உ க  ஆற  ஒ . எ  அைச  த  இர
உ க . இ  றாவ  உ பா . ேநரைச நிைரயைச எ  ேமேல
பா வ த ஈரைசக  த  இர   நா மாக உற  உறழா
இைணய  சீ க  உ வாகி றன. தனி ஓ  அைச  ட ஒ சீ  ஆத  உ
எ பைத , நா  இ  கவன தி  ெகா வ  ந ல . இ சீ களி  எ ணி ைகைய
ைவ தா  ெச ளி  அ க  இ சீர , சீர  எ பனவாக
கண கிட ப கி றன. தைளகைள உ டா வ  சீேர ஆ . இவ ைற ெய லா
பி வ  பாட களி  ப க இ கி ேறா .

சீ  எ ப  சீ ைமயி  க . இ  காரண ெபயரா . அைச தனி ேதா இர
தலாக இைண ேதா சீராக (சீ ைம-ஒ ) அைமத  ‘சீ ’ என ப ட . தா

ெப ற ெபய ேக ப, ‘ஒ  ஒ ’ அ ல  ஒ நய  (Rhythm) எ  நைடலய ைத
உ டா வதி  தைளைய  ேபாலேவ ெப ப  வகி ப  இ சீேர. அஃதாவ
‘சீ ’ எ  இ த  ெச  உ ேப. இனி  சீாி  வைககளாகிய ஓரைச சீ ,
ஈரைச சீ , வைச சீ , நாலைச சீ  ஆகியைவ ப றி விாிவாக  ப ேபா .

3.2.1 அைச  (2)

அைச சீ  இர . அைவ, ேநரைச சீ , நிைரயைச சீ  எ பனவா .

ேன, ‘சீ ’ எ றத  விள க ப தியி  ‘தனி ஓ  அைச  ட ஒ சீ  ஆத  உ ’
எ  பா ேதா . அைச, ேந அைச, நிைரைச எ  இ வைக ப வைத நீ க
அறி ளீ க . இ த ேந , நிைர எ  அைசக  தாேம தனி  நி  அைச சீ க
ஆவைத  கா ேபா .

ேநரைச ம ேம சீ  ஆத

நா  படாஅைம ந றா றி  அஃெதா வ
வா நா  வழியைட  க  (38)
ெதா  ன ல  காமேநா  ேபால
வி ட லா ேமா தீ (1159)
ஏாி  உழாஅ  உழவ  யெல
வாாி வள றி  கா  (14)

இ த  ற களி  ஈ சீாிைன (ஏழாவ  சீாிைன)  பா க . இைவ
தனி றி  ஒ , தனிெந , தனிெந  ஒ  எனவ த ேநரைசக . இைவ நா
எ  வா பா ைட  ெப  ஓரைச சீ களா .

தனி றி  ஒ ேம ஈ  சீரா  வ  ‘நா ’ எ  வா பா  இய
ேநரைசைய  கா ப  அாி .

நிைரயைச ம ேம சீ  ஆத

‘ேந ’ எ  ஓரைசேய ெவ பாவி  ஈ  சீரா  வ  ‘நா ’ எ
வா பா ைட  ெப ற  ேபால, நிைர எ  ஓரைச  ெவ பாவி  ஈ சீரா
நி  ‘மல ’ எ  வா பா ைட  ெப .



ேவ த  ேவ  டாைம இலான  ேச தா  ( )
யா  இ ைப இல                               (4)
அறி ைடயா  எ லா  உைடயா  அறிவிலா
எ ைடய ேர  இல                            (430)
அ வ ேதா  அறேன; ஒ வைன
வ சி ப ேதா  அவா                              (366)
ஏவிய  மா  இள கிைள , காவா
ைவ எ ளி  ெசா  தைலமக , ெபா ெத ளி
அ மைன ேத  மைனயா , இ வ
இ ைம ( ) உ தி இலா .                      (திாிக க , 49)

ேம க ட பாட களி  இ தி  சீைர  பா க . இல, இல , அவா, இலா  எ பைவ
அைவ. இைவ யைன  ைறேய இைண றி , இைண றி  ஒ , றி  ெந ,
றி ெந  ஒ  எ றவா  இைண  நிைரயைச ஆயின. அேத ேநர தி

ஓரைச சீ  ஆயின; மல  எ  வா பா ன ஆயின.

ஓரைசேய நி  சீ  ஆ  இட கைள ஒழிபிய  ப க இ கி றீ க . அ
ேபச ப  அைச  உ ளி ட சீ , அ  ஆகிய வைக  க
அைச , என ெப  ஒ  அைச சீேர யா .

ஒ  விள க

சா ண  சா  ெகடஒ கி  ம றழி
சா தரா சா த  ேநா  (359)

எ ப  ற ெவ பா. இத  இர டா  சீ  ‘சா ’ எ ப . இ  அைசவைகயா
பிாி  ேபா  ேந , ேந  என ஈரைசயாக  பிாிகி ற .

சா
சா /     
ெந ஒ.
தனிெந
ஒ      தனி  றி
ேநரைச

ேநரைச
ேத மா
(வா பா )

சா  – இைட ெதாட  றிய கர . யா பில கண தா  க தி ப  ‘ெந
ஒ  கீ  றிய கர . றிய கர தி  மா திைர அைர. அைரமா திைர
அளவி  ஒ க ப  எ கைள யா பில கண லா  கண கி  ெகா ளா .
எ றா  ஈ றி  வாராம  இைடயி  வ மானா  ஒ மா திைர அளவினதாக
ெகா வ ; அல வ  எ ற ெகா ைக ப  இ த சா  எ  ெசா
அல ட ப ள . ேதமா எ ற வா பா ைட  ெப ள .

‘சா ’ எ பதைன  ேபா றேத ‘மா ’ எ  றிய கர  ெசா , இ
ெவ பாவி  இ தியி  வ ேபா  இத க  உ ள ‘ கர’ மாகிய றிய கர



எ  அைரமா திைர அளவினதாக  க த ப கி ற . க தி, ‘கா ’ எ
வா பா  வழ க ப கி ற .
ெப ணியலா  எ லா  க ணி  ெபா ப
ந ேண  பர தநி  மா .                          (131)

எ ப  ற ெவ பா. இத  ஈ சீ  மா  எ ப . ெவ பாவி  ஈ சீ
ஓரைசயாத  ேவ  எ ப  விதி. விதி ேக ப  ப ேபா .

மா
மா  /     
ெந  ஒ  தனிெந      றி  ஒ  கர

ேநரைச

(மா திைர, அைர; அைரமா திைர கண கி  ெகா ள படா . எனேவ, ெம சம .
ெம  அல  ெபறாத  ேபால  கர  ெபறா )

ஆகேவ, கர ஈ றிேலேய வா பா  ‘கா ’ என  ெகா க ப ள . பிற
எ  வா பா  இ தைகயேத. இவ ைற ஓரைச சீராகேவ ெகா வ .

3.2.2 ஈரைச

மாணா க ந ப கேள! 1, 2 எ  இர  எ கைள ைவ  ெகா  உ களா
எ தைன இர ல க எ கைள உ வா க ?
11
21
22
12

என நா  எ கைள  தாேம? ஆ  எனி , (1) ேந , (2) நிைர எ  இர
அைசகைள  ெகா  உ களா  நா  ஈரைச  சீ கைள  உ வா க ,
ேந  ேந  (11)
நிைர ேந  (21)
நிைர நிைர (22)
ேந  நிைர (12)

எ . எனேவ ஈரைச சீ  நா .

இ வாேற, நிைரநிைர சீ , நிைரேந சீ , ேந ேந சீ , ேந நிைர  சீ  எ ப  ேபால
வைச, நா கைச  சீ கைள  ெசா ல கி  மிக விாிவாக அைம .

ந  ேனா  இவ ைற  றி பிட வழிகைள  க ளன  அ வழிக  ஒ ேற
வா பா  எ ப . வாயி  ப வதா  வா பா . வா பா -இ ன அைம பின
எ பதைன  கா  றி .

அைசக  இர   நா மா  இைண  உ வா  சீ க  வா பா
க டன . அ ஙன  ஈரைச சீ க  நா க  க ட வா பாேட ேதமா, ளிமா,
க விள , விள  எ பன.



1. க க

ேதமா
க      / க     =     ேத     / மா
த. .ஒ     த.          த.ெந.     த.ெந.
ேந      ேந          ேந      ேந
ேத     மா

ேதமா
(வா பா )

(வா பா )

2. அத
ளிமா

அத      /      =     ளி     / மா
. .ஒ     .         . .     ெந

இைண றி
ஒ      தனி றி          இைண றி      தனிெந
நிைர     ேந          நிைர     ேந

ளிமா (வா பா )

ளிமா (வா பா )

3. கசடற
க விள
கச     / டற     =     க      / விள
. .     ,          .      . .ஒ

இைண றி      இைண றி          இைண றி      இைண றி
ஒ
நிைர     நிைர         நிைர     நிைர

க விள  (வா பா )
க விள  (வா பா )

4. க பைவ

விள
க      / பைவ     =          / விள
.ஒ.     .          ெந.     . .ஒ

தனி றி  ஒ      இைண றி          தனிெந      இைண றி  ஒ
ேந      நிைர         ேந      நிைர

விள  (வா பா )

விள  (வா பா )

பாட  அைம த சீ கைள தா  அலகி  வா பா  காண ேவ  எ பதி ைல.



வா பா கைள  ட அலகி  அ வ  வா பா க  ஆ  ெநறிைய அறியலா .
ேதமா
ளிமா

க விள
விள

எ  நா  வா பா கைள  பா க . இவ றி  ‘மா’ என  சீ க
இர  ‘விள ’ என  சீ க  இர  இ பைத அறி க . ‘மா’ என

 இர ைட  ‘மா சீ ’ எ  வழ வ ; ‘விள ’ என  இர ைட
விள சீ  எ  வழ வ . எனேவ, நா  என ப ட ஈரைச சீ  இ வைக ப வ
லனா .

ஈரைச  சீ  ேவெறா  ெபய  உ . அ ெபய , அகவ  சீ  எ பதா .
சிற பாக இ சீ  நா  அகவ  எ  ஆசிாிய பா  உாிைம பதா
இ ெபய  வ த . ெச  உாிய ெசா ைல உாி ெசா  எ ற  ேபால
ஆசிாிய பா  உாியசீ , ஆசிாிய ாி சீ  எ  உாிைம ப றி  ெபய
ெப கி ற .

இ , ‘இய சீ ’ எ  வழ க ெப . காரண , இர டா . ஒ , ேந , நிைர எ ற
அைசக  த ெமா  தா  இய பாக இைணதலா  பிற  சீ  எ ப . ம ெறா ,
நா வைக  பா க  வைக  பாவின க  ெபா தமாக இய கி ற சீ
எ பதா .

3.2.3 வைச

 அைசகைள  ெகா ட சீ  வைச சீ . இஃ , அைசயி  எ ணி ைகையயா
உ ற ெபயரா .

 1, 2 எ  இர  எ கைள  ெகா  இர ல க எ க  நா கைன
உ வா கிய உ களா , 1,2 எ  இ ெவ கைள  ெகா   இல க எ க
எ டைன உ வா க ,
111
211
221
121
112
212
222
122

எ றவா . 1 எ பைத ேந  அைச என , 2 எ பைத நிைரயைச என  ெகா
ேம  உ வா கிய வில க எ ேக ப  ெபா க .
111

- ேந

ேந
ேந



(1)
ேநரைச இ தி
211

- நிைர

ேந
ேந
(2)
221

- நிைர

நிைர
ேந
(3)
121

- ேந

நிைர
ேந
(4)

112     - ேந      ேந      நிைர         (1)     நிைரயைச இ தி
212     - நிைர     ேந      நிைர     (2)
222     - நிைர     நிைர     நிைர     (3)
122     - ேந      நிைர     நிைர     (4)

இ  வைச சீ க  எ டைன  உ  ேநா க . ேநரைச இ தியாக ைடய
சீ க  நா ைக , நிைரயைசைய இ தியாக உைடய சீ க  நா ைக  கா க .
ெபா னார மா பி  ைனகழ கா  கி ளிேப
உ ேனென  ல ைக ப றிேன  – ெக ேனா
மனெனா  வாெய லா  ம நீ  ேகாழி
னனாட  ேபேர வ .

இ , ெதா ளாயிர தி  காண ப  ெவ பா. இ த ெவ பாவி  இட ெப
ேந  ஈ  வைச  சீ க  சிலவ  அலகி  பா ேபா .



மாணா க கேள! இவ றினி  ‘கா ’ எ  வா பா   வைச சீ க
நா  எ பைத அறி க . அைவ:
ேதமா கா  – ேந  ேந  ேந
ளிமா கா  – நிைர ேந  ேந

க விள கா  – நிைர நிைர ேந
விள கா  – ேந  நிைர ேந

கா சீ  நா  சிற பாக ெவ பா ாியன ஆ . ஆதலா , இவ ைற ெவ பா
உாி சீ  எ  ெவ சீ  எ  ெவ ைள உாி சீ  எ  வழ கி றன .

ேநாீ  வைச  சீைர  பா ேதா . இனி நிைர  வைச சீைர  ப றி
ப ேபா .
‘ தாமைர      ேபாதலமர
ேத ன ைட     மீ திாித
வளவய ைட      களவயி மகி
விைன க பைல     மைன சில ப
மைன சில பிய     மண ரெசா
வய க பைல      கயலா ப ’

எ ப  வ சி பாவி  ப தி. இ ப தியினி  சில சீ கைள  ெகா
அவ  அைச பிாி  வா பா  கா ேபா .



இனிய மாணா க கேள! ேம  றி தவ றி  ‘கனி’ எ  வா பா  
வைக  சீ க  நா  எ பைத அறிகி றீ க  அ லவா? அ த நா  சீ க :

ேத மா  கனி     - ேந  ேந  நிைர
ளி மா  கனி     - நிைர ேந  நிைர

க  விள  கனி     - நிைர நிைர நிைர
 விள  கனி     - ேந  நிைர ேந

இ தைகய வைச சீ கைள  கனி சீ  எ கி றன . ேமேல, இ கனி  சீ கைள  காண
நா  ஒ  வ சி பாவி  (‘ தாமைர’ என  ெதாட  பா) அ கைள  தாேம
ெகா ேடா ? ஆ  எனி , இ  ‘கனி சீ ’க  நா  சிற பாக வ சி பா ேக
உாியன எ பைத விள கி  ெகா ள கி ற  அ லவா!

வ சி பா  சிற பாக உாிைம உைடய இ த  கனி சீ கைள வ சி ாி சீ க ,
வ சி சீ க  எ  ெபய களா  றி ப .

3.2.4 நாலைச

நா  அைசகளா  இய  சீ  ஆதலா , நாலைச சீ  என ப கி ற . இஃ ,
அைசயி  எ ணி ைகைய  க தி ைவ  ெபயரா .

 1,2 ஆகிய இர  எ கைள ெகா  இர ல க எ க  நா கைன
 இல க எ க  எ டைன  உ வா கிய உ களா  அ த எ கைளேய

ெகா  நா  இல க எ க  பதினாறைன உ வா க ,
1111     1112
2111     2112
2211     2212
1211     1212
1121     1122
2121     2122
2221     2222
1221     1222

எ றவா , றியவாேற ‘1’ எ பைத ‘ேந ’ அைச என , ‘2’ எ பைத ‘நிைர’
யைச என  ெகா  ேம  உ வா கிய நா கில க எ  ஏ ப



ெபா க .
1) 1111
2) 2111
3) 2211
4) 1211
5) 1121
6) 2121
7) 2221
8) 1221     - ேந  ேந  ேந  ேந
- நிைர ேந  ேந  ேந
- நிைர நிைர ேந  ேந
- ேந  நிைர ேந  ேந
- ேந  ேந  நிைர ேந
- நிைர ேந  நிைர ேந
- நிைர நிைர நிைர ேந
- ேந  நிைர நிைர ேந          ேந  ஈ  நாலைச
சீ  எ
9) 1112
10) 2112
11) 2212
12) 1212
13) 1122
14) 2122
15) 2222
16) 1222     - ேந  ேந  ேந  நிைர
- நிைர ேந  ேந  நிைர
- நிைர நிைர ேந  நிைர
- ேந  நிைர ேந  நிைர
- ேந  ேந  நிைர நிைர
- நிைர ேந  நிைர நிைர
- நிைர நிைர நிைர நிைர
- ேந  நிைர நிைர நிைர         நிைர ஈ  நாலைச
சீ  எ .

இ ேபா  பா க , ேந  நிைர எ  இர  அைசகைள  ெகா  பதினா
சீ கைள உ வா க  எ  உண க . உணர, நாலைச சீ களி
எ ணி ைக பதினா  (16) எ ப , இவ  ‘ேந ’ எ  வன எ சீ க
எ ப , ‘நிைர’ எ  வன எ சீ க  எ ப  அறி க .

இவ றி  வா பா ைட அறிய  காாிைகயி  உைரயாசிாியராகிய ணசாகர  த
வ சி பா ஒ றைன அலகி  பா ேபா . அ பாட :
ெச  நீ  பவள
அ  க  வா ன      தம ர ர ர ச
ெவ  களி யா ைன     ேவ  ேவ த
வ  வா   த      ம ைகய
க  மல ேர  தி      கத  திைற ச
சி  க  ம  த     மணியைண மிைச



ெகா  கவி ரேசா கி      ளி நிழ  கீ
திர கா பி

 மதி ைர      ைடநீழ
ெவ  க  விைன பைக     விளிெவ த
ெபா  ைன ெந  மதி      ைட வைள ப
அன  தச  டய     மைவெய த
நன  தைல ல ைட     நைவநீ க
ம  தமா த     ம கைச ப
அ  தர  பி     நி றிய ப
இல   சா மைர     ெய  தலமர
நல  கிள  மைழ     நனிெசாாிதர
இனிதி
த ெணறி நடா திய ஆதித
தி வ  பர  சி திெபற  ெபா ேட.

இ  நா கைன  பா க .
ேத மா
ளி மா

க  விள
 விள

எ பனவ ேறா  ேந , ேந  எ  ஈரைசக  இைணய, அைவ, ேதமா த -
ளிமா த  – க விள த  – விள த  என ஆகி றன. இவ ைற  ‘த ’

வி   நாலைச  சீ க  எ ப .



அ , இ த நா கைன  பா க .
ேதமா
ளிமா

க விள
விள

எ பவ ட  நிைர, ேந  எ  ஈரைசக  இைணய, அைவ ேதமா ந  – ளிமா
ந  – க விள ந  – விளந  என வா பா ைட  ெப கி றன. இவ ைற
‘ந ’ வி   நாலைச  சீ க  எ கி ேறா . சீ , த -ந  எ
இ வைகயின .

அ , இ த நா கைன  பா க . ேதமா – ளிமா – க விள  – விள
எ பவ ட  நிைர, நிைர எ  ஈரைசக  இைணய, அைவ ேதமா ந நிழ  – ளிமா
ந நிழ  – க விள ந நிழ  – விள ந நிழ  என வா பா ைன கி றன.
இவ ைற ‘ந நிழ ’ என  நாலைச சீ க  எ கி ேறா .



இ த  சீ க  நா கைன  பா க .
ேதமா
ளிமா

க விள
விள

எ  வா பா ைன  ெகா ட நா  ஈரைச சீ க ட  தனி தனி ேந , நிைர
எ  இர  அைசகைள ட நா கைச  சீ களாகி றன. ஆகி ைறேய
ேதமா  த ணிழ
ளிமா த ணிழ

க விள த ணிழ
விள  த ணிழ

எ  வா பா ைட உ கி றன. ‘த ணிழ ’ எ  வின இைவ. ஆக
த   – (4)
ந   – (4)
த ணிழ  – (4)
ந நிழ  – (4)

எ  பதினா  வைக ப கி ற  நா கைச சீ .

நா கைச சீ க  பதினா  ெபா சீ  என ெப . இ வா  ெசா வத
காரண , எ லா வைக  பாட க  உாிய ெபா சீ  எ பத . அ வா  இ த
நாலைச சீ  ஒ  நா வைக  பா களி  பயி வ வதி ைல. வ சி பாவி
ம தா  ஓரளவி  பயி கி ற . பி ன  ஏ  இதைன  ‘ெபா சீ ’ எ றன ?

‘ெபா ’ எ பத  ‘சாதாரண ’ எ ப  ெபா . அ வள  சிற பி லாத ம கைள
‘ெபா ம க ’ எ  ெசா வைத / றி பைத  கா கி ேறா . இஃ  இ த
ெபா ளி  வ வைத  ‘ெபா  ம க  ஆகாேத பா பறி  பா பின கா ’ எ
பழெமாழி நா  அ யி  பா கலா . சிற பி லாத இ த  சீைர
இ காரண தா தா  ‘ெபா சீ ’ எ றன . அலகி  ேபா  சீ , கா சராக ,
நிழ சீ  கனி சீராக  ெகா ள ப .



3.3 த ள  ( ற  ெமா த ) த  ள க

வித கிளவிைய  ப றி ைனய பாட திேல பா தி கிேறா . இனிய
மாணா க கேள! இ த விள க ைத மீ  ஒ ைற ப க . இ , நா
‘வி ேதா  விளா ’ ‘க ணிய வின  ‘ஒ ணிழ  சீ ’ எ   வித
கிளவிகளா  ல ஆசிாிய  ெசா ல விைழ ததாக உைரயாசிாிய  க பவ ைற
பா க  ேபாகி ேறா .

3.3.1 ேதா  ளா :

காாிைகயி  ஆசிாிய  ஆகிய அமிதசாகர  ேநரைச அைம  வைக, நிைரயைச அைம
வைக ஆகியவ ைற  றினாேர தவிர, ேநரைசயி  அல  எ தைன எ ேறா,
நிைரயைசயி  அல  எ தைன எ ேறா ெமாழியவி ைல. ஆகலா , அவ ைற
றாம  ேபா வி டா  எ ற ற  வாராைம ேவ  ‘வி  ேதா  விளா ’ எ

வித  கிளவிைய  தன  அைச கான காாிைக யா பி  ெப கி றா . உைர
ணசாகர  இ வித  கிளவிைய  ப  ேகாடாக  ெகா , ‘ேநரைச ஓரல

ெப ; நிைரயைச ஈரல  ெப ’ எ  ேவ ய ெச திைய விைள ததாக
கி றா .

3.3.2 க ய ன

நாலைச சீ க  சீ  எ  நிழ சீ  எ  இ வைக  ப வைத ன
பா ேதா . அவ , சீ  எ  கா சீைர ஒ  எ கி றேபா  ‘க ணிய
வின ’ என  சிற பி கி றா . இ வா  சிற பி த அதனா  ஆசிாிய  ெசா ல

வி வன:

ெவ பாவி  நாலைச  சீ க  வாரா;

ஆசிாிய பாவி  அாிதாக  றிய கர  வ மிட  வ ேம அ லாம  பிற இட
வாரா;

க பாவி  அ வாேற கர  வ தவிட  அ றி  பிறஇட  வாரா;

வ சி பாவி  வ . வ சி பாவி  வ ேபா  றிய கரமாக வர ேவ
எ  க பா ைல;

வ சி  இர  நாலைச சீ  ஓர  அ கி ஒ ைறெயா  ெபா தி நி க
ெப ;

வ சி பா அ லாத பிற பா க  ஓர யி  ஒ ற றி அத ேம  வாரா; இர
வாி  அ த  இைண  நி லா;

ைற தாழிைச வி த  எ ற வைகைமப ட பாவின  பயி  அ க  வாரா;

எ பனவா .

3.3.3 ஒ ழ  :



ஆசிாிய  அமிதசாகர , ெவ மேன ‘நிழ சீ ’ எ  ெசா லாம  ‘ஒ ’
(ஒ ைம ைடய) எ ற அைடெமாழிைய  ண  சிற  ெச கி றா . இ வா
சிற பி தத  காரண , ‘அவ  ஒ  ெசா ல  க கி றா ’ எ பதா . அவ
க வதாக உைரயாசிாிய  ெசா வ ,
நிழ  எ  ெசா  இ தியாகிய நிைர
ெபா சீ  எ  வ சி  (வ சி பா )
அ ல  (பாட க  பிறவ ) வாரா

எ பதா . அஃதாவ  ‘நிழ ‘ சீ  எ  வ சி  வ  எ பதா . வர, க  ஓைச
சிற  எ ப  க .



3.4 ெதா ைர

இனிய மாணா க கேள! இ  நா  இ பாட தி  க ற ெச திகைள  ெதா
கா ேபா .

எ  அ தப யாக அைச , அைசயினா  உ வா  சீ  ெச ளி
இர டாவ  உ  றாவ  உ  ஆ .

அைச எ பத  ெபா  இய . எ , ஒ  பல மாக இய கி ஒ
வைரய தேதா  ஓைசைய  ெகா வதா  அைச என ப கி ற .

அைச இ வைக ப , ேநரைச, நிைரயைசெயன. ேநரைச அைம  வைக நா .
நிைரயைச அைம  வைக  நா .

ேநரைச  ஓ  அல ; நிைரயைச  ஈரல . அலகி  ேபா  அைரமா திைர
அளவினதாகிய ெம , கண கி  ெகா ள ப வதி ைல. எனி  ெம
அைசெய ைலயா  இட ைத  ெப கி ற .

சீ , அைசயி  எ ணி ைகைய  ெகா  ஓரைச சீ , ஈரைச சீ , வைச சீ ,
நாலைச சீ  என ெபய  ெப கி ற .

ஓரைச சீ  இர  எ ப  ெப வழ . ஈரைச சீ  நா ; வைச சீ  எ .
நாலைச சீ  பதினா . ஆக, சீ  ெமா த  ப .

ஓரைச சீ , அைச சீ  என ப .

ஈரைச சீ , இய சீ  என ெப . இஃ  அகவ சீ  எ ற ெபய  உைடய . இத
வா பா  க தி மா சீ , விள சீ  என இதைன  ப ப  உ . அகவ பா ேக
ெபாி  உாிைமயாத  ப றி அகவ சீ  என ெப .

வைச சீ  எ டைன  வா பா  க தி நா  கா சீ ; நா  கனி சீ  எ
ப ப . கா சீ  ெவ பா ேக உாிைமயாத  க தி ெவ சீ  – ெவ பா உாி சீ  –
ெவ ைள ாி சீ  எ ற ெபய கைள  ெப .

கனி எ  இ தி  ெசா   வைச சீ க  நா  கனி சீ . இ ,
வ சி பா ேக உாிய . ஆதலா , வ சி ாி சீ  எ ற ெபயைர  ெப .

நாலைச சீ , ெமா த  பதினா . இ , ெபா சீ  என ெப . இ ெபய
ெப றைம  காரண  சீ க  பிறவ ைற  ேபால அ ைண சிற  இத
இ லாைமேய எனலா . இ  சீ , நிழ சீ  என இ வைக ப .

சீ கைள  கா சீ  ேபா  க தி  தைள காண ேவ ; நிழ  சீ கைள
கனி சீ கைள  ேபால  க தி  தைள காண  ேவ .

அைச சீ , ெவ பாவி  இ தியி  ெப பா ைம வ ; ெபா சீ  எ
நாலைச சீ  வ சி  பாவி தா  ெபாி  பயி .

த  மதி  : வினா க  – II





பாட  - 4

 D03114 தைள வைகக

இ த  பாட  எ ன ெசா கிற ?
வினாவி  விைடயி மாக நட கி ற ெமாழி (Language) தனி  ெசா களி
வாழவி ைல. ெதாட ெசா களிேலேய வா கி ற  எ கி ற . ெசா க  த
யாேத  ஓ  இய  ப றி  ெதாட வதைன  ண சி எ ப ேபால நி றசீாி
ஈ றைசேயா  வ தசீாி  தலைச ப த ப வ  தைள எ கி ற . தைளைய
ெகா தா  ஓைச அறிய ப கி ற ; நா வைக ஓைசைய  உ டா வ
தைளேய எ கி ற . தைளகைள  கா ேபா  வ த சீ  நி ற சீராக , நி ற சீ
வ த சீராக  மா  எ கி ற .

இ த  பாட ைத  ப பதா  எ ன பய  ெபறலா ?

    தைள எ பத  ெபா  யா  என அறியலா .
    எ தில கண   ண சிேயா  இைய  ேநா கி  தைளயி
இல கண ைத அறியலா .
    ெச  உ க  நா கா  உ பாகிய தைளயி  வைககைள அறியலா .
சீ களி  ெபயாிேலேய    தைளக  சில ெபய      ெப ளன எ பைத அறியலா .
    ஓரைச  சீரா ; சீராக வ ேபா  தைள கா  ைறைய அறியலா .
    பைழய வ கைள  பதி பி ேபா  தைள ப றிய அறி , ெப  பயைன
அளி .



பாட அைம

4.0 பாட ைர
4.1 தைள
4.2 ஒ றிய தைளக
த  மதி  : வினா க  – I
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4.0 பாட ைர

இனிய மாணா க கேள! ைதய பாட களி  ெச  உ க  ஆற  த
 உ களாகிய எ , அைச, சீ  எ பவ ைற  ப றி  ப தீ க . இ த

பாட தி  நா கா  உ பாகிய தைளைய  ப றி  ப க இ கி றீ க .

`வ ட ’ எ ப  ஒ ெசா , `ெசயல ’ எ ப  ஒ  ெசா . இ வி  ெசா
ெதாட ேபா  `வ ட  ெசயல ’ எ  தா  வர  ேவ . `வ ட ’ எ பத
ஈ றிலைம த ` ’ எ ற ெம ெல ைத ஒ க ய சி எ ெகா ட நாவா ,
உத களா  உடன யாக  ’ெசயல ’ எ பத  த  அைம த ` ’ எ ற
வ ெல ைத உ சாி க யவி ைல. ஆதலா , நா  `வ ட ’ எ பத
இ தியி ள ` ’ எ ற ஒ ைய  ெக கி ற . ஒ பதி  எளிைம ேவ
ெக த இட தி  ` ’-  மாறாக ` ’ எ ற ஒ ைய இ  ெகா கி ற ; `வ ட
ெசயல ’ என எளிைமயாக ஒ கி ற . இ ெச ைகைய எ தில கண  ` ண சி’
எ கி ற ; ண சியி ேபா  நிக  மா ற கைள  ேதா ற  – திாித  – ெக த
ஆகிய `திாி ’ எ கி ற ; யாெதா  திாி  இ ைலெயனி  `இய  ண சி’
எ கி ற . க  ெசா னா , நிைலெமாழியி  ஈ ெற ெதா  வ ெமாழியி
தெல  இய  அ ல  திாி  வைகயி  இையவ  ண சி எனலா  ேபால

ேதா கி ற . இ ேபாலேவ, நி ற சீாி  ஈ றைச  வ  சீாி  தலைச
த  யாேதா ஒ  வைகயி  க ப வ , தைள என ப கிற . ஒ வ  ஒ தி
தி மண  எ  நிக வா  க கி றன . க வைத  உ றி ேபால
“`கா க ’  ேபா வி ேட  அவ ’’ – எ  ெபாிேயாைர  கா கி ேறாேம!

க , ப த , பிைண , ெதாட , தைள எ பன ஒ  ெபா ைள உண தி வ
ெசா க . உழவ களிட  இ `தைள’ எ  ெசா லா சி மி தியாகேவ உ ள .
அவ க  க ைறயாக  க ட ப ட நா  ைச  `தைள’ எ ப . தைளயள  (ஒ
க ) நா றிைன ந ட வய பர ைப  `தைள’ எ ப . இனி, யா பில கண தா

 தைள றி த ெச திகைள  பா ேபா .



4.1 தைள

`தைளத ’ எ ப  ெதாழி ெபய . இத  தனிைல அ ல  ப தி `தைள’ ஆ . இத
ெபா  க த , பிைண த , யா த  எ பனவா . இதைன ன  பா ேதா .

யாதா  நாடாமா

எ  ேபா  எ  இைச ேகால  (Rhythm) அ ல  ஒ நைட ேவ .

ெச வ ேபா  கத க ண

எ  ேபா  ேதா  இைச ேகால  அ ல  ஒ நைட அ ல  ஒ லய  ேவ .
ேவ ப ட ஒ நைடைய  ேதா வத  காரணமாக அைமபைவ எைவ? ன
நி ற சீ , நி ற சீைர அ  ெதாட  வ த சீ தா . ெசா ல ேபானா ,
சிற பாக இ த இைசேவ பா ைன ஏ ப வன நி ற சீாி  ஈ றைச  வ த
சீாி  தலைச ேம எ தா  ெசா ல ேவ .

எனேவதா  யா பில கண , நி றசீாி  ஈ றைசேயா  வ த சீாி  த  அைச
தைள  நி க இர  சீ களா  உ வாவேத தைள எ கி ற .

சீ  இர  – த  நி ற  தைளேய

எ ப  பழ பாட  அ . த  – தைள .

ம க  அவ ெபா  ( ற . 63)

இத க  `ம க ’ எ ப  நி ற சீ . `அவ ெபா ’ எ ப  வ த சீ . இவ றி
ஈ றைச  தலைச  இைணகி றன. இைண ேபா  `ம க ’ எ ற நி றசீ ,
நிைரயைசைய தலாக உைடய `அவ  ெபா ’ எ  வ  சீைர அவா கி ற .

ந  ம க  ேப  ( ற . 60)

`ம க ’ எ ப  `ந ம க ’ எ றவா  ேம  ஓ  அைசைய  ெப  வைச சீராக
அைம மாயி , ெச பேலாைசைய (ெவ பா ாிய ஓைச) உ ப ண,
ேநரைசைய தலாக உைடய சீைர அவா கி ற  (ேப ).

`ந ம க ’ எ  இ ேவ ள  ஓைசைய (க பா ாிய ஓைச) உ டா க
நிைரயைசைய த  ெப ற ேம ெமா  வைச சீைர ேவ கி ற  /
அவா கி ற .

(எ-கா) `ந ம க  அவாவினா க ’

இவ றி  நா  அறி ெகா வன யாைவ? ஒ , சீ  இர  றி பி ட ஒ
ஒ கி  ஒ ைற ஒ  அவா  எ ப ; ம ெறா , தைள உ வா க தி  நி ற
சீாி  ஈ றைச  வ த சீாி  தலைச  ெப ப  உ  எ ப ;
பிறிெதா , ஓைசைய உ டா வதி  சீ  ஒ றி  அைம தி  அைசகளி
எ ணி ைக  ப  வகி கி ற  எ ப .
(1)     (2)     (3)     (4)



`அகர     தல     எ ெத லா      ஆதி
(5)     (6)     (7)
பகவ      த ேற     உல ’

இதனி  `அகர ’ எ ப  நி ற சீ . நி ற சீ  எ  ெபய , வ த சீைர ேநா கி
ைவ த  ஆ . ’ தல’ எ ப  வ த சீ . `எ ெத லா ’ எ  வ  சீைர ேநா க
` தல’ எ ப  நி ற சீ . ஆதி எ  வ சீைர ேநா க `எ ெத லா ’ எ ப
நி ற சீ . `பகவ ’ எ  வ  சீைர ேநா க, `ஆதி’ எ ப  நி ற சீ . பகவ  வ த
சீ . ` த ேற’ எ ற வ சீைர ேநா க  `பகவ ’ எ ப  நி ற சீ . `உல ’ எ
வ சீைர ேநா க ` த ேற’ எ ப  நி ற சீ . `உல ’ எ பதனி  ேம  ஒ  சீ
இ லாைமயா  `உல ’ எ ப  நி ற சீராகவி ைல. இ வாேற, `அகர ’ எ பத  
ஒ  சீ  இ லாததா  அ  வ  சீராகவி ைல; நி ற சீராகேவ அைமகி ற .

ஆக, ஒ  பாட  த  சீ  இ தி சீ  தவிர ம ற இைடநி ற எ லா  சீ க
ஒ கா  நி ற சீராக  ஒ கா  வ த சீராக  க த பட த கைவ எ ப ,
இ வா  க திேய தைள காண பட ேவ  எ ப , இதனா  ெதாிய வ கி றன.

இ த  பா ைவயி , தைள எ ப , சீ களி  ெதாட  இய க தி  நி ற சீ  எ றத
ஈ றைச , வ த சீ  எ றத  தலைச  தைள  நி ப  தைள எ ற விள க ைத
ெபற .

உலக  யாைவ

இதைன  பா க . இ , க பராமாயண  கட  வண க  பாட  ெதாட . இதி
உலக  எ ப  நி ற சீ . யாைவ  எ ப  வ த சீ .

(அ)

நி ற சீ                                                            வ த சீ
உ ல                 க                                            யா            ைவ  

                  ஒ                                           ெந              ஒ
இைண றி    தனி றி  ஒ                   தனி ெந        இைண றி  ஒ
நிைர                ேந                                        ேந                    நிைர
ளிமா (வா பா )                                         விள  (வா பா )

ேந   ேந

நி ற சீாி  ஈ றைச  ேந  ; வ த சீாி  தலைச  ேந . `ேந   ேந ’ என
ஒ ப  (ஒ றி) வ கி றன. ஒ த  – ெபா த .

(ஆ)

(ஆ)
நி ற சீ                                                            வ த சீ
ெச வ ேபா                                                  கத க ண
ெச          வ               ேபா                           க த         க           ண 

 ஒ             ஒ              ெந ஒ ஒ                          ஒ        ஒ            ஒ
தனி              தனி             தனி            இைண    தனி        தனி



றி             றி            ெந                              றி          றி       றி
ஒ              ஒ             ஈெரா                        ஒ            ஒ          ஒ
ேந              ேந               ேந             நிைர           ேந            ேந
ேதமா கா  (வா பா )                                              ளிமா கா
இதி  நி ற சீாி  ஈ றைச ேந ; வ த சீாி  தலைச நிைர. `ேந   நிைர’ என
ேவ ப  (ஒ றா ) வ கி ற .

இ வா  ஒ றி  ஒ றா  வ வைத  க தி, ன  தைள எ பத  அளி த
விள க ட , `தைள எ ப  சீ களி  ெதாட  இய க தி  நி ற சீ  எ றத
ஈ றைச , வ த சீ  எ றத  தலைச  ஒ றி  ஒ றா  தைள  (பிைண )
நி ப  தைள’ எ  றலா  ேபால  ேதா கிற . ேம , தைளைய `ஒ  தைள’
`ஒ றா  தைள’ எ  இ வைகயாக  ப கலா  ேபால  ேதா கிற
அ லவா? ேதா றேவதா , இல கண விள க ஆசிாிய  அமிதசாகரைர விட  ெதளிவாக,
த சீ  தனேதா  ஒ ற  உற த
எ இர  ஆ  இய பிய தைளேய

என  றி பி ளா .

4.1.1 எ வைக  தைளக

இனிய மாணா க கேள! நா  ஒ றிய தைள, ஒ றாத தைள எ  வைக பா
ெவ பா, ஆசிாிய பா, க பா, வ சி பா எ  நா வைக  பா க  உாிய
தைளகைள  ப றி, இனி  ப ேபா .

நா வைக  பா க  உாிய தைளக  ெமா த  ஏ . அைவயாவன:

1. ேநெரா  ஆசிாிய தைள [மா  ேந ]

2. நிைரெயா  ஆசிாிய தைள [விள   நிைர]

3. இய சீ  ெவ தைள [மா  நிைர; விள   ேந ]

4. ெவ சீ  ெவ தைள [கா   ேந ]

5. க தைள [கா   நிைர]

6. ஒ றிய வ சி தைள [கனி  நிைர]

7. ஒ றாத வ சி தைள [கனி  ேந ]

4.1.2 தைளக  – ெபய காரண

இ த ஏ வைக  தைளக  இ த இ த  ெபய கைள  ெபற  காரண  எ ன?
காரண கைள  ெதாி  ெகா வ  ந ல . ெதாிவத  னா , நா , சீ களி
ெபய கைள  பாட தி  ப ேதா  அ லவா? அவ ைற நிைன த  மிக
ந லதா . உாிய ெசா  எ ப  `உாி ெசா ’ எ  ம வி வ  எ பைத ,
ஆசிாிய பா  உாிய சீ  `ஆசிாிய உாி சீ ’ எ , இய சீ  எ  வழ க ப
எ பைத , ெவ பா ாிய சீ  ெவ சீ  எ  ெவ பா சீ , ெவ ைள உாி சீ
எ  வழ க ெப  எ பைத , வ சி பா ாிய சீ  வ சி ாி சீ  எ



வழ க ப  எ பைத , க பாவி  எ  தனிவைக சீ  இ ைல; ெவ சீேர
அத  சீ  எ பைத  நிைனவி  நி க . ஏெனனி , யா பில கண லா
இ த  சீ கைள ைவ ெகா ேட தைளக  ெபயாி கிறா க  எ பத காகேவ
ஆ .
இய சீராகிய ஆசிாிய உாி சீ  நி  அகவேலாைசைய உ டா க வ  சீ ட
ப த ப வதா  ஆசிாிய தைள;
இய சீராகிய ஆசிாிய உாி சீ  நி  ெவ பா ாிய ெச பேலாைசைய உ டா க
வ சீ ட  க தலா  இய சீ  ெவ தைள;
ெவ ைள ாி சீராகிய ெவ சீ  நி  ெவ பா ாிய ெச பேலாைசைய
உ ப ண வ சீ ட  ெதாட தலா  ெவ சீ  ெவ தைள;
வ சி ாி சீ  நி  வ சி பா ாிய கேலாைசைய உ டா க வ சீ ட
ெதாட தலா  வ சி தைள;
ெவ பா ாி சீராகிய ெவ சீ  நி  க பா ாிய ளேலாைசைய எ வி க
ஏ ற வ சீ ட  பிைண தலா  க தைள (க  – ள )

எ  நா வைக  பா ாிய தைளக  ெபய  ெப கி றன.

4.1.3 தைளக  : ப , அட  தைள

தைளக  ஏ  ஒ றிய தைள ஒ றா தைள எ ற இர  ப க
அட கி றன. `ஒ றிய தைள’ எ  ப  அட  தைளக  நா .
அைவ:

1. ேநெரா றாசிாிய தைள

2. நிைரெயா றாசிாிய தைள

3. ெவ சீ  ெவ தைள

4. ஒ றிய வ சி தைள

ஒ றாத தைள எ  இர டா  ப பி  அட வன  தைளக . அைவ:

1. இய சீ  ெவ தைள

2. க தைள

3. ஒ றாத வ சி தைள



4.2 ஒ ய தைளக

எ த சீ  நிைல சீராக நி கி றேதா அ த சீாி  ஈ றைசேய வ த சீாி  தலைசயாக
அைம மானா  அ வைக  தைளக  ஒ றிய தைளக  எ  ெபய  – இ , ெபா
விதி.

இ , எ த சீ  எ ற  இய சீ  அகவ  சீ , ெவ சீ , வ சி ாி சீ
எ பவ ைறயா ; வ த சீாி  தலைச எ ற  ேந  அ ல  நிைரைய ஆ .

இய சீ  அ ல  ஆசிாிய ாி சீைர வா பா  வைகயி  ெசா வெத றா , `மா சீ ’
எ , `விள சீ ’ எ  றி பிட  ேவ . மா சீ  விள சீ  ஈரைச சீாின.

ெவ சீ  அ ல  ெவ ைள ாி சீ  எ ப  வா பா  வைகயி  `கா சீ ’
என ெப . கா சீ  எ றாேல, அ  ேநரைசைய இ தியாக  ெகா ட வைச சீ
நா  எ பைத நா  அறிேவா .

வ சி ாி சீ  எ பைத வா பா  வைகயி  `கனி சீ ’ எ  வழ வ . கனி சீ
எ றாேல, அ  நிைரயைசைய இ தியி  ெகா ட வைச சீைர தா  எ ப , அ
நா  எ ப  நா  அறி தைவ தா .

4.2.1 ேந  ஒ றா ய தைள

ேந  ஒ  ஆசிாிய தைள எ பதி  ஒ  எ ப  ெபா  என  ெபா ப .

`காம  ேசவ ’ – இ  ெதாைக  கட  வா தி  காண ப வ . இ சீ க
இட ெப ற பா , ஆசிாிய பாவா .
நி ற சீ  வ த சீ
காம  ேசவ
கா ம  ேச வ 
ெந  ஒ ெந  
தனிெந  தனி றி  ஒ  தனி ெந  இைண றி
ேந  ேந  ேந  நிைர
ேதமா (வா பா ) விள  (வா பா )
ேந   ேந

ேந  ஒ றாசிாிய  தைள

நி ற சீ  ஆசிாிய உாி சீ , வ த சீாி  தலைச ேந அைச.

ேந   ேந  ேந  ஒ றாசிாிய தைள. நி ற சீாி  ெபயரா  ஆசிாிய தைள
என ப கி ற ; ஒ றிய அைசகளி  ெபயரா  வித  ேநெரா றாசிாிய தைள
என ப கி ற .

4.2.2. ைர ஒ றா ய தைள

தாமைர ைர

இ  ெதாைக  கட  வா தி  இட  ெப வேத. ஆசிாிய பாவி



த ர  சீ க  இைவ. `தாமைர’ – நி ற சீ ; ` ைர ` வ த சீ . இ விர
சீ க  இைடேய அைம த ப த ைத  கா ேபா .

நி ற சீ  வ த சீ
தாமைர ைர
தா ம ைர  ைர  
ெந      ஒ
தனிெந  இைண றி  இைண றி  தனி றி  ஒ
ேந  நிைர நிைர ேந
விள  (வா பா ) ளிமா (வா பா )

நிைர  நிைர
நிைரெயா றாசிாிய  தைள
நி ற சீ  ஆசிாிய உாி சீ

நி ற சீாி  இ தி அைச நிைரயைச

வ த சீ  ைர

வ த சீாி  த  அைச நிைரயைச
நிைர  நிைர ெயன ஒ கி ற . ஆசிாிய உாி சீ  ஆகிய விள சீ  நி  த
இ தியைசயாகிய நிைரையேய வ  சீாி  தலைசயாக  ெகா  ஒ கி ற .
எனேவ, நிைரெயா றாசிாிய  தைள. ஆக நி ற சீாி  ெபயரா  ஆசிாிய தைள என
ெப கி ற ; ஒ றிய அைசகளி  ெபயரா  `நிைரெயா ’ எ  வித பிைன
ெப  நிைரெயா றாசிாிய தைள என ப கி ற .

4.2.3 ெவ  ெவ டைள

யாதா  நாடாமா  ஊராமா  எ ெனா வ
சா ைண  க லாத வா

இ  ற  ெவ பா.

நி ற சீ  வ த சீ
யாதா  நாடாமா
யா தா   நா டா மா 
ெந ெந  ஒ ெந ெந ெந ஒ
தனி ெந  தனி ெந  தனி றி  ஒ  தனி ெந  தனி ெந  தனி ெந  ஒ
ேந  ேந  ேந  ேந  ேந  ேந
ேதமா கா  (வா பா ) ேதமா கா  (வா பா )
கா   ேந
ெவ சீ  ெவ தைள

நி ற சீ  யாதா ; யாதா  எ ப  வைச சீ . வைச சீாி  `கா ’ எ
வா பா ைட இ தியி  ெகா ட சீ . `கா ’ எ  வா பா ைட இ தியி  ெகா ட
சீ க  நா . இ நா  ெவ சீ  என ப . எனேவ, இ  நி ற சீ  ெவ சீ
எ ப  ெதளி .

ெவ தைள எ ப  ெவ பாவி ாிய தைளயா . இ  ெவ தைளைய



உ வா கிய சீ  எ ? ெவ சீ  தாேன? எனேவ, அ  ேதா ற (உ வா கியைம
ேதா ற) ெவ சீ  ெவ தைள என ப கி ற .

கா  எ  வா பா ைட ைடய வைச சீாி  ேநரைச, த   ேந  அைச வர
ஒ றி ெவ சீ  ெவ டைள ஆகி ற . கா   ேந - ெவ சீ  ெவ டைள.

4.2.4 ஒ ய வ தைள

ம தா நில  வ தைச ப
ெவ சாமைர ைடெபய தர
ெச தாமைர தா மல மிைச
எனவா
இனிதி  ேதா கிய இைறவைன
மனெமாழி ெம களி  வண  மகி ேத

இ  றள  வ சி பா எ  வைகயின . ெமா த தி  வ சி பா . நா , ஒ
ேசா பதமாக இ பா  வ , ெவ சாமைர ைடெபய தர என வ  ஓர ைய
ெகா ேவா ; தைள கா ேபா .

நி ற சீ  வ த சீ
ெவ சாமைர ைடெபய தர
ெவ  சா ம ைர  ைட ெப ய  த ர 

 ஒ ெந       ஒ   ஒ
தனி  றி  ஒ  தனி ெந  இைண  றி  இைண  றி  இைண  றி  ஒ
இைண  றி  ஒ
ேந  ேந
நிைர நிைர
நிைர நிைர
ேதமா கனி (வா பா ) க விள கனி (வா பா )
கனி  நிைர
ஒ றிய வ சி தைள
எ த  சீ  நி ற சீராக நி கி றேதா அ த  சீாி  ஈ றைசேய வ த சீாி  தலைசயாக
அைம மானா  அ வைக  தைளக  ஒ றிய தைளக  எ  ெபய ெப  எ ,
பாவி  எ வைக பா  எ த சீ  உாிைம ெப ளேதா அ த உாிைம சீாி
ெபயேர தைள  ெபயரா  எ  ப  ெகா கிேறா  அ லவா? அ த
விள க  ெபா த ேம  அலகி டதைன  பா ேபா .

நி ற சீ , `ெவ  சாமைர’ எ ப . இ , வைச சீ , கனி எ  வா பா
ெசா  வ ; வ சி ாி சீ . கனி எ  வா பா  ெகா ட இ த நிைர
வைச வ சி உாி சீ , வ  சீாி  தலைசெயா  (நிைர) ஒ கி ற .

இனிய மாணா க கேள! இ  நி ற சீ  எ ? வ சி ாி சீ . எனேவ, அ ,
உ டா  தைள, வ சி தைளயா . வ சி ாி சீ  எ ற நி ற சீாி  ஈ றைச எ ?
நிைரயைச. வ த சீாி  தலைச எ ? நிைரயைச. எனேவ, நிைரெயா  நிைரெயன
ெபா தி – ஒ றி வ கி றன அ லவா? ஆ  எனி , நிைர ஒ றிய தைள எனலா .
நிைர ெயா றிய தைளக  பிற  உள. இ , வ சி தைள  நிைர ஒ றிய .
ஆதலா , இைவெய லா  விள க, நிைரெயா றிய வ சி தைள எ  ெசா ல
ேவ யவ க  க  க தி ஒ றிய வ சி தைள எ றன . ஒ றிய வ சி தைள



எனேவ ஒ றாத வ சி தைள எ  ஒ  இ ப  இன றி த  அ ல
அ தாப தி வைகயி  உணர கி ற .

இத  திய பாட தி  ெவ பா ப றிய ெச திகைள  க றீ க . இ பாட தி
இர டாவதாக உ ள ஆசிாிய பா ப றி , நா காவதாக உ ள வ சி பா ப றி
அறிய ளீ க . றாவதாக உ ள க பா ப றிய ெச திக  விாிவாக உ ளதா
அதைன அ த பாட தி  பயிலலா . நிர  ைறயி  (வாிைச ைற)
ெச ய ெப ள இ மா ற  பாட களி  அள  மிக நீளாம  அைமயேவ எ பைத
மன  ெகா க. இ தியி  ம பா ப றி  ற ப கிற .

த  மதி  : வினா க  – I



4.3 ஒ றாத தைளக

, எ த சீ  (இய சீ , ெவ சீ , வ சி சீ ) நிைல சீராக நி கி றேதா அ த
சீ ாிய பா களி  ெபயைரேய தைள  ெபயராக ைவ ளன  எ , எ த  சீ
நிைல சீராக நி கி றேதா அ த  சீாி  ஈ றைசேய வ த சீாி  தலைசயாக
அைம மானா  அ வைக  தைளகைள ஒ றிய தைளக  எ றன  எ  ப ேதா .
இ ேபா  இ , நி ற சீாி  ஈ றைசேயா  வ  சீாி  தலைச ஒ றாைமயா
உ டா  தைளகைள  கா ேபா . இைவ, ஒ றாத தைளக  என ப கி றன.

ஒ றாைமயாவ , நி ற சீாி  ஈ றைச `ேந ’ அைசயானா  வ த சீாி  தலைச
நிைரயாவ ; நி ற சீாி  ஈ றைச `நிைரயைச’ ஆனா  வ த சீாி  தலைச ேந  ஆவ
ஆ .

ஒ றிய வ சி தைள, ஒ றாத வ சி தைள எ பன த  ெபா ைள  தாேம உண
இல கண  உைடய ெசா களா .  ெசா ன ஒ றாத தைளக  ற  இய சீ
ெவ தைள  க தைள  ஆகிய இர  ஒ றாைமயாகிய த  இல கண ைத
கா வதி ைல எ ப  கவனி க த வ . இனி ஒ றாத தைளக  றைன
கா ேபா .

ஒ றாத தைளக  ஒ றாக இய சீ  ெவ டைளைய இன  ப றி  ெகா டா ,
இ தைள இர  வைகயாக வ வைத  கா கி ேறா . மா  நிைர  இய சீ
ெவ டைள ; விள  ேந  இய சீ  ெவ டைள. இ வைகயி , ஒ றாத தைளக
நா  என  க த  ேதா கி ற .

4.3.1 இய  ெவ தைள

ஒ றாத தைளக  ஒ , ெவ பா ாிய தைளக  ஒ  வைக. ெவ பா
உாிைம , இய சீாினா  உ வாவ  எ ப  ேதா ற இய சீ  ெவ டைள என
ெப வ . இய சீ  ெவ டைள எ ற ெபயேர அத ைடய இல கண ைத  தா கி
ெகா ள . மா  நிைர எ  நி பதா  வ வ .
பிறவி  ெப கட  நீ வ  நீ தா
இைறவ  அ ேசரா தா

இ  ற  ெவ பா. இத  `பிறவி’ எ ப  நி ற சீ ; `ெப கட ’ எ ப  வ த சீ .

`நீ வ ’ எ பைத ேநா க  `ெப கட ’ எ ப  நி ற சீ ; நீ வ  எ ப  வ த சீ .
இ க  ன  ற ப ட . நிைன  பா க .

நி ற சீ                                                       வ த சீ
பிறவி                                                            ெப கட
பி ற     வி                                                               ெப       க ட 

       ஒ                                                            ஒ       ஒ
இைண றி      தனி றி  ஒ      இைண றி  ஒ      இைண றி  ஒ
நிைர     ேந                                                                                      நிைர     நிைர
ளிமா (வா பா )                                                        க விள  (வா பா )

மா  நிைர
இய சீ  ெவ டைள



நி ற சீ  `பிறவி’ எ ப . இ , இய சீ ; இய சீாி  `மா’ எ  வா பா  ெசா ைல
இ தியி  ெகா ட ஈரைச சீ . இ மா சீாி   ேந  அைசைய தலாக ைடய சீ
வ தி தா  ஒ வதா  இ தி . அ வா  வரவி ைல. மாறாக, நிைரயைசைய
தலாக ைடய சீேர வ ள . அதாவ , ஒ றாத சீேர வ ள . மா(ேந ) 

நிைர ெயன. எனேவ, ஒ றாத தைள.

ெவ பா ாிய தைள ெவ டைள என ப . ஆதலா , இ  வ த  ெவ டைள.
அ  இய சீரா  வ த ெவ டைள. ஆகேவ, இ  இய சீ  ெவ டைள
என ப கி ற . மா(ேந ) –  – நிைர, இய சீ  ெவ டைள.

நி ற சீ                                                                                                       வ த சீ
ெப கட                                                                                                 நீ வ
ெப       க ட                                                           நீ       வ 

  ஒ       ஒ                                                            ெந ஒ       ஒ
இைண றி  ஒ      இைண றி  ஒ      தனிெந  ஒ      இைண றி  ஒ
நிைர     நிைர     ேந      நிைர
க விள  (வா பா )     விள  (வா பா )
விள   ேந
இய சீ  ெவ டைள

நி ற சீ  ெப கட . இ , இய சீ . விள  எ  வா பா  ெசா ைல இ தியி
ெகா ட ஈரைச சீ . இ த விள ஈ  இய சீாி  ன  ேநரைசைய தலைசயாக
ெகா ட வ  சீ , தைள ள . விள   ேந  வ  இய சீ  ெவ டைள
ேதா றிய .

4.3.2 க தைள

ெவ பா ாிைம ைடய சீ  நா . அைவ, `கா ’ எ  வா பா ெசா ைல
இ தியி  ெகா ட வைச சீ களா .
ேதமா கா
ளிமா கா

க விள கா
விள கா

எ பன அைவ. ெவ பா ாிய இைவ க பா  உாியவாகி றன.

ெவ பா உாி சீ  நி  வ சீ  தலைச நிைரயைசயாக அைம மானா  க தைள
ேதா . அஃதாவ , கா   நிைர வ வ  க தைளைய  ேதா வி ப  எ ப
ெபா . கா   நிைர எனேவ, ஒ றாத  எ ப  ெவளி பைட (கா  – ேந ).
நீரா  கட த நிலமட ைத  ெகழிெலா
சீரா  வதனெமன  திக பரத க டமிதி
த கசி  பிைற த  தாி தந  திலக ேம
….. ….. ….. தமிழண ேக.

நி ற சீ                                                                      வ த சீ
நீரா                                                                       கட த
நீ     ரா                                                                   க ட            த
ெந     ெந      ஒ                                                                     ஒ     



தனிெந      தனி ெந      தனி  றி  ஒ      இைண  றி      இைண  றி  ஒ
    தனி  றி
ேந                 ேந                        ேந                                        நிைர                       நிைர            
                          ேந
ேதமா கா  (வா பா )                                          க விள கா  (வா பா )
கா   நிைர
க தைள

இ , நி றசீ  `நீரா ’ எ ப . இ  வைச சீ . கா  எ
வா பா ெசா ைல இ தியி  ெகா ள வைச சீ . கா  ஈ  வைச சீ
நா  ெவ பா ாிய சீ க . அஃதாவ  ெவ ைள ாி சீ க  அ ல
ெவ சீ க . இ வைக சீ க  ன  ேநரைச த ய சீ  வ தி மாயி  ெவ சீ
ெவ டைளயாகி ஒ றிய தைளயி  அட கியி . அ வா  ஒ றாம
நிைரயைசைய தலாக உைடய சீ  வ  ப த ப டதா  க தைள ேதா றிய ;
ஒ றாத தைளக  ஒ றாயி .

4.3.3 ஒ றாத வ தைள

வ சி பா  உாிைம ற சீ க  நா . அைவ, `கனி’ெய  வா பா
ெசா ைல இ தியி  ெகா ட வைச சீ களா . இவ றி  றா  அைசக
நிைரயைசயா  இ  ( ). அைவ:
ேதமா கனி
ளிமா கனி

க விள கனி
விள கனி

எ  வா பா ன.

வ சி உாி சீ  நி , வ  சீ  தலைச ேநராக (ேநரைசயாக) அைம மானா
ஒ றாத வ சி தைள ேதா .
ம தாநில  வ தைச ப
ெவ சாமைர ைடெபய தர

இைவ வ சி பா ஒ றன  அ க . இத  வ  `ம தாநில ’ எ ப  நி ற சீ ;
`வ தைச ப’ எ ப  வ த சீ  ஆ .

நி ற சீ                                                        வ த சீ
ம தாநில                                                    வ தைச ப
ம        தா  நி ல                                           வ    த ைச   ப

 ஒ      ெந          ஒ                                      ஒ       ஒ      
தனி  றி  தனி      இைண                          தனி  றி   இைண    தனி  றி
ஒ         ெந   றி  ஒ                        ஒ           ஒ
ேந            ேந          நிைர                              ேந                நிைர           ேந
ேதமா கனி (வா பா )                                     விள கா  (வா பா )
கனி  ேந
ஒ றாத வ சி தைள

இ , நி ற சீ  `ம தா நில ’ எ பதா . இ , வைச சீ , அ  `கனி’ எ



வா பா  ெசா ைல இ தியி  உைடய வைச சீ . கனி எ  வா பா
இ  சீ க  நா  வ சி ாி சீ  எ பைத ேமேல பா ேதா . இ த நிைரயைசைய
இ தியி  ெகா ட கனி வா பா  சீ க   நிைரயைசைய தலாக  ெகா ட
கனி வா பா  சீ க  வாி  ஒ றிய வ சி தைள ேதா  எ பைத ன
பா ேதா . அ ேபால ஒ றி வராம  வ சி ாி சீ  , ேநரைசைய த  ெகா ட
சீ , ஒ றாம  வ ள . ஒ றாம  கனி  ேந  (நிைர  ேந ) எ  வ வ
ஒ றாத வ சி  தைளயா .

ேம ப த ெச திக  எ லா  ெசா லவ த காாிைகைய  கா ேபா , அ ,
த சீ  தன( ) ஒ றி  த தைள
யா ;தண வாதவ சி வ சீ  விக ப  வ சி ( )
உாி ;வ  ேலா  வ த ெவ சீ  விக ப  க தைள
யா வி ; ெவ டைளயா  ஒ சீ  அகவ  உாி சீ
விக ப  ஒ தேல

எ பதா

 



4.4 க  அைவ ேதா  தைளக

, நா , சீ க  நா  வைக ப  எ , அைவ ஓரைச  சீராகிய அைச சீ ,
ஈரைச சீ , வைச சீ , நாலைச சீ  எ  ப ேதா . இ ெபய க  அைசயி
எ ணி ைகைய  க தி ைவ த ெபய க .

இைவ, வா பா  க தி  ெப  ெபய க  கீ வ வன:

அைச சீ  – நா , மல

ஈரைச சீ  – மா சீ , விள சீ

வைச சீ  – கா சீ , கனி சீ

நாலைச சீ  – சீ , நிழ சீ

இைவ ெச ளி , அ ெச ாிய ஓைசைய  த  உாிைம ப றி எ  ெபய க .
மா சீ  விள சீ          - இய சீ  / அகவ  சீ

கா சீ          - ெவ ைள ாி சீ  / ெவ சீ

கனி சீ          - வ சி ாி சீ

நா , மல  எ  வா பா  ஓரைச சீ , ெவ பாவி  இ தி  சீராக வ வ .
சீ  நிழ  சீ  அ கி வ வதைன ேன பா ேளா .

இய சீாி  பிற கி ற தைளக  ேந  ஒ றாசிாிய தைள, நிைரெயா
ஆசிாிய தைள, இய சீ  ெவ டைள எ   தைளக  ஆ .

கா சீராகிய ெவ சீாி  பிற கி ற தைள, ெவ சீ  ெவ டைள யா . ம
க தைள  ஆ .

கனி சீராகிய வ சி சீாி  பிற கி ற தைளக  இர . அைவ, ஒ றிய
வ சி தைள, ஒ றாத வ சி தைள.

இ ேபா  உ களிட  ஒ  வினா எ . அ , அைச சீ , சீ , நிழ  சீ  ஆகிய
இைவ றி  தைளக  பிற பதி ைலயா? எ ற வினாவாக  .
இ வினா  இனி விைட கா ேபா .

4.4.1 அைச  தைள காண

ஓரைச சீ  ெப பா ைம  பா  இைடயி  வரா . ஒ  ேவைள ஒேரா வழி
வ வி டா  எ வா  தைள கா ப ? அத  யா பில கண தா  வழி
வ ளன . அமிதசாகர ,

அைச சீ  இய சீ  ஒ  ஒ தைள ேக

எ கி றா . அைச சீைர இய சீராக  ெகா  தைள கா  வித ைத  பா ேபா .
உாிைம யி க  இ ைமயா



அாிமத  மைழ  க ணா
ெச மதி ெச  தீைமயா
ெப ைம ெகா ற எ பேவ

இ  `வ சி வி த ’ எ  பாவின வைகைய  சா த பாட . இத க  இைடயி
`மைழ’ எ  ஓரைச சீ  `ெச ’ எ  ஓரைச சீ  பயி கி றன.
இ விட களி  ஈரைச சீ க  வ தி க ேவ . கவிஞ  ெகா ளவி ைல.
கவிஞ க  இ வா  ச ைகக  உ .

நி ற சீ                                                                                               வ த சீ
மைழ                                                                                            க ணா
ம ைழ                                                                                             க  ணா 

                ஒ                                                                       ஒ                                                  
ெந ஒ
இைண றி  ஒ                                                                   தனி றி  ஒ            
தனிெந  ஒ
நிைர அைச                                                                                       ேந                                  ேந
விள  (வா பா  இ ைல)                                                                       ேதமா (வா பா )
இய சீ  ெவ டைள

(இத  மல  எ ற வா பா  த த  ஆகா . ெவ பாவி  இ தியி  வரவி ைல
எ பேத காரண . `அைச சீ  இய சீ  ஒ ’, எ றதனா  விள சீராக  ெகா ள
ேவ )

விள  ேந  என வ  இய சீ  ெவ டைள பிற கி ற . இய சீராவ ,
ஒ றாைமயா தா  எ பைத நிைனக.

அ த, அைச சீ  `ெச ’ எ ப . ெச  – நி ற சீ ; தீைமயா  வ த சீ , இவ ைற
அலகி ேவா .
நி ற சீ                                          வ த சீ
ெச                                         தீைமயா
ெச                                     தீ       ைம        யா 

 ஒ                                       ெந  ெந ஒ
தனி றி  ஒ               தனிெந      றி  ெந  ஒ
ேந                                   ேந                          நிைர
மா (ெகா ள ேவ ய வா பா )     விள  (வா பா )
மா  ேந  (ேந   ேந  – ஒ கி ற )
ேநெரா றாசிாிய தைள

`அைச சீ  இய சீ  ஒ ’ எ ற விதியா , `ெச ’ என வ த ேந  அைச  `மா சீ ’
வா பா  த ேதா . மா  ேந  எ ற வைகயி  ஒ றி வ ததனா
ேநெரா றாசிாிய தைள பிற ததாக  ெகா கி ேறா .

ஆக, ஓரைச சீைர இய சீேரேபால  ெகா ள  ேவ ; ெகா  வ  சீ  த
அைசேயா  ேநரா  ஒ றியைத ேநெரா றாசிாிய தைள என  ேவ  (மா 
ேந ).

வ  சீ  த  அைசேயா  நிைரயா  ஒ றியைத நிைர ஒ  ஆசிாிய தைளயா க



ேவ  (விள   நிைர).

வ  சீ  த  அைசேயா  ஒ றாதைத இய சீ  ெவ டைளயாக  ெகா ள
ேவ  எ பன யா பில கண தா  ெகா ைககளா  (மா  நிைர).

4.4.2  தைள காண

` சீ ’ எ ற  உ க  நிைனவி  வரேவ யன, நாலைச சீ  எ ப  இ த
ஈ ைற ைடய சீ க  எ  எ ப தா . இ சீ க  அ கி வ வன; வ சி பாவி
ெப பா  பயி  எ பன ேபா ற ெச திகைள ைனய பாட களி
ப ேளா .

ஆசிாிய  அமிதசாகர  `க ணிய விள  கா சீ  அைனய’ எ ற விதியா  சீ
எ டைன  கா சீராக  ெகா க எ கி றா . ெகா டா , வ  சீ  தலைசேயா
ஒ வ , அதாவ , கா சீ  நி  வ  சீ  தலைசேயா  ஒ வ  ெவ சீ
ெவ டைள ஆக  ெகா ள ேவ .

எ-கா.

வ வா  த  ம ைகய
வ வா த                                                                                        ம ைகய
வ     வா              த                                                      ம      ைக ய      
இைண    ெந    ெந       தனி                                             தனி         இைண     
தனி                                                                              றி       ஒ       ஒ           
றி                                                 றி      றி      றி

ஒ                                              ஒ                          ஒ
நிைர          ேந         ேந      ேந                                                  ேந      நிைர     ேந
ளிமா த

( வைச சீராக  ெகா ள, வா பா )
ளிமா கா

கா   ேந
ெவ சீ  ெவ டைள

சீ  எ  கா சீராக  க த ப வதா , க திய அ கா சீ  நி  வ சீ
தலைசேயா  ஒ றாத  க தைளயாக  ெகாள  ேவ .

எ-கா. `அ க வான  தமரரச ’
அ க வான      தமரரச
அ      க      வா     ன      தம     ரர     ச
ேந      ேந      ேந      ேந      நிைர     நிைர     நிைர
ேதமா த
( வைச சீராக  க த வா பா ) ேதமா கா
கா   நிைர
க தைள

4.4.3 ` ழ  ’  தைள காண

நிைர ஈ  நாலைச சீ க  (ெபா சீ க ) எ . அைவ `நிழ ’ எ



வா பா ெசா ைல இ தியி  ெப கி றன. இவ ைற தா  `நிழ  சீ ’க
எ கி ேறா . இைவ வ  பயி  பா கைள , வ  பயில ெபறாத பா கைள

னேர க  வ ேளா . இைவ, பயி வ  எ ற வ சி பாவி  சில
அ கைள  ெகா  அலகி  தைள பிற மா ைற இனி  கா ேபா .

தைள கா பத  ைண வ வ , அமிதசாகராி  `கனிெயா  ஒ  ஒ ணிழ சீ ’
எ  ெதாடேர ஆ . இத ெபா :

`நிழெல  ெசா யி தியாகிய நிைர  ெபா  சீ  எ  கனிெய
ெசா தியாகிய வ சி உாி சீேர ேபால  ெகா  வ சீ  தலைசேயா
ஒ றி  ஒ றா  வி  வ சி தைள எ  வழ க ப .’

எ பேதயா .

அதாவ , `நிழ ’ எ  வா பா ெசா ைல இ தியி  ெகா  வ
நிைர  ெபா சீ க  (நா கைச சீ க ) எ ; இைவ, எ டைன  தைள
கா ேபா  வ சி ாி சீராக  (கனி சீராக) பாவி  ெகா ள  ேவ ;
பாவி  ெகா , (அ) வ சி ாி சீ  நி  (கனி = நிைர) வ  சீ  தலைசேயா
(நிைரயைசைய தலாக  ெகா ட) ஒ வைத ஒ றிய வ சி தைளயாக  ெகா ள
ேவ ;

(ஆ) வ சி ாி சீ  நி  வ சீ  தலைசேயா  ஒ றாததைன (கனி  ேந )
ஒ றாத வ சி தைள எ  ெகா ள  ேவ  எ ப  ெபா .

(மக ( ழவி) + அ ைக – மக ைக; இ  `மக’ எ ப  இய  உயிாீ .

மக  + அ  ெகா டா  மக + அ  ெகா டா  (மக – மகமாகிய நா ); இ
`மக’ எ ப  விதி உயிாீ . மக  எ பத  இ திெய  ெக  `மக’ என
உயிாீ ெசா ேபா  நி றதா  விதி உயிாீ  ஆகி ற , `மக’ எ ப . அ ேபால,
நிழ  ஈ  நாலைச  சீைர வைச  கனி சீராக  ெகா வதா , `விதி வைச சீ ’ என
ெகா ளலா ேபா  ேதா கி ற ).

(அ) எ-கா.

ெவ க விைன பைக விளிெவ த

நி ற சீ                                                                                 வ த சீ
ெவ க விைன பைக                                                                 விளிெவ த
ெவ      க      விைன      பைக                                                      விளி     ெவ      த
தனி  றி  ஒ      தனி  றி  ஒ      இைண  றி  ஒ       இைண  றி    
 இைண  றி      தனி  றி  ஒ      தனி  றி
ேந                               ேந                                        நிைர                     நிைர                   நிைர    
              ேந             ேந
ேதமா ந  நிழ  (இய )
ேதமா கனி (திாி ) (வா பா )                                           ளிமா கா  (வா பா )
கனி  நிைர (நிைர)
ஒ றிய வ சி தைள



(ஆ) எ-கா.

அ தர பி நி றிய ப
நி ற சீ      வ த சீ
அ தர பி     நி றிய ப
அ      தர          பி     நி      றிய      ப
தனி  றி  ஒ      இைண  றி      தனி  றி  ஒ      இைண  றி      தனி
றி  ஒ      இைண  றி  ஒ      தனி  றி

ேந      நிைர     ேந      நிைர     ேந      நிைர     ேந
விள  த ணிழ  (இய )
விள கனி (திாி ) (வா பா )     விள கா  (வா பா )

கனி  ேந  (நிைர)
ஒ றாத வ சி தைள



4.5 ெதா ைர

இ பாட தி  வழி அறி  ெகா டனவ ைற  ெதா  கா ேபா .

தைள எ ப  நா காவ  ெச .

நி ற சீாி  ஈ றைச  வ  சீாி  தலைச  ப த ப வ  தைள.

தைள ஏ . இ ேவ  தைளகைள  ஒ றிய தைள, ஒ றாத தைள எ  வைக
அட கலா .

ஒ றிய தைளக  நா . அைவ: ேந  ஒ றாசிாிய தைள, நிைர ஒ றாசிாிய தைள,
ெவ சீ  ெவ டைள, ஒ றிய வ சி தைள.

ஒ றாத தைளக  . அைவ: இய சீ  ெவ தைள, க தைள, ஒ றாத
வ சி தைள.

இய சீ  ெவ தைள இ  அைம பி  வ கி ற ; ஒ , மா  நிைர எ ;
ம ெறா , விள   ேந  எ .

பா களி  ெபயரா  தைள வழ க ப கி ற . ெவ டைளைய ெவ சீ
உ டா கினா  ெவ சீ  ெவ டைள; இய சீ  உ டா கினா  இய சீ
ெவ டைள.

நி ற சீாி  ஈ றைச  வ த சீாி  தலைச  ஒ றிவாி  ஒ றிய தைள;
ஒ றாவி , ஒ றாத தைள.

ஆசிாிய பா ாிய தைளக  இர . ஒ , ேநெரா றாசிாிய  தைள ம ெறா ,
நிைரெயா றாசிாிய தைள.

ெவ பா ாிய தைளக  இய சீ  ெவ டைள  ெவ சீ  ெவ டைள மாகிய
இர .

க பா ாிய தைள ஒ ேற. அ . க தைள. அகவ சீ , ெவ சீ , வ சி சீ  எ
இ ப ேபால  க சீ  எ ற ஒ வைக சீ  இ ைல.

அைச சீ , இய சீ , ெபா சீ  என  ெபய  வ தைம கான காரண க  இைவ
எ ப .

அைச சீைர, மா சீ , விள சீ  என வைக ப தி, இய சீ  எ றாக  பாவி  வ
சீாி  தலைசைய ேநா கி  தைள காண .

க ணிய வின ைத  கா சீராக  ெகா , கனிெயா  ஒ  நிழ சீ  எ றைத
ெகா  தைளகைள  காண  ேவ .

த  மதி  : வினா க  – II



பாட  - 5 

D03115 அ  ெதாைட

இ த  பாட  எ ன ெசா கிற ?

‘அ ’ எ ப  ெச  உ க  வாிைசயி  ஐ தா  உ ; ெதாைட, ஆறா
உ  எ  ெசா கி ற , அ , ெதாைட எ  இர  தனிைல
ெதாழி ெபய க ; இர  ெச ளி  றவய உ க  எ கி ற . ‘அள ’
ஒ றைன மன தி  இ தி  ெகா தா  ெபாிய , சிறிய  என நா  ெசா கிேறா
எ கிற . ெச  ஒ , சீர யா  அ யா  நட  ஆத , அவ றா
உ வா  ெதாைடக  பலவா  எ  கி ற .

இ த  பாட ைத  ப பதா  எ ன பய  ெபறலா ?

    பதி  ைறயி  ‘அ ’ ப றிய அறி , பயைன எ வி .
    அ ைய  அ யி  அைம ைப  ெகா  இ ன வைக பா எ  அறி
பய  கி .
    பாவிைன  ைனேவா  அ யி  சி ெற ைல ப றிய அறி  ெபாி  உத .
    ெதாைடக  அைமய  பா , அகவய ப ட நய ட  றவய ப ட நய
ேச ெகா ட பயைன    ெபறலா .
    சீர களி  வைகக , அவ றி கான ெபய க , அ ெபய க  காரண  ப றி
இட ெப றைவ எ பவ ைற அறியலா .
    எ , ெசா , ெபா  ஆகியவ றி  ெமாழி க  சிலேவ ெதாைடகைள
உ வா கி றன எ பைத  ெதளியலா .



பாட அைம

5.0 பாட ைர
5.1அ
5.2நா வைக பா  அ வைரயைற
த மதி  : வினா க  – I
5.3 ெதாைட
5.4ெதா ைர
த  மதி  : வினா க  – II



5.0 பாட ைர

எ ப ெப வ  எ த ப வ  ஆகிய காரண களா  ெபய ெப ற எ
அைச  உ பா ; எ  ஒ ெறா  ஒ  இர மாக  ெதாட
இய ேபா  உ டா  உ  அைச; அைச தனி  நி  இர  
நா  எ  இைய  நி  உ வாவ  சீ ; ஒ  சீாி  ஈ றைசேயா  வ சீாி
த  அைச தைள  (பிைண ) நி பதா  ேதா வ  தைள; இ தைன  ைதய

பாட களி  ப  வ ேளா .

இ ேபா  இ த  பாட தி , தைளக  ெபா தி நட பதாகிய அ ைய  ப றி  ப க
இ கி ேறா .

ேம , அ  இர ேடா சீ க  இர ேடா பைட ேபா  அைவ அழ ற
அைமயேவ  எ , ெசா , ெபா  ஆகியவ றி  ெமாழி  கைள
பய ப தி  ெதா பதாகிய ெதாைடைய  ப றி  ப க இ கி ேறா .



5.1 அ

அ  எ ப  ெச  உ க  ஆற  ஒ ; ெச  உ களி  வாிைசயி
ஐ தாவதாக ைவ  எ ண ெப வ . ‘எ  அைச சீ  ப த , அ  ெதாைட’ எ
அமிதசாகரரா  ைவ  ைற ெசா ல ப கி ற .

மனித , வில  த யன அ களா  நட கி றன. நட க  ைணயா  அ ைய
‘பாத ’ எ கி ேறா . பா  அ யா  நட த  ஒ ைம ப றி  பாடல ைய
அமிதசாகர  ‘பாத ’ எ கி றா .
… … … ; அ தைள
அ  நட த  அ ேய; அ  இர
ெதா ம  ேசற  ெதாைடேய’

எ  பா, ‘அ ’ எ றத  ெபய காரண ட  அத  விள க ைத  ஒ ேக
அறிவி பதாக அைம ள .

சீ களி  ெதாட  இய க தா  உ டா  ஒ  ஒ ைக அ ல  ஒ நைடைய
(Rhythm) தைள எ றா , சீ க  ெதாட  இய  வ விய க  (concatenated on chain
movement) அ  எ  ெசா லலா  என  அ  விள க  த கி றன .

கமாக  ‘சீ க  த  ெதாட  இய  ெச ளிய க அல  அ ’ எ
ெசா  ைவ கலா .
க றதனா லாய பயென ெகா  வாலறிவ
ந றா  ெதாழாஅ  எனி

எ ப  ற  ெவ பா. இ , இர  வாிகளா  ஆகிய  எ  ற டா ; இர
அ களா  வ த  எ ேற த  ேவ . இ , அ  எ ப  பாவி அ ,

க றதனா லாய

எ பதி  இர  சீ க  உ ளன. இைவ ஒ  தைளைய உ டா கி றன. ஒ
தைளைய உ டா கி ற இர  சீ கேள பாவி  ஓர யாகி நிர வ  உ .
சா :

(1)                                  (2)
‘திைர த                     சா ைக
நிைர த                      ேபா நிைற ( )
இைர ப                        ேத கேள
விைர ெகா               மாைலயா ’

இ வா  வ வனவ ைற  ‘சீ  அ ’ எ ப . எனேவ, இ  நா  சீ களா  நிர
‘சீர ’கைள  பா க இ கி ேறா . சீ களா  நிர பி அ யாகி  பா
அ யா  (வாியா ) பாடல ைய  பா க இ கி ேறா .

5.1.1 அ  வைகக

ேன சீ களா  நிர வ  ‘அ ’ எ  பா ேதா . சீ க  இர னா  ஓர
நிர பினா  அைத  றள  எ றன . சீ க  றனா  நிர பினா  அ  சி த ;



சீ க  நா கனா  நிர பினா  அளவ  அ ல  ேநர ; ஐ தனா  நிர பினா
ெந ல ; ஆ , ஏ , எ  என ஐ  ேம ப ட சீ களா  நிர பினா  கழிெந ல
எ றன  யா பில கண லா .

இவ ைறேய ெசா ைற மா றி இர  சீ களா  இய வ  றள ; 
சீ களா  இய வ  சி த ; நா  சீ களா  இய வ  அளவ ; ஐ  சீ களா
இய  அ  ெந ல ; ஐ  ேம ப ட அ களா  இய  அ , கழிெந ல
எ  வ .

ேம  யா பில கண லா  சில , ஒ தைளயா  வ த அ , ‘ றள ’; இ தைளயா
வ த அ  ‘சி த ’;  தைளயா  வ த அ , அளவ ; நா  தைளயா  வ த அ ,
ெந ல ; நா  தைளயி  மி  ஐ  தைளயா  ஆ  தைளயா  ஏ
தைளயா  வ  அ , கழிெந ல  எ  ெசா வ  உ .
ற ஒ  ப த ; இ தைள சி தா ;
தைள அளவ ; நா தைள ெந ல ;

ஐ தைள தலா எ தைள கா
வ த  பிற  கழிெந ; எ ப

யா  யா  எ த எ த ைறயி  ெசா னா  ெச தி ஒ ேற. இ வைகயி  ‘சீர ’ ஐ
வைக ப வ  ெவளி பைட. அைவ:
றள

சி த
அளவ
ெந ல
கழிெந ல

5.1.2 அ  வைகக  – ெபய காரண

ேப  வழ கி  ட ‘அள  ேப ’ எ றவ க  தமிழ க . அ ய  வ வ  ‘அ றா
அளவறி க’, ‘ஆ றி  அளவறி  ஈக’ எ றவ . இவ , அளவறி  ேபசேவ
எ பைத  உ ளட கி தா  ‘பயனி ெசா  பாரா  வாைன மக என  ம க  பத
என ’ எ  றைள யா தி பா  என  ெகா வதி  தவறி ைல.

ேப  ேப ேக அள  ேவ  எ றவ க  ெச  ெச  அள
ேவ யி ப . எதைன  ெபாிய  சிறிய  எ ப , மன தி  ஏேதா ஓ  அளைவ
ைவ ெகா தா ! எ ணி பா க . மாணா க கேள! உ ைம விள .

ெச  லா  யாவ  ஒ  ேந ெகா ட அ , ேநர . ேந த  –
ஒ ெகா த , ேந த  எ பத  இ ெபா  இ பைத ‘ேந சி கட ’, ‘ேதாழி
தைலவனி  ைற ேந தா ’ எ  ெதாட களி  காணலா . ெதாைட
விக ப கைள  ப றி பி ன  ப க இ கி ேறா . அ விக ப கைள ெய லா
அறி  ‘இைண ேமாைன’, ’ெபாழி  ேமாைன’ ’ ைழ ேமாைன’, ’ஒ உ ேமாைன’,
‘ேம க வா  ேமாைன’, ‘கீ க வா  ேமாைன’, ‘  ேமாைன’ எ றவா
கண கிட உத வ  நா  சீரா  இய ற அளவ  தாேன? கண கி வத  லவ
எ லா  அளவ ையேய ேந தன . ஆைகயா  அளவ யி  ெபய  ‘ேநர ’ என
ெகா ள ெப ற  எ  காரண  க பி கலா  அ லவா?

ஒ ைற அளவாக  ெகா தா , அ வளைவவிட  ச  சிறிய ; சிறிய ; ெபாிய ;



மிக ெபாிய  எ  பிறவ ைற  ெசா ல .

அளவ  எ ப  நா  சீ கைள  ெகா ள . அளவ யினி  ஒ  சீ  சி வ
– ைறவ  – சி த . ‘உைன சி ெத  ெசா ய நா  சி ேம’ எ  தமி வி

வி  சி  எ ப , ைற  எ ற ெபா ளி  வ கி ற . றள , மிக
ைடயான அ . ற , ’ றள ’, ’தி றள ப ’ எ  இல கிய  ெதாட களி

மிக  ைடயானவ ைற  ெசா ல  ’ ற ’ எ ப  ஆள ப ள . அளவ யி
நீ ட  எ ப  ப றி ெந ல  என ெப ற . ெந ல யி  நீ ட  எ ப  ப றி ஒ
ெபா ப ெமாழி வா பா டா  கழிெந ல  என ெப கி ற . எனேவ,
நா  சீ  ெகா ட  அளவ

 சீ  ெகா ட  சி த .
இ சீ  ெகா ட  றள
ஐ சீ  ெகா ட  ெந ல
ஐ  ேமலான சீ  ெகா ட  கழிெந ல  ஆ .

றள

‘திைர த சா ைக
நிைர த ேபா நிைற
திைர ப ேத கேள
விைர ெகா  மாைலயா ’

எ  இ பாட  வ சி ைற  பாடலா . இ  நா  அ கைள  ெகா ள .
‘திைர த சா ைக’ தல ; ‘நிைர தேபா  நிைற ’-இர டா  அ ; ‘இைர ப
ேத கேள’- றா  அ ; ‘விைர ெகா  மாைலயா ’- நா கா  அ . ஒ ெவா
அ  இ  சீ கைள  ெகா  இய கி ற .

இ  சீ கைள  ெகா  இய  அ , றள . ‘ றள ’ எ  ெபய
வ தைம கான காரண ைத ேமேல பா ேதா .

‘திைர த சா ைக’ எ ப  இர  சீ களா  இய ற றள . இத  த  சீ
‘திைர த’ எ ப . இர டா சீ  ‘சா ைக’ எ ப . எனேவ. ‘திைர த’ எ ப
நி றசீ  சா ைக எ ப  வ சீ .

நி ற சீ                                       வ த சீ
திைர          த                          சா                ைக

 ஒ                                   ெந      
இைண றி        தனி றி             தனிெந     இைண றி
ஒ
நிைர                      ேந                           ேந              நிைர

ளிமா                                          விள
(வா பா )                                      (வா பா )
மா(ேந )  ேந
ேநெரா  ஆசிாிய தைள

ேநெரா  ஆசிாிய தைள எ ற ஒ  தைள ேதா ற இ சீ க  ேதைவ ப டன.
இ சீ க  இைண  ஓர யா  நி றன. ெச  இல கண தி  மிக ைற த அ



இ ேவ. ஆைகயா  றள  என ெப ற . எனேவதா , ஒ தைளயா  வ த
அ யிைன  றள  எ றன . ‘ ற  ஒ ப த ’ எ ப  இல கண விள க .

சி த

இ  ேவ ைம இ ைமயா
தி ேம ற  க திேனா

அாி  ேவ ைம ஆகேவ
க  ேவ தட  ைகயினா

எ  இ பாட  வ சிவி தமா . இத க  நா  அ க  உ ளன. ஒ ெவா
அ   சீ கைள  ெகா ள .  சீ கைள  ெகா  இய  அ ,
சி த . அளவ  நா  சீாி  ஒ  சி தி,  சீாி  இய த  இத ெபய
சி த  என ெப ற  எ பைத நா  ேமேல க ேடா .
இ  – நி ற சீ
ேவ ைம – வ த சீ
இ ைமயா  – வ த சீ

‘இ ைமயா ’ எ  வ த சீைர ேநா க ‘ேவ ைம’ எ ப  நி றசீ  எ பைத
மற தலாகா .

நி றசீ                       வ தசீ /நி றசீ                    வ தசீ
இ                            ேவ ைம               இ ைமயா
இ  |             ேவ  |    ைம          இ  |         ைமயா

               ெந ஒ                   ஒ      ெந ஒ
இைண         தனி          தனி               இைண        தனி            றி
றி      றி         ெந              றி            றி           ெந

நிைர     ேந             ேந        நிைர               ேந      நிைர
ளிமா                     விள                           விள

(வா பா )               (வா பா )                       (வா பா )
மா(ேந )  ேந                                                விள  
ேந ஒ                                                        ேந இய சீ
ஆசிாிய தைள                                      ெவ தைள

ேநெரா  ஆசிாிய தைள, இய சீ ெவ தைள ஆகிய இர  தைளக  ேதா ற
 சீ க  ேதைவ ப கி றன. எனேவ, சி த  அைமய இ தைளக

ேதைவயாவைத உண கி ேறா . இைதேய இல கண  ‘இ தைள சி தா ’
எ கி ற .

அளவ  அ ல  ேநர

ேத ப  தினியநீ   தீ பலா
ேம ப  தளி தன ைள  ேவாி
மா பழ  கனிக  ம த  ட
தா ப  ளசில தவள மாடேம

ேத ப  – த சீ ; நி றசீ



தினியநீ  – இர டா  சீ ; வ தசீ  | நி றசீ  (  எ பைத ேநா க)

 – றா  சீ ; வ தசீ  | நி றசீ  (தீ பலா எ பைத ேநா க)

தீ பலா – நா கா  சீ ; வ தசீ  | நி றசீ  (ேம ப  எ பைத
ேநா க)

இ வாேற ‘மாடேம’ எ  இ தி சீ  வைர எ ண ப  தைள காண
ேவ . ஒ ேசா பதமாக ஓர  ம  ெகா ள ப கி ற .

நா  சீ கைள  ெகா ட இ த அளவ யி / ேநர யி , ைறேய
நிைரெயா றாசிாிய தைள, இய சீ  ெவ டைள. ேந ஒ றாசிாிய தைள எ  
தைளக  ேதா கி றன. இதைன  தைளயா  வ த அ  எனலா  அ லவா?
றி கலா  எனி , தைளயா  வ த அ யிைன, அளவ /ேநர  எனலாேம.

எ க . ‘ தைள அளவ ’ எ கி ற  இல கண .

ெந ல

ஐ  சீ களா  அைம த அ  ெந ல . சீ  எ ணி ைகைய  க தி ஐ  சீர .
ெந ல  என ப கி ற . இ ெபயைர உ  கவனி க . இ  ஓ  உ ைமைய
றி பி  உண வ  ெதாி . அ . இய பான அ  நா சீ  அ யாகிய

அளவ ேய எ பதா .

(1) (2) (3) (4) (5)

ெவ றா  விைனயி  ெதாைகநீ க விாி  த க
ஒ றா  பர த உண வி  ெனாழியா  
ெச றா  திக  ட  ஒளி  தியாகி
நி றா  அ கீ  பணி தா  விைனநீ கி நி றா

இ , க ைற பாட . இ  நா  அ கைள  ெகா ள . ஒ ெவா  அ
ஐ  சீ களா  நிர பி ள . எனேவ, ெந ல  நா கிைள  ெகா  வ ள பாட
இ த  க ைற. இத  தல ைய ம  ெகா  தைளக  எ தைன உள எ
கா ேபா .

ஐ  சீ கைள  ெகா ட இ த ெந ல யி  இய சீ  ெவ தைள, இய சீ
ெவ தைள, க தைள, ேநெரா றாசிாிய தைள எ  நா  தைளக
அைமகி றன. ஆதலா , நா  தைளகளா  அைமவ  ெந ல  எ  ெசா லலா .
யா பில கண  ‘நா தைள ெந ல ’ என  றி கி ற .

கழி ெந ல



ஆ , ஏ , எ  என ஐ சீாி  மி வ  அ க  எ லா  கழிெந ல  எ
ற ெப . கழி-மி தி. ‘கழிெப காத ’, ’கழிேப இர க ’ எ பவ ைற ேநா கி

கழி எ பத  ெபா ைள உணரலா . இய பான நா சீ கைள உைடய அ , அளவ ;
அளவ யி  ஒ சீ◌்  மி க  ெந ல ; ெந ல யி  ஒ ேறா பலேவா ஆகிய சீ க
மி க  கழிெந ல . கழிெந ல  ஒ , எ தைன சீ களா  நிர பிய  எ ப  ேதா ற
அத  எ ணி ைகைய உ ளட கி அ சீ கழிெந ல , எ சீ கழிெந ல , எ சீ
கழிெந ல  எ  வழ க ெப வ  உ . எ சீ  ேமலாக வ  கழிெந ல க
அ ைண சிற பி லன எ ப .
இைர  வ சிைற  பறைவக
ெளன ெபய  இனவ  ைட ழ
ைர க ெள ம  ழ க

திக ெதழ ட கிய விைலய தா
திைர க ர களி  ெச மைல
ச தன  திர கைள  கைரேம ைவ
தைர  ம றி  ணகட
திைரெயா  ெபா தல தவியாேத

இ  அ சீ  கழிெந ல  ஆசிாிய வி த , நா  அ கைள  ெகா  நட கி ற .
இ த  பாட  ஒ ேவா  அ  ஆ சீ களா  நிர கி ற . ஆகேவ, ஒ ேவா
அ  கழிெந ல . இ பாட  ஓ  அ  ம  தைள கா ேபா .

ஆ சீ கைள  ெகா ட இ த  கழிெந ல யி  ேந  ஒ றாசிாிய தைள,
நிைரெயா றாசிாிய தைள, நிைரெயா றாசிாிய  தைள, நிைர ஒ றாசிாிய  தைள,
க தைள எ றாக ஐ  தைளக  இட  ெப கி றன. ஆதலா  ஐ  தைளகளா
அைமவ  கழிெந ல  எ கி றன .
ஐ தைள தலா எ தைள கா
வ த  பிற  கழிெந  எ ப



5.2 நா வைக பா  அ வைரயைற

ெதா கா பிய  தம  ெச ளிய  ஆ வைக  பா கைள  கி றா . அைவ
1.ெவ பா 2. அகவ பா 3.க பா 4.வ சி பா 5. பாிபாட  6. ம பா.

இவ  பாிபாட  எ  இைச பாைவ  பா பவ  நாளைடவி  அ கிவி டன .
அ கியைம கான காரண , இைச  நாடக  காம ைத  வன எ
அவ ைற  ேபணாம  ற த ளியவ க  அாியைண ஏறியைம ஆகலா . ர பா
இ லாைமயா  இைச பாவாகிய பாிபாடைல  பா ேவா  இலராயின . ம பா
எ ப  ெவ பா  ஆசிாிய பா  என  கல  பாட ெப  கலைவ பாட  ஆ .
எனேவ இ  பாவைககளி  சிற பின இைவ எ சிய நா ேக.

கவிஞ க  தா  ெசா லவ த க , ெசா  திற  அைம க ேவ ய ெநறி
ஆகியவ ைற மன தி  ெகா ேட தம  கவிைதகைள  பைட கி றன . அவ க  த
கவிைதகைள  ‘ெசவி க  கனி’களா க  க பைனகைள  ஆளேவ ள .
ஆக , பாட  அ ெய ைலக  ேவ ப கி றன. எனி , இ ன இ ன
பாவிைன இ ன இ ன அ வைரயி  பா த  ேவ  எ  விதி தன .
விதி தைவ சி ெற ைல என ப டன. ‘சி ெற ைல’ எனேவ, ‘எ த ெமாழிஇன
ெச ப  உாி ேத’ எ றப ெகா ப  ‘ேபெர ைல’ எ பெதா  உ
எ ப  ெபற ப கி ற . இ , அ தாப தி. இனி  பா களி  சி ெற ைல,
ேபெர ைல ஆகிய இர ைட  ப றி  ப ேபா .

5.2.1 ெற ைல, ேபெர ைல – ேவ மா?

ஒ வ  இ தா  நிழ கீ
வைக உல  கி தன ைறேய

எ  பா ைவ தா , இ , ேநாிைச ஆசிாிய பா எ  வைரய க யா . ேம ,
க பாவி  வ சி பாவி  ாிதக  ேபா  எ  எ ண ேவ  வ .
ெகா யவாலன நிற தன தாைள
….. ….. …..
….. ….. …..
பயி ப விைன ப தியலா  ெச பிேனா
ைனெயன

தி  தி த  திைசெதாழ
ெவ  நா கதி நனி ெயளிேத

எனவ  இ வ சி பாவி  ாிதக ெதா  ேம ெசா ன ‘ஒ வ  ….. ….. ைறேய’
எ ற அ கைள ைவ பா க . ம ைக பிற . ம  ம பாவி
பி னிர  அ களாக  ேதா .
தி த  ேவர  ேத ேகாைத வா
இ நில  ேசவ  ேதா -அாிபர த
ேபாகித  உ க  இைம
ஆ  ம றிவ  அக ட  தண ேக

இ ம பாவி  இ தி இர ட கைள  பா க . த மா ற தி கான தடய
ெதாி .



நீல ேமனி வா ைழ பாக
ஒ வ  இ தா  நிழ கீ
வைக உலக  கி தன ைறேய

எ றவா  த  (தைல பி ) ஓர ைய  ேச வி டா , ெதளிவாக இ த பாட
ேநாிைச ஆசிாிய பா என இன  பிாி  அறியலா . இனிய மாணா க கேள! இதனா ,
சி ெற ைல  ெகா ளேவ யைமைய உண க .
நாரா யணைன நராயண எ  ேறக ப
ஓராம  ெசா ன உ தியா  – ேநராக
வா எ றா  வ எ ேப  வா  எ றா  வ  எ ேப
நா எ றா  ந எ ேப  நா ’

இ  காளேமக  லவாி  பா . இதைன  க ப  ேம ெகா ட க  விகார ைத
(நாராயண ->நராயண ) ஏளன  ெச  காளேமக  பா யதாக  க வைதவிட
தமிழில கிய உலக  கவிஞ க  ெகா ள ச ைகயாக  க தலா .
ெதா கா பிய   ெச  விகார க  உ ளி  ெச ெகன அைம

பா  க க  எ லா  கவிஞ க  வழ கிய ச ைக தாேம? ‘பாண!’ என
னிைல ஒ ைமயி  ெதாட கி  ‘ெப வி ’ என னிைல  ப ைமயி
கலா  என உாிைம த கி றாேர ெதா கா பிய . எ ேன

ச ைக.
னிைல ய ஒ ைம  கிளவி

ப ைமெயா  யி  வைரநிைல இ ேற:
ஆ பைட ம கி  ேபா ற  ேவ

இவ ைறெய லா  உ ெகா டவ க ேபால யா பில கண லா  ெச
யா  லவன  க பைன  அவன  உ ள  உண  தைடயி தலாகா
என  க தி இ வள  அ களி தா  பாடேவ ெமன எ ைலைய ைவ கவி ைல.

5.2.2 நா வைக  பா க கான ெற ைல

ெவ பா தலான நா வைக  பா க கான சி ெற ைலைய அஃதாவ , ைற த
அ  எ வள  எ பைத இனி  பா கலா .
ெவ பா சி ெற ைல
அற தா றி ெவன ேவ டா சிவிைக
ெபா தாெனா தா  இைட

இ  ெவ பா. இர  அ கைள உைடயதா  வ ள . ஆதலா  ற  ெவ பா
என  ெப வ . எனேவ, ெவ பாவி  சி ெற ைல இர ட . இர ட யி  ைற
பாட  அைமவதி ைல. ஆ தி  ேபா றவ றி  ஓர  பாடல யாக வ ளேத
என நீ க  வினவலா . அத  விைட, அைவ பா யா  வைகயின எ பேத ஆ .
ஆ க  உலக  ம க  ெக லா
ஓத  சிற த  ஒ க ைடைம

இ  ற  ெவ பாவி  இனமான ற  ெவ  ெச ைற.
வ டா  ேகாைத வாிவைள ைக  தி தலா
ப ைடய  அ ல  ப .

இ  ச த  ைற த ற  ெவ பா. யா பில கண தா  இதைன  ற டாழிைச



எ ப . இ  ற  ெவ பாவி  இன .

ஆக, ெவ பாவி  சி ெற ைல இர ட ேய.
ஆசிாிய பாவி  சி ெற ைல

ைற  தனேள ைற  தனேள
மைலய  ஒ ேவ  க ணி
ைல  வாரா ைற  தனேள

இ  ேநாிைச ஆசிாிய பா. ற யா  வ ள . இதைன விட  ைற த அ யா
வ தா , எ ன பா எ ேறா, இ ன பாவி  இ வைக பா எ ேறா பிாி தறிய யா .
இைவெய லா  ஒ ேசர அறிய ைற த அள  ற களாவ  ேவ . எனேவ,
ஆசிாிய  பாவி  சி ெற ைல ற .
க பாவி  சி ெற ைல

க பா ைற த  நா க கைள உைடயதா  வ . நா க களி  ைற
க பா வாரா .

ெச வ ேபா  கத க ண  ெச ெத த னஆ

ைல தா  மறம ன  தைலைய ேபா

எ ைல  ய ெகா  இைட ைழ  ம ய ேபா

ம ல ஓ  எ யாைன ம ம பா ( ) ஒ தேத

இ  தர  ெகா சக  க பா; நா க யா  வ ள . க பாவி  சி ெற ைல
நா க .

அ ேபாதர க ஒ தாழிைச  க பா  வ ணக ஒ தாழிைச  க பா  தவி
ஏைனய க பா க  தர  ற ேய சி ைம எ ப  ஒழிபிய
காண ப வதா . தர  ெகா சக  க பா  தர  நா க  சி ைம எ ப
ெகா , ‘ெச வ  ேபா  கத க ண ’ எ  ெதாட க த பாட  சா றாக
தர ப ட .
வ சி பாவி  சி ெற ைல

வ சி பா க பாைவ ேபால  ைண உ கைள உைடய . ைண உ க
தனி ெசா  ாிதக  ஆ . வ சி பா ஒ ைற  கா ேபா .

‘ெச க ேம  க ழ

அ க ல  தல அ

ெபா கா  ழ

ெச

ந வய  கழ  ர

க த  ஆனா  ெப வ  ைமயேன’

-இ பாட  றள  வ சி பா. றள  எ  இ சீ களா  ஆகிய  அ கைள
ெகா ள . ‘ெச நீ ’ எ ற தனி ெசா ைல  அதாவ  ைண உ ைப
ாிதக  எ  ைண உ ைப  நீ கி, எ சியைதேய வ சி பா என  ெகா

அ கைள  கண கிட ேவ .



த ைன மல ம ய ெபா

ேவ த க  பரவாதவ  ைனெவ லா

அதனா .

அ வன த ைண  பர

ெப வ  யாவ  ற  ெந ேய

இ  சி த  வ சி பா. சீர யா  (சி த யா ) இய ற அ க  இர ைட
ெகா ள . இதைன ேநா க வ சி பாவி  சி ெற ைல இர ட  எ றாகி ற .

வ சி பா ற  சி ைமைய உைடய  எ பவ  அமிதசாகர . இவ  ‘ெவ ைள
இர  அ ; வ சி  ற … இழி ’ எ ேற றி பி ளா .

வ சி பா இர ட  சி ைமைய உைடய  எ பவ  மேய ர . மேய ராி
க ைத ஏ க வி பிய உைரயாசிாியராகிய ணசாகர , நா  பா க ாிய
அ யி  சி ைம  ெப ைம  ெசா ல வ த காாிைக  திர , ெவ பா,
ஆசிாிய பா, க பா, வ சி பா எ ற ைறைமயி  நி தி  ெசா லாம  ெவ பா,
வ சி பா, அகவ பா, க பா எ  ைறமா றி  ெசா வைத  கா கி றா . க ,
இ ஙன  ைறமா றி  தைல த மா றமாக உைர த  ஒ  க ைத
ெசா வத காக தா  எ  ெகா  ‘மேய ர  தலாகிய ஒ  சா  ஆசிாிய
வ சி பா இர ட யா  வர ெப  எ றா ’ எ  ெசா  த வி  (ஏ )
ெகா கி றா .

ல லாசிாியாி  க ப  வ சி பாவி  அ சி ெற ைல  எ ேற
ெகா ேவா .

5.2.3. நா வைக  பா க கான ேபெர ைல

இர ட  சி ெற ைலய  ெவ பா; ற  சி ெற ைலைய உைடயன
ஆசிாிய பா  வ சி பா ; நா க  சி ெற ைலைய உைடய  க பா எ
வைரய  றியவா  இ நா  வைக பாட கைள  எ வள
அ ெப ைமயி  பாடலா  எ ற வைரயைற இ ைல. அதாவ , கீ  எ ைல ெசா ல

கி ற  மீ எ ைலயாகிய ேம  எ ைலைய  ற யவி ைல. நா வைக
பாவி  உாிய அ களி  ேம  எ ைல, பா ேவாாி  உ ள தி  எ ைல எ தா
அைமயேவ .
ற இ  சீர ; சி  சீர ; நாெலா சீ

அைறத  காைல அளெவா  ேநர ; ஐெயா சீ
நிைறத  பாத  ெந ல  யா ;ெந  ெம பைண ேதா
கைறெக  ேவ க ந  லா ! மி க பாத  கழிெந ேல’,

என ,
ெவ ைள  இர ட ; வ சி  ற ; 
அகவ
எ ள  படா க  ஈாிர  டா , இழி ;
உைர ேபா
உ ள  க தி  அளேவ ெப ைம;ஒ
ேபா அைல த
க ள  க ெந  க ாி ெம ழ  காாிைகேய



என  வ  இ விர  காாிைக  திர க  த த ெச திகேள ேம  நா  பா தன
எ லா .

த  மதி  : வினா க  – I



5.3. ெதாைட

’ெதா ’ எ  ஏவ  க ணிய விைன ப தி ட  இைய  (ெதா +ஐ)’ெதாைட’
எ  ெசய ப ெபா ெபயைர உ டா கி ற . ெதாைட எ பத  இ
’ெதா க ப வ ’ ஆகிய ெபா  எ  அ த ; ’ஐ’ ெசய ப ெபா  வி தி.
த க ப வ  தைட; ம க ப வ  மைட; இ க ப வ  இைற; நி க ப வ
நிைற; எ க ப வ  எைட எ றா ேபால  ெதா க ப வ  ெதாைட எ றாயி .

மாைல ெதா க ப வ  எ ற காரண தா , அ , ெதாைட என  வழ க ப .
ெதாைட எ ப  ேம  ஒ  வி திைய(அ ) ஏ  ’ெதாைடய ’ என
வழ க ெப . ‘எ  ெசா ெறாைடய  ஏ ற ேள’ எ கி றா  ஓ  அ ளாள .

ெச  க ட ப வ  தாேன! ெதா க ப வ  தாேன! ஆ . மர பர ,
ெதா  கட  பழ பாட

என ம ைர மீனா சிய ைமைய விளி கி றா . ேம  அவ , ‘ெதாைடயி  பயேன
நைறப த தீ தமிழி  ஒ  ந  ைவேய’ என விளி பைத  ெகா  பா டாகிய
ெதாைட  இ ப ; அத க  பயி  ெதாைட  இ ப  எ பவ ைற
உ ண  ெகா க . மாணா க கேள, ெதாைட எ ப  பாட  ‘அழ ’
ேச ப  ம  அ ; ந  ைவைய  (இ ப ைத) வ  ஆ .

ெச ளி  ைவைய  வத  ெச ளி  அகவய ததாகிய க பைன,
க பைன  அட கி ற உவம  தலாய க  பல உள. ெச ளி  அழ
ைவ  ஊ  அகவய ேற ெதாைட எனலா . ெச ைள  பைட கா

கவிஞ க  எ , ெசா , ெபா  இல கண களி  இட ெப  ெமாழி க
சிலவ ைற  பய ப தி  ெதா கி றன  அ ல  க கி றன . அவ ைறேய நா
‘ெதாைட’ எ கி ேறா . இ ெதாைடகைள பா  பயில  ெதா பத றி
பா  ப திகளாகிய அ யி  அட  சீ களி  பயிலவி கி றன . இைவ த ைம,
1. எ  நிைலயி  அைம  ெதாைட
2. ெசா  நிைலயி  அைம  ெதாைட
3. எ  ெசா  எ  நிைலயி  அைம  ெதாைட
4. ெசா  ெபா  எ ற நிைலயி  அைம  ெதாைட
5. ய (zero) நிைலயி  அைம  ெதாைட

எ  வைகயி  வ ெகா  ப க  ெதாட ேவா . இ ப ெயா
ப ைப  ெகா ள இட  ைவ ளனேர ய றி யா பில கண லா  இ வா
ப கவி ைல. இனிய மாணா க கேள! ாித  எளிைம க தி உ க காக
ெகா ட பிாி கேள இைவ.

5.3.1 எ  ைல  அைம  ெதாைட

எ  நிைலயி  அைம  ெதாைட எ ற  ெமாழியின  (Language) எ தில கண
களி  சிலவ ைற  பய ப தி  ெச ைள அழ டாக

ெதா பைத/க வைத ஆ . இ வைகயி  அைம  ெதாைடக ,
அ. ேமாைன  ெதாைட
ஆ. எ ைக  ெதாைட
இ. அளெபைட  ெதாைட



எ பனவா .

அ. ேமாைன ெதாைட

ெச ளி  அ ேதா  த  எ  ஒ றிவர  ெதா ப  ேமாைன ெதாைட
என ெப . அ ேதா  த  எ  ஒ றி வ  காரண  ப றி, இ  அ ேமாைன
என  வழ க ெப .
அணிமல  அேசாகி  தளி நல  கவ றி
அாி ர  கி கிணி அர  சீற
அ ெபா  ெகா சி ெந ேத  அக றி
அக ற அ  அ  ம  …

எனவ  இ த  பாடைல  பா க . நா  அ கேள கா ட ப கி றன.
அ ேதா  த ெமாழியா  வ பைவ ‘அ’ எ ற உயிெர ைத தெல தாக
ெகா டைவ எ பைத அறி க . அைவ ‘அ’ என ஒ றி வ ளன.

மா   வ வ  படர

மா  த  ப

மாைல ெதா த ேகாைத  கமழ

மாைல வ த வாைட

மாேயா  இ  ற இ  த ேற

இ த  பாடைல  பா க . இத க  அ ேதா  அைம த மா , மாநீ , மாைல,
மாேயா  எ  த சீ களி  தெல  ‘மா’ எ  உயி ெம  ெந லா
ஒ றி அைமவைத  கா க . இ ஙன  ஒ ேவா  அ யி  வ  தெல
ஒ றிவர  ெதா ப  அ ேமாைன ெதாைடயா .

எ ைக ெதாைட

ெச  ஒ றி  அ க ேதா  தெல  ஒழி த இர டா  எ  ஒ றிவர
ெதா ப  எ ைக ெதாைட ஆ . அ ேதா  வ  காரண  ப றி இ த
எ ைக ெதாைடைய அ எ ைக எ  வழ வ  உ . இர டா  எ ,
ெம யாகேவா உயி ெம யாகேவா ஆ தமாகேவா அைம .

வ ேய க  ம க வா ெபா க  ெச றா

க யா ; கன ழா ! காணா ெகா ? கா

இ  ழ ( )அ  ஈ க  ேவழ

 ற தைச த ைக.

இ த ெவ பா  ெச ளி  ஒ ேவா  அ யி  த சீாி  வ  இர டா  எ
‘ ’ எ  ஒேர எ தாக அைம தி பதா  இ  எ ைக ெதாைட ஆயி .
அ ேதா  வ த எ ைகயாத  ‘அ ெய ைக’ எ  இ த எ ைக ெதாைட
வழ க  ெப .

மாணா க கேள! எ ைக எ ப  இர டா  எ  ஒ றாக வ வ  ம ம .
அத  தெல தாக நி ற எ தி  மா திைரயள  ஒ றி இ க ேவ . ‘க ’
எ பத  ‘ப ’ எ ப  எ ைக. இர டா  எ  ஒ றி வ கி ற



எ பத காக  ‘பா ’ எ ப  எ ைகயாகா . இ வாேற ‘பா ’ எ பத
‘கா ’ எ பேத எ ைகயா ேம அ றி  ‘ப ’ எ ப  எ ைகயாகா , எ பதைன
ெந சி  நி க . மா திைர  அளவி  ஒ றி வரேவ  எ ப  க .
இ க ைத  காாிைகயி  உைரயாசிாிய ,

இர டா  எ  ஒ றி  எ ைக ’எ னா ‘ வ வா
எ ’ எ  மி  ெசா ய அதனா , இர டா  எ
ஒ றிவாி  தெல  ெத லா  த  ஒ த அளவினவா
வ  க  எ பத  ப  எ ப  அ ல  பா  எ ப
எ ைக ஆகா . கா  எ பத  பா  எ பத ல  ப
எ ப  எ ைகயாகா  என ெகா க

எ  ‘மிைக’ வைகைய அறிவி கி றா .

அளெபைட ெதாைட

ஒ  ெச ளி  அ க ேதா  த க  வ  உயி  ெந  அ ல  உயி ெம ,
ெந  எ க  அள  எ  ஒ றிவர  ெதா பி , அ , அளெபைட ெதாைட
என ெப .

உயி  எ க  ெந , உயி ெம  ெந  தா  அளெப  எ ப ,
இைவ ெமாழி த , இைட, கைட எ  விட களி  அளெப மாயி
த  எ  ஒ ேற ெகா ள ப கி ற . ெமாழி  த  வரா  எ

ெகா ள ப  ெம  ஆ த  அ யி  த சீாி ,
எ கி ைறவ ள  எ பா  மனேன யா
ென  ெகன திாிவா ாி ’

என
க  க விைள கா ைல ெரயி
ெபா  ெபாறி ண  ேபா வா  இலவ
மி  ைழம  ேமத  சாயலா
எ  பிறமகளா மா

என
எஃஃ கில கிய ைகயரா  இ ய
ெவஃஃ  வா இ ைல 

என

அைம மாயி , ஒ றளெபைட  ஒ றி  அட  ஆ த  எ ைக எ
நிைலைய அைட வி கி றன. எனேவ, இ  அளெபைட எ ற
உயிரளெபைடையேய என  ெகா ளலா  ேபால  ேதா கி ற .
ஆஅ அளிய அலவ த  பா பிேனா
ஈஇ  இைரெகா  ஈ அைள  ப ளி
உ  திைர அைல ப  சா , இைறவ ேதா

ேமஎ வைல ப ட ந ேபா  ந தா !
ஓஒ உழ  ய .



இ த  ெச ளி  ‘ஆஅ’ ‘ஈஇ’ ’ஓஒ’ எ பன உயி ெந க  அளெப தைம
கா டாக அைமகி றன. ’ உ’ ‘ேமஎ’ எ பன உயி ெம யி  உ ள அ ல  ெம ைய
ஏறிய உயி ெந க  அளெப தைம  கா டாகி றன. த  நி றன ‘ ’,‘ ’
எ  எ கேள  ஒ ைம நய  க தி த  எ  அளெப ததாக  வ
மர .

5.3.2 ெசா  ைல  அைம  ெதாைட.

ெமாழியின  (Language) ெசா ல கண  களி  ஒ றிைன  பய ப தி
ெச ைள அழ டாக  ெதா பைத  ெசா  நிைலயி  அைம  ெதாைட எ ப .
இ வைகயி  அைம  ெதாைட ஒ ேற ஒ . அ  இர ைட ெதாைடயா .

இர ைட ெதாைட

‘’இர ைட ெதாைட’’ எ பதி  இட ெப  இர ைட எ ப  ’’இர ’’ எ
ெபா ளி  வ வத . அ ,
பாவ  யாைன  ப மணி இர
மைல  அ வி ரெசன இர
இர  ஒ ள வி’ ‘பைறயிர ட

எ ற இட களி  ெதாட நிக ைவ  ெசா ல வ வைத  ேபா ற . அதாவ , மீ
மீ  வ த  எ  ெபா ளி  வழ வ  எ  றி கலா .
ஒ ேம ஒ ேம ஒ ேம ஒ
விள கி  சீெறாி ஒ ேம ஒ
ள ெகா  வி  நிற

இ த  பாட  இர டா  அ யி  வ  ‘ஒ ேம ஒ ’ எ ப  இர ைட ெதாைட
ஆகா . ஏெனனி  ‘ஒ ேம’ எ ப  அ த இர டா  அ  வ  வரவி ைல.
ஆனா , தல யி  நா சீ   (பல ைற) அ கிவ  ‘ஒ ேம’ எ ற
ெசா ைல  பா கி ேறா . இ தா  இர ைட ெதாைட.

எனேவ, நா சீ  ஓர யி  வ  ஒ  ெசா ேல வர  ெதா ப  இர ைட ெதாைட
எ றாகி ற .

5.3.3 எ  ெசா  எ  ைல  அைம  ெதாைட

எ  ெசா  எ  நிைலயி  அைம  ெதாைட எ ற  எ , ெசா  ஆகிய
இர  ப றிய ெமாழி கைள  பய ப தி அழ பட  
ெதாைடயைம ைபயா . இ வைம பி  அட வன இர . அைவ, ஒ
இைய ெதாைட; ம ெறா  அ தாதி ெதாைட எ பனவா .

இைய ெதாைட.

ெச ளி  அ ேதா  இ தி எ , அ ல  இ தி அைச அ ல  இ தி ெசா
மீ  மீ  வ மா  ெதா ப  இைய  ெதாைட என ப . ‘இ வா
ஒ ற  இையபி  யா ேப’ எ கி றா  ெதா கா பிய .

ர  ப ய கா  யாேற



ரர மக  ஆரண  னேர

வார  எ ேன யா அ  வேல

சார  நாட வர  ஆேற

இ த  பாட  எ லா அ யி  ஈ றி  ‘ஏ’ எ  ஒேர எ  மீ  மீ
வ மா  ெதா க ப ள  கா க.

வா  பற ற ெளலா  நா

ம   ல ெகலா  நா ;

கா ழ  வள  மரெமலா  நா

கா  ன  கட ேம நா ;

 ெத ற எலா  நா

ெவ ட ெவ  ெவலா  நா ;

ம  ட  ெவலா  நா

வா  உ ள உ ெரலா  நா .

இ த  பாட  அ க  எ லா  ‘நா ’ எ ற அைசயி  அ ல  நா  எ ற
ெசா  ளன.

இ னைக  வ வா  ள  அண ேக

த மா ேம  ண மா  அண ேக

ஆடைம  ேதா  ஊட  அண ேக

அ மத  மைழ க  அண ேக

த  ெபா த லத  அண ேக

- இ ெச ளி  அ க  எ லா  ‘அண ’ எ  ெசா  ம  அ றி ‘ஏ’
எ  அைசநிைல  இ தியி  வர  ெதா க ப ள .

அ தாதி ெதாைட

ெச அ  ஒ றி  இ தியி  நி ற எ ேதா, அைசேயா, சீேரா, அ ேயா அ த
அ யி  தலாக வ மா  ெதா ப  அ தாதி  ெதாைட எ ப . அ தமாக நி ற
ஆதியாக வ வ  அ தாதி. அ த +ஆதி = அ தாதி.
அ  1. உல ட  விள  ஒளிதிக  அவி மதி
அ  2. மதிநல  அழி  வள ெக  ைட
அ  3. ைட நீழ  ெபா ைட ஆசன
அ  4. ஆசன  தி த தி ெதாளி அறிவ
அ  5. ஆசன  தி த தி ெதாளி அறிவைன
அ  6. அறி ேச  உ ளெமா  அ தவ  ாி
அ  7. னிய மா தர  எ ப
அ  8. ப ன  சிற பி  வி மிைச உலேக

‘உல ’ என  ெதாட கி ‘உல ’ என  ம ட  வ  இ பா  6 ஆ
அ யி  அ த  ‘ ’ எ  எ . அ  ஏழா  அ யி  ஆதியாக ( ) வ ள .
இ வாேற ஏழா  அ யி  அ த  ‘ப’ எ  எ , எ டா  அ யி  ஆதியாக
வ ள . இ  எ த தாதி  கா டாகி ற . தல யி , இ தி சீ , ‘அவி ’



எ  நிைரயைச  ‘மதி’ எ  நிைரயைச  ய ‘க விள ’ எ
வா பா  ஈரைச சீ  ஆ . இத  இ தி அைச ‘மதி’ எ ப  இர டா  அ யி
ஆதியான . எனேவ, அைச அ தாதி.

இர டா  அ யி  அ த  ‘ ைட’ எ ற ஈரைச சீ . இ த  சீ  ( ைட) 
றா  அ யி  ஆதி சீராக வ ள . இ வாேற ‘ஆசன ’ எ  றா

அ யி  அ த சீ , நா கா  அ யி  ஆதி சீராக வ ள . ’அறி ’ எ  ஐ தா
அ யி  அ த சீ  ஆறா  அ யி  ஆதி சீராக வ ள . ஆக, இைவ 
சீ அ தாதிக  ஆ . நா கா  அ  ஆறா  அ யாக மட கி வ ள .
ஆதலா , இஃ  ஒ  அ ய தாதி. இத க  எ த தாதி, அைசய தாதி.
சீ அ தாதி, அ ய தாதி எ ற நா வைக அ தாதிகைள  கா கி ேறா .

5.3.4 ெசா  ெபா  எ ற ைல  அைம  ெதாைட

ஒ  ெச ளி  ஒ ேவா  அ யி  ெதாட க தி  ெசா லா  ர பா  ேதா ற
அ ல  ெபா ளா  ர பா  ேதா ற  பாடைல  க வ /ெதா ப
ர ெதாைட என ெப .

காைல  மாைல  ைக  கா ெதா தா

ேமைல ைனெய லா  ழவா  – ேகால

க மா ேதா  ெவ  ெச ேம  ைப தா

ெப மாைன  ற  பல

-இ  த யல கார ேம ேகா  ெவ பா. இ , ெசா விேராத அணி
கா டா க ப கி ற . மா பா , ர , விேராத  எ பன ஒ  ெபா ைள
உண திவ  ெசா களா . இத வ  காைல, மாைல; ைக, கா ; ேம , கீ ;
க ைம, ெவ ைம; ெச ைம, ப ைம; ெப ைம, சி ைம எ பன ர  ெசா களா .

கா கால  மாைலயி  யி க  ேசா ெவ ; மயி க  ஆ  நட  இ . இைவ.
ஒ ெகா  மா ப ட ெபா க .

ேசாைல ம  மழைல ேசா தட க

ஆ  ம ன க  ஆ ெத த – ஞால

த; க த; ேகாப  வ த

ள த ைண தா  ெம

இ பாட  ளி த, க த; சிவ த, விள த எ  ெசா ர கைள
கா கி ேறா . ஆனா , இ வி வைக ர க  பாட  அ ேதா  த சீாி
இட ெபறவி ைல.

இ பர  த ன மா  ம

ல  த ன ெவ மண  ஒ ைற

இ  அ ன க ேகா  ைன

ெபா  அ ன தா  உைற

 பரதவ  மடமக

ெப மத  மைழ க  உைடயவா  அண ேக



இ த  பாட  இ , நில ; சி , ெப  என  ெசா ர , இ , ெபா  எ
ெபா ர  ஒ ேவா  அ யி  த  வ மா  ெதா க ப ளன.
ஆத  ர ெதாைட ஆகி ற . அ ெதா  வ  ெசா களா  ரணானைமயா
இ , அ ர ெதாைட எ  ற ெப .

5.3.5 ய (zero) ைல  அைம  ெதாைட

இராம -ெபய ெசா , ஒ வனி  ெபய . ‘இராம  பா னா ’ எ ேபா
‘இராம ’ எ ப  ெபயர ; அ  விைன த . விைன த , ெச பவ , க தா,
எ வா  எ பன ஒ ெபா ைளேய றி பனவா .

ேவ ைம எ பத  ெபய காரண ைத  கி றா , ெத வ சிைலயா  எ
உைரயாசிாிய . அ  வ மா :

“எ ைன ேவ ப தியவா  எனி , ஒ ெபா ைள ஒ கா  விைன த  ஆ கி ,
ஒ கா  ெசய ப ெபா ளா கி , ஒ கா  க வி ஆ கி  ஒ கா  ஏ ப  ஆ கி ,
ஒ கா  நீ க நி ப  ஆ கி , ஒ கா  உைடய  ஆ கி , ஒ கா  இடமா கி
இ வா  ேவ ப த  எ க”

ெத வ சிைலயாாி  விள கமாகிய ெவளி ச தி  பா தா , எ வா  ேவ ைம
உ  இ ைல எ ப ட ெவ ைரயாகி வி கி ற . உ  உ  எ றாகி ற .
இராம  – ெபய ெபா
இராம  ப தா  – விைன த  ெபா

விைன த  ெபா ளா கிய ேவ ைம உ  எ ? த  ேவ ைம உ . த
ேவ ைம  உ  உ டா? இ ைல. உ  இ ைலெயனி  ெபய ெபா
விைன த -எ வா - ெச பவ  என ேவறா க ப ட  எ வா ? அ ப யா? உ
இ கி ற ; ெதாியவி ைல. ெதாியாத அதைன  ‘ ய உ ’ எ ப . இராம +0+
ப தா  எ  எ தி கா வ . இ ப  பலவ ைற  கா டலா .

Sheep grazes the grass-ஆ  ைல ேம கிற
Sheep graze the grass-ஆ க  ைல ேம கி றன
(S= morph)
Deer goes fastly-மா  விைரவாக ஓ கிற
Deer go fastly-மா க  விைரவாக ஓ  (S; morph)
(பட ைக ஒ ைம  grazes. goes என வ  எ ப , he. She. It-  விைனெயா  ‘s’
வ ; ‘They’ எ  பட ைக ப ைமயி  நிக கால விைனயி  ‘s’ வரா  எ பன
ெகா  ேம க ட எ கா ைட ேநா க ேவ ).

ெச ெதாைட எ ப  நா , ேமேல க ட ேமாைன தலாகிய ெதாைடக
எ ெவா  அைமயாம  ெதா பதா . அஃதாவ  எ த வைக  ெதாைடநய
இ றி  ெதா ப  ெச ெதாைட.

எ- :
த ேவ ைக விய சிைன ஏறி

மயி ன  அக  நாட
ந த  ெகா சி மன தக  ேதாேன’



இ த  பா  எ வைக  ெதாைட  அைமயவி ைல.

த  ேவ ைம  உ  இ ைலெயனி  ஏேதா ஒ  ெபய ெபா ைள
விைன த  ெபா ளா கி ற . அ  ய உ . அ ேபால
ெச ெதாைட பா  எ த  ெதாைட  இ ைலெயனி  நய  இ கி ற . அ ,

ய ெதாைட எனலா  ேபால  ேதா கி ற .

ெச விய ஒ  ஒ யாலா  ெமாழி  இ ைலயானா  ழ ைதயி  ெசா ைல
‘ெச கீைர’ எ கி ேறா . கீைர-ெசா . ‘ெச கீைர’ எ ப  பி ைள தமிழி
பிரசி த . ஏ, எ றா, எனா, உ ைம, எ , என, ஓ  எ  எ ணிைட  ெசா க
யாெதா  வாராம  ‘சா த  ெகா ற  ேதவ  த  நா வ  வ தா ’
எ றா ேபா  வ வைத  ‘ெபய ெச ெவ ’ எ ப . ெச கீைர, ெச ெவ
எ பன ேபா  யாெதா  ெதாைட  வாராம  ெதா பைத  ெச ெதாைட
எ றா க  ேபா .

‘ த …………….ேதாேன’ எ  ெச ெதாைட பா , ேதாழி அற ெதா  நி றதாக
அைம  கழிேபாி ப  த கி ற .



5.4 ெதா ைர

மாணா க கேள! நீ க  மன தி  நி த ேவ ய அ , ெதாைட ஆகியன ப றிய
ெச திக  கீ வ வன:

அ  எ ப  ெச  உ களி  வாிைசயி  ஐ தாவதாக ைவ  எ ண ெப வ .

சீ களி  ெதாட  இய க தா  உ டா  ஒ ஒ  தைள; சீ களி  ெதாட  இய க
ெச  வ விய க . இ வ விய க  ‘அ ’ எ பதா .

அ  எ ப , பாவி  அ ; சீர  எ ப  பாவி  ஓர , சீர  வைகக  ஐ . அைவ:
றள , சி த , அளவ , ெந ல , கழிெந ல , இ ெபய க  அளவ யி  ைற ,

மி தி ஆகியைவ க தி ைவ த ெபய க .

ஒ  தைளைய உ டா வ  றள ; இ தைளைய உ டா வ  சி த ; 
தைளைய உ டா வ  அளவ ; நா  தைளைய  ேதா வி ப  ெந ல ; ஐ தி
மி க தைளகைள உ டா வ  கழிெந ல .

ெவ பாவி  சி ெற ைல இர ட ; ஆசிாிய பாவி  சி ெற ைல, ற ;
க பாவி  சி ெற ைல நா க ; வ சி பாவி  சி ெற ைல ற  எ ப ,
அமிதசாகராி  மத (ெகா ைக). இர ட  எ ப  மேய ர  மத . சி த யா
இய றா  இர ட ; றள யா  இய றா  ற  சி ெற ைல எ பா  உள .

பைட பாளிகளாகிய கவிஞ க  யா லக  வழ கி ள ச ைகக  பல. அவ
ஒ  எ வைக  பாைவ  கவிஞ க  த ள  அளைவயாக  ெகா  எ ைல
வர பி றி  பாடலா  எ ப .

ெதா க ப வ  ெதாைட. கவிஞ க  தா  பைட  ெச ைள  ெசவி க
கனிகளா க, எ  ெசா  ெபா  இல கண களி  இட ெப  ெமாழி க
சிலவ ைற ஆ கி றன . அ ெமாழி க  ெச ைள அழ  ைவ
உைடயதா கி றன. அைத / அ த உ திைய  ெதாைட எ கிேறா .

ெதாைடக , ேமாைன, இைய , எ ைக, ர , அளெபைட, அ தாதி, இர ைட,
ெச ெதாைடக  என எ  வைக ப .

எ வைக  ெதாைடகைள ெமாழியில கண  க  அ பைடயி  ாித  பய  க தி
ஐ  வைகயாக  ப ப ேதா . இ ெதாைடக  ேவ வைகயாக
ப க ப .

த  மதி  : வினா க  – II



பாட  - 6

 D03116 ெதாைட ேவ பா க

இ த  பாட  எ ன ெசா கிற ?

ெச ளி  இட  ெப  ெதாைட எ  அழ  ப றி  அத  வைகக  ப றி
ல ப கிற .

உயி , ெம , உயி ெம , விைனெயன  ெதாி  ெபய  ய ந  ேனா , இைண
தலான ஏ  ெதாைடகளி  ெபய கைள  காரண  ப றிேய இ ளன

எ பதைன அறிவி கி ற .

இ த  பாட ைத  ப பதா  எ ன பய  ெபறலா ?

ேமாைன  ெதாைட எ பத  இைண ேமாைன  ெதாைட எ பத  உாிய
உ ைம ெபா ைள அறிதலாகிய பய  எ தலா . ன  ெச ள களி
வ வ ; பி ன  ஓ  அ  வ வ  என அறித  பயனா .
அ தாதி, இர ைட, ெச ெதாைடக  விக ப  இ லாைம  காரண
அறியலா .
ெபாழி , ைழ, க வா  (க வி ள இட ) எ பவ றி  ெபா ைள அறி
ெபயாி  ைறகைள  க , ேபால  ெச த  வைகயா  ெபயாிட  க
ெகா ளலா .
ெதாைட  ெதாைட விக ப  நா ப  றாமா ைற அறியலா .
இய  வைகைம இ ைல, திாி  வைகைம உ  எ  ெபா  நியதிைய
அறியலா .
இய ைகைய உ  ேநா க  ந மேனா  இைண ந மேனாேர எ
ாி ெகா ளலா .



பாட அைம

6.0பாட ைர
6.1விக ப  உைடய ெதாைடக
த  மதி  : வினா க - I
6.2ெதாைட விக ப க
6.3ெதாைட  ெதாைட விக ப  (எ ணி ைக)
6.4ெதா ைர
த  மதி  : வினா க - II



6.0 பாட ைர

இனிய மாணா க கேள! ைதய பாட தி  ப தியி , சீ களி  எ ணி ைக
அ பைடயி  ெபய  ெப ற
றள

சி த
அளவ /ேநர
ெந ல
கழிெந ல

எ  சீர க  ஐ தைன  ப றி , நா வைக  பா க  ஒ ெவா  உாிய
அ சி ைம, அ ெப ைம றி த வைரயைறகைள  ப றி  ப ேதா .
பி ப தியி , ெச ளி  இட ெப  ெதாைட எ  அழைக , இட ெப
அ ெதாைடக  எ  வைகயின எ பதைன  பா ேதா . எ வைக
ெதாைடகளாவன:
1. ேமாைன  ெதாைட (அ ேமாைன)
2. இைய  ெதாைட (அ  இைய )
3. எ ைக  ெதாைட (அ  எ ைக)
4. ர ெதாைட (அ  ர )
5. அளெபைட  ெதாைட (அ  அளெபைட)

எ பன , ெச   ேநா கிய பா ைவயி  ெபய  ெப வனவா ,
ன யி  இ தி  ெதாட  பி ன யி  ஆதி  ேநா கி  ெபய

ெப வனவா , வ த ெசா ேல நா  ைறெயன வ  அ  அ
நிர வனவா  வ வனவாகிய
6. அ தாதி  ெதாைட
7. இர ைட ெதாைட
8. ெச ெதாைட

எ பன  ய எ டா .

இ ெவ டைன , நா , ெமாழி களி  அ பைடயி ,

அ. எ  நிைலயி  அைம  ெதாைட
ஆ. ெசா  நிைலயி  அைம  ெதாைட
இ. எ  ெசா  எ  நிைலயி  அைம  ெதாைட
ஈ ெசா  ெபா  எ  நிைலயி  அைம  ெதாைட
உ. ய நிைலயி  அைம  ெதாைட

என  ஒ  பய  க தி  ப ேதா .

அ தாதி ெதாைடயி  எ த தாதி, அைசய தாதி, சீ  அ தாதி, அ ய தாதி என
வைகைம இ தா  அவ ைற  ெச ளி  ஓர யி  நா  சீ களி  அைம
வைகய தாதியாக  க வதி ைல. காரண , அ தாதி எ ப  ஓர யி  அ த தி ள
எ  அைசசீ  தலாயின அ த அ யி  ஆதியாக வ வதா  எ பதா . அஃதாவ
அ ைய ேநா கியதாக அ தாதி  ெதாைட அைமகி ற  எ ப  க .



இர ைட ெதாைட எ ப  அ ைய ேநா கிய தா . ஓர யி  நா  சீாி  வ த
ெசா ேல வரேவ  எ ப  அத  இல கண  எ பதா , சீ ேநா கி இ ைம ,
உ ைம  க  வைகைம ப த  இயலாத லவா? எனேவ, இர ைட
ெதாைடயி  ேவ பா /விக ப  இ ைல எ ப  இ ைல எ ப  ெதளி .

ெச ெதாைடயி  ஒ  ெதாைடவைக  அைமயவி ைலெய  உ தி ெச ய  ெச
வ  காணேவ . யாெதா  ெதாைட  அைமய  ெபறாத ெச ெதாைடயி

விக ப /ேவ பா  வ மா  இ ைல. எனேவ, ெச ெதாைடைய  ெகா ளவி ைல.

இைவ  தவி த ஏைனய ேமாைன தலாகிய ெதாைடக  ஐ தனி
விக ப க /ேவ பா க  உளவாகி றன. ேமாைன  ெதாைட த ய பிறவ றி
ேவ  ெபய களாகிய அ ேமாைன, அ  இைய , அ  எ ைக, அ ர , அ
அளெபைட எ  ெபய கைள உ  ேநா க . ஓ  உ ைம விள . அ
அ ேமாைன, அ இைய  என எ  ெமாழிய  ெப தலா  சீ ேமாைன, சீ  இைய
எ  வைக  உ  எ பேத ஆ .

ஆகேவ, நா  ெதாைடகைள அ களி  வ  ெதாைடக , சீ களி  வ  ெதாைடக
என வைக ப தலா  எ றாகி ற . அத ப , ேமேல எ  வைக என ெப ற
ெதாைடகைள அ. விக ப ைடய ெதாைடக  ஆ.விக ப  இ லாத ெதாைடக  என
ப கலா . இல கண விள க  ெச ளிய  இ வைகயி  ேநா கி ள .
ேமாைன எ ைக ர இைய  அளபைட
ஆனஅ  ைவ  … …
… … … …
ெதாைட  அ ெதாைடயி  விக ப  ஆ
ெச ெதாைட இர ைடேயா  அ தாதி என
வ த/வைகயா  வழ க  ெப ேம

இனி விக ப ைடய ெதாைடகைள  விக ப க  யா பில கண லா  இ ட
ெபய கைள , ெமா த விக ப க  எ தைன எ பைத  கா ேபா .



6.1 க ப  உைடய ெதாைடக

விக ப  உைடய ெதாைடக  ஐ . அைவ:
1. ேமாைன  ெதாைட
2. இைய  ெதாைட
3. எ ைக  ெதாைட
4. ர  ெதாைட
5. அளெபைட  ெதாைட

6.1.1 க ப  ஒ  ள க

விக ப , ேவ பா , வைக எ பன திாி  எ  ஒேர ெபா ைள  பய  ெசா க
ஆ .

ெதாைட விக ப  எ பேத அத  ப ைமைய உண கிற . பல வைகயாவன:
இைண, ெபாழி , ஒ உ, ைழ, ேம க வா , கீ க வா , .

ெதாைட விக ப கைள  காண  லவ க  எ லாரா  ஒ ெகா ள ப ட அ ல
ேநர ெப ற (ேந  ெகா ள ப ட) அ , அளவ  எ பைத ன  பா ேதா .
இத  காரணமாகேவ அளவ , ேநர  என  ெப ற  எ பைத  ன
பா ேளா . சீ க  நா கைன  ெகா ட அ , ேநர  அ ல  அளவ . அளவ
எ பைத மர  அ ல  ெச யாக  க தி விள க  கா ேபா .

ெச  அ ல  மர தி  உ க  ேவ , அ (த ), கிைள, தைழ ேபா வனவா .
ேவ ப திைய த  சீராக , அ ப திைய இர டா  சீராக , கிைள ப திைய

றா  சீராக , த ணிய தைழ  கைள  ெகா ட தைல ப திைய
(த டைலைய) நா கா  சீராக  பாவி  ெகா க . ெச  அ ல  மர தி
எ ெவ ப திகளி  அட தி – ெசறி  – க  காண ப கி றேதா
அ வ ப திகைள  ெதாைடயைம த சீ களாக  க தி  ெகா  க டா
விக ப கைள  ாி  ெகா த  உ க  எளிைமயா .

மரேமா ெச ேயா தைரயி  ேம  நி க ேவ ெம றா , ஆணிேவ ட  (Primary Root)
ப கேவ க  (Lateral Roots) கிைளேவ க , ேவ விக  ஆகியவ றி  ெதா தி
ேவ . அ ேபால  ெதாைடவிக ப கைள அறிய இ றியைமயா  ஓ  அ யி
த  சீாி  யாேத  ஒ  ெதாைட அைம ேத வர  ேவ  எ பைத நிைனவி

ைவ க .

6.1.2 ெதாைடக  ெபய  ெபய காரண

ெச  ஒ றி  எ லா அ களி  அைம  ெதாைடகைள ‘அ ெதாைடக ’
எ , ஓ  அ யி  சீ க ேள அைம  ெதாைடகைள  ‘சீ ெதாைடக ’
எ  வழ கி ேறா . அளவ  அ ல  ேநர  ஒ றி ள நா  சீ களி
சிலவ றி  ெதாைட அைம  சிலவ றி  அைமயா , நா  சீ களி  ற
அைம  வ வதைன  க  அ வைக விக ப க  ெபயாி ளன .
அ ெபய க  இைண ெதாைட தலான ஏ  ஆ . இைண, ெபாழி , ஒ உ, ைழ,
ேம க வா , கீ க வா   எ பவ றி கான ெபய  காரண ைத, இனி,
வாிைசயாக  கா ேபா .



இைண (1, 2 சீ களி  அைமவ )

ள கி  ெச யி  ேவ ப தி ம ம லாம  தைழ  ப தி  ெசறி
காண ப . அதாவ  ேவ ப தியாகிய த  ப தி , ேவ ப திேயா  இைண
காண ப  அ ப தி  இர டா  ப தி  ெசறி /க வி  காண ப வன.
இ வா , ஓர யி  த  சீ களி  ேமாைன த யன அைம  , நா
சீ களி  அைவ, அைமயா  ேபாவைத ‘இைண’ எ கி றன . இைண- ைண, ேசா ,
‘கா இைண’ ‘இைணமல  பாத ’ எ  வ வதைன  பா க . 1,2 சீ களி
அைமவ  இைண.

ெபாழி  (1, 3 சீ களி  அைமவ )

ெபாழி  எ பத  ‘சிற ’ எ ப  ெபா . ‘ெபாழி பா ெட ப  கெழன
ப ேம’ எ ப  அகராதி நிக  காண ப  பாவா . எ வைக பாவி
அ யி  த  சீாி  றா  சீாி  ேமாைன தலாய ெதாைடக  அைமய
பா வ  சிற . ‘நா சீர  ெபாழி  ந ேற’ எ ப  இல கண  டாமணி. யா

 உைரயாசிாிய க  எ ேலா  ‘ெபாழி ’  சிற ைடய  எ கி றன . சிற
க  உ டா  ெதாைடைய  ெபாழி  ெதாைட எ றன  எனலா . ைடமர

என ப வத  த  ப தியாகிய ேவ ப தி  கிைள ப தியாகிய றா  ப தி
ெசறி  (க வி ) காண ப வன. இர டா  ப தியாகிய அ ப தியி  நா கா
ப தியாகிய தைல ப தியி  ெசறி  காண ப வதி ைல.

அ ேபால, த  சீாி  றா  சீாி  ெதாைடநய  அைமய ெப  இர டா
நா கா  சீ களி  அைமய ெபறாம  வ வைத  ெபாழி  ெதாைட எ கி ேறா .

ஒ உ (1, 4 சீ களி  அைமவ )

ெத ைன மர தி  த  ப தியாகிய ேவ ப தியி  அட தி – ெசறி  – க த  –
காண ப . அ வாேற தைல ப தியாகிய நா கா  ப தியி  ெசறி  காண ப .
ஏைனயதாகிய ந ப தியி  ெசறி  ஒ வி (நீ கி)  காண ப .

“அ ெபா  ெகாழி சி ெந ேத  அக றி”

(1) (2) (3) (4)

எ  இ த நா  சீ க  ெகா ட அளவ ைய  பா க . இ வ யி  த
சீாி  ‘அ’ த  எ தாக அைம ள . நா கா  சீாி  ‘அ’ எ ப  தெல ததாக
வ ள . எனேவ, தெல  சீாி க  ஒ றிவ தலாகிய ேமாைன அைம ைப
கா கி ேறா . இ ேமாைன அைம  இர டா  றா  சீ களி  இ ைல. ஒ வி
இ பைத  கா கி ேறா . இ வா  அைமய வ வ  ஒ உ என ெப .

ைழ (1,2,3 சீ களி  அைமவ )

ைழ எ ப  தைல  ைற  அ ல  ைமைய  றி க பய ப  ெசா .
அற மண  ஒ  ேபால த  பர  இ தியி  ைற  காண ப வதா
மகளி  தைல  ‘ ைழ  த ’ எ ப .

ைழ எ பத  ெபா  ’இ தி அ ல  கைடசி’ யா .



‘ ைழ இ பி  ைககர த த ள – ேப இ க ’ ( .111:4) எ ற இ வ யி
இட ெப  ’ ைழ எ பத  ைம எ ப  ெபா . சீ க  நா கிைன
ெகா ட அளவ யி  இ தி  சீாி  ெதாைடயைமயா  வ வ , அ ல
ெதாைடயைம  ைற  வ வ  ைழ  ெதாைடயாயி .

தாைழயி  ேவ ப தியாகிய த ப தி ேவாினா  ெசறி  கிட . மண  பா கான
இட தி  தாைழ காண ப வதா  நிைல த ைம காக அ ப தியி  ஊ
ேவ கைள (shift roots) வி கி ற  காரணமா . றா  ப தியாகிய மட ப தி
ெசறி  காண ப . அ தைகய ெசறி   வி வத காக  ேதா  கா களி
காண படா . அஃதாவ , இ தி ப தி தவிர ஏைனய ப திகளி  ெசறி
காண ப கி ற . இ வாேற ஓ  அளவ யி  இ தி சீ  ஒழி  ஏைனய 
சீ களி  ெதாைட அைமய வ வ  ைழ  ெதாைடயா .

‘அக ற அ  அ  ம ’

இ த அளவ யி  1,2,3 ஆகிய  சீ களி  ேமாைன வ ள ; இ தி சீாி
வரவி ைல. இ வா  இ தி  சீ  ஒ றனி  ம  ெதாைடயைமயாம  வ வ
ைழ  ெதாைடயா .

ேம க வா  (1,3,4 சீ களி  ெதாைட அைமவ )

ளிய மர தி  த ப தியாகிய ேவ ப தி க வி  ெகா . இர டா  ப தி
அ ப தி. இத  அ ப தியி  ெசறி  காண படா . றா  ப தியாகிய
கிைள ப தி  நா கா  ப தியாகிய தைழ  ப தி (தைல ப தி)  ெசறிவாக
காண ப வன. ஆக, மர தி  ேம பாதி அட  கீ பாதியி  அட தியி றி
காண ப . இ வா  1,3,4, ப திகளி  ம ேம க வி  கிட பைத  கா கி ேறா .
இ வைம  ேம க வா  எ னலா .

‘அ பிய ெகா ைக, அ வைள அைம ேதா ’

இ த அளவ யி  இர டா  சீாி  ெதாைட அைமயவி ைல. ஏைனய 1,3,4 ஆ
சீ களி  ‘அகர ’ ஒ றிவ  ேமாைன ெதாைட அைமகி ற . அ யி  பி பாதியி
ேமாைன  ெசறி ; பாதியி  ெசறி  இ ைல. ஆத , ேம க வா  ெதாைட.

கீ க வா  (1,2,4 சீ களி  ெதாைட அைமவ )

க றாைழ  ெச யி  த  ப தியாகிய ேவ ப தி, ேவ களா  ெசறி  ேதா .
ேம  அ ப தியாகிய இர டா  ப தி  மட களா  க வி  ேதா . இத

றா  ப தியான நீ டெதா  கா பி  ெசறி  காண ப வதி ைல. கா பி  உ சி
நா கா  ப தி. உ சியி  நா  மட க  ஒ   ேதா வன. இ ப தி
அட  காண ப .

ஆக, த , அ , தைல எ ற  ப திக  க வி  ெகா . றா
ப தியாகிய கா  ப தியி  அட தி இ கா . இ வா  க றாைழ ேபா
ெச க  சில கீேழ க விய நிைலயி  ேதா கி றன.

‘அவி மதி அைனய தி த  அாிைவ’

எ ற அளவ ைய  பா க . இத  1,2,4 சீ களி  தெல  ஒ றிவ



ேமாைனயழைக  பா க . இ ேமாைன றா  சீாி  இ ைல. இ . நம
ஒ ெமா த  பா ைவயி  பாதியி  ெதாைட ெசறி  உைடயதாக ப கி ற .
எனேவ, இ வைம  கீ  க வா  என ப கி ற . இ ஙன  1,2,4 சீ களி
க விவ  ெதாைடைய  கீ க வா  ெதாைட எ ப .

 (1,2,3,4 ஆகிய சீ க  எ லாவ றி  அைமவ ).
‘அயி ேவ  அ கி அ பைழ  அம த’

எ  இ த ேநர ைய  கா க . இத க  உ ள நா  சீ களி  உ ள
தெல  ‘அ’ என அைமகி ற . இ வா  தெல  ஒ றி வ வைத ேமாைன

எ ேபா  அ லவா? ஒ  சீாி  ஒழித றி எ லா  சீ களி  றாக ( தாக)
ேமாைன தலாயின (ெதாைடக ) அைமவ   என ெப .

ஆலமர தி  த ப தி ேவ ப தி. இதைன த  சீராக  ெகா க . இர டா
ப தி அ ப தி. இ ப தி ளி, மா, பலா ேபால  ெசறிவி றி  காண ப வதி ைல.
வி கைள (Prop Roots) தி ளதா  அ ப தி  ெசறி ட  காண ப .

றா  ப தியாகிய கிைள ப தி  நா கா  ப தியாகிய தைல ப தி
(தைழ ப தி ) ஆகிய இ வி  ப திக  ெசறி  காண ப வன), ஆக, நா
ப தி  அ ல  ப திக   க வி  ேதா . இ வைம ைப. 1,2,3,4 சீ களி
ேமாைன தலாயின ஒ றி அைம  ட  ஒ பைவ  பா க .

இனிய மாணா க கேள. சில மர  ெச களி  காண ெப  ெசறி  ேபா  நம
தமி  பாடல களி  வ  ெதாைடக  ெசறி  காண ப கி றன எ பைத
இ ேபா  உண க . இனி  ெதாைட விக ப கைள  கா ேபா .

த  மதி  : வினா க  – I



6.2 ெதாைட க ப க

ேமேல, சீ க  நா கா  இய ற அளவ களி  உ ள சீ களி  மாக, சில
சீ களி மாக ஒ றிவ  ெதாைடகளி  விக ப க  இைண தலான ஏ  எ பைத
இ வைர பா ேதா . ஒ ெவா  வைகயி  ேமாைன, இைய , எ ைக, ர ,
அளெபைட எ  ெதாைடக  ஐ  வ ம லவா? வ . வர, அைவ
ஒ ெவா றெனா  ஒ ெவா  வைக என உறழ (5X7), ப ைத  ெதாைட
விக ப க  என விாி .

6.2.1 ேமாைன  ெதாைட க ப க

ேமாைன  ெதாைட விக ப க  ஏ . அைவ இைணேமாைன, ெபாழி  ேமாைன,
ஒ உ ேமாைன, ைழ ேமாைன, ேம க வா  ேமாைன, கீ க வா  ேமாைன,

ேமாைன எ பனவா .

இைண ேமாைன

(கா ),

அணிமல  அேசாகி  தளி நல  கவ றி

(1) (2) (3) (4)

1, 2 சீ களி  இைண  தெல  ஒ தலாகிய ேமாைன வ ள . 3, 4 சீ களி
இ தைகய ஒ த  இ ைல. எனேவ, இைணேமாைன.

ெபாழி  ேமாைன

(கா )

அாி ர  கி கிணி அர  சீற

(1) (2) (3) (4)

1, 3 சீ களி  சிற பாக (ெபாழி பாடாக) தெல  ஒ தலாகிய ேமாைன
வ ள . 2, 4 சீ களி  (அஃதாவ  ஒ ைற வி  ஒ  சீ களி ) இ தைகய ஒ த
இ ைல. எனேவ, ெபாழி  ேமாைன.

ஒ உ ேமாைன

(கா )

அ ெபா  ெகாழி சி ெந ேத  அக றி

(1) (2) (3) (4)

1, 4 சீ களி  தெல  ஒ தலாகிய ேமாைன வ ள . 2, 3ஆ  சீ களி
தெல  ஒ றிவரவி ைல. ஒ வி வ ள . (ஒ த -நீ ைக.) எனேவ, ஒ உ

ேமாைன.



ைழ ேமாைன

(கா )

அக ற அ ’ அ  ம த

(1) (2) (3) (4)

1, 2, 3ஆ  சீ களி  தெல  ஒ தலாகிய ேமாைன வ ள . ைழ (இ தி)
சீராகிய 4ஆ  தெல  ஒ றி வரவி ைல. எனேவ ைழேமாைன.

ேம க வா  ேமாைன

(கா )

அ பிய ெகா ைக அ வைள அைம ேதா

(1) (2) (3) (4)

1, 3, 4ஆ  சீ களி  தெல  ஒ தலாகிய ேமாைன வ ள . 2ஆ  சீாி  த
எ  ஒ றி வரவி ைல. (ேம க வா  – ேம ப தியி  க வி இ த ) எனேவ,
ேம க வா  ேமாைன.

கீ க வா  ேமாைன

(கா )

அவி மதி அைனய தி த  அாிைவ

(1) (2) (3) (4)

1, 2, 4ஆ  சீ களி  தெல  ஒ தலாகிய ேமாைன வ ள . 3ஆ  சீாி  த
எ  ெபா தி வரவி ைல. 3, 4ஆ  1, 2ஆ  சீ களிேலேய ெசறி  காண ப கிற .
எனேவ, கீ க வா  ேமாைன.

 ேமாைன

(கா )

அயி ேவ  அ கி அ பைல  அம த

(1) (2) (3) (4)

1, 2, 3, 4ஆ  சீ களி  அஃதாவ  ெசா ல ப ட நா  சீ களி  ேமாைன வர
ெதா க ப ள . ஆத  ேமாைன  ெதாைடயா .

இ ேமாைன விக ப க  ஏ  வ த ெச ைள இைண  கா ேபா .

அ வ மா :



அ மல  அேசா  த நல  கவ

அ ர   அர  ற

அ ெபா  ெகா  ெந ேத  அக

அக ற அ  அ  ம

அ ய ெகா ைக அ வைள அைம ேதா

அ ம  அைனய த  அ ைவ

அ ேவ  அ  அ பைல  அம த

க கய  ெந க  ேநா க எ

ய ைதைய  ைறெகா  டனேவ”

6.2.2 இைய  ெதாைட க ப க

ெச ளி  அ க  ேதா  இ தி எ , அைச, ெசா  ஆகியன இைய  வ மா
ெதா ப  அ யிைய  ெதாைட எ றா , ஓர  இ  சீ களி  இ தி எ
தலாயின ஒ றி இையய வ மா  ெதா ப  சீ  இைய  ெதாைட. இைய

ெதாைட விக ப க  ஏ . அைவயாவன: இைண இைய , ெபாழி  இைய , ஒ உ
இைய , ைழ இைய , ேம க வா  இைய , கீ க வா  இைய , றிைய .

இைண இைய  (1,2 ஆ  சீ களி  இைய )

(கா )

ெமா ட  தவ  கிேல ெபாழிேல

(4) (3) (2) (1)

இஃ  அளவ . இ த அளவ  நா  சீ க  உ ளன. நா  சீ க  1, 2ஆ
சீ களி  ஈ ெற  ‘ேல’ இைய  வ ளதா  சீ இைய . 3, 4ஆ  சீ களி
இைய  இ ைல.

ெபாழி  இைய  (1,3 சீ களி  இைய )

(கா )

ம றத  அயேல ற  மணேல

(4) (3) (2) (1)

இத க  ஒ றா  சீாி  றா  சீாி  இ தி எ  ஒ றி வ ள .
இர டா  நா கா  சீாி  இ தைகய இைய  இ ைல. எனேவ, ெபாழி  இைய
ெதாைட

ஒ உ இைய  (1,4 சீ களி  இைய )

(கா )

நிழேல இனியத  அயல  கடேல



(4) (3) (2) (1)

இ வ யி  ஒ றா  நா கா  சீ களி  இைய  வ ள . இர டா  றா
சீ களி  இைய  வரவி ைல; ஒ வி ள . எனேவ, ஒ உ இைய  ெதாைட.

ைழ இைய  (1,2,3 சீ களி  இைய )

(கா )

மாத  நகிேல வ ேல இயேல

(4) (3) (2) (1)

இ த அ யி  உ ள றா  இர டா  றா  சீ களி  ‘ேல’ எ  எ
இ தியி  பயி கி ற . ைழ  சீாி  (இ தி  சீாி ) இைய  இ ைல. ைழ  த
ேபால  பர  கைட ைற  வர  ெதா க ப ள . எனேவ, ைழ இைய
ெதாைட.

ேம க வா  (1,3,4 ஆ  சீ ) இைய

(கா )

வி ேல தேல ேவ க  கயேல

(4) (3) (2) (1)

இ வ யி  ஒ றா  றா  நா கா  சீ களி  இைய  காண ப கி ற .
இர டா  சீாி  இைய  இ ைல. ப தியாகி கீ  ப திையவிட  பி ப தியாகிய
ேம ப தியி  ெசறி  காண ப கி ற . ஆத , இ வா  அைமவ  ேம க வா
என ெப கி ற .

கீ க வா  இைய  (1,2,4 ஆ  சீ களி  ‘இைய ’)

(கா )

ப ேல தவள  பாேல ெசா ேல

(4) (3) (2) (1)

இத க  அைம த நா  சீ களி  ஒ றா  இர டா  நா கா  சீ களி
ஈ ெற  ‘ேல’ எ ப  ஒ றி வ ள . ஈ ெற  ஒ றி வ வ  ‘இைய ’
எ பைத  ப  வ ளீ க . இ வ யி ள றா  சீாி  இ தி எ  ‘ேல’
எ பதாக இ ைல. அ யி  பி ப தியாகிய ேம ப திையவிட ப தியாகிய
கீ ப தியி தா  இைய  க வி (ெசறி ) இ பைத  கா கி ேறா . எனேவ
இ வா  அைமய  ெதா பைத  கீ க வா  எ கி ேறா .

 இைய  (1,2,3,4 ஆ  சீ க  றி  இைய )

(கா )



யேல ழேல மயிேல இயேல

(4) (3) (2) (1)

நா  சீ கைள  ெகா  இய  இ வளவ யி  சீ க  எ லாவ றி  றாக
( ைமயாக) ‘ேல’ எ  இ தி எ  ஒ றிவ வைத  கா கி ேறா . இ தி
எ  த யன (அைச, ெசா ) ஒ வ  தாேன இைய  எ  ப
வ கி ேறா . சீ க  எ லாவ றி  றாக இைய வ வ , றிைய
ெதாைடயா .

“ெமா ட  தவ  ேல ெபா ேல

ம றத  அயேல ற  மணேல

ழேல இ யத  அயல  கடேல

மாத  ந ேல வ ேல இயேல

ேல தேல ேவ க  இயேல

ப ேல தவள  பாேல ெசா ேல

யேல ழேல ம ேல இயேல

அதனா

இ வ  இ  இய க

எ வ  ேனா  இழ ப த  ைறேய”

6.2.3 எ ைக  ெதாைட க ப க

எ ைக, ெச ளி  அ ேதா  வாி , அ  அ எ ைக என அைழ க ெப
எ பைத  ஓர யி  சீ க ேள அைம  எ ைக, சீ எ ைக என
அைழ க ெப  எ பைத , சீ  எ ைக  ெதாைட இைண எ ைக, ெபாழி ெப ைக,
ஒ உஎ ைக, ைழ எ ைக, ேம க வா  எ ைக, கீ க வா  எ ைக, ெற ைக
என எ வைக ப  எ பைத  ன பா ேதா . இ ேபா  அவ கான
சா கைள அ ல  கா கைள  கா ேபா .

இைண எ ைக (எ ைக 1,2 சீ களி  வர )

(சா )

ெபா னி  அ ன ெபாறி ண  ஏ தி

(1) (2) (3) (4)

எ ைக, ஒ , இர  என இைண  வ த சீ களி  காண ெப கி ற . 
நா  ஆகிய சீ களி  காண படவி ைல. எனேவ, இைண எ ைக  ெதாைட.

ெபாழி ெப ைக (எ ைக 1,3 சீ களி  வர )

(சா )

ப ன  ேகா கி  ந னல  கவ றி



(1) (2) (3) (4)

எ ைக எ  இர டா  எ  ஒ த  த  சீாி  றா  சீாி
காண ெப கி ற . இர டா  சீாி  நா கா  சீாி  காண ெபறவி ைல.
ெபாழி  – சிற . இ வைம பி  எ ைக ெபா திவ வ  ெபாழி ெப ைக
ெதாைட.

ஒ உ எ ைக (எ ைக 1,4 சீ களி  வர )

(சா )

மி னவி  ஒளிவட  தா கி ம னிய

(1) (2) (3) (4)

இ த எ ைக இ த அளவ யி ள ஒ றா  நா கா  சீ களி  அைம ள ;
இைடநி ற இர டா  றா  சீ களி  அைமயவி ைல, இர டா  றா
சீ களி  வ வதனி  ஒ வி ள . எனேவ, இ , (சீ ) ஒ உ எ ைக  ெதாைட.

ைழ எ ைக (எ ைக 1,2,3 சீ களி  வர )

(சா )

ந னிற  ெம ைல மி னிைட வ தி

(1) (2) (3) (4)

கா ட ெப ற இ த அளவ யி  அைம ள த   சீ களி  ‘ ’ எ
இர டா  எ  ெபா தி வ ள . ’ ைழ’ எ  இ தி சீாி  எ ைக
வரவி ைல. வ வதினி  ைற வி ட . பர  (விாி  வ ) வ  இ தி
ைற  அற  ஒ ேபால உ ள . எனேவ, இ வைம பி  வ ததா  ைழ

எ ைக  ெதாைட.

ேம க வா  எ ைக (1,3,4 சீ களி  எ ைக பயில )

(சா )

எ ைன  இ க  வி  இ னைட

(1) (2) (3) (4)

இ த ேநர யி ள சீ க  நா க  ஒ றா  றா  நா கா  சீ களி  இர டா
எ  ஒ வதாகிய எ ைக இட ெப ள . இர டா  சீாி  இட ெபறவி ைல.
இ வ யி  ப திையவிட, ப தியி  ேமலதாய பி ப தியி  எ ைகயி
அட தி காண ெப கி ற . இ வைகயி  அைம வர  ெதா  எ ைக
ெதாைட ேம க வா  எ ைக என ெப .

கீ க வா  எ ைக (1,2,4 சீ களி  எ ைக வ த )



(சா )

அ ன ெம ெபைட ேபால  ப மல

(1) (2) (3) (4)

இ சீ க  ஒ றா  இர டா  நா கா  சீ களி  எ ைக பயி கி ற . றா
சீாி  பயிலவி ைல. இ த ேநர யி  பி ப தியாகிய ேம ப திைய விட, ேம பாதியி
கீ ப தியாகிய ப தியி  எ ைகயி  ெசறி  காண ப கி ற . இ வா
அைம  வ வைத  கீ க வா  எ ைக  ெதாைட எ ப .

 எ ைக (எ ைக நா  சீ களி  ற அைமவ )

(சா )

க னிய  ைன இ னிழ  னிய

(1) (2) (3) (4)

இ த அளவ யி  எ லா  சீ களி  றாக - மாக எ ைக வ கி ற . இ வா
மாக வ மா  ெதா க ப  எ ைக  ெதாைட, ெற ைக  ெதாைட

என ெப .

ெபா  அ ன ெபா ண  ஏ

ப ன  ேகா  ந னல  கவ

ன  ஒ வட  தா  ம ய

ந ற ெம ைல ைட வ

எ ைன  இ க   இ னைட

அ ன ெம ெபைட ேபால  ப மல

க ய  ைன இ ழ  ய

ம ேல  சாய அ  வா த

அ ேவ  உ க எ  அ ெதாைல  தனேவ

6.2.4 ர ெதாைட க ப க

மாணா க கேள, நா , ர ெதாைட விக ப க  எ  ெசா வ  நா
சீ கைள ெகா ட ஓர யி , அஃதாவ  அளவ யி  நி ற சீ க  வ மா
ெதா பதாகிய ர  ெதாைடகளி  ேவ பா கைளேய ஆ  எ பைத
உள ெகாள  ேவ . ர ெதாைட விக ப க  ஏ . அைவ, இைண ர ,
ெபாழி  ர , ஒ உ ர , ைழ ர , ேம க வா  ர , கீ க வா  ர ,

 ர  எ  ெதாைட விக ப களா . இவ கான சா கைள
கா ேபா .

இைண ர  (1,2 சீ களி  ர  அைமத )

(சா )

சீற  ேபரக  அ  ஒ



(1) (2) (3) (4)

சீ க  நா கைன  ெகா ட இ வளவ  அைம த தலா  இர டா  சீ களி
’சி ைம’ ’ெப ைம’ எ ற ர  ெசா க  இட ெப கி றன; ெசா ர , 1,2 ஆ
சீ களி  இ த  ெசா  ர  அைம  வ வதா , இைண ர  ெதாைட
என ப கி ற .

ெபாழி  ர  (1,3 சீ களி  ர  அைமத )

(சா )

கிய பி  ெப வட  தா கி

(1) (2) (3) (4)

இ த அளவ யி  அைம ள சீ க  நா க  த சீாி  ெசா  றா  சீாி
ெசா  த  ரணி  க , ெப க  என வ மா ைற  கா கி ேறா .
இ வா  ஒ றா  றா  சீ களி  ர ெதாைட காண ெப தலா  இதைன
(இ வைம பி  வ வதைன) ெபாழி  ர  ெதாைடெயன வழ வ .

ஒ உ ர  (1,4 சீ களி  ர  அைமத )

(சா )

வி ண  அ பிய ெகா ைக விாி

(1) (2) (3) (4)

இ த  சீ க  தலா  சீாி  ‘ வி ’ எ ற ெசா  நா கா  சீாி  ‘ வி ’
எ பத  மாறான- ர ப ட விாி  எ ற ெசா  பயி கி றன. பயி
ர ெதாைட ஆகி ற . இ த இ  (1,4) சீ க  இைடயி  நி ற இர  றா

சீ களி  ர  அைமயவி ைல, ஒ வி நி கி ற . எனேவ, இ வைக அைம பி
ர வைத ‘ஒ உ ர ெதாைட’ எ ப .

ைழ ர  (1,2,3 சீ களி  ர  அைமத )

(சா )

சிறிய ெபாிய நிக மல  ேகாைதத

(1) (2) (3) (4)

சீ க  நா க  த  றி  (1,2,3 ஆ  சீ களி ) ைறேய ‘சிறிய’ ‘ெபாிய’ எ ற
ெசா க  ‘நிக ’ எ ற ஒ  ெபா ளைம த ெசா  வ  த
ஒ ெகா  ர ப  நி பைத  கா கி ேறா . நா கா  சீாி  ர
இ ைம  கா கி ேறா . அ த  பர  னி  த  சி
கா ப ேபால  ஆ றி  அற மண  ஒ ேபால  இ வைக  ெதாைட
இ கி ற . ஆதலா , இதைன  ைழ ர ெதாைட எ ப .



ேம க வா  ர  (1,3,4 சீ களி  ர  அைமத )

(சா )

ெவௗ◌்வைள  ேதா  ேசயாி  க க

(1) (2) (3) (4)

இ  ேநர  அ ல  அளவ . இத டய சீ க  நா . நா க  த  சீாி  ெவ ைம
எ  ப ைப  றி த ‘ெவ ’ எ  ெசா  இட  ெப கி ற ; றா  சீாி
ெச ைமைய  றி  ‘ேச ’ எ  ெசா  காண ப கி ற ; நா கா  சீாி
க ைம எ  ெசா  வ ள . இ  ெசா  த  ெபா ளா
ர வன. இ த  ர  அைம த ெசா ெலா  அைமய ெபறாத சீராக

இர டா  சீ  இ கி ற . அ யி  பி பாதி பாதிையவிட ரணைம ைப
ெகா ள . னைத ேநா க  பி ன  ேம வ வ  தாேன! எனேவ,
இ வைகயி  ர  ெதாைட அைமவைத ேம க வா  எ கி றன .

கீ க வா  ர  (1,2,4 சீ களி  ர  அைமத )

(சா )

இ ைக  நிைல  ஏ ெதழி  இய க

(1) (2) (3) (4)

இதனி  வ  நா  சீ க  றா  சீ  தவி த ஏைனய ஒ  இர  நா கா
சீ களி  ெபா ர  அைம ள . இ ைக-அம தநிைல; நிைல-நி ற நிைல;
இய க  -ச சாி  நிைல. நா கா  நிைலெயன ஒ ; அ , கிட ைக.
ேம றி த  நிைலக  த  ர  ெபா ளின. இ ஙன  ரண
ெதா ப  ர  ெதாைட. இ ர  இ வளவ யி  பி பாதிைய விட

பாதிேயேலேய க விநி கி ற . பி ன  ேமல ; ேமலைத ேநா க  பி ன  கீழ
அ ேறா! ஆத  இ வைகயி  ெதா ப அைம  ர  ெதாைடைய  கீ க வா
ர  எ றன .

 ர  (1,2,3,4 ஆ  சீ க  றி  ர  அைமத )

(சா )

வ வா  தீ ெசா  உவ ெதைன னியா

(1) (2) (3) (4)

த சீாி  உ ள  ‘ வ ’ எ  ெசா . இ , வ  ைவ எ  ெபா ள .
இர டா சீாி  உ ள  ‘தீ ’ எ  ெசா . இ , இனி  எ  ெபா ைள
த வ . றா  சீாி  உ ள  ‘உவ’ எ  ெசா . இ , மகி  எ  ெபா ளி
வ வதா . நா கா  சீாி  உ ள  ‘ னி’ எ  ெசா . இ , ெவ  எ
ெபா ைள  பய ப . இ நா  ெசா  ஒ ெகா  ர ப டனவாத
காணலா . இ வா  நி ற சீ க  நா கி  ர வர  ெதா ப  
ர ெதாைடயா .



“ ற  ேபரக  அ  ஒ

ய  ெப வட  தா

ண  க ய ெகா ைக 

ய ெப ய க மல  ேகாைதக

ெவ வைள  ேதா  ேசய  க க

இ ைக  ைல  ஏ ெத  இய க

வ வா  ெசா  உவ ெதைன யா

எ  இ னண  ஆ ம

ெபா க  ெந ேவ  ேபா வ  ேலாேய”

6.2.5 அளெபைட  ெதாைட க ப க

அ யளெபைட  ெதாைட எனப  ெச ளி  வ வ . சீ  அளெபைட  ெதாைட எ ப
ெச  அ  ஒ ற  வ வ . அளவ களி  நா  சீ க  உ ளன. இவ  சீ
அளெபைட ேதா வ  த  சீாி  நிைல கி ற . ஏைனய  சீ களி  மாறிமாறி
அைமவதா  உ ள . ஏ ? நா  சீ களி  ற அைமவதா  உ ள . இ த
அைமத  ேவ பா டா  அளெபைட  ெதாைடயி  விக ப க  வ கி றன. அைவ
இைண த   வைர ள ஏழா . அவ ைற  கா க ட  ெதாி ெகா ேவா .

இைண அளெபைட  ெதாைட(1,2 சீ களி  அளெபைட வ த )

(கா )

தாஅ  தாஅ மைரமல  உழ கி

(1) (2) (3) (4)

த  சீ  ‘தா ’ எ ப . இத  தெல  ெந  அளெப க அைசேய  சீ
நிர கி ற . இ ேபாலேவ தாமைர எ ற ெசா  த ெந  ‘தா’ எ ப
அளெப கி ற . எ  அளெப  அைசயாகி ற . பி ன , ஈரைச எ ற
வைகயி  சீ  நிர கி ற . இதைன ேம  வ கா களி  ெகா ள ேவ .
இ , ஒ  இர டா  சீ களி  அளெபைட வ வைத  கா கிேறா . இைண த
இர  சீ களி  அளெப  வ மா  ெதா ப  இைணயளெபைட  ெதாைடயா .

ெபாழி  அளெபைட  ெதாைட (1,3 சீ களி  அளெபைட அைமத )

(சா )

உ  வைள  ேபாஒ  அ தி

(1) (2) (3) (4)

இ  அளவ . த  சீாி  நி ற ஓெர  ஒ ெமாழி அளெப  அைசெகா ட .
ெகா , சீ  நிர கி ற . றா  சீாி  நி  ெந
ெதாட றிய கர (ேபா ) வ ெமாழி ‘அகர’ உயி ஏற இட ெகா  ‘ேபா’ என
ஓ  அைசயா  நி கேவ, அளெப கி ற . எ  அைசெப  சீைர நிர கி ற .
எனேவ, அைவ  சீரா . த  சீாி  றா  சீாி  அளெபைட பயி கி ற .



த  சீாி
றா  சீாி  ெதாைடபயி வைத  ெபாழி  ெதாைட எ ப . இ ெபாழி

வைகயி  அளெபைட வ வதா  ெபாழி  அளெபைட  ெதாைட எ ற  மர .

ஒ உ அளெபைட  ெதாைட(1,4 சீ களி  அளெபைட அைமத )

(சா )

காஅ  ெச ெந  கறி  ேபாஒ

(1) (2) (3) (4)

இ வளவ யி  த  சீாி  நா கா  சீாி  அளெபைட அைம மா
கா கி ேறா . இைடநி ற இர டா  றா  சீ களி  அளெபைட வாராம  ஒ வி
நி பைத  கா கி ேறா . இைடயி  ஒ வி த  சீாி  நா கா  சீாி
அளெபைட வ வா  ெதா ப  ஒ உ அளெபைட  ெதாைட என வழ க  ெப .

ைழ அளெபைட  ெதாைட(1,2,3 சீ களி  அளெபைட அைமத )

(சா )

மாஅ  தாஅ  ேமாஒ ( ) எ ைம

(1) (2) (3) (4)

இ த ேநர யி  த   சீ க  அளெபைட பயி மா  ெதா க ப ளன.
கைடெயா  சீராகிய ைழ  சீாி  அளெபைட பயிலவி ைல.  ற ப ட ஆ றி
அற மண  ஒ ைக எ ணி பா க . ெதாட க தி  விசா  (பர
அக ) இ தியி  கி இ   ேதா ற  நிைன  வ . அ ேபால
ெதாட க  சீ களி  மி  இ தி  சீாி  இ றி  வ மா  அளெபைடைய
ெதா  இ வைகைய ைழ அளெபைட  ெதாைட என  மரபா .

ேம க வா  அளெபைட  ெதாைட (1,3,4 சீ களி  அளெபைட அைமத )

(சா )

ேதஎ  ன ைட  ேசாஒ  பாஅ

(1) (2) (3) (4)

இ த ேநர யி  பி ப தியி ள றா  நா கா  சீ களி  அளெபைட
பயி கி ற . ப தியி  உ ள இ  சீ களி  த  நி ற சீாி  ம ேம
அளெபைட பயி கி ற ; இர டா  சீாி  பயிலவி ைல. ேம பாதியி  அளெபைட
ெசறி  ேதா வதா  ேம க வா  அளெபைட  ெதாைட என ப கி ற .

கீ க வா  அளெபைட  ெதாைட (1,2,4 சீ களி  அளெபைட அைமத )

(சா )



மீஇ  ஆஅ  உக  சீஇ

(1) (2) (3) (4)

இவ  ஒ  இர  நா  ஆகிய சீ களி  அளெபைட பயி கி ற ; றா
சீாி  பயிலவி ைல. த சீ  இர டா  சீ  ெகா ட கீ பாதியி
அளெபைடயி  ெசறி -க த  காண ப கி ற . றா  சீைர  நா கா
சீைர  ெகா ட ம ப தியி  இ தைகய ெசறி  காண படவி ைல. எனேவ, ெசறி
உ ள ப திைய ேநா கி  கீ க வா  அளெபைட

 அளெபைட  ெதாைட (1,2,3,4 சீ களி  அளெபைட அைமத )

(சா )

ஆஅ னாஅ நீஇ  நீஇ

(1) (2) (3) (4)

இ த அளவ யி  அைம த ள எ லா  சீ களி  றாக ( மாக)
அளெபைட ெதாைட வ மா  ெதா க ப ள . ஆகேவ, மாக
ெதா க ெப  காரண  ப றி  அளெபைட  ெதாைட என ெப கி ற .
தாஅ  தாஅ மைரமல  உழ கி
உ  வைள  ேபாஒ  அ தி

காஅ  ெச ெந  கறி  ேபாஒ
மாஅ  தாஅ  ேமாஒ  ெட ைம
ேதஎ  ன இைட ேசாஒ  பாஅ
மீஇ  ஆஅ  உக  சீஇ
ஆஅ னாஅ நீஇ  நீஇ
ஊர  ெச த ேக ைம
ஆ வைள  ேதாளி  அலரா னாேவ



6.3 ெதாைட  ெதாைட க ப  (எ ைக)

ெதாைடக  ெமா த  எ . விக ப  ெப  ெதாைடக , ஐ . ெதாைட விக ப க
ஏ . இைவ இர  உறழ ஐ  X ஏ  – ப ைத  ெதாைடக . எனேவ,
ெதாைட  ெதாைட விக ப க  ெமா தமாக நா ப தி  எ ற
எ ணி ைகயா .

விக ப  ெப  ெதாைடக        : 5
விக பமிலா  ெதாைடக           : 3

___
ஆக ெமா த  ெதாைடக  ம  : 8
___

விக ப  உைடய ெதாைடக

(5) ஐ , ெதாைட விக ப  (7)
உறழ (ெப க) 5X7 =
விக ப க  ெமா த  3

—-
ஆக, ெதாைட  விக ப  43
—-

6.3.1 ெதாைட  ெதாைட க ப  இைடேய அைம
ேவ ைமக

ெதாைடெய ப  ெச ளி  அ ேதா  பா க ப கிற . ெதாைட விக ப  எ ப
அ களி  அைம ள சீ க  ேதா  பா க ப வ .

ெதாைட, ெச ளி  ேம  கீ ேநா கி  பா க ப வ . ெதாைட விக ப
எ ப  இடமி  வலமாக  பா க ப வ .

றி :

ெதாைட விக ப , இடமி  வலமாக  பா க ப வ  எ றா , இைய  ெதாைட
ம  வலமி  இடமாக  பா க  ப வதா  உ ள . காரண , இைய  ெதாைட,
இ தி  சீாி  இ  ெதாட வதா  இ பேதயா .



6.4 ெதா ைர

இனிய மாணா க கேள, இ பாட தி  வழி நா  ப த ெச திகைள  ெதா
கா ேபா . கா ப , நிைனவி  இ வத  ைணயா .

ெதாைடக  எ ட  ஐ ேத விக ப  ெப  ெதாைடக , அ த ஐ தாவன: ேமாைன
ெதாைட, இைய  ெதாைட, எ ைக  ெதாைட, ர  ெதாைட, அளெபைட  ெதாைட.

விக ப  ெபறாத ெதாைடக  , அைவ: இர ைட  ெதாைட, அ தாதி  ெதாைட,
ெச ெதாைட. இைவ  விக ப  ெபறாைம கான காரண க :

1. இர ைட  ெதாைடயி  வ த ெசா ேல நா  ைற இர த .

2.அ தாதி சீ ேநா கிய  அ : அ ைய ேநா கிய .

3.ெச ெதாைடயி  எ த  ெதாைட  இ ைல.

விக ப  எ பத  ெபா  ேவ பா , வைக எ பனவா .

இைண, ெபாழி , ஒ உ, ைழ, ேம க வா , கீ க வா ,  எ  வைகக
உளவாகி றன.

இைண தலாய ஏழ மான ெபய காரண க  காண ப டன.

இைண ேமாைன ெதாைடக  ஐ தேனா  ெதாைட விக ப க  ஏழைன உறழ
உ டா  விக ப களி  விாி 35ஐ  கா க ட  க டறி ேதா .

ெதாைட  ெதாைட விக ப க  ெமா த  43 எ பதைன  கண கி டறி ேதா .

த  மதி  : வினா க  – II



D03111 த  மதி  : விைடக  - I
1.யா பில கண  எ றா  எ ன?

விைட:ெச க  அவ ாிய ஓைச ட  இய ற  ெப வத கான ைறகைள
வேத யா பில கண  என ப .

2.ெதா கா பிய  ேப தமிழக தி  யா பிய  சி தைனயாள  இ தனரா?

விைட:ெதா கா பிய  ேப தமிழக தி  யா பிய  சி தைனயாள
இ ளன . அவ கைள  ெபய  டாம  எ ப, எ மனா  த ய ெசா களா
ெதா கா பிய  றி ளா .

3.ெதா கா பிய  ெச  உ களாக  வன எ தைன?

விைட: ப  நா  ெச  உ கைள  ெதா கா பிய  றி பி ளா .
4.வன  எ ப  யா ? எ தைன? இர ட  ெபய கைள  த க.

விைட:வன  எ ப  அழ  என  ெபா ப . அ  எ  ஆ . பல உ க
ஒ  ேச தேபா  உ வா  ெச  அழ  அ . அ ைம, அழ , ெதா ைம, ேதா ,
வி , இைய , ல , இைழ  ஆகியன எ வைக வன களா .

5.ந சினா கினிய  எ திய ெதா கா பிய உைர எவ  உைரைய  ெபாி
பி ப றி ள ?

விைட:ேபராசிாிய  உைரைய  ெபாி  பி ப றிேய ந சினா கினிய  உைர
அைம ள .



D03111 த  மதி  : விைடக  - II
1. ைமயாக  கிைட காத யா பில கண க  இர டைன  க.

விைட:கா ைக  பா னிய , மேய ர  யா .

2.ஐ தில கண  அட க  ெச ேதா  இ வ  ெபயைர  க.

விைட: தமி திரனா , ைவ தியநாத ேதசிக .

3. ரேசாழிய  எ த  கால தி  ேதா றிய ?

விைட:கி.பி.11ஆ  றா  ேதா றிய .

4.ைவ தியநாத ேதசிக  ெச த இல கண  ெபய  யா ?

விைட:இல கண விள க

5.இ பதா  றா  ேதா றிய யா பில கண  ஒ ற  ெபயைர  த க.

விைட:யா பதிகார  (அ ல ) யா  .

6.யா ப கல காாிைக எ   உைரயாசிாிய  யா ?

விைட: ணசாகர .

7.காாிைக  ெச க  யாைர னிைல ப தி  ேப கி றன?

விைட
ெப ைண னிைல ப தி  ேப வதாக இய ற ப ளன.

8.யா ப கல காாிைக எ த யா பினா  ஆன ?

விைட:க டைள  க ைற எ  யா பினா  ஆன .

9.காாிைக  எ தைன இய க  உ ளன?

விைட:காாிைக   இய க  உ ளன.

10.க டைள  க ைற  உாிய ேவெறா  ெபய  யா ?

விைட:‘காாிைக’ எ  ெசா  க டைள  க ைற யா ைப  றி .
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1.வாிவ வ எ  எ த இ  ல க  லனாவ ?

விைட:க , ெம .

2.ெதா கா பிய  தமி  எ க  எ தைன எ  றி பி கி றா ?

விைட: ப  .

3.ெபா வாக  தமி  எ கைள எ ஙன  ப கலா ?

விைட:உயி , ெம , உயி ெம , ஆ த .

4.ஆ த எ  உயிரா? ெம யா? இர மா?

விைட:இர மா .
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1.யா ப கல காாிைக அைச பாக எ தைன வைக எ கைள
ெகா கி ற ?

விைட:பதி  வைக எ கைள.

2.அைச ாிய உ பாகிய எ க  பதி றைன  எ தைன பா பா
அட கலா ?

விைட:நா  பா பா , அைவயாவன:
1) தம ாிய இய பான மா திைரயி  ஒ பன.
2) ெம  உயி மாகிய  ஒ ப .
3) தம ாிய மா திைரயி  ைற  ஒ பன.
4) தம ாிய மா திைரயி  நீ  ஒ பன.

3.தம ாிய இய பான மா திைரயி  ஒ  எ க  யாைவ?

விைட: றி , ெந , உயி , ெம , வ ன , ெம ன , இைடயின , ஆ த .
4.தம ாிய மா திைரயி  ைற ெதா பன எ ெவ ெவ க ?

விைட: றிய கர , றிய கர , ஐகார க , ஒளகார க ,
மகர க , ஆ த க .

5.தம ாிய மா திைரயி  ைற ெதா பனவ  எ த றைன
காாிைகயாசிாிய  ெகா டா ?

விைட:ெகா டைவ : றிய கர , றிய கர , ஐகார க

ெகா ளாதன : ஒளகார க , மகர க , ஆ த க

6.யா  இல கண  றிய கர  எ தைன எ கி ற ?

விைட:42 எ கி ற .

7.ெமாழி த  நி  ஐகார க , ஒளகார க  ஆகியவ  தனி தனி
மா திைர எ வள ?

விைட:1.5 மா திைர.

8.அளெப  ெம க  யாைவ?

விைட:ங ஞ ண ந ம ன வ ய ல ள ஆ த  எ  பதிெனா றா .

9.மா திைர எ ப  யா ?

விைட:ஓ  எ  ஒ க ப  கால அளைவ அள ப  மா திைர எ ப . ‘க ணிைம
ெநா ெயன அ ேவ மா திைர’ எ பா  ெதா கா பிய .



10.உயி ெம யி  மா திைர எத ைடய அளேவ ஆகி ற ?

விைட:உயி ெம யி  மா திைர அள , ெம ைய ஊ த உயிாி  மா திைர அளேவ
ஆகி ற
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1.ெச  பா  உ ள ேவ பா  எ ன?

விைட:ஒைச த விய  ெச ; ஓைசயி றி  ெச  த ைமயா  வ வ  பா.

2.‘அைச’ எ  தனிைல  ெதாழி ெபயாி  ெபா  யா ?

விைட:இய  அ ல  இய .

3.ெச ளி  ச த ைத உ டா  அ பைட  ெச  எ ?

விைட:அைச.

4.ேநரைச எ த நா  வைகயி  அைம ?

விைட:தனி றி ; தனி றி  ஒ ; தனிெந , தனிெந  ஒ  எ  நா
வைகயி  அைம .

5.நிைரயைச அைம  வைக நா கைன  த க.

விைட:இைண றி , இைண றி  ஒ ; றி ெந ; றி  ெந ெலா

6.ேநரைச எ தைன அல கைள  ெகா ?

விைட:அல கைள  ெகா ரா ; ஓ  அலைகேய ெகா .

7.நிைரயைச எ தைன அல கைள  ெகா ?

விைட:ஈரலைக  ெகா .

8.சாவி, விசா – இவ  எ  நிைரயைச? ஏ ?

விைட:விசா. ஈரலைக  ெகா கி ற .

9.யா லகி  ெம  மதி  உ டா?

விைட:ெம  மதி பி ைல. எனி , அைசைய நி ணயி க கிய  ப
வகி கி ற .
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1.ெச  உ க  றா  வாிைசயி  நி  உ  எ ?

விைட:சீ .

2.யா பி  சீாி  ப பணி எ ன?

விைட:சீர ைய  கண கிட  ைணயாகி ற . தைளைய உ டா க  ைண
நி கி ற .

3.சீ  எ தைன வைக ப ? அைவ யாைவ?

விைட:சீ , நா  வைக ப . அைவ: அைச சீ , ஈரைச சீ , வைச சீ ,
நா கைச சீ .

4.அைச சீ  எ தைன? வா பா  த க.

விைட:இர : நா , மல .

5.ஈரைச சீ  எ தைன? வா பா  த க.

விைட:நா ; அவ றி  வா பா , ேதமா, ளிமா, க விள , விள .

6. வைச சீ க  எ தைன? வா பா  வழி, அைவ எ தைன வைக ப ?

விைட:எ : வா பா வழி, இ வைக ப . கா சீ , கனி சீ  என.

7.ஈரைச சீ க  வா பா வழி எ தைன வைக ப ? அவ றி  ெபய க  யாைவ?

விைட:இர  வைக ப . மா சீ , விள சீ

8.நா கைச சீ க  எ தைன?

விைட:பதினா

9.ஈரைச  சீாி  ேவ  ெபய க  யாைவ?

விைட:இய சீ , ஆசிாிய ாி சீ  அ ல  அகவ சீ .

10.கா சீாி  ேவ  ெபயெர ன? அ ெபய கான காரண  யா ?

விைட:ெவ சீ , ெவ ைள ாி சீ ; ெவ பா ேக உாிைம ைடய  ஆத  ப றி
இ ெபய  ெப ற .

11.கனி சீாி  ேவ  ெபய  யா ?

விைட:வ சி ாி சீ



12.க ாி சீ  எ  ஒ வைக டா?

விைட:இ ைல.

13.நாலைச சீாி  ேவ ெபய  எ ன? அ ெபய கான காரண  யா ?

விைட:ெபா சீ ; ெபா -சாதாரண . சிற பி ைம க தி இ ெபய  ெப ற .

14.நாலைச சீ  இ தி இர  சீ க  ேந  ேந  என , ேந நிைர என  நிைர
நிைர என , நிைரேந  என  தா  ைறேய ெப  இ தி வா பா க
யாைவ?

விைட:ேந  ேந  – த

ேந  நிைர – த ணிழ
நிைர நிைர – ந நிழ
நிைர ேந  – ந
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1. ண சி இல கண ேதா  ஒ ைட ஒ ைம உைடய  எத ைடய இல கண ?

விைட:தைளயின  இல கண .

2.`தைள’ – எ ற ெசா  ெபா ெள ன?

விைட:க  / ப த  / ெதாட .

3.தைளயாவ  யா ?

விைட:நி ற சீாி  ஈ றைசேயா  வ த சீாி  தலைச தைள  (பிைண  /
ப த ப ) நி க, இர  சீ களி  இைடேய ேதா  ஒ நைட, தைளயா .

4.ஒ  பா  நி ற சீ  எ ? வ த சீ  எ ? இைடநி ற சீ க  எ னவாகி றன?

விைட:ஒ  பா  நி ற சீ , அ பா  த  சீ ; வ த சீ , அ பா  இ தி சீ .
இைடநி ற சீ க  எ லா , நி ற சீ  வ த சீ மாக எ ண ப வனேவ.

5.தைளயி  ெப  பிாி க  எைவ?

விைட:ஒ றியதைள; ஒ றா தைள

6.ஒ றிய தைளக  எ தைன? அவ றி  ெபய கைள  த க.

விைட:நா . அைவ,
1. ேநெரா றாசிாிய தைள
2. நிைரெயா றாசிாிய தைள
3. ெவ சீ  ெவ டைள
4. ஒ றிய வ சி தைள

7.ஒ றாத தைளக  எ தைன? அைவ யாைவ?

விைட: . விள   ேந  என , மா  நிைர என , ஒ றாைமயா  வ
இய சீ  ெவ டைள , க தைள , ஒ றாத வ சி தைள  ஆ .



D03114 த  மதி  : வினா க  - Il
1.ெவ டைள எ தைன வைக ப ?

விைட:இய சீ  ெவ டைள, ெவ சீ  ெவ டைள என இர  வைக ப .

2.இய சீ  ெவ டைளைய உ டா  சீ  எ ?

விைட:இய சீ , இஃ  அகவ சீ  என  ெப .

3.ெவ சீ  ெவ டைளைய உ டா  சீ  எ ?

விைட:`கா ’ எ  வா பா ெசா ைல இ தியாக  ெகா ட வைச சீ . இ ,
ெவ சீ  / ெவ ைள ாி சீ  / ெவ பா சீ  என ெப .

4.ஆசிாிய தைளைய உ டா  சீ  எ ?

விைட:ஆசிாிய ாி சீ , அகவ சீ  எ  ெபய கைள ைடய இய சீ .

5.வ சி தைளைய உ டா  சீ  எ ? அ , எ ன வா பா ன ?

விைட:வ சி ாி சீ . அ , கனிெய  வா பா  வ வ .

6.க தைளைய உ வா  சீ  எ ? அ தைள உ டாக வ  சீாி  தலைச
எ வா  வரேவ ?

விைட:ெவ பா ாிய கா சீேர. க தைளைய உ டா க வ த சீாி  தலைச
நி ற சீாி  ஈ றைசேயா  ஒ றா  வரேவ .

கா   நிைர.

7.ெச ளி  ஈ றில றி இைடயி  நிைரயைச , ேநரைச  தனி தனி ஒ  சீராக
ஒேராவழி வ தா  அவ ைற எ வா  ெகா  தைள காண ேவ ?

விைட:நிைரயைச, ஒ  சீராக வ தா , `விள ’ எ  வா பா  சீராக  க த
ேவ . ேநரைசைய, `மா’ எ  வா பா  சீராக  க த ேவ .

8.ெபா சீாி  ` ’ என பவ ைற , `நிழ ’ என பவ ைற  தைள
கா ேபா  எ வா பா  சீாினவாக  க வ ?

விைட: சீைர  `கா ’  சீெரன  ெகா வ ; நிழ சீைர  `கனி’  சீெரன  ெகா வ .
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1.‘அ ’ெய பத  ேவ  ெபய  யா ?

விைட:பாத .

2.அ யாவ  யா ?

விைட:தைளக  த னிட  ெபா தி அ  வ மா  நட ப , அ .

3.அளவ யி  ேவ  ெபய  யா ?

விைட:ேநர .

4.ேநர -ெபய காரண  த க.

விைட:ெதாைட விக ப கைள  கண கிட ஏ ற அ  அளவ ெய  லவ  எ லா
ஒ ெகா ட – ேந த அ  யாத  ேநர  என ெப ற .

5.அ  எ ப  எதைன? சீர  எ ப  எதைன?

விைட:அ ெய ப  ெச ளி  அ ைய; சீர  எ ப  ெச  அைம த
ஓர ைய.

6.சீர  எ தைன வைக ப ? அைவ யாைவ?

விைட:ஐ  வைக ப . அைவ: றள , சி த , அளவ , ெந ல , கழிெந ல .

7. றள  எ தைன சீ களா  அைமவ ? அ ல  எ தைன தைளக  றள ைய
உ வா ?

விைட: றள , இ  சீ களா  அைமய ெப வ . ஒ தைளைய உ வா  இர
சீ கைள  ெகா ட  றள  எ  றலா .

8.நா வைக  பா க கான சி ெற ைல அ ல  அ சி ைமைய  றி க?

விைட:ெவ பா – 2 அ சி ைம
ஆசிாிய பா வ சி பா – 3 அ சி ைம
க பா - 4 அ சி ைம

9.வ சி பா  இர ட  சி ைமைய ஏ பவ  யா ?

விைட:மேய ர .

10.இ ன பாைவ இ ன அ ெப ைமயி தா  பாட ேவ  எ ற க பா
உ டா?

விைட:இ ைல. பா ேவா  உ ள தளேவ அள .
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1.ெதாைட எ பதி  வ  ஐ வி தி எ ன ெபா ளி  வ கி ற ?

விைட:ெசய ப  ெபா ைமயி  வ கி ற .

2.எ  எ  நிைலயி  அைம  ெதாைடக  யாைவ? அ ல  எ  ப றிய
ெமாழியில கண  ெகா  அைம கலா  ெதாைடக  யாைவ?

விைட:ேமாைன  ெதாைட, எ ைக  ெதாைட, அளெபைட  ெதாைட

3.ெசா  நிைலயி  அைம  ெதாைட எ ?

விைட:இர ைட ெதாைட.

4.எ  ெசா  எ  நிைலயி  அைம  ெதாைடக  யாைவ?

விைட:இைய ெதாைட  அ தாதி ெதாைட .

5.ெசா  ெபா  எ  நிைலயி  அைம  ெதாைட யா ?

விைட: ர ெதாைட.

6.யாெதா  ெதாைட  அைமய ெபறா  வ வ  எ ன ெதாைட என ெப ?

விைட:ெச ெதாைட.

7.ெச ெதாைடைய ெமாழி  பா ைவயி  எ ன ெதாைட எ  ெபய  ைவ கலா ?

விைட: ய நிைலயி  அைம  ெதாைட.

8.ேமாைனயாவ  யா ?

விைட: தெல  அ ேதா  ஒ றிவ வ ..

9.க  எ பத  பா  அ ல  கா  எ ப  எ ைக ஆ மா?

விைட:ஆகா . தெல  மா திைரயளவி  ஒ றி வரேவ .

10.இைய  எ ப  யா ?

விைட:அ ேதா  இ தி எ  ஒ வ .



D03116 த  மதி  : வினா க  - I
1.‘விக ப ’ எ பத  ெபா  எ ன?

விைட:ேவ பா , வைக

2.விக ப  ெப  ெதாைடக  எ தைன? அைவ யாைவ?

விைட:ஐ . அைவ, ேமாைன, இைய , எ ைக, ர , அளெபைட  ெதாைடகளா .

3.‘ேமாைன ெதாைட’ எ  ’இைணேமாைன  ெதாைட’ எ  ெசா வதினி
நீவி  அறிவன யாைவ?

விைட: ன , ெச ளி  அ களி  பயி வ ; பி ன , ெச ளி  ஒர ேள
உ ள சீ களி  பயி வ  எ ற உண ேவ ஆ .

4.விக ப  இ லாத ெதாைடக  எ தைன? அைவயாைவ?

விைட: . அைவ: அ தாதி  ெதாைட, இர ைட ெதாைட, ெச ெதாைட.

5.இய  வைகைம டா?

விைட:இ ைல.

6.விக ப  வைகைம உ டா? உ டாயி , ெதாைட விக ப களி  வைகைய
றி க.

விைட:உ . இைண, ெபாழி , ஒ உ, ைழ, ேம க வா , கீ க வா , 
எ  ஏ வைக.

7.‘ெபாழி ’-எ பத  ெபா  எ ன?

விைட:சிற . ’ெபாழி பா ’ எ ப  க  என ப ேம’ எ ப  அகராதி நிக  த
ெபா .

8.ஒ உ-எ பத  ெபா  எ ன?

விைட: த ட  இ தியிட  ெசறி , இைட க  ெசறி  இ றி ஒ வி
காண ப வ  ‘ஒ உ’. ஓ த -இைட க  இ ைலயாத .

9. ைழ எ பத  ெபா  யா ?

விைட: ப திக  பர  அக  காண ப  கைடெயா  ப தி ைற
காண ப வ . ஆ றி  அற  மண  ஒ  மகளி  த  இ வைம பி
ேதா வன.

10.‘க வா ’ எ பத  ெபா  யா ?

விைட:க த -ெசறித : வா -இட ; ெசறி ள இட : சில  ைறவிட ைத



க வா  எ ப .

11.கீ க வா  எ  அைம  எ த  ெச ைய உதாரணமா கலா ?

விைட:க றாைழைய



D03116 த  மதி  : வினா க  - Il
1.விக ப  ெப  ெதாைடகேளா  விக ப க  ஏழைன உறழ வ  ெதாைட
விக ப க  எ தைன?

விைட:
ெதாைடக  5 7 விக ப
ேமாைன இைண

இைய  ெபாழி

எ ைக x ஒ உ

ர  ைழ

அளெபைட ேம க வா
கீ க வா  

= 35

2.ெதாைட  ெதாைட விக ப க மாக ெமா த  ெதாைடக  எ தைன?

விைட:
ெதாைடக  8
ெதாைட விக ப க  35
—
ெமா த  43
—
3.ெதாைடைய  காண ந ைடய பா ைவ, ெச ளி  ேம  எ வைகயி
ெச லேவ ?

விைட:ெச  ெகா ள பா அ க  எ லாவ ைற  ேம  கீ ேநா கி
ெச த ேவ .

4.ெதாைட விக ப ைத  காண ந ைடய பா ைவ எத ேம  ெச த படேவ ?
எ வா  ெச த  ேவ ?

விைட:ெச ளி  அைம த சீர ைய ேநா க ேவ . சீ கைள இடமி  வலமாக
பா க ேவ .

5. இைய  ெதாைட விக ப கைள  க டறிய, ஓர யி  சீ கைள இடமி
வலமாக  பா கலாமா? பா கலா  எனி  பா கலாகா  எனி  அத கான
காரண  எ ன?

விைட:பா கலாகா . ‘இைய ’ எ ப  ஈ ெற  ஒ றிவ வ  ஆதலா , சீ க
உ வா  இைய  ெதாைட விக ப கைள  க டறிய வலமி  இடமாக
பா ைவைய  ெச த ேவ .
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DJT3E -  Rw;Wyhtpay; 

 

myF – 1  Rw;Wyh tpsf;fk; - cyf ehLfspy; - ghujj;jpy; - jkpo;ehl;by;  
  Rw;Wyh tsHr;rp  

myF – 2 Rw;Wyhtpd; r%f> nghUshjhu tpisTfs; - Rw;Wyhitj;  
  jpl;lkpLjYk;Nkk;gLj;JjYk; - Rw;Wyh tpLjpfs; - Rw;Wyhf;  
  fofq;fs;  

myF – 3 Rw;Wyhg; gaz KftHfs; - Rw;Wyhtpd; tzpfr; re;ijfs; -  
  Rw;Wyhtpd; topfhl;bfs; 

myF – 4 gd;dhl;Lg; gy tifg; gazpfs; - Rw;Wyhg; gazpfs; gw;wpa  
  Gs;sp tptuq;fs; - Rw;Wyhg; gazpfspd; gy;NtW Nghf;Ftuj;Jfs; 

myF – 5 jkpopyf;fpaj;jpy; gaz E}y;fs; - gaz fl;Liufs; 

 

ghlE}y;fs; 

1. Rw;Wyh tsHr;rp – nt. fpU\;zrhkp> kzpthrfH gjpg;gfk;> nrd;id – 
108. 

2. gpuahzf; fl;Liufs; - V.Nf. nrl;bah. 
Fwpg;G: tpdhj;jhspy; gFjp 1f;fhd tpdhf;fs;> Rw;Wyh tsHr;rp vd;w E}ypy; 
,Ue;J kl;LNk Nfl;fg;gLk;. 
 

ghHit E}w;fs; 

1. Cyfk; Rw;wpNdd; ehd; fz;l ehLfs;  - rp. Rg;gpukzpak; 
2. ahd; fz;l ,yq;if    - lhf;lH. K.t. 
3. ghy];jPdg; gazk;    - Rthkp. M.N[h. milf;fyk; 
4. Gdpj `[; gaz epidTfs;  - mg;Jy; u`Pk; fiykhd; 
5. jpUf;Nfjhu ahj;jpiy    - mtpehrpypq;fk; nrl;bah 
6. Gdpjg; gazk;     - guzPjud; 
7. Gjpa n[Hkdp     - ne.J. Re;jutbNtY 
8. me;jkhidg; ghUq;fs;   - jkpo;f;Fbkfd; 
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myF–1 

Rw;Wyhtpay; 

Rw;Wyh 

 ,d;W cyfj;jpy; vy;NyhuhYk; mwpe;J Ngrg;gLk; nrhy;yhd Rw;Wyh 

kf;fspd; Njitfspd; xd;whf khwptpl;lJ. mjprakhdit> 

MHt%l;lf;$bait> kdijf; ftHgit> ,aw;iff; fhl;rpfs; Nghd;witfisf; 

fhz kf;f;s tpUk;Gfpd;wdH. jhq;fs;  trpf;Fk; ,lq;fspypUe;J nrd;W gpw 

,lq;fisf; fhZk; MHtNk Rw;Wyh Njhd;Wtjw;F mbg;gilf; fhuzkhFk;. 

Xt;nthU kdpjDk; kd kfpo;r;rrpf;fhfTk;> Xa;T Neuj;ij ,d;gkhfr; 

nrytplTk; Rw;Wyhit tpUk;Gfpwhd;. Mjpfkhf fpilf;Fk; Xa;T> rk;gsj;Jld; 

$ba tpLg;G> kf;fspd;; tho;f;ifj;juk;. Nghf;Ftuj;J Kd;Ndw;wk;> tpiuthd 

nra;jpj; njhlHG trjp> kf;fspd; nrytopf;Fk; jpwd; Nghd;wit Rw;whyhit 

xU Kf;fpakhd njhopw;JiwahfNt khw;wpAs;sd. 

 jdpkdpjdpd; kdepiwtpy; jhd; Rw;Wyh mlq;fpAs;sJ. ,d;gkhf 

nghOJ Nghf;fNtz;Lk; vd;gJ kdpjdpd; tpUg;gkhFk;. ,e;j czHthdJ 

cyfk; jOtpa xd;whFk;. Rw;Wyh gw;wpa midj;J mk;rq;fisAk; ehk; 

gbg;gjw;F Kd;ghf ‘Rw;Wyh’ vd;w thHj;ij vg;gb te;eJ vd;Wk; mjd; 

nghUs; tpsf;fj;ijAk; fhzyhk;. 

 TOURISM vd;w Mq;fpy thHj;ijapd; jkpohf;fNk Rw;Wyh MFk;. gy 

,lq;fisr; Rw;wp tUtjw;F gazk; vd;W ngaH. gazk; vd;gjpy; Mq;fpy 

thHj;ij TOUR MFk;. ,jpypUe;J cUthd thHj;ijNa TOURISM. 

 TOUR vd;w Mq;fpy nrhy;yhdJ TORNOS vd;w ,yj;jPd; nrhy;ypUe;J 

gpwe;jJ MFk;. NlhHd]; vd;w yj;jPd; thHj;ij rf;fuj;jpid;f Fwpf;fpwJ. 

mjhtJ Rw;wptUtijf; Fwpf;fpwJ. ,t;thW yj;jPd; nkhopapypUe;J 

gpwe;jTOURvd;w nrhy;yhdJ ‘fp.gp.1292-y; Mq;fpy nkhopapy; ,ize;jJ. 

vdNt gy ,lq;fSf;Fr; nrd;W ghHj;J tpl;L kPz;Lk; jdJ ,Ug;gplk; te;J 

NrHtijj;jhd; ,e;j TOUR vd;w thHj;ij Fwpf;fpwJ. 

 NkYk; TOUR vd;w thHj;ijahdJTORAH vd;w `Pg;U thHj;ijapypUe;Jk; 

ngwg;gl;ljhf nrhy;yg;gLfpwJ. TORAH vd;why; a+j rl;lj;ij gbj;J 
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Muha;tijf; Fwpf;fpwJ. Rw;Wyh vd;gJk; gazp xUtH jhd; nry;Yk; 

,lq;fisg; gw;wp mwpe;J nfhs;tJk; MFk;. 

tpsf;fk; 

 Xhplj;jpy; trpg;NghH jkJ Xa;T Neuj;jpy; kw;nwhU ,lj;jpw;F Rw;Wg; 

gazk; nra;J kd epiwT nfhs;tij Rw;Wyh vdf; $wyhk;. Rw;Wyh gw;wp 

mwpQHfs; gyH gpd;tUkhW tpsf;fk; nfhLj;Js;sdH. 

1. “gy;NtW tifahd eltbf;iffspd; nkhj;jj; njhifNa Rw;Wyh 

MFk;. mJ Fwpg;ghf xU ehL> xU efuk;> xU gFjp Nghd;wtw;wpy; 

ntspehl;ltuhy; nra;ag;gLfpd;w GFjy;> jq;Fjy;> ntspNaWjy; Nghd;w 

jd;ikfspd; mbg;gilapy; nray;gLfpd;w nghUshjhu eltbf;iffs; 

gw;wpa jd;ikfs; nfhz;ljhFk;” vd;W fp.gp.1910-y; M];jpNuypag; 

nghUspay; mwpQH n`Hkd; tp. Rtpy;yhHL vd;gtH $wpAs;shH. ,e;j 

tpsf;fk; nghUshjhu mbg;gilia kl;Lk; Fwpf;fpwJ. Mdhy; 

r%ftpay;> cstpay;> gz;ghl;bay;> Gtpapay; mikg;G Nghd;wtw;iw 

cs;slf;fpf; $wtpy;iy. ,t;tpsf;fk; cs;ehl;Lr; Rw;Wyhitg; gw;wpf; 

$wtpy;iy. 

2. “gazpfspd; gy;NtW eltbf;iffspd; $l;Lj; njhifNa Rw;Wyh MFk;. 

nghUs; NjLk; mbg;gilapNyh> Xhplk; nrd;W epiyahfj; jq;fp tho 

Ntz;Lk; vd;Dk; vz;zj;jpNyh my;yhky; me;epaHfshy; Nkw;nfhs;sg; 

ngWfpd;w gazk;> jq;Fjy; Nghd;wtw;wpd; nkhj;j cUNt Rw;Wyh 

vdg;gLk;” vd;W 1942-y; FdpfH kw;Wk; fpuhg; vd;Dk; mwpQHfs; 

tpsf;fpAs;sdH. ,t;tpsf;fj;jpy; gpw ehl;il;r rhHe;jtUila gazk;> 

jq;Fjy;> tUkhdkpd;ik vd;Dk; %d;W fhuzpfs; Fwpg;gplg; 

ngw;Ws;sd. ,t;tpsf;fk; Rw;Wyhr; re;ijiag; gw;wp vJTk; $wtpy;iy. 

,t;tpsf;fk; 1971 tiu V.I.,.v];.b epWtdj;jhy; vw;Wf; nfhs;sg; 

ngw;wJ. 

3. Xhplj;jpypUe;J ,d;NdhH ,lj;jpw;Fr; nry;yy;> mt;tplj;ijr; rhuhj 

kf;fs; mt;tplj;jpy; jw;fhypfkhfj; jq;Fjy;> Xhplj;jpy; epiyahfj; 

jq;fpapUf;fhik> nghUsPl;lhik Nghd;wtw;Wld; njhlHGila 

nray;fspd; $l;Lj; njhifNa Rw;Wyh MFk;> vd;W murhq;f Rw;Wyh 

ntspaPL $Wfpd;wJ. 
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4. “Xhplj;jpdH ,d;NdhH ,lk;> ehL> efuk; gFjp Nghd;wtw;wpy; 

jw;fhypfkhfj; jq;Fjy;> gazpfspd; Fwpf;Nfhis epiwT nra;jy;> 

nghUs;fspd; Fwpf;Nfhis epiwT nra;jy;> nghUs; <l;lhik> Xhplj;jpy; 

epiyahfj; jq;fhik> gzk; nrytopj;jy; Nghd;wtw;wpd; 

$l;Lj;njhifNa Rw;Wyh MFk;” vd;W xUtpsf;fk; fhzg;ngWfpwJ. 

5. “tpisahl;Lg; Nghl;bfisf; fhzr; nry;yy;> tpisahl;Lg; Nghl;bfspy; 

gq;nfLj;jy;> CHfisr; Rw;wpg;ghHj;jy;> irf;fps;fspy; gazk; 

nra;jy;>Fwpg;gpl;l ,lj;jpy; jq;Fjy;> cy;yhrg; glfpy; gazk; nra;jy;> 

glFg; ge;jak; fhzr; nry;yy;> kd kfpo;r;rpf;fhfg; gpw ,lq;fSf;Fr; 

nry;yy; Nghd;wtw;wpw;Fr; nry;Yk; epfo;r;rpfisr; Rw;Wyh vd;W 

mioj;jdH” vd;W N[hrp ,f;dhrpNah nj. mhpy;yhfh Fwpg;gpl;Ls;shH. 

 vdNt Rw;Wyh vd;gJ xUtH jhk; thOk; ,lj;jpypUe;J ,d;NdhH 

,lj;jpw;Fg; nghUs; NjLk; vz;zk; ,y;yhky;> epiyahfj; jq;fp tho Ntz;Lk; 

vd;Dk; nfhs;ifapy;yhky; gy;NtW fhuzq;fSf;fhfg; gzk; nryT nra;J 

gazk; nra;tjhFk;. mg;gazk; mtUf;F kdepiwit mspf;Fk;. 

cyf ehLfspy; Rw;Wyh tsHr;rp 

 goq;fhyj;jpy; ,Ue;Nj Rw;Wyhr; nry;tJ xU tof;fkhfTk;> 

NkhfkhfTk; ,Ue;Js;sJ. gz;ilf;fhyj;jpy; nrd;W te;Js;shd;. Kjypy;> 

kdpjdpd; Fwpf;Nfhs; ,y;yhky; vspa fhhpaq;fSf;fhf ntspaplq;fSf;Fr; 

nrd;W te;jhd;. Rw;Wyhtpy; ,d;W ,Uf;Fk; rpf;fy;fs; goq;fhyj;jpy; 

,Ue;jdty;y. Rw;Wyhtpw;Fhpa tpjpKiwfs; md;W Njhd;wtpy;iy. gz;ilf; 

fhyj;jpy; ,d;gj;jpw;fhfTk;> kdkfpo;r;rpf;fhfTk; kf;fs; gpw ,lq;fSf;Fr; 

nry;ytpy;iy. gpw ,lq;fisf; fhzTk;. thzpfk; nra;aTk;> Nfhapy; 

Fsq;fisf; fhzTk;> goq;fiyfis mwpaTk;. fy;tp fw;fTk; 

ntspaplq;fSf;Fr; nrd;wdH. rpyH NghH nra;aTk; ntspehLfSf;Fr; nrd;wdH. 

md;W ngUk;ghYk; nghUs; NjlNt ntspaplq;fSf;Fr; nrd;wdH. `puhl;l]; 

vd;ghhpd; gazk; vd;Dk; E}y; mtuJ gaz mDgtj;ijf; $WtjhFk;. 

gazpfspy; gyH jq;fs; tho;f;ifiar; rj;jpuq;fspYk; glFfspYk; 

fopj;jjhfg; GSlhHf; vd;gtH vOjpAs;shH. gazpfspy; gyH jq;fs; mwpitg; 

ngUf;fpf; nfhs;s cyfk; Rw;wpdH vd;W Nldpay; $WfpwhH. 

 gz;ilf; fhyj;jpy; kdpjd; xU Fwpg;gpl;l #o;epiyapNyNa tho 

tpUk;gpdhd;. mq;F mtHfSf;Fj; Njitahd czTg; nghUs;fs; fpilf;fhj 
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nghOJ Ntwplq;fSf;Fr; nry;yyhapdH. tPuHfs; gpw ,lq;fisr; Rw;wpg; 

ghHj;J mq;Fs;s jl;gntg;gepiy. jq;Fk; trjp. czT trjp Nghd;w 

mbg;gilj; Njitfis epiwT nra;Ak; ,lq;fisj; NjHe;J vLj;J kf;fSf;F 

mwptpj;jdH. kf;fs; mq;Ff; FbnauyhapdH. gUtfhy khWghl;bdhYk;> 

czTj; jl;Lg;ghl;bdhYk;> MhpaHfs; kj;jpa Mrpahit tpl;L 

Ntwplq;fSf;Fr; nry;yyhapdH. 

Gjpa ghijfs; 

 ehsiltpy; ntspaplq;fSf;Fr; nry;yg; Gjpa ghijfs; 

fz;Lgpbf;fg;gl;l fhuzj;jhy; J}ug; gazq;fs; Nkw;nfhs;sg;gl;ld. ,jdhy; 

gyH $l;lkhfr; nrd;W ntspehLfspy; thzpfk; nra;ayhapdH. thzpfk; 

nra;ar; nrd;w ,lq;fspy; kf;fs; gy ,dj;jtHfSld;. gy ehl;L 

kf;fSlDk; fye;J gofpdH. mjdhy; thzpfk; ngUfpaJ. thzpfj; njhlHG 

kf;fspd; ehfhpfk;. gz;ghL Nghd;wtw;iw tsHj;jJld; kf;fs; RKfkhf 

thoTk; top tFj;Jj; je;jJ. gpdPrpaHfs; Kjd; Kjypy; jw;fhy Kiwapy; 

Rw;Wg;gazj;ij Nkw;nfhz;lJld; thzpfKk; nra;J te;jdH. 

 Iahapuk; Mz;LfSf;F Kd;G RNkhpaHfs; tz;bfisAk;> gzj;ijAk; 

fz;Lgpbj;jhy;> thzpfk; ngUfyhapw;W. gy tzpfHfs; tz;br; nrytpw;Fk;> 

jq;Fk; ,lj;jpw;F thlif jUtjw;Fk;> cztpw;Fk; gzj;ijNah> 

gz;lq;fisNah khw;whfj; je;jdH. Muk;gj;jpy; gz;lkhw;W KiwNa tof;fpy; 

,Ue;jJ. mjdhy; gy ,ila+WfSk; rpf;fy;fSk; Vw;gl;ld. xU nghUspd; 

kjpg;gpw;F Vw;w Kiwapy; kw;nwhU nghUisf; nfhLf;f Kbahj fhuzj;jhy; 

gzg;Gof;fk; Vw;gl;lJ. mNj fhyj;jpy; ,e;jpahtpYk; thfdq;fSk;> gzKk; 

fz;L gpbf;fg;gl;ljhy;> ,e;jpahtpYk; kpFjpahd Rw;Wg;gazk; ,Ue;jJ. 

mjid nkhfQ;rjhNuh> `ug;gh ehfhpfk; fhl;Lk;. cyfg; gaz tuyhw;wpy; 

,e;jpahTk; Kf;fpag; gq;F tfpf;fpwJ. thzpfKk;> Gdpj ,lq;fSf;Fr; 

nry;tJNk mtHfsJ Nehf;fkhf ,Ue;jJ. gz;ilf;fhyj;jpy; KdptHfs; 

,kakiyapd; mbthuj;jpYk;> njd;dpe;jpaf; fhLfspYk; tho;e;J te;jdH. 

mtHfs; mq;Ff; FUFy Kiwia cUthf;fp khztHfSf;Ff; fy;tp 

fw;gpj;jdH. 

 fp.K. %d;whk; E}w;whz;by; vfpg;jpw;Fr; nrd;W tUtij kf;fs; 

ngUikahff; fUjpdH. ehyhapuk; Mz;LfSf;F Kd;G fy;fp vd;w ghgpNyhdpa 

murH rhiyfis mikj;Jk;> g+Q;Nrhiyfis cUthf;fpAk;> khpahijf;Fhpa 
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gazpfSf;F Xa;T ,y;yq;fisf; fl;bAk; gazj;ij Mjhpj;jhH. mf;fhyj;jpy; 

gazpfs; mt;tplq;fspy; ghJfhg;ghfj; jq;fpr; nrd;wdH. gyH gy ehLfSf;Fr; 

nrd;W jq;fs; mwpit tsHj;Jf; nfhz;ldH vd;W tptpypak; $WfpwJ. 

 cNuhk ehl;L kf;fs; jw;fhyr; Rw;Wyh Nghy kd kfpo;r;rpf;fhfTk;> 

,d;gj;jpw;fhfTk; gazk; nra;jdH. VR gpwf;Fk;nghOJ Rw;Wg;gazk; 

nrhFrhd xd;whf khwpaJ. mf;fhyj;jpy; kd kfpo;r;rpf;fhfg; gazk; 

nra;Ak;Kiw rPdhtpYk; ,e;jpahtpYk; rg;ghdpYk; gutpaJ. cNuhkg; Nguurpy; 

vspjhd nra;jpj; njhlHG rhjdq;fSk;> gazpfSf;Fg; ghJfhg;Gk; 

,Ue;jikahy; kf;fs; ,d;gg;gazj;ij tpUk;gpdH. muRk; kpFjpahd 

gazj;ij Cf;Ftpj;jJ. cNuhk ehl;Lr; rhiyfSk; ehfhPf Kiwapy; 

mike;jpUe;jd. mtHfs; gioa rhiyfisg; GJg;gpj;jdH: Gjpa rhiyfis 

mikj;jdH. rhiyfis ed;whfg; guhkhpj;jdH. mg;nghOJ gaz E}y;fSk; 

Njhd;wpd. mtw;wpy; topj;jlq;fSk;> nghpa rhiyfspd; ngaHfSk;> 

Xhplj;jpw;Fk; ,d;NdhH ,lj;jpw;Fk; cs;;s J}uKk;> mt;tplq;fSf;F tz;bfs; 

nry;Yk; NeuKk;> mt;tplq;fSf;Fr; nry;;y MFk; NeuKk;> ,lk; ngw;wpUe;jd. 

mQ;ry; Kiwapy; Fjpiufisg; gad;gLj;jp cNuhkHfs; xU ehspy; 

E}w;Wf;fzf;fhd iky;fs; gazk; nra;jdH. mtHfs; rhiyfspy; Ie;J MW 

iky;fSf;F xU jq;Fkplj;ijf; fl;bapUe;jdH. mtHfs; Muk;gj;jpy; 

kj;jpajiuf; fly; gFjpfspy; ,Ue;j Nfhapy;fisAk;> epidTr; 

rpd;dq;fisAk;> vfpg;jpy; ,Ue;j gpukpLfisAk; fhzr; nrd;wdH. cNuhkHfs; 

mbf;fb fphPRf;F nrd;W te;jdH. xypk;gpf; tpisahl;ilf; fhzr; nrd;wdH. 

Xa;T Neuj;jpy; ,d;gr; Rw;Wyh Nkw;nfhz;ldH. Mw;wq;fiufspy; kf;fs; 

$Ltjw;F Vw;w tifapy; Rw;Wyh ikaq;fis mikj;J ,d;gg; gazj;jpw;F 

Mf;fk; je;jdH. mtHfs; kUj;Jtf; FspaYf;fhff; flw;fiug; gFjpfSf;Fr; 

nrd;wdH. %ypif epiwe;j ePhpy; Fspg;gjw;Fk;> ePiuf; Fbg;gjw;Fk; mUtpfis 

ehbr; nrd;wdH. Nehahspfs; Nehiaf; Fzg;gLj;j Mw;wq;fiufSf;Fk;> 

jhJf;fs; cs;s ePHj;jlq;fSf;Fk; nrd;W te;jdH. ];ghR vd;W nrhy;yg;gLk; 

,lq;fs; cNuhkHfSf;F ,d;gj;ijAk; kfpo;r;rpiaAk; ey;fpaNjhL> tpUe;J 

mspf;Fk; ,lq;fshfTk; ,Ue;jd. mit Neha;fisf; Fzg;gLj;Jk; 

kUj;JtidfshfAk; gad;fisf; Fzg;gLj;Jk; kUj;JtkidfshfTk; 

gad;gl;ld. mt;tplq;fspy;> tpisahl;Lg; Nghl;bfs;> jpUtpohf;fs;> 

nghOJNghf;F epfo;r;rpfs; Nghd;wit eilngw;wd. mit kf;fsplj;jpy; 

nry;thf;Fg; ngw;wpUe;jd. mjd; gadhf mtHfs; ntspehLfSf;Fg; gazk; 
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nra;jdH. ,q;fpyhe;J> gpuhd;R> kj;jpa INuhg;gh Nghd;w ,lq;fspy; 1865-y; 

flw;fiufspy; gy Rw;Wyh ikaq;fs; Vw;gl;ld. mjdhy; tpLKiw ehl;fspy; 

mt;tplq;fSf;F ,yl;rf;fzf;fhd kf;fs; nrd;W te;jdH. ];ghRk;> 

flw;fiufspy; mike;j Rw;Wyh ikaq;fSk; jw;fhyr; Rw;Wyhtpw;F 

topaikj;Jj; je;jd. 

rkag; gazk; 

 ,ilf;fhyj;jpy; kjq;fis mwpar; rpyH ehLfisr; Rw;wpdH. Nfhapy; 

Fsq;fis ehb kf;fs; nrd;wdH. ,ilf;fhyj;jpy; ,Wjpapy; INuhg;ghtpy; 

cs;s Gdpj ,lq;fSf;F kf;fs; nrd;wdH. ,d;Wk; Gdpj ,lq;fSf;Fr; 

nry;Yk; gazNk kpFjpahf cs;;sJ. mg;nghOJ ,d;gj;jpw;fhf kpff; Fiwe;j 

gazq;fNs Nkw;nfhs;sg; ngw;wd. fpwp];;jt kjk; gutpajhy; gyH ngj;jyNfk; 

nrd;W te;jdH. rkar; rlq;Ffs; njhlHghd gazq;fs; Nkw;nfhs;tJ vd;Dk; 

vz;zk; kf;fsplk; gutpagpd;> Rw;Wyh #L gpbf;f Muk;gpj;jJ. rkak; kf;fis 

xd;W NrHf;Fk; fUtpahfg; gad;gl;lJ. Gdpjg; gazk; rkaj;ijg; 

gyg;gLj;jpaJ. Ntshz;ik nra;jtHfSk; ehL efuq;fisf; fle;J Gdpjg; 

gazk; Nkw;nfhzldH. 

ePz;l gazq;fs; 

 ,j;jhypaHfs; kWkyHr;rpf;Fg; gpd; ePz;l gazq;fis Nkw;nfhz;ldH. 

mtHfs; nghpa rhiyfis mikj;jdH. 15-k; E}w;whz;bd; ,Wjpf;Fs; ,j;jhyp 

cyfj;jpd; ftdj;ij <Hj;jJ. mf;fhyj;jpy; ,j;jhyp INuhg;gpa ehLfSf;F 

ehfhpf topfhl;bahf tpsq;fpaJ. 16-k; E}w;whz;by; Mq;fpNyaHfs; 

,j;jhypf;Fr; nrd;W te;jdH. fp.gp.1776-y; rhKNty; [hd;rd; vd;gtH 

,j;jhypapy; Rw;Wg;gazk; nra;jhH. ,j;jhypf;Fr; nrd;W tuhjtHfs; jho;thff; 

fUjg;gl;ldH. kjk;> rl;lk;> fiyfs; Nghd;wtw;iw mwptjw;fhfTk; kf;fs; gpw 

ehLfSf;Fr; nrd;W te;jdH. fp.gp.1785-y; 40>000 Mq;fpNyaHfs; INuhg;ghtpy; 

Rw;Wg;gazk; nra;Js;sdH. mtHfs; nghUl; fhl;rpfisAk;> fz; 

fhl;rpfisAk;> fiyf; $lq;fisAk; fz;L te;jdH. fp.gp.1763 Kjy; fp.gp.1793 

tiu Vwj;jho 30 Mz;Lfs; ePz;l Rw;Wyhf;fspd; nghw;fhyk; vdyhk;. 

,q;fpyhe;J 

 ,q;fpyhe;jpy; fy;tp Kw;Wg; ngWtpg;gjw;fhd ntspehl;Lr; Rw;Wyh 

fp.gp.1670-y; ele;jJ. Nuhr]; rz;ilfs; Kbe;jgpd; kf;fs; gy ,lq;fSf;Fr; 
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nry;yyhapdH. LNlhH vd;Dk; murd; gbj;j ehfhpfkhdtHfisAk;> $ypf;fhf 

Ntiy nra;fpd;wtHfisAk; INuhg;ghtpw;F mDg;gp itj;jhd;. mr;R ,ae;jpuf; 

fz;L gpbg;Gk;> ,j;jhypapd; kWkyHr;rp ,af;fKk; khztHfs; gyiur; 

Rw;Wyhr; nry;yj; J}z;baJ. me;j Kbahl;rpahdJ gzf;fhuHfisAk;> 

murpay;thjpfisAk; murpay; tpufHfshf may;ehLfSf;F mDg;gpaJ. 

murpay; tpufHfs;> tzpfHfs;> mwpQHfs;>INuhg;ghtpy; Rw;Wg;gazk; nra;jdH. 

,isQHfspy; rpyH ntspehl;Lj; J}JtHfs; MfNtz;bAk;>murpay; tpufuhf 

Ntz;bAk; Ntwplq;fSf;Fr; nry;yyhapdH. rpyH ntspehLfspy; Rw;Wg;gazk; 

nra;tjw;fhff; $wpf; fspkfdhf khwpdH. mijg; nghpatHfs; ntWj;jdH. 

mg;gazq;fspdhy; jPa tpisTfs; Vw;gl;lij czHe;jdH. fp.gp.1678-y; [hd; 

nfapy;fhHL vdgtH gpwehLfSf;F top $Wk; topfhl;b E}nyhd;W vOjpdhH. 

 18-k; E}w;whz;by; ,q;fpyhe;jpw;Fs; Eiotjw;Fr; Rq;fr; fl;Lg;ghL 

,Ue;jJ. Rq;f mjpfhhpfs; gazpfspd; nghUs;fisr; Nrhjid nra;J fs;s 

tzpfr; ruf;Ffisf; ifg;gw;wpdH. vdNt mf;fhyj;jpy; ntspehl;bdH 

,q;fpyhe;jpy; Rw;Wg;gazk; nra;tjpy; MHtk; fhl;ltpy;iy. 19-k; E}w;whz;by; 

Muk;gj;jpy; [hd;Y}ld; Nkf; MlKk;> jhkR nly;NghHLk; trjpahd rhiyapd; 

Nkw;gug;igf; fz;Lgpbj;jdH. mjdhy; khR epiwe;j rhiyfs; GJg;gpf;fg; 

ngw;wd. mofhd> mikg;ghd Nkw;gug;igAila Kd;Ndwpa rhiy 

trjpfspdhy; Nfhr; tz;bg; gazq;fs; kpFjpahapd. rhHy]; bf;fd;]; vd;Dk; 

vOj;jhsH Nfhr; tz;bap;y; ,j;jhypf;Fg; gazk; nra;jij tpthpj;J 

vOjpAs;shH. 

ghujj;jpy; Rw;Wyh tsHr;rp 

 ,e;jpahtpd; ,aw;if moF fh\;kPH Kjy; fd;dpahFkhp tiu gue;J 

fplf;fpwJ. goq;fhy epidTr; rpd;dq;fs; kdijf; nfhs;is nfhs;Sk; 

flw;fiu gFjpfs;> jpuhtplg; ghuk;ghpaj;ijg; Nghw;Wk; njd;dff; Nfhtpy;fs; 

kw;Wk; Njthyaq;fs;> k#jpfs; Nghd;witfs; fhzg;gLfpd;wd. ,t;thW 

,aw;if nrhj;Jfisj; jd;dfj;Nj nfhz;l ,e;jpah Rw;Wyhj; Jiwf;Fj; 

Njitad mk;rq;fs; midj;Jk; nfhz;Ls;sJ. NkYk; ,Ugjhk; E}w;whz;bd; 

gpw;gFjpapy; xt;nthU ehLk;Rw;Wyh tsHr;rpf;fhd eltbf;iffis 

Nkw;nfhz;ld. ,e;jpa muRk; Rw;Wyh tsHr;rpf;fhd gy eltbf;iffis 

Nkw;nfhz;lJ. ,e;jpahtpy; Rw;Wyh gbg;gbahf tsHr;rpaile;j tpjk; gw;wpf; 

fhzyhk;. 
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rhH[z;l; FO 

 ,uz;lhk; cyfg;NghUf;F gpd;G jhd; cyf ehLfspy; Rw;Wyh 

tsHr;rpaila Muk;gpj;jJ vd;gij tuyhW ekf;Fg; Gyg;gLj;JfpwJ. 

Rw;Wyhtpd; Kf;fpaj;Jtj;ij czHe;j mg;Nghija Mq;fpy muR Rw;Wyh 

tsHr;rpf;fhd gzpfis Muha Kw;gl;lJ. 1945-k; Mz;by;jhd; ,e;jpahtpy; 

Rw;Wyh tsHr;rpf;fhd Mf;fg;g+Ht eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;ld. me;j 

Mz;by;jhd; ,e;jpa muR ,e;jpahtpy; Rw;Wyh tsHr;rpf;fhd rhj;jpaf;$Wfs; 

cs;sdth vd;W Muha rH[hz; rhH[d;l; vd;w murpd; fy;tp MNyhrfH 

jiyikapy; xU FO xd;iw mikj;jJ. mf;FO 1945 mf;Nlhghpy; jdJ 

mwpf;ifiar; rkHgpj;jJ. ,J jhd; ,e;jpa Rw;Wyh tsHr;rpf;F vLf;fg;gl;l 

Kjy; murhq;f eltbf;ifahFk;. 

rhH[z;l; FOtpd; Nehf;fk; 

 rhH[z;l; FO fPo;f;fz;l Nehf;fq;fSf;fhf mikf;fg;gl;lJ. 

a) Rw;Wyh tHj;jfj;ij mjpfhpj;J tphpTgLj;j Ntz;Lk;. 

b) Rw;whyhtpw;F Vw;w ,lq;fis cUthf;fp my;yJ NjHe;njLj;J 

cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;Lg; gazpfisf; ftHe;jpOf;Fk; tz;zk; 

nra;aNtz;Lk;. rPNjh\;z epiyfSf;Nfw;g ];jyq;fis moFgLj;j 

Ntz;Lk;. 

c) Rw;Wyh gazpfSf;Fj; Njitahd rfytrjpfisAk; Nghf;Ftuj;J 

trjp> ,Ug;gpltrjp> czT tpLjpfs;> topfhl;Lk; Gj;jfq;fs;> Rw;Wyh 

rk;ge;jg;gl;l VLfs;> mq;fPfhpf;fg;gl;l Rw;Wyhj; Jiwapd; topfhl;bfs; 

Nghd;witfis gazpfSf;Fk; fpilf;Fk; tz;zk; nra;a Ntz;Lk;. 

d) khepy muRfSk;> kj;jpa muRk; tuyhw;Wr; rpwg;G kpf;f Rw;Wyh 

];jyq;fis Nkk;gLj;Jtjw;fhfTk;> mbg;gil trjpfs; nra;tjw;fhfTk; 

ghpe;Jiufs; nra;aNtz;Lk;. 

 Nkw;fz;l Nehf;fq;fis epiwNtw;Wtjw;fhd ghpe;Jiufis rHn[z;l; 

FO mf;NlhgH 1946-y; murhq;fj;jplk; rkHgpj;jJ. ,e;jf; FOtpd; 

,d;wpaikahj ghpe;Jiu vd;dntd;why; ,e;jpahtpy; Rw;Wyh tsHr;rpf;F 

KONeuf; ftdj;ijr; nrYj;j xU jdp epWtdj;ij Vw;gLj;JtJ 

vd;gNjahFk;. 
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trhHn[z;l; FOtpd; ghpe;Jiufs; 

1. Rw;Wyhtpd; nghUshjhu rKjha Kf;fpaj;Jtj;ij czHe;J mjd; 

Nkk;ghl;bw;Fj; jdp epWtdk; xd;W mikf;fg;gl Ntz;Lk;. mjd; 

fpisfs; gk;gha;> by;yp> nrd;id> fy;fj;jh Mfpa ngUefuq;fspy; 

mikf;fg;gl;l Ntz;Lk;. 

2. Rw;Wyh epWtdkhdJ mjpfg;gbahd gazpfisf; ftHe;jpOf;Fk; 

tifapy; nraygl Ntz;Lk;. Rw;Wyhg;gazpfspd; mjpfkhd tUthahy; 

mjpfg;gbahd tUthiag; ngw KbAk;. 

3. ehl;bd; ghuk;ghpaj;ijg; Nghw;Wk; tifapYk; tuyhw;W Kf;fpaj;Jtj;ij 

vLj;Jiuf;Fk; Nehf;fj;NjhLk; Rw;Wyhj; Jiwapd; tsHr;rpf;fhd 

topfis Nkw;nfhs;s Ntz;Lk;. 

4. Rw;Wyhj;Jiw gpuj;Naf mYtyHfisf; nfhz;L jdp epWtdkhfr; 

nray;glNtz;Lk;. 

5. ,e;jpa Rw;Wyh ikaq;fspd; rpwg;Gfis vLj;Jiuf;Fk; tpsk;gug; gphpT 

cyfnkq;Fk; epWtg;gl Ntz;Lk;. 

6. Rw;WyhTf;Fg; nghUj;jkhd topfhl;b E}y;fs;> Rtnuhl;bfs;> 

Jz;LntspaPLfs;> rpWrpW E}y;fs; Nghd;wtw;iw cUthf;f Ntz;Lk;. 

7. ntspehl;Lg; gazpfs; ,e;jpahtpy; tpLKiw ehs;fisr; nrytopf;f 

trjpfs; nra;JnfhLf;f Ntz;Lk;. ey;y jl;gntg;gKs;s ,lq;fisr; 

Rw;Wyh ikaq;fshf;f Ntz;Lk;. ,aw;iff; fhl;rpfs; epiwe;j ,lj;ij 

moFgLj;j Ntz;Lk;. Gdpjkhd ,lq;fis tphpTgLj;j Ntz;Lk;. 

tuyhw;Wg; Gfo;ngw;w ,lq;fis ntspf;nfhzuNtz;Lk;. njhy;nghUs; 

,lq;fisr; rpwg;gplq;fs; Mf;FtJ Nghd;w jpl;lq;fisj; jPl;lNtz;Lk;. 

8. Rw;Wyhg; gazpfSf;Fj; Njitahd Nghf;Ftuj;J trjpfs; jq;Fkpl 

trjpfs; nra;JnfhLf;f Ntz;Lk;. 

9. topfhl;bfSf;Fg; gapw;rp ju Mtd nra;aNtz;Lk;. 

10. Rw;Wyhg; gazpfSf;Fg; gad;gLk; epWtdq;fSld; ,ize;J nray;gl 

Ntz;Lk;. 

11. juk; tha;e;j czT tpLjpfs; mikf;fg;gl Ntz;Lk;. 

12. kj;jpa khepy muRfs; Rw;Wyhj; Jiwapy; <LghL nfhs;sr; 

nra;aNtz;Lk;. 

13. may;ehl;Lg; gazpfspd; trjpf;Nfw;g gd;dhl;Lj; juk; tha;e;j nrhFrhd 

tpLjpfis mikf;f Ntz;Lk;. 
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14. ntspehLfspYs;s gazpfisf; ftHe;jpOg;gjw;fhf yz;ld; kw;wk; 

epa+ahHf; efuq;fspy; ,e;jpa Rw;Wyh ikaq;fspd; rpwg;Gf;fis 

vLj;Jiug;gjw;fhf jfty; ikaq;fisj; njhlq;f Ntz;Lk;. 

15. Rw;Wyh gazpf;s ,lw;ghby;yhky; gazk; nra;tjw;fhf thD}Hjp> uapy; 

tz;b epWtdq;fSld; ,ize;J nray;gl Ntz;Lk;. 

16. Rw;Wyhg; gazpfisg; gw;wpa Gs;sptpguk; Nrfhpf;f Ntz;Lk;. 

17. mbg;gil trjpfis cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;Lg; gazpfSf;F 

nra;JnfhLj;J Rw;Wyhj; Jiwapd; Kf;fpa mk;rj;ij tpsk;gug;gLj;j 

Ntz;Lk;. 

 rhH[z;l; FOthy; nra;ag;gl;l Nkw;fz;l ghpe;Jiufs; midj;Jk; 

,e;jpa Rw;Wyh tsHr;rpf;Fj; njhlf;fkhfTk;> jpUg;GKidahfTk; 

mike;jNjhly;yhky; ehL tpLjiy ngw;wJk; ,e;jpahtpy; cUthd 

epWtdj;jpw;F topfhl;Lk; Nfhl;ghLfshf mike;jd. 

Rje;jpuj;jpw;Fg;gpd; ,e;jpa Rw;Wyhj;Jiwapd; tsHr;rp 

 rhHn[z;l; FO mwpf;ifahdJ vg;gbnay;yhk; Rw;Wyhj;Jiwia 

Nkk;gLj;j Ntz;Lnkd;w gy MNyhridfis toq;fpaJ. ,e;jpah Rje;jpuk; 

mile;jNghJ Rw;Wyhj;Jiwf;F Vw;w midj;J Njitahd trjpfis ek;ehL 

ngw;wpUe;jJ. Rw;Wyhg; gazpfis xU ,lj;jpypUe;J kw;nwhU ,lj;jpw;Ff; 

nfhz;Lnry;y jiug; Nghf;Ftuj;J> uapy; Nghf;Ftuj;J trjpfisAk;> 

gazpfs; Ntfkhf Rw;Wyh ];jyq;fis nrd;wila tpkhdg; Nghf;Ftuj;J 

trjpAk; ,Ue;jJ. kpfg;nghpa gd;dhl;L tpkhdq;fSk; ,e;jpah te;J nry;Yk; 

mstpw;F tpkhd epiyaq;fSk; mike;jpUe;jd. 

 Mdhy; ika mstpy; Rw;Wyh mikg;nghd;W mikf;fg;glhj 

fhuzj;jpdhy; ,tw;iwnay;yhk; xUq;fpize;J nray;ghl;bw;Ff; nfhz;Ltu 

,aytpy;iy. nray;gLj;j Kbatpy;iy. vdNtjhd; rhHn[z;l FO kj;jpa 

mstpy; xU Rw;Wyhf; fofk; mikf;f ghpe;Jiu nra;jJ. mjd; mbg;gilapy; 

1949-k; Mz;L Nghf;Ftuj;J mikr;rfj;jpd; fPo; „Rw;Wyh Nghf;Ftuj;J gphpT‟ 

xd;W Muk;gpf;fg;gl;lJ. ,ijj; njhlHe;J nly;yp> fy;fj;jh> gk;gha;> nrd;id 

Nghd;w efuq;fspy; tl;lhu Rw;Wyh mYtyfq;fs; jpwf;fg;gl;ld. NkYk; 

=efH> Mf;uh> gdhu];> n[a;g;g+H> mTuq;fhghj;> ngq;f{SH> lhH[pypq;> rpk;yh 

kw;Wk; Cl;b Mfpa Rw;Wyh ikaq;fspy; „Rw;Wyh ikaq;fspy; jfty; 

mYtyfq;fs;‟ jpwf;fg;gl;ld. 
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jkpo; ehl;by; Rw;Wyh tsHr;rp 

 ,e;jpa Rw;Wyhj;Jiwapy; %d;whtJ ,lk; tfpf;Fk; khepyk; jkpo;ehL 

MFk;. ,q;Nf Rw;Wyhg; gazpfisf; ftHe;jpOf;Fk; mk;rq;fs; midj;Jk; 

fhz;ggLfpwJ. FSikahd kiythr];jyq;fs;> ePH tPo;r;rpfs;> tuyhw;W 

Kf;fpaj;Jtk; tha;e;j goq;fhy Nfhtpy;fs;> Fiffs; Nghd;w gy Rw;Wyh 

,lq;fs; jkpo;ehl;by; cs;sd. NkYk; gf;fj;J ehlhd ,yq;iff;Fr; nry;Yk; 

ntspehl;Lg; gazpfs; gyH jkpofj;jpy; rpy ehl;fs; jq;fptpl;Lr; nry;fpd;wdH. 

 vdNt jkpo;ehl;by; Rw;Wyh xU rpwg;gplk; ngw;Ws;sJ. jkpof muRk; 

Rw;Wyhit Nkk;gLj;j ,e;j Jiwf;F „njhopy; kjpg;ig‟ toq;fp cs;sJ. 

mjhtJ njhopw;Jiwf;Ff; nfhLf;fg;gLk; midj;Jr; rYiffSk; 

Rw;Wyhj;Jiwf;Fk; toq;fp cs;sJ. ,jd;tpisthf 1998-k; Mz;by; kl;Lk; 

jkpofj;jpw;F cs;ehl;L Rw;Wyhg;gazpfs; ,uz;L Nfhb NgUk; 6 yl;rk; 

ntspehl;Lg; gazpfSk; te;jdH. 2000-k; Mz;by; 2>29>81>882 cs;ehl;L Rw;Wyh 

gazpaUk;>7>86>165 ntspehl;L Rw;Wyh gazpaUk; te;jdH. 

jkpo;ehL Rw;Wyh tsHr;rp-xU rpwg;G ghHit  

 jkpo;ehl;by; Rw;Wyhg; gazpfspd; vz;zpf;if Fiwe;J tUtjhfTk;> 

jkpo;ehL Rw;Wyh tsHr;;rpf;fofk; e\;lj;jpy; ,aq;fp tUtjhfTk; 

nrhy;;yg;gLfpwJ. ,g;gb Rw;Wyhg; gazpfspd; vz;zpf;if Fiwe;J 

tUtjw;fhd fhuzq;fis Muha;e;J eltbf;iffs; vLg;gjw;fhf jkpof 

vk;.vy;.Vf;fs;> vk;.gpf;fs; nfhz;l MNyhridf; FO xd;W mikf;fg;gl;Ls;sJ. 

 jkpof muR Rw;Wyh tsHr;rpf;fhf gy eltbf;iffis Nkw;nfhz;L 

tUfpwJ. Cl;bapy; Rw;Wyhg; gazpfisf; ftUk; nghUl;L vl;L Nfhb &gha; 

nrytpy; Nfgps;fhH mikf;Fk; gzp eilngw;W tUfpwJ. e\;lj;jpy; 

,aq;fpte;j =ngUk;GJ}H kz;lgk;> Nkl;Lg;ghisak;> tpUJefH Mfpa 

,lq;fspy; cs;s Nkhl;ly;fs; xg;ge;j mbg;gilapy; jdpahUf;F 

tplg;gl;Ls;sJ. kfhgypGuk;>fd;dpahFkhp> kJiu> nfhilf;fhdy;> Cl;b> kw;Wk; 

uhNk];tuk; Mfpa ,lq;fspYs;s jkpo;ehL Xl;ly;fspy; etPd trjpia 

Nkk;gLj;j xU Nfhb &gha; epjp xJf;fPL nra;ag;gl;Ls;sJ. 

 jkpofj;jpy; cs;s Rw;Wyh ,lq;fisg;gw;wp ,d;lHnel; %yk; 

ntspehLfsp;y; gpur;rhuk; nra;ag;gLfpwJ. ,jw;fhd Vw;ghLfis jkpo;ehL 
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Rw;Wyh tsHr;rpf; fofk; nra;Js;sJ. mwepiyaj;Jiwapd; 15 Myaq;fisg; 

gw;wpAk; ,d;lHnel;by; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. 

 uhNk];tuk; kz;lgk; mUNf flypy; 22 jPTfs; kd;dhHtisFlhtpy; 

cs;sd. fly;gR> lhy;gpd;> fly;Fjpiu> gtsg;ghiwfs; kw;Wk; mhpa fly;tho; 

caphpdq;fs; tho;fpd;wd. uhNk];tuj;jpw;F tUk; ntspehl;L> ntspkhepy 

Rw;Wyhg;gazpfs; ,tw;iwf; fhztpUk;Gfpd;wdH. ,jpy; kz;lgj;jpypUe;J 8 

fp.kP J}uj;jpYs;s „FUril gtsg;ghiwj;‟ jPit Rw;Wyhg; gazpfs; 

fz;Lfspf;Fk; tifapy; 27 yl;rk; &gha; nrytpy; jpl;lk; jahhpf;fg;gl;Ls;sJ. 

 ,e;j „FUriljPT‟ 150 Vf;fH gug;gsT nfhz;lJ. ,j;jPitg; ghHg;gjw;F 

trjpahf ehd;F etPdglFfs; thq;fg;gl;Ls;sJ. ,e;jg;glfpd; fPo;gFjp 

KOtJk; fz;zhbg; Nghpiofshy; MdJ. ,jd; %yk; glfpy; rthhp 

nra;jgbNa fly;tho; caphpdq;fis fz;Lfspf;fyhk;. NkYk; ,q;Fs;s 

gtsg;ghiwfis flypy; %o;fpf; fhz;gjw;Fk; ghJfhg;G ftrq;fs; 

toq;fg;gLk;. ,t;thW Rw;Wyh ikaq;fs; gazpfis ftUk; tpjkhf 

Nkk;gLj;jg;gl;L tUfpd;wd. 

 ntspehl;Lg; gazpfSk; cs;ehl;Lg; gazpfSk; mjpf vz;zpf;ifapy; 

tUk; fd;dpahFkhpapy;> Rw;Wyh trjpfis Nkk;gLj;j muR eltbf;if vLj;J 

tUfpwJ. „cyf Rw;Wyh ];jykhf‟ mwptpf;fg;gl;Ls;s fd;dpahFkhpapy; 

kj;jpa muR mwptpj;jgb „,e;jpa tUif Mz;L‟ filg;gpbf;fg;gLfpwJ. 

,jd;gb „cy;yhr glF Nrit‟ Jtf;fg;gLfpwJ. fd;dpahFkhp> g+k;GfhH 

glFj;Jiwapy; ,Ue;JGwg;gl;L rpd;dKl;lk; kPd;gpbj; JiwKfk;> 

tpNtfhde;jHghiw> jpUts;StH rpiy> Kf;fly; rq;fkpf;Fk; jphpNtzp rq;fkk; 

Mfpa ,lq;fSf;Fr; nrd;W jpUk;Gk; ,e;j 3 fp.kP J}uk; epkplj;jpy; 

KbtilAk;. ,jd; %yk; Rw;Wyhg; gazpfspd; vz;zpf;if mjpfhpf;Fk;. 

 ,J jtpu jkpof Rw;Wyhj;JiwAk; njw;F uapy;NtAk; NrHe;J xU Gjpa 

Rw;Wyhj;jpl;lj;ij mwpKfg;gLj;jpAs;sJ. ,jd;gb nfhilf;fhiy Rw;wpg; 

ghHf;Fk; tifapy; uapy;epiyak; mUNf xU NgUe;Jk;> Cl;biaf; fhztUk; 

gazpfSf;F Nkl;Lg;ghisak; uapy; epiyak; mUNf xU NgUe;Jk;> mUNf 

xU NgUe;Jk;> Vw;fhL kiyiaf; fhztUk; Rw;Wyhg; gazpfSf;F Nryk; 

uapy; epiyaj;jpy; xU Rw;Wyh NgUe;Jk; epWj;jg;gLk;. ,e;j uapy; 

epiyaq;fSf;F tUk; Rw;Wyhg; gazpfs; ,e;j g];fs; %yk; me;je;j 

,lq;fis ,uz;L ehl;fSf;F Rw;wpg;ghHf;f KbAk;. 
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 KjpNahH> CdKw;NwhH> jpahfpfs; kw;Wk; Nghhpy; capHePj;j uhZt 

tPuHfspd; thhpRfSf;F 25 rjtPj fl;lzr; rYifia jkpo;ehL Rw;Wyhj;Jiw 

mwptpj;Js;sJ. jkpo;ehL Rw;Wyh tsHr;rpf;fofk; elj;Jk; Xl;ly;fspYk;> 

Rw;Wyhf;fspYk; ,r;rYif toq;fg;gLk;. jkpo;ehL Rw;Wyh tsHr;rp gw;wp 

NkYk; tpguk; ngw jkpo;ehL Rw;Wyh tsHr;rpf;fofk;> tpw;gidg;gphpT 4><.Nt.uh. 

rhiy> nrd;id-3. vd;w Kfthpapy; njhlHG nfhs;syhk;. njhiyNgrp vz;: 

5384356> 5360294> 5361385. 

 ,t;thW gy jpl;lq;fs; jPl;lg;gl;L nray;gLj;jg;gLtjd; %yk; jkpof 

Rw;Wyhj;Jiw ngUkstpy; yhgk; rk;ghjpj;J tUfpwJ. Mdhy; gy 

FiwghLfs; cldbahf ePf;fg;glNtz;baJs;sJ. Kf;fpakhf jkpof 

Xl;ly;fsp;y; ,ul;il thptpjpg;G Kiw cs;sJ. ,J gpw khepyq;fspy; ,y;iy. 

NkYk; nrhFRthp 25 rjtPjkhf cs;sJ. Me;jpuk; Nfusk; cs;spl;l gy 

khepyq;fspy; ,e;jthp 5 Kjy; 15 rjtPjk;jhd;. vdNt jkpofj;jpy; ,e;jthp 

Fiwf;fg;gl;lhy; Rw;Wyh NkYk; tsHr;rpailAk;. mNjNghy #g;gH Byf;]; 

g];rpw;f %d;W khj fhyj;jpw;F jkpo;ehl;by; NkYk; jkpo;ehl;by; Fiwe;j 

nrytpy; jq;Fk; el;rj;jpu Xl;ly;fs; ,y;iy. ,q;Fs;s el;rj;jpu Xl;ly;fspy; 

xu ,uTf;F vl;lhapuk; &gha; tiu t#ypf;fg;gLfpwJ. ,itnay;yhk; khw 

Ntz;Lk;. 

 NkYk; jkpo;ehl;bypUf;Fk; Rw;Wyh ikaq;fspy; trjpfs; Nkk;gLj;jg;gl 

Ntz;Lk;. Kf;fpakhd Cl;b Vhpapy; glHe;Js;s Mfha jhkiufis 

cldbahf ePf;fpahf Ntz;Lk;. ,JNghy gpw ikaq;fspYk; Rw;Wyhg; 

gazpfis <Hf;Fk; tpjkhf etPd trjpfs; nra;J nfhLf;fg;gl;l Ntz;Lk;. 

NkYk; Rw;Wyhj;Jiwf;fhf jdp NghyP]; mikj;jy; mtrpak;. mg;gb 

mikj;jhy; Rw;Wyhg; gazpfSf;F Kf;fpakhf ntspehl;Lg; gazpfSf;F 

Vw;gLk; gpur;ridfis vspjpy; jPHf;f trjpahf ,Uf;Fk;. ,Wjpahf jkpof 

Rw;Wyhj;Jiwf;F ey;y nfhs;ifia tFf;f Ntz;Lk;. ,jw;fhf rl;lk; xd;W 

,aw;wg;gl;L jkpof fw;Wyhit Nkk;gLj;j KbAk;.  
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myF-2 

Rw;Wyhtpd; r%f> nghUshjhu tpisTfs; 

 ,d;iwa cyfpy; Rw;Wyh xU gad;kpF njhopyhf tpsq;FfpwJ. xU 

ehl;bd; fz;Zf;Fj; njhpahj Vw;W kjpg;nghUs;jhd; Rw;Wyh. Rw;Wyh %yk; 

xU ehL gy;NtW topfsp;y; gad;ngWfpwJ. Rw;Wyh %yk; ehl;bd; Njrpa 

tUtha; mjpfhpf;fpwJ. ,jdhy; ehL nghUshjhu tsHr;rpaile;J gy 

Jiwfspd; KdNdWfpwJ. ehL kl;Lky;yhJ jdpegUk; gad; milfpwhd;. 

Rw;Wyh nghUshjhu Kf;fpaj;Jtk; tha;e;j Jiwahf ,Ug;gJld; rKjha 

Kf;fpaj;Jtk; ngw;Ws;sJ. rKjhaj;jpy; gy khw;wq;fis Vw;gLj;Jfpd;wJ. 

rKjha tsHr;rpf;F ngUk; gq;Nfw;fpwJ. rKjha mikg;G KiwapYk;> 

tho;f;ifapYk; jhf;fj;ij Vw;gLj;JfpwJ. ,q;F Rw;Wyhtpd; rKjha 

Kf;fpaj;Jtj;ijg; gw;wp fhz;Nghk;. 

Rw;Wyhtpdhy; Vw;gLk; r%f tpisTfs; 

Njrpa xUikg;ghL  

 Rw;Wyhtpd; %yk; Njrpa xUikg;ghL tsHfpwJ. [hjp NtWghLfs;> kj 

mbg;gilthjk;> nkhop Ntw;Wikfs; Mfpait kf;fspilNa gpsit Vw;gLj;jp 

mikjpiaf; nfLf;fpd;wd. ,g;gbg;gl;l rKjhaf; NfLfs; fhzg;gLk; ,e;jpah 

Nghd;w ehLfspy; Rw;Wyh Ntw;Wikapy; xw;Wikiag; NgZfpwJ. Rw;Wyh 

nry;Yk; gazp gpw khepyq;fspy; thOk; kf;fSld; $bg;Ngrp kfpoKbfpwJ. 

tlkhepyj;jtH njd; khepyq;fSf;Fk;> njd; khepy kf;fs; tlkhepyq;fSf;Fk; 

nry;Yk; NghJ Njrpa xUikg;ghl;LzHr;rp Vw;gLfpwJ. ,jdhy; Njrpa 

xUikg;ghL tYtilfpwJ. 

kfpo;r;rp mspf;fpwJ 

 Rw;Wyh kdpjDf;F kfpo;r;rpiaAk; Gj;JzHr;rpiaAk; mspf;fpwJ. 

md;whlk; cioj;J> cioj;J mYj;Jg; Nghd njhopyhspf;F Rw;Wyh ,d;gk; 

jUfpwJ. njhopw;rhiyapYs;s ve;jpuq;fisNa re;jpj;Jf; nfhz;bUe;j 

njhopyhsp Rw;Wyhtpd; %yk; Gjpa #o;epiyapy; kfpo;r;rpailfpwhd;. 

,aw;ifaofpy; kdijg; gwpnfhLf;fpwhd;. ftiyfis kwe;J flw;fiu 

kzypy; ,d;gk; fhz;fpwhd;. Gj;JzHr;rp ngWfpwhd;. ,t;thW kdpjhpd; 

kdJf;F kd kfpo;r;rp jUk; Rw;Wyh kdpjdpd; cly; eyj;ijAk; NgZfpwJ. 
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,jdhy; rKjhak; eyd; ngWfpwJ. rKjhaj;jpy; Vw;gLk; gy jPa tpisTfs; 

,jdhy; jLf;fg;gLfpwJ. 

tho;f;ifj;juk; caHfpwJ 

xU ehl;by; ntspehl;L Rw;Wyh me;epa nryhtzpia <l;bj; jUfpwJ. 

cs;ehl;Lr; Rw;Wyh tUtha; khw;wj;jpid Vw;gLj;JfpwJ. NkYk; mjpf Ntiy 

tha;g;gpid Vw;gLj;JfpwJ. ,jdhy; Fiwe;j tUtha; cs;stHfSf;F mjpf 

tUtha; fpilf;fpwJ. mjpf tUkhdk; fpilg;gjhy; kf;fspd; tho;f;ifj;juk; 

caHfpwJ. cjhuzkhf kJiuia vLj;Jf; nfhz;lhy; cs;ehl;L kw;Wk; 

ntspehl;Lr; Rw;Wyhg; gazpfspd; tUifahy; Mapuf;fzf;fhd kf;fSf;F 

tUkhdk; fpilf;fpwJ. Rw;Wyhg; gazpfs; ,y;iynad;why; mtHfSf;F 

tUkhdKk; ,y;iy vd;w epiy cs;;sJ. vdNt Rw;Wyh kf;fspd; tho;f;ifj; 

juj;ij caHj;Jtjpy; Kf;fpa gq;F tfpf;fpwJ. 

jdp kdpj mwpT ngUFfpwJ 

Rw;Wyhtpdhy; jdpkdpj mwpT ngUFfpwJ. gpwehLfSf;Fk;> jdJ 

ehl;bd; gpw gFjpfSf;Fk; nry;tjhy; Rw;Wyhg; gazpapd; nghJ mwpT 

tsHr;rpailfpwJ. gpw ehLfspd; tuyhW> gz;ghL kw;Wk; nghUshjhu epiy 

gw;wp mwpe;Jnfhs;s KbfpwJ. kdpjd; etPd mwptpay; Kd;Ndw;wj;ijAk;> 

njhopy; tsHr;rpiaAk; mwpe;J nfhs;fpwhd;. goq;fhyj;jpy; gy mwpQHfs; gy 

,lq;fSf;Fg; gazk; nrd;W te;jjhy; jhd; jq;fs; mwpit tpUj;jp nra;J 

nfhs;s Kbe;jJ. jdpg;gl;l Kiwahf Neubahfg; ghHj;J> Nfl;L njhpe;J 

nfhs;Stjhy; mwpT tpUj;jpailfpwJ. ,t;thW Rw;Wyh kdpjHfspd; mwpit 

tpUj;jp nra;J nfhs;tjw;F nghpJk; cjTfpwJ. 

cyf mikjp kw;Wk; gd;dhl;L xw;Wik czHT 

 Rw;Wyh gd;dhl;L xw;Wik czHit tsHf;fpwJ. ekJ ehl;Lf;F tUk; 

ntspehl;Lr; Rw;Wyhg; gazpfis ,d;Kfj;NjhL cgrhpj;J> ey;y trjpfis 

mspj;J> mtHfisr; rhpahfg; Ghpe;Jnfhz;L el;GzHTld; mtHfSf;F 

xj;Jiog;G nfhLf;Fk;NghJ neUq;fpa njhlHG Vw;gLfpwJ. jdpg;gl;l 

egHfSf;fpilNa Vw;gLk; ,e;j neUq;fpa cwTfs; ehsiltpy; mtHfspd; 

ehl;bd; ghy; el;GzHTfs; Vw;gLfpwJ. ,jdhy; NerehLfshfp cyf mstpy; 

gifik tpNuhjk; Mfpait xopf;fg;gl;L rHtNjr mstpy; epue;ju mikjp 

Vw;gl toptif nra;fpwJ. 
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gz;ghl;L ghpkhw;wk; 

 Rw;Wyhg; gazpfs; ehfhpfk; gz;ghL Mfpatw;iw gpw kf;fsplk; 

gug;GfpwhHfs;. ,jdhy;; ,uz;L khWgl;l gz;ghL nfhz;ltHfs; xd;W 

NrHfpwhHfs;. kw;wtHfspd; ehfhpfk;> gz;ghL> gof;ftof;fq;fs; Mfpatw;iw 

mwpa kdpjd; Kw;gl;ljdhy;jhd; Rw;WyhNt Njhd;wpaJ. Rw;Wyhg; gazpfsplk; 

goikahd ehfhpfk;> gz;ghL> gz;ghl;Lr; rpd;dq;fs; Nghd;wtw;iw mwpa 

Ntz;Lk; vd;w Mty; ,Ug;gij mwpayhk;. Rw;Wyhtpdhy; xU ehl;L ehfhpfk; 

,d;ndhU ehl;by; gut tha;g;G cs;sJ. mNj Neuk; me;j ehl;bd; goik> 

gz;ghL> ehfhpfk; Nghd;wtw;iw epiy epWj;jpf;nfhs;sTk; toptif nra;fpwJ. 

fiy kw;Wk; fpuhkpaf;fiy Ngzpfhf;fg;gLfpwJ 

 Rw;Wyh fiy kw;Wk; fpuhkpaf; fiyfisg; Ngzpf;fhg;gjw;F cjTfpwJ. 

Rw;Wyhj;JiwahdJ ek; ehl;bd; gz;ghL> fyhr;rhuk;> fiyfs;> fpuhkpaf; 

fiyfs; Mfpatw;iwg; Ngzpf;fhf;Fk; tifapy; fz;fhl;rpfs;> jpUtpoh 

Nghd;witfis ehL KOtJk; elj;jp tUfpwJ. ,J Nghd;w fiyf;$lq;fspy; 

,e;jpag; gz;ghl;bw;Nf chpj;jhd eldf;fiyfs;> ehl;baf;fiyfs;> 

fpuhkpaf;fiyfs; ,lk; ngWfpd;wJ. ,jdhy; Rw;Wyhg; gazpfs; nghpJk; 

kfpo;r;rpailfpd;wdH. ,jdhy; ,e;jf;fiyfs; Gj;JapH ngWfpd;wd. mopahky; 

ghJfhf;fg;gLfpd;wd. vdNt Rw;Wyh fiy kw;Wk; fpuhkpaf; fiyfisg; 

Ngzpg; ghJfhf;fpwJ. 

tuyhw;W Kf;fpaj;Jtk; tha;e;j epidTr; rpd;dq;fs; Ngzpg; 

ghJfhf;fg;gLfpd;wd 

 nghJthfr; Rw;Wyhg; gazpfs; xU ehl;bd; ehfhpfk;> gz;ghL> riy 

Mfpatw;iw ntspg;gLj;Jk; goq;fhyr; rpd;dq;fisg; ghHf;f Ntz;Lk; 

vd;gjpNyNa Mty; nfhs;Sfpd;wdH. epidTr; rpd;dq;fisg; ghHf;Fk;NghJ 

mjid cw;WNehf;fp mNjhL fye;JtpLfpwhHfs;. ,jpy; mtHfSf;F 

epk;kjpAk;> jpUg;jpAk;> Gjpa cw;rhfKk; Vw;gl;L ey;y mDgtq;fisg; ngw;Wj; 

jpUk;gpr; nry;fpd;wdH. vdNt xt;nthU muRk; jq;fs; eHlby; cs;s 

goq;fhyf; fiy kw;Wk; epidTr; rpd;dq;fisg; ghJfhf;f Ntz;baJ 

mj;jpahtrpakhd xd;whff; fUjg;gLfpwJ. ,t;thW Rw;Wyhtpdhy; tuyhw;W 

Kf;fpaj;Jtk; tha;e;j ,lq;fs; Ngzpg; ghJfhf;fg;gLfpd;wd. 
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tpyq;Ffs; kw;Wk; jhtu tiffs; Ngzpg; ghJfhf;fg;gLfpd;wd 

 Rw;Wyhtpdhy; tpyq;Ffs; kw;Wk; jhtutiffs; Ngzpg; 

ghJfhf;fg;gLfpd;wd.ntspehl;Lg; gazpfs; gy;NtW fhuzq;fSf;fhf ekJ 

ehl;bw;F tUif Ghpe;jhYk; ,aw;if tsq;fisf; fz;L urpg;gjpYk;> gy mhpa 

jhtu ,dq;fisAk; tpyq;FfisAk; fz;L cw;rhfk; milfpwhHfs;. vdNt 

gwit ruzhyq;fs;> tdtpyq;F ruzhyaq;fis Kiwg;gbg; ghJfhg;gjpYk;> 

,aw;if vopy;fisg; Ngzpg; ghJfhg;gjpYk; ftdk; nrYj;jg;gLfpwJ. 

KJkiy tpyq;Ffs; ruzhyaKk;> Ntle;jhq;fy; gwitfs; ruzhyaKk;> 

rpjk;guj;jpw;F mUfpYs;s gpr;rhtuKk; Ngzpg; ghJfhf;fg;gLfpd;wd. ,J 

Rw;Wyhg; gazpfis mjfkhff; ftHfpd;wd. ,t;thW Rw;Wyhtpdhy; 

tdtpyq;Ffs; kw;Wk; jhtuq;fs; Ngzpg; ghJfhf;fg;gLfpd;wd. 

,isQHfis ey;topg;gLj;JfpwJ 

 Rw;Wyh ,isQj;fis ey;topg;gLj;jp rhpahd topapy; mtHfisr; 

nry;y itf;fpwJ. ,isQHfspd; Rw;Wyh> tpisahl;L Rw;Wyh> Jzpfu nray; 

GhpAk; Rw;Wyh Mfpait ,isQHfis xd;whf  gq;Nfw;ff; nra;J 

mtHfsplk; nghJ ed;ikf;fhf Nrit nra;Ak; kdg;ghd;ikia tsHf;fpwJ. 

jhdhf Kd;te;J Nrit nra;jy;> gq;fpl;Lf; nfhs;Sjy;> tho;f;ifapd; gy 

epiyfisAk; Vw;Wf;nfhs;Sjy;> ehl;bd; rl;l jpl;lq;fSf;Fk;> 

newpKiwfSf;Fk; kjpg;gspj;jy; Nghd;w Fz ,ay;Gfis ,isQHfsplk; 

tsHf;fpwJ. ,J ehl;bw;F gyj;ijf; nfhLf;fpwJ. ,t;thW Rw;WyhthdJ 

,isQHfis ey;topg;gLj;JfpwJ. 

 ,t;thW Rw;Wyh rKjhaj;jpYs;s gy Fiwfisg; Nghf;fp rKjhaj;ij 

Nkk;ghl;ilar; nra;fpwJ. Rw;Wyh rKjhaj;jpy; epyTk; %lg;gof;f 

tof;fq;fis xopf;fTk;> rKjhaf; Fiwfis ePf;fTk;> Gjpa ehfhpfj;ij 

cUthf;fTk;> caHe;j ehfhpf tho;f;if thoTk; cjTfpwJ. 

Rw;Wyhtpdhy; Vw;gLk; nghUshjhu tpisTfs; 

Rw;WyhTk; thzpfr; rkepiyAk; 

 xU ehL xU Fwpg;gpl;l fhy mstpy; gpw ehLfSf;F Vw;wkjp nra;Ak; 

nghUl;fspd; nkhj;j kjpg;Gk;> gpwehLfspypUe;J ,wf;Fkjp nra;Ak; 

nghUl;fspd; nkhj;j kjpg;Gk; rk mstpy; ,Ue;jhy; mjid ehk; gd;dhl;L 

thzpfr; rkepiy vd;fpNwhk;. mNjrkak; Vw;wkjpg; nghUl;fspd; nkhj;j kjpg;G 
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,wf;Fkjpg; nghUl;fspd; kjpg;igf; fhl;bYk; mjpfkhf ,Ue;jhy; mjid ehk; 

rhjfkhd thzpfr; rkepiy vd;fpNwhk;. mjw;F khwhf Vw;Wkjpg; nghUl;fspd; 

kjpg;igf; fhl;bYk; ,wf;Fkjpg; nghUl;fspd; nkhj;jkjpg;G $Ljyhf ,Ug;gpd; 

mjid ghjfkhf thzpfr; rkepiy vd;fpNwhk;. 

 nghJthf tsHr;rpaile;j ehLfs; rhjfkhd thzpfr; rkepiyiaAk;> 

tsHe;JtUk; ehLfs; ghjfkhd thzpfr; rkepiyiaf; nfhz;Ls;sd. 

ghjfkhd thzpfr; rkepiyia tpiutpy; rPHnra;ahtpby; ehl;bd; 

nghUshjhuepiy ghjpf;fg;gLk;. ,jw;F kpfTk; ifnfhLg;gJ fz;Zf;F 

Gydhf Vw;Wkjpfs; MFk;. fz;Zf;Fg; Gydhfhj Vw;Wkjpfspy; Rw;Wyh 

Kf;fpakhd ,lk; tfpf;fpwJ. Rw;Wyhtpd; %yk; me;epaehl;L gztUk;gbiag; 

ngUf;fp ghjfkhd nrYj;J rkepiyiaf; Fiwf;fyhk;. Kbe;jhy; Nghf;fTk; 

nra;ayhk;. Vnddpy; Rw;Wyhtpdhy; tUk; tUtha; Vw;Wkjpj; njhifAld; 

NrUk;. 

Rw;WyhTk; md;dpar; nrythzpAk; 

 xU ehl;bw;Fk; kw;nwhU ehl;bw;Fk; ,ilapy; epyTk; midj;J 

njhlHGfs; gw;wpa gjpNtNl „may;ehl;L nrYj;J rkepiy‟ MFk;. xU ehl;bd; 

thzpfr; rkepiyAkd; fz;Zf;Fg; Gydhfhj nghUs;fspd; tuTfs; 

midj;ijAk; $l;b gw;Wfisf; fopj;Jf; nfhz;lhy; nrYj;Jjy; rkepiy 

fpilf;fpwJ. may; ehl;Lg; gazpfs; ek; ehl;by; nrytpLk; gzk; Gydhfhj 

Vw;WkjpahFk; ntspehl;Lr; Rw;Wyhg; gazpfs; jq;Ftjw;fhfTk; 

czTf;fhfTk; Nghf;Ftuj;jpw;fhfTk;> nghUl;fis thq;fTk; nryT nra;Ak; 

njhifahdJ me;j ehl;bw;F md;dpar; nrythzpahff; fpilf;fpwJ. ,e;j 

md;dpar; nrythzp %yk; ghjfkhd thzpfr; rkepiyiaAk;> ghjfkhd 

nrYj;J rkepiyiaAk; rkhspf;f KbfpwJ. ,e;j tifapy; Rw;Wyh %yk; 

fpilf;Fk; tUtha; xU ehl;bw;F tug;gpurhjkhfNt cs;;sJ. Fwpg;ghf 

ghjfkhd nrYj;Jrkepiyiaf; nfhz;bUf;Fk; gpd; jq;fpa ehl;bd; Rikiaf; 

Fiwg;gjpy; Rw;Wyh Kf;fpakhdNjhH ,lk; tfpf;fpwJ. 

 Rw;Wyhtpd; %yk; me;epa nrythzpia <l;Ltjpy; ,e;jpah ,uz;lhtJ 

,lk; tfpf;fpwJ. ,e;j Jiwapy; ekJ muR Fiwe;j gl;rj; njhifia 

%yjdkhf itj;J mjpf msT yhgk; milfpwJ. 1990-k; Mz;L ,e;jpah 

me;epa nrythzpahf 2>103 Nfhb &gha; ngw;wJ. 1991-y; 2440 NfhbAk;> 1992-
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y; 3>300 NfhbAk;> 1993-y; 3900 Nfhb &ghAk; ngw;wJ. fp.gp 2000-k; Mz;by; 

me;epa nrythzpahf &gha; 14>408.63 Nfhb ngw;wJ. 

Rw;WyhTk; Njrpa tUkhdKk; 

 Rw;Wyh %yk; xt;nthU ehLk; gy topfspy; tUkhdk; ngWfpd;wd. 

nghUl;fis cw;gj;jp nra;J cs;ehl;bYk; ntspehl;bYk; tpw;gijf; fhl;bYk; 

mjpfkhd tUkhdj;ijr; Rw;Wyhj;Jiw jUfpwJ. Rw;Wyh Ma;twpQHfshd 

ypNfhhp\;> nfH\h MfpNahH Rw;Wyh gw;wp fPo;f;fz;lthW $WfpwhHfs;. 

“Rw;Wyh KjyPL VJk; Njitg;glhj kpf vspjhd njhopy;. xU rKjhak; 

Mz;L KOf;f xt;nthU ehSk; ,uz;L l[d; Rw;Wyhg; gazpfisf; 

ftHe;jpOf;f KbAkhdhy; mJ nghUspay; tsHr;rpapy; Mz;Lf;F xU yl;rk; 

lhyHfs; Cjpag;gl;bay;fisf; nfhz;l xU Gjpa njhopw;rhiyiag; 

ngw;Ws;sjw;F xg;ghFk;” vd;W $Wfpd;wdH. 

 murhq;fk; Rw;Wyhj; JiwapypUe;J NeHKf thp kw;Wk; kiwKf thp 

%yk; tUthiag; ngWfpwJ. Rw;Wyhj;Jiw tsHr;rpg; gzpfs; %yk; fpilf;Fk; 

tUtha; NeHKf thp MFk;. kiwKfthp vd;gJ gazpfSf;Fr; Nrit 

nra;Njh> cgrhpj;Njh fpilf;Fk; tUtha; MFk;. kiwKf thpfis 

fPo;f;fz;lthW gphpf;fyhk;: a)jq;Fk; miw kPjhd thp>b)czT kPjhd 

thp>c)Rw;Wyh rk;ge;jg;gl;l njhopy; njhlq;Ftjw;fhd chpkk; %yk; ngUk; 

njhif>d)EioT thp>e)Rq;fthp>f),wf;Fkjp thp>g)nrhj;J guhkhpg;G thp>h)tpkhdj; 

jsq;fisg; gad;gLj;Jtjw;fhd thp Nghd;wit MFk;. 

nghUshjhu Vw;wj;jho;T FiwfpwJ 

 Rw;wyh ehLfSf;fpilNa epyTk; nghUshjhu Vw;wj;jho;it XusT 

Fiwf;fpwJ. ngUk;ghYk; gzf;fhu ehLfisr; NrHe;j gazpfs; nghUshjhuj; 

Jiwapy; gpd;jq;fpa ehLfSf;Fg; gazk; nra;fpwNghJ mtHfsJ gzk; 

gpd;jq;fpa ehLfspd; nghUshjhuj;ij caHj;jg; gad;gLfpwJ. Rw;Wyhit 

tsHr;rpailar; nra;tjd; %yk; xU ehL ngUe;njhifia Nehpilthp %yKk; 

kiwKfthp %yKk; ngWfpwJ. xU ehL ve;j mstpw;F may; ehl;Lg; 

gazpfisf; ftHe;jpOf;fpwNjh me;j mstpw;F me;j ehL me;epa 

nrythzpiag; ngWfpwJ. me;j ntspehl;Lg; gazpfs; vj;jid ehs; 

jq;Ffpd;wdNuh> vt;tsT nghUl;fs; thq;Ffpd;wdNuh me;j mstpw;F ngw;W 
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Njrpa nghUshjhuj;ij caHj;j KbAk;. ,jdhy; cyfehLfSf;fpilNa 

fhzg;gLk; nghUshjhu Vw;wj;jho;T XusT FiwfpwJ. 

Ntiy tha;g;G mjpfhpf;fpwJ 

 Rw;Wyhj;JiwahdJ Nritia ikakhf itj;J nray;gLk; 

njhopw;$lk; MFk;. ,JTk; KOf;f KOf;f njhopyhsHfisf; nfhz;L 

nray;gLk; Jiw MFk;. ,jpy; gyjug;gl;;l kf;fs; jq;fs; jFjpf;Nfw;g 

gytifahd Ntiytha;g;Gfisg; ngWfpwhHfs;. Ntiyaw;w gl;ljhhpfs; 

Rw;Wyhtpd; gy;NtW Jiwfsp;y; Ntiy tha;g;gpid ngw;Ws;shHfs;. ,t;thW 

yl;rf;fzf;fhd kf;fSf;F Ntiytha;g;igf; nfhLf;Fk; Rw;Wyhj;Jiw Ntiy 

tha;g;ig toq;Fk; mKjRugpahf cs;;sJ. nrhy;yg;Nghdhy; Rw;Wyh kw;WNkhH 

Ntiy tha;g;G epWtdNkahFk;. 1999-2000-k; tUl fzf;Fg;gb 15.5 kpy;ypad; 

kf;fs; ,e;jpahtpy; Rw;Wyhj;Jiw %yk; Neub Ntiy tha;g;G trjp 

ngw;whHfs;. RkhH 12.3 kpy;ypad; kf;fs; kiwKf Ntiytha;g;G trjpfisg; 

ngw;wdH. cyf gaz kw;Wk; Rw;Wyh fofj;jpd; mwpf;ifapd;gb 2010-y; 

,e;jpahtpy; 12.9 kpy;ypad; kf;fs; Neub Ntiy tha;g;G ngUthHfs;. 

 Rw;Wyhj;Jiwapy; Kjyhsp Kjy; gy tifahd njhopyhsH tiu 

vz;zw;w kf;fs; gzpGhpfpd;wdH. ,tHfspy; Neubj; njhopyhsHfs;> kiwKfj; 

njhopyhsHfs; vd ,UgphpTfs; cs;sd. Rw;Wyh KftH> topfhl;b> Xl;LeH> 

tpw;gidahsH> tuNtw;ghsH> ,irf;fiyQH eldkhjH> fzf;fH> vOj;jH> 

czT jahhpg;NghH> ghpkhWNthH> NkyhsH> jfty; jUNthH Nghd;wtHfs; 

Neubahf Rw;Wyhj;Jiwapy; gzpGhpfpd;wdH. ,tHfisj; jtpu Mapuj;Jf;Fk; 

Nkw;gl;l Jizr; Rw;Wyhj;JiwfSk; tsHr;rpaile;Js;sd. mitfspy; 

NtiyghHg;NghH kiwKfj; njhopyhsH MtH. el;rj;jpu N`hl;ly;fspd; 

fl;Lkhdg; nghwpahsHfs;> njhopyhsHfs;> g];> uapy; tpkhdq;fspy; gzpGhpAk; 

gy tifj; njhopyhsHfs;> Gifg;glk; vLg;NghH>iftpidg; nghUl;fis 

cw;gj;jp nra;NthH> tpw;gtHfs;> fr;rhg; nghUs; tpw;NghH Nghd;w midj;Jj; 

njhopyhsHfSk; kiwKfkhf Rw;Wyhj; Jiwapy; Ntiy tha;g;gpidg; 

ngWfpwhHfs;. 

 ,t;thW Rw;Wyh %yk; njhopy; jpwik cs;stHfSk; jpwik 

,y;yhjtHfSk; Ntiy tha;g;gpid ngWfpwhHfs;. Rw;Wyhj; Jiwf;Fs; 

mlq;Fk; xt;nthU JiwAk; kf;fSf;F Ntiy tha;g;gpid mspf;fpwJ. 
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,t;thW Rw;Wyh Ntiy tha;g;gpid mspj;J ehl;by; epyTk; njhopy; cyfk; 

KOtJk; 10 NfhbNgUf;F Ntiytha;g;ig cUthf;Fk; vd;W $wg;gLfpwJ. 

ifj;njhopy; tsHr;rp 

 Rw;Wyhtpdhy; njhopy;fSk; ifj;njhopy;fSk; tsHr;rpailfpd;wd. 

cs;SH iftpidg; nghUl;fs; Gj;JapH ngw Jiz GhpfpwJ. nghJthfr; 

Rw;Wyhg; gazpfNs mhpa fiyg;nghUl;fisAk;> nghk;ikfs;> igfs; 

Nghd;wtw;iw epidTg; nghUl;fshf thq;fpr; nry;fpd;wdH. ,e;jpahtpy; 

Rw;Wyhj; Jiwapdhy; iftpidg; nghUl;fs; mjpf mstpy; tpw;gidahfpd;wd 

vd;gjpy; re;NjfNk ,y;iy. jQ;ir jiyahl;b nghk;ikfs;> jQ;ir fiyj; 

jl;Lfs;> fd;dpahFkhpapy; cs;s fpspQ;ry; nghUl;fs;> re;jd khiyfs;> 

%q;fpy; $ilfs;> gidXiyj; njhg;gpfs; Mfpaitfs; ntspehl;Lr; Rw;Wyhg; 

gazpfshy; tpUk;gp thq;fg;gLfpd;wd. ,jdhy; ,j;njhopy;fs; erpj;Jg; 

Nghfhky; ghJfhf;f KbtJld; me;jj; njhopy; nra;J mNeff; FLk;gq;fs; 

gpiog;gpw;F top Vw;gLfpwJ. 

Rw;Wyhj; Jiwapd; gd;Kf tpisT 

 Rw;Wyhtpw;F gazpfspd; tUifahy; gy;NtW Jiwfs; tsHr;rpaile;J 

tUkhdk; fpilf;fpwJ. ,jdhYk; nghUshjhu tsHr;rp Nkk;gLfpwJ. mbg;gil 

trjpfshd rhiyg;Nghf;Ftuj;J uapy; Nghf;Ftuj;J> tpkhdg;Nghf;Ftuj;J> 

kpd;rhutrjp> jz;zPHtrjp> jukhd czT trjp> fl;blg;gzpfs;> 

mUq;fhl;rpaq;fs;> Nfspf;if tpLjpfs;> Njrpag; g+q;fhf;fs; Nghd;wit 

Fiwe;j %yjdj;jpy; Rw;Wyhg; gazpfisf; ftUtjw;fhfj; njhlq;fg;gl;L 

gy jug;gl;l JiwfSf;F ,J mjpf yhgj;ijj; jUfpwJ. 

 ,t;thW Rw;Wyh xU ehl;bd; Njrpag; nghUshjhu tsHr;rpf;F chpa 

gq;ifr; nrYj;JfpwJ vd;gij mwpayhk;. ehl;bd; gy JiwfspYk; rPuhd 

tsHr;rp Vw;gl;L Njrpa tUtha; caHfpwJ. Rw;Wyhj; njhlHGila gy;NtW 

Jiwfs; tsHr;rpailtJld; kdpj rf;jpAk; tsHr;rpailfpwJ. 

Kd;Ndw;wkilahj ehLfspd; nghUshjhuk; tYg;gLj;Jg;gl;L 

tsHr;rpailfpwJ. me;epa nrythzp mjpfkhff; fpilf;fpwJ. vdNt Rw;Wyhj; 

JiwahdJ xt;nthU ehl;bYk; mjpf nghUshjhu Kf;fpaj;Jtk; ngw;W 

Ntfkhf tsHr;rpaile;J tUfpwJ. 
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Rw;Wyhitj; jpl;lkpLjYk; Nkk;gLj;jYk; 

 jpl;lkpl;Lr; nra;Ak; fhhpaq;fs; ntw;wp ngWk; ts;StUk; „vz;zpj;Jzpf 

fUkk;‟ vd;W $wpAs;shH Rw;Wyhj; Jiwiag; nghWj;Jtiu vf;fhhpaj;ijAk; 

jpl;lkpl;Lr; nray;gl Ntz;Lk;. jpl;lkplhky; nra;Ak; fhhpaq;fs; 

Njhy;tpailAk; tsHe;J tUk; ehLfs; Rw;Wyhtpd; Nkd;ikia mwpe;J> 

Rw;Wyhj; Jiwia tsHf;f Kide;Js;sd. 

cyfr; Rw;Wyh khehL  

 1963-k; Mz;L cNuhkk; efhpy; I.eh rigapd; cyfr; Rw;Wyh khehL 

eilngw;wJ. mk;khehl;by; gy;NtW jPHkhq;fs; epiwNtw;wg;gl;ld: 

1.tsHe;JtUk; ehLfs; Rw;Wyhj;Jiwf;F mjpfkhd Kf;fpaj;Jtk; nfhLj;Jr; 

Rw;Wyhj; Jiwia tsHf;f Ntz;Lk;. 2.tsHe;J tUk; ehLfs; I.eh rigapd; 

rpwg;G epjpapypUe;J ePz;lfhyj; jtizapYk;> FWfpafhyj; jpl;lj;jpw;Fk;> 

FWfpafhyj; jpl;lj;jpw;Fk; fld; ngwyhk;. 3.cyfk; KOtJk; Rw;Wyhr; 

nry;Nthhpd; vz;zpf;if ngUfpf; nfhz;L tUfpwJ. kf;fs; Gjpa Rw;Wyh 

ikaq;fSf;Fr; nry;y MHtk; nfhz;Ls;sdH. vdNt xt;nthU ehLk; Gjpa 

Rw;Wyh ikaq;fis cUthf;f Ntz;Lk; vd;W mwpTiu $wpaJ. 

kiyNaWjy;> FspHfhy tpisahl;Lfs;> kPd;gpbj;jy;> Ntl;ilahLjy;> 

flw;fiufs;> kUj;Jtf; FzKs;s ePWw;Wfs;> Njrpag; g+q;fhf;fs;> 

tpisahl;Lfs;> gwit tpyq;Ffspd; ruzhyaq;fs;> Njrpa epidTr; 

rpd;dq;fs;> me;ehl;L kf;fspd; gof;ftof;fq;fs;> ehfhpfk;> gz;ghl;Lr; 

rpd;dq;fs;> Gdpjg; gazk; Nkw;nfhs;sy;> jpUtpohf;fs;> Nghl;b tpisahl;Lfs; 

Nghd;wtw;iw kpFjpg;gLj;jNtz;Lk;. 

ntw;wpngWk; topfs; 

 Kd;Ndw;ghLfSld; nra;ag;gLk; jpl;lq;fs; ntw;wp ngWfpd;wd. mwptpay; 

Muha;r;rpapd; mbg;gilapy; jpl;lkpl;Lr; Rw;Wyhj; Jiwapy; Nkk;ghL 

mile;JtUk; ehLfSk;> Nkk;ghL mile;j ehLfSk; rpy 

Kd;ndr;rhpf;iffis Nkw;nfhs;s Ntz;Lk;. 1.tsHe;J tUk; ehLfs; 

gztUthiaj; juhjJk;> kf;fSf;F kfpo;r;rpia mspf;fhjJkhd Rw;Wyh 

ikaq;fis cUthf;ff; $lhJ. 2.xU ehL FOr; Rw;Wyhit Ntfkhf 

Cf;fg;gLj;jyhkh? vd;gijj; jPHkhdpj;Jr; nray;glNtz;Lk;. 3.tl;lhu> khtl;l> 

khepy mstpy; Rw;Wyhitg; ngUf;fpdhy; mJ me;ehl;Lg; nghUshjhu 
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Nkk;ghl;Lld; xj;J tUfpwjh? vd;gij myrp Muha Ntz;Lk;. 4.Rw;Wyhtpd; 

tsHr;rpf;fhf murplk; nfhLf;fg;gl;l nghWg;GfisAk;>jdpahhplk; nfhLf;fg;gl;l 

nghWg;GfisAk; rPHJ}f;fpg; ghHf;f Ntz;Lk;. 5.Rw;Wyhtpw;fhfr; nryT nra;ag; 

ngw;w cs;ehl;Lg; gzj;ijAk;> ntspehl;Lg; gzj;ijAk; fzf;fpl Ntz;Lk.; 

6.cs;ehl;Lg; gzk; Nghjtpy;iy vd;why; may;ehLfspypUe;J fld; thq;fpf; 

nfhs;syhkh? vd;gijAk; jPHkhdpf;f Ntz;Lk;. 7.Rw;Wyhj;Jiw gpw 

JiwfSf;Fr; rkkhfg; ghtpf;fg; gLfpwjh? my;yJ rpwg;G epiy nfhLf;fg;gl 

Ntz;Lkh? vd;gij epidtpy; nfhs;s Ntz;Lk;. 8.Rw;Wyhj; Jiwia 

ePz;;;lfhy Kiwapy; Nkk;gLj;Jtjh? my;yJ nghUshjhuf; Fiwia epiwT 

nra;af; FWfpa fhy Kiwapy; Nkk;gLj;Jtjh? vd;gijAk; ftdj;jpy; 

nfhs;s Ntz;Lk;. 

xUq;fpize;j jpl;lk; 

 Rw;Wyhj;Jiw xU ehl;bd; nghUshjhu tsHr;rpf;F NeubahfNth> 

kiwKfkhfNth cjTfpwJ. vdNt Rw;Wyhj; Jiwiag; gpw JiwfSld; 

xUq;fpize;J mikf;f Ntz;Lk;. Rw;Wyh tsHr;rpf;fhfj; jpl;lkpLtJk;> xU 

ehl;bd; tsHr;rpf;fhfj; jpl;lkpLtJk; xUq;fpize;J xj;Jr; nry;y Ntz;Lk;. 

midj;Jj; JiwfSk; xd;W NrHe;J Rw;Wyhit tsHf;f Ntz;Lk;. 

Kd;NdWk; ehLfspy; Rw;Wyh  

 mz;ikf; fhyk; tiu Rw;Wyh Kd;Ndwpa ehLfSf;FhpaJ vd 

tiuaWf;fg;gl;lJ. Kd;NdWk; ehLfSk; Rw;Wyhtpd; rpwg;ig mwpe;J 

Rw;Wyhit tphpTgLj;j tpUk;gpd. rpy ehLfs; Rw;Wyhtpd; njhopy; EZf;fk; 

mwpahky; mj;Jiwapy; ,wq;fptpl;ld. #hpa ntspr;rKk; flw;fiuANk 

Rw;Wyhg; gazpf;is <Hf;Fk; vd epidj;J Vkhe;jd. mr;rkaj;jpy; 

nghUshjhu tsk; Fd;wpa ehLfSf;F cjt Kd;te;jd. rpy ehLfs; Rw;Wyh 

trjpfisg; ngw;wpUe;Jk;> mtw;iw Nkk;gLj;j Kbahj epiyapy; ,Ue;jd. 

gzf;fhu ehLfSf;Fj; njhiytpy; cs;s ehLfSk;> ,aw;iff; fhl;rpfs; 

mw;w ehLfSk;>,aw;iff; fhl;rpfs; mw;w ehLfSk;> ey;y jl;gntg;gk; ,y;yhj 

ehLfSk; Rw;Wyhit tsHf;f KbahJ. cyfpy; nkf;rpNfhTk;> JdprpahTk; 

Rw;Wyhtpdhy; gy ed;ikfisg; ngw;Ws;sd. me;ehLfs; Kd;Ndw;ghl;Lld; 

jpl;lkpl;Lr; nrayhw;wpajhy;> Rw;Wyhj;Jiwapy; ntw;wp mile;jd. 
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khepy murpd; xj;Jiog;G 

 jpl;lkpLjy; vd;gJ nfhLf;f$ba nghUs;fisAk;> %yq;fisAk; 

kjpg;gPL nra;J mtw;wpd;kPJ Vw;gLk; Njitia mwpjyhFk;. Rw;Wyhj; 

Jiwapy; gy;NtW epWtdq;fs; <LgLtjhy;> mtw;iw xUq;fpizj;Jr; 

nray;gLj;j Ntz;Lk;. xt;nthU ehLk; jq;fs; ehl;bYs;s Njrpa Rw;Wyhf; 

fofj;jpd; topahfr; Rw;Wyhit Nkk;gLj;Jfpd;wJ. jq;fs; ehl;bd; Gtpapay; 

epiyf;Nfw;gTk;> jq;fs; ehl;bd; tuT nryTj; jpl;lj;jpw;Nfw;gTk;> jq;fs; 

ehl;bd; nghUshjhu tsHr;rpf;Nfw;gTk; jpl;lkpl Ntz;Lk;. gpuhd;R ehL 

yhq;Nfhbf;-uTrpypad; jpl;lj;jpy; mk;Kiwiaf; ifahz;L ntw;wp ngw;Ws;sJ. 

Xhplj;ij Nkk;gLj;j mk;khepy murpd; xj;Jiog;G> KjyPL> Gjpad GidAk; 

jpwd; Nghd;wit Njit. tsHe;J tUk; ehLfspy; khepy murpd; xj;Jiog;Ng 

Rw;Wyh ntw;wp ngWtjw;F Kf;fpaf; fhuzpahf mikAk;. 

Rw;Wyhg; gazpapd; Njit toq;fypd; kjpg;gPL 

 xU Rw;Wyh ikaj;ijg; gw;wpa midj;Jr; nra;jpfisAk; Nrfhpf;f 

Ntz;Lk;. NkYk; mr;Rw;Wyh ikaj;jpd; tsHr;rpf;Fhpa toptiffis 

MuhaNtz;Lk;. Rw;Wyhj;Jiw gpd;jq;fpapUg;gjw;fhd fhuzk;> mijg; gw;wpa 

KOikahd nra;jpfs; fpilf;fhikNa MFk;. nra;jpfisr; Nrfhpg;gJk;> Gs;sp 

tptuq;fisf; fzf;fpLtJk; Kf;fpakhd NtiyahFk;. xt;nthU ehSk; 

Nrfhpf;Fk; Gs;sp tptuq;fs; Rw;Wyh tsHr;rpf;Fg; gaDs;sjhf ,Uf;f 

Ntz;Lk;. Njit> toq;fy;> jpl;lkpLtjw;F Kd;Ndhbahf ,Uf;Fk;. Rw;Wyhg; 

gazpfisf; ftUtjw;F xU ehL Nkw;nfhz;Ls;s midj;J Kaw;rpfisAk; 

tpsk;gug;gLj;jNtz;Lk;. Rw;Wyhj; Jiwia tphpthf;f KbahJ. 

gPl;lhpd; tpjpKiwfs; 

 Rw;Wyhj;Jiwia kjpg;gPL nra;J tsHg;gjw;F gPl;lH vd;gtH rpy 

tpjpKiwfis tFj;Jj; je;Js;shH. 1.ehL KOtJk; Rw;Wyhg; gazpfisf; 

ftUk;gb jpl;lk; jPl;lNtz;Lk;. vdNt Rw;Wyh ikaq;fs; ehL KOtJk; 

ngwNtz;Lk;. Rw;Wyhtpdhy; Vw;gLk; ed;ikfis ehL KOtJk; ngw Ntz;Lk;. 

2.rpy Fwpg;gpl;l ikaq;fis ePz;l fhyj;jpw;F Vw;w Kiwapy; rpwg;ghf 

Nkk;gLj;j Ntz;Lk;. Fwpg;gpl;l gUtj;jpw;F kl;Lk; Vw;w Kiwapy; mikf;fhky; 

Mz;L KOtJk; gazpfisf; ftUk;gb mikf;f Ntz;Lk;. vspjhfTk;> 

tpiuthfTk;>rpwg;ghfTk; Nkk;gLj;jf; $ba ,lq;fis Kjypy; tphpTgLj;jpr; 

Rw;Wyh ikaq;fshf;f Ntz;Lk;. Vw;fdNt ,Uf;fpd;w fUtpfisf; nfhz;Lk;. 
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kpff; Fiwe;j KjyPL nra;Jk; mt;tplq;fis Nkk;gLj;j Ntz;Lk;. xNu 

khjphpahd Rw;Wyh ikaq;fis ehL KOtJk; Vw;gLj;jhky;> ntt;NtW 

tifahd Rw;Wyh ikaq;fis cUthf;f Ntz;Lk;. xNu Neuj;jpy; vy;yhr; 

Rw;Wyh ikaq;fisAk; Nkk;gLj;j KbahJ. Rw;Wyh ikaq;fs; gazpfSf;F 

,d;gkspf;Fk; Kiwapy; mika Ntz;LNkay;yhky;> jpl;lkpLgtHfSf;fhfr; 

Rw;wyh ikaq;fis cUthf;fg;gl;lJ. jpl;lkpLgtHfs; kd epiwTf;fhf xU 

Rw;Wyh ikaj;ij cUthf;fpdhy;> mJ Njhy;tp milaf;$Lk;. xU Rw;Wyh 

ikaj;jpd; rpwg;Gfisg; gazpfNs mDgtpj;Jj; jPHg;gspf;f Ntz;Lk;. Rw;Wyhg; 

gazpfs; Gjpa fhl;rpfisf; fhz tpUk;Gfpd;wdH;: Gjpa mDgtq;fisg; ngw 

tpUk;Gfpd;wdH;: tPu rhfrq;fisr; nra;a tpUk;Gfpd;wdH. Rw;Wyhg; gazpfspd; 

tpUg;gj;ij mwpe;J> mtHfsJ Njitia epiwT nra;jhy; kpFjpahd 

Rw;Wyhg; gazpfisf; ftuyhk;. 

 cs;ehl;Lg; gazpfisAk;> ntspehl;Lg; gazpfisAk; ftUk;gb Rw;Wyh 

ikaq;fs; mika Ntz;Lk;. cs;ehl;Lg; gazpfisAk;> ntspehl;Lg; 

gazpfisAk; jLf;Fk; jilf; fw;fis ePf;fNtz;Lk;. 

Fwpf;Nfhis tiuaWj;jy; 

 1.Fwpf;Nfhis tiuaWj;jy;> 2.,lq;fisj; NjHe;njLj;jy;> 3.Njitahd 

trjpfs;> 4.Jiz <Hg;Gr; rf;jpfs;> 5.,lj;jpd; jdikAk; fl;Lg;ghLk;> 6.tuT-

nryT jpl;lk;> 7.Njitahd rl;lj; jpl;lq;fs; Nghd;wtw;iw kjpg;gPL nra;J 

Nehf;fq;fis tiuaWf;f Ntz;Lik;. mjd;gpd; tphpthd jpl;lkpLk; nghOJk; 

KOikahf Kbf;f Kbahj nghOJk; gFjp gFjpahf Kbf;fyhk;. Rw;Wyh 

,lq;fis Nkk;gLj;Jjy;> mt;tplj;jpw;Fr; nry;fpd;w rhiy trjpdis 

Nk;kgLj;Jjy;> kf;fs; trjpahfj; jq;Ftjw;Fhpa fl;blq;fisf; fl;Ljy; 

Nghd;wtw;wpy; kpFjpahd ftdk; nrYj;jNtz;Lk;. 

 xU ehl;bd; gy;NtW KidfspYk; Rw;Wyh ikaq;fis cUthf;FtJ 

ey;yJ. ehl;bd; nghUshjhu tsk; nflhky; ghHj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;. mNj 

Neuj;jpy; ehl;bd; gz;ghL> ehfhpfk; Nghd;wit tsUk;gb ghHj;Jf; 

nfhs;sNtz;Lk;. Rw;Wyh ikaq;fspy; ngUk; njhopw;rhiyfis ,y;yhky; 

,Uj;jy; eyk; gaf;Fk;. kpFjpahd kf;fs; thOk; ,lq;fisAk; Rw;Wyh 

ikaq;fshf;fhky; ,Uj;jy; eyk;. 
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gzk; nrytopj;jy;  

 xU Rw;Wyh ikaj;ij Nkk;gLj;Jtjw;Fk;> ed;Kiwapy; 

nray;gLj;Jtjw;Fk;> Rw;Wyhtpd; mfj;Jiwf;Fk;> Gwj;Jiwf;Fk; gzk; 

nrytopf;f Ntz;Lk;. xU jpl;lj;jpdhy; Vw;gLk; ed;ikfis kdj;jpw;nfhz;L> 

mjw;F MFk; nryTfis kjpg;gPL nra;a Ntz;Lk;. ,lKk;> nrayhf;fg; 

gad;gLj;Jk; cj;jpfSk; kdpj rf;jpf;F cl;gl;ljhf ,Uf;f Ntz;Lk;. 

vt;tif %yf;$WfSf;F Kjyplk; ju Ntz;Lk;? vt;tsT gzk; nrytopf;f 

Ntz;Lk;? nrytopf;Fk; jpwd; Nghd;wtw;iw kdj;jpw; nfhz;L jpl;lkpl 

Ntz;Lk;. Rw;Wyhj;Jiwapy; tsHe;j ehLfs; Rw;Wyhtpw;fhf NkYk; gzk; 

nrytopg;gJ vspJ. Mdhy; tsHeJ tUk; ehLfspy; Rw;Wyhtpw;fhf kpFjpahd 

gzk; nrytopg;gJ fbdk;. U\;ah> Nghye;J> ANfhR Nytpah> gpuhd;R> 

,j;jhyp Nghd;w ehLfspy; muRk; jdpahH epWtdq;fSk; Rw;Wyhtpd; 

tsHr;rpf;F KjyPL nra;Js;sd. nghJTilik ehLfisj; jtpug; gpw 

ehLfspy; muR Kjypy; KjyPL nra;Ak;. mjd; gpd; jdpahH epWtdq;fs; 

Jiz KjyPL nra;a tpUk;Gk;. 

 xU ehL jdpahH epWtdq;fisr; Rw;Wyhj; Jiwapy; KjyPL nra;aj; 

J}z;l Ntz;Lkhdhy; 1.Fiwe;j tpiyapy; fr;rhg; nghUs;fis toq;Fjy;> 

2.thpr; rYif mspj;jy;> 3.tl;br;; rYif toq;Fjy; 4.epyq;fis 

thq;Ftjw;Fr; rpwg;Ghpik mspj;jy; Nghd;w rYiffis toq;fNtz;Lk;. rpy 

rkaq;fspy; ntspehl;L epWtdq;fSk; Rw;Wyhj; Jiwapy; KjyPL 

nra;atpUk;Gk;. mjw;F Vw;whw; Nghy; rl;ljpl;lq;fisj; jpUj;jNtz;Lk;. 

nghJthf tsHe;J tUk; ehLfNs ntspehl;Lg; gzj;ij tpUk;Gk;. 

kdpj rf;jpiag; gad;gLj;Jjy;  

 Rw;Wyhj;Jiw ntw;wpngwj; njhopy; EZf;fKk; jpwikAk; tha;e;j 

mYtyHfs; Njit. Muk;g fhyj;jpy; Rw;Wyhj;Jiwapy; gapw;rp ngw;w 

epGzHfs; ,Uf;fNtz;Lk;. Rw;Wyhj; Jiwapy gy;NtW tifahd njhopy;fs; 

cs;sd. me;je;jj; Jiwapy; rpwg;Gg; gapw;rp ngw;wtHfisNa me;je;jg; 

gzpfspy; mkHj;j Ntz;Lk;. Rw;Wyhj;Jiw tsUk;nghOJ mjw;F Vw;whw;Nghy; 

gapw;rp ngw;w epGzHfSk; kpFjpahf ,Uf;fNtz;Lk;. 

 ahH ahUf;F vt;tifg; gapw;rp mspf;fNtz;LNkh>mtHfSf;F mt;tifg; 

gapw;rpia mspf;fNtz;Lk;. gapwprpahsUf;Fr; Rw;Wyhj; Jiwapy; kpFjpahd 

gw;w Vw;gLk;gbahfg; gapw;rp mikaNtz;L;k;. njhopypy; MHtKk;> njhopy; 
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EZf;fj;jpy; Mo;e;j GyikAk; ngw;wpUf;f Ntz;Lk;. ngUik> nefpOk; jd;ik> 

kw;wtHfSld; xj;Jg;Nghjy;> vijAk; eLepiyapy; ,Ue;J Muha;jy; 

Nghdwit Rw;Wyh MHtj;jpdhy; cz;lhff; $baitahFk;. xU Jiwia 

elj;Jjy;>epUtfpj;jy;> epjp epiyiar; rkhspj;jy;> czT> ghdq;fs; 

Nghd;wtw;iw cw;gj;jp nra;jy;> gfpHe;jspj;jy;> gzpahshfis 

Nkw;ghitaply;> nghJ epUthfk;> jpl;lkply;> Gs;sp tptuq;fis Muha;jy; 

Nghd;wit njhopw;jpwikapd; ghw;gLk;. 

 Rw;Wyhj; Jiwf;F vj;jid NgH Njit? vd;gij Kjypy; Gs;sp tptuk; 

Nrfhpf;f Ntz;Lk;. mjw;F Kjypy; vdndd;d Ntiyfs; cs;sd? 

mt;Ntiyfisr; nra;tjw;Fhpa gzpahl;fspd; jFjp vd;d? xt;nthUtiuAk; 

xU Fwpg;gpl;l gzpapy; kl;Lk; <LgLj;j Ntz;Lkh? gpw gzpfspYk; 

<LgLj;jyhkh? vd;gd Nghd;w jpl;lq;fs; jPl;l Ntz;Lk;. rhd;whfr; 

rikaw;fhuiu czT ghpkhwr; nrhy;yyhkh? CHjp Xl;Leiuj; Njhl;lNtiy 

nra;;ar; nrhy;yyhkh? vd;gd Nghd;wtw;iwj; jPHkhdpf;f Ntz;Lk;. vjpH 

fhyj;jpy; vd;ndd;d gzpfSf;nfy;yhk; Ml;fs; Njitg;gLk;? vd;gjw;Fk; 

jpl;lk; NghlNtz;Lk;. gzpfisr; rpwg;Gwr; nra;tjw;Fg; gzpahshfSf;Fj; 

Njitahd fy;tpAk;> gapw;rpAk; mspf;fNtz;Lk;. mg;gapw;rpia cs;ehl;bNyh> 

ntspehl;bNyh mspf;fyhk;. gzpahsHfSf;F vspa gapw;rpia cs;ehl;bYk;> 

rpwg;Gg; gapw;rpfisj; jpwikkpF ntspehLfspYk; gapw;rpiaAk; jPHkhdpf;f 

Ntz;baJ mj;Jiw ty;YeHfs; MtH. ntspehl;L ty;YeHfisAk; xU 

Fwpg;gpl;l fhyj;jpw;F ,e;jpahtpy; gzpahw;wr; nrhy;yyhk;. 

epUthf mikg;G 

 xU Jiw Kd;Ndw mjd; epUthf mikg;G jpwikahfr; nray;gl 

Ntz;Lk;. Rw;Wyhj; Jiw tsHtjw;F mjd; epUthf mikg;Gfs; nrk;ikahfr; 

nray;gl Ntz;Lk;. epUthfk; gy;NtW gzpfisAk; jpl;lkpl;Lr; nra;aNtz;Lk;. 

gyehLfspy; Rw;Wyhj; Jiwia epUthfk; nra;aj; jdp mYtyfq;fs; 

cs;sd. xU ehl;bd; r%fg; nghUshjhu murpay; mikg;gpw;Nfw;gr; 

Rw;Wyhj;Jiw murplk; ,Uf;fyhk; my;yJ jdpf; fofkhfr; nray;glyhk;. 

murpd; mDkjpAlDk;> MjuTlDk;> gz cjtpAlDk; jdpahH epWtdq;fSk; 

mjid elj;jyhk;. Rw;Wyhj;Jiw gw;wpa tpjpKiwfisj; jPHkhdpf;fr; 

rl;lj;Jiwapd; cjtpAk; Njitg;gLk. Rw;Wyhj; Jiwapy; jpl;lkply;> tzpfr; 
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re;ij> Muha;r;rp> gapw;rpaspj;jy;> rl;lk;> nghJepUthfk; Nghd;w gy Jiwfs; 

cs;sd. 

khw;wpaikf;f topfs; 

 vijAk; jpl;lkpl;Lr; nra;tJ ey;yJ. Nghl;l jpl;lj;ij Kiwahfr; 

nray;gLj;;jNtz;Lk;. mj;jpl;lj;jpy; Fiwfs; ,Ug;gpd; kWghprPyid nra;a 

Ntz;Lk;. mwptpay; tsHr;rpf;Nf;wgj; jpl;lq;fis khw;wp mikf;fNtz;Lk;. rpy 

jpl;lq;fisg; GJg;gpf;f Ntz;Lk;. jpl;lq;fs; epiyahf ,y;yhky; khw;wf; 

$bajhf ,Uf;fNtz;Lk;. rKjhaj;jpd; khw;wj;jpw;Nfw;gTk;> #o;epiyf; 

Nfw;gTk; jpl;lq;fs; khwf; $bajhf ,Uf;f Ntz;Lk;. 

jpl;lkpLk; Kiw 

 jpl;lkply; vd;gJ epfo;fhyj;ij kjpg;gPL nra;J vjpHfhyj;jpy; vd;d 

nra;aNtz;Lk; vd;gijj; jPHkhdpg;gjhFk;. nghpa epWtdq;fs; jq;fs; 

KjyPl;bw;F Vw;gj; jpl;lkpLk;. mjDila Nehf;fk; epfo;fhyj;jpy; nry;thf;Fg; 

ngw;W vjpHfhyj;jpw;Fj; jd;idj; jahH nra;J nfhs;tjhFk;. epfo;fhyj;jpy; 

Vw;gLk; jlq;fy;fisAk; jhz;b vjpH fhyj;jpw;Fj; jpl;lkpLk;. jpl;lkpLk; 

nghOJ fPo;f;fhZk; tpjpfisf; filg;gpbf;f Ntz;Lk;. 

 1.jhd; nra;ak; Kaw;rpf;Fk;>topKiwfSf;Fk;> cj;jpfSf;Fk; njhlHG 

,Uf;f Ntz;Lk;. 2.epfo;fhyr; #o;epiyfis kjpg;gPL nra;J> vjpHfhy 

tsHr;rpf;Fj; jpl;lkpl Ntz;Lk;. vjpHfhyj; jpl;lKk; kjpg;gPL nra;ag;gl;Lr; 

nray;gLj;jf; $bajhf ,Uf;f Ntz;Lk;.3.jpl;lkply; epWtdj;JlDk;> 

epUthfj;JlDk;> nray; eltbf;iffSlDk; xd;wpaJ. 4.jpl;lkply; 

vjpHfhyj;NjhL NrHe;jJ. vdNt rpy tpraq;fis Kd; Ma;T nra;J> tUtJ 

ciuj;Jr; nray;gl Ntz;Lk;.vjpHghuhj epfo;r;rpfs; ele;jhYk; jhq;fpf; 

nfhs;sf; $ba rf;jpapUf;fNtz;Lk;. jpl;lkply; kpf Kf;fpakhdJ. 

vjpHfhyj;jpy; elf;ff; $baijj; jpl;ltl;lkhf Kd; tpgj;JfisAk; 

,lHfisAk; jtpHg;gjhFk; my;yJ Fiwg;gjhFk; ,lHfs; tUkhapd; 

jpl;lj;ijg; Gjpa #o;epiyf;Nfw;g khw;wpf; nfhs;sNtz;Lk;. 

 re;ijapd; elg;ig mwpe;J mjw;Nfw;gf; Fwpf;Nfhis tiuaWj;Jj; 

jpl;lkpl Ntz;Lk;. re;ij> EfHNthHFO> tzpf ,ilj;jufHfs; Nghd;wtw;wpd; 

kPJ kpFjpahd ftdk; nrYj;j Ntz;Lk;. Fwpg;gpl;l tpsk;guk;> tpw;gidapd; 

gf;f typik> kf;fs; njhlHG Nghd;wtw;iw Nkw;nfhs;s Ntz;Lk;. 
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Nkk;gLj;Jtjw;fhd tuT nryTj; jpl;lq;fs;> nray;fspd; tiffs;> 

Nehf;fj;ij epiwNtw;Wk; FOf;fs; Mfpatw;wpy; ftdk; nrYj;j Ntz;Lk;. 

jpl;lq;fisf; fl;Lg;gLj;jf; $baJk;> kjpg;gPL nra;af; $baJkhd 

topKiwfis mwpe;jpUf;f Ntz;Lk;. jpl;lkhdJ epWtdj;jpd; Fwpf;Nfhis 

epiwNtw;Wtjhf ,Uf;fNtz;Lk;; kw;w tzpfr; nray;fSld; xj;Jg;Nghff; 

$bajhf ,Uf;f Ntz;Lk;. fpilf;Fk; %yq;fisj; jpwikahfg; gad;gLj;jp 

Nkk;gLj;j Ntz;Lk;. kpFjpahd ,yhgj;ijj; jUk; nraiyr; nra;a Ntz;Lk;. 

 Nkk;ghl;Lj; jpl;lj;jpy; xt;nthd;wpw;Fk; khw;Wj; jpl;lk; ,Uf;fNtz;Lk;. 

gy khw;Wj; jpl;lq;fs; ,Uf;Fkhapd; rhpahdijj; NjHe;njLf;f 

Ntz;Lk;.Nkk;ghl;Lj;jpl;lj;jpd; midj;J tpsk;gu tiffisAk; xd;whf 

,izj;Jr; nray;gl itf;f Ntz;Lk;. 

 Rw;Wyhr; re;ijiaj; jpwikahf khw;wf;$ba top vJ? EfHNthUf;Fj; 

Njitahd nra;jpfs; ahit?> Nkk;ghl;Lj; jpl;lj;jpw;Fj; Njitahd 

nghJtpjpfs;> nfhs;iffs; vd;d?> Nkk;ghl;Lj; jpl;lj;jpy; gy tiffs; 

,Ug;gpDk; ek;gfkhdJ> rpf;fdkhdJ> vspjpy; fhhpaj;ij Kbf;ff; $baJ 

vJ? vd;Dk; tpdhf;fSf;F tpil fz;Lgpbj;J mj;jpl;lj;ij 

Nkw;nfhs;sNtz;Lk;. 

ehy;tifj; jpl;lq;fs; 

 1.mDgtj;jhy; mwpe;j jpl;lk;> 2.eyk; rhHe;j jpl;lk;> 3.jhNk fz;LzUk; 

jpl;lk;> 4.mikg;GKiwj; jpl;lk; vd ehd;F tifj; jpl;lq;fs; cs;sd. 

1. mDgtj;jhy; mwpe;j jpl;lk; 

 mDgtj;jhy; mwpe;jijAk;> mDgtj;ijNa KOikakhf 

ek;Gfpd;wijAk; mDgtj;jhy; mwpe;j jpl;lk; vd;gH. mf vz;zq;fspd; 

jPHg;igAk;> kuG tifiaAk;> re;ij Muha;r;rpapy; fpilj;j Gs;sp 

tptuq;fisAk; mj;jpl;lj;jpy; gad;gLj;JtH. mj;jpl;lj;ij vspjhfTk;> 

tpiuthfTk; nray;gLj;jyhk;. mj;jpl;lk; kf;fsplk; nry;thf;Fg; ngw;Ws;sjhy;> 

,d;W gyuhYk; gad;gLj;jg;gLfpwJ. 

2. eyk; rhHe;j jpl;lk; 

 xU jpl;lk; jPl;Lk; nghOJ mjw;F khw;Wj; jpl;lj;ijAk;> 

mj;jpl;lj;jpdhy; Vw;gLk; vjpHtpisTfisAk; kdj;jpy; nfhs;s Ntz;Lk;. 
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cw;gj;jp> Njit> Njitahd fhyk;> Nkk;ghl;bdhy; Vw;gLk; gad;fs; 

Nghd;wtw;iw kdj;jpy; nfhz;L jpl;lk; jPl;lNtz;Lk;. mwpTg; g+Htkhd> 

gfl;lhd mj;jpl;lj;jpy; rpy njha;Tfs; cs. 1.mj;jpl;lk; jPl;Ltjw;F 

kpFjpahd nra;jpfs; Njit. mj;jpl;lj;ijr; nray;gLj;j kpFjpahd 

nrythFk;. vdNt nryNt mj;jpl;lj;ij eilngwhky; jLj;JtpLk;. 

2.mj;jpl;lj;jpdhy; tpisAk; gad;fs; jukhd %yq;fspdhy; tpistd my;y. 

vdNt midj;J %yq;fSk; Njitapy;yhky; NghFk;. mj;jpl;lk; gw;wp 

b.Jk;ky; vd;gtH gpd;tUk; KbTfisf $WfpwhH: 1.mj;jpl;lk; elj;ij 

khWghLfspdhYk;> ntspj; J}z;Ljy;fshYk; mikfpd;wJ. 2.mit 

tpsf;fTiufis ey;fpg; gpd; nrayKiwapy ,wq;Ffpd;wd. 3.xUtH ed;whfj; 

jpl;lk; jPl;bdhYk;> rpy jpl;lq;fs; rpf;fy; epiwe;jdthfTk;> cz;ikf;Fg; 

Gwk;ghdjhfTk; cs;sd. 

3. jhNk fz;LzUk; jpl;lk; 

 mj;jpl;lk; KiwahdjhFk;. mjpy; gbg;gbahd Kd;Ndw;wq;fs; 

fhzg;ngWk;. mJ nghJj;jpl;lj;jpypUe;J rpwg;Gj; jpl;lj;jpw;Fk;> 

je;jpuj;jpypUe;J eilKiwf;Fk;> Nkyhd nfhs;iffspypUe;J rpwg;G 

eltbf;iff;Fk; ,Oj;Jr; nrd;W rpf;fdkhd Kiwapy nray;gLtjw;F 

toptFf;Fk;. mj;jpl;lj;jpy; nray;fs; Kiwahf> gbg;gbahf eilngWk;. 

xt;nthU jlitAk; Nkw;nfhs;Sk; KbTfs; nghUslf;fk;> fhyk;> tpiy> 

nray;gLj;Jjy; Nghd;wtw;iw mbg;gilahff; nfhz;bUf;Fk;. Fwpf;Nfhs;-----

>nghJf;nfhs;if-----> tphpthd jpl;lk;-----> Gjpa je;jpu cj;jp-----> Nkk;ghl;Lj; 

jpl;lj;jpw;Fhpa %yq;fs;-----> nrayhf;fj; jpl;lk;-----> KbTfis kjpg;gPL 

nra;jy; Nghd;wit gbf;fl;Lg;Nghy; mike;jpUf;Fk;. mk;KiwapYk; rpy 

Fiwfs; cs: 1.jpl;lj;jpy; mt;tg;nghOJ fpilf;Fk; KbTfs; 

KiwahdjhfTk; gpd;gw;wf; $bajhfTk; ,y;yhtpl;lhy; ed;ik gaf;fhJ. 

2.je;jpu cj;jp KbTfisAk;> nray; jpl;l KbTfisAk; mwpe;jpuhtpl;lhy; 

,lHg;ghLfs; Vw;gLk;. 

4. mikg;G Kiwj; jpl;lk; 

 xU epWtdk; vd;gJ gy Jiwfisf; nfhz;l XH mikg;ghFk;. 

xt;nthU JiwAk; VNjDk; xU Fwpg;gpl;l gzpiar; nra;Ak;. cw;gj;jp> 

re;ijg;gLj;Jjy;> epjp> epUthfk; Nghd;wtw;iwj; jdpj;Jiwfshff; fUJtH. 
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xt;nthU JiwAk; gpw JiwfSld; xj;Jioj;J me;epWtdk; Nkk;ghL 

milag; ghLgLk;. 

re;ijiaj; NjHnjLj;jy; 

 xU ehl;bd; vy;yh ,lq;fisAk; Rw;Wyhtpw;fhf Nkk;gLj;j KbahJ. 

rhpahd re;ijiaj; NjHe;njLf;fhtpl;lhy; jpwikahfr; nray;gl KbahJ. 

mnkhpf;f ehl;Lr; Rw;Wyhf; fofk; Vwj;jho ehw;gJ ehLfspy; Rw;Wyh 

mYtyfq;fisj; jpwe;J mnkhpf;f ehl;Lr Rw;Wyhtpd; rpwg;ig typAWj;jpaJ. 

mjdhy; fdlh> nkf;rpNfh> ,q;fpyhe;J> n[Hkdp> [g;ghd; Mfpa 

ehLfspypUe;J 87% gazpfs; mnkhpf;fhtpw;F te;jdH. mtHfsplkpUe;J 74% 

me;epar; nrythzp fpilj;jJ. vdNt re;ijiaj; NjHe;njLj;jy; vdgJ xU 

Kf;fpakhd nrythFk;. cyfpd; ve;jg; gFjpapypUe;J kpFjpahd gazpfs; 

tUfpd;wdH. ve;j ,ilj;jufHfs; kpFjpahd Nehf;f Ntz;L;k;. vdNt 1.Rw;Wyh 

re;ijahFk; ,lk;> 2.EfHNthhpd; epiy> 3.,ilj;jufHfs; Nghd;wtw;iw 

kdj;jpy; nfhz;L re;ijiaj; NjHe;njLf;f Ntz;Lk;. 

 ,t;tsT fhyj;jpw;Fs; ,t;tsT tpw;f Ntz;Lk; vd;W jpl;lkpl;Lk;> Gjpa 

khw;wq;fis kf;fsplk; mwptpj;Jk;> GJg; nghUs;fis my;yJ ,lq;fis 

kf;fsplk; njhptpj;Jk;> Nkk;ghl;Lf; Fwpf;Nfhis mila Ntz;Lk;. epjp> kdpj 

rf;jp Nghd;wit Nkk;ghl;Lj; jpl;lj;jpw;Fg; gad;gLk; tifiaj; jPHkhdpf;f 

Ntz;Lk;. cs;sikg;Gf;Fk; eilKiwf;Fk; cwT ,Uf;fNtz;Lk;. 

EfHNthiuAk; ,ilj;jufHfisAk; Nkk;ghl;Lj; jpl;lj;jpw;Fs; mlf;fNtz;Lk;. 

 rpy epWtdq;fs; kuGtopapy; nrd;W jpl;lkpLfpd;wd. mit Gjpa 

Kiwfisg; GFj;JtJk; ,y;iy. Gjpa Kiwfis ehLtJk; ,y;iy. 

EfHNthhpd; kd epiyiag; Ghpe;J GJik nra;tJk; ,y;iy. epWtdj;jpd; 

Nkk;ghl;Lj; jpl;lk; mjd; Fwpf;Nfhis epiwNtw;Wtjhf ,Uf;fNtz;Lk;. xU 

epWtdk; jhd; gpbj;J itj;Js;s re;ijiag; gho;gLj;jp tplf;$lhJ. 

EfHNthhpd; ey;nyz;zj;ij ,oe;Jtplf;$lhJ. jpl;lkhd nefpOk; jd;ikia 

cilajhfTk;> Gjpa re;jHg;gq;fisg; gad;gLj;jpf; nfhs;sf; $bajhfTk; 

,Uf;f Ntz;Lk;. Nkyjpfhhpfs;> epUthfpfs; Nghd;Nwhhpd; xj;Jiog;G 

ifahshj jpl;lk;> epiyaw;w re;ij> re;ijapy; Vw;gLk; jpBH khw;wq;fs;> 

mz;ikapy; re;ijapy; Vw;gl;l khw;wj;ij mwpahik> mwpa tpUk;ghik> 

kw;wtHfspd; mwpTiuiaf; Nfshik> jpl;lk; ntw;wpngWtjw;Fhpa fhyk; 

jhuhik> jpl;lkpLtjpy; mDgtk; ,d;ik> jpl;lkpLgtHfSf;Fk;> jpl;lj;ijr; 
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nray;gLj;JtHfSf;Fk; ,ilNa xw;Wikapd;ik Nghd;wit Nkk;ghl;Lj; 

jpl;lj;ijf; nfLf;fFk;. 

 Rw;Wyhtpd; Njitia mq;F te;Js;s gazpfspd; vz;zpf;ifiaf; 

nfhz;L mwpayhk;. Rw;Wyh ikaj;ij tphpTgLj;jp> EfHNthhpd; 

ey;nyz;zj;ijg; ngwNtz;L;k;. rhd;whf ,e;jpar; Rw;Wyhf; fofk; ,e;jpar; 

Rw;Wyh ikaq;fisg; gw;wp ey;nyz;zk; nfhz;l ehLfspilNa tpsk;guk; 

nra;fpwJ. Rw;Wyhj; Jiwapy; gazKftHfs;> Rw;Wyh elj;JeHfs; 

Nghd;Nwhhpd; xj;Jiog;Gld re;ijia mila Ntz;Lk;. tpiy> vjpHghHf;Fk; 

,yhgk;> Nghl;bapd; msT> re;ijj; jpUg;gq;fs; Nghd;wtw;iwf; ftdpj;Jr; 

re;ijiag; gpbf;f Ntz;Lk;. kpFjpahd EfHNthiuf; ftHjy;> gq;Fj; 

njhifiaf; $l;Ljy;> gazpfis ePz;l ehl;fs; jq;Fk;gb nra;jy;> fldpy; 

Rw;Wyhr; nry;y mDkjpj;jy;> thof;ifahsUf;Fr; rYiffs; Nghd;wit 

re;ijia tphpTgLj;j cjTk;. 

 gUtfhy NtWghl;bw;Nfw;w Njitfis epiwT nra;jy;> Fwpg;gpl;l 

EfHNthiuf; ftdpj;jy;> ngUk; gzf;fhuHfisAk;> ePz;l fhyk; 

jq;FgtHfisAk;> khehL> $l;lk; elj;JeHfisAk; Rw;Wyhr; nry;yj; 

J}z;Ljy;> FLk;gj;Jld; Rw;Wyhr; nry;yj; J}z;Ljy;> tpiyr; rYif> 

FOg;gazj;ij Cf;Ftpj;jy;> Vw;Wf; nfhs;sg;gl;l Kd;gjpT Kiwiag; 

gpd;gw;Wjy; Nghd;wit tpw;gidapd; jpwikia kpFjpg;gLj;Jk;. 

Nkk;ghl;Lj; jpl;lj;jpy; re;ij Muha;r;rpapd; gq;F 

 Rw;Wyh Nkk;ghl;Lj; jpl;lj;jpw;F md;iwa ehs;tiu Njitg;gLk; 

nra;jpfs; tUkhW: 1.Njitf;Nfw;gr; Rw;Wyh ikaj;jpy; fpilf;Fk; trjpfspd; 

gz;Gfs;> msTfs;> fUtpfs;> Nritfs;><Hg;Gfs;> Vw;Wf;nfhs;Sk; jd;ik 

my;yJ ,ayhik 2.gazk; nra;af;$ba gazpfspd; vz;zpf;if> EfHNthhpd; 

gz;Gfs;> mtHfspd; Njit> mtHfspd; Kjd;ik tpUg;gk;> Nrit gw;wpa 

fUj;Njw;wk;> Rw;Wyh ikaj;ijg; gw;wpa vz;zk;. 3.ntsp epfo;r;rpfspd; 

jhf;fk;> nghUshjhuk;> me;epar; nrythzp khw;wk;> murpay; epiy Nghd;wit 

Rw;Wyhit tphptilar; nra;Ak; my;yJ ghjpf;fTk; nra;Ak;. 4.Nghl;bapLk; 

Rw;Wyh ikaq;fs;> Nritfs;> mtw;wpd; ed;ik jPikfs;> tiffs;> 

topfhl;b>,ilj;jufHfspd; Rw;Wyh elj;Jk; jpwd;> Rw;Wyhr; nry;y 

tpUk;GNthhplk; ,ilj;jufHfs; cUthf;Fk; vz;zq;fs; Nghd;wit Rw;Wyhit 

tsHf;Fk;.  
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5.tpLKiwf;fhyg; gazj;ij Cf;Ftpj;jy;. 6.tpsk;guk;> tpw;gid> gf;ftypik> 

kf;fs; njhlHG Nghd;w gy;NtW %yf;$Wfs; xd;W NrHe;J nray;gl Ntz;Lk;. 

7.xt;nthU ehLk; jq;fs; ehl;bw;Nfw;w nfhs;iffisg; gpd;gw;w Ntz;Lk;. 

Nkw;F n[Hkdp gpd;gw;Wk; nfhs;ifia gphpl;ld; gpd;gw;wpdhy; Njhy;tp 

milaf;$Lk;. vdNt xt;nthU ehLk; ntt;Ntwhd cj;jpfisf; ifahz;L 

Rw;Wyhit Nkk;gLj;j Ntz;Lk;. tpsk;gu cj;jpfSk; NtWgl Ntz;Lk;. 

rhd;whf ,e;jpah> ,q;fpyhe;J ehl;Lf;F XH cj;jpiaAk;> gpuhd;R ehl;Lf;F 

,d;ndhU cj;jpiaAk;> mnkhpf;f ehl;bw;F kw;nwhU cj;jpiaAk; gpd;gw;wp 

tpsk;guk; nra;aNtz;Lk;. 

 ntspehl;Lg; gazpfs; ,e;jpahtpw;Fs;; tUk;nghOJ> mtHfs; te;jpwq;Fk; 

,lq;fspy; mtHfis tuNtw;fpd;w thrfq;fs; ,lk;ngw Ntz;Lk;. Rw;Wyhg; 

gazpfSf;Fr; Rw;Wyh gw;wpa mikj;Jj; jfty;fSk; fpilf;Fk;gbr; 

nra;;aNtz;Lk;. Njrpar; Rw;Wyhf; fofq;fs;> khepy kj;jpa Rw;Wyhf; fofq;fs; 

Nghd;wit nra;jpfis toq;fNtz;Lk;. Njrpar; Rw;Wyhf; fofj;jpd; topahfr; 

Rw;Wyhj;Jiw Nkk;gl;L tUtijg; gazpfSf;F czHj;j Ntz;Lk;> GfhHfs;> 

tpkHrdq;fs;> MNyhridfs; tuhky; ghHj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;. ntspehl;Lg; 

gazpfspd; kdk; Nehfhky; ghHj;Jf;nfhs;s Ntz;Lk;. ftdk;-----> mf;fiw-----> 

MHtk; -----> nray;gLj;Jjy; vd;w Kiwapy; nray;fs; eilngw Ntz;Lk;. 

 Njrpar; Rw;Wyh mYtyfq;fs;> tl;lhur; Rw;Wyh mYtyfq;fs; 

½my;yJ ¾gq;F gzj;ij Nkk;ghl;Lj; jpl;lj;jpw;fhfr; nrytopf;fpd;wd. 

me;je;j ,lq;fspy; cs;s Rw;Wyh mYtyfq;fs; gazpfsplk; thp t#ypj;J> 

mtw;wpy; 40% gzj;ij Nkk;ghl;bw;fhfr; nrytopf;fpd;wd vd;W xU Gs;sp 

tptuk; $WfpwJ. 

 tuT nryTj; jpl;lk; gw;wp ieypd; vd;gtH rpy fUj;Jfisf; 

$wpAs;shH: 1.tuT nryTj; jpl;lj;jpw;Fk;> fpilf;Fk; %yg;nghUs;fSf;Fk; 

,ilNa cs;s cwTfis mwpaNtz;Lk;. nryitj; jhq;fpf;nfhs;s Ntz;ba 

rf;jp muRf;Fk; ,Uf;fNtz;Lk;. 2.Nkk;ghl;L Kaw;rpfspYk; khw;wq;fspYk; 

Vw;gLk; Nghl;bfisf; $He;J ftdpf;f Ntz;Lk;. re;ij ,yf;Ff; FOf;fs;> 

gaz trjpfs; Nghd;wtw;iw Muha Ntz;Lk;. 3.re;ijapy; Vw;gLk; 

khw;wq;fSf;Nfw;g tuT nryTj;jpl;lk; nefpOk; jd;ikAilajhf 

,Uf;fNtz;Lk;. tpw;gid> ,yhgk; Nghd;wtw;wpy; gpwtw;wpd; nry;thf;Ff; 

$Lkhapd; mjw;F vjphpilahfr; nray;glf; $bajhf ,Uf;fNtz;Lk;. 
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 Mz;Lf;nfhU KiwNa Nkk;ghl;Lj; jpl;lq;fs; NghLtH. Gjpa re;ijia 

mwptjw;Fk;> Gjpa Rw;Wyhj; jpl;lq;fs; toq;Ftjw;Fk;> gioa ,lq;fisg; 

GJg;gpg;gjw;Fk; Xuhz;Lf;fhyk; MFk;. rpy epWtdq;fs; gy epWtdq;fs; 

ePz;lfhyj; jpl;lq;fs;> FWfpafhyj; jpl;lq;fs; vd ,Utifj; jpl;lq;fis 

itj;Js;sd. 

Rw;Wyh Nkk;ghL  

 Rw;Wyhj; Jiwapy; re;ij ,aypd; Kf;fpakhd gzp vd;d ntd;why; 

re;ijg; gFjpfspy; cs;s EfHNthHfspd; kdjpy; nghUisg; gw;wpa 

tpopg;GzHit Vw;gLj;JtJ MFk;. ,jid Nkk;ghl;bd; %yNk nra;a KbAk;. 

Rw;Wyh Nkk;ghL vdgJ re;ij ,ay; fyitapd; Kf;fpakhd $Wk;> 

re;ijg;gLj;Jjypy; Kf;fpakhd fUtpAkhFk;. Nkk;ghl;bd; mbg;gil Nehf;fk; 

vd;dntd;why; nra;jp njhlHgpd; %yk; EfHNthiuAk;> ,ilj;jufHfisAk; 

xU Fwpg;gpl;l tifapy; epidf;fTk;> nray;glTk; jfty; njhptpj;jy; my;yJ 

Cf;fg;gLj;Jjy; MFk;. 

 kw;w Jiwfisg; NghyNt Rw;Wyhtpy; ntw;wpfukhd re;ijg;gLj;Jjy; 

vd;gJ rhpahd nghUs;> re;ij njhlHGila tpiyf;nfhs;if> jpwikahd> 

ek;gpf;ifahd gfpHT nray;ghl;L Kiw Mfpatw;why; kl;Lk; miktjpy;iy. 

thbf;ifahsHfSlDk;> ,ilj;jufHfSlDk; Kiwahd njhlHG nfhz;L 

mjd; %yk; cw;gj;jpahsHfSf;Fk; EfHNthHfSf;Fk; cs;s ,ilntspiaf; 

Fiwg;gJk; kpfTk; mtrpakhFk;. vdNt Rw;Wyh Nkk;ghl;bd; mbg;gil gzp 

vd;dntd;why; EfHNthUld; rf;jptha;e;j njhlHig Vw;gLj;jpf;nfhs;SjNy 

MFk;. 

 thbf;ifahsHfSf;Fj; jfty; njhptpf;Fk; %d;W re;ij ,ay; fUtpfs; 

gpd;tUkhW: 1)tpsk;guk; 2)tpw;gid MjuT 3)nghJ[d njhlHG Mfpait 

MFk;. 

tpsk;guk; 

 “re;ijg; gLj;jg;gl;l nghUs;fs; Nritfs; Mfpatw;wpd; tpw;gid 

Nkk;ghl;ilf; fUj;jpy; nfhz;L nra;jpfisg; gug;Gk; eltbf;iffSf;F 

tpsk;guk; vd;W ngaH”. 

 ,d;W cyfpy; ve;jg;nghUis tpw;f Ntz;Lnkd;whYk; tpsk;guk; 

Njitg;gLfpwJ. tpsk;guk; ,y;yhky; tpw;gidAk; ,y;iy vd;w epiy cs;sJ. 
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vdNt Rw;Wyh nghUisAk; tpw;gjw;F tpsk;guk; mtrpak; Njitg;gLfpwJ. 

nghJthf tpsk;guk; vd;gjw;F xU nghUis my;yJ Nritia kf;fSf;Fj; 

njhpag;gLj;Jjy; vd;W ngaH. ,d;W tpsk;gukhdJ kdpj rKjha tho;tpy; 

xU mq;fkhfNt ,lk; ngw;Ws;sJ. tpsk;guk; vd;gjw;fhd NkYk; xU 

tpsf;fj;ijf; fhzyhk;.  

 “xU Fwpg;gpl;l muNrh> cw;gj;jpahsHfNsh> tpw;gidahsHfNsh gzk; 

nrytpl;L jq;fsJ Nehf;fj;ij epiwNtw;wpf;nfhs;s ifahsg;gLk; Kiwjhd; 

tpsk;guk; MFk;”. 

 Rw;Wyhtpy; tpsk;gug;gLj;jNtz;ba nghUs; Rw;Wyhg; gazp nry;Yk; 

,lj;ijNa Fwpf;fpwJ. vdNt Rw;Wyhtpy; Rw;Wyh ,lq;fisg; gw;wpa 

nra;jpfis kf;fspilNa gug;Gfpd;w Kiwf;Fj;jhd; tpsk;guk; vd;W ngaH 

MfpwJ. 

tpsk;guj;jpd; ed;ikfs; 

 tpsk;guk; vd;gJ nghUs;fspd; tpw;gidia mjpfhpf;f cjTk; 

Kf;fpakhd rhjdkhFk;. nghUs;fis cw;gj;jp nra;NthH jq;fs; nghUs;fis 

tpw;gjw;F tpsk;guj;ijg; gad;gLj;Jfpd;wdH. tpsk;guk; nghUs;fis thq;fj; 

J}z;Ltjhy; thzpfk; ngUFfpwJ. kf;fs; kpFjpahd gz;lq;fis 

thq;Ftjhy; mtHfspd; tho;f;ifj;juk; caHfpwJ. tpsk;guj;jpd; ed;ikfis 

fPo;f;fz;lthW tifg;gLj;jpf; $wyhk;. 

 Rw;Wyh ikaq;fisg; gw;wp tpsk;guk; nra;tjhy; mJ kpFjpahd 

kf;fsplk; nrd;wilfpwJ. ,J xU tpw;gidahsuhy; nra;aKbahj 

fhhpakhFk;. 

 tpsk;guj;ij jpUk;g jpUk;g ,lk;ngwr; nra;ayhk; vd;gJ mjd; mLj;j 

Kf;fpakhd gzpahFk;. tpw;gidahsH ,t;thW mbf;fb nrhy;yKbahJ. 

 tpsk;guq;fs; tpw;gidahsHfs; nra;aKbahj EZf;fj;ijg; 

gpd;gw;Wtjd; %ykhf nghUs;fis thq;ff;$ba thbf;ifahsHfis 

vspjpy; nrd;wilfpwJ. 

 tpsk;guk; nra;tjw;fhd nryT kpff;FiwT vd;gJ tpsk;guj;jpd; mLj;j 

Kf;fpakhd ed;ikahFk;. nra;jpfisg; gug;g gpd;gw;wg;gLk; vy;yh 

El;gkhd KiwfspYk; nryT FiwthdJ tpsk;guNkahFk;. 
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tpsk;guj;jpw;Fj; jpl;lkpLjy; 

 Rw;Wyh ikaq;fisg; gw;wpa tpsk;guk; vt;thW mika Ntz;Lk; 

vd;gij Kjypy; jpl;lkplNtz;Lk;. tpsk;guj;jpy; fhzg;gLk; jiyg;G> 

nrhw;nwhlHfs;> thrfq;fs;> tz;zq;fs;> msT> mikg;G> mr;rpLk; Kiw 

Nghd;wtw;iw jdpf; ftdj;Jld; jpl;lkpl Ntz;Lk;. gazpzpd; kdijf; 

ftUk;gbahfTk;> MHtj;ijj; J}z;Lk; gbahfTk; tpsk;guj;jpid 

mikf;fNtz;Lk;. NkYk; ve;j mstpy; vt;tsT fhyk; tpsk;guk; 

nra;aNtz;Lk; vd;gijAk; jPHkhdpf;f Ntz;Lk;. xUgf;f tpsk;guk; vd;why; 

khjk; xUKiwAk; miug;gf;f tpsk;guk; vd;why; khjj;jpw;F ,uz;L KiwAk; 

ntspaplyhk;. NkYk; mbf;fb tpsk;guk; nra;aNtz;bAs;sjhy; Rw;Wyh 

ikaj;ijg; gw;wpa nra;jpfis Kjypy; mbf;fbAk; gpd;dH ePz;l ,ilntsp 

nfhLj;Jk; tpsk;gug;gLj;jyhk;. ,t;thW tpsk;guk; jpl;lkpl;L nra;ag;gl 

Ntz;L;k;. 

tpsk;gu rhjdq;fisj; NjHe;njLj;jy; 

 tpsk;guk; nra;rpdwtH tpsk;gu rhjdq;fis NjHe;njLg;gjpy; mjpf 

ftdk; nrYj;j Ntz;Lk;. me;j NjHthdJ tpsk;guk; vt;tsT ,lq;fisr; 

nrd;wilfpwJ. ve;j tifahd kf;fisr; nrd;wilfpwJ>vg;gbahd 

Ntz;LNfhis cgNahfpg;gJ Mfpatw;wpd; mbg;gilapy; mika Ntz;Lk;. 

tpsk;gu rhjdq;fisj; NjHe;njLg;gJ fPo;f;fz;l fhuzpfshy; mikfpwJ. 

 kf;fspd; tpsk;gu rhjd gof;fq;fs; 

 nghUs;fspd; jd;ikfs; 

 tpsk;gu rhjdj;jpd; nrytpdk; 

 Nkw;fz;l %d;W fUj;Jf;fisAk; kdjpy; nfhz;L tpsk;gu 

rhjdq;fisj; NjHe;njLj;jhy; mJ tpsk;gug;gLj;Jjiy ntw;wpfukhf;Fk; 

vd;gjpy; Iakpy;iy. 

nra;jp NjHT 

 NjHe;njLf;fg;gLk; nra;jpfs; kf;fs; kdjpy; ey;nyz;zj;ij vOg;gp 

me;j ,lq;fSf;F Rw;Wyh nry;y KbntLg;gjw;Fj; Njitahd msT 

nra;jpfs; ,lk;ngw Ntz;Lk;. tpsk;gur; nra;jpfs; kf;fs; ftdj;ij 

<Hg;gjhfTk;>nra;jpfs; kpifg;gLj;jf; $bajhfTk; ,Uf;fNtz;Lk;. 

nrhy;yg;gLk; nra;jpahdJ fPo;f;fz;l mk;rq;fisf; nfhz;bUf;f Ntz;Lk;. 
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1. jfty;fs; njspthdjhfTk;> mit xU Kbit vLg;gjw;Fj; 

NjitahdjhfTk; ,Uf;fNtz;Lk;. 

2. thbf;ifahsHfs; kj;jpapy; MHtj;ijj;; J}z;Lk; tifapy; 

,Uf;fNtz;Lk;. 

3. nrhy;yg;gLk; nra;jpahdJ ek;gfj; jd;ik nfhz;ljhf ,Uf;fNtz;Lk;. 

4. Rw;Wyh nry;tjw;fhd vz;zj;ij mtHfspd; vz;zq;fspypUe;J 

ntsptur; nra;jyhf ,Uf;f Ntz;Lk;. 

5. tpsk;gug;gLj;jg;gLk; nra;jpfs; kf;fs; kdjpy; epiyj;J epw;Fk; mstpy; 

,Uf;f Ntz;Lk;. 

tpsk;gu nryTfs; 

 Rw;Wyh tpsk;guj;jpw;F nra;ag;gLk; nryTfs; gw;wp tuT nryTj; jpl;lk; 

jahhpf;f Ntz;Lk;. tpsk;guk; nra;a Njitahd msT gztrjp cs;sjh 

vd;Wk; me;j gztrjpia nghUs;fistpw;gidapd; %yk; ngw Kbakh 

vd;gijAk; fz;lwpjy; mtrpak;. xU tpsk;guj;jpw;F vt;tsT nryT nra;a 

KbAk; vd;gijak; jPHkhdpg;gJ mtrpak;. ,g;gbg;gl;l KbTfs; vLg;gjw;F 

fPo;f;fz;l topKiwfs; ifahsg;gLfpd;wd. 

1. tpsk;gu epWtj;jpd; nfhLf;Fk; rf;jpapd; mbg;gilapy; tpsk;gu tuT 

nryT jpl;lkplg;gl Ntz;Lk;. 

2. nghUs;fspd; tpw;gidapy; xU Fwpg;gpl;l rjtPjk; vd;w KiwapYk; 

tpsk;guj;jpw;F nryT nra;ayhk;. 

3. jdf;F vjpuhfg; Nghl;bapLk; fk;ngdpfSf;F ,izahf nrytplyhk;. 

4. filrpahf fk;ngdpapd; tpsk;gu Nehf;fj;jpd; mbg;gilapYk; 

tsk;guj;jpw;F nryT nra;ag;glyhk;. 

tpsk;guk; nra;ag;gLk; rhjdq;fSk; topfSk; 

 nra;jpfis tpsk;guk; nra;tjw;fhf fPo;f;fz;l rhjdq;fisg; 

gad;gLj;jyhk;. 1) nghJthd tpdk;gu rhjdq;fs; ,jpy; gj;jphpf;if> thndhyp> 

njhiyf;fhl;rp> jpiug;glk; Mfpait ,lk; ngWfpwJ. 2) ntsp tpsk;guq;fs;> 

,jpy; Rtnuhl;bfs; ,lk; ngWfpwJ. 3) Neubahf „Nfl;lyhf;‟ mDg;GtJk; 

mQ;ry;top tpsk;guk; MFk;. 4) jpiug;glk; 5) rpwg;Gg; gupRfs;> epidTg; 

nghUs;fs; toq;Fjy; 6) tzpfj;Jld; ,ize;J Nkk;gLj;Jjy; 7) 
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tpw;gidahFk; ,lj;jpy; tpsk;guk; nra;jy; 8) Rw;Wyh nghUl;fhl;rp> fz;fhl;rp 

Nghd;wtw;wpy; gq;nfLj;jy; Mfpait tpsk;gu rhjdq;fshf fUjg;gLfpwJ. 

tpsk;guj;jpd; tpisTfisj; jPHkhdk; nra;Ak; Kiw 

 jw;fhyj;jpy; gy tpsk;gu rhjq;fs; %yk; tpsk;guk; nra;tjw;F mjpf 

nghUl;nryT Vw;gLfpwJ. vdNt mjpf nryT nra;ag;gl;l tpsk;guj;jpd; %yk; 

nghUs;fspd; tpw;gid mjpfhpj;Js;sjh vd;gij cWjpg;gLj;jpf; nfhs;tJ 

epWtj;jpd; Kf;fpa fhhpakhf cs;sJ. ,jid tpsk;guj;jpd; tpidTfis 

ghpNrhjpj;Jg; ghHg;gjd; %yk; nra;a KbfpwJ. ,g;gb tpsk;guj;jpd; gad;fis 

mjpfhpj;Jf;nfhs;s KbfpwJ. fPo;f;fz;l ghpNrhjidfisr; nra;J 

tpsk;guj;jpd; tpisTfisj; jPHkhdpf;fyhk;. 

1. tprhhpj;J mwpjy; vd;w Kiwapd; %yk; tpsk;guj;jpd; tpisTfis 

mwpayhk;. 

2. epidTgLj;Jk; ghpNrhjid ,e;j Kiwapy; VNjDk; xU 

tpsk;gug;glj;jpy; kl;Lk; gpuRuk; nra;J mJ ve;j fl;Liuapy; te;Js;sJ 

vd;W Qhgfj;ijg; ghpNrhjpg;gjhFk;. 

3. rpy tpsk;guq;fis fhl;b mjid gbj;Js;shHfsh vd;gij Nfl;L 

mwpe;J nfhs;Sjy; MFk;. 

4. tpw;gid ghpNrhjid %yKk; mwpayhk;. mjhtJ ,k;Kiwapd; fPo; 

tpsk;guk; nra;j gpwF eilngWk;. tpw;gidiaAk;> mjw;F Kd;G 

eilngw;w tpw;gidiaAk; fzf;fpl;L tpsk;guj;jpy; tpisTfis 

mwpjy; MFk;. 

tpsk;guj;ij jpl;lkpLjypd; gy;NtW epiyfs; 

 xU tpsk;gukhdJ jpl;lkplg;gl;L nray;gLj;jg;gl Ntz;Lk;. mg;gb 

jpl;lkpLjypy; fPo;f;fz;l gy;NtW epiyfs; cs;;sd. 

a) tpsk;gug; nghUisg; gw;wpa tpsf;fk; 

 Kjyhtjhf tpsk;guk; nra;ag;gLk; nghUs; mjid EfHNthUf;F vd;d 

gaidf; nfhLf;fpwJ vd;gijj; njhpag;gLj;j Ntz;Lk;. ,J kpfTk; 

Kf;fpakhd fhhpakhFk;. cjhuzkhf xU Nrhg;ig gw;wp tpsk;guk; 

nra;Ak;NghJ mJ vj;jifa %yg;nghUs;fspdhy; nra;ag;gl;lJ vd;W nrhy;y 

Ntz;bajpy;iy. me;j Nrhg; vt;thW „rUkj;jpd; moifg; ghJfhj;J 

,sikiaf; nfhLf;fpwJ‟ vd;W tpsk;guk; nra;aNtz;Lk;. mJNghyNt 
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fhHlaH jd;dk;gpf;ifiaf; nfhLf;fpwJ vd;Wk;> moF rhjdg;nghUs;fs; 

vopiyf; nfhLf;fpwJ vd;Wk; rpfnul;Lfs; rKjha me;j];J kw;Wk; 

jd;dk;gpf;ifia nfhLf;fpwJ vd;Wk; Rw;Wyh gazk; kdjpw;F epk;kjpiaf; 

nfhLf;fpwJ vd;Wk; tpsk;guk; nra;jhy; mJ kf;fs; kj;jpapy; gpugykhfp me;j 

nghUs;fspd; cgNahfj;ijg; gw;wp ed;F mwpe;J nfhs;fpd;wdH. 

b) re;ijg; gphpTfis tiuaiw nra;J nfhs;Sjy; 

 ,g;NghJ tpsk;guk; nra;ag;gLtjw;F nghUs; ,Uf;fpwJ. me;j 

nghUspypUe;J kf;fs; vd;d vjpHghHf;fpwhHfs; vij tpUk;GfpwhHfs; vd;Wk; 

njhpfpwJ. Mdhy; Kf;;fpakhdJ vd;dntd;why; me;j nghUis vt;tsT NgH 

cgNahfpf;fpwhHfs;. mtHfs; vq;nfy;yhk; trpf;fpwhHfs; vd;gijj; 

njhpe;Jnfhs;s Ntz;Lk;. 

 thbf;ifahsHfspy; Mz; ngz; vt;tsT NgH> mtHfspd; rKjha 

nghUshjhu me;j];J> efuq;fspy; my;yJ fpuhkq;fspy; trpf;fpwhHfsh vd;w 

nra;jp mtHfs; trpf;Fk; ,lq;fspd; jd;ik> xU thbf;ifahsH ruhrhpahf 

vt;tsT nghUs;fis thq;FfpwhH> mtHfs; thq;Fk; jpwd; ruhrhpahdNjh jpBH 

vd;W caHe;jpUf;fpwjh Nghd;wit gw;wpa cz;ikfis njhpe;Jnfhz;L 

tpsk;guj;ij mjw;Nfw;g jpl;lkply; Ntz;Lk;. 

c) re;ijf; Fwpf;Nfhspd; tpsf;fj;ijj; njhpe;J nfhs;Sjy; 

 tpsk;guq;fs; ve;j #o;epiyfspy; nra;a Ntz;Lk; vd;W njhpe;J 

nfhz;l gpwF cw;gj;jpahsHfspd; re;ijgLj;Jk; jpl;lq;fis njhpe;Jnfhs;s 

Ntz;Lk;. Vndd;why; re;ijj; jpl;lj;jpy; xU cw;gj;jpahsH jdJ 

nghUisg;gw;wpa xU tUlj;jpw;Nfh my;yJ xU rpy tUlq;fSf;Nfh 

jpl;lq;fis jPl;b itj;jpUg;ghH. mij itj;Jf; nfhz;L ePz;lfhy my;yJ 

FWfpa fhy tpsk;guk; nra;ayhk;. 

d) tpsk;gur; nray;ghLfis jpl;lkply; 

 ,g;NghJ> vd;d nghUis tpw;gJ> ahUf;F tpw;gJ> EfHNthHfs; 

vq;nfy;yhk; ,Uf;fpwhHfs;> mtHfSf;F me;j nghUis vg;gb nfhz;L 

NrHg;gJ vd;gijj; njhp;e;Jnfhz;l gpd;G> thbf;ifahsHfs; nghUis Nfl;L 

thq;Ftjw;fhf mtHfSf;F nraY}f;fk; mspf;Fk; tpjkhf tpsk;gur; 

nray;ghLfisj; jpl;lkply; Ntz;Lk;. tpsk;guj; jpl;lj;jpy; ,uz;L Kiwfs; 
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cs;sd. KjyhtJ Kiw vd;gJ ey;y fUj;Jf;fis Rakhd rpe;jid 

mbg;gilapy; kf;fSf;F giwrhw;WtjhFk;. ,t;thW giwrhw;Wk;NghJ 

kf;fisr; nrd;wiltjw;fhf gj;jphpf;if rhjdk; kw;Wk; thd;ntsp rhjdk;> 

njhiyf;fhl;rp> gpuRuq;fs; Mfpatw;iwg; gad;gLj;j Ntz;Lk;. ,itfspy; 

,uz;L gphpTfs; fhzg;gLfpd;wd. 

 tpsk;gu rhjdq;fs; %yk; kf;fs; ghHj;J Nfl;L tp\aq;fisj; 

njhpe;Jnfhs;Sjy; Kjy; gphpT MFk;. nra;jpj;jhs;fs;> gpuRuk;> thndhyp 

mwpf;iffs;> nlyptp\d; nra;jpfs; Mfpaitfs; ,tw;wpy; mlq;Fk;. 

,uz;lhtjhf> Jz;L gpuRuq;fs; Rtnuhl;bfs; thfdq;fs; kPJ xl;;lg;gLk; 

mwpf;iffs; Nghd;wit kf;fSf;F nra;jpfspd; jd;ikfis mbf;fb 

epidTf;Ff; nfhz;L tUfpd;wd. ,t;thW nra;jpfis kf;fs; kj;jpapy; 

tpsk;guk; nra;j gpwF tpsk;gu eltbf;iffis KbTf;Ff; nfhz;L tUjy; 

mtrpakhFk;. 

 Nkw;fz;l Kiwfspy; tpsk;guk; nra;ag;gl;litfs; vd;d gyid 

mspj;Js;sJ vd;gJ Fwpj;J ghprPyid nra;tJ mtrpakhFk;. Kjyhtjhf 

EfhNthH tpsk;guk; nra;ag;gl;l xU nghUis gw;wp KOikahf 

mwpe;jpUf;fpd;wduh vd;W njhpe;Jnfhs;s Ntz;Lk;. ,t;thW nghUisg;gw;wp 

mwpe;Jnfhz;lgpd; mjd;kPJ ehl;lk; nfhs;Sk; eltbf;ifapid 

Nkw;nfhz;Ls;shHfsh vd;Wk; njhpe;J nfhs;sNtz;Lk;. ,g;gb ehl;lk; nfhz;l 

nghUis vj;jidNgH thq;fpdhHfs; vd;gijAk;> xUKiw thq;fpa egH 

mg;nghUspd; gad;ghl;by; jpUg;jpaile;J kPz;Lk; kPz;Lk; mg;nghUis 

thq;Ffpd;whHfs; vd;gijAk; ghpNrhjpj;jy; mtrpakhfpwJ. 

Rw;Wyh tpLjpfs;  

 Rw;Wyhtpd; mbg;gilj; Njitfspy; jq;FkplKk; xd;whFk;. jq;Fk; 

,lj;jpd; mikg;G> jd;ikfs; nra;ag;gl;Ls;s trjpfs; Nghd;wit Rw;Wyhit 

tsHf;Fk; fhuzpfshFk;. trjpAs;s tpLjpfisg; ngw;Ws;s fhuzj;jhy;> rpy 

Rw;Wyh ikaq;fSf;F gazpfs; nry;fpd;wdH. Rtpl;rHyhe;J> `hye;J> 

M];jphpah> nejHyhe;J Nghd;w ehLfspy; trjpAk;> ey;y czTk;> Jg;GuTk; 

Rfhjhuj;Jld; $ba tpLjpfs; cs;s ,lq;fspy; tUfpd;w gazpfspd; 

vz;zpf;iff;F Vw;whwHNghy; jq;Fkpl trjpiaAk; ngw;wpUf;f Ntz;Lk;. 

kpFjpahd miwfs; tPz; nryit cz;lhf;Fk;. jq;Fkplk; gytiff; 
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fl;lzq;fspy; fpilf;f Ntz;Lk;. Rw;Wyh ikak; Nkk;ghL milAk;nghOJ 

jq;Fkpl trjpAk; ngUf Ntz;Lk;. 

 jq;Fk; ,lk; xU ehl;bd; kjpg;ig;ngUf;Fk;. xU ehl;bd; ngUikia 

may;ehl;Lg; gazpfsplk; fhl;LtJ jq;FkplkhFk;. jq;Fkplj;jpy Rw;Wyhg; 

gazpfSf;Fj; Njitahd trjpfs; nra;ag;gl;bUf;f Ntz;Lk;. Rw;Wyh 

nry;gtHfs; ntspaplq;fspy; jq;fs; tPl;by; ,Ug;gijg; Nghd;W jq;fpapUf;f 

tpUk;GgtH> mtHfs; tPl;by; ,Uf;Fk; midj;J trjpfisAk; vjpHghHg;gH. 

ey;y trjpfs; nra;ag;gl;l miwfshy; nghUshjhu tsk; ngUFk;. r%ff; 

FOr; NrHf;iffs; mjpfkhFk;. tpLjp tzpfKk; ngUFk;. jq;Fkplk; 

Rw;Wyhtpd; cs;sikg;ig tsHf;Fk;. jq;Fkplj;jpypUe;J Rw;Wyh cUthfpwJ 

vdyhk;. tsUk; Rw;Wyhj; Jiwia NkYk; tsHg;gJ jq;Fk; tpLjpfshFk;. 

tpLjp tpsf;fk; 

 tpLjp vd;gjw;F czT> ciwAs;> Nrit Nghd;wtw;iw toq;Fk; xU 

fl;blk; my;yJ epWtdk; vd;W ntg;];lH mfuhjp tpsf;fk; nfhLj;Js;sJ. 

tpLjp vd;gjw;F czT> ,Ug;gplk; toq;Fk; ,lk; vd;Wk;> gazpfs; 

kfpo;r;rpahfg; nghOJNghf;Fk; ,lk; vd;Wk;> nghJ ,lk; vd;W mfuhjpfs; 

tpsf;fk; mspj;Js;sd. tpLjp vd;gJ gy miwfisf; nfhz;;l xU 

fl;blkhFk;. mJ Fwpg;gpl;l tpiyapy; czTk; jq;Ftjw;F ,lKk; ey;Fk;. 

mq;F cs;ehl;Lg; gazpfSk;> ntspehl;Lg; gazpfSk; jw;fhypfkhfj; 

jq;FtH. mJ murhYk; jdpahuhYk; elj;jg;gLk; muq;Ffs;> filfs; Nghd;w 

gpw trjpfSk; ,Uf;Fk;. tpLjp vd;gJ xU tpUe;jpdiu tuNtw;gJ NghyTk;> 

gazpapd; nrhe;j tPl;by; ,Ug;gJ Nghd;w czHtpidAk; Vw;gLj;jf; $bajhf 

,Uf;f Ntz;Lk;. mt;tpLjpfspy; miwfis Kd;gjpT nra;Ak; trjpahf 

,Uf;f Ntz;Lk;. 

tpLjpfspd; tuyhW 

 Rw;Wyhg; gazk; nra;gtHfSf;F ,utpy; ghJfhg;ghfj; jq;Ftjw;F 

,ltrjp Ntz;Lk;. fd;dpahFkhpapy; cs;s xUtH nfhy;fj;jhtpw;Fr; Rw;Wg; 

gazk; nry;fpwhH vd;W itj;Jf; nfhs;Nthk;. mtH xNu ehspy; 

nfhy;fj;jhtpw;Fr; nrd;W midj;J ,lq;fisAk; Rw;wpg; ghHj;J tpl;L 

tuKbahJ. me;j khjphp re;jHg;gq;fspy; ,utpYk; gfypYk; jq;Ftjw;F ,lk; 

Ntz;Lk;. ve;jg; gazpf;Fk; Fwpg;gpl;l Xhplj;jpy; xU ehisf;F Nky; 
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jq;Ftjw;Fk; xa;ntLg;gjw;Fk; trjpahd ,lk; Ntz;Lk;. FLk;gj;Jld; 

Rw;Wyhr; nry;gtHfSf;F ,utpy; jq;Ftjw;F miwfs; Ntz;Lk;. 

rj;jpuq;fs;  

 Muk;gj;jpy; rj;jpuq;fs; Rw;Wyhg; gazpfspd; Njitfis epiwT 

nra;jd. cNuhkHfspd; Ml;rpf; fhyj;jpy; rj;jpuq;fSk;> mUe;jfq;fSk; 

,Ue;jd. mit czT> ghdq;fs;> Nfspf;iffs; Nghd;wtw;iwg; gazpfSf;F 

mspj;jd. cNuhkg; NguuR tPo;e;jgpd; rj;jpuq;fs; jq;fs; kjpg;ig ,oe;jd. gy 

Mz;Lfs; tiu rj;jpuj; njhopy; tsuhky; ,Ue;jJ. cNuhkg; NguuR tPo;e;jgpd; 

Rw;Wg; gazpfspd; vz;zpf;ifAk; Fiwe;jJ. mbf;fb gazk; nry;Yk; 

gazpfs; ,y;yhky; NghapdH. vdNt rj;jpuj;jpd; NjitAk; ,y;yhky; 

Ngha;tpl;lJ. rj;jpuq;fs; elj;JtJ goikahd njhopyhFk;. 

fpwpj;jtf; Nfhapy;fs;  

 mjd;gpd; fpwpj;Jtf; Nfhapy;fs; Rw;Wyhg; gazpfSf;Fg; Gfyplk; 

mspj;jd. mjdhy; rkaj; njhlHghd Rw;Wyhf;fs; ngUf Muk;gpj;jd. 

Mapuf;fzf;fhd kf;fs; rkaj; njhlHGs;s ,lq;fSf;Fr; Rw;Wyhr; nrd;W 

te;jdH. JwtpaH klq;fSk;> khtl;lj; jiyikf; fpwpj;Jtf; Nfhapy;fSk; 

gazpfis tuNtw;W> mtHfs; jq;Ftjw;F trjpfs; nra;J je;jd. gazpfs; 

,ytrkhfj; jq;fpj; nrd;wdH. gzf;fhuHfs; klj;Jj; jiytH miwapy; 

jq;fpdH. Viofs; rhjhuz ,lq;fspy; jq;fpdH. ,e;jpahtpYk; nfhilahspfs;> 

murHfs; Nghd;Nwhuhy; fl;lg;gl;l Nfhapy;fs;> kz;lgq;fs;> jUkrj;jpuq;fs;> 

tzpfH $l;lk; jq;Fk; topkidfs; Nghd;wtw;wpy; gazpfs; jq;fpapUe;jdH. 

mnkhpf;f mUe;jfk; 

 fp.gp.1634-y; rhLNty; Nfhy;]; vd;gtH mnkhpf;fhtpy; Kjd;Kjypy; xU 

mUe;jfj;ij Vw;gLj;jpdhH. mtH fp.gp.1630-y; mnkhpf;fhtpw;F te;jhH. fp.gp.1780-

y; mit nghJkf;fs; $Lk; Gfo;ngw;w ,lq;fshf khwpd. czT cz;zTk;> 

kJ mUe;jTk;> Nfspf;iffisf; fz;L fspf;fTk; kf;fs; mq;Ff; $lyhapdH. 

mq;Fr; rpwg;G epfo;r;rpfSk; eilg;ngw;wd. fp.gp.1783-y; jsgjp [hH[; 

th\pq;ld; mtHfs; epa+ahHf;fpy; cs;s gpUd;fp]; vd;w tpLjpapy caH 

,uhZt mjpfhhpfSf;F tpUe;jspj;jhH. fphPd;buhfd; vd;Dk; rj;jpuj;jpy; 

Gfo;ngw;w gh];ld; NjePH tpUe;J eilngw;wJ. mt;tplq;fspy; $ba kf;fNs 

mnkhpf;fg; Gul;rpia cUthf;fpdH. 
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,e;jpah 

 ,e;jpahtpy; gazpfs; jq;Ftjw;F tp`huq;fSk;> jHkr; rj;jpuq;fSk; 

,Ue;jd. mt;tplq;fspy; gazk; nra;gtHfs;> mwpQHfs;> ehLfisf; 

fz;Lgpbf;Fk; tPuHfs;> tzpfHfs; Nghd;NwhH jq;fpdH. mtHfs; mspj;j 

fl;lzj;jpy; mt;tpLjpfs; ele;jd. 

 gz;ilf; fhyg; Gj;jgpf;Ffs; gazpfs; jq;Ftjw;nfd Kjd;Kjypy; 

ghJfhg;ghd ,lq;fisf; fl;bdH. ,e;jpahtpd; gy gFjpfspy; cs;s Fltiuf; 

Nfhapy;fs;> topgLk; ,lq;fshfTk;> Gj;jgpf;Ffs; jq;Fk; ,lkhfTk; ,Ue;jd. 

Gj;jgpf;Ffs; mikjpahd ,lq;fspy; klq;fs; fl;b tho;e;jdH. mtHfs; 

,iwtopghl;by; <Lgl;bUe;jdH. mtHfs; jq;fsplk; te;J jq;fpa 

gazpfSf;Fj; jq;f ,lKk;> cz;z czTk; mspj;jdH. mk;klq;fs; 

Kf;fpakhd rhiyfspy; mike;jpUe;jd. rpy tzpfHfs; mk;klq;fspd; 

epHthfr; nryit Vw;Wf; nfhz;ljhff; fy;ntl;Lf;fshy; mwpaKbfpwJ. 

mk;klq;fs; tzpfHfs; jq;Fk; tpLjpfshfg; gad;gl;ld. tzpfHfspd; 

gzj;ijg; ghJfhf;Fk; ,y;yq;fshfj; jpfo;e;jd. 

 rkaj; njhlHghd Gdpj ,lq;fspy; czTr; rhiyfSk; ,Ue;jd. 

mt;TzTr; rhiyfspy; rikaw;fhuHfs; ,Ue;jdH. nrHrh#hp vd;Dk; 

Mg;fhdpag; NguurH neLQ;rhiyfis mikj;jhH. mr;rhiyapy; Fwpg;gpl;l 

,ilntspf;Fg; gpd; czTr; rhiyfis mikj;J tzpfj;ijAk;> 

gazj;ijAk; ghJfhj;jhH. mNjNghy; Kfk;kjpaHfSk; jq;fs; ehL KOtJk; 

mt;tif czT tpLjpfisf; fl;bdH. gpw;fhyj;jpy; murHfSk;> ethGfSk;> 

ngUk; tzpfHfSk;> nfhilahsHfSk; czT tpLjpfisf; fl;bg; gazj;ij 

vspjhf;fpdH. thzpfk; ngUfpa fhuzj;jhy; ghJfhg;ghd jq;Fk; ,lq;fSk;> 

czT tpLjpfSk; ngUfpd. mt;TzTr; rhiyfs; gazpfSf;F czTk; 

ghJfhg;Gk; mspj;Jld;> mtHfsJ FjpiufSf;Fj; jPtdKk; mspj;jd. 

tpLjpfspd; Njhw;wk; 

 rj;jpuq;fs; gazpfspd; Njitf;Nfw;gTk;> gazpfisj; jpUg;jpgLj;Jk; 

Nehf;FlDk; jw;fhy tpLjpfshf khwpd. mJ kf;fspd; tho;f;ifj; juk;> 

tho;f;if Kiw Nghd;wtw;wpw;F Vw;g eilngw;wd. fp.gp.1744-y; yz;ldpy; 

Nltpl; Nyh vd;gtH Kjy; “FLk;g tpLjpia” yhHL Mr;rhpd; Kd;dhs; tPlhd 

“Nfhtd;l; fhHldpy;” njhlq;fpdhH. mjd;gpd; yz;ld;> gpiul;ld;> gh];ld; 
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vd;Dk; ,lq;fspy; Gjpa tpLjpfs; Njhd;wyhapd. fp.gp.1820-y; Rtpr;rHyhe;jpy; 

Kjy; Rw;Wyh tpLjp fl;lg;gl;lJ. Giftz;bg; gazk; ngUfpajw;F Vw;gj; 

jq;Fk; tpLjpfSk; ngUfyhapd. efHg;Gwq;fspy; Ntiytha;g;Gg; ngUfg; ngUf 

jq;Fk; tpLjpfSk; ngUfpd. efuq;fspy; eilngw;w fspahl;lq;fisf; fhz 

nry;Yk; kf;fSf;Fk; jq;Fk; ,lq;fs; Njitg;gl;ld. vdNt gzf;fhuHfs; 

gytif tpLjpfisf; fl;bdH. 

tpLjpfspd; ntspg;ghL 

 mnkhpf;f mUe;jfj;jpypUe;J tpLjpfs; Njhd;wpd. gpuhd;rpy; 

gzf;fhuHfSk;> Gfo;ngw;wtHfSk; jq;Fk; ,lkhf tpLjpfs; tpsq;fpd. efH 

kd;wq;fSk;> mUe;jf rhiyfSk; tpLjpfs; vd;W toq;fg;gl;ld. fp.gp.1800-y; 

mUe;jfk;> Xl;ly;fs;> tpLjpfs; fhgpfTr]; Nghd;w nrhw;fs; xNu nghUspy; 

gad;gLj;jg;gl;ld. fp.gp.1820-y; Xl;ly; vd;Wk; nrhy; Vw;Wf; nfhs;sg;gl;lJ. 

kf;fs; mt;tplq;fspy; czTk;> ,utpy; ciwASk; ngw;wdH. mnkhpf;f 

tpLjpfs; tzpfHfs; xd;W $Lk; ,lq;fshfj; jpfo;e;jd. mf;fhyj;jpy; 

Xl;ly;fis juk; gphpf;ftpy;iy. 19-k; E}w;whz;by; tpLjpfs; $l;lq;fSk;> 

khehLfSk; elj;Jk; ,lq;fshf tpsq;fpd. fp.gp.1830-y; n`d;wp fpNyh vd;gtH 

ghy;bNkhH tpLjpapd; jiytuhf epakpf;fg;gl;lhH. mt;tpLjpapy; 200 jdp 

miwfs; ,Ue;jd. ,d;W mnkhpf;f tpLjpfspd; nkhj;j tUkhdj;jpy; 1/3 ghfk; 

$l;lq;fs;> khehLfs; Nghd;wit elj;jg;gLtjhy; fpilf;fpd;wd. 

 Rw;Wyhj; Jiw tsHr;rpapy; tpLjpfs; kpFe;j gq;F tfpf;fpd;wd. 

tpLjpfs; ,y;yhky; Rw;Wyh ikaj;ij Nkk;gLj;JtJ kpfTk; fbdk;. 

,e;jpahtpy; Kf;fpakhd Rw;Wyh ikaq;fspd; kj;jpa muRk;> khepy muRk; 

kw;Wk; jdpahH JiwfSk; tpjtpjkhd tpLjpfis mikj;J Rw;Wyhg; 

gazpfspd; ,d;gg; nghOij ,jkhf fopg;gjw;F cjTfpd;wJ. 

,e;jpa Rw;;Wyh tsHr;rpf; fofk; 

 ,e;jpahtpy Rw;Wyh 1960-k; Mz;Lf;Fg;gpwF Ntfkhf tsHr;rpaile;jJ. 

vdNt Rw;Wyh Nkk;ghl;Lf;fhd MNyhrid $Wk;gb [h vd;gtH jiyikapy; 

fkpl;b xd;W mikf;fg;gl;lJ. ,e;j „[hf;‟ fkpl;b 1963-y; jdJ 

ghpe;Jiufisj; rkHgpj;jJ. kj;jpa muR Rw;Wyhj; Jiwapy; kpFjpahd ftdk; 

nrYj;j Ntz;Lk;. ,e;jpa tpLjpf;fofk;> ,e;jpa Rw;Wyhj;Jiwf; fofk;> ,e;jpa 

Rw;Wyhj;Jiw Nghf;Ftuj;Jf; fofk; vd;w %d;W fofq;fis cUthf;f 
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Ntz;Lk; vd;W [h fkpl;b ghpe;Jiuj;jJ. mjd;gb Nkw;fz;l %d;W 

fofq;fis 1965-y; ,e;jpa muR 1953-k; tUlf; fk;ngdpr;rl;lj;jpd; fPo; 

mikj;jJ. Rw;Wyh tpLjpfisf; fl;b epHthfpg;gJ. Rw;Wyhg; gazpfSf;Fg; 

Nghf;Ftuj;Jr; rhjdq;fisf; nfhLj;J cjTtJ Nghd;w Kf;fpag; gzpfis 

,e;j %d;W fofq;fSk; nra;jd. 

 Mdhy; gpd;dH ,e;jpa muR nghUshjhur; rpf;fdk;> jpwikahfr; 

nray;gly;> xt;nthd;Wk; xUq;fpize;J nray;gly;> Kiwahfj; jpl;lq;fs; 

jPl;ly; Nghd;w fhuzq;fSf;fhf ,e;j %d;W fofq;fisAk; ,izf;f KbT 

nra;jJ. mjd;gb 1966 mf;NlhgH 1-k; Njjp ,e;j %d;W epWtdq;fSk; 

,dzf;fg;gl;L nly;ypapy; ,e;jpa Rw;Wyh tsHr;rpf;fofk; vd;w ngaUld; 

Rw;Wyhj;Jiwapd; MjuTld; nray;gl Muk;gpj;jJ. epHthfr; rPHjpUj;jf; 

FOtpd; ghpe;Jiuapd;gb> mNrhfh Xl;ly;fs;> [dgj; Xl;ly;fs;> Nyhb 

Xl;ly;fs;> uQ;rpj; Xl;ly;fs; Mfpait ,e;jpah Rw;Wyhf; fofj;Jld; 1970 

khHr; 28-y; ,izf;fg;gl;L nray;glj; njhlq;fpd. ,e;jpah Rw;Wyh 

tsHr;rpf;fofk; xU muR nghJj;Jiw epWtdk; MFk;. 

,e;jpa Rw;Wyh tsHr;rpf; fofj;jpd; Nehf;fq;fs; 

 ,e;jpa Rw;Wyh tsHr;rpf; fofj;jpd; Nehf;fq;fisAk;> gzpfisAk; 

fPo;f;fz;lthW thpirg;gLj;jyhk;. 

1. Rw;Wyhg; gazpfspd; trjpf;fhf Xl;ly;fs;> Nkhl;ly;fs;> 

rpw;Wz;bafq;fs;> tpUe;jpdH khspiffs;> gazpaH khspiffs;> 

flw;fiu nghOJNghf;F ikaq;fs; Mfpatw;iwg; gy;NtW ,lq;fspy; 

epWtpg; guhkhpj;jy;. 

2. Rw;Wyhg; gazpfSf;F Ntz;ba midj;Juf Nghf;Ftuj;J trjpfis 

mspj;jy;. 

3. Rw;Wyhg; gazpfspd; ,d;gg; nghOJ Nghf;fpw;fhf ,d;dpir epfo;r;rpfs;> 

xyp xsp fhl;rpfs;> ehl;ba ehlfq;fs; Kjyhdtw;iw elj;Jjy;. 

4. may; ehLfspy; cs;s gazpfisf; ftHe;jpOg;gjw;fhf ehl;by; cs;s 

ghuk;ghpak; kw;Wk; fyhr;rhu Kf;fpaj;Jtj;ij tpsk;guk; %yk; 

njhpag;gLj;Jjy;. 

5. Rw;Wyh gazpfSf;Fj; Njitahd vy;yhg; nghUl;fSk; fpilf;ff;$ba 

gy;nghUs; mq;fhbfis Vw;gLj;Jjy;. 
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6. ,e;jpahtpYk; ntspehl;bYk; Rw;Wyh rk;ge;jg;gl;l Nkyhz;ik Nrit 

nra;J nfhLj;jy; MfpaitahFk;. 

,e;jpa Rw;Wyh tsHr;rpf; fofj;jpd; gzpfs; 

 ,e;jpa Rw;Wyh tsHr;rpf; fofkhdJ rpwg;ghd gy gzpfisr; nra;J 

tUfpwJ. tpLjpfs;> rpw;Wz;b rhiyfs; kw;Wk; Rw;Wyhtpd; gpw Jiwfspy; 

Njitg;gLk; kdpj rf;jpia cUthf;Fk; eltbf;iffisr; nra;J tUfpwJ. 

,jw;fhf ,e;j fofk; ehl;by;; 21 tpLjp epHthfk; kw;Wk; tpUe;Jgrhpf;Fk; 

njhopy; El;g epWtdq;fisAk; 15 rikay;fiy gapw;Wtpf;Fk; 

epWtdq;fisAk; mikj;Js;sJ. ,e;j epWtdq;fs; tpLjp epHthfj;jpYk;> 

rikay;fiyapYk; gl;la tFg;Gfis elj;jp tUfpd;wd. ,e;j gbg;Gfs; 

MWkhjk; Kjy; xUtUlk; tiuapyhd fhy msT nfhz;lit. ,e;j 

tFg;Gfs; %yk; Rw;Wyhj; Jiwf;Fj; Njitg;gLk; kdpj rf;jp fpilf;fpwJ. 

 NkYk; ,e;j fofk; rhfrRw;Wyhit Nkk;gLj;jTk; rpy epWtdq;fis 

elj;jp tUfpwJ. Nfhthtpy; Njrpa ePH tpisahl;L epWtdKk; Fy;khHf;fpy; 

,e;jpa kiyNaWjy; kw;Wk; thdgwf;Fk; gapw;rp epWtdKk; nray;gl;L 

tUfpd;wd. NkYk; ,J rk;ge;;jkhf Myp> ghl;dplhg;> Fy;khHf;> FY Mfpa 

,lq;fspy; tFg;GfisAk; elj;jp tUfpwJ. ,e;jpa Rw;Wyh tsHr;rpf;fofk;. 

 NkYk; ,e;jpa Rw;Wyh tsHr;rpf; fofk; ehl;bYs;s el;rj;jpu tpLjpfis 

juthhpahf (xd;W Kjy; Ie;J el;rj;jpuk;) tifg;gLj;JfpwJ. xt;nthU %d;W 

tUlj;jpw;F xU Kiw ,t;thW tifg;gLj;JfpwJ. ,jw;fhfNt tpLjpfs; 

kw;Wk; rpw;Wz;br;rhiy xg;Gjy; kw;Wk; xd;W mikf;fg;gl;Ls;sJ. ,e;j 

FOtpy kj;jpa Rw;Wyhj;Jiw> khepy muRfs;> tpLjp kw;Wk; Rw;Wyhj;Jiw 

rq;fq;fspd; gpujpepjpfs; ,jpy; cWg;gpdHfshf cs;sdH. 

 2000-k; tUl khHr; fzf;nfLg;gpd;gb ,e;jpahtpy; 1164 tpLjpfs; 

cs;sd. mitfspy; 72>156 miwfs; cs;sd. ,e;j tpLjpfs; midj;Jk; 

Rw;Wyhj;Jiwahy; mq;fPfhpf;fg;gl;lit MFk;. jw;rkak; 157 xU el;rj;jpu 

tpLjpfs;> 377 ,uz;L tpLjpfs;> 356 %d;W el;rj;jpu tpLjpfs;> 94 ehd;F 

el;rj;jpu tpLjpfs;> 62 Ie;J el;rj;jpu tpLjpfs;> 54 Ie;J el;rj;jpu Byf;]; 

tpLjpfs;> 64 ghuk;ghpaj; jd;ik nfhz;l tpLjpfs; ,e;jpahtpy; cs;sd. ,e;j 

tpLjpfs; Rw;WyhtsHr;rpf;F ngUk; Nrit nra;J tUfpd;wd. 
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 NkNy $wg;gl;l Nehf;fq;fisAk;> gzpfisAk; epiwNtw;Wk; tifapy;> 

,e;jpa Rw;Wyh tsHr;rpf;fofk;> ika murpd; „Rw;Wyh kw;Wk; tpkhdg; 

Nghf;Ftuj;J‟ mikr;rfj;jpd; xj;Jiog;Gld; Rw;Wyhit Kd;Ndw;wp tUfpwJ. 

1969-k; Mz;;L 129 miwfisAk; Ik;gJ Ng&e;Jfis kl;LNk nfhz;bUe;j 

,f;fofk; ,d;W %thapuj;Jf;Fk; Nkw;gl;l tpLjp miwfisAk;> Ke;E}Wf;Fk; 

Nkw;gl;l NgUe;JfisAk; nfhz;L jpwikahfr; nray;gl;LtUfpwJ. vdNt 

GJj;njk;Gld; tsHe;JtUfpwJ. ,e;jpahtpy; Rw;Wyh xU jdpj;Jiwahf 

mq;fPfhpf;fg;gl;l gpwF ,e;j fofj;jpd; nray;ghL gd;klq;F mjpfhpj;Js;sJ. 

 ,e;jpa Rw;Wyh tsHr;rp fofk; GJ nly;ypapy; cs;s jdJ jiyikf; 

fofj;jpy; tpw;gidg; gphpT xd;iwAk; Jtq;fp Rw;Wyhg; gazpfSf;F Nrit 

nra;J tUfpwJ. Rw;Wyhit tzpfkakhf;Fk; Nehf;fj;Jld; nray;gl;L 

tUfpwJ. ,e;j ,e;jpa Rw;Wyh tsHr;rpf; fofj;jpy; cs;s gy;NtW epGzH 

FOf;fSk;> MNyhridf; FOf;fSk; ey;y Kiwapy; nray;gl;L 

Rw;Wyhj;Jiw tsHtjw;Fg; ghLgl;L tUfpd;wd. 

jkpof Rw;Wyh tsHr;rpf;fofk; 

 Rw;Wyhj; Jiwapd; %yk; fpilj;j tUkhdj;ijf; fzf;fpy; nfhz;L> 

me;j Jiwia Nkk;gLj;j jkpof muR rpwg;Gf; ftdk; nrYj;jpaJ. ,jd; 

tpisthf mikf;fg;gl;lJjhd; jkpof Rw;Wyh tsHr;rpf; fofk; MFk;. 

1. mikg;G 

 1971 [{iy 1-k; Njjp jkpo;ehL Rw;Wyh tsHr;rpf;fofk; jkpof murhy; 

mikf;fg;gl;lJ. ,e;jf; fofk; fPo;f;fz;l Kf;fpa Nehf;fq;fis 

mbg;gilahff; nfhz;L nray;gl;L tUfpwJ. jkpof Rw;Wyh ikaq;fis 

Nkk;gLj;Jjy;> Fiwe;j tUkhdk; ngWNthH jq;Ftjw;Fhpa Xa;T tpLjpfis 

epHkhdpj;J epHthfk; nra;jy;> Rw;Wyh gw;wpa tpsk;guk; nra;jy;> njhlH gaz 

Rw;Wyhf;fis elj;Jjy; Nghd;w mbg;gil Nehf;fq;fisf; nfhz;Ls;sJ. ,e;j 

Rw;Wyhj;Jiw Ik;gJ yl;rk; %yjdj;Jld; Muk;gpf;fg;gl;lJ. jkpo;ehL 

Rw;Wyh tsHr;rpf; fofj;jpd; rpdd;k; „Fil‟ MFk;. ,f;fofj;jpd; jiyik 

,lk; Rw;Wyhj;Jiw tshfk; Xke;J}uH murpdH Njhl;lk;> nrd;id-2 y; 

nray;gl;L tUfpwJ. 

 jkpo;ehL Rw;Wyh tsHr;rpf; fofj;jpd; rhHgpy; jq;Fk; tpLjpfs; glF 

,y;yq;fs;> NgUe;Jfs; Nghd;wit ,af;fg;gl;L tUfpd;;wd. jkpofj;jpy; ,it 
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Ie;J kz;lyq;fshfg; gphpf;fg;gl;Ls;sd. nrd;id kz;lyj;jpy; khky;yGuk;> 

Kl;lf;fhL> fhQ;rpg;Guk;> tz;lY}H Nghd;w gFjpfSk;> kJiu kz;lyj;jpy; 

nfhilf;fhdy;> godp> uhNk];tuk; Nghd;w gFjpfSk;> jpUr;rp kz;lyj;jpy; 

fd;dpahFkhp> Fw;whyk;> jpUr;nre;J}H Mfpa gFjpfSk;> Nfhit kz;lyj;jpy; 

cjif> KJkiy> Vw;fhL> xNfdf;fy; Nghd;w gFjpfSk; ,lk; ngw;Ws;sd. 

,itfspy; Nfhit kz;lyj;jpypUe;Nj fofj;jpw;F mjpf tUtha; fpilj;J 

tUfpwJ. 1998-k; tUlk; kl;Lk; 533 yl;rk; &gha; tUtha; <l;lg;gl;lJ. 2000-k; 

Mz;by; ntspehl;L Rw;Wyhg; gazpfs; %yk; jkpo;ehl;by; 666.95 Nfhb &gha; 

me;epa nrythzp fpilj;Js;sJ. 

2. rpwg;Gg; gzpfs; 

 jko;ehL Rw;Wyh tsHr;rpf;fofk; 115 jfty; epiyaq;fs;> 42 gazpaH 

mYtyfq;fs;> 50 nra;jp epWtdq;fs; Mfpatw;iwf; nfhz;Ls;sd. GJby;yp> 

nrd;id> uhNk];tuk; Kjyhd efuq;fspy; ,jd; mYtyfq;fs; nray;gl;L 

tUfpd;wd. Rw;Wyhg; gazpfs; jkpofj;ijg; gw;wpa KOikahd jfty;fisj; 

njhpe;Jnfhs;Sk; nghUl;L nrd;idapy; &.2 Nfhb nrytpy; Rw;Wyh jfty; 

ikak; mikf;fg;gl;L tUfpwJ. 

 jkpo;ehL Rw;Wyh tsHr;rpf; fofk; Rw;Wyhg; gazpfSf;F Fiwe;j 

nrytpy; jq;Fk; trjpfisr; nra;J tUfpwJ. gazpfisg; gy;NtW Rw;Wyh 

ikaq;fSf;F mioj;Jr; nry;y jpl;lq;fs; jpl;b nray;gLj;JfpwJ. 26 

tifahd Rw;Wyhf;fis elj;jp tUfpwJ. „jkpo;ehL czT tpLjp‟ vd;w 

ngahpy; Gfo;ngw;w Rw;Wyh ikaq;fspy; cz;Zk; tpLjpfisAk; jq;Fk; 

tpLjpfisAk; fl;b Nrit nra;J tUfpwJ. ,f;fofj;jpd; fl;Lg;ghl;bd; fPo; 

RkhH 36 jq;Fk; tpLjpfs; cs;sd. ,tw;Ws; el;rj;jpu jFjngw;w Xl;ly;fs; 

Ie;J cs;sd. ,ti KiwNa kJiu> Nfhak;Gj;J}H> xNdf;fy;> Vw;fhL Mfpa 

,lq;fspy; cs;sd. 

 ,f;fofk; nrd;id> rpjk;guk;> Nfhak;Gj;J}H> Fd;D}H> Fw;whyk;> 

xfNdf;fy;> X#H> fhQ;rpGuk;> fd;dpahFkhp> fpU\;zfphp> Fk;gNfhzk;> 

nfhilf;fhdy;> kJiu> khky;yGuk;> Nky;kUtj;J}H> KJkiy> ehfg;gl;bdk;> 

godp>gpr;rhtuk;> uhNk];tuk;> uhzpg;Ngl;il> Nryk;> rhj;J}H> jQ;rht+H> 

jpUr;rp>jpUr;nre;J}H> jpUney;Ntyp> jpUj;jzp> cOe;J}H Ngl;il> 

cjfkz;lyk;> VHf;fhL Mfpa ,lq;fspy; tpLjpfis mikj;J epHtfpj;J 
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tUfpwJ. NkYk; flw;fiu tpLjpiaAk; elj;jp tUfpwJ. ,J jtpu jkpo;ehL 

KOtjpYk; nkhj;jk; gj;J ,isQH tpLjpfisAk; Vw;gLj;jp cs;sJ. 

 Nfhit> kJiu> jpUr;rp Kjypa efuq;fspypUe;J mtw;iwr; Rw;wpAs;s 

Rw;Wyh ikaq;fisr; Rw;wpg;ghHf;f jf;f Vw;ghLfs; nra;ag;gl;Ls;sd. 

nrd;idapypUe;J fPo;f;fz;l gy Rw;Wyhf;fis elj;jp tUfpwJ. xU ehs; 

nrd;id efu Rw;Wyh> khky;yGuk; Rw;Wyh> xU ehs; ghz;br;Nrhp Rw;Wyh> 

jpUg;gjp Rw;Wyh> xU ehs; NjrpaH jhprd Rw;Wyh(khq;fhL)> xU ehs; jpUkyh 

jhprd Rw;Wyh> xU ehs; njhz;il ehl;L jpUg;gjpfs; Rw;Wyh> xU ehs; 

Ntshq;fz;zp Rw;Wyh> jpUtz;zhkiy fphptyk; Rw;Wyh> njd;dd;$H 

Rw;Wyh> xU ehs; ty;yf;Nfhl;il jpUj;jiy Rw;Wyh MfpaitahFk;. 

 xU ehs; RUl;lg;gs;sp Rw;Wyh> ehd;F ehs; Nrho ehl;L jpUg;gjpapd; 

Rw;Wyh> Ie;J ehs; ghz;ba ehl;L jpUg;gjpfs; Rw;Wyh>MW ehs; njd;dpe;jpa 

Rw;Wyh> xU ehs; Kfhk;gpif Rw;Wyh> VO ehs; Nfhth ke;jpuhya Rw;Wyh> 

vl;L ehs; Kfhk;gpif Rw;Wyh> vl;L ehs; fpof;F Nkw;F flw;fiu Rw;Wyh> 

vl;L ehs; jkpo;ehL Rw;Wyh> vl;L ehs; Me;jpuh Rw;Wyh> gjpdhd;F ehs; 

Kk;ig m[e;jh vy;Nyhuh Rw;Wyh> gjpdhd;F ehs; njd;dpe;jpa Rw;Wyh> 

gjpdhd;F ehs; g+hp> fah> fhrp> myfhghj; Rw;Wyh kw;Wk; khztHfSf;F 

Ngf;Nf[; Rw;Wyh Mfpaitfis rpwg;Gld; elj;jp tUfpwJ. 

 Nfhil thr];jyq;fisAk;> Nfhtpy;fisAk;> tpLKiw nghOJ 

Nghf;fplq;fisAk; ghHitapLtjpy; may;ehl;Lg; gazpfs; mjpf MHtk; 

fhl;Lfpd;wdH. vdNt ,f;fofk; nfhilf;fhdy;> Kl;lf;fhL gpr;rhtuk;> Cl;b> 

Vw;fhL Mfpa ,aw;if moFkpf;f ,lq;fspy; glF tPLfisf;fl;b Rw;Wyhg; 

gazpfisf; ftHe;J tUfpwJ. Kl;lf;fhl;by; may;ehl;Lg; gazpfisf; 

ftUk; tifapy; gy Gjpa ePH tpisahl;Lfs; mwpKfg;gLj;jg;gl;Ls;sd. 

 jkpo;ehL Rw;Wyh tsHr;rpf fofj;jpd; jfty; ikak; kw;Wk; 

tpw;gidf;$lk; nrd;id mz;zhrhiyapy; cs;s NjtNeag; ghthzH ika 

E}yfj;jpy; nray;gl;L tUfpwJ. ntspehl;L kw;Wk; cs;ehl;Lg; gazpfspd; 

eyd;fisf; fUj;jpy; nfhz;L ,e;j ikak; njhlq;fg;gl;lJ. Rw;Wyhg; 

gazpfSf;fhd jfty;fs; ,q;F fpilf;fyhk;. Rw;Wyh ifNaLfs; gpujpfs;> 

tiuglq;fSk; fpilf;Fk;. Rw;WyhTf;fhd gazr;rPl;Lfs; Kd;gjpT trjpAk; 

,q;F cz;L. 
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 ,t;thW jkpo;ehL Rw;Wyh tsHr;rpf; fofj;jpd; mhpa Kaw;rpahYk;> 

jkpof murpd; MjuthYk; Rw;Wyhj;Jiw jkpofj;jpy; rpwg;ghd 

tsHr;rpaile;Js;sJ. NkYk; jkpof Rw;Wyhj;Jiw may;ehl;L kf;fshy; 

<Hf;fg;gLtjhy; ,e;jpa muR mjpf mstpy; md;dpa nrythzpia <l;b 

tUtJld; Njrpag; nghUshjhuj;ijAk; caHj;jp tufpwJ. 1995-96-k; tUl 

kjpg;gPl;bd; gb Rw;Wyh %yk; jkpofj;jpy; 9>76>680 NgH Ntiy tha;g;Gk; 

12>22>587 NgH kiwKf Ntiytha;g;G ngw;wdH. 
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myF-3 

Rw;Wyhtpd; gaz KftHfs; 

 gazg;gzp epWtdq;fspy; gzp GhpgtHfNs „gaz KftHfs;‟ MthH. 

gaz KftHfs; jdpahH Jiwiar; rhHe;jtHfs; MtH. mtHfs; Rw;Wyhtpy; 

Kf;fpag;gq;F ngWtJld; Rw;Wyhj;JiwiaAk; tsHf;fpd;wdH. gaz 

KftHfs; Rw;Wyh ikaq;fspd; Nkd;ikia kf;fsplk; gug;gp kf;fisr; 

Rw;Wyh nry;yj; J}z;Lfpd;wdH. NkYk; gazj;jpw;fhd midj;J 

Vw;ghLfisAk; nra;J topfhl;LgtH gaz KftHfNsahtH. gaz trjpfis 

kw;wtHfSf;F nra;J jUgtiu gaz KftH vd;W $wyhk;. ey;y gapw;rpAk; 

mDgtKk; ngw;wpUf;Fk; ,e;j gaz KftHfs; trjpahfg; gazk; nra;tjw;F 

mwpTiu $Wfpd;wdH. gazk; gw;wpa tpguq;fisj; jUtJk;> gazk; 

rk;ge;jg;gl;l Njitfis epiwNtw;wpj; jUgtUk; gaz KftNu mtuJ 

gzpfis tphpthf Muhayhk;. 

gaz KftHfspd; gzpfs; 

 gaz KftHfspd; gzpfs; ,lj;jpw;F ,lk; NtWgLfpwJ. NkYk; 

mtHfs; ve;j tif njhopy;fspy; <LgLfpd;wdH vd;gijg; nghUe;Jk; 

mtHfsJ gzpfs; mikfpd;wd. Rw;Wyh KftHfspd; mYtyfk; mtHfs; 

Rw;Wyhitg;gw;wp ed;whfj; njhpe;J itj;jpUf;f Ntz;Lk;. Rw;WyhNthL 

njhlHGila gpw Jiwfs; vt;thW nray;gLfpd;wd vd;gijAk; KftHfs; 

mwpe;jpUf;f Ntz;Lk;. Rw;Wyh KftHfspd; gzpfisf; fPo;f;fz;lthW  

tifg;gLj;jyhk;. 

1) gazj;ijg; gw;wpa nra;jpfisj; njhptpj;jy; 

 xU Rw;Wyhg; gazpapd; fUj;Jg;gb xU gaz Kfthpd; Kf;fpakhd 

gzp vd;dntd;why; gazq;fisg; gw;wpa Njitahd jfty;fisg; 

gazpfSf;F mspf;f Ntz;Lk;. jhd; gazk; nra;ag; NghFk; ,lq;fisg; 

gw;wpa gazpapd; tprhuizfSf;F jf;f gjpy; mspf;f Ntz;Lk;. vdNt 

gazj;ijg; gw;wpAk;> Rw;Wyh ikaj;ijg; gw;wpAk; njspthd mwpT ,Ue;jhy; 

jhd; gazpfspd; re;Njfq;fisj; jPHf;fKbAk;. gaz KftH vd;gtH gazk; 

nra;gtHfSf;F xU topfhl;bahf tpsq;ff; $batH. vdNt Rw;Wyhg; 

gazpfspd; Njitfis czHe;J mjw;Nfw;g elf;f Ntz;Lk;. mNjNeuk; 

Rw;Wyhtpd; EZf;fq;fisAk; mwpe;jpUf;f Ntz;Lk;. ,tw;wpw;F Rw;Wyh 
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KftHfs; ey;y eilapy; jpwikahf Ngrf;$ba Mw;wiyg; ngw;wpUf;f 

Ntz;Lk;. NkYk; gaz KftHfs; ,uz;L my;yJ %d;W nkhopfs; Ngrj; 

njhpe;jpUf;f Ntz;Lk;. 

2) gazj;jpw;fhd jpl;lq;fisj; jPl;Ljy;  

 jpl;lq;fisj; jPl;;b mjd; mbg;gilapy; eilngWk; Rw;Wyhf;fNs 

ntw;wpailfpd;wd. xU Rw;Wyhitj; jpl;lkpl;lhy;jhd; mjw;fhFk; nryitf; 

fzf;fpl KbAk;. jpl;lkply; vd;gJ rw;W fbdkhd NtiyahFk;. ,jw;F 

MHtKk; mDgtKk;> tplhKaw;rpAk; Njit. gazpfspd; tpUg;gj;jpw;Nfw;g 

jpl;lkpl Ntz;Lk;. ve;j topj;jlj;jpy; nry;yNtz;Lk;. ve;j thfdj;jpy; nry;y 

Ntz;Lk;> vq;Nf jq;FtJ> vq;Nf cz;gJ> vq;Nf gazpfSf;F nghOJNghf;F 

fpilf;fpwJ Nghd;w gy mk;rq;fisAk; myrp Muha;e;J Kd;$l;bNa 

jpl;lkpl;L gazpfSf;F cjTtNj gaz KftHfs; gzpahFk;. 

3) gazj;jpw;fhd Kd;Ndw;ghL nra;jy; 

 Rw;Wyhg; gazk; rpwg;gila Rw;Wyh KftHfs; rpy Kd;Ndw;ghLfisr; 

nra;jhf Ntz;Lk;. Kjyhtjhf gUtq;fhyq;fSf;F Vw;w tifapy; Rw;Wyh 

ikaq;fisj; NjHe;njLf;f Ntz;Lk;. gazk; nra;a ,Uf;Fk; xt;nthU ,lk; 

gw;wpa nra;jpfis KftH njhpe;J itj;jpUf;f Ntz;Lk;. gazj;jpl;lj;jpy; 

,lk; ngw;Ws;s ikaq;fSf;F Kjypy; nrd;W ghHitapl;L mq;Fs;s 

trjpfisg; gw;wpj; njhpe;Jnfhs;s Ntz;Lk;. Nghf;Ftuj;J fk;gdpfs;> Xl;ly; 

nrhe;jf;fhuHfs;> fhH nrhe;jf;fhuHfs; Nghd;w epWtdq;fSld; xg;ge;jq;fSk; 

Vw;ghLfSk; nra;Jnfhs;Sjy; mtrpak;. ,jw;Fg; gpwNf gazj;jpw;fhd 

Kd;Ndw;ghLfisAk; nryTfisAk; nra;a Ntz;Lk;. Fwpg;gpl;l fhyj;jpw;F 

Vw;wgb jpl;lkpl;Lr; Rw;Wyhf; FOit mioj;Jr; nry;y Ntz;Lk;. 

 gaz KftHfs; vt;tsTjhd; jpl;lkpl;Lr; Rw;WyhTf;F Vw;ghL 

nra;jhYk; tpsk;guk; ,y;yhky; gazpfs; Rw;WyhTf;F tukhl;lhHfs;. vdNt 

kf;fSf;F Rw;Wyhit mwptpf;f tpsk;guk; nra;a Ntz;bAs;sJ. nghpa 

Rw;Wyh KftHfs; jq;fs; epWtdq;fspy; tpsk;guj;Jf;fhf jdpahf Jiwiaj; 

njhlq;fp ,Uf;fpwhHfs;. 

4) gazr; rPl;Lfis thq;fpj; jUjy; 

 gazpfSf;F gazk; nra;tjw;fhd bf;nfl;Lfis thq;fpj; jUjy; 

gaz KftHfspd; gzpfspy; xd;whFk;. tpkhdk;> fg;gy;> uapy;> NgUe;J 
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Nghd;wtw;wpy; Kd;gjpT nra;J bf;fl;Lfis thq;fpf; nfhLf;f Ntz;Lk;. 

Mdhy; ,g;gb gazr; rPl;Lfis thq;fpf; nfhLf;Fk; KftHfSf;F gy;NtW 

tifahd thfdq;fisg; gw;wpa Ez;zwpT Njitg;gLfpwJ. tpkhdk;> fg;gy;> 

uapy;> NgUe;;Jfspd; fhy ml;ltiz> fl;lz tpguk;> gazj;jpw;fhf 

vLj;Jf;nfhs;Sk; Neuk;> nry;Yk; jlk; Mfpatw;iwAk; gaz KftH njhpe;J 

itj;jpUf;fNtz;Lk;. mt;tg;NghJ ,itfspy; Vw;gLk; khw;wq;fisAk; njhpe;J 

itj;jpUf;f Ntz;Lk;. 

 tpkhdf; fl;lzk; fk;gdpf;F fk;gdp khWgLfpd;wJ. NkYk; ehl;Lf;F ehL 

gzj;jpd; kjpg;Gk; khWfpwJ. rpy tpkhdf; fk;gdpfs; jpBnud gaz Neuj;ij 

khw;wptpLk;> uj;J nra;Ak;. Gjpa topj;jlq;fis mwptpf;Fk;. gaz KftHfs; 

,J Nghd;w khw;wq;fis clDf;Fld; njhpe;J itj;Jf;nfhs;Sjy; mtrpak;. 

uapy; gazq;fspYk; gy rpf;fy;fis KftHfs; re;jpf;f Ntz;bAs;sJ. 

,e;jpahtpy; tpiuT tz;bfSf;Fk; rhjhuz uapy; tz;bfSf;FkpilNa 

fl;lzj;jpy; NtWghLfs; cs;sd. mbf;fb fl;lzq;fSk; $l;lg;gLfpd;wd. 

NkYk; Kjy;tFg;G> ,uz;lhk; tFg;G> FSFS tFg;G Nghd;wtw;wpw;Fk; 

fl;lzq;fs; khWgLfpd;wd. vdNt gazKftH ,jidnay;yhk; ftdkhf 

njhpe;J nfhs;s Ntz;Lk;. NgUe;JfspYk; ,Nj epiyjhd;. vdNtjhd; Rw;Wyh 

KftHfs; tpkhdk;> uapy;> NgUe;J fl;lz khw;wq;fs;> fhy ml;ltiz 

khw;wq;fs; Mfpaitfis mt;tg;NghJ mwpe;Jnfhz;L kpf vr;rhpf;ifahfr; 

nray;gl Ntz;Lk;. 

5) ntspehl;L ehza khw;W nra;J nfhLj;jy; 

 gazpfSf;F Njitahd ntspehl;L ehza khw;wk; nra;J nfhLj;jy;> 

gazf;fhNrhiyfs; Mfpatw;iw toq;FtJk; Rw;Wyh Kfthpd; gzpfshFk;. 

,jdhy; gazpfs; rpukkpy;yhkYk;> fhytpuak; ,y;yhkYk; Rw;Wyhit 

Nkw;nfhs;sKbfpwJ. ,jdhy; ehza khw;Wf;fl;Lg;ghL tpjpKiwfs;> xU 

ehl;L ehzaj;jpw;Fk; kw;nwhU ehl;L ehzaj;jpw;Fk; kjpg;gpYs;s NtWghLfs; 

Nghd;w tpguq;fis mwpe;jpUf;f Ntz;baJ gaz Kfthpd; gzpahFk;. 

,jdhy; ntspehl;Lg; gzk; ngWtjw;fhf gazpfSf;F Vw;gLk; f\;lq;fs; 

ntFthff; FiwfpwJ. 

6) MAs; fhg;gPL nra;J jUjy; 

 Rw;Wyhg; gazpfSf;F capUf;F MAs; ghJfhg;G ghyprpfisAk;> 

mtHfsJ tpiy caHe;j clikfisg; ghJfhf;f nghJ ghJfhg;G 
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ghyprpfis vLj;Jj; jUtJ gazKftHfspd; flikahFk;. tpkhdg; 

gazj;jpd; NghJ tpgj;J Vw;gl;lhy; tpkhdf; fk;gdpNa e\;l<L jUfpwJ. 

,t;thW ghyprpfis vLj;Jf; nfhLg;gjhy; gazpfspd; ghJfhg;gpw;F 

cj;jputhjk; fpilf;fpwJ. 

 RUf;fkhf Rw;Wyh Kfthpd; gzpfisf; fPo;f;fz;lthW $wyhk;: 

1. jdpegUf;Nfw;w gazj;jpw;Fj; jpl;lkply;> ghJfhg;ghf gazpfis 

mioj;Jr; nry;Yjy;> FOr; Rw;Wyhtpw;F Vw;ghL nra;J mioj;Jr; 

nry;yy;.  

2. tpLjpfspy; jq;Ftjw;F miwfis Kd;gjpT nra;jy;> czT 

trjpfisr; nra;JjUjy;> thfdq;fis Vw;ghL nra;J jUjy;> 

thfdq;fspypUe;J tpLjpfSf;Fg; gazpfspd; cilikfisg; gj;jpukhf 

vLj;Jr; nry;Yjy;> ,irf;fr;Nrhp> jpiug;glk;> ehlfk; Nghd;wtw;wpw;F 

mDkjpr; rPl;L Kd;gjpT nra;jy;. 

3. Rw;Wyhit tpsk;gug;gLj;Jjy;> gazpfspd; clikfis fhg;gPL 

nra;jy;> nkhop E}y;fisf; nfhLj;jy; gazf;fhNrhiyfs; kw;Wk; 

ntspehl;Lg; gzj;ij khw;Wjy;> tprh> gh];NghHl;> Rfhjhur; 

rhd;wpjo;fis ngw;Wj; jUjy;. 

4. tpkhdk;> uapy;> fg;gy; NgUe;J Nghd;wit nry;Yk; Neuq;fis 

mwpe;jpUj;jy;> tpLjpfspd; fl;lzk; mitfspd; juk; kw;Wk; miwfspd; 

mikg;G Nghd;wtw;iwj; njhpe;jpUj;jy;. 

tzpfr; Rw;Wyh> rkar; Rw;Wyh> tpisahl;Lg; Nghl;bfs;> $l;lq;fs;> khehLfs; 

Nghd;wtw;wpw;F gaz Vw;ghLfisr; nra;J jUjy; Mfpait gaz KftHfs; 

gazpahff; fUjg;gLfpwJ. 

Rw;Wyh KftHfSf;F fpilf;Fk; tUtha; 

 gazj; jpl;l tpguq;fis kf;fSf;Fj; njhptpj;J mtHfsJ Iaq;fisg; 

Nghf;fp mtHfisr; Rw;Wyhtpw;F mioj;Jr; nrd;W jf;f Vw;ghLfisnay;yhk; 

nra;J nfhLf;Fk; Rw;Wyh KftHfSf;F fPo;f;fz;l gy topfspy; tUtha; 

fpilf;fpwJ. 

1. tpkhdk;> fg;gy;> uapy;> NgUe;J> fhH> N`hl;ly; Kjyhditfspd; 

Nritfis gazpfSf;F thq;fp nfhLg;gjhy; ,e;j epWtdq;fs; Rw;Wyh 
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KftHfSf;F Nrit Copak; nfhLf;fpd;wd. ,jd; %yk; KftHfs; 

tUtha; fpilf;fpwJ. 

2. md;dpaehl;L gzkhw;wk;> fhg;gPL nra;J nfhLg;gJ %ykhfTk;> 

gazpfspd; fhNrhiyia khw;wpf; nfhLg;gjd; topahfTk; KftHfSf;F 

gzk; fpilf;fpwJ. 

3. gazpfs; Kd;$l;bNa nrYj;Jk; gazf; fl;lzk;> itg;Gj;njhiffs; 

Kjyhdtw;wpd; %yk; fpilf;Fk; FWfpajhy; tl;bj;njhif. 

4. Rw;Wyh mikg;ghsuhf gzpGhptjhy; Rw;Wyh tpw;gidapy; fpilf;Fk; 

Mjhak;. 

5. Rw;Wyhit ntw;wpfukhf elj;jp Kbj;jgpd; gazpfs; kdKte;J 

mspf;Fk; md;gspg;Gj;njhif %ykhfTk; KftHfSf;Fg; gzk; 

fpilf;fpwJ. 

 ,t;thW Rw;Wyhit elj;jpf;nfhLf;Fk; gaz KftHfs; gy;NtW 

topfspy; tUkhdk; ngWfpd;wdH. 

,e;jpahtpy; Rw;Wyh KftHfs; 

 ,e;jpa Rje;jpuk; mile;j gpd;dH ,e;jpahTf;F tUk; Rw;Wyhg; 

gazpfspd; vz;zpf;if mjpfhpj;Jf; nfhz;Nl te;jJ. vdNt Rw;Wyhit 

Nkk;gLj;j ,e;jpa muR gy eltbf;iffis Nkw;nfhz;lJ. mjd; gpwFjhd; 

Kiwahd gaz KftHfs; epakdk; nra;ag;gl;ldH 1949-y; MW 

gazKftHfs; xd;W NrHe;J N[.fhl;fuh vd;gthpd; jiyikapy; „,e;jpah 

gaz KftHfs; rq;fk;‟ xd;W mikf;fg;gl;lJ. ,jd; Kf;fpa Nehf;fk; gaz 

KftHfspd; eyd;fisg; ghJfhg;gNjahFk;. mjd; gpwF ,e;j rq;fkhdJ 

KiwahfTk;> jpl;lkpl;lgbAk; nray;glj; njhlq;fpaJ. ,J kpfTk; gue;j 

eltbf;iffis Nkw;nfhs;fpwJ. RkhH 300 cWg;gpdHfs; nfhz;l gaz 

KftHfspd; rq;fk; nrd;id> gk;gha;> fy;fj;jh> by;yp Mfpa efuq;fspy; 

nray;gl;L tUfpwJ. 2001 Mk; Mz;L Vg;uy;khj Gs;sptpgug;gb ,e;jpahtpy; 

388 Rw;Wyh elj;JdHfSk;> 290 gaz KftHfSk;> 258 Nghf;Ftuj;J 

mikg;ghsHfSk; mq;fPfhpf;fg;gl;Ls;sdH. 

 ,e;jpa murhq;fk; gaz KftHfspd; Kf;fpaj;Jtk; fUjp gy 

epge;jidfis tpjpj;J Rw;Wyh KftHfSf;F mq;fPfhuk; toq;fpaJ. 

epge;jidfis epiwNtw;Wk; gazKftHfSf;F ,e;jpa murpd; Rw;Wyh 
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,af;FeH mq;fPfhuk; toq;FthH. gaz KftHfspd; mq;fPfhuj;jpw;fhf muR 

fPo;f;;fz;l tpjpKiwfisf; nfhz;L te;jJ. mjd;gb> 

1. gaz KftHfs; Xuhz;L Kd; mDgtk; cilatHfshf 

,Uf;fNtz;Lk;. 

2. mq;fPfhpf;fg;gl;l gazKftHfs; mt;tg;NghJ muR ntspapLk; 

MizfisAk; rl;lq;fisAk; kjpj;J elf;f Ntz;Lk;. 

3. .gaz KftHfSf;Fj; jdp mYtyfq;fSk;> Neub gzpahsHfSk; 

,Uf;fNtz;Lk;. ,e;j KONeu CopaH ehzak; khw;W> elg;G nra;jpfs; 

Kd;gjpT nra;jy; Nghd;w tpguq;fis mwpe;jpUf;f Ntz;Lk;. 

4. NkYk; gazKftH Mq;fpyk;> ,e;jp> n[Hkd;> gpnuQ;R kw;Wk; tl;lhu 

nkhopfis mwpe;jpUf;fNtz;Lk;. 

5. gaz KftHfSf;F ehL KOtjw;Fk; my;yJ xU Fwpg;gpl;l 

khepyj;jpw;F kl;LNk mq;fPfhuk; toq;fg;gLk;. 

6. ,j;jifa mq;fPfhuk; ngw;w gaz KftHfs; murhq;fj;jhy; mq;fPfhuk; 

ngw;w Rw;Wyh topfhl;bfisNa gzpapy; NrHj;Jf;nfhs;s Ntz;Lk;. 

7. mq;fPfhuk; ngw;w gaz KftHfs; xt;nthU Mz;Lk; Mz;lwpf;if 

xd;iw muRf;F rkHgpf;f Ntz;Lk;. mjpy; me;j Mz;L nrd;w ,lq;fs;> 

mioj;Jr; nry;yg;gl;l gazpfspd; vz;zpf;if mjw;fhf t#ypf;fg;gl;l 

njhif Kjypad ,lk; ngw;wpUf;f Ntz;Lk;. 

8. gaz KftHfl;F mq;fPfhuk; nfhLf;fg;gl;lij uj;J nra;tjw;F 

muRf;F mjpfhuk; cz;L. 

9. mq;fPfhuk; ngw;w gaz KftHfs; Neubahf uapy; my;yJ NgUe;J 

gazr;rPl;il tpw;f KbahJ. me;j Nghf;Ftuj;J NghHLfspd; 

topahfNtjhd; tpw;f KbAk;. 

10. .gazKftHfs; hprHt; tq;fpapd; chpkKk;> gd;dhl;L tpkhdg; 

Nghf;FtuT fofj;jpd; mq;fPfhuKk; ngw;wpUf;f Ntz;Lk;. NkYk; tzpfH 

rl;lj;jpd; gb gjpT nra;jpUf;f Ntz;Lk;. 

11. mq;fPfhuk; ngw tpUk;Gk; KftHfs; Fiwe;j gl;rkhf xU yl;r&gha; 

KjyPL nra;jpUf;f Ntz;Lk;. 

12. mq;fPfhuk; ngw tpUk;Gk; KftHfs; mq;fPfhuk; ngw ,af;FeH> 

Rw;Wyhj;Jiw mikr;rfk;> GJby;yp vd;w Kfthpf;F tpz;zg;gpj;J 

chpa topapy; gjpT nra;Jnfhs;Sjy; Ntz;Lk;. 
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 Rw;Wyh tsHr;rpf;Fk;> Nkk;ghl;bw;Fk; Rw;Wyh KftHfs; nra;J tUk; 

gzp vy;NyhuhYk; ghuhl;lg;gl;L tUfpwJ. ,e;jpahtpy; kl;Lky;yhJ. 

ntspehLfspYk; murhq;fq;fs; Rw;Wyh KftHfSld; neUq;fpa 

njhlHGnfhz;Nl nray;gl;L tUfpwJ. ntspehLfspy; Rw;Wyh KftHfspd; 

mYtyfq;fs; jpwg;gjw;Fk; cjtp nra;fpd;wd. cyfk; KOtjpYk; cs;s 

Rw;Wyh KftHfspd; eyd;fisg; ghJfhf;f gazKftH fofq;fspd; cyf 

$l;likg;G xd;Wk; mikf;fg;gl;L nrayhw;wp tUtJ Fwpg;gplj;jf;fJ. 

Rw;Wyhtpd; tzpfr; re;ijfs; 

 ,d;W Rw;Wyh xU tsHe;JtUk; njhopyhf cs;sJ. ,jd; 

Kf;fpaj;Jtj;ij czHe;j vy;yh ehLfSNk Rw;Wyh tsHr;rpf;fhf gy 

jpl;lq;fis jPl;br; nray;gLj;jp tUfpd;wd. gy Gjpa Rw;Wyh ikaq;fis 

cUthf;fpAk;> Vw;fdNt cs;s Rw;Wyh ikaq;fis Nkk;gLj;jpAk; tUfpd;wd. 

,e;j Rw;Wyh njhopypy; EfHNthHfshd Rw;Wyhg; gazpfisf; ftHtjw;fhfg; 

gy jpl;lq;fs; jPl;lg;gLfpd;wd. ,t;thW Rw;WyhthdJ nghpa njhopyhf khwp 

gue;J tphpe;J tUfpwJ. 

 nghJthf cyfpy; cs;s xt;nthU njhopYf;Fk; xU „re;ij‟ cz;L. 

nghUl;fis thq;Ffpd;wtHfSk; tpw;fpd;wtHfSk; $Lk; XH ,lj;ijj;jhd; 

tof;fkhf re;ij vd;W ehk; $WfpNwhk;. nghUshjhuj;jpy; thq;Ffpd;wtHfSk;> 

tpw;fpd;wtHfSk; NeubahfNth kiwKfkhfNth njhlHG nfhs;fpd;w 

gug;gsit KOikahf Fwpf;fpd;w tifapy; tphpe;j nghUspy; re;ij vd;w 

nrhy;iyg; gad;gLj;JfpNwhk;. xt;nthU nghUSf;Fk; xU re;ij cz;L. 

gUj;jp re;ij>gz re;ij> rzy; re;ij> nghd; nts;sp re;ij> vz;nza; 

re;ij vd gy re;ijfs; cs;sd. jw;NghJ thzpfkhf;fg;gl;Ltpl;l 

Rw;Wyhtpw;Fk; re;ij cs;sJ. mijg;gw;wp ,q;Nf tphpthf fhzyhk;. 

NgusT cw;gj;jpAk; re;ijfSk; 

 njhopw;Gul;rp fhyj;jpw;Fg; gpwF ,ae;jpuq;fs; %yk; NgusT cw;gj;jp 

nra;ag;gl;;ljhy; gy khw;wq;fs; Vw;gl;ld. kf;fspd; thq;Fk; jpwd; mjpfhpj;J. 

EfHNthHfSf;F ey;y jukhd> gytifg;gl;l nghUl;fis cw;gj;jpahsHfs; 

cw;gj;jp nra;J toq;fpdH. kf;fspd; Njitf;F mjpfkhfNt mspg;G ,Ue;jJ. 

gyH xNu nghUis mjpfkhf cw;gj;jp nra;jjhy; kf;fs; jukhd 
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nghUl;fisNa ehbr; nrd;wdH. vdNt cw;gj;jpahsHfSk; EfHNthhpd; 

Njitia mwpe;Nj cw;gj;jp nra;a Muk;gpj;jdH. 

 njhopy; tsHr;rpapd; tpisthf nra;jp njhlHG tsHr;rpaile;jJ. NkYk; 

uapy; Nghf;Ftuj;J kw;Wk; rhiyg;Nghf;Ftuj;Jk; Nkk;ghL mile;jJ. ,jdhy; 

nghUl;fs; Xhplj;jpypUe;J kw;nwhU ,lj;jpw;F vspjhf vLj;Jr; nry;yg;gl;ld. 

vdNt vy;yh ,lq;fSf;Fk; nghUl;fs; nrd;wile;jd. ,t;thW nra;jpj; 

njhlHGk;> Nghf;Ftuj;J trjpAk; cw;gj;jpahsHfs; jq;fs; nghUl;fis gq;fPL 

nra;a cjtp nra;jd. ,itfNs re;ij ,ay; vd;w nghUshjhu Kiw 

Njhd;wf; fhuzkhapd. 

re;ij ,ay; gw;wpa tpsf;fk; 

re;ij ,ay; gw;wp gy mwpQHfs; gy fUj;Jf;fisf; $wpAs;sdH. 

“ghpkhw;wq;fs; %yk; kf;fspd; NjitfisAk; tpUg;gq;fisAk; 

epiwNtw;wpf;nfhs;Sk; kdpj eltbf;iffNs re;ij ,ay;” MFk;. 

 “neUq;fpa thzpfj; njhlHGnfhz;L xNu jd;ikahd nghUl;fis 

thq;Fjy; tpw;wypy; <Lgl;Ls;s thq;FNthH tpw;NghH mlq;fpAs;s $l;lNk 

re;ijahFk;”. 

 “thbf;ifahsHfis kdepiwT nra;tJ> epWtdj;jpd; Nehf;fq;fis 

epiwT nra;J Nghd;w Fwpf;Nfhs;fspd; mbg;gilapy; cw;gj;jpahsHfsplkpUe;J 

EfHNthUf;F nghUs;fisAk; gzpfisAk; nfhz;L nry;Yk; thzpf 

eltbf;iffs; re;ij vdg;gLk;”. 

 “cw;gj;jpahsHfsplkpUe;J nghUl;fis EfHNthiur; nrd;wiltjw;F 

Nkw;nfhs;sg;gLk; nray;fs; midj;Jk; re;ij ,ay;” vd;W ngaH. 

 Nkw;fz;l gy tpsf;fq;fs; re;ij ,ay; gw;wpa fUj;Jf;fis 

njhptpf;fpd;wd. ,itfis itj;J ekf;F njhptJ vd;dntd;why; 

„EfHNthUf;Fj; Njitahd nghUs;fis cw;gj;jp nra;J mg;nghUs;fs; 

EfHNthiur; nrd;wila Nkw;nfhs;Sk; toptiffs; midj;Jk; re;ij‟ vd;W 

ngaH. 

 “thbf;ifahsH Njitia mwpe;J nray;gLjy;> xUq;fpize;j 

re;ij,ay;> thbf;ifahsH jpUg;jp” Mfpa %d;Wk; re;ij ,aypd; %d;W 

J}z;fs; vd;W gpugy nghUshjhu epGzH gpypg; Nfhl;yH vd;gtH $WfpwhH. 
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Rw;Wyhtpy; re;ij ,ay; 

 NkNy ehk; gbj;j re;ij ,ay; gw;wpa fUj;Jf;fs; Rw;Wyhtpy; ve;j 

msT nghUe;JfpwJ vd;gij ,dp ehk; fhzyhk;. xt;nthU kdpjdpd; 

kdjpYk; Gjpa ,lq;fisg; ghHg;gjw;Fk;> mjw;fhfg; gazk; nratjw;fhd 

tpUg;gKk; vg;nghOJk; ,Ue;J tUk; xd;whFk;. ehSf;F ehs; me;j tpUg;gk; 

kf;fsplk; tsHr;rpaile;Jk; tUk;. vdNt Rw;Wyh nry;yf;$ba tpUg;gk; 

kf;fsplk; ,Ug;gjhy; Rw;Wyhj; Jiwapy; re;ijapaypd; xU J}z; vd;W 

fUjg;gLk; „EfHNthhpd; tpUg;gk;‟ vd;gJ ,Ug;gjhf ehk; fUjpf; nfhs;syhk;. 

re;ijapy; ,Uf;fpd;w cw;gj;jpahsHfspd; nghUl;fis xU kdpjH tpUk;gyhk; 

my;yJ tpUk;ghkYk; ,Uf;fyhk;. Mdhy; Rw;WyhtpNyh> Rw;Wyh nry;Yk; 

tpUg;gkhdJ vy;yh kdpjHfsplj;jpYk; vg;nghOJk; ,Ue;J tUtjhFk;. 

vdNtjhd; Rw;Wyhit re;ijahf;Ftjw;Fk;> gpw nghUs;fis 

re;ijahf;Ftjw;Fk; gy NtWghLfs; cs;sd. 

Rw;Wyhj; Jiwf;Fk; gpw JiwfSf;Fk; cs;s NtWghLfs;  

 Rw;Wyhj; Jiwf;Fk; gpw JiwfSf;Fk; fPo;f;fz;l NtWghLfs; 

fhzg;gLfpd;wd. 

1. Rw;Wyhj;Jiwapy; „EfHNthHfshd‟ gazpfs; „nghUs;fshd‟ Rw;Wyh 

ikaq;fisj; Njbr; nry;fpd;wdH. mjhtJ EfHNthHfNs ,lk; 

ngaHtH> nghUs;fs; ,lk; ngauhJ. Mdhy; gpw Jiwfspy; nghUs;fs; 

EfHNthiur; nrd;wilfpd;wd. 

2. Rw;Wyhj;Jiwapy; nghUs;fs; ePz;lfhy tpw;gig; nghUshfNt cs;sd. 

Mdhy; gpw Jiwfspy; FWfpafhy tpw;gidg;nghUs;> ePz;lfhy 

tpw;gidg;nghUs; vd;W ,uz;lhf tifg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. 

3. Rw;Wyhj;Jiwapy; nghUs; tpw;gidapy; gazKftHfs;> gaz 

epWtdq;fs;> topfhl;bfs; Nghd;NwhH ,Uf;fpd;wdH. Mdhy; kw;w 

JiwfspNyh nkhj;j tpw;gidahsHfs;> ,ilj;jufHfs; rpy;yiu 

tpw;gidahsHfs; Nghd;NwhH ,Uf;fpd;wdH. 

4. Rw;Wyhj;Jiwapy; Rw;Wyh nry;Yk;NghJ Gjpa ,lq;fisf; 

fz;Lfspf;fyhk;. ,aw;ifahd #o;;epiyfis mDgtpf;fyhk;. 

kdq;ftUk; Rw;Wg;Gwr; #o;epiyfshy; jpUg;jpailayhk;. xU rpy 

E}y;fs;> Nghl;Nlhf;fs; Nghd;witfisNa Nehpy; fhl;lyhk;. Rw;Wyh 
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Jiwapy; tpw;gidahFk; midj;JNk „kdepiwTjhd;‟> ,ij fz;zhy; 

fhzyhk;. rpynghUl;fis jpUk;gTk; tpw;fKbAk;. 

5. Rw;Wyhj;Jiwapy; gazpNa „EfHNthH‟ MthH. mtUf;F gzj;Jld; 

Neuk;> cly;eyk; MfpaitAk; Njit. Mdhy; gpwJiwfspy; gzNk 

Kf;fpa gq;F tfpf;fpwJ. thq;FNthNu EfHNthuhf ,Uf;fNtz;ba 

mtrpakpy;iy. 

6. Rw;Wyhtpy; thfdq;fspy; gazk; nra;tJk;> mjw;fhfr; nryT 

nra;tJk; Kf;fpag; gq;F tfpf;fpwJ. vdNt Rw;Wyh nry;tJ vd;gJ 

vy;NyhUf;Fk; fl;lhak; my;y. Mdhy; gpw Jiwfspy; cs;s nghUl;fs; 

ek;tho;f;iff;Fj; Njitg;gLfpwJ. me;jg; nghUs;fis fl;lhak; ehk; 

thq;fpahf Ntz;Lk;. 

 ,t;thW Rw;WyhthdJ gpwJiwfis tpl gytpjj;jpy; NtWgl;Ls;sJ. 

vdNt Rw;Wyhitr; re;ijg;gLj;Jjy; rpwpJ fbdkhd fhhpakhFk;. EfHNthhpd; 

Njit> kdepiy> tpUk;G ntWg;G MfpaitNa Rw;Wyhit re;ijg;gLj;j 

gad;gLfpd;wd. Rw;Wyh re;ij ,ay; gw;wpa tpsf;fk; gpd;tUkhW. 

 “FO my;yJ jdpg;gl;l Rw;Wyhg; gazpfspd; jpUg;jp cj;jkepiy 

miltjw;F gd;dhl;L> Njrpa kw;Wk; gpuhe;jpa Rw;Wyh epWtdq;fshy; 

njhlHr;rpahd Rw;Wyh tsHr;rpf;;F Nkw;nfhs;sg;gLk; Kiwahd xUq;fpdze;j 

Kaw;rpfNs Rw;Wyh re;ij ,ay; MFk;”. 

Rw;Wyh nghUs; 

 nghUs; vd;gJ tpw;gidahsH tpw;f itj;jpUg;ijAk;> thq;Ffpd;wtH 

thq;ff; $baijAk; Fwpf;fpwJ. thq;FfpwtHfspd; clYf;Fk; cs;sj;jpw;Fk; 

jpUg;jpaspf;Fk; nkhj;j jd;ikNa „nghUs;‟ vdg;gLk;. 

 Rw;Wyhg;nghUspd; mbg;gil %yg;nghUs;fshf cs;sit xU ehl;bd; 

,aw;if moF> jl;gntg;gepiy> tuyhW> gz;ghL kw;Wk; kf;fs; 

MfpaitfshFk;. NkYk;> Rfkhd tho;f;iff;Fhpa kpd;rhuk;> jz;zPH trjp> 

Nghf;Ftuj;J> nra;jpj; njhlHG> nghOJNghf;F kw;Wk; jq;Fk; trjpfs; 

MfpaitAk; Rw;Wyh nghUspy; mlq;Fk;. ,t;thW Rw;WyhTld; njhlHGila 

gpw trjpfSk; rpwg;ghf ,Ue;jhy; kl;LNk Rw;Wyhit re;ijg;gLj;j KbAk;. 

Rw;Wyh ikaKk;> Rw;Wyh NritAk; NrHe;J nray;gl;lhy; kl;LNk Rw;Wyhit 

tsHf;f KbAk;. 



62 
 

 “EfHNthUf;Fj; jpUg;jpaspf;ff;$ba xU ehl;bd; Rw;Wyh ,lf;ftHr;rp> 

Nghf;Ftuj;J> jq;Fkplk;> kfpo;r;rpaspj;jy; Mfpatw;wpd; nkhj;j njhFg;Ng 

Rw;Wyh nghUs; MFk;.” 

 vdNt ,lf;ftHr;rp> Rw;Wyh ikaj;jpy; fhz;g;gLk; trjpfs; vspjhf 

me;j ,lj;jpw;Fr; nrd;wilAk; jd;ik Mfpatw;wpd; mbg;gilapy; jhd; 

Rw;Wyh nghUis ehk; Ma;T nra;a KbAk;. 

Rw;Wyh re;ijfs; 

 re;ij ,aiyg; gpd;gw;Wk; ve;j xU epWtdKk; jdJ nghUSf;fhd 

re;ijiaf; fz;lwptJ kpfKf;fpakhd xd;whff; fUjg;gLfpwJ. ,JNt Kjy; 

eltbf;ifAkhFk;. Rw;Wyh re;ijahdJ Rw;Wyh nghUs;fspd; njhlHGlNd 

fz;lwpag;glyhk;. cjhuzkhf g+NfhshPjpahf fz;lwpayhk;. thbf;ifahsiu 

ftuf;$ba xU ehL> tl;lhuk; my;yJ efuj;jpd; Nrit kw;Wk; ikaq;fis 

re;ijahff; fUjyhk;. 

re;ijg;gphpT  

 re;ijg;gphpT vd;gJ gyjug;gl;l jd;ikfisf; nfhz;l KOr;re;ijia 

ntt;NtW thq;Fk; tpUg;gk; my;yJ Njitfspd; mbg;gilapy; xNu 

jd;ikAila rpWre;ijfshf my;yJ gphpTfshfg; gphpg;gJ MFk;. ,g;gbg; 

gphpg;gjhy; re;ijapd; Njitf;F Vw;g nghUl;fisAk; Nkk;ghl;L KiwfiaAk; 

rhp nra;a top Vw;gLfpwJ. re;ijj; jpl;lq;fisj; jPl;b nray;gLj;j KbfpwJ. 

 nghJthf re;ij gphpthdJ g+Nfhs hPjpahfTk;> kf;fs; rhHe;j 

gphpthfTk;> cstpay; hPjpahd gphpthfTk; gphpf;fg;gLfpwJ. 

 Rw;Wyhtpy; re;ijg; gphpthdJ kpfTk; Kf;fpakhdjhFk;. vdNt ey;y 

Fz ,ay;Gfspd; mbg;gilapy; eilKiwapYs;s rhj;jpakhd re;ijia 

gphpj;J mjd;gpwNf me;j re;ijfspd; Nkk;ghl;bYk; mspg;gpYk;> 

NritfSf;fhd tpiyia epHzak; nra;jypYk; ftdk; nrYj;JtJ 

Rw;Wyhitr; re;ijg;gLj;Jtjpy; kpfKf;fpakhd Muk;gfl;l eltbf;ifahff; 

fUjg;gLfpwJ. Rw;Wyh re;ij ,aypy; Rw;Wyh re;ijahdJ fPo;f;fz;l ehd;F 

nghpa gphpTfshfg; gphpf;fg;gl;Ls;sJ. mit 1. kf;fs; njhif mbg;gilapyhd 

re;ij gphpT 2. g+Nfhs mikg;G hPjpapyhd re;ij gphpT 3. cstpay; hPjpahd 

re;ij gphpT 4. rKjha kw;Wk; nghUshjhu mbg;gilapyhd re;ij gphpT 

MfpaitahFk;. 
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 Nkw;fz;l ,e;j ehd;F nghpa gphpTfs; jtpu tpLKiw> Rw;Wyh gazp> 

tzpf Rw;Wyh gazp> nghJey Rw;Wyh gazp vd;w NkYk; %d;W 

gphpTfshfg; gphpf;fyhk;. vy;yh ,lq;fspYk; fhzg;gLk; tpLKiw Rw;Wyh 

gazpaH tpiyapy; Vw;gLk; khw;wq;fshYk;> jpwikahf Nkw;nfhs;sg;gLk; 

re;ijg;gLj;Jjy; Kaw;rpfshYk; vspjpy; ghjpf;fg;gLk; jd;ik nfhz;ltHfs;. 

vdNt tpLKiw Rw;Wyh re;ijahdJ epue;jukw;wJ. khWk; jd;ik nfhz;lJ. 

thzpf Rw;Wyh gazpapd; vz;zpf;if jw;fhyj;jpy; mjpfhpj;Js;sJ. mtuJ 

Ntiy my;yJ thzpgj;jpd; mbg;gilapy;jhd; mtH NjHnjLf;Fk; Rw;Wyh 

ikak; mikfpwJ. vdNt thzpfr; Rw;Wyh re;ijahdJ tpiy nefpo;r;rpaw;w 

jd;ik nfhz;lJ. efuq;fisNa ikakhff; nfhz;lJ. khehLfs;> $l;lq;fs;> 

nghUl;fhl;rpfs; MfpaitNa ,k;khjphpahd tzpf Rw;Wyhitf; ftUk; 

epfo;r;rpfshFk;. cwtpdH tPLfSf;Fk; ez;gHfspd; tPLfSf;Fk; nry;Yk; 

gazpfNs nghJeyr; Rw;Wyhg; gazpfspd; gphptpy;; NrHtH. ,tHfs; mjpfehs; 

jq;fpdhYk; N`hl;ly; Nghd;w tpLjpfspy; jq;Ftjpy;iy. ez;gHfspd; 

tPLfspNyNa jq;FtH.,t;thW Rw;Wyh re;ijahdJ gy gphpTfshf 

gphpf;fg;gl;Ls;sJ. 

Rw;Wyh re;ij ,aypd; rpwg;Gj;jd;ikfs; 

 ,Ugjhk; E}w;whz;bd; Muk;gj;jpy; n[l; tpkhdq;fs; fz;Lgpbg;gjw;Fg; 

gpwF Rw;Wyh Ntfkhf tsHr;rpaila Muk;gpj;jJ. mJTk; ,Ugjhk; 

E}w;whz;bd; gpw;gFjpapy;jhd; Rw;Wyh nghUis tpw;gjw;fhd re;ijKiw 

%yNk thbf;ifahsHfspd; Njitiaf; fz;lwpe;J gpd; me;j Njitfis 

jpUg;jp nra;tjd; %yk; Gjpa thbf;ifahsHfis cUthf;f KbfpwJ. vdNt 

Rw;Wyhtpy; re;ijg;gLj;Jjypd; Kf;fpa Nehf;fk; thbf;ifahsHfis xU 

Rw;Wyh ikaj;jpd;ghy; ftHjYk;> tuj;J}z;LjYNk MFk;. vdNtjhd; 

thbf;ifahsHfspd; Njitfis kjpg;gpl;L me;j Njitfspd; mbg;gilapy; 

mtHfSf;fhd trjpfisAk;> NritfisAk; mjpfhpj;Jf; nfhs;tjpypUe;Jjhd; 

Rw;Wyh re;ij ,aNy njhlq;FfpwJ. 

Rw;Wyh re;ij ,aypd; rpwg;Gf; $Wfs; 

1. Rw;Wyh vd;gJ xU tbtkw;w nghUshFk;. mjid xUthplkpUe;J 

kw;wtUf;F khw;wpf; nfhLf;f KbahJ. 

2. Rw;Wyh Nritapd; cw;gj;jpAk; EfHTk; xd;Nwhnlhd;W njhlHGilaJ. 

thbf;ifahsH ,Ue;jhy;jhd; cw;gj;jpNa eilKiwf;F tUfpwJ. 
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3. Rw;Wyh nghUshdJ gy cw;gj;jpahsHfshy; xd;W 

NrHf;fg;gLtNjahFk;. mjhtJ Rw;Wyh nghUshdJ xU tpkhdj;jpYs;s 

,Uf;ifNah> tpLjpapYs;s jq;Fk; miwNah> uapy; ,Uf;ifNah> 

Rw;Wyh ikaNkh my;y. ,it midj;Jk; NrHe;jNj Rw;Wyh 

nghUshFk;. 

4. Rw;Wyh nghUSf;fhd NjitahdJ epiyaw;wJ. fhyepiy> 

nghUshjhuk;> murpay; epiy Mfpait Rw;WyhTf;fhd Njitfisg; 

ghjpf;Fk; fhuzpfshFk;. epiyaw;w murpay; epiy nghUshjhu rPHNfL 

Njitia ntFthfg; ghjpf;fpd;wd. 

5. Rw;Wyh nghUspy; ,ilj;juf;fspd; gq;F NkNyhq;fpAs;sJ. gaz 

Vw;ghL nra;gtHfs;> Kd;gjpT nra;J nfhLg;gtHfs;> gaz KftHfs;> 

topfhl;bfs; MfpNahHfs; Rw;Wyh re;ijapy; Kf;fpa ,lk; 

tfpf;fpwhHfs;. Rw;Wyh Nkk;ghl;Lf;fhd jpl;lq;fs; jPl;LtjpYk;> 

nfhs;iffs; tFg;gjpYk;> Nrit Kiwfis epHzapg;gjpYk; ,e;j 

,ilj;jufHfs; kpf Kf;fpa gq;fhw;WfpwhHfs;. 

6. Rw;Wyh nghUis EfHtjw;F gy tifg;gl;l nraY}f;fq;fs; 

nray;gLfpd;wd. 

Rw;Wyh topfhl;bfs; 

 Rw;Wyh nry;Yk; gazpfSf;F topfhl;bahf nry;gtNu Rw;Wyh 

topfhl;b MthH. Rw;Wyhtpd; ntw;wpAk;> gazpfspd; jpUg;jpAk; KOf;f KOf;f 

topfhl;bapd; nghWg;gpd;jhd; cs;sJ. nghJthf Rw;Wyhg; gazpfSf;F 

jhq;fs; nry;Yk; Rw;Wyh ikq;fspd; rpwg;igg; gw;wpNah mjd; tuyhW 

gwpwpNah vJTk; njhpahJ. vq;Nf jq;FtJ> vg;gbr; nry;tJ> vq;Nf 

nghUl;fis thq;FtJ vd;gJ gw;wp vJTNk njhpahJ. vdNt Rw;Wyhg; 

gazpfSf;F mtHfs; nry;Yk; Rw;wyh ikaq;fspd; rpwg;igg;gw;wp mtHfsJ 

nkhopapy; mtHfSf;Fg; GhpAk; gbahf vLj;Jiug;gtNu Rw;Wyh 

topfhl;bahthH. ,e;j Rw;Wyh topfhl;bfs; vy;yh mDtKk;> jpwikAk; 

ngw;wtuhf ,Uf;f Ntz;Lk;. cs;ehl;L #o;epiy ntspehl;Lr; #o;epiyfisg; 

gw;wp njhpe;jpUf;f Ntz;Lk;. ,e;j Rw;Wyh topfhl;bfis cs;ehl;Lg; 

gazpfSf;fhd topfhl;bfs;> ntspehl;Lg; gazpfSf;fhd topfhl;bfs; vd;W 

,U gphpthfg; gphpf;fg;gLfpd;wdH. 
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 ,e;jpahtpy; Rw;Wyh topfhl;bfs; jq;fSf;nfd;W jdprq;fk; xd;W 

itj;Js;shHfs;. ,jpy; ,e;jpa Rw;Wyhj;Jiwapd; mDkjpngw;w 1500 

topfhl;bfs; cWg;gpduhf cs;sdH. ,tHfs; jq;fs; jha;nkhop> Mq;fpyk; 

kw;Wk; VjhtJ xU md;dpa nkhopiaj; njhpe;J itj;jpUf;fpwhHfs;. 

jkpo;ehl;by; nrd;idapy; kl;Lk; 82 topfhl;bfs; cs;shHfs;. ,tHfspy; 16 

NgUf;F n[Hkd; nkhop> 9 NgUf;F gpnuQ;Rnkhop> 5 NgUf;F [g;ghd; nkhop> 4 

NgUf;F ,j;jhypankhop> ,uz;L NgUf;F u\;ad;> ,uz;L NgUf;F ];ghdp\;> 

xUtUf;F muhgpf; nkhop Ngrj; njhpAk;. 

Rw;Wyh topfhl;bfSf;Fj; Njitahd gz;Gfs; 

 Rw;Wyh topfhl;bfs; mtHfSf;nfd;W mspf;fg;gLk; jdpg;gapw;rp ngw;W 

murpd; mq;fPfhuk; ngw;w topfhl;bahf ,Uf;f Ntz;Lk;. topf;fhl;bf;Fhpa 

chpkKk; ngw;wpUf;fNtz;Lk;. mg;NghJjhd; mtH gazpfSf;F cz;ikahd 

topfhl;bahf nray;gl KbAk;. xU ey;y topfhl;bahf jpfo xUtH 

fPo;f;fz;l gz;Gfisg; ngw;wpUf;fNtz;Lk;. 

1) Rw;Wyh ikaq;fisg; gw;wp g+uz mwpT 

 topfhl;bfSf;F Rw;Wyh ikaq;fisg;gw;wpa vy;yh jfty;fSk; 

njhpe;jpUf;f Ntz;Lk;. gazk; nry;y ,Uf;fpd;w Rw;Wyh ikaj;jpy; tuyhW> 

rpwg;G mk;rq;fs;>ghHf;f Ntz;ba ,lq;fs;> thfd trjpfs;> jq;Fk; trjpfs; 

Mfpait gw;wpa mwpT topfhl;bf;F ,Uf;f Ntz;Lk;. Rw;Wyh ikaj;jpd; 

cs;SH fyhr;rhuk;> kf;fspd; gof;ftof;fq;fs;> me;j ikaj;jpd; rKjha 

mikg;G> nghUshjhu eltbf;iffs;> gazpfs;> vspjhf thq;Ftjw;fhd 

nghUl;fs; fpilf;Fk; ,lq;fs; Mfpaitfisj; njhpe;J itj;jpUf;f Ntz;Lk;. 

cjhuzkhf ik#hpYs;s jpg;GRy;jhd; muz;kidf;F Rw;Wyhg; gazpfis 

mioj;Jr; nrd;why;> gazpfSf;F jpg;GRy;jhdpd; tuyhW> 

muz;kidf;fl;lg;gl;lfhyk;> jpg;GRy;jhDf;Fk; Mq;fpNyaHfSf;Fk; ,ilNa 

eilngw;w NghHfs;> jpg;GRy;jhd; nfhy;yg;gl;lJ Nghd;w midj;J 

tpguq;fisAk; njhptpf;f KbAk;. gazpfs; jhq;fs; nry;Yk; ,lq;fspd; 

Kf;fpaj;Jtj;ijf; Nfl;L kfpo;r;rpailtH. 

2) ,dpa Ngr;Rj;jpwd; 

 Rw;Wyh topfhl;bfSf;F ,Uf;f Ntz;ba mLj;j Kf;fpakhd gz;G 

,dpa Ngr;Rj;jpwd; MFk;. gazpfSf;F jhd; nrhy;y epidg;gij 
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,dpikahfTk;> njspthfTk; Ngrf;$ba jpwd; ngw;wpUf;fNtz;Lk;. 

,d;Kfj;Jld; NgrNtz;Lk;. nrhy;yNtz;ba nra;jpfisr; RUf;fkhf 

nrhy;yNtz;Lk;. Kd;Df;Fg;gpd; Kuzhfg; Ngrf;$lhJ. gazpfspd; kdepiy 

mwpe;J NgrNtz;Lk;. Ntfkhf Ngrhky; epjhdkhfg; NgrNtz;Lk;. 

Nfhtpy;fisg; gw;wpAk;> rpw;gq;fs;> Xtpaq;fisg; gw;wpAk; NgRk; NghJ 

caHthd ey;ynkhop eilapy; NgrNtz;Lk;. czHr;rptrg;gl;L Ngrf;$lhJ. 

gazpfSf;F nrhy;yg;gLk; mwptpg;GfSk; mwpTiufSk; $l ,dpikahd 

Ntz;LNfhshf ,Uf;f Ntz;Lk;. NkYk; eifr;RitAld; Ngrpdhy; gazpfs; 

re;Njh\kiltH. 

3) ey;y Njhw;wk; 

 topfhl;b ey;y Njhw;wg; nghypTld; ,Uf;f Ntz;Lk;. topfhl;b 

Kjyhtjhf ey;y cly; eyk; cs;stuhf ,Uf;fNtz;Lk;. mg;NghJjhd; 

fisg;gilahky; gazpfis ePz;lJ}uk; $l;br;nry;y KbAk;. fpilf;fpw 

,lq;fspy; jz;zPH kw;Wk; czTfis Vw;Wf; nfhs;sf;$ba jplfhj;jpukhd 

cly; eyk; Njit. mLj;J topfhl;b ey;y jukhd> Rj;jkhd cilfis 

mzpe;jpUf;fNtz;Lk;. ntspehl;Lg; gazpfis mioj;Jr; nry;Yk;NghJ 

mtHfs; tpUk;Gk; cilfis mzpe;J nfhz;lhy; me;j gazpfSf;F 

kfpo;r;rpiaf; nfhLf;Fk;. topfhl;b ngz;zhf ,Ue;jhu; ftHr;rpahf cil 

mzpayhk;. Mdhy; Mghrkhf cil mzpjy; $lhJ. mNjNeuk; ekJ 

gz;ghl;il ntspg;gLj;Jk; tpjkhf cilazpaNtz;Lk;.  

 mLj;J> topfhl;b ey;y Njhw;wg; nghypTld; mofhf ,Uf;fNtz;Lk;. 

ey;y epwkhf ,Ue;jhy; NkYk; ey;yJ. ey;y caukhfTk; Kfyl;rzkhfTk; 

,Uf;fNtz;Lk;. Vnddpy; topfhl;bfs; NgRk;NghJ gazpfs; topfhl;bfisNa 

ghHf;fpd;wdH. vdNt topfhl;bfs; Njhw;wg; nghypTlDk; ftHr;rpahd 

fz;fisnfhz;Lk; ,Uf;fNtz;Lk;. ,J jtpu topfhl;bfs; rphpj;j Kfj;Jld;> 

RWRWg;GlDk; ,Uf;fNtz;Lk;. topfhl;bapd; gof;ftof;fq;fs;> ehfhpfk;> cil 

eltbf;iffs;> kw;wtHfSld; fye;J goFk; Kiw Mfpaitfs; gazpfis 

ftUk; jd;ikAilajhf ,Uf;fNtz;Lk;. Rw;Wyh topfhl;bapd; ,dpa gz;Gk;> 

ey;y eltbf;iffSk; ntspehl;Lg; gazpaiu kfpo;tpf;Fk; vd;gjpy; 

re;Njfkpy;iy. 
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4) Fuy;tsk; 

 Rw;Wyh topfhl;bfs; Fuy;tsk; ngw;wpUf;f Ntz;Lk;. nkd;ik> typik 

FioT> md;G> njspT Nghd;wit topfhl;bapd; Fuypy; Vw;wk; ,wf;fk; jFe;j 

,lq;fspy; nfhLf;f Ntz;Lk;. nrhw;fspd; ,lkwpe;J fUj;jwpe;J gazpfspd; 

gz;gwpe;J mOj;jkhfTk; nkd;ilahfTk; NgrNtz;Lk;. Fuy;tsk; nfhz;l 

topfhl;bfs; ntw;wpfukhd topfhl;bfshfj; jpfo;tH. 

5) epidthw;wy;  

 Rw;Wyh topfhl;bf;F ey;y epidthw;wy; ,Uf;fNtz;Lk;. xU ,lj;ijg; 

gw;wpa nra;jpia ,d;ndhU ,lj;jpy; Ngha; nrhy;yf;$lhJ. cjhuzkhf gy 

Nfhtpy;fisg; gw;wpAk; mf;Nfhtpy;fspd; tuyhw;W Kf;fpaj;Jtk; kw;Wk; 

rpwg;Gj;jd;ik Mfpait gw;wp njhpe;J itj;jpUg;gH topfhl;b. Mdhy; 

kwjpapd; fhuzkhf xU Nfhtpiyg; gw;wpa jfty;fisr; nrhy;ypf; 

nfhz;bUf;Fk;NghJ kw;nwhU Nfhtpiyg; gw;wpa jftiy NrHj;J 

nrhy;yptplf;$lhJ. NkYk; xU ,lj;ijg; gw;wp tpsf;fpf; $Wk;NghJ mNjhL 

njhlHGila gy ,lq;fisAk; Qhgfkhf $wpdhy; gazpfs; 

kdkfpo;r;rpailtH. ,J topfhl;bfisg; gw;wpa ey;nyz;zj;ijg; 

gazpfsplj;jpy; Vw;gLj;Jk;. nrhy;yf;$baitfis KiwahfTk;> 

njspthfTk;> thpirf;fpukhfTk;>  xU rpW nra;jpiaf;$l tpl;LtplhkYk; 

nrhy;y Ntz;Lk;. mNj Neuk; xd;Wf;nfd;W njhlHgpy;yhj nra;jpfisr 

nrhy;yptplf; $lhJ. vdNt Rw;Wyh topfhl;b ey;y epidthw;wy; nfhz;ltuhf 

,Uf;fNtz;Lk;. 

6) gd;nkhopg; Gyik 

 Rw;Wyh topfhl;bfs; gynkhopfspy; Gyik ngw;wpUf;f Ntz;Lk;. 

,e;jpahtpy; gynkhopfs; NgRk; kf;fs; cs;sdH. vdNt topfhl;b xU nkhop 

kl;Lk; njhpe;jpUe;jhy; NghjhJ. cjhuzkhf nrd;idapYs;s xU topfhl;b 

Fiwe;jgl;rk; kiyahsk;> fd;dlk;> njYq;F> Mq;fpyk; Nghd;w nkhopfis 

mwpe;jpUf;fNtz;Lk;. mg;NghJjhd; Rw;wyh gazpfspd; tpUg;gq;fisAk;> 

NjitfisAk; epiwNtw;w KbAk;. NkYk; gpw ntspehl;L nkhopfshd 

gpnuQ;R> n[Hkd;> u\;ad; kw;Wk; [g;ghdpa nkhopfisAk; njhpe;jtuhf 

,y;yhtpl;lhYk;> me;j nkhopfspy; ciuahl kl;LkhtJ my;yJ Kf;fpakhd 

nrhw;fSf;F mHj;jk; njhpe;J itj;jpUe;jhyhtJ NghJk;. may; ehl;bdUf;F 

mtHfsJ nkhopapy; NgRtJ epr;rakhf re;Njh\j;ij mspf;Fk;. 
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7) gy;Jiw mwpT 

 Rw;Wyh topfhl;bw;F ey;y Njhw;wKk;> Fuy; tsKk;> nkhopj; jpwDk; 

kl;Lk; ,Ue;jhy; NghjhJ. ,yf;fpak;> tuyhW> Gtpapay;> fl;blf;fiy> 

rpw;gf;fiy> Xtpaf;fiy> cstpay;> mwptpay;> ehl;Lg;Gwf;fiyfs; 

Nghd;wtw;wpYk; XusT Gyik ,Uf;fNtz;Lk;. fl;blf;fiyAk;> rpw;gf;fiy 

tsHr;rpAk; gw;wpj; njhpahj xU topfhl;b jkpo;ehl;Lf; Nfhtpy;fisg; gw;wp 

gazpfSf;F tpsf;fpf; $wKbahJ. kpUf;fhl;rp rhiy> gwitfs; ruzhyak;> 

g+q;fhf;fs; Mfpatw;iwAk; gazpfSf;Ff; fhz;gpf;f Ntz;bajpUg;gjhy; 

gwitfs;> tpyq;Ffs;> jhtuq;fs; gw;wpa mwpTk; topfhl;bf;F mtrpak; 

Njit. NkYk; ehl;bd; murpay; epiy> nghUshjhu epiy> kf;fspd; gz;ghL> 

gof;ftof;fq;fs; Mfpait gw;wpa mwpitAk; Rw;Wyh topfhl;b ngw;wpUf;f 

Ntz;Lk;. ,t;thW vy;yhj; jfty;fisAk; topfhl;b gazpfsplk; $Wk;NghJ 

gazpfs; re;Njh\kiltJld; Njitahd jfty;fisAk; 

ngw;Wf;nfhs;fpd;wdH.  
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myF-4 

gd;dhl;Lg; gytifg; gazpfs; 

 fpwpj;J gpwg;gjw;F Kd;Ng jkpoH RNkhpah> fPhpR> cNuhkk;> vfpg;J> rPdk;> 

ghyj;jPdk;> nkrnghNlkpah> ghgpNyhdpah Nghd;w ehLfSld; thzpfj; njhlHG 

nfhz;Ls;sdH. a+jHfspd; jiytH NkhrR> jhk; elj;jpa topghl;by; jkpofj;J 

Vyf;fhiag; gad;gLj;jpAs;shH. mf;fhyk; fp.K. 1490 vd;gtH. 

RNkhhpahtpYs;s re;jpud; Nfhapy; rpijTfspy; Nru ehl;Lj; Njf;F 

kuj;Jz;Lfs; fhzg;ngWfpd;wd. “mNugpa> fpNuf;ff; fg;gy;fs; Krpwpapy; 

epiwe;jpUe;jjhfg; nghpg;GSf $Wfpd;wJ. 

 gz;ilj; jkpoH rkaj;jpd; nghUl;Lk; gazk; nra;Js;sdH. Flkiy 

ehl;bYs;s khq;fhl;L kiwNahd; jpUtuq;fk;> jpUNtq;flk; Mfpa ,lq;fspy; 

cs;s jpUkhiy tzq;Ftjw;fhfr; nrd;whd;. 

 “,e;jpu Nfhliz tpohtzp tpUk;gp 

 te;J ehz;FW}c kzpNkfyh nja;tk; 

 gjpafj; JiwANkhH ige;njhb ahfp” 

 ,e;jpu tpohitf; fhz tpUk;gpa kzpNkfyh nja;tk; g+k;Gfhhpy; 

,Uf;fpd;w xU ngz; tbtj;Jld; te;jJ vd;W rPj;jiyr; rhj;jdhH $WfpwhH. 

 “khUj Ntfndd; ghNdhH tpQ;irad; 

 jpUtpio %J}H NjtHNfhw; nfLj;j  

 ngUtpohf; fhZk; ngw;wpad; tUNthd; 

 jhud; khiyad; wkdpag; g+zpdd; 

 ghNuhH fhzhg; gyHnjhO gbikad;.” 

 khUjNtfd; vd;Dk; xU tpj;jpahjud; jpUkfSk; tpUk;Gk; 

fhtphpg;g+k;gl;bdk; ,e;jpuDf;Fr; nra;aYw;w nghpa tpohtpidf; fhZk; 

epidTld; tUfpd;wtdhfpa g+khiyia AilatDk;> kzpkhiyia 

AilatDk;> nghw;g+zpid AilatDk;> g+kpapYs;NshH fhzyhfhj gyUk; 

njhOk; nja;t tbtpid Ailatd; vd;Wk; rPj;jiyr; rhj;jdhH gfUfpd;whH. 

rq;ffhy kf;fs; ,t;tpU fhuzq;fSf;fhf ntspaplq;fSf;Fr; nrd;W 
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te;Js;sdH. rq;f fhyg; gazpfs; vOjp itj;j Fwpg;Gfs; fpilf;ftpy;iy. 

,dp cyfg; gazpfisg; gw;wpf; fhzyhk;. 

jhykp 

 jhykp atd ehl;ilr; rhHe;jtH. mtH fp.gp. 2-k; E}w;whz;by; vfpg;jpy; 

gpwe;jhH. vfpg;jpy; JiwKfg;gl;bdkhf cs;s mnyf;rhe;jphpahtpy; neLq;fhyk; 

tho;e;jtH. vl;Lj; njhFjpfis cila cyf E}iyAk;> epytpaYf;F 

topfhl;b vd;Dk; E}iyAk; vOjpAs;shH. mtH xU thd E}ywpQH. 

g+k;Gfhiuj; jhykp fNghp]; vd;W toq;FfpwhH. jkJ E}ypy; fhtphpg; 

g+k;gl;bdj;ijAk;> fhtphpahw;iwAk; Fwpg;gpl;;L cs;shH. 

gpspdp 

 gpspdp ,j;jhyp ehl;bNy ntnuhd; efhpNy fp.gp. 23-y; gpwe;jhH. jpNgH 

Ml;rpf; fhyj;jpy; tho;e;jtH. ];ngapdpy; murpiwf; fhtyuhfg; gzpahw;wpatH. 

kpNrhd; Nkl;L Kidapd; fg;gy; gFjpj; jiytuha; ,Ue;J fly; gazj;jpy; 

mDgtk; cs;stH. nt#tpa]; vhpkiyf;fhl;rpia Neupy; ghHf;fr; nrd;wtH 

vhpkiyapd; er;Rg;Gifiar; Rthjpj;J ,we;jhH. mg;nghJ mtUf;F taJ 56. 

gpspdp Vwj;jho fp.gp. 75-k; Mz;by; „,aw;if tuyhW (17 njhFjpfs;)‟ vd;Dk; 

E}iy ,aw;wpdhH. 

 jkf;F Kd; tho;e;j MrphpaHfsJ E}y;fspd; thapyhf mtH 

,e;jpahitg; gw;wpa nra;jpfisj; gw;wpAk;> mjd; tpisthf kpFjpahd jq;fk; 

cNuhkpypUe;Jg; gw;wpAk;> mjd; tpisthf kpFjpahd jq;fk; cNuhkpypUe;J 

ntspNawpaijg; gw;wpAk;> mtH vOjpitj;Js;s Fwpg;Gfs;> mtH ,aw;if 

tuyhw;iw vOjpa fhyj;jpy; cNuhkpy; jhd; Nehpy; fz;l epiyikiaf; 

Fwpg;gjhff; nfhs;syhk; vd;W NguhrphpaH Nf.V.ePyfz;l rh];jphpahH 

Fwpg;gpl;Ls;shH. 

khHf;Nfh NghNyh 

 khHf;Nfh NghNyh ,j;jhyp ehl;bNy ntdp]; efhpNy fp.gp. 1254 ,y; 

gpwe;jhH. je;ijapd; ngaH epf;NfhNyh NghNyh. rpw;wg;gd; ngaH khg;gpNyh 

NghNyh. mtUila md;id ,we;J tpl;ljhy; mtUk; mtUila je;ijAk; 

1271-y; topg;gazk; Nkw;nfhz;ldH. mtHfs; ntdPrpaf; FLk;gj;ijr; rhHe;j 

tzpfHfs;. mtHfs; ,UtUk; kq;NfhypahtpYk;> rPdj;jpYk; gy Mz;Lfs; 

jq;fpapUe;jdH. rPdhtpy; 17 Mz;Lfs; jq;fpapUf;Fk; nghOJ Fg;sha;fhdpd; 



71 
 

Nguitapy; 1277-y; murpay; mYtyuhf epakpf;fg;ngw;whH. gpd;dH xU ngUk; 

efuj;jpw;F MSeuhf epakpf;fg;ngw;whH. 

 mtH vOjpa E}ypd; ngaH„gazq;fs;‟(topr;nryT) vd;gjhFk;. me;E}ypy; 

mtuJ gazj;ijg; gw;wpa Kiwahd tUzidiaf; fhz Kbatpy;iy. 

mtHfs; nry;Yk; topapy; epfo;e;j Ritahd gFjpfisg; gw;wpa Fwpg;Gfs; 

fhzg;ngWfpd;wd. mtH jkJ tPur; nraiy tpsf;f me;E}iy vOjtpy;iy. 

mtH fhyj;jpy; tho;e;j INuhg;gpaHfs; mwpahj> mwpaNtz;ba nra;jpfisj; 

NjHe;njLj;J vOjpdhH. mJ g+Nfhs Nehf;fpy; mike;Js;sJ. khHf;Nfh 

NghNyhitg; Gfo;tJNghy mikatpy;iy. kf;fSf;F kfpo;r;rpa+l;Ltijf; 

fhl;bYk; mwpt+l;LtNj mtUila Fwpf;Nfhshf ,Ue;jJ ,Ug;gpDk; mtH 

RitAld; $Wtjhy; kfpo;r;rpa+l;LfpwhH. 

nkf];jdp]; 

 atd ehl;ltuhd nkf];jdpy; „tuyhw;W E}y;‟>„cyfE}y;‟ vd;Dk; 

,uz;L E}y;fis vOjpAs;shH. rphpah ehl;Lg; Gutyuhd nrYf;f]; epfhNlhH 

vd;gtH rhHghff; fp.K. 311-k; Mz;L may;ehl;L murpay; J}Jtuhf ,e;jpah 

te;J rpy Mz;Lfs; jq;fpdhH. 

 nkf];jdp]; vOjpa Fwpg;Ng njd;dpe;jpahitg; gw;wpa Fwpg;GfSs; 

Kjypy; vOjg;gl;l Fwpg;ghFk;. mtH ghz;b ehl;ilg; gw;wp vOjpa Fwpg;G 

ftHr;rpAilaJ. me;jf; Fwpg;gpy; cz;ikAk; mg;nghOJ epytpa 

fl;Lf;fijfSk; fye;J fhzg;ngWfpd;wd. “,e;jpa kf;fs; kuj;jhy; Md 

tPLfspy; fpuhkq;fspy; tho;fpwhHfs;. rpy tPLfs; ehzy;> Gy; Kjypatw;whYk; 

fl;lg;ngw;Ws;sd. flypy; thOk; Mik XLfis tPl;Lf; $iufshfg; 

gad;gLj;Jfpd;wdH. xt;nthU XLk; 15 Ko ePsKs;sJ. ,q;Fs;s 

njd;de;Njhg;Gfspy; njd;id kuq;fs; thpirahfTk; xOq;fhfTk; tsHf;fg; 

ngw;Ws;sd. ,q;Fs;s ahidfisg; gpbj;Jf; fypq;f ehl;L kd;dDf;F 

tpw;fpd;wdH. flw;fiuapy; thOk; gujtH kPd; gpbg;gjpYk; tpyq;Ffis 

Ntl;ilahLtjpYk; ty;ytH. ,q;Fs;s kPd;fs; rpytw;wpw;Fr; rpq;fj; jiyAk;> 

rpWj;ijj; jiyAk;> Ml;Lf;fplha;j; jiyAk; ,Uf;fpd;wd. rpy kPd;fs; rhl;bhpd; 

(Fjpiuf;fhJ thy;> kdpj tbT) cUitg; ngw;Ws;sd. rpy kPd;fs; 

ngz;fisg;Nghy ,Uf;fpd;wd. Mdhy; mtw;wpw;Fj; jiykapH ,y;iy. 

mjw;Fg; gjpyhfg; nghbKd; fw;iwfs; ,Uf;fpd;wd. flypy; jpkpq;fpyq;fSk;> 

flw; gd;wpfSk; fhzg;ngw;wd vd;W Fwpg;gpl;Ls;shH. 
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];l;uhNgh 

 ];l;uhNgh rw;Nwwf;Fiwa 2000 Mz;Lfl;F Kd;dHr; rpw;whrpahtpNy 

MHNkdpa ehl;Lf;F mz;ikapy; gpwe;jhH. gioa ngUepyg; gphpTfisr; Rw;wpg; 

ghHj;J 17 njhFjpfshyhd „cyf E}y;‟ xd;iw ntspapl;Ls;shH. 

 jk;Kila fhyj;jpy; tho;e;j cNuhkdpaHfs; ,e;jpahitg; gw;wpj; 

jq;fSila Kd;NdhHfisf; fhl;bYk; kpFjpahd nra;jpfis 

mwpe;jpUe;jhHfs; vd;W ];l;uhNgh vOjp itj;Js;shH. ,e;jpa thzpfj;jpy; 

<Lgl;l cNuhkdpaHfs; Vld; nrq;fly; topiaNa kpfTk; tpUk;gpdhHfs;. 

Mdhy; me;j topia Nuhkhdpag; Nguurpd; mjpfhuj;jpw;Fs; nfhz;L 

tUtjw;fhff; fhyp]; vd;Dk; jsgjpapd; jiyikapy; fp.K. 25 Mk; Mz;by; 

mf];l]; xU flw;gilia mDg;gpdhH. me;jg; gilnaLg;G ntw;wp ngw;wJ. 

,e;jr; nra;jpiaAk; ];l;uhNgh vOjp itj;Js;shH. 

nghpg;S]; 

 gpspdpapd; ,aw;if tuyhW ntspte;j rpy Mz;LfSf;F Kd;dNuh 

gpd;dNuh nghpg;S]; vd;Dk; E}y; vOjg; ngw;wpUf;fyhk;. ,e;jpahtpd; Nkw;Ff; 

flw;fiuapy; ,Ue;j thzpf ikaq;fisg; gw;wpAk; ,e;jpahitg; gw;wpAk; 

vOjg;gl;Ls;s Fwpg;Gfs; jpUj;jkhf cs;sd. 

 “,e;jpahtpy; gy MWfs; ,Uf;fpd;wd. tl ,e;jpahtpy; xapd;> nrk;G> 

nts;sPak;><ak;> gtsk;> Gl;guhfk;> Jzp> fr;ir> Fq;Fypak;> rf;fpKf;fpf;fy;> 

fz;zhb> mQ;rdf;fy;> eWkzg;Gay;> nghd;> nts;sp ehzaq;fs; Mfpait 

,wf;Fkjpahfpd;wd. ,q;fpUe;J vYkpr;ir> ahidj; je;jk;> kzpf;fw;fs;> 

gUj;jpj; Jzpfs;> gl;Lj;Jzp> E}y;> kpsF Nghd;wit Vw;Wkjpahfpd;wd. 

jf;fhzj;jpy; rpWj;ij> Gyp> ahid> ngUk;ghk;G> fOijg;Gyp> ngUq;Fuq;F 

Nghd;w kpUfq;fs; fhzg;ngWfpd;wd” vd;W Fwpg;gpl;g;gl;Ls;sJ. 

ghfpahd; 

 fp.gp. 5-k; E}w;whz;ilr; rhHe;j ghfpahd; ,uz;lhk; re;juFg;jH fhyj;jy; 

,e;jpahtpw;F te;Js;shH. ghfpahd; rPdehl;ilr; rhHe;jtH. ghfpahd; Gj;j 

Gz;zpa ,lq;fis toglTk;> Gj;j E}y;fisj; jpul;lTk;> Gj;j rkaj;ijg; 

gw;wp mwpe;Jnfhs;sTk; ,e;jpahtpw;F te;jhH (fp.gp. 399 – 414). ghfpahd; 

,uz;lhk; re;juFg;jhpd; murpay; jpwikiag; Gfo;e;Js;shH. 
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 ghfpahd; njd;dpe;jpahtpw;F tutpy;iy. mtH njd;dpe;jpahitg; gw;wpAk;> 

Gwhklhyaj;ijg; gw;wpAk; (Gj;j klk;) vOjp itj;Js;s Fwpg;G „XH caHju 

tk;gisg;G‟ vd;W Nf.V. ePyfz;l rh];jphp $WfpwhH. ,yq;ifapy; jhd; fz;l 

mgafphp tpfhuk;> Gdpj kuk;(Nghjp kuk;)> fUt+yk;> rkag;gpur;rhuk;> Jwtpfspd; 

czT> jpUg;gy; tpoh> MUfjH xUthpd; <kf;fld; Mfpatw;iwf; Fwpj;Js;shH. 

Athd; fthq; 

 ,e;jpahTf;F te;j rPdg; gazpfSs; Athd; Rthq;Nf (fp.gp. 625 – 645) 

Kf;fpakhdtH. gpw rPdg; gazpfisf; fhl;bYk; mtH ,e;jpahtpy; mjpfkhd 

,lq;fSf;Fr; nrd;whH. mtH gpw Jwtpfisg; Nghy xJq;fp thotpy;iy. 

kw;wtHfisg; NghyNt mtUk; Gj;jkj E}y;fisj; jpul;b Muha;tjpYk;> Gfo; 

ngw;w Gj;j tp`huq;fisf; fhz;gijAk; jk;Kila mbg;gil Nehf;fkhff; 

nfhz;bUe;jhH. 

 “mtUila rkaf;Nfhl;ghL gue;j kdg;ghd;ikia mbg;gilaha;f; 

nfhz;lJ. ,ay;ghfNt mtH rkur Nehf;FilatH. mtUila gf;jp 

fLNehd;gpd; jd;ikiag; ngwtpy;iy. mthplj;jpy; NghJkhd cw;W Nehf;Fk; 

Mw;wy; ,y;iy. ghHj;jtw;iw tpopg;Gld; myrp MuhAk; gapw;rpAk; ,y;iy. 

njhpe;J nfhz;l nra;jpfis csepiwT jUk; Kiwapy; vOjp itf;Fk; 

jpwDk; ,y;iy. mjdhy; nrhy;y Ntz;ba nra;jpfs; gytw;iw mtH 

nrhy;yhky; tpl;L tpl;lhH” vd;W thl;lH]; $WfpwhH. 

rq;ftHkp 

 ghfpahDf;Fg; gpd;dH> njhlHe;J gy ngsj;jHfs; njd;dpe;jpahtw;Fk; 

rPdhtpw;Fk; ,ilapy; gazQ; nra;tjw;Ff; fly; topiaNa NjHe;njLj;jdH. 

rq;ftHkp vd;Dk; ,yq;ifj; Jwtp rPdhTf;Ff; fp.gp. 402-k; Mz;by; Ngha;r; 

NrHe;jhH. mq;F mtH kfprhrftpeak; vd;Dk; E}iyr; rPd nkhopapy; 

ngaHj;njOjpdhH. 

FztHkH 

 FztHkH rq;ftHkpiaf; fhl;bYk; Gfo; ngw;wtH. mtH rhthtpy; Gj;j 

rkak; guTtjw;Fg; nghpJk; fhuzuha; ,Ue;jhH. rPdhtpy; ngsj;jg; ngz; 

Jwtpfspd; mikg;G xd;iw epWtpdH. me;j mikg;ig epWTtjw;F mtH 

,yq;ifapypUe;J ngz; Jwtpfs; rpyiur; mtH ,yq;ifapypUe;J ngz; 
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Jwtpfs; rpyiur; rPdhTf;F tutioj;jhH. mtHgy ngsj;j E}y;fisr; 

rPdnkhopapy; ngaHj;J vOjpdhH. mtH ,yq;if ehl;bdH. rq;ftHkpf;Fg; gpd; 

rPdh nrd;wtH. 

jUkFg;jH 

 mtH Fruhj;jpypUe;j yhl;lh efiur; NrHe;jtH. ngsj;j rkaj;ijr; 

rhHe;jtH. mtH fp.gp. 6 Mk; E}w;whz;by; Gj;j rkaj;jpd; tsHr;rpf;Fj; Jiz 

Ghptjw;fhfr; rPdh nrd;whH. jUkFg;jH jk;Kila nrhe;j Ciutpl;L 

ntspNawp> Kjypy; ika ,e;jpahTf;Fr; nrd;W> gpd;dH rpwpJ rpwpjhf ele;J> 

fgprH> glf;\d;> fh\;fhH> lHghd; Kjypa CHfspd; topahf Vwj;jho fp.gp. 

590 Mz;by; rPdj; jiyefiuaile;J mq;NfNa jq;fptpl;lhH. mq;F mtH 

,e;jpa E}y;fisr; rPdnkhopapy; ngaHj;njOtjpYk;> Nkw;F ehLfisg; gw;wpa 

Fwpg;Gfi vOtjpYk; jk; tho;ehisr; nrytpl;lhH. 

tr;rpuNghjp 

 tr;rpuNghjp njd;dpe;jpahtpy; fp.gp. 661 Mk; Mz;by; gpwe;jhH. mtH 

ehye;jhtpy; jkJ 26 Mk; taJ tiuapy; fy;tp fw;whH. fp.gp. 689 ,y; 

fgpyth];Jf;Fg; Gdpjg; gazQ; nra;jhH. mjd;gpd; mtH njd;dpe;jpahtpw;Fj; 

jpUk;gpdhH. mg;nghOJ mNyhfpNjr;tur; rkaf; Nfhl;ghl;L Kiwf;Fj; 

njd;dpe;jpah ikakha; ,Ue;jJ. 

ghd;$ 

 mtH fp.gp. Kjy; E}w;whz;by; tho;e;jtH. mtH xU rPd vOj;jhsH. 

mtH vOjpa E}ypd; ngaH„,l;rpad; `hd;#‟ vd;gjhFk;. mtH ,e;NjhrPdh> 

fhQ;rp Nghd;w ,lq;fSf;Fk; nrd;Ws;shH. fp.K. Kjy; E}w;whz;bypUe;Nj 

njd;dpe;jpag; gz;lq;fs; fly; topahfr; rPdhtpw;Fr; nrd;wd vd;W $wpAs;shH. 

Gjpa ehLfisf; fz;Lgpbj;jy; 

 cyfpy; kj;jpa fpof;F ehLfspy; ,Ryhkpa ehfhpfk; gutpaJ. rPdhtpy; 

fd;g+\pa Gj;jrka ehfhpfk; ,Ue;jJ. ,e;jpah ,e;J ehfhpfj;jpd; jhafkhf 

tpsq;fpaJ. njd; mnkhpf;fhtpYk; tl mnkhpf;fhtpYk; khad; ehfhpfk; 

gutpapUe;jJ. Mg;gphpf;fhtpy; ePf;Nuh kf;fSk;> kj;jpa Mrpahtpy; 

kq;Nfhy;aHfSk;> grpgpf; flypd; jPTf;$l;lq;fspy; goq;Fb kf;fSk; tho;e;J 

te;jdH. 
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th];Nfhlfhkh 

 th];Nfhlfhkh NghHj;Jf;fPrpa ehl;ilr; NrHe;jtH. mtH ,e;jpahtpw;Ff; 

fly; topiaf; fz;L gpbj;jtH MthH. mtH NghHj;Jf;fy;ypy; cs;s 

JiwKfg; gl;bdkhd ird;rp]; gpwe;jhH. ,e;jpahtpd; nry;tj;ijg; ngw Nkw;F 

ehLfSf;fpilNa fLk; Nghl;b epytpaJ. ed;dk;gpf;if Kidiar; Rw;wpf; 

nfhz;L Mg;gphpf;fhf; fpof;Ff; flw;fiuapypUe;J fpof;F Kfkhfr; nrd;W 

,e;jpahtpd; Nkw;Ff; flw;fiuapy; cs;s fs;spf;Nfhl;ilf;F te;J NrHe;jhH. 

mtH INuhg;ghtpypUe;J J}uf; fpof;F ehlhd ,e;jpahtpw;Fg; Gjpa fly;top 

fz;Lgpbj;jjd; epidthfr; ryitf; fw;W}z; xd;iw mq;F ehl;bdhH. 

 mg;nghOJ fs;spf;Nfhl;ilapy; [hkhpd; kd;dH Mz;L te;jhH. [hkdpd; 

kd;dH flw;gil gyk; ngw;wtH. th];Nfhlfhkh mthplk; thzpfk; nra;a 

mDkjp Ntz;bdhH. kd;dH mjw;F ,ire;jhH. th];Nfhlfhkh thzpfj;jpw;Fr; 

Rq;fthp nrYj;j kWj;jhH. mjdhy; gy ,ila+WfSf;F MshdhH. %Hfs; 

thzpfj; Jiwapy; ngw;wpUe;j nry;thf;Fk; mjpfhuKk; th];NfhlfhkhTf;Fg; 

nghwhikiaf; fpswptpl;ld. %Hfis vjphpfshff; fUjpdhH. 

nfhyk;gR 

 nfhyk;gR fp.gp. 1451 Mk; Mz;by; ,j;jhypapy; cs;s n[Ndhth efhpy; 

tzpfH xUthpd; kfdhfg; gpwe;jhH. mtUila ngw;NwhHfs; fk;gs nerTj; 

njhopypy; <Lgl;bUe;jdH. gzf;fhuHfspd; nja;tkhd fpwp];Njhghpd; ngaH 

mtUf;F ,lg;ngw;wJ. nfhyk;gR ,sikapy; ,yj;jPd; nkhopiaAk; 

GtpapaiyAk; gbj;jhH. rpW fg;gy;fis Xl;bg; gofpdhH. ghtpahg; 

gy;fiyf;fofj;jpy; fzpjk; gapd;whH. mwptpay;> Gtpapay;> ePHtopr;nryT 

Nghd;wtw;wpy; mjpfkhd <LghL nfhz;lhH. cyfk; cUz;ilahdJ vd;Dk; 

vz;zk; nfhz;l nfhyk;g]; fPo;j;jpir ehLfis Nkw;wpir topahfr; 

nrd;wilayhk; vd vz;zpdhH. 

 fp.gp. 1485-y; nfhyk;g]; ];ngapDf;Fr; nrd;W ngHbdhz;l; murdplKk; 

murp ,rngy;yhtplKk; cjtp Nfl;lhH. mr;rkaj;jpy; murd; %HfisAk; 

K];ypk;fisAk; mlf;Fk; gzpapy; <Lgl;bUe;jhH. vdNt mtuhy; cjtp 

nra;a Kbatpy;iy. ,Wjpapy; murp ,rngy;yh jk; tpiyAaHe;j eiffis 

tpw;Wf; nfhyk;gRf;F cjt Kd;te;jhH. fp.gp. 1492-k; Mz;L Vg;uy; jpq;fspy; 

XH xg;ge;jj;jpy; ifnahg;gkpl;lhH. 
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ngHbdhz;l; nkfy;yd; 

 NghHj;Jf;fPrpa khYkpahd nkfy;yd; cyifr; Rw;wp te;j Kjy; gazp 

MthH. ,e;jpahtpYk; Mg;ghpf;fhtpYk; Kfk;kjpaHfspd; Mjpf;fj;ij xopf;fg; 

ghLgl;lhH. grpgpf;fly; mikjpahf ,Ue;jjhy; mf;fliy „mikjpf;fly;‟ vd 

mioj;jhH. 

 mtUila fg;gy;fspy; xd;whd tpf;Nlhhpah> nkhYf;f];> NghHdpah 

jPTfs; topahf ,e;Jkhf; fliy mile;J> gpwF Mg;gphpf;fhitr; 

Rw;wpf;nfhz;L ,Wjpahfr; nrg;lk;gH 1522-y; nrHtpiy mile;jJ. mJNt 

cyifr; Rw;wpa Kjy; fly; gazkhFk;. fly; gaz tuyhw;wpy; mg;gazk; 

rpwg;G tha;e;jjhFk;. ];ngapd; ehl;bdH Nkw;Fj;jpir topahf ,e;jpahTf;Fg; 

Gjpa top fz;Lgpbj;jdH. 

,gd; gJ}jh 

 ,gd; gJ}jh Kfk;kjpa kjj;ijr; NrHe;j %H ,dj;jtH MthH. 

Xa;tpd;wp Ma;Tg; gazq;fis Nkw;nfhz;ltH. mtH fp.gp. 1300-y; lhQ;rpahpy; 

gpwe;jhH. mtH jk;Kila 22 Mk; tajpy; nrhe;j Ciu tpl;Lg; Gwg;gl;L 

mLj;J 30 Mz;Lf; fhyk; XahJ gazk; nra;J nfhz;Nl ,Ue;jhH. 

 ,gd; gJ}jh ,e;jpahtpy; ePz;lfhyk; jq;fpapUe;jhH. ,e;jpa ehl;bd; 

,aw;if tsq;fs;> gapHj; njhopy;> kf;fspd; gof;ftof;fq;fs;> Mg;fhdpa 

Ml;rpapy; mtHfSila murpay;> rKjha mikg;Gfs;> tuyhW Nghd;w 

nra;jpfis vOjp itj;Js;shH. ,gd; gJ}jh ,e;jpahtpy; ,Ue;j fhyj;jpy; 

Kfk;kJ Jf;sf; by;yp Ry;jhdhf ,Ue;jhH. fp.gp. 1342-y; Kfk;kJ Jf;sf; 

rPdhTf;F mDg;gpa J}Jf;FOTld; mtUk; nrd;whH. 

ghHj;jNyhkpNah laR 

 mtH xU NghHj;Jf;fPrpaf; fg;gy; jiytH MthH. mtH ed;dk;gpf;if 

Kidiaf; fz;L gpbj;jhH. mtH NghH;j;Jf;fPrpa murH ,uz;lhk; [hdpd; 

cjtpAld; gazj;ij Nkw;nfhz;lhH. mtH fp.gp. 1478-y; ,ypRgd; 

JiwKfj;jpypUe;J ,uz;L fg;gy;fSld; Gwg;gl;lhH. Mg;gphpf;ff; 

flw;fiufisf; fhz;gJk; ,ejpahtpw;Fg; GJtop fhz;gJk; mtUila gaz 

Nehf;fkhFk;. mtH 3-2-1488 ,y; Nkhry; tisFlhit mile;jhH. gpd; 

ed;dk;gpf;if Kidia mile;J mq;nfhU J}iz epWtp mjpy; „Gay;Kid‟ 

vd;W vOjpdhH. gpd;dH mJ „ed;dk;gpf;if Kid‟ vd;W ,uz;lhk; [hdpdhy; 
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toq;fg; ngw;wJ. mtH gpNurpy; flw;fiuapypUe;J jpUk;Gk;nghOJ 

#iwf;fhw;wpy; mfg;gl;L> fp.gp. 1500 ,y; khz;lhH. 

Rw;;Wyh gazpfs; gw;wpa Gs;sp tptuq;fs; 

 ,e;jpahtpw;F tUk; Rw;Wyhg; gazpfspd; vz;zpf;if Mz;Lf;F Mz;L 

mjpfhpj;J tUfpwJ. ntspehl;Lg; gazpfs; ,e;jpahtpw;F tUtjhy; ,e;jpa 

ehl;bw;F kpFjpahd tUkhdk; fpilf;fpwJ. 1988Mk; Mz;by; ,e;jpahtpw;F 

11>39>992 ntspehl;Lr; Rw;Wyhg; gazpfs; te;Js;shH;. tq;fhsNjrk;> 

ghfp];jhd; ehl;Lg; gazpfs; ,t;ntz;zpf;iff;Fs; mlq;fkhl;lhHfs;. 1989 

Mk; Mz;by; 13>35>392 Rw;Wyhg; gazpfs; ,e;jpahtpw;F te;Js;sdH. 1987-1988 

Mk; Mz;by; 1890 Nfhb &ghAk;> 1988-1989 Mk; Mz;by; 2100 Nfhb &ghAk; 

tUkhdk; fpilj;Js;sJ. 1990-1991 Mk; Mz;by; 2400 Nfhb &gha; tUkhdk; 

fpilf;Fk; vd vjpHghHf;fg;gLfpwJ. 

 ,d;W Rw;Wyh kf;fspd; Njitfspy; xd;whf khwptpl;lJ. kpFjpahd 

Xa;T> kf;fspd; tho;f;ifj; juk;> Nghf;FtuT> tpiuthd nra;jpj; njhlHGf; 

fUtpfs;> kf;fspd; nrytopf;Fk; jpwd; Nghd;wit Rw;Wyhit 

kpFjpg;gLj;jpAs;s. cstpay;> rKjhatpay;> nghUspay; Nghd;wtw;wpd; 

mbg;gilapy; Rw;wyh nry;Yk; epiy ,d;W cyfpy; Vw;gl;L cs;sJ. 

Rw;Wyhtpdhy; nghUshjhu Cjpak; fpilf;fpwJ. ,d;W INuhg;ghtpw;Fk;> 

tlmnkhpf;fhtpw;Fk; kpFjpahd gazpfs; nry;fpd;wdH. mjdhy; mt;tpU 

ehLfSk; kpFjpahd Cjpak; ngWfpd;wd. tsHe;J tUk; ehLfSk; Rw;Wyhj; 

Jiwapy; kpFjpahd MHtk; fhl;Ltjhy; mitAk; ,yhgk; ngWfpd;wd. 

njhlf;fj;jpy; gzf;fhuHfNs Rw;Wyhr; nrd;wdH. njhopyhsH rl;lj;jpw;Fg; gpd; 

xt;NthH Mz;Lk; 300 kpy;ypad; njhopyhsHfs; cyfr; Rw;Wg;gazk; 

Nkw;nfhs;fpd;wdH. vdNt cyfr; Rw;Wyhg; gazpfisg; gw;wpg; Gs;sp tptuk; 

Nrfhpg;gJ kpfTk; Njitahd xd;whFk;. nghUshjhu> r%fj; JiwfSld; 

Rw;Wyhj; Jiw nfhz;Ls;s cwit mwpe;J nfhs;sTk;> Mz;Lf;F Mz;L 

vz;zpf;ifapy; NtWgLk; Rw;Wyhg; gazpfis xg;gpl;Lg; ghHf;fTk; Gs;sp 

tptuq;fs; cjTk;. 

Rw;Wyhit msj;jy; 

 Rw;Wyhit Kiwahf msf;fpd;w Kiw mz;ikapy; Vw;gl;ljhFk;. 

,Ugjhk; E}w;whz;bd; njhlf;fj;jpy; fzprkhd Rw;Wyhg; gazpfs; Rw;Wg; 

gazk; Nkw;nfhz;ljhy;> Rw;Wyhit msf;fpd;w Njit Vw;gl;lJ. Rw;Wyhg; 
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gazpfis msg;gjw;F nkf;tpd; vd;gtH %d;W topfisf; $wpAs;shH: 

1.gazpfs; xU ehl;bd; vy;iyiaf; flf;Fk;nghOJ> 2.gzk; khw;Wk;nghOJ> 

3.VNjDk; Xhplj;jpy; jq;Fk;nghOJ vd;Dk; %d;W tiffspy; ntspehl;Lg; 

gazpfisf; fzf;nfLf;fyhk; vd;W $wpAs;shH. 

 ,e;j %d;W KiwfSk; njspthdit my;y> xt;nthd;wpYk; 

epiwFiwfs; cs;sd. Rw;Wyhg; gw;wpa Gs;sp tptuq;fisr; Nrfhpg;gtHfs; 

Rw;Wyhg; gazpfspd; tUifiaf; fzf;nfLf;fpd;wdH. xUtNu XH Mz;by; 

xU ehl;bw;F MW jilt te;jpUe;jhy; MW gazpfs; te;jjhff; 

fzf;nfLf;fpd;wdH. rpy rkaq;fspy; xNu gazpia ,Utuhff; fzf;nfLf;Fk; 

#o;epiy Vw;gl;Ls;sJ. gpnuQ;Rf;fhuH xUtH jk; CHjpapy; NghHj;Jf;fy;Yf;F 

];ngapd; topahfg; gazk; nra;fpwhH vd;W itj;Jf; nfhs;Nthk;. mtH 

NghHj;Jf;fy;Yf;Fg; NghFk;nghOJ xU jlitAk;> gpuhd;Rf;Fj; jpUk;Gk; 

nghOJ xU jlitAk; vd ,uz;LKiw vz;zg;gLfpwhH. mjhtJ mtH 

];ngapd; ehl;Lf;F ,UKiw te;jjhff; fzf;nfLf;fg;gLfpwhH. 

 gazpfs; ehl;ilf; flf;Fk;nghOJ vLf;Fk; vz;zpf;iff;Fk; tpLjpapy; 

jq;fpapUg;gtH vz;zpf;iff;Fk; kpFe;j NtWghLfs; cs;sd. rhd;whf> fp.gp. 

1971-y; 19>62>600 NgH NghHj;Jf;fy; ehl;bd; vy;iyiaf; fle;J nrd;Ws;sdH. 

me;j Mz;by; 12>87>600 NgH tpLjpapy; jq;fpAs;sdH. gfy; Rw;Wyhg; 

gazpfSk;> fg;gy; gazpfSk; mt;NtWghl;bw;Ff; fhuzk; MtH. tpLjpapy; 

jq;fpatHfisf; fzf;nfLf;Fk; nghOJ xUtNu ,uz;L tpLjpfspy; 

jq;fpapUf;fyhk;. mr;rkaq;fspy; rhpahd Gs;sp tptuq;fs; fpilf;fhky; NghFk;. 

rpy rkaq;fspy; Rw;Wyhg; gazpf;Fk; tzpfUf;Fk; cs;s NtWghL njhpahky; 

NghFk; XH may;ehl;Lr; Rw;Wyhg; gazpAld; cs;ehl;Lf;fhuUk te;jpUf;fyhk;. 

mit vy;yhk; Rw;Wyhit msg;gjw;Fj; jilf; fw;fshf cs;sd. 

msf;Fk; Kiwfs; 

 gazpfs; xU ehl;bw;Fs; Eiotijf; flTr;rPl;L> jq;Fk; chpik> 

fg;gypypUe;J jiuapy; ,wq;Fjy; Nghd;w KiwfspdhNyh> tpLjpapy; Kd;gjpT 

nra;tijf; nfhz;Nlh> gazpfs; fhNrhiyia khw;Wk; nghONjh cs;s 

vz;zpf;ifiaf; nfhz;L fzpf;fyhk;. mit epUthfj;jpd; Jizg;gadhy; 

Vw;gLtjhFk;. mg;Gs;sp tptuk; rhpahdjhf ,Uf;Fk;. mg;Gs;sp tptuj;jpdhy; 

gazpfisg; gw;wpa r%fg; nghUshjhu epiyiaj; njhpe;J nfhs;sKbahJ. 
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 ,uz;lhtJ Kiw khjphp mstha;T KiwahFk;. Rw;Wyhg; gazp 

ehl;bw;Fs; tUk;nghOJk; ehl;il tpl;Lg;Gwg;gLk; nghOJk; tpdh thpir 

nfhLj;J epug;gpj; jur; nrhy;yyhk;. mk;Kiwapdhy; Rw;Wyhg; gazpfis 

Nehpy; re;jpf;f KbfpwJ. mtHfisg; gw;wpa KOikahd nra;jpfis 

mwpe;Jnfhs;s KbfpwJ. 

 ,q;fpyhe;jpy; tzpf thhpak; cyfg; gazpfspd; mstha;it 

Nkw;nfhz;lJ. gazpfSs; rpyiu thD}Hjp epiyaq;fspy; my;yJ 

JiwKfq;fspy; Ngl;b fz;L nra;jpfs; Nrfhpj;jJ. Mz;L KOtJk; 

mstha;T Nkw;nfhz;L gazpfsplkpUe;J kpFjpahd nra;jpfisr; Nrfhpj;jJ. 

1951-y; ,q;fpyhe;J Njrpa Rw;Wyh mstha;tfk; Rw;Wyh Kbj;J tPl;bw;Fr; 

nrd;w gazpfSf;F tpdhg; gl;baiy mDg;gpr; nra;jpfisr; Nrfhpj;jJ. 

mt;tifapy; Nrfhpf;fg;gl;l nra;jpfs; Rw;Wyhj;Jiw gw;wpa rpy cz;ikfis 

ntspf;nfhzHe;jd. gphpl;b\; Rw;Wyhf; fofKk; jdpg;gl;l Kiwapy; mstha;T 

elj;jpaJ. 

 xU Fwpg;gpl;l fhyj;jpy; xU Fwpg;gpl;l Rw;Wyh ikaj;jpw;F vj;jid 

Rw;Wyhg; gazpfs; te;Js;sdH? vd;w fzf;nfLg;Gk; Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. xU 

Fwpg;gpl;l fhyk; vd;gJ xU khjk;> MW khjq;fs; my;yJ Xuhz;lhfTk; 

,Uf;fyhk;. rpy ehLfs; XH Mz;ilf; Fwpg;gpl;l fhykhf itj;Js;sd. xU 

Fwpg;gpl;l ,lj;jpw;F vj;jid Rw;Wyhg; gazpfs; te;jdH? vd;W 

fzf;nfLf;fhky;> vj;jid Rw;Wyhg; FOf;fs; te;jd? vd;w fzf;nfLg;Gk; 

Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. jdp egH fzf;fpy; xUtNu xNu Mz;by; gy jlitfs; 

mt;tplj;jpw;F te;jpUf;f$Lk;. vdNt fz;nfLg;gpy; rpf;fy;fs; Vw;gLk;. 

 jq;Fk; ehl;fisf; nfhz;Lk; fzf;nfLg;G eilngWtJz;L. xU 

Rw;Wyhg; gazp xU Fwpg;gpl;l Rw;Wyh ikaj;jpy; vj;jid ehl;fs; 

jq;fpapUe;jhH vd;Wk; fzf;nfLg;gJ cz;L. mtH jq;fpa ehl;fspd; 

ruhrhpiaf; fzf;fpy; nfhs;tH. 1979-y; ,e;jpahtpy; ntspehl;Lg; gazpfs; 25.6 

ehl;fs; jq;fpAs;sdH. ntspehl;Lf;fhuHfs; jq;fpapUe;j ehl;fisAk;> me;j 

tl;lhuj;J kf;fs; jq;fpapUe;j ehl;fisAk; jdpj;jdpahff; fzf;nfLg;gJk; 

cz;L. 1979-y; ,e;jpahtpy; njd;fpof;F Mrpahitr; rhHe;jtHfs; 41.5 

ehl;fSk;> Nkw;F INuhg;ghitr; NrHe;j kf;fs; 25 ehl;fSk; jq;fpAs;sdH. 

mk;KiwahdJ rhpahd jftiyr; juhJ. NkYk; nra;jpfisr; Nrfhpg;gjw;F 

kpFjpahd ehl;fs; MFk;. nryTk; mjpfkhFk;. tpLjpfspypUe;J fpilf;Fk; 
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Gs;sp tptuq;fspypUe;J mtH vj;jid ehl;fs; me;j tpLjpapy; jq;fpdhH? 

vt;tif miwfspy; jq;fpdhH? vt;ntt;tplq;fisr; Rw;wpg; ghHj;jhH? mtH 

ve;j ehl;ilr; rhHe;jtH? Nghd;w nra;jpfis mwpe;J nfhs;syhk;. 

mr;nra;jpfisj; jdpahH tpLjpfspy; ,Ue;J Nrfhpg;gJ rw;Wf; fbdkhFk;. xNu 

,lj;jpy; gztrjp fhuzkhfTk;> gpw trjpfs; fhuzkhfTk; xU gazp ,uz;L 

tpLjpfspy; jq;fpapUf;fyhk;. mk;khjphpahd rkaq;fspy; Kd;ndr;rhpf;ifahfr; 

nray;gl Ntz;Lk;. 

 xU ehl;bw;Fs; tUk; xt;nthU ntspehl;Lg; gazpaplKk; XH 

ml;iliaf; nfhLj;J epug;gpj;jur; nrhy;y Ntz;Lk;. mjid EioT vd;gH. 

me;j EioT jiu topahfTk;> fg;gy; topahfTk;> tpkhdk; topahfTk; 

eilngwyhk;. mtHfisg; gw;wpa nra;jpfisr; Nrfhpj;Jg; gpd; jdpj;jdpahfg; 

gphpg;gH. mtH ve;j ehl;bypUe;J te;jhH? vg;gUtj;jpy; te;jhH? vt;tif 

thfdj;jpy; te;jhH? mtUila taJ? Mzh? ngz;zh? mtH vt;tsT fhyk; 

jq;fpapUe;jhH? Nghd;w nra;jpfs; gphpj;njLj;J Muha;g;gLk;. %d;W tajpw;Ff; 

Fiwe;j Foe;ijfisf; fzf;fpy; NrHj;Jf; nfhs;tjpy;iy. 

 Rw;Wyhit tzpfkhf;Ftjw;Fk;> Rw;Wyhit tphpTgLj;Jtjw;Fk; 

jdpr;rpwg;G tha;e;j Gs;sp tpgjk; gad;gLk;. Rw;Wyhitg;gazpapd; taJ> ghy;> 

njhopy;> tUkhdk;> xU Rw;Wyhg; gazp xU Rw;Wyh ikaj;jpy; jq;fpa 

ehl;fs;> gad;gLj;jpa thfdq;fs;> jq;fpapUe;j tpLjpfspd; gphpT> jdpahfr; 

nrd;whuh? FOthfr; nrd;whuh? xU Rw;Wyh ikaj;jpy; jqfpapUf;Fk; nghOJ 

mtuJ elj;ij> gazp gbj;j nra;jpj;jhs; my;yJ gj;jphpifapd; juk;> mtH 

rpwg;G tha;e;j Rw;Wyh ikaj;jpw;Fr; nryyhjjd; fhuzk; Nghd;wit jdpr; 

rpwg;G tha;e;j Gs;sp tptuj;jpw;Fs; mlq;Fk;. mit Rw;Wyhit 

tzpfkhf;fTk;> ikaj;ijj; jpl;lkpl;L tphpTgLj;jTk; gad;gLk;. 

nrytopf;fg;gl;l njhif gw;wpa Gs;sp tptuk; 

 nrytopf;fg;gl;l njhir gw;wpa Gs;sp tptuq;fis 1.gazj;jpq;fhfr; 

nrytplg;gl;l njhif> 2.xU Fwpg;gpl;l Rw;Wyh ikaj;jpy; jq;Ftjw;fhfr; 

nrytplg;gl;l njhif vd ,uz;L tifahfg; gphpf;fyhk;. nghUshjhu 

mbg;gilapy; Rw;Wyhit msg;gjw;F mj;njhif kpfTk; gad;gLk;. xU 

Rw;Wyh ikaj;jpy; xU nryhtzpiaf; fzf;fplyhk;. mNj Neuj;jpy; xU 

ntspehl;Lg; gazp nrytopf;Fk; midj;Jj; njhifAk; me;epar; nryhtzpia 
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<l;bj; jUk;. nghJthfr; nrytopf;fg;gl;l njhif gw;wpa Gs;sp tptuq;fis 

vLj;Jf; nfhs;Stjpy;iy. 

 xU Rw;Wyh ikaj;jpy; nrytplg;gl;l nkhj;jj; njhifia nkhj;jr; 

Rw;Wyhf; FOthy; tFj;Jf; fpilf;Fk; tpfpjk; xU ehisf;Fr; nryT nra;j 

njhifahFk;. mj;njhif Rw;Wyhtpdhy; Vw;gLk; nghUshjhur; rpwg;igf; 

Fwpf;Fk;. NkYk; mJ vt;tifr; Rw;Wyhg; gazpfs; mq;F te;Js;sdH 

vd;gijAk; fhl;Lk;. 1976-y; 220 cyfr; Rw;Wg;gazpfs; 43>000 kpy;ypad; 

mnkhpf;f lhyH gzj;ijr; nrytopj;Js;sdH. 1979-y; ,e;jpahtpw;Fs; 7>64>781 

ntspehl;Lg; gazpfs; te;Js;sdH. mtHfs; ,e;jpahtpy; 3>380 kpy;ypad; &gha; 

nrytopj;Js;sdH. xt;nthU ntspehl;Lg; gazpAk; ,e;jpahtpy; nrytpl;l 

njhifiaf; nfhz;L me;epar; nryhtzp fzf;fplg;gLfpwJ. 

msj;jypd; rpwg;G  

 1.xt;nthU Mz;Lk; vj;jid ntspehl;Lg; gazpfs; te;jdH? 

2.mt;thz;by; mjw;F Ke;jpa Mz;iltpl kpFjpahd gazpfs; te;jduh? 

my;yJ vz;zpf;ifapy; Fiwe;Js;sduh? 3.mjw;fhd fhuzq;fs; ahit? 

4.gazpfs; vt;tif thfdq;fspy; gazk; nra;jdH? 5.vj;jid ehl;fs; 

jq;fpapUe;jdH? 6.vt;tif tpLjpfspy; jq;fpapUe;jdH? 7.mtHfs; vt;tif 

trjpfis vjpH ghHj;jdH? 8.mtHfs; vt;tsT gzk; nrytopj;jdH? Nghd;w 

nra;jpfisj; njhpe;J nfhs;syhk;. mt;tptuq;fs; vjpHfhyj; jpl;lj;jpw;Fg; 

gad;gLk;. xU gazp tpLjpapy; vj;jid ehl;fs; jq;fpdhH? mtH ve;j 

tifahd trjpfsi vjpHghHj;jhH? vd;gijf; nfhz;L vjpHfhyj;jpy; vt;tif 

tpLjpfisf; fl;lNtz;Lk; vd;w jpl;lk; cUthFk; Rw;Wyhg; gazpapd; 

nrytpLk; jpwidAk; ftdpf;f Ntz;Lk;. mnkhpf;fHfSk;> Nkw;F 

nrUkhdpaHfSk; kpFjpahd gzj;ijr; nrytopf;fpd;wdH. mtHfsJ 

Njitia czHe;J> mtHfisf; ftHe;J Rw;Wyhit tphptilar; 

nra;aNtz;Lk;. mjdhy; ehl;bd; tUkhdk; ngUFk;. ,Rghdpah ehl;by; Vio 

gzf;fhud; vd;w NtWghbd;wpj; jpl;lkpl;l For; Rw;Wyhf;fs; 

Nkw;nfhs;sg;ngWfpd;wd. NghHj;Jf;fy;ypy; caH tUthAk; eLj;ju tUthAk; 

cs;s FLk;gj;jpdH Rw;Wyh nry;fpd;wdH. vdNt xt;nthU ehLk; jq;fs; 

ehl;bd; #o;epiyf;Nfw;gr; Rw;Wyhj; jpl;lq;fis khw;wp mikj;Jf; nfhs;s 

Ntz;Lk;. 
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 1960-y; I.eh. rig tsHeJ tUk; ehLfspd; Rw;Wyh ikaq;fspd; kPJ 

kpFjpahd ftdk; nrYj;jpaJ. me;ehLfspy; Rw;Wyhj; Jiwapy; Vw;gl;l 

rpf;fy;fSf;Fj; jPHT $wpaJ. Rw;Wyh ty;YeHfis mDg;gp me;ehLfspy; 

Rw;Wyhit Nkk;gLj;j MNyhridfs; toq;fpaJ. I.eh. rig cyfr; Rw;Wg; 

gazj;jpw;Nf Kf;fpaj;Jtk; nfhLj;jJ. cyfr; Rw;Wg; gazj;ij Muha;e;jJ. 

mf;fhyj;jpy; cs;ehl;Lr; Rw;Wg;gazj;ijg; gw;wpf; fzf;nfLf;f Ntz;Lk; 

vd;Dk; MHtKk; Vw;gl;lJ. xt;nthU ehLk; Rw;Wyhtpd; rpwg;ig mwpe;J 

Rw;Wyhj; Jiwia Nkk;gLj;jpaJ. mjdhy; cyfr; Rw;Wg; gazKk;> 

cs;ehl;Lr; Rw;Wg; gazKk;> cs;ehl;Lr; Rw;Wg; gazKk;> tl;lhur; Rw;Wg; 

gazKk; kpFjpahd rpy ehLfs; cs;ehl;Lr; Rw;Wg; gazpfspd; 

vz;zpf;ifAk; fzf;fpl;ld.  

 Rw;Wyh tzpfr; re;ij mbg;gilapy; Gs;sp tptuq;fisr; Nrfhpg;gJld;> 

Rw;Wyhg; gazpfspd; nryTf; fzf;ifAk; Nrfhpf;fj; njhlq;fpdH. clypay;> 

cstpay;> rKjhatpay;> Nghd;wtw;wpd; fhuzkhf xU Rw;Wyhg;gazp xU 

Rw;Wyh ikaj;ijj; NjHe;njLf;fpwhH vd;Dk; tptuKk; fpilj;jJ. mit 

mq;fPfhuk;> Gjpad fw;wy;> kjpg;G> Xa;ntLj;jy;> tzpfk; nra;jy;> gazpfspd; 

tpUg;G ntWg;G Nghd;wtw;wpd; VNjDk; xd;wpdhy; khWgl;lJ MFk;. vdNt xU 

ehL Rw;Wyhg; gazpfspd; vz;zpf;ifAk;> mtHfsJ MHtj;ijAk;> 

tpUg;gj;ijAk; njhpe;J itj;jpUf;fNtz;Lk;. Rw;Wyhg; gazpfspd; 

Fzq;fisAk;> mtHfsJ elj;ij KiwfisAk; mwpe;jpUf;f Ntz;Lk;. vdNt 

Rw;Wyhr; re;ijapy; ntw;wp fhzr; Rw;Wyhg; gazpfspd; Fzq;fis 

mwpe;jpUg;gJ kpfkpf Kf;fpakhFk;. 

 fPo;f;fz;l tiffspy; Rw;Wyhj; Jiwiaf; fzf;fPL nra;ayhk;. 1.xU 

Fwpg;gpl;l Rw;Wyh ikaj;jpd; rpwg;gpid kjpg;gPL nra;jy;> mt;tplk; Njrpa 

mstpNyh> tl;lhu mstpNyh> khtl;l mstpNyh ,Uf;fyhk;. Rw;Wyhg; gw;wpa 

Gs;sp tptuq;fs; me;ehl;bd; nghUshjhuj;ij caHj;Jk; vd;gijAk; 

Muhayhk;. 2.xU Rw;Wyh ikaj;jpd; Gw mikg;GfisAk;> cs;sikg;GfisAk; 

jpl;lkpl;L tsHf;fyhk;. Rw;Wyhg; gazpfspd; vz;zpf;if> gaz tiffs;> 

jq;Fkpl trjpfs;>gazpfs; tpUk;Gk; trjpfs;> gazpfspd; jq;Fk; fhyk;> 

gazpfs; nrytpLk; njhif> gazpfspd; thq;Fk; jpwd; Nghd;wit 

Rw;Wyhitj; jpl;lkpLtjw;Fg; gad;gLk;. 3.Rw;Wyhit Nkk;gLj;Jtjw;Fk;> 

Rw;Wyhitr; re;ijg; gLj;Jtjw;Fk; Rw;Wyhr; nrd;w gazpfs; fzf;Fk;> 

Rw;Wyhr; nry;y tpUk;Gk; gazpfs; gw;wpa fzf;Fk; Njitg;gLk;. gazpfspd; 
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Njitia mwpe;J Rw;Wyh ikaq;fis tphpTgLj;j KbAk;. 4.Rw;Wyhg; 

gazpfspd; tpUg;G ntWg;Gfis mwpayhk;. 

re;ijg; gFg;G 

 gPw;wH vd;gtH Rw;Wyhg; gazpfis 1.,d;gg; nghOJNghf;Fg; gazpfs; 

2.tzpfg; gazpfs; 3.mit ,uz;Lk; ,y;yhj gpwNehf;fq;fisf; nfhz;l 

gazpfs; vd %d;W tifshfg; gphpf;fpwhH. 

,d;gg;; nghOJNghf;Fg; gazpfs; 

 Rw;Wyhg; gazpfspy; mt;tifapdNu kpFjpahff; fhzg;gLfpd;wdH. 

cyfg; gazpfspy; 2/3 gq;F mt;tifapdNu MtH. Rw;Wyh ikaj;ijj; 

NjHe;njLg;gJ gazpfspd; ifapy; cs;sJ. murpay; jilfs;> gzkhw;Wj; 

jilfs;> fpilf;Fk; Xa;T Neuk; Nghd;w jilfs; ,Ug;gpDk; xU Fwpg;gpl;l 

,d;gg; nghOJ Nghf;fpw;fhf mt;tif ,lq;fisj; NjHe;njLf;fpd;wdH. mq;Fr; 

nry;Yk; nryit mg;gazpNah> ngw;NwhHfNsh> ez;gHfNsh Vw;Wf; 

nfhs;fpd;wdH. mtH nrytopf;Fk; gzk;> nrytpLk; Neuk;> rk;gsj;Jld; $ba 

tpLKiw> mtuJ r%fg; nghUshjhuf; fy;tpg; gpd;dzp> jw;fhyr; Rw;Wyhtpd; 

Nghf;F> xU ehl;bd; fl;Lg;ghLfs; Nghd;wit ehl;ilAk; ,lj;ijAk; 

NjHe;njLf;f cjTk;. gazr;rYif my;yJ js;Sg;gbg; gazr;rPl;L 

Nghd;wit Rw;Wyhitj; J}z;;Lk;. ,d;gg; nghOJNghf;Fr; Rw;Wyhg; gazj;ij 

ikakhf itj;J ,aq;Fk;. 

tzpfg; gazk; 

 tzpfg; gazk; ,d;gg; nghOJNghf;Fg; gazj;ij tpl %d;W topfspy; 

NtWgLfpwJ. 1.gazp nry;Yk; ,lk; jpl;ltl;lkhf tiuaWf;fg;gLfpwJ. 

mjid kw;wtHfshy; khw;wKbahJ. 2.mg;gazj;jpw;F MFk; nryit 

me;epWtdk; my;yJ fk;ngdp Vw;Wf; nfhs;fpwJ. 3. gazr; nryT $bdhYk; 

Fiwe;jhYk; gazk; jilg;glg; Nghtjpy;iy. tzpfg; gazk; nrytpy; 

nefpOk; jd;ikAilaJ. gazr; rYif my;yJ js;Sgbg; gazr;rPl;L 

Nghd;wit Rw;Wyhitj; J}z;lg; Nghtjpy;iy. tzpfg; ngUf;fpw;Nfw;g tzpfr; 

Rw;WyhTk; ngUFk; tpLKiw ehl;fSk; Rw;Wyhit vt;tifapYk; ghjpf;fg; 

Nghtjpy;iy. tzpfg; gazp vspjhfTk;> tpiuthfTk; gazk; nra;aTk;> 

nray;fisr; nra;aTk; tpUk;GthH. tzpfg; gazk; ,d;W cyfpy; 

ngUfpAs;sJ. 
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%d;whk; tifapdH 

 ez;gHfs;> cwtpdHfs; Nghd;Nwhiuf; fhzr; nry;yy;> cly; eyk;> 

fy;tp> Njrpa khehLfspy; fye;J nfhs;sr; nry;yy; Nghd;w gazq;fs; 

%d;whk; tifapdjhFk;. rpyH tpLKiwr; Rw;Wyhtpy; ez;gHfisf; fhzr; 

nry;tH. tzpfg; gazpfs; jq;fs; gzp Kbe;jTld; ez;gHfisAk;> 

cwtpdHfisAk; ghHj;J tpl;Ltuyhk;. vdNt %d;whk; tifapdiuj; 

jpl;ltl;lkhf tiuaWj;Jf; $wKbahJ. 

gUt fhyr; rpf;fy;fs; 

 gUt fhyj;jpdhy; xUGwk; Rw;Wyh tsHe;jhYk;> ,d;ndhU Gwk; 

jsHr;rpailfpwJ. gUtfhyg; gazk; vd;gJ Mz;bd; xU Fwpg;gpl;l fhyj;jpy; 

kl;Lk; eilngWtjhFk;. mJ rpf;fdkhdJ vd;W $wKbahJ. rhd;whff; 

Fw;whyj;jpw;F Mz;bw;F ehd;F khjq;fNs gazpfs; tUfpd;wdH. kw;w vl;L 

khjq;fspy; mq;Fr; nra;ag;gl;Ls;s trjpfspdhy; tUkhdk; ,y;yhky; 

NghfpwJ. mg;nghOJ Ntiyapy;yhj; jpz;lhl;lKk; Vw;gLfpwJ. rpy 

kiyg;gFjpfs; Nfhilf;fhyk;> FspHfhyk; vd ,Utifg; gUt fhyq;fisf; 

nfhz;Ls;sd. gUt fhyj;jpdhy; gazpfSf;F Vw;wthW CHjp trjpfisAk; 

nra;Jtu Kbtjpy;iy. gUt fhyr; Rw;Wyh ikaq;fspy; kpFjpahd gzj;ijr; 

nrytopj;J Nkk;gLj;jTk; nra;Jju Kbtjpy;iy. gUt fhyr; Rw;Wyh 

ikaq;fSf;F ,d;gg; nghOJ Nghf;fpdNu kpFjpahf tUfpd;wdH. tzpfg; 

gazpfs; mt;tsthf tUtjpy;iy. tpLjpfs; elj;JeHfs; gUtfhyr; 

Rw;Wyhit nkd;ikahf elj;j tpUk;Gfpd;wdH. mtHfs; kw;wf; fhyq;fspy; 

Fiwe;j fl;lzk; t#ypf;fpd;wdH. khepy muRk;> kj;jpa muRk; mt;tplq;fspy; 

fiy> ,ir> ehlfk; Nghd;wtw;iwg; ngUf;fpdhy; gUtky;yhj fhyj;jpYk; 

mq;Fg; gazpfs; tUtH. gy Nkk;ghl;Lj; jpl;lq;fis cUthf;fp> thfd 

trjpfisg; ngUf;fpAk; gUtky;yhj fhyj;jpYk; gazpfs; te;J nry;YkhW 

nra;aNtz;Lk;. tpohf;fs;> rpwg;Gf; nfhz;lhl;lq;fs;> rpwg;Gr; Rw;Wyhf;fs;> 

Fiwe;j tpiy> nghOJNghf;F eltbf;iffs; Nghd;wit Mz;L KOtJk; 

gazpfis tutiof;Fk;. 

cyfr; Rw;Wyhtpd; msT 

 cs;ehl;Lr; Rw;Wyhittpl cyfr; Rw;Wyh kf;fisf; ftuf;$baJ. 

Mdhy; kpFjpahd gazpfs; cs;ehl;Lr; Rw;WyhitNa Nkw;nfhs;fpd;wdH. 

1967-k; Mz;by; mnkhpf;fhtpy; 124.6 kpy;ypad; kf;fs; (86%) cs;ehl;Lg; 
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gazk; nra;Js;sdH. 20 kpy;ypad; kf;fs; (14%) ntspehl;Lg; gazk; 

nra;Js;sdH. 1972 Mk; Mz;by; Nkw;nfhz;Ls;sdH. 8.5 kpy;ypad; kf;fs; 

ntspehl;Lg; gazk; Nkw;nfhz;Ls;sdH. vdNt cs;ehl;Lg; gazKk; kpf 

Kf;fpakhdjhFk;. rpwg;ghfr; Rw;Wyhg; gazpfis cz;lhf;Fk; ehLfs;> 

cyfr; Rw;Wyhg; gazpfspd; vz;zpf;if. Nghd;wit Kd;Ndu gl;ba tpl;Lf; 

fhl;lg;gl;Ls;sd. 

 cyfr; Rw;Wyhf; fofk; 1975-k; Mz;by; kpFjpahd Rw;Wyhg; gazpfs; 

nrd;w ehLfisg; gw;wpa Gs;sp tptuq;fisj; je;Js;sJ. 

 1973 Kjy; 1978 tiu cyfpy; Rw;Wyhg; gazpfs; jq;fpAs;s ehl;fspd; 

ruhrhp vz;zpf;ifia cyfr; Rw;Wyhf; fofk; je;Js;sJ. 

ehLfs; 1973 
ehl;fs; 

1974 
ehl;fs; 

1975 
ehl;fs; 

1976 
ehl;fs; 

,e;jpah 

epa+rpyhe;J 

gpypg;igd;]; 

nfhhpaf;FbauR 

rpq;fg;g+H 

27.20 

18.80 

7.81 

4.20 

5.10 

25.30 

20.59 

7.81 

3.70 

5.10 

27.10 

21.95 

7.81 

3.80 

5.30 

25.2 

- 

- 

4.2 

3.6 

 

,e;jpahtpy; mjpfkhd ruhrhp ehl;fSk;> nfhhpaf; Fbaurpy; Fiwe;j ruhrhp 

ehl;fSk; gazpfs; jq;fpAs;sdH. 

 
ehLfs; 

nkhj;jg; 
gazpfs; 
(Mapuj;jpy;) 

cyfk; 
Rw;wpatHfs; 
(Mapuj;jpy;) 

tl;lhuk; 
 

(Mapuj;jpy;) 
M];jphpah 

ngy;[pak; 

fdlh 

gpuhd;R 

n[Hkdp> vg;.MH 

,j;jhyp 

rg;ghd; 

nejHyhe;J 

RtPld; 

Rtpl;rHyhe;J 

55>374 

5>906 

12>345 

23>178 

55>374 

7>321 

3>629 

9>863 

3>178 

3>771 

1>262 

156 

2>030 

1>480 

1>262 

507 

2>476 

342 

134 

321 

54>112 

5>750 

10>315 

21>698 

54>112 

6>814 

1>153 

9>521 

3>044 

3>450 
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,q;fpyhe;J 

mnkhpf;fh 

13>909 

28>415 

1>810 

11>403 

12>099 

17>012 

nkhj;jk; 2>22>263 23>183 1>99>080 

 

 mt;tl;ltizg;gb n[Hkdp> M];jphpah Mfpa ,U ehLfSf;Fk; 

kpFjpahd gazpfs; nrd;Ws;sdH. 

 mnkhpf;fh> Nkw;F n[Hkdp> ,q;fpyhe;J> gpuhd;];> fdlh> ngy;[pak;> 

nejHyhe;J> ,j;jhyp> Rtpl;rHyhe;J> RtPld;> nld;khHf;F> M];jphpah Mfpa 

gd;dpU ehLfSf;F kpFjpahd gazpfs; nry;fpd;wdH. 

vjpHfhyg;Nghf;F 

 NkNy $wpa ehLfSf;F kpFjpahd gazpfs; nrd;wjhy; 

r%ftpayhsHfs; mjd; fhuzq;fis Muhaj; njhlq;fpdH. xNu Rw;Wyh 

ikaj;jpw;F kpFjpahd gazpfs; nrd;wjhy; fzf;nfLg;G NtiyAk; 

njhlq;fpw;W. Kjy; cyfg; NghUf;F Kd; Rtpl;rHyhe;J Gfo;ngw;w Rw;Wyh 

ikakhf tpsq;fpaJ. 1929-y; M];jphpahTf;F 2 kpy;ypad; ntspehl;Lg; 

gazpfSk;> Rtpl;rHyhe;Jf;F 11/2 kpy;ypad; ntspehl;Lg; gazpfSk;> 

,j;jhypf;F 11/4 kpy;ypad; ntspehl;Lg; gazpfSk; nrd;Ws;sdH. mg;Gs;sp 

tptuq;fs; njhlf;fj;jpy; fhty;JiwapdUf;Fk;> Rfhjhuj;JiwapdUf;Fk; 

Njitg;gl;ld. mjd;gpd; mit mtHfSf;Fg; ghJfhg;Gj; jUtjw;Fk;> thp 

tpjpg;gjw;Fk; gad;gl;ld. Nghf;Ftuj;Jr; rhjdq;fspy; vj;jidNgH gazk; 

nra;jdH? vd;w Gs;sp tptukhdJ Nghf;Ftuj;ij Nkk;gLj;j cjtpaJ NkYk; 

vt;ntt;topfspy; kpFjpahd gazpfs; nrd;wdH vd;W mwpaTk; cjtpaJ. 

 ,uz;lhk; cyfg; NghUf;Fg; gpd; Rw;Wyh nghUshjhur; rpwg;igg; 

ngw;wJ. INuhg;gpa ehLfspy; 1920 Kjy; 1930-f;Fs; nghUshjhu mbg;gilapy; 

Rw;Wyh rpwg;gile;jJ. ,uz;lhk; cyfg;NghH jw;fhypfkhf Rw;Wyhg; 

gazpfis epWj;jp itj;jJ. ,uz;lhk; cyfg;Nghhpd; fhuzkhfg; gy 

INuhg;gpa ehLfs; me;epar; nryhtzpia ,oe;jd. ,uz;lhk; cyfg; 

NghUf;Fg; gpd; mt;tpopg;ig me;ehLfs; <L nra;jd. 

 vjpHfhyj;jpy; cs;ehl;Lr; Rw;Wyh NkYk; ngUFk;. ePz;l tpLKiw 

ehl;fs;> Xa;T> tho;f;ifj;juk; caHjy;> kpFjpahd tUkhdk;> fy;tp> tpiyapy; 

khw;wk;> gof;ftof;fq;fs;> ehfhpfg; Nghf;Ffs;> murpay; nfhs;iffs;> 
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vhpnghUs; ngUf;fk;> Nghf;Ftuj;Jfspd; kpFjp> kf;fs; njhifg; ngUf;fk; 

Nghd;wit Rw;Wyhit NkYk; ngUf;fkilar; nra;Ak;. 

Rw;Wyhg; gazpfs; gy;NtW Nghf;Ftuj;Jfs; 

 Rw;Wyhtpy; Nghf;Ftuj;J vd;gJ mjd; gphpf;fg;gl Kbahj xU 

mq;fkhFk;. Nghf;Ftuj;J trjp ,Ue;jhy; jhd; Rw;Wyh gazp Rw;Wyh 

ikaj;ijr; nrd;wila KbAk;. Nghf;Ftuj;jpy; gytif thfdq;fs; ,lk; 

ngw;Ws;sd. Nkhl;lhHfs;> uapy;> fg;gy;> Mfha tpkhdk; Nghd;wit Rw;Wyh 

Nghf;Ftuj;Jf;Fg; gad;gLk; thfdq;fshFk;. Rw;Wyh ikaq;fSf;F VNjDk; 

xU tif thfdg; Nghf;Ftuj;J trjp nra;J jug;gl Ntz;Lk;. 

 xU Rw;Wyh gazp jdJ Rw;Wyh nrytpy; ehw;gJ rjtPjk; 

Nghf;Ftuj;jpw;F nryT nra;fpwhH. Vnddpy; mjpf Neuk; gazj;jpy; 

nrytpLtNjahFk;. vdNt jhd; Nghf;Ftuj;J trjp Rw;Wyhtpy; Kf;fpaj;Jtk; 

ngWfpwJ. ey;y trjpahd> jpwikahd Nghf;Ftuj;J trjp nra;ag;glhk 

tpUe;jhy; Rw;Wyh nry;tjw;fhd f\;lq;fs; njhpatUk;. Nghf;Ftuj;J trjpfs; 

rhjhuzg; gazpfSf;Fk;> Rw;Wyhg; gazpfSf;Fk; kpfTk; NtWg;gl;L 

,Uf;fpwJ. Rw;Wyhg; gazpfSf;F ek;gpf;ifahd> ghJfhg;ghd> trjpahd> 

re;Njh\khd> rpf;fdkhd Nghf;Ftuj;J trjp mtrpak; Njitg;gLfpwJ. 

 xU ehl;bypUe;J kw;nwhU ehl;bw;F Rw;Wyh nry;tjw;F thd;topg; 

Nghf;Ftuj;J gad;gLfpwJ. xU rpy Neuk; xU Rw;wyh ikaj;jpypUe;J 

kw;nwhU Rw;Wyh ikaj;jpw;Fk; thd;topg; Nghf;Ftuj;J cgNahfpf;fg;gLfpwJ. 

gzk; mjpfk; nryT nra;aj; jahuhf ,Ug;gtHfSf;F ,e;j tpkhdg; 

Nghf;Ftuj;J xU tug;gpurhjk; MFk;. 

 Mdhy; Rw;Wyh ikaq;fSf;fpilNa gazk; nra;tjw;F uapy; rhiy 

kw;Wk; ePH khHf;fk; topahf nry;tJ mjpf re;Njh\j;ij mspf;fpwJ. ,aw;if 

fhl;rpfs; epiwe;j ,lq;fs; topahf nry;Yk;NghJ cz;ikahd re;Njh\k; 

fpilf;fpwJ. uapy; tz;b %yk; nry;Yk; gazNk kpfr;rpwg;ghdjhf ,Uf;Fk; 

vd;W gazpfs; $Wtij czuyhk;. 

uapy; Nghf;Ftuj;J 

 ,e;jpahitg; nghUj;j mstpy; Nghf;Ftuj;J trjpfis NkYk; 

mjpfg;gLj;j Ntz;baJs;sJ. Nghf;Ftuj;jpd; juk; NkYk; caHj;jg;gl 

Ntz;Lk;. VH ,e;jpah epWtdKk;> ,e;jpad; VHiyd;]; epWtdKk;> 
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gazpfSf;fhd Nritfis ey;y Kiwapy; xOq;FgLj;j Ntz;Lk;. 

gazrPl;Lfis Kd;gjpT nra;jy;> cWjpg;gLj;Jjy;> uj;J nra;jy; 

Mfpatw;wpy; gd;dhl;Lj;juj;ij vl;lNtz;Lk;. tha+J}j; Nritfs; NkYk; 

ePl;bf;fg;gl Ntz;Lk;. uapy;Nt Nghf;Ftuj;jpy; Ntfj;ij jtpu kw;wit 

guthapy;iy vd;W $wyhk;. 

 Ntfj;jpy; gpwehl;L uapy; Nghf;Ftuj;jpy; mjpf Kd;Ndw;wk; Vw;gl;Ls;sJ. 

1989 ,y; gpuhd;]; kzpf;F 300 fpNyhkPl;lH Ntfk; nry;Yk; uapiy 

mwpKfg;gLj;jpaJ. n[Hkdpapy; 1901-ypUe;J vy;;yh uapy;fSNk ruhrhp 250 

fp.kP. Ntfj;jpy; nry;fpd;wd. ];ngapd; 1992-y; kzpf;F 450 fp.kP. Ntfk; 

nry;Yk; uapiy mwpKfg;gLj;jpaJ. ,e;jpahtpy; rkPg fhyk; tiu uh[jhdp 

kw;Wk; jh[; „mjpNtf uapy;fs;‟ kzpf;F 110 fp.kP. Ntfj;jpy; jhd; nry;fpd;wd. 

jw;NghJ rhjg;jp vf;];gpu]; uapy; kzpf;F140 fp.kP. nry;fpwJ. ntspehl;L 

gazpfSf;fhf 7 ehl;fspypUe;J 90 ehl;fs; tiu rYif fl;lzj;jpd; %yk; 

uapy;Nt gh]; toq;fg;gLfpwJ. ,e;j gh]; itj;jpUg;gtH ve;j Rw;Wyh 

ikaq;fSf;Fk; vj;jid jilt Ntz;LkhdhYk; nrd;W tuyhk;. 

 ntspehl;Lg; gazpfSf;F ,e;jpa uapy;Nt epHthfk; n[a;g;g+Uf;Fk; 

nly;ypf;Fk; ,ilNa tpl;Ls;s „Palace on wheels’ vd;w rpwg;Guapy; gazpfis 

kpfTk; ftHtjhf cs;sJ. NkYk; fy;fj;jh-fah-thudhrp-Nfhuf;g+H 

gFjpfSf;fpilNa tplg;gl;Ls;sd. „Hotel on wheels’ vd;w uapy; Gj;j Rw;Wyh 

gazpfis kpfTk; ftHe;Js;sJ. F[uj;jpy; „Orient express’ vd;w uapy; Rw;Wyh 

gazpfis ntFthff; ftHe;Js;sJ. 

rhiytopg; Nghf;Ftuj;J 

 Rw;wyhg; gazpfSf;fhd Nghf;Ftuj;jpy; rhiy topg; Nghf;Ftuj;Nj 

rpwg;gplk; tfpf;fpwJ. Rw;Wyh gazpfis tpkhd epiyaq;fSf;F nfhz;L 

Ngha; tpLtjw;Fk;> mq;fpUe;J $l;btUtjw;Fk;> mNj Nghy uapy; 

epiyaq;fspypUe;J mioj;J tuTk; rhiy topNa gpujhdkhf 

Nghf;Ftuj;Jf;Fg; gad;gLfpwJ. Rw;Wyh tsHr;rpf;F rhiy topg; Nghf;Ftuj;Nj 

Kf;fpakhd ,lk; tfpf;fpwJ vd;gjpy; Iakpy;iy. 

 Rw;Wyhg; gazpfspd; Nghf;Ftuj;J gw;wpa XH Ma;it Nkw;nfhz;lNghJ 

80 rjtPj cs;ehl;Lg; gazpfSk; 50 rjtPj ntspehl;Lg; gazpfSk; riytop 

Nghf;Ftuj;ijNa mjpfkhf tpUk;Gtjhfj; njhpa te;Js;sJ. mjpy; NgUe;J 
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kw;Wk; rpwg;G NgUe;JfisNa tpUk;Gfpd;wdH. ,jw;F Kf;fpaf; fhuzk; 

NgUe;Jfs; mjpf mstpYk; mbf;fb fpilg;gJk;> mjd; fl;lzk; Fiwthf 

,Ug;gJk;> NghFk; topfspy; ,aw;if fhl;rpfis nkJthf urpj;Jr; nry;tjw;F 

trjpapUg;gJNkahFk;. nrhFRg; NgUe;Jfs;> Fsp&l;lg;gl;l fhHfs; kw;Wk; 

Ntd;fs; Rw;Wyhg; gazpfspd; Njitfisg; g+Hj;jp nra;fpd;wd. 

 ,e;jpa muR Rw;Wyh gazpfspd; Nghf;Ftuj;jpy; mjpf ftdk; 

nrYj;jpAs;sJ. „,e;jpa muR Rw;Wyh tsHr;rp epWtdk;‟ gy nrhFRg; 

NgUe;Jfis ,af;fp tUtJ Fwpg;gplj;jf;fJ. jkpo;ehl;bYk;> fHehlfj;jpYk; 

,t;tpj NgUe;Jfs; Rw;Wyh gazpfis ntFthff; ftHe;Js;sd. ,it jtpu 

,e;jpahtpy; %d;W ,lq;fspy; „xU fhH thliff;F vLj;Jf; nfhs;Sq;fs;‟vd;w 

ikaq;fs; mikf;fg;gl;Ls;sd. mit 1990 mf;NlhgH khjk; tiu 15 

efuq;fspy; RkhH 1000 fhHfisf; nfhz;L nray;gl;L tUfpd;wd. 

ePHtopg; Nghf;Ftuj;J 

 Rw;Wyhitg; nghWj;j mstpy; ePHtopg; Nghf;Ftuj;jhdJ ,d;Dk; 

tsHr;rpilahj epiyapNyNa ,Ue;J tUfpwJ. ,e;jpahitg; nghUj;j mstpy; 

,e;jpahtpw;Fk; tisFlh ehLfSf;FkpilNa kw;Wk; gk;gha;f;Fk; 

Nfhthtpw;FkpilNa fly;topg; Nghf;Ftuj;J cs;sJ. jiu topkhHf;fkhf 

nrd;W Nghubj;Jg;Nghd Rw;Wyhg; gazpfSf;F xU khw;wj;jpw;fhf 

ePHtopg;Nghf;Ftuj;J Rw;Wyhg; gazpfshy; mjpfkhf tpUk;gg;gLfpwJ. 

,jw;fhfNt gy nrhFRf; fg;gy;fs; fl;lg;gl;Ls;sd. 

 Rw;Wyhtpy; ,e;j Nghf;Ftuj;J jhd; Kf;fpakhd mbg;gilf; $whff; 

fUjg;gLfpwJ. Vndd;why; xU Rw;Wyhg; gazp jdJ Rw;Wyh gazj;jpd; 

mjpfkhd Neuj;ij Nghf;Ftuj;jpNyNa nrytpLfpwhH. vdNt ,jpy; kdpj 

cwTfs; Kf;fpa gq;F tfpf;fpd;wJ. NgUe;J kw;Wk; thliff; fhHfs; 

Xl;LeHfs; jq;fs; thfdq;fspy; gazk; nra;Ak; gazpfsplk; md;ghfTk; 

ey;y KiwapYk; ele;J nfhs;s Ntz;Lk;. nghJthf Rw;Wyh gazpfSf;F 

jhq;fs; nry;Yk; ,lq;fs;> nkhop Mfpait Kw;wpYk; Gjpadthf ,Ug;gjhy; 

mtHfis Vkhw;Wtjw;F topcz;L. Mdhy; ehl;bd; ngUik fUjpAk;> 

Kf;fpakhf Rw;Wyhtpd; tsHr;rp fUjpAk; Rw;Wyhg; gazpfSf;F vt;tpj 

mrk;ghtpj rk;gtq;fSk; Vw;gl;Ltplhjgb ghJfhg;gJ mtrpakhfpwJ. 
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tpkhdg; Nghf;Ftuj;J 

 ,uz;lhk; cyfg; NghUf;Fg; gpwF rptpy; tpkhdg; Nghf;Ftuj;Jf;fs; 

tsHr;rpaile;jd. may;ehl;Lg; gazpfSk; cs;ehl;Lg; gazpfSk; jq;fs; 

gazj;J}uj;ij tpiuthf mila tpkhdq;fisNa ehLfpd;wdH. 

gazpfSf;Fj; Njitahd Ntfk; kw;Wk; ghJfhg;G trjpfs; Mfpait 

tpkhdq;fspy; mjpfhpj;jd. 1950-k; Mz;Lf;F gpwF Gjpa rptpy; tpkhdq;fs; 

mwpKfg;gLj;jg;gl;ld. lf;y];D.C.6, lf;y];D.C.7,khly; tpkhdg];fs; 

mwpKfg;gLj;jg;gl;ld. ,it gazj;jpid tsHr;rpaila cjtpd. 

mjpf,Uf;iffs; nfhz;l tpkhdq;fs; mwpKfg;gLj;jg;gl;lNghJ tpkhdf; 

fl;lzq;fs; Fiwa Muk;gpj;jd. tpkhdf;fl;lzq;fs; FiwaNt 

ml;yhz;bf;fly; topNa tpkhdg;Nghf;Ftuj;J mjpfhpj;jJ. tpkhdk; %yk; 

xOq;fikf;fg;gl;l tpLKiw Rw;Wyh tsHr;rpaile;jJ. 

n[l; tpkhdk; mwpKfk; 

 1958-k; Mz;L n[l;tpkhdq;fs; mwpKfg;gLj;jg;gl;lJ. ,J Rw;Wyhg; 

gazpfs; trjpahfTk;> nrhFrhfTk;> mjpNtfkhfTk; gazk; nra;a cjtpd. 

,jd; tpisthf 1960 Kjy; tpkhdg;gazk; Ntfkhf tsHr;rp mile;jJ. 

mfd;w nghpa mjpetPd Nghapq; 747> nkf;ldy; lf;d];D.C.10, 

VHg];A.300,VHg]; A.320,yhf;`Pl; l;hp];lhhL.1011 ; Mfpa tpkhdq;fs; 

mwpKfg;gLj;jg;gl;ljhy; tpkhdg; Nghf;Ftuj;J nghpJk; Kd;Ndw;wk; mile;jJ. 

tpkhdf; flLkhdj;jpy; Vw;gl;l njhopy; El;gj;jpwd; tsHr;rpapdhy; fd;fhHl;> 

LGyht; 144 Mfpa #g;gH Nrhdpf; mjpNtf tpkhdq;fs; mwpKfg;gLj;jg;gl;ld. 

,J Rw;Wyhg; gazpaHfSf;F kapHf;$r;rhpAk; GJ gaz mDgtq;fisf; 

nfhLj;jJ. ,it Rw;Wyh tsHr;rpia mjpfhpj;jJ. 

 ,t;thW etPd fhyj;jpy; gyfhuzq;fshy; Rw;Wyh Ntfkhf 

tsHr;rpaile;J tUfpwJ. nkhj;jj;jpy; etPd fhyj;jpy; Rw;Wyh tsHr;rpf;F 

nghUshjhu> rKjha> njhopy;El;g fhuzq;fNs gpujhdkhf mike;Js;sd. 

cyfpy; gy ehLfspy; tUlhe;ju tpLKiw Rw;Wyh tsHr;rpf;F Cf;fk; 

mspf;fpwJ. etPdfhy Rw;Wyh tsHr;rpailtjw;F kf;fs; kdjpNy Vw;gl;l 

Gjpa vz;zq;fSk; r%f rpe;jidfSNk MFk;. xU fhyj;jpy; nry;tk; 

gilj;jtHfNs Rw;Wyh nry;y KbAk; vd;W ,Ue;j epiy khwp jw;NghJ 

vy;yhj;jug;G kf;fSk; Rw;Wyh Nkw;nfhs;s KbAk; vd;w epiy Vw;gl;Ls;sJ. 

,Wjpahfg; Nghf;Ftuj;jpy; Vw;gl;l tsHr;rpAk;> murhq;fj;jpd; MjuTk;> 
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Rw;Wyhf;fofq;fspd; Njhw;wKk; etPdfhy Rw;Wyh tsHr;rpf;Fg; nghpJk; 

cjTfpd;wd. 
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myF–5 

jkpo; ,yf;fpaj;jpy; gaz E}y;fs; 

Kd;Diu 

 gazk; kdpj tho;tpy; jtpHf;f tpayhjnjhU $W MFk;. kdpj 

tho;f;if njhlq;fpa ehs; Kjy; gazk; nry;YjYk; njhlq;fp tpl;lJ. 

“Xhplj;jpy; ,Ue;J fpsk;gpj; jhq;fs; nrd;w ,lq;fspy; jq;fspd; 

mDgtq;fisr; Ritgl vLj;jpak;Gjy;” gaz ,yf;fpaq;fs; vdg;gLk;.“jhk; 

nrd;W fz;l ,lq;fisAk; mq;F jkf;F Vw;gl;l mDgtq;fisAk; chpa 

rpj;jpuk; Kjypatw;why; xUtH tpsf;fp tphpj;Jiug;gNj gaz ,yf;fpaq;fs; 

MFk;” vd;W Mf;];NghHL Ngufuhjp $WfpwJ. gaz ,yf;fpaq;fs; gazpfspd; 

mDgtq;fisf; $Wfpd;wd. “gpwuJ tho;f;if mDgtq;fis ehk; ek; 

tho;f;iff;F vLj;Jg; gad;gLj;jpf; nfhs;sNtz;Lk; mDgtk; vd;gJ XH 

mUikahd gs;spf;$lk;” vd;W vk;.v];. cja%Hj;jp $WfpwhH. gaz 

,yf;fpaq;fs; ntWk; jfty;fis kl;Lk; tof;fhky; gpw ,lq;fSk;> gpw 

fiyfSk;> kf;fspd; gof;ftof;fq;fSk; jk;Ks;sj;ij vg;gbj; njhl;ld 

vd;gijf; $Wfpd;wd. ntspehLfSf;Fr; nry;gtHfs; mq;Fs;s kf;fSld; 

fye;J cwthbj; jpUk;g Ntz;Lk;. “ntspehLfSf;Fr; nry;Yfpd;wtHfs; mq;F 

,Uf;Fk; jq;fs; ehl;L kf;fNshL kl;Lk; mwpT nfhz;L tpl;Lj; jpUk;gpdhy; 

mtHfspd; cly;fs; jhk; gazk; nra;Jtpl;Lj; jpUk;gpdhy; mtHfspd; 

cly;fs; jhk; gazk; nra;Jtpl;L te;jdthff; fUj KbANk xopa mtHfs; 

cs;sq;fSk; nrd;W jpUk;gpd vdf;fUJjy; ,ayhJ” vd;W„miyflYf;F 

mg;ghy;‟ vd;Dk; E}ypy; mzpe;Jiu $WfpwJ. 

gaz ,yf;fpaj;jpd; gad;fs; 

 “jhq;fs; Nkw;nfhz;l gazj;jpy; fpsk;Gjy; Kjy; jpUk;gp tUtJ 

tiuapy; jq;fspd; mDgtq;fisg; gpwH czHe;Jnfhs;Sk;gb vOJjy; gaz 

,yf;fpaj;jpd; Kjd;ikahd Nehf;fkhFk;”. gazk; Nkw;nfhz;lthpd; 

mDgtq;fs; gpwUf;Fg; ghlkhf mike;J mtHfspd; rpwe;j vz;zq;fisg; 

Ghpe;Jnfhz;L czHe;J kfpo;e;J gbg;NghUk;. mj;jifa gazq;fis 

Nkw;nfhs;sj; J}z;Ljy; gaz ,yf;fpaj;jpd; kw;nwhU Nehf;fkhFk;. gpwUf;Fg; 

gad;gLk; tifapy; jd; gaz epidTfisr; nrhy;Yjy;> vjpH fhyj;jpy; 

gazk; Nkw;nfhs;Sk; gazpfSf;F topfhl;bahf tpsq;Fjy;> rKjhaf; 
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fy;tpf;Fj; Jizepw;wy;> kw;wtHfspd; tho;f;if Kiwia tpsf;Fjy;> 

gbg;gthpd; nghJ mwpit tsHj;jy;> gpw ehLfspd; gytif 

Kd;Ndw;wj;jpw;Fhpa mbg;gilf; fhuzpfis tpsf;Fjy;> gy;tif 

vz;zq;fSf;F tpsk;guk; nfhLj;jy; Nghd;wit gad;fshFk;. 

fUj;jyFfs;  

 gaz ,yf;fpaq;fspy; gaz ,yf;fpaf; $Wfs;> gazf; fUj;Jfs;> 

gaz mwpTiufs;> gaz mDgtq;fs; Nghd;w $Wfisf; fhzKbfpwJ. 

CHfSf;Fr; nry;Yk; Kiw> vt;thW nrd;whHfs;? vd;dnty;yhk; fz;L 

fspj;jhHfs;? gazk; nra;Ak;nghOJ Vw;gl;l ,ila+Wfs;> me;ehl;L kf;fsplk; 

fz;l GJikfs;> md;whl tho;f;if> gof;ftof;fq;fs;> gioa gaz 

mDgtq;fs;> eifr; Ritahd gaz epfo;r;rpfs;> kf;fspd; gz;ghL> gz;ghl;L 

khw;wq;fs;> Nghf;Ftuj;Jr; rhjdq;fs; gw;wpa fUj;Jfs;> ,lq;fSf;Fr; 

nry;Yk; ghijfs;> gazj; njhlHghd mwpTiufs;> gpw ehl;L kf;fspd; 

tsHr;rpf;fhd mbg;gilfs;> Gjpa mDgtq;fs; ngwy;> cly; eyj;jpw;F 

cfe;jJ Nghd;wit gaz E}y;fspy; ,lk;ngw;Ws;sd. 

 rhd;whf jpU.ne.J. Re;ju tbNtY mtHfspd; „ehd; fz;l Nrhtpaj;J 

xd;wpak;‟ vd;Dk; E}ypy; $wpAs;s nra;jpfisf; fhzyhk;. “Nrhtpaj; xd;wpak; 

,J ngUk; ehL. rk jHk ehL. ghl;lhspfs; nghJr; nrhj;J: njhopyhsHfspd; 

nghJ cilik” vd;W Nrhtpaj; ehl;bd; jd;ikiaf; $WfpwhH. “vy;NyhUk; 

tho;Nthk;> ed;whf tho;Nthk;> xd;whf tho;Nthk; vd;Dk; epiyia 

cUthf;fpaJ Nrhtpaj; xd;wpak;. Mikfshf ,Ue;j ghl;lhspfis 

Mz;ikahsHfshf epkpu itj;J> mtHfSf;F NtiyAk;> czTk;> cilAk;> 

ciwASk; je;jNjhL ghl;lhspfisAk; gbg;ghspfshfg; ngUk; gl;;ljhhpfshf 

Mf;fp thOk; ed;dhL Nrhtpaj; xd;wpak;” vd;W kf;fspd; tho;f;ifia 

tpsf;FfpwhH. “Nrhtpaj; ehL ekf;F el;GehL. ,e;jpahtpd; tsj;jpYk; 

tho;tpYk; mf;fiwAila ehL. ekf;F ,Lf;fz; NeUk;Nghnjy;yhk;> neUf;fb 

Vw;gLk; Nghnjy;yhk; tpiue;J ifnfhLf;Fk; el;GwT ehL” vd;W ,e;jpa 

ehl;bw;Fk; Nrhtpaj; ehl;bw;Fk; cs;s cwit tpsf;FfpwhH. fy;tp 

epiyaq;fs;> E}y; epiyaq;fs;> $l;Lg;gz;iz> ghjhs ,uapy;Nt (nkl;Nuh) 

Nghd;w ,lq;fisf; fz;ljhff; $WfpwhH. “1961 Mk; Mz;L nrg;lk;gHj; 

jpq;fs; gjpide;jhk; ehs; ehd; (jpU.ne.J. Re;ju tbNtY) lh];fz;l; vd;Dk; 

efUf;Fg; Ngha;r; NrHe;Njd;. lh];fz;by; mNj ngaUila Xl;lypy; 
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jq;fpapUe;Njd;” vd;W jhd; Ngha;r; NrHe;j ehisAk;> jq;fpa ,lj;ijAk; 

Fwpg;gpl;Ls;shH. “tpkhdj;jpw;Fr; nry;Yk;Kd; Rq;fr; Nrhjid ele;jJ. 

nry;ifr; rPl;Lr; rhpahf ,Uf;fpwjh? vd;W jzpf;if nra;ag; ngw;wJ. 

,r;Nrhjidf; $lq;fisf; fle;j gpd; gazpfs; jq;Fkplj;jpy; fhj;jpUe;Njhk;” 

vd;W tpkhd epiyar; Nrhjidiag; gw;wpf; $WfpwhH. “tpkhdj;jpy; Vwp 

,Uf;ifapy; mkHe;jTld; ngy;bdhy; fl;bdhHfs;. gzpg;ngz;fs; ed;whf 

cgrhpj;jdH. czTk; ghdq;fSk; mspj;jdH” vd;W tpkhdj;jpy; nrd;w 

tifiaf; $WfpwhH. “tpkhdj;jpy; gazpfs; tFg;G> Kjy; tFg;G vd;w 

,Utif tFg;Gfs; ,Ue;jd. gazpfs; tFg;gpy; cl;fhUk; ehw;fhypia XusT 

gpd;dhy; rha;j;Jf; nfhz;L gazQ; nra;a Ntz;Lk;. Kjy; tFg;gpy; rha;T 

ehw;fhyp Nghyg; gpd;dhy; rha;e;J nfhs;tNjhL fhy;fisf; fPNo 

njhq;ftplhky; caHj;jp ePl;bf; nfhs;sTk; ,lKz;L. Kjy; tFg;gpw;Ff; 

fl;lzk; mjpfk;” vd;W tpkhdj;jpy; ,Ue;j ,Utif tFg;Gfisg; gw;wpf; 

$wpAs;shH. gaz E}y;fspy; xt;nthUtUk; jhk; fz;ltw;iwAk;> jk; 

mDgtj;ijAk; Fwpg;gpl;Ls;sdH. 

mwpTiufs; 

 rpy E}y;fspy; gazpfSf;Fj; Njitahd mwpTiufs; fhzg;gLfpd;wd. 

1.tlehl;by; FspHfhyj;jpy; FspH mjpfk;. vdNt khHr;R my;yJ nrg;lk;gH 

khjj;jpy; mq;F gazk; nra;a Ntz;Lk;. 2.Nehahspfs; gazk; Nkw;nfhs;sf; 

$lhJ. 3.gazk; nra;NthH kpfkpff; Fiwe;j msTs;s nghUs;fis vLj;Jr; 

nry;yNtz;Lk;. 4.jd; clYf;Fj; Njitahd kUe;Jfis cld; vLj;Jr; 

nry;yNtz;Lk;. 5.E}W &gha; Nehl;LfSld; rpy;yiwAk; nfhz;L nra;tJ 

ey;yJ. 6.Gdpj ,lq;fspy; cs;s g+rhhpfs; gazpfis Vkhw;WthH. 

7.jpUlHfsplkpUe;J nghUs;fisg; gj;jpukhfg; ghJfhj;Jf;nfhs;s Ntz;Lk;. 

8.gazj;jpd; NghJ gioa czTg; gz;lq;fisAk;> nfl;Lg;Nghd czTg; 

gz;lq;fisAk; cz;zf;$lhJ. 9.tlehl;Lr; rpg;ge;jpfs;> tz;bf;fhuHfs; 

Nghd;Nwhhplk; eakhfTk;> khpahijahfTk; NgrNtz;Lk;. 10.Gjpa ,lq;fspy; 

topfhl;bapd; Nritiag; gad;gLj;jpf; nfhs;syhk;. 11. tlehl;by; 

twl;rpAz;L. mjw;fhfj; njd;dhl;ltHfs; ghy;> japH> jz;zPH Nghd;wtw;iw 

mjpfk; cl;nfhs;s Ntz;Lk;. 12.xt;nthU Gdpj ,lj;jpw;Fk; ,wq;f Ntz;ba 

Giftz;b epiyaj;ijf; Fwpg;gpl;Ls;sdH. xU NfhapYf;Fk; ,d;ndhU 

NfhapYf;Fk; ,ilNa cs;s J}uj;ijf; Fwpg;gpl;Ls;sdH. 13.ejpfs; 
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cw;gj;jpahFk; ,lq;fisAk;> Rq;fthp t#ypf;Fk; ,lq;fisAk; Rl;bAs;sdH. 

14.xt;NthH ,lj;jpYk; jq;Fk; ,lq;fs;> fpilf;Fk; czT tiffs;> Fspf;Fk; 

,lq;fs;> fpilf;Fk; thfd trjpfs;> gazj;jpy; Vw;gLk; ,ila+Wfs;> jufH 

jUk; njhy;iyfs;> Fuq;Ffs; jUk; njhy;iyfs;> nrd;Wtuf; fl;lzk; 

Nghd;wtw;iwj; njspthf tpsf;fpAs;sdH. 15.gazj;ij ntt;NtW ,lq;fspy; 

itj;jpUf;fNtz;Lk;. ek;kplj;jpYs;s gzkpt;tsT vd;w cz;ikia ahhplKk; 

ntspapf;$lhJ. 

,yf;fpa tiffs; 

 gaz ,yf;fpaq;fis Ie;J tiffshfg; gphpf;fyhk;. lhf;lH etePj 

fpUl;bzDk; ,g;gFg;ig Nkw;nfhz;Ls;shH. 

murpay; njhlHghd gazk; 

 jpU. rp. Rg;gpukzpak; murpay; njhlHghf ,q;fpyhe;J> RtPld; Nghd;w 

ehLfSf;Fr; nrd;W> me;j ehLfspy; fz;lij ,e;jpahtpy; vjpHfhy 

tsHr;rpf;F cjTk; tifapy; xg;gpl;L tpsf;fpAs;shH. „cyfk; Rw;wpNdd;‟>„ehd; 

fz;l ehLfs;‟ vd;Dk; E}y;fis ,aw;wpAs;shH. 

fiy> gz;ghL> kf;fs; ,dpj; njhlHghd gazk; 

 gpwehl;L kf;fspd; tho;f;if Kiw> gz;ghL> fiy> nghOJNghf;F 

epfo;r;rpfs; Nghd;wtw;iw mwpa Nkw;nfhs;Sk; gazk; mt;tiff;Fs; mlq;Fk; 

jhk; ngw;w mDgtj;ijg; gpwUk; Ntz;Lk; vd;Dk; ey;nyz;zj;Jld; mt;tif 

E}y;fis vOjpAs;sdH. jpU.V.Nf. nrl;bahhpd; „gpuahzf; fl;Liufs;‟> lhf;lH 

K. tujuhrdhhpd; „ahd; fz;l ,yq;if‟ Nghd;wtw;iwr; rhd;W $wyhk;. 

nja;tj; njhlHghd E}y;fs; 

 nja;tj; njhlHghd E}y;fspy; Kjypy; Njhd;wpaJ jpUKUfhw;Wg; 

gilahFk;. Nfhapy; Fsq;fSf;Fr; nrd;W te;jtHfs; jhk; ngw;w 

mDgtj;ijAk; mUs; nry;tj;ijAk; kw;wtUf;Fk; ntspg;gLj;Jk; 

ngUNehf;NfhL gy E}y;fis vOjpAs;sdH. Rthkp M.N[h. milf;fyk; 

vOjpa „ghy];jPdg; gazk;‟> jpU. mg;Jw;w`Pk; fiykhd; ,aw;wpa „Gdpj `[; 

gaz epidTfs;‟> jpU. mtpehrpypq;fk; nrl;bahhpd; „jpUf;Nfjhu ahj;jpiu‟ 

Nghd;w E}y;fisr; rhd;whff; $wyhk;. 

 



96 
 

ngUe;jiytH ahiuNaDk; fhZk; Nehf;fKila gazk; 

 ngUe;jiytHfisAk;> rkar; rhd;NwhHfisAk;> gz;ghsHfisAk; fz;L 

te;jik gw;wp vOjpAs;sdH. guzPjudpd; „Gdpj gazk;‟ mt;tiff;Fs; 

mlq;Fk; E}yhFk;. 

fy;tp> njhopy; El;gk; njhlH;ghd gazk;  

fy;tp> njhopy; El;gk; njhlHghfg; gazk; Nkw;nfhz;L ngw;w mDgtj;ij 

ciuf;Fk; E}y;fs; mt;tiff;Fs; mlq;Fk; jpU. ne.J. Re;ju tbNtYtpd; 

„Gjpa n[Hkdpapy;‟ vd;Dk; E}iyr; rhd;whff; $wyhk;. 

Mw;Wg;gil E}y;fs; 

 Mw;Wg;gil vd;Dk; nrhy;ypw;F „topfhl;b‟ vd;gJ nghUshFk;. 

Ky;iyg;ghl;by; tUk; „Mw;Wg;gLj;j‟ vd;Dk; nrhy;ypw;F „topapy; nrYj;Jjy;‟ 

vd;gJ nghUshFk;. jhd; fle;J te;j topg;gaz mDgtj;ij ciug;gJ 

Mw;Wg;gilahFk;. 

Mw;Wg;gilapd; ,yf;fzk; njhy;fhg;gpak; 

 “$j;jUk; ghzUk; nghUeUk; tpwypAk; 

 Mw;wpilf; fhl;rp Awoj; Njhd;wpg;  

 ngw;w ngUtsk; ngwh mHf; fwpTwP,r;  

 nrd;W gandjpur; nrhd;d gf;fKk;.”(njhy;. Gwk;.30) 

 “$j;juhapDk; ghzuhapDk; nghUeuhapDk; tpwypauhapDk; newpapilf; 

fhl;rpf; fz;Nz vjpHj;NjhH cwo;r;rpahy; jhk; ngw;w ngUtsk; Ekf;Fk; 

ngwyhFk; vdTk;> nrhd;d gf;fKk;” vd;W ,sk;g+uzH ciu vOjpAs;shH. 

“Mld; khe;jUk;> ghlw; ghzUk;> fUtpg; nghUeUk; ,tUl; ngz;ghyhfpa 

tpwypAk; vd;Dk; ehw;ghyhUk; jhk; ngw;w ngUQ;nry;tj;ij vjpH te;j 

twpNahUf;F mwpTWj;jp mtUk; Mz;Lr; nrd;W ngw;witnay;yhk; ngWkhW 

$wpa $WghL” vd;W er;rpdhHf;fpdpaH tpsf;fk; jUfpwhH. 

 Xjy;> J}J> gif> nghUs; Nghd;w gphpTfisj; njhy;fhg;gpak; 

,ak;GfpwJ. rq;f ,yf;fpaq;fspy; nghUs; tapw; gazNk kpFjpahff; fhzg; 

ngWfpwJ. md;iwa rKjhaj;jpy; nghUs; NjLtJ Mltdpd; flikahff; 
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fUjg;ngw;wJ. nghUs; NjLtjw;F cs;ehl;bYk;> ntspehl;bYk; Mz;fs; 

gazk; nra;jdH. „Ke;ePH tof;fk; kf^ Nthby;iy‟ vd;W njhy;fhg;gpak; 

gfUfpwJ. tpidNa capuhff; fUjpa MltH jpiufly; fle;J nghUs; Njlr; 

nry;Yk;nghOJ kfspiu cld; mioj;Jr; nry;ytpy;iy. mjw;F 

topj;Jd;gj;ijf; fhuzkhff; $wyhk;. md;iwa epiyapy; fg;gypy; 

nry;Yk;nghOJ ngz;fSf;Fj; Njitahd trjpfisr; nra;J jUtJ 

fbdkhf ,Ue;jJ. fg;gy; ftpOk;nghOJ mtHfisf; fhg;ghw;WtJ rpukkhf 

,Ue;jJ. gpw Mlthpd; vjphpy; ,Ug;gjw;Fg; ngz;fs; tpUk;gtpy;iy. 

ntspehLfspy; ngz;fisg; ghJfhg;ghf itj;jpUg;gJ rpukkhf ,Ue;jJ. ePz;l 

J}ug; gazj;ij Vw;Fk; epiyapy; ngz;fspd; clyikg;G mikatpy;iy 

vdyhk;. cs;ehl;Lj; jiug;gazj;jpy; ,y;ywg; ngz;fs; ,d;wpaikahj rpy 

Ntisfspy; fztDld; gazk; Nkw;nfhz;Ls;sdH. NfhtyDk; fz;zfpAk; 

g+k;GfhhpypUe;J kJiuf;F te;Js;sdH. fTe;jpabfs; Nghd;NwhH jk; rkaj;ijg; 

gug;g ntspaplq;fSf;Fr; nrd;Ws;sdH. Xhplj;jpy; epiyahfj; jq;fhky; CH 

Rw;wpte;j ghzDld; ghbdpAk; cld; nrd;Ws;shd;. ,d;W ngz;fs; MltUld; 

NrHe;J cyfk; KOtJk; Rw;wp tUfpd;wdH. Vd;> re;jpu kz;lyj;jpw;Fk;> tl 

JUtj;jpw;Fk; $lr; nrd;W te;Js;sdH. 

Gwg;nghUs; ntz;ghkhiy 

 IadhhpjdhH ,aw;wpa Gwg;nghUs; ntz;ghkhiy ghzhw;Wg;gil> 

$j;juhw;Wg;gil> nghUeuhw;Wg;gil> tpwypahw;Wg;gil> Gytuhw;Wg;gil vd;Dk; 

Ie;jDf;Fk; tpsf;fk; nfhLj;Js;sJ. 1.”NrNzhq;fpa tiuajhpw;ghzik 

Mw;Wg;gLj;jd;W” vd;gJ nfhS. ghprpy; ngw;W tUfpd;w ghzd; kiyaplj;Nj 

jd; vjpHtUk; ghzidg; ghprpy; ngWk; topapNy nrYj;jpaJ ghzhw;Wg;gil 

vdg;gLk;. 2.”Vj;jpr;nrd;W ,utyd; $j;jiu Mw;Wg;gLj;jd;W” vd;gJ nfhS. 

xU ty;sy;ghy; ghprpy; ngw;Wr; nry;thndhU $j;jd;> jd;ndjpH te;j $j;jiu 

mt;ts;sy;ghy; nry;y topg;gLj;JtJ $j;juhw;Wg;gil vdg;gLk;. 

3.”ngUey;yhd; cioaPuh nfdg; nghUis Mw;Wg;gLj;jd;W” vd;gJ nfhS. 

xU nghUed; kw;nwhU nghUeid ,d;d ts;sy;ghy; nry;f vd 

Mw;Wg;gLj;JtJ nghUeuhw;Wg;gil vd;Dk; JiwahFk;. 4.”jpwy; Nte;jd; 

Gfo;ghL tpwypia Mw;Wg;gLj;jd;W” tpwypahw;Wg;gilahFk;. 5.”,Uq;fz; 

thdj; jpikNahUiog; ngUk;Gytid Mw;Wg;gLj;jd;W” vd;gJ nfhS. 

,iwaUs; ngw;w xU Gytd;> mJ ngWe;jFjpAila kw;nwhU Gytid 
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,iwtd;ghy; nry;y topg;gLj;J GytHMw;Wg;gil vd;Dk; JiwahFk;. 

mf;nfhSf;fspy; ,Ue;J 1.fiyQHfs; nrd;w topapd; jd;ik> 2.Mw;Wg;gLj;Jk; 

jd;ik> 3.kd;ddpd; Gfo;>4.kd;ddpd; nfhilr; rpwg;G> 5.nfhilg; nghUs; 

Nghd;w nra;jpfis mwpa KbfpwJ. 

gd;dpU ghl;bay; 

 Gutyd; ghprpy; nfhz;L kPz;l 

 ,utyd; ntapy; njhWk; ,Uq;fh dj;jpil 

 tWikAld; t&ck; GytH ghzH 

 nghUeH tpwypaH $j;jHf; fz;Lmg; 

 Gutyd; ehLCH ngaHnfhil guhma; 

 Mq;FePH nry;nfd tpLg;gJ Mw;Wg;gil (E}.320) 

“TWikapy; thLk; GytH> ghzH> nghUeH> tpwypaH> $j;jH Nghd;NwhH ntapy; 

fhyj;jpy; fhdfj;jpil nry;fpd;wdH. mg;nghOJ ghprpy; ngw;W kPz;l ,utyd; 

mtHfisf; fhdfj;jpil re;jpj;Jg; GutyDila ehL> nfhil> CH 

Kjypatw;iwg; Gfo;e;J> mf;fiyQHfisAk; mtdplj;jpy; nry;YkhW top 

$wp Mw;Wg;gLj;Jfpwhd;.” 

ntz;ghg; ghl;bay; vd;Dk; tr;rze;jp khiy 

 “xd;whk; mftyh xz;GytH aho;g;ghzH 

 Fd;whj rPHg;nghUeH $j;jNu – vd;wptiu 

 Mq;nfhUtd; Mw;Wg;gLj;j ghpriwe;jhy; 

 ghq;fha Mw;Wg;gil” (nra;.30) 

Mrphpag; ghthw; GytiuahDk;> ghziuahDk;> nghUeiuahDk; $j;jiuahDk; 

jk;Ks; xUtd; Mw;Wg;gLj;JtJ; $j;jH KjypatHfSs; xUtd; 

nfhilahspahd xUtdplj;Jj; jhk; ngw;w nry;tj;ij vjpH te;j ,ug;NghHf;F 

czHj;jp> mtUk; me;jf; nfhilahspapdplk; jhk; ngw;WJ NghyNt 

nghUisg; ngWkhW topg;gLj;JtJ Mw;Wg;gil vdg;gLk;. 
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etePjg; ghl;bay; 

 “…GytHfs; tho;e;Jeyk; 

 epiue;j nghUeiug; ghziuf; $j;jUk; ePs;epjpak; 

 ngWk;gb Mw;Wg;gLg;gd Mrphpak; ngWNk” (E}.53) 

$j;jiuAk;> nghUeiuAk;> ghziuAk; Mw;Wg;gLj;JtJ Mw;Wg;gilahFk;. 

gpuge;j jPgk; 

 “Mw;Wg; gilNa mfty; ghthy; 

 tpwyp ghzH $j;jhpy; xUtH 

 ghpRf;Fr; nrd;w ghtyH GfOk; 

 nfhilAk; nfhw;wKk; topapilf; $wNy” (E}.7) 

tpwyp> ghzH> $j;jH ,tHfSs; xUtH mfty; ghtpdhy;> jhd; ghprpy; ngwr; 

nrd;w jiytdpd; ngUikapidAk;> nfhilr; rpw;g;gpidAk;> Ml;rpj;jpwidAk; 

jd; topapy; vjpHg;gl;Nlhhplk; etpYjy; Mw;Wg;gilahFk;. 

rpjk;gug; ghl;bay; 

 “Gfoft yhw;GytH ghzH $j;jH 

 nghUeHKj ytiuahw; nwjpHg;gh lhfg;  

 gfUk; jhw;Wg; gilahk;.” (kugpay; E}.8) 

gpuge;j kugpay; 

 “thzHaho;g; ghzH elHnghUe khNuDk; 

 Nrzhw;wp Yw;wjd;ik nrg;gfty; - Nfhzhj 

 Mw;Wg;gil” (gh.25) 

gpuge;jj; jpul;bYk; (E}.26) ,e;E}w;gh fhzg;gLfpwJ. Kj;JtPhpaKk; 

Mw;Wg;gilf;F ,yf;fzk; $wpAs;sJ. 

,yf;fz tpsf;fg; ghl;bay; 

 “$j;jUk; ghzUk; nghUeUk; tpwypAk; 
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 Mw;wpilf; fhl;rp Awoj; Njhd;wpg;  

 ngw;w ngUtsk; ngwhmHf; fwpTwP,r;  

 nrd;nwjpuj; njhpe;j Mw;Wg;gilAk;.” (E}.501) 

E}.855-k; Mw;Wg;gilia tpsf;FfpwJ. ,e;E}w;gh njhy;fhg;gpa E}w;ghit xl;b 

mike;Js;sJ. 

njhd;D}y; tpsf;fk; 

 “Mw;Wg; gilnad;g thw;nwjpHg; gLj;jpa  

 GytH ghzH nghUeH $j;jH 

 gyGf oftw; ghnthL ghlNy.” (266) 

,t;thW ghl;bay; E}y;fs; Mw;Wg;gilf;F ,yf;fzk; $wpAs;sd. 

ngaH ngWk; Kiw 

 Mw;Wg;gilfs; Mw;Wg;gLj;jg; gLgtHfsJ ngaNuhL rhHj;jp 

toq;fg;gLfpd;wd. jpUKUfhw;Wg;gil ghl;Lilj; jiytdpd; ngaNuhL rhHj;jp 

toq;fg;gLfpwJ. 

,irf; fUtpfs; 

 1.MFsp> 2.,irNahL $ba kj;jsk;> 3.fbif> 4.Foy;> 5.nfhk;G> 6.ry;yp> 

7.J}k;G> 8.neLtq;fpak;> 9.ghz;by;> 10.khf;fpiz> 11.aho; vd;Dk; 11 

,irf;fUtpfspd; ngaHfs; Fwpf;fg;ngw;Ws;sd. 

fUj;jyFfs; 

 gj;Jg;ghl;by; cs;s Mw;Wg;gilfspy; nkhj;jk; 45 fUj;jyFfs; 

fhzg;gLfpd;wd. lhf;lH etePj fpUl;bzd; mtHfs; mtw;iwf; Fwpg;gpl;Ls;shH. 

1.etePjjy;> 2.Mw;nwjpHg;gLjy;> 3.Nfl;ghahf> 4.aho; tUzidAk; 

gz;zpirf;Fk; KiwAk;> 5.,irf; fUtpfs;> 6.ghbdp tUzid> 7. te;j 

topapd; ,ay;G> 8.Rw;wj;jpd; tWik> 9.cd;idg; NghyNt ehDk; ,Ue;Njd;> 

10.kd;dtidf; fhZk; Kd;Dk; fz;l gpd;dUk; ,Ue;j epiy> 11.ngw;wtsk;> 

12.Mw;Wg;gLj;jy;> 13.kd;dH CH mUfpYs;sJ> 14.Ky;iy top> 15.Ky;iy epy 

kf;fspd; tpUe;Njhk;gy;> 16.kUj epy tUzid> 17.cotH tpUe;Njhk;gy;> 

18.nea;jy; top> 19.nea;jy; epy kf;fspd; tpUe;Njhk;gy;> 20.ghiy top> 
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21.vapdH tpUe;Njhk;gy;> 22.topapy; jq;fpr; nry;Yq;fs;> top vr;rhpf;if 

Kjypad $wp Mw;Wg;gLj;Jjy;> 24.nja;tj;ij tzq;Fq;fs;> 25.kd;dd; thapw; 

rpwg;G> 26.ehNshyf;fk;> 27.jiytd; Njhw;wk;> 28.gpw kd;dH ifAiw> 

29.kd;didj; njhoNtz;ba Kiw> 30.kd;dd; ck;ik tuNtw;Fk; Kiw> 31. 

cil ey;Fthd;> 32.fs; jUthd;> 33.tpUe;Njhk;Gthd;> 34.kd;ddpd; ghprpy; 

ePl;bahg; gz;Gilik> 35.ngWk; ghprpy;> 36.kd;did ePtPH tho;j;jNtz;ba 

tif> 37.kd;dd; ngUik> 38.Fb epiy> 39.kd;dd; gz;G eyd;> 40.tPuk;> 

41.nfhilr; rpwg;G> 42.nrq;Nfhy; rpwg;G> 43.jiyefHr; rpwg;G> kiyr; rpwg;G> 

45.ejp tUzid. 

gj;Jg;ghl;by; Mw;Wg;gil E}y;fs; 

 jpUKUfhw;Wg;gil (Gytuhw;Wg;gil)> nghUeuhw;Wg;gil> 

rpWghzhw;Wg;gil> ngUk;ghzhw;Wg;gil> kiygLflhk; ($j;juhw;Wg;gil) 

vd;Dk; Ie;Jk; Mw;Wg;gil E}y;fshFk;. 

1. jpUKUfhw;Wg;gil 

 jpUKUfhw;Wg;gil gj;Jg;ghl;bw;Ff; flTs; tho;j;Jg;Nghy; Kjypy; 

mike;Js;sJ. mJ 317 mbfis cila Mrphpag;ghthy; mike;j E}yhFk;. 

mjid ,aw;wpatH ef;fPuH MthH. irtHfs; KUfd; jpUtUid Ntz;ba 

ehs;NjhWk; ghuhazk; nra;Ak; E}yhFk;. mg;ghly; mUisg; ngw mthTk; 

Gytd; xUtid mg;ngUkhd;ghy; Mw;Wg;gLj;Jk; Kiwapy; mike;Js;sJ. 

mopaf;$ba nghUs;fisg; ghprpy;fshf toq;Fk; Kb kd;dHfs;> FWepy 

kd;dHfisg; ghlhJ vd;Wk; mopahg; Nghpd;g tPLNgw;iwj; jUk; KUfisg; 

ghLtjhf me;E}y; mike;Js;sJ. 

2. nghUeuhw;Wg;gil 

 ,g;ghl;L> ghprpy; ngw;w nghUed;> ghprpy; ngwhj nghUeidf; 

fhpfhw;Nrhodplk; Mw;Wg;gLj;Jtjhf mike;Js;sJ. ,e;E}iyg; ghbatH 

Klj;jhkf; fz;zpahH MthH. ,e;E}y; 248 mbfis cilaJ. ,g;ghl;by; 

tUk; nghUed; NghHf;fsk; ghLgtd; Mthd;. mtd; ifapy; jlhhp vd;Dk; 

giw cs;sJ. twpa nghUedJ ahopd; rpwg;G> fhpfhyd; rpwg;G> mtDld; 

nrd;w ghbdpapd; tUzid> fhpfhyd; Mz;l Nrhoehl;L tsk; Kjypad 

,jd;fz; Ngrg;gl;Ls;sd. 
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3. rpWghzhw;Wg;gil 

 ,J rpwpa aho;g;ghzd; xUtd; kw;nwhU aho;g;ghzid 

Mw;Wg;gLj;Jtjhf tUtjhy; rpWghzhw;Wg;gil vd;Dk; ngaH ngw;wJ. mb 

msT gw;wpAk; rpWghzhw;Wg;gil vd;gH. aho;tif Ie;jDs; rpwpa ahohfpa 

nrq;Nfhl;bahio cila fhuzj;jhy rpWghzhw;Wg;gil vd;Dk; ngaiug; 

ngw;wJ vd;W $WthdUk; csH. rpwpa aho; cilatH vd;gjhYk;> rpy 

gz;fNs mwpe;jtH vd;gjhYk; mtHfs; rpWghzHfs; vd;W miof;fg; 

ngw;wdH. Xa;kh ehl;il Mz;L te;j ey;ypaf;Nfhld; vd;gtdplk; ghprpy;; 

ngw;W kPz;L te;j rpWghzd; xUtd;> twpa rpWghzid topapy; fz;L> 

mtid mt;ts;sy;ghy; Mw;Wg;gLj;Jtjhfg; ghlg;gl;Ls;sJ. ,e;E}iy 

,ilf;fop ehl;L ey;Y}H ej;jj;jdhH vd;Dk; GytH ghbAs;shH. mJ 269 

mbfis cilaJ. 

4. ngUk;ghzhw;Wg;gil 

 ghprpy; ngw;w ngUk;ghzd; xUtd;> ghprpy; ngwhj kw;nwhU ghzid 

topg;gLj;Jtjhf tUtjhy; mg;ngaH ngw;wJ. ,g;ghl;L ghprpy; ngw;w 

ngUk;ghzd; xUtd; jd; topapy; vjpHgl;l kw;NwhH ,utydhd ghzidf; 

fhQ;rp khefiuf; Nfhefuhff; nfhz;L nrq;Nfhyhr;rpa ,se;jpiuadplk; 

Mw;Wg;gLj;jpajhf mike;Js;sJ. ,ijf; fbaY}H cUj;jpuq; fz;zdhH 

ghbdhH. ,e;E}y; 500 mbfis cilaJ. ahopd; tUzid> ,se;jpiuad; 

Ml;rpr; rpwg;G> cg;G tzpfH ,ay;G> ehl;L topfisf; fhg;gtH jd;ik> 

vapw;wpaH nray;> fhdtH nray;> tPuf;Fb kf;fs; ,ay;G> Ky;iy epy 

kf;fspd; ,ay;G> cotH nray;fs;> ghiy epyj;jhH ,ay;Gfs;> me;jzH 

xOf;fKiw> fhQ;rp> khky;iyapd; rpwg;G> ,se;jpiuaDila tPuk;> nfhil 

Kjypa gz;Gfs;> ghzUk; tpwypaUk; kd;ddplk; rpwg;Gg; ngWjy; Nghd;wit 

E}y; EtYk; nra;jpfshFk;.  

5. kiygLflhk; 

 kiyia ahidfshfTk;> mjdplj;J cz;lhFk; Xiria 

ahidaplj;Jj; Njhd;Wk; Kof;fkhfTk; cUtfpj;jhy; ,g;ghl;L kiygLflhk; 

vd;Dk; ngaH ngw;wJ. 

 “myifj; jtpHj;j ntz;zUe; jpwj;j 

 kiygL flhm khjpuj; jpak;g.” (347 – 348) 
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vd;Dk; thpfs; ,g;ghl;bd; ngaHf; fhuzj;ijg; Gyg;gLj;Jfpd;wd. ,g;ghly; 

ghprpy; ngw;w $e;jd; xUtd; ghprpy; ngwhj $e;jd; xUtidr; nrq;fz; 

khj;JNts; ed;dd; Nra; ed;ddplk; Mw;Wg;gLj;Jk; Kiwapy; mike;Js;sJ. 

,ijg; ghbatH ngUq;Fd;whH ngUq;nfsrpfdhH MthH. ,e;E}y; 583 mbfis 

cilaJ. kiytsk;> kiyabthu CHfs;> mtHfs; tpUe;Njhk;Gk; Kiw> 

ed;ddJ nfhilj;jpwd;> Nrahw;wpd; ngUik Nghd;w nra;jpfs; 

fhzg;gLfpd;wd. 

Mw;Wg;gilAk; gaz E}y;fSk; 

 1.Mw;Wg;gil E}y;fSk;> gaz E}y;fSk; gioa mEgtj;ijf; 

$Wfpd;wd. 2.nry;Yk; ,lq;fSf;F top $Wjy; mt;tpuz;L E}y;fspy; 

fhzg;ngWfpd;wd. 3.FOthfr; nry;Yjy; ,uz;bw;Fk; nghJthd 

nra;jpfshFk;. rpy rkaq;fspy; gaz E}y;fspy; gazp jdpahfr; nrd;w 

mEgtj;ijAk; $WtJz;L. 4.,uz;L E}y;fspYk; ngw;w mEgtq;fs; 

Ngrg;gLfpd;wd. Mw;Wg;gil E}y;fspy; gazKk;> mEgtKk; Ngrg;gLfpd;wd. 

gaz E}y;fspy; mEgtr; nry;tk; Ngrg;ngWfpd;wJ. 5.”Mw;Wg;gilapy; 

vjpHg;gLk; fiyQHfspd; ngaHfs; fl;lg;ngWtjpy;iy. gaz E}y;fspy;> 

fhzg;ngWk; kf;fs; rKjhaj;ij tpsf;FtJld; Fwpg;gpl;l kdpjHfs; my;yJ 

jiytHfspd; ngaHfs; Rl;lg;ngWk;.” 6.,uz;L E}y;fspYk; fpilf;Fk; czT> 

jq;Fk; ,lq;fs; Ngrg;ngWfpd;wd. czT tpLjp> rpw;Wz;b trjp Nghd;wit 

,Ugjhk; E}w;whz;by; fhzg;ngWk; trjpfshFk;. 7.Mw;Wg;gil E}y;fspy; 

fiyQHfs; fhy;eilahfNtnrd;wdH. nry;tk; gilj;jtHfs; NjH> Fjpiu> 

ghz;by;> ahid> rptpif> NfhNtW fOij Nghd;wtw;iwg; gad;gLj;jpdH. 

,Ugjhk; E}w;whz;by; Nkhl;lhH fhH> Giftz;b> thD}Hjp> fg;gy; Nghd;w Gjpa 

Nghf;Ftuj;Jr; rhjdq;fs; gad;gLj;jg; ngWfpd;wd. 8.Mw;Wg;gil E}y;fspy; 

twz;l kiyg;gFjpfs;> guw;fw;fs; epuk;gpa ghiytopfs; fhzg;ngWfpd;wd. 

gaz E}y;fspy; topj;Jd;gq;fs; kpFjpahff; fhzg; ngwtpy;iy. 9.Mw;Wg;gil 

E}y;fs; nra;As; tbtpy; fhzg;ngWfpd;wd. gaz E}y;fs; ciu eilapy; 

mike;Js;sd. ,t;NtWghL fhy NtWghl;bdhy; Vw;gl;ljhFk;. 10.Mw;Wg;gil 

E}y;fspy; gazk; cs;ehl;by; eilngWfpwJ. gaz E}y;fspy; gazk; 

cs;ehl;bYk;> ntspehl;bYk; eilngWfpwJ. ,J Nghf;Ftuj;Jr; rhjdq;fs; 

ngUfpajhy; Vw;gl;l khw;wkhFk;. lhf;lH etePj fpUl;bzDk; ,f;fUj;Jfisf; 

nfhz;Ls;shH. 
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Mw;Wg;gilAk; topeilr; rpe;Jk; 

 Mw;Wg;gil xU gaz E}yhFk;. topeilr; rpe;J gazg; ghlyhFk;. 

ele;J gazk;  nry;gtH fisg;Gj; Njhd;whky; ,Ug;gjw;fhfg; ghbr; nry;tJ 

topeilr; rpe;J MFk;. 

fhg;gpaq;fspy; Mw;Wg;gil 

 fhg;gpaq;fspy; topfSk; $WfSk;> ehL efuq;fisf; fle;J nry;Yk; 

nray;fSk; fhzg;ngWfpd;wd. Nfhtyd;> fz;zfp> fTe;jpabfs; Mfpa 

%tUk; kJiuf;Fr; nry;Yk; nghOJ khq;fhl;L kiwNahd; mtHfSf;F 

kJiuf;Fr; nry;Yk; %d;W topfisf; $Wtijr; rpyg;gjpfhuj;jpy; fhzyhk;. 

rPtfrpe;jhkzpapy; rPtfd; RjQ;rdplk; ehL fhZk; Mtiyf; $Wfpwhd;. rpy 

,lq;fspy; topg;gazk; Ngrg;ngWfpwJ. ngUq;fijapy; cjazd; thrt 

jj;ijf; ftHe;J nrd;w topg;gazk; $wg;gl;Ls;sJ. me;E}ypy; ehL> efH> 

epyk; Nghd;wtw;wpd; tUzidiaf; fhzKbfpwJ. fk;guhkhazj;jpy; 

jrujDk;> mtDila NjtpkhHfSk;> gilfSk; kpjpiyf;Fr; nrd;w Kiw 

tpsf;fg;ngw;Ws;sJ. ,uhkd; fhl;bw;Fr; nrd;w topiaAk; fk;gH $wpAs;shH. 

fpl;fpe;jh fhz;lj;jpy; rPijiaj; Njl top$Wk; gFjp fhzg;ngWfpwJ. nghpa 

Guhzj;jpy; ehad;khH nrd;w topj;jlq;fisr; Nrf;fpohH Fwpg;gpl;Ls;shH. 

mhpr;re;jpu Guhzj;jpy; re;jpukjpapd; Rak;tuj;jpw;F mhpr;re;jpud; nry;Yk; 

gazf; fhl;rp> mtd; ehLefH ,oe;J fhrp nry;Yk; gazk;> mNahj;jp kPSk; 

gazk; Nghd;w gazq;fs; fhzg;ngWfpd;wd. ,t;thW fhg;gpaq;fspy; 

Mw;Wg;gil> topg;gazk; Nghd;wit fhzg;ngWfpd;wd. 

ifNaLfs; 

 Rw;Wyhr; nry;NthH jhq;fs; nry;Yk; ehLfspNy vd;ndd;d ,lq;fisg; 

ghHf;fyhk;? vq;F jq;fyhk;? vt;tif czTfs; cz;gjw;Ff; fpilf;Fk;? 

vd;gd gw;wp tpsf;fpf;$Wk; E}y;fs; ifNaLfs; vdg;ngWk;. mf;ifNaLfs; 

1.Xhplj;ijg; gw;wpa ifNaLfs;> 2.gy ,lq;fisg; gw;wpa ifNaLfs; vd 

,uz;L tifg;gLk;. Xhplk; gw;wpa ifNal;by; Xhplj;jpd; njhlf;fk; Kjy; 

,d;WtiuAs;s tsHr;rp Ngrg;ngWk;. „khky;iy‟> „kJiu‟> „g+k;GfhH‟> 

„nrd;idg;gl;bdk;‟ Nghd;w E}y;fs; mt;tiff;Fs; mlq;Fk;. 

 xNu ifNal;by; gy ,lq;fisg; gw;wpa Gs;sp tptuq;fs; fhzg;ngWk;. 

„jkpofr; Rw;Wyhf; ifNaL‟>„,e;jpa Rw;Wyhf; ifNaL‟ Nghd;w E}y;fisr; 
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rhd;whff; $wyhk;. ,e;E}y;fs; Mq;fpyj;jpy; kpFjpahff; fhzg; ngWfpd;wd. 

Mq;fpy E}y;fs; Ntw;W nkhopapdUf;F cWJizahf ,Uf;Fk;. Mq;fpy 

E}y;fNs kpFjpahf tpw;gidahfpd;wd. 

fUj;jyFfs; 

 1.nghJthd Kd;Diu> 2.tiuglk;> 3.jl;gntg;gepiy> 4.me;j ,lj;ijg; 

gw;wpa mwpKfk;> 5.khepy> ikar; Rw;Wyhr; nra;jpj; njhlHG epiyaq;fs;> 

6.ghJfhf;fg; ngw;w my;yJ jil nra;ag;ngw;w ,lq;fs;> 7.thfd trjp> 

8.ntspehl;Lf; fhH fpilf;Fk; ,lq;fs;> 9.fhhpd; cjphpg;ghfq;fs; fpilf;Fk; 

,lq;fs;> 10.fhH gOJ ghHf;Fk; ,lq;fs;> 11.Rw;Wyh elj;JeHfspd; Kfthp> 

12.gaz KftHfspd; Kfthp> 13.thq;ff; $lhj gok; nghUs;fs;> 14.filtPjp> 

15.kJtpyf;F> kJghdf;filfs;> 16.tpohf;fs;> 17.ghHf;f Ntz;ba Rw;Wyh 

ikaq;fs;> mtw;wpd; tuyhW> J}uk;> mq;Fs;s cztfq;fs;> 18.kUj;Jt 

kidfs;> 19.kUj;JtHfs;> 20.kUe;Jf;filfs;> 21.tq;fpfs;> 22.topfhl;bfs;> 

23.mq;Fs;s fiyfs;> 24.iftpidj; njhopy;fs;> 25.iftpidg; nghUs;fs;> 

26.fy;tp epiyaq;fs;> 27.gz;ghl;L epiyaq;fs;> 28.jpiug;gl nfhl;liffs;> 

29.tpLjpfs;> 30.cztfq;fs;> 31.Gj;jff; filfs;> 32.E}y; epiyaq;fs;> 

33.nghOJNghf;Ff; $Wfs; Nghd;w nra;jpfs; ifNaLfspy; ,lk; ngw;Ws;sd. 

 gaz E}y;fSk; ifNaLfSk; tpsk;guq;fshfg; gad;gLfpd;wd; 

kf;fisg; gazk; nra;aj; J}z;Lfpd;wd; gazk; nra;gtHfSf;Fj; Jiz 

Ghpfpd;wd; gazpfSf;Fj; njhpahj nra;jpfisj; njhptpf;fpd;wd. 

 

 

 

 

 

 

 

Mf;fk;:- 

KidtH. R. me;Njhzp nry;tFkhH> vk;;.V.> vk;.gpy;.> gpvr;.b.> 
jkpo;j;Jiwj; jiytH> 
ehrNuj; kHfh\p]; fy;Y}hp gps;isad;kid> 
ehrNuj; - 628 617. 



நகர� தி�டமிட
 (urban planning) எ�ப�, நக��	ற நில� 

பய�பா�, நக��	ற� �ழ� வ�வைம�	 ஆகியவ�ைற� 

கவன�தி� ெகா� ! ஒ# ெதாழி�$%ப, அரசிய� நைட*ைற 

ஆ+!. இ�, வள., ந/�, நக��	ற���+ உ�வ#வ�! ெவள.� 

ெச�வ�மான ேபா�+வர�� ம�2! வ3நிேயாக 

வைலயைம�	�கைள 

உ�ளட�கிய உ%க%�மான4க� ேபா�றவ�ைற 

உ�ளட�கிய�. நக��	ற� +�ய3#�	�க�, நக��	ற4க �+� 

ேபா�+வர��� ெச5வன6! அவ�ேறா� வள4கைள� பகி�7� 

ெகா�வன6மான �ைண� ச*தாய4க� ேபா�றவ�றி� 

ஒ94கான வள��சிைய நக��	ற� தி%டமிட� உ2தி ெச5கிற�. 

ஆ56க�, உ�திசா� சி7தைன, க%�ட�கைல, நக��	ற 

வ�வைம�	, ெபா�ம�க� க#�தறித�, ெகா�ைக ெதாட�பான 

ப:7�ைரக�, ெசய�ப��த�, ேமலா;ைம ேபா�றவ�ைற இ� 

கவன�தி� ெகா�கிற�.[1] 

க%�ட�கைல, நில�ேதா�ற� கைல, நக��	ற வ�வைம�	, 

எ�பன க%�ட� �ழலி� சிறிய ப+திகைள ேம<! =�ய 

வ3பரமாக� ைகயா கி�றன. ப3ரேதச� 

தி%டமிட� நகர�தி%டமிட� �ைற ைகயா�வதி<! ெப:ய 

ப+திகள.� தி%டமிடைல� +ைற7த வ3பர4க ட� ைகயா ! 

ஒ# �ைறயா+!. 

இத� கீழான தி%ட4க� ப�ேவ2 வ�வ4கள.� அைமகி�றன. 

இவ�2� உ�திசா� தி%ட4க�, *9ைமயான தி%ட4க�, 

*ைற�ப��த� ம�2! ஊ�+வ3�	 உ�திக�, வரலா�2� 

பா�கா�	� தி%ட4க� ேபா�றைவ அட4+கி�றன. 

வரலா2[ெதா+] 

தி%டமிட�ப%ட அ�ல� ேமலா;ைம ெச5ய�ப%ட 

நகர4க �கான எ����கா%�க� மிக�பைழய கால4கள.� 

இ#7ேத கிைட�கி�றன. 



19 ஆ! @�றா;��, நகர� தி%டமிட�, 	திதாக 

*ைற�ப��த�ப%ட க%�ட�கைல, +�சா� ெபாறிய3ய� 

ஆகியவ�றி� ெச�வா�+�+ உ%ப%�, நகர� 

ப3ர�சிைனக �+� ெபௗத/க வ�வைம�	Bல! த/�6 

கா;பத�கான அC+*ைறகைள ஒ94+ப��த ஆர!ப3�த�. 

1960 ஆ;��+� ப3�, நகர� தி%டமிட� �ைற, ெபா#ள.ய� 

வள��சி� தி%டமிட�, ச*தாய சBக� தி%டமிட�, �ழ�சா� 

தி%டமிட� எ�பவ�ைறD! உ�ளட�கி வ3:வைட7த�. 

20 ஆ! @�றா;��, நகர� தி%டமிட<�+:ய பண3ய3� ஒ# 

ப+தியாக நகர� 	�தைம�	 ேபா�றைவ Bல!, ஏ�கனேவ 

இ#�கி�ற நகர4க �+ நகர�தி%டமிட� *ைறகைள� 

பய�ப���வ�! அைம7த�. 

 

 

தி%டமிடாத எ7த ெசய<!, ெவ�றி ெப�றதாக ச:�திர! இ�ைல. ஒ# 

வ /� க%�! ேபா�, எ�ென�ன தி%டமி%� க%�கிேறா!; அ� ேபால, 

ஒ# நகர�ைத உ#வா�+! ேபா�, எதி�கால���+ ஏ�ப, தி%டமிட 

ேவ;�! எ�பைத வலிD2�தி, நவ., 8! ேததி, "உலக நகர 

தி%டமிட� தின!' கைட�ப3��க�ப�கிற�. 

 
 

எ�ன வ��தியாச�: 

தி%டமி%ட நகர4க �+!, தி%டமிடாதவ�2�+! நிைறய 

வ3�தியாச! இ#�கிற�. +�ந/�, சாைல, மி�சார! உ�ள.%ட 

அ��பைட வசதிக�, F�2��ழ�, ெதாழி�சாைலக�, வ��தக 

நி2வன4க�, அ<வலக4க�, +�ய3#�	க�, க�வ3 நி2வன4க�, 

பG, ரய3� நிைலய4க�, ஏ�ேபா�%, வ3ைளயா%� ைமதான4க� என 

அைன�� அ!ச4கைளD! க#�தி� ெகா;� உ#வா�க�பட 

ேவ;�!. இ� ேபா�ற நகர! தா�, தி%டமி%ட நகர! என�ப�கிற�. 

ஏ�கனேவ ஒ# நகர!, ந�றாக உ#வா�க�ப%�#7தா<!, ம�க� 

ெதாைக ெப#�க!, ெதாழி�$%ப வள��சி, 	திய வ3:வா�க!, ச%ட 

வ3திகைள ப3�ப�றாைம, வைர*ைறய3�லாம� க%டட4கைள 



க%�வ�, லHச! ெப�2�ெகா;� அIமதியள.�ப�, ஆ�கிரமி�	 

ேபா�றைவ, நக:� வள��சி�+ தைடயாக உ�ளன. ம�க !, நகர 

வள��சி�+ ஒ��ைழ�க ேவ;�!. 

 
 

தி�டமி�ட தைலநகர�க�: 

உலக நா�கள.� தைலநகர4கள.�, கா�ெபரா (ஆGதிேரலியா), 

வாஷி4ட� (அெம:�கா), ப3ேரசி�லா (ப3ேரசி�), 	���லி (இ7தியா), 

அ	ஜா (ைநஜ/:யா), அGடானா (கஜகGதா�), இGலாமாபா� 

(பாகிGதா�) ஆகியைவ தி%டமிட�ப%� உ#வா�க�ப%டைவ. 

 
 

இ�தியாவ�
...: 

இ7தியாவ3� *த� *தலி� தி%டமிட�ப%ட நகர! எ�ற 

ெப#ைமைய ச;�க� ெப�2�ள�. இ� பHசா� ம�2! 

அ:யானா6�+ ெபா� தைலநக�. உலகி� ெப:ய தி%டமிட�ப%ட 

நகர! நவ3 *!ைப. இ� 1972! ஆ;�, *!ைப மாநக� வ3:வா�க� 

தி%ட�தி� ப�உ#வா�க�ப%ட�. ெநா5டா, ெஜ5�L�, கா7திநக� 

உ�ள.%டைவD! தி%டமிட�ப%ட நகர4க�. 

 

சி�� & ட�� தி�டமிட
 

ெப#நகர! - இ7த மன.த மன�தி� ெப:ய உ#வா�க!, நா� ம�2! 

மாநில எ7த ப3ரேதச�தி<! வள��சிய3� *�கிய ெபாறி ஆ+!. அ� 

	திய க#���க� ம�2! க;�ப3��	க� உ#வா�+! மிக�ெப:ய 

	�திசாலிகைள� நகர4கள.� +வ37��ள�. 

நகர! சில ப;	க� அ#ேக +�ேய�ற4க �கிைடேய ேவ2ப%ட�. 

அவ�கள.� ஆ5வ3� அறிவ3ய� நக��	ற ஆ56க� ஈ�ப%டன. 

ஆனா� ேகா%பா� ம�2! தி%டமிட� ம�2! நக��	ற வள��சி 
நைட*ைறய3� - இ7த நக��	ற வள��சி நல�கைள �ைறயா+!. 



 

நக��	ற தி%டமிட� - வ�வைம�த� ம�2! நக��	ற அைம�	க�, 

த4க� ம2க%டைம�	 ம�2! மன.த வாN�ைக இட�ைத 

*�ேன�ற! க%�! நடவ��ைக ஆ+!. 

வரலா�� நகர� க��ட�கைல ( "கைல", தர 

9) 

ஒ# "வரலா�2 நகர!" எ�ன? அத� ப;	க� யாைவ எ�ப� அ� 

த�ேபா� ேவ2ப�கிற�? 

ப3�வ#மா2 ச%ட! "வரலா2 ம�2! கலா�சார நகராத 

நிைன6�சி�ன4க� பா�கா�	 ம�2! பய�பா%� ஆ�" இ7த 

க#�� நட��கிற�: ஒ# வரலா�2 நகர! - கலா�சார பார!ப:ய�ைத 

தள4க� ஒ# ெப#! எ;ண3�ைகய3லான ெகா;ட இ7த கிராம�தி�. 

அ� ப;ைடய ெதா�ெபா#� தள4க�, ெச��கிய 

நிைன6�சி�ன4க�, இ#�கலா! க%டட�கைல 

இைச�+9�க� ம�2! பைழய க%�ட�தி� =2க�. 



.. வரலா�2, அழகிய�, *தலியன ேபா�ற +�ேய�ற4க� ம�ெறா# 

அ!ச! அவ�கைள பா�கா�க�ப�கிற� ெத#�க� ம�2! ச�ர4க� 

பைழய (வரலா�2) அைம�ைப உ�ள ப��திD�ளா�: வரலா�2 

சிற�	மி�க நகர4க�, ஒ# வ3தி எ�2, அ4+ சBக�தி�+ கிைட�க 

ப�ேவ2 கலா�சார வசதிக� ஒ# +றி�ப3%ட மதி�	 உ�ளன. 

 

அ� வரலா�2 நகர! +றி�ப3�வ� *�கியமா+! - அ� 

க%�ட�கைல ம�2! வைகய3<! ம%�மி�லாம� கலா�சார 

அ!ச4க�, ஆனா� அத� ம�க�. அ7த, மர	க�, பழ�கவழ�க4க�, 

வாN�ைக மன�பா�ைமய3� த4க� ெசா7த ெதா+�	 ம�க�. இ7த 

கால *ைறயO� ஒ# வரலா�2 ேதசிய ம�2! ப3ரேதச நிகN6 எ�2 

ஒ# +றி�ப3%ட நகர�தி� க#தலா!. 

நி�சயமாக "எ!.சி.சி." (உலக கலாசார�தி�) ப+தியாக "வரலா�2 

நக:� க%�ட�கைல" ேம�நிைல� ப�ள.ய3� 9 ஆ! வ+�	 க�2, த/!. 



ரPயாவ3� இ�2 ஒ# வரலா�2 நகர! +றி�த நிைலைமDட� 41 

த/�6 உ�ளன. இவ�கள.� - மாGேகா, ெசய3�% பO%ட�Gப��, 

வ3ளா�மி�, Derbent, ெகாG%ேராமா, Suzdal ம�2! ம�றவ�க�. 

வரலா�� நகர� க��ட�கைல: ��கிய 

அ�ச�க� 

க%�ட�கைல - அ� கைல மிக6! பயI�ள வ�வமா+!. நாயக� 

ப;ைடய கால�தி� இ#7ேத த4கைள வ /�கைள அைம�க� 

ெதாட4கிய�. இத�காக அவ� ஒ# +றி�ப3%ட இட! கிைட�தன எ�2 

ெபா#%க� பய�ப��த�படலா!. பா�கா�	 காரண4க �காக, ர�-

அ6% த;�கைளD! அ�ல� Fவ�க�, த/ய ேவலிக� 

கிராம�தி�கான. 

ேம�+ வரலா�2 நகர! க%�ட�கைல தி%ட! அ�ல� கிழ�+ 

இ#7� ேவ2ப%� ப;ைடய நகர4கள.�. கட7த சா�தியமான க:ம 

ெந#�கமாக F�றிD�ள கிராம�	ற4கள.� இைண�க�ப%�#�கிற� 

இ� இய�ைக வள4க� உ�ளதா�, ஒ# ெபா#7�!. நக:� எதி�கால 

ஒ# இட�தி� ேத�7ெத��+! ேபா� ஒ# *�கியமான காரண3 
அழகிய� அ!ச! ெகா��க�ப%ட�. உ;ைமய3�, ப;ைடய 

வரலா�2 ஒ# அ��க� ேபா�ற அறி�ைகக� காணலா!: "... ம�2! 

ஒ# சிவ�	 	�ள. ம�2! அ� ேநசி�ேத�, ஆனா� அ� Hradec sozhizhet". 

கிழ�கி� ப�ேவ2 க%டைம�	 ம�2! வரலா�2 நக:� சில 

அ!ச4க�. ஆசி:ய�க� ம�2! அைம�ச�க� பய3�சி ஒ# ப�ள. - 
கிழ�+ த/�6 ைமய�தி� ம�தி ம�2! Madrasah ெகா;� ப+திய3� 

சி�த�ப��� ேவ;�!. ெத# வ��தக�தி�+ ஒ# இட�தி� - நகர! 

தி%டமிட� ஒ# *�கியமான இட�ைத ேம<! ப3ரயாண� 

ஒ��க�ப�!. 

ஐேரா#ப�ய வரலா�� நகர�கள&
 

மனநிைலதா� 



பழ4கால�தி�, நக��	ற தி%டமி�த� மர	க�, இைட�கால�தி<! 

ம2மல��சி வ3�தியாசமாக இ#7த�. ஐேரா�பாவ3� ப;ைடய நக:� 

B�றி� ஒ# ந�ல உதாரண! க#தலா! ஏெத�ஸி� 

அ�ேராேபாலிG. அ7த நா%கள.� எ7த த/�6 ஒ# உய�7த இட! 

அ�	தமான ேகாவ3� ெதாழி��ைற ெதாட4கிய�. இ7த 	ன.த மைல 

ெத#�கள.� அைம�க�ப%டன F�றி, அதி� இட! ெசSவக இ#7த�. 

ஒ# ெபா�வான இைட�கால நகர! - ஒ# கிராம�தி�, த;ண/� 

நிர�ப�ப%ட ேபா��பாைதய3� ம�2! moats ெகா;� ச�திவா57த 

வ<T%ட�க� அவ�ைற� பா�கா�கிற�. Fவ� நக:� ைமய�தி� 

கத/%ர� ம�2! *�கிய ட6� ஹா� க%ட�ப%ட�. 

 

	திய தி%ட�தி� கீN க%ட�ப%ட ம2மல��சி நக:� சகா�த�தி�. 

ெத#�கள.� ஒ#வ#�ெகா#வ� ெச4+�தாக உ�ளன, ஆனா� 

இ2திய3� அவ�கள.� ெப#!பாேலா� *�கியமான எ7த 

*ைன�பான பதி6 ெச5D! க%டட�கைல க%டைம�	க� அ�ல� 

க!பOரமான க%டட4க� இைச�+9�க�. Bல!, இ7த வழி*ைற ப� 

ெசய3�% பO%ட�Gப��கி� ரஷிய� நகர! க%ட�ப%ட�. 



ஒ( நவ )ன நக*� க��ட�கைல அ�ச�க� 

நவ /ன க%�ட�கைல, ஒ# *�றி<! 	திய ெகா�ைகக� ம�2! 

வ3;ெவள. அைம�ப3� ப�வ4கைள� பய�ப���!ேபா�. 

க%�ட4க� ம�2! க%டைம�	க� ெதள.6ப��த� அதிக:�க 

*ய<! Constructivism ம�2! ெசய�பா4கா<!, - எனேவ, இ#பதா! 

@�றா;�� *�ப+திய3�, அ4+ க%�ட�கைல 	திய பாண3ைய 

இ#7தன. 

 

இ�2, நகர! மாதி: ம�2! ஒ#வ#�ெகா#வ� வ /�க� மிக6! ஒ�த 

க%ட�ப%ட�. *�னதாக நகர4கள.� ேகாதி� ேதவாலய4கள.<! 

அதிக spiers இ#7தன, இ�2 அ� கா�கிV% ம�2! க;ணா� 

அ<வலக! ேகா	ர4க� உ�ள�. 	திய க%�ட! ெபா#%க� 

அைன�� க%ட�ப%� க%டைம�	க� அதிகப%ச எள.தாக 

அIமதி�+!. 

எ�ப� ஒ# நப� உண�6�L�வமான ம�2! மன நிைலைய� நவ /ன 

க%�ட�கைல ெச5கிற�? பல அறிஞ�க� அ� *�றி<! மன.த 

வாN�ைக ஆ�மXக ம�2! அழகிய� ேகாள! எ�ற நிைலைய 

இழ7�வ3%ட� எ�2 வலிD2�திD!, ஏ�ப%ட எதி�மைறயான எ�2 

வாதி�கி�றன�. உ;ைமய3�, அ� XXI @�றா;�� க%�ட�கைல 



அIபவ3�க மிக6! க�னமாக உ�ள�. *கம�ற சா!ப� 

க%�ட4க�, ேபா�+வர�� ெந:ச�க�, ந/;ட கா�கிV% ேவலிக�, 

தாவர4க� க�ைமயான ப�றா�+ைற - அைன�� இ7த, 

உளவ3யலாள�க� ப�, மன.த வாN�ைக�கான சாதகம�ற 

வ3ேராதமான �ழைல உ#வா�+கிற�. 

 

����+ 

இ�ேபா� ந/4க� வரலா�2 நகர! க%�ட�கைல இைடேய உ�ள 

வ3�தியாச! எ�னெவ�2 ெத:D! எ�2. "க� ம�2! ெதா+தி 
கைல" - இ7த க%�ட! நகர4க� ம�2! கிராம4கள.� வ3வ:�கிற� 

எ�ப� ெச5D� நைடய3� உ�ள�. அ� உ;ைமய3� கண3சமான 

பைட�	 *ய�சி ம�2! ெப:ய அறி6 ேதைவ எ�2 ஒ# 

கைலயா+!. 

வரலா�2 நகர! க%�ட�கைல (தர 9) - மிக6! FவாரGயமான 

தைல�	. தி%டமிட� ெசய�பா%�� ம�2! +�ேய�ற4க� 

க%�மான ெவSேவ2 வரலா�2 சகா�த4கள.� கண3சமாக 

வ3�தியாசமாக இ#7த�. 

வைலவ�வ மாதி:[ெதா+] 

*த�ைம� க%�ைர: வைலவ�வ நகர அைம�	 

வைலவ�வ நகர அைம�	 அ�ல� வைலவ�வ� சாைல 

அைம�	 எ�ப� ஒ# வைகயான நகர� தளவைம�ைப� 

+றி�+!. இதி� ஒ�2�ெகா�2 இைணயான ஒ# ெதா+தி 



சாைலக !, அவ�2�+� ெச4+�தான இ�ெனா# ெதா+தி� 

சாைலக ! ஒ�ைறெயா�2 ெவ%�வதனா� வைல ேபா�ற 

தளவைம�	 உ#வாகிற�. 

ஒ#ைமய வலய மாதி:[ெதா+] 

*த�ைம� க%�ைர: ஒ#ைமய வலய மாதி: 

நக��	ற� ப+திகள.� ப�ேவ2 சBக� +9�கள.� பர!ப� 

+றி�� *த�*தலி� வ3ள�கிய� இ�ேவ ஆ+!. இைத 

"ஒ#ைமய வைளய மாதி:" எ�2! +றி�ப3�வ� உ;�. 1924 

ஆ! ஆ;�� ஏ�ெனG%� ப�ெகF (Ernest Burgess) எ�I! 

சBகவ3யலாள�, சி�காேகா எ�I! தன.ெயா# நகர�ைத 

அ��பைடயாக� ெகா;� இ7த மாதி:ைய உ#வா�கினா�. இ7த 

மாதி:ய3�ப�, நகர4க� ஒ# ைமய� 	�ள.ய3� இ#7� 

ெவள.�	றமாக� 	திய வைளய4க� ேச�வத� Bல! 

வள�கி�றன. இத� ைமய�ப+தி ைமய வண3க� ப+தி ஆ+!. 

இைத� �ழ6�ள அ��த வைளய! மா2நிைல வலய! 

என�ப�!. இSவலய��� ெதாழி�சாைலக !, 

தர�+ைறவான வ /டைம�	� ப+திக ! இ#�+!. இத�+ 

ெவள.�	றமாக அ����ள வலய�தி� ெதாழிலாள 

வ+�ப3ன:� +�ய3#�	� ப+திகைள� காணலா!. இைத� 

க%ட�ற ெதாழிலாள� வ /%� வலய! எ�ப�. அ����ள 

வைளய! 	தியன6!, ெப:யைவDமான வ /�கைள� 

ெகா;�#�+!. இதி� ெப#!பா<! இைடநிைல வ+�ப3ன� 

வாNவ�. இைத "ந�ல வதிவ3ட வலய!" எ�2! அைழ�ப�;�. 

கைடசியாக� காC! வைளய�திI� அ�றாட! நக:� ைமய� 

ப+திய3� உ�ள ேவைல� தல4க �+� பயண! ெச5ேவா� 

வசி�+! 	றநக�� ப+திக� அைமD!. 

ஆைர��;� மாதி:[ெதா+] 

*த�ைம� க%�ைர: ஆைர��;� மாதி: 



நக��	ற அைம�	� +றி�த இ7த இர;டாவ� ேகா%பா%� 

மாதி: 1939 ஆ! ஆ;�� ெபா#ள.யலாளரான ஓெம� 

ஓய3% (Homer Hoyt) எ�பாரா� *�ைவ�க�ப%ட�. 

ஆைர��;� மாதி: எ�I! இ7த மாதி:, நகர4க� வைளய 

அைம�ப3� வள�வதி�ைல எ�2!, ஆைர��;� 

அைம�ப3ேலேய வள�கி�றன எ�2! 

=2கிற�. த�ெசயலாகேவா, அ�ல� 	வ3ய3ய�, �ழ� 

காரண4களாேலா நகர�தி� சில ப+திக� +றி�ப3%ட 

நடவ��ைகக �+ வா5�பாக அைமகி�றன. இதனா� அ� 

+றி�ப3%ட இட4கள.� நிைலெகா� ! அ7நடவ��ைகக�, 

நகர4க� வள#!ேபா� ெவள.�	றமாக ஒ# ஆைர��;� 

வ�வ3� வள�கி�றன. எ����கா%டாக ஒ# +றி�த ப+திய3� 

உய� வ#வாD�ேளா:� +�ய3#�	 அைம7தா�, அ� 

வள#!ேபா� நகர ைமய���+ எதி��	றமாக6�ள ெவள. 
வ3ள.!ப3� இ#7ேத வ3:வைடD!. 

ஒ# வைகய3� இ7த மாதி: *�ன� =றிய வலய மாதி: 

அ�ல� ஒ#ைமய மாதி:ய3� தி#7திய வ�வேமய�றி 
அ��பைடயான ேவ2பா�க� எைதD! ெகா;�#�கவ3�ைல. 

ஓய3%, 	�ெகF ஆகிய இ#வ#ேம சி�காேகாவ3� அைம�	 

த�த! மாதி:க �+� ெபா#�தமாக அைமவதாக� 

=றிD�ளன�. 

ப�ைமய மாதி:[ெதா+] 

*த�ைம� க%�ைர: ப�ைமய மாதி: 

1954 ஆ! ஆ;�� 	வ3யலாள�களான சி. �. அ:F, ஈ. எ�. 

உ�ம� ஏI! இ#வ� நக��	ற அைம�	� +றி�த ப�ைமய 

மாதி:ைய உ#வா�கின�. ஒ# நகர! பல ைமய4கைள� 

ெகா;�#�க�=�! எ�2!, அ!ைமய4கைள� F�றி� 

ப�ேவ2 நடவ��ைகக� இட!ெப2கி�றன எ�2! இ! மாதி: 

வ3ள�+கிற�. சில நடவ��ைகக� +றி�த 

சில 	�ள.க� அ�ல� கC�கைள ேநா�கி ஈ��க�ப�கி�றன, 



ேவ2 சில நடவ��ைகக� அ� 	�ள.கைள� தவ3��கி�றன. 

எ����கா%டாக ஒ# ப�கைல�கழக� கC, ப��ேதா� 

+�ய3#�	�க�, @� வ3�பைன நிைலய4க� ேபா�றவ�ைற� 

கவ#! அேதேவைள, ஒ# வாZ�தி நிைலய� கC, 

வ3�திகைளD!, களHசிய�ப��த� வசதிகைளD! 

கவர�=�!. ஒ�2ட� ஒ�2 ெபா#7திவராத நடவ��ைகக� 

ஓ:ட�தி� =� அைமவதி�ைல. கனரக� ெதாழி�சாைலக !, 

உய�வ#வாய3ன� +�ய3#�	�க ! ஓ:ட�தி� அைமவ� 

அ:தாக இ#�ப� இதனாேலேய. 

ஒ94க�ற ேகால மாதி:[ெதா+] 

*த�ைம� க%�ைர: ஒ94க�ற ேகால மாதி: 

இ�, "ஊ� நிைலய3� இ#7� நகர நிைல�+ மா2! நிைல"�+ 

உ:ய ப;	கைள� ெகா;ட ெபா� இட4கள.� 

ஒ94கைம�ைப� +றி�+!. ெபா�வாக B�றா! உலக 

நா�கள.� இதைன� காணலா!. இ!மாதி:, *ைறயான 

தி%டமிட� இ�ைமயா<!, ச%ட���+� 	ற!பான *ைறய3� 

க%�மான4க� இட!ெப2வதா<! உ#வாகிற�. 

இ�, ஆ�ப3:�கா, இல�த/� அெம:�கா, ஆசியா ேபா�ற 

க;ட4கள.<!, ஐேரா�பா� க;ட�தி� சில ப+திகள.<! 

உ�ள பைழய நகர4க �+� ெபா#7�கிற�. 

 

ேநா�க! 

தி%டமி�தலி� +றி�ேகாளான�, இ#�கி�ற வள4கைள 
திறைமயாக மிக�சிற7த *ைறய3� பய�ப��தி 
வைரய2�க�ப%ட ேநா�க4கைள +றி�த ேநர�தி� 
அைடவேதயா+!. ச7ைத*ைறD!, வ3ைலவாசி *ைறD! 
ம%�! ஒ# நா%� ம�கள.� ந�வாNைவ உ2திப��தி 
வ3டா� எ�பைத ெபா#ளாதார தி%டமி�தலி� த��வ! 
அ4கீக:�கி�ற�. 



இ7தியாவ3� தி%டமி�தலி� ேதா�ற! 

1934-ஆ! ஆ;� ெபாறிய3யளால#! ைம�:� மதி�	மி�க 
மன.த#மான தி#.ஆ.வ3GேவGவர5யா எ�பவ� 
“இ7தியாவ3� தி%டமி%ட ெபா#ளாதார!” எ�ற 	�தக�ைத 
ெவள.ய3%டா�. இ� அ��த 10 வ#ட4க �கான இ7தியாவ3� 
தி%டமி%ட ெபா#ளாதார வள��சி�கான வைர6 அறி�ைகயாக 
பா��க�ப%ட�. இதன��பைடய3� ேதசிய தி%டமிட� எ�ற 
க#�� ேதா�ற இவ� காரணமானா�. 
1938-ஆ! ஆ;� இ7திய ேதசிய கா4கிரG ஜவஹ�லா� 
ேந# தைலைமய3� ேதசிய தி%ட�+9 எ�ற அைம�ைப 
உ#வா�கிய�. இ7த அைம�	 10 ஆ;�க �+ ேம� பல 
*�கிய��வ! வா57த ெசய�கைள ெச5த�. 
பரவலாக பா!ேப தி%ட! எ�2 அறிய�ப%ட “இ7தியாவ3� 
ெபா#ளாதார வள��சி�கான தி%ட! (1944)” அ��பைட 
ெதாழி� வள��சி�+ *�I:ைம அள.�த�. அேத ேநர�தி� 
அ��த 15 வ#ட4க �+� ேவளா; உ�ப�திைய 
இ#மட4கா�கி தலா வ#மான�ைத உய���வைத 
ேநா�கமாக ெகா;�#7த�. 
1945-� ஆ.N.ரா5 எ�பவரா� ம�கள.� தி%ட! என 
உ2வா�கினா�. 1950-� ெஜ5ப3ரகா~; நாராயண� எ�பவரா� 
ச�ேவாதயா தி%ட! உ#வா�க�ப%ட�. 
mமா� நாராய; எ�பவரா� ‘கா7திய தி%ட!’ 
உ#வா�க�ப%ட�. இ�தி%ட! ப�*க�ப��த�ப%ட 
ெபா#ளாதார�ைத வலிD2�திய�. +�ைச�ெதாழி� 
Bலமாக ஊரக வள��சி�+ *�கிய��வ! அள.�த�. 
இ7திய Fத7திர�தி�+ ப3�, இ7திய அரசா� ‘தி%ட�+9’ 1950-
ஆ! ஆ;� உ#வா�க�ப%ட�. இ�+9 மன.தவள!, 
Bலதன! ம�2! Bல�ெபா#%க� ஆகியவ�ைற மதி�பO� 
ெச5வ� ம�2! ேதசிய வள4கைள சிற7த *ைறய3<! 
சமமான அளவ3<! பய�ப��த தி%ட! வ+�த�. 



தி%டமிடலி� வைகக� 

தி%டமி�தலி� பல வைகக� உ�ளன. சில *�கிய தி%ட 
மி�தலி� வைகக� கீேழ வ3ள�க�ப%��ளன. 
ஆைண தி�டமிட
 
இ7த வைக தி%டமிடலான� சீனா, *�னா� ேசாவ3ய�ர~;யா, 
கிpபா மற2! வடெகா:யா ேபா�ற சம��வ நா�கள.� 
கைடப3��க�ப�கிற�. இ7த தி%ட�தி�ப� ஒேர ஒ# ைமய 
அதிகார! ம%�! இ#�+!. இ7த ைமய அதிகாரமான� 
*�னேர த/�மான.�க�ப%ட இல�+ ம�2! *�I:ைமைய 
எ%ட தி%ட! த/%�த�, வழிகா%�த� அைத 
நைட*ைறப��த ஆைணய3ட� ேபா�ற ேவைலகைள 
ெச5D!. ேம<! இ�தி%ட! எ;ண3�ைக அளவ3லான 
தயா:�	, அ%டவைண�ப��த�ப%ட வ3நிேயாக! ம�2! 
ெபா#�கள.� உ�ப�தி, வ3ைல க%��பா�, ெவள.நா%� 
ப:வ��தைனைய பய�ப���த� ம�2! வள4கைள 
ஒ��கீ� ெச5த� ஆகியவ�ைற த/�மான.�கிற�. 
ைமய#ப/�த#ப�ட தி�டமிட
 
இ!ைமய�ப��த�ப%ட தி%டமிடலி� அைன�� ெபா#ளாதார 
*�6க ! ம�திய அ�ல� ைமய அரசா� எ��க�ப�!. 
இ7த அரF ெபா#ளாதார தி%ட4கைள வ+�த�, 
+றி�ேகா�கைள த/�மான.�த� ம�2! இல�+ ம�2! 
*�கிய��வ4கைள நி�ணய3�த� ேபா�றைவகைள 
ெச5கிற�. இ7த அரசான� $க�6, உ�ப�தி, ஊதிய! ம�2! 
வ3ைல ஆகியவ�றி� *�6கைள எ��கி�ற�. எSவள6 
*தq�க� ெச5ய�பட ேவ;�!? வ3ைல எSவள6 இ#�க 
ேவ;�!? ெவள.யO� எSவள6 இ#�க ேவ;�!? 
ெபா#%கைள எSவா2 ப4கீ� ெச5ய ேவ;�!? எ�பன. 
ைமய�ப��த�ப%ட தி%டமிட� ெப#!பா<! சம��வ 
அ�ல� க!pன.ச நா�கள.ேலேய ெசய�ப��த�ப�கிற�. 
ப��க#ப/�த#ப�ட தி�டமிட
: 



ப�*க�ப��த�ப%ட தி%டமிடலி� ெசய�பாடான� கீழி#7� 
ேமலாக அைமD!. பல நி�வாக +9�கைள 
கல7தாேலாசி�தப3� ெபா#ளாதார தி%ட�திைன ‘தி%ட 
மிட<�கான +9’ த/�மான.�+!. ெவௗ;ேவ2 ெதாழி�க� 
சா�7த தி%ட4கைள அ7தத7த ெதாழி�கைள ேச�7த 
ப3ரதிநிதிகைள வ�வைம���ெகா�கி�றன�. இ7த வைக 
தி%டமிடலி�, தி%டமிட<�கான +9வான� தன.யா� 
�ைற�+ ஊ�க ெதாைக வழ4+மா2 ம�திய ம�2! 
உ�ளா%சி அைம�	க �+ அறி62��கிற�. 
ஜனநாயக �ைறய�
 தி�டமிட
: 
இ7த ஜனநாயக *ைறய3� தி%டமி�த� *ைறய3� வ3ைல 
நி�ணய� ெகா�ைகய3� அ��பைடய3� அைன�� 
ெபா#ளாதார நடவ��ைகக ! ேம�ெகா�ள�ப�கி�ற�. 
தன.யா� �ைறைய நிதி ம�2! பண�ெகா�ைகய3� Bல! 
அரF க%��ப���கிற�. $க�ேவா:� இைறயா;ைமைய 
பா�கா�க அரF ஏகேபாக உ:ைம�+ எதிரான ச%ட4கைள 
இய�2கி�ற�. 
3ழ
 தி�டமிட
 
இ�Fழ� தி%ட�திைன இைட�கால தி%ட! எ�2! =றலா!. 
ெபா�வாக இ� ஒ# வ#ட அ�ல� +றி�ப3%ட சில 
வ#ட4க �ேகா நைட*ைறய3� இ#�+!. 
+�கிய கால தி�டமிட
: 
இ7த தி%ட�திைன ‘க%��பா%��தி%ட!’ எ�2 அறிய�ப�!. 
இ� ஒ# வ#ட தி%ட4கைள ம%�! உ�ளட�கிய�. இைத 
‘வ#டா7திர தி%ட!’ எ�2! =றலா!. இSவ#டா7திர 
தி%ட! அ�ல� ப%ெஜ%�� நிதி சா�7த தி%ட4க� உ�ள�. 
அதாவ� நிதி Bலதன! ம�2! ெசய�*ைற ஆகியவ�ைற 
காணலா!. 
ந/#ப(வ� தி�டமிட
 (அ) இைட�கால� தி�டமிட
: 
இ�தி%டமிட� 3 *த� 7 வ#ட4க �கான தி%ட!. 
ெபா�வாக, ந��ப#வ� தி%டமிட� எ�ப� ஐ7� 
வ#ட4க �கான தி%டமாக இ#�+!. தல வ#மான�ைத 



உய���த� ேவைலவா5�ைப அதிக:�த�, 
ெபா#ளாதார�தி� த�ன.ைற6 அைடத�, ெவள.நா%� 
உதவ3கைள சா�7தி#�பைத +ைற�த�, உ�நா%� வள4க� 
Bல! வ#வாைய அதிக:�த� ம�2! 
ப3ரா7திய4க �கிைடேயயான ஏ�ற�தாN6கைள ந/�+த� 
ேபா�றைவ இ7த தி%டமிடலி� *�கிய +றி�ேகா�களாக 
இ#�+!. 
ந)7டகால� தி�டமிட
 
இSவைக தி%டமிட� 10 *த� 30 வ#ட4க �கானதா+!. 
இைத “ெதாைல ேநா�+� தி%ட!” எ�2 அறிய�ப�!. 
இ�தி%ட�தி� அ��பைட ேநா�க! கிராம 	ற4கைள ஒள.ர� 
ெச5வ�. இ7த ந/;டகால தி%ட�தி�+ ப3�னா� இ#�+! 
அ��பைட க#�தான� ெபா#ளாதார�தி� அைம�	 Vதியான 
மா�ற�ைத ெகா;�வ#தலா+!. ந/;டகால தி%ட�தி� கீN 
ேத�6 ெச5வத�கான Fத7திர*! தி%டமிடலி� பர7த 
ேநா�க*! உ;�. 
3���கா�/� தி�டமிட
 
இ7த வைக தி%டமிடலி�, அரசான� ெதாழி� ம�2! வண3க 
ப3ரதிநிதிகைள அைழ�� அவ�க ட� *� =%� ேய 
கல7தாேலாசி��, தி%ட�தி� ேநா�க! எ�ன அத�+ எ�ன 
ெச5ய ேவ;�! எ�ப� த/�மான.�க�ப�கிற�. *�I:ைம 
ம�2! இல�ைகD! F%�� கா%�!. 1991 ! ஆ;�� 
இ7தியா தன.யா�மயமாத� ம�2! தாராளமயமாத� 
ெகா�ைகைய த9வ3யத�+ ப3�னா� இ7த F%��கா%�! 
தி%ட! கைட�ப3��க�ப�கிற�. இ�தி%ட! 8வ� ஐ7தா;� 
தி%ட�தி� ஏ�2� ெகா�ள�ப%ட�. ெபா#ளாதார�தி� 
தன.யா��ைற *�கிய ப4கிைன ெச<�தி தி%டமி�த� 
ம�2! நிதி ஆேயாக D. ஏஐஐ.13 வ#கிற�. அரF 
ஒ#4கிைண�பாளராக6!, க%��பா%டாளராக6!, ம�2! 
ஒ94+*ைறயாளராக6! இ#�கி�ற�. 



தி%டமிடலி� +றி�ேகா� 

ெபா�வாக இ# வைகயான +றி�ேகா�க� உ;�. அ� 
+2கிய கால +றி�ேகா� ம�2! ந/;ட கால +றி�ேகா�. 
ெபா#ளாதார! உடன�யாக ச7தி�கி�ற ப3ர�சிைனகள.� 
அ��பைடய3� +2கிய கால +றி�ேகாளான� தி%ட�தி�+ 
தி%ட! மா2பட�=�ய�. ஆனா� ந/;டகால +றி�ேகா� 
ெதாட��சியான நிகNவாகிற�. நம� ஐ7தா;� தி%ட4க� 
ஒ# ந/;டகால +றி�ேகா�க�கைள ெகா;டைவ. அைவ, 

1. ெபா#ளாதார வள��சிைய அதிக:�� வாN�ைக� தர�ைத 
*�ேன�2த� 

2. ெபா#ளாதார Gதிர�த�ைம 
3. ெபா#ளாதார த�சா�	 
4. சBக ந/தி 
5. ெபா#ளாதார நவ /னமயமாத� 

*�னா� தி%ட�+9 

தி%ட� +9வ3� தைலயாய கடைமயான�. ஐ7தா;� 
தி%ட4கைள வ+�தலா+!. மன.த வள!, Bலதன! ம�2! 
Bல�ெபா#� ேபா�றவ�ைற சிற7த *ைறய3<! சமமான 
*ைறய3<! பய�ப��த ச:யான தி%டமிட� *ைற 
இ�+9வா� ைகயாள�ப�கிற�. ம�திய அைம�சக4க� 
ம�2! மாநில அரFகள.� வள��சி� தி%ட4கைள தி%ட�+9 
உய�ம%ட நிைலய3� ஒ#4கிைண�கிற�. 

தி%ட�+9வ3� கீN தி%ட! வ+�த� (12-வ� 
ஐ7தா;� தி%ட! வைர) 

ெதாைலேநா�+ தி%ட�தி� அ��பைடய3� ம�திய 
அைம�சக4க� ம�2! மாநில அரFக ட� 
கல7தாேலாசி�� தி%ட4கைள த/%�த�, சில 



*�I:ைமகைள த/�மான.�த�, இ#�கி�ற வள4கைள 
கண�கி�த� ம�2! அ7த வள4கைள ெவௗ;ேவ2 
வைகயான நி2வன4க �+ ப4கி�த� ஆகியைவ இ� 
+9வ3� தி%டமி�தலி� *த� ெசயலா+!. 
அC+*ைறய3� வ�வ! “ேதசிய வள��சி�+9” *� 
ைவ�க�ப%� வ3வாத�தி�+ எ���� ெகா�ள�ப�!. NIஊ-
� ச!மத�தி�+ ப3ற+ நாடா ம�ற�தி� சம��ப3�க�ப�!. 
நாடா ம�ற ச!மம�தி�+ ப3�	 இ7த வைரவான� 
ஐ7தா;� இல�+க� நி�ணய3�க வழிகா%�த�க� 
ெசய�ப�! +9�க �+ வழ4க�ப�!. தி%ட +9வ3� 
ப�ேவ2 ப3:6கள.� �ைணDட� ெசய�பட 
இ�+9�க� உ#வா�க�ப%��ளன. இ�தி%ட! தி%ட�+9 – 
ம�திய அைம�சரைவ – ேதசிய வள��சி� +9 – 
நாடா ம�றேம கைடசியா+!. 

ப�ன.ெர;டாவ� ஐ7தா;�� தி%ட! (2012-17) 

12-வ� ஐ7தா;�� தி%ட�தி� *�கிய அ!ச4க� (2012-17) 
• சராச: வள��சி வ3கித�தி� இல�+ 8.2 சதவ3கித! ஆ+!. 
• இ� *�னதாக 9 சதவ3கிதமாக இல�+ நி�ணய3�க�ப%ட�. 

ஆனா� உ�நா%� ம�2! உலக �Nநிைலயா� 8.2 
சதவ3கிதமாக +ைற�க�ப%ட�. 

• உ�க%டைம�	, Fகாதார! ம�2! க�வ3 ஆகியவ�றி�+ 
அதிக *�கிய��வ! வழ4க ேவ;�!. 

• இ7த 5-ஆ;� கால�தி� வ3வசாய��ைற வள��சி 4 
சதவ3கி�ைத அைடய ேவ;�!. 

• வ2ைம ஒழி�ப3�, தி%ட�+9 வ2ைம வ3கித�ைத 10 
சதவ3கிதமாக +ைற�க ேவ;�!. த�ெபா9� 

• 30 சதவ3கித ம�க� வ2ைமய3� வாNகி�றன�. 



தி%டமிடலி� சாதைனக� 

ேதசிய வ(மான� அதிக*#8 
தி%ட� கால4கள.� ேதசிய வ#மான! அதிக:���ள�. 
ேதசிய வ#மான�தி� உய�6 சராச:யாக ஆ;ெடா�றிதி% 
டமி�த� ம�2! நிதி ஆேயாக D. ஏஐஐ.17 �+ 1.2 சதவ3கித! 
(1901 *த� 1947 வைர) 2012-13� 	IP-ய3� வள��சி 5 
சதவ3கித! இ� 2011-12� வள��சி 6.2 சதவ3கிதமாக இ#7த�. 
தல வ(மான� அதிக*#8 
Fத7திர�தி�+ ப3ற+, தல வ#மான�தி� உய�6 எ�ப� 
Lxஜிய!. ஆனா� Fத7திர இ7தியாவ3� ெபா#ளாதார 
தி%டமிடைல ஏ�2� ெகா;டத�+ ப3ற+ தல 
வ#மானமான� ெதாட��சியாக உய�7� ெகா;ேட 
ெச�கிற�. வாN�ைக தர�ைத அளவ3ட�=�ய பாைதயான 
இ7தியா வ3� தல வ#மான! 11.7 சதவ3கித! உய�7� மாத! 
ஒ�றி�+ y.5729-ஆக 2012-13� ஆ;� இ#7த�. இ�ேவ 
*7ைதய நிதியா;�� y.5130 ஆக இ#7த�. 
வ�வசாய வள9:சி 
ேவளா; உ�ப�தி ெபா#%க� தி%டகால4கள.� உய�7� 
காண�ப%ட�. அைவ F�தமான பழ4க� ம�2! கா5கறிக�, 
பா�, *�கிய ந2மண�ெபா#�க�, சில +றி�ப3%ட நா� 
பய3�க�, திைண ம�2! ஆமண�+ இைழெபா#ளான சண� 
ேபா�றவ�ைற இ7தியா உ�ப�தி ெச5� உலகி� மிக�ெப:ய 
உ�ப�தியாளராக திகNகிற�. உலகி� பல� 
உ%ெகா�ள�=�ய உணவான ேகா�ைம, அ:சி ேபா�றைவ 
உ�ப�திய3� இ7தியா இர;டாவ� இட�ைத வகி�கிற�. 
ேம<! இ7தியா பலவைகயான உல� பழ தயா:�ப3<!, 
ஜ6ள.�+ ேதைவயான Bலதன� ெபா#%க�, த;� ம�2! 
கிழ4+ பய3�க�, ப#�	 வைகக�, வள��க�ப%ட மX�, 
*%ைட, ேத4கா5, க#!	 ம�2! எ;ண3லட4காத கா5கறி 
வைகக� உ�ப�திய3<! உலகி� *�னன.ய3� 
இ#�கி�ற�. ேம<! கா�நைட ம�2! பறைவய3ன4க� 



வள��ப3<! அைத ச7ைத�ப���வதா<! உலகி� *த� 
ஐ7� இட4க �+� இ#�கிற�. 
ெதாழி
 வள9:சி 
இ7தியாவ3� ெமா�த உ�நா%� உ�ப�திய3� 26 சதவ3கித! 
ெதாழி�க �கான� ம�2! 22 சதவ3கித! 
பண3யாள�கைளD! ெகா;ட�. ெபயரளவ3லான 
ெதாழி�சாைல ெவள.யO�கள.� இ7தியா உலகி� 11வ� 
இட�தி� உ�ள�. இ7திய ெதாழி� �ைறயான�. 1991 
ெபா#ளாதார சீ�தி#�த4க �+ ப3ற+ தாராளமய� 
ெகா�ைகயா� *�கிய க%ட�ைத எ%�D�ள�. ேம<! இ� 
இற�+மதி தைடகைள ந/�கி, ெவள.நா%� ேபா%�யாள�கைள 
ெகா;�வ7�, சில ெபா���ைற நி2வன4கைள 
தன.யா�மயமா�கி, உ�க%டைம�ைப உய��தியதா�, 
ெதாழி��ைற வள��சியைட7��ள�. 
த�சா98 
கண3சமான *�ேன�ற�தா� த�சா�	 நிைலைய 
அைட7��ள�. நா! உண6 தான.ய4க �காக ம�ற 
நா�கைள ந/;ட கால�தி�+ ந!ப3ய3#�க *�யா�. அேத 
சமய!, அ��பைட ம�2! கனரக ெதாழி�க �+ நா! 
ேபா�மான அளவ3�+ *தq� ெச5ய ேவ;�!. $க� 
ேவா#�+� ேதைவயான அைன�� வைகயான அ��பைட 
ெபா#�கைள தயா:�+! இட�தி�+ வரேவ;�!. 
ேவைலவா<#8 
1983 *த� 2011 வைர இ7தியாவ3� ேவைலவா5�ப3�ைம 
வ3கிதமான� சராச:யாக 7.4 சதவ /தமாக இ#7த�. இதி� 
அதிகப%சமாக 2010 �ச!ப:� 9.4 சதவ /தமாக6! 
+ைற7தப%சமாக 2011 �ச!ப:� 3.8 சதவ /தமாக6! இ#7த�. 
இ7தியாவ3� ேவைலவா5�ப3�ைம வ3கிதமான� த/வ3ரமாக 
ேவைல ேத�! ம�கள.� எ;ண3�ைகையD!, ெமா�த 
ெதாழிலாள�கைளD! ைவ�� கண�கிட�ப�கிற�. 
அறிவ�ய
 ம��� ெதாழி
=�ப�தி� வள9:சி 



இ7த தி%டமிட� கால�தி�, இ7தியா அறிவ3ய� ம�2! 
ெதாழி� $%ப�தி� அதிக *�ேன�ற! க;ட�. உ;ைம 
ய3� வள��சிய3� ேவக! அதிக!. அதனா� தா� அறிவ3ய� 
ம�2! ெதாழி�$%ப �ைறய3� இ7தியா உல கி� B�றா! 
இட�ைத ெப�ற�. இ7தியா ம�2! ஐேரா� ப3ய ஒ�றிய! 
அறிவ3ய� ம�2! ெதாழி�$%ப �ைறய3� இ#தர�	 
ஒ��ைழ�ப3�+ ச!மத! ெத:வ3���ள�. 
>லதன ஆ�க� ஃ உ(வா�க� 

• ெமா�த Bலதன உ#வா�க! எ�ப� நிைல ெசா���கள.� 
=�த� *தq� ம�2! சர�கி#�	 அளவ3� நிகர 
மா�ற�ைத� +றி�கிற�. 

• இ7திய தி%ட4கள.� *�கிய ேதா�வ3க ! ப3� 
னைட6க !: 

• இ7திய தி%டமிடலி� ேதா�வ3 ம�2! ப3�னைட6�கான 
காரண4களாவன 
ெபா(ளாதார ேத�க� 
1950�+! 1980�+! இைட�ப%ட கால�க%ட�தி� ேதசிய 
வ#மான�தி� வள��சி 1.15 சதவ3கித! D.ஏஐஐ.18 6NP ஊ 
ேத�6�க �கான ெபா� அறி6 கiெயட அேத சமய! தல 
வ#மான�தி� வள��சி 0.5 சதவ3கித�தி�+! +ைற6. இைத 
“ஹி7� வள��சி வ3கித!” எ�பா� க�. தி%ட 
நைட*ைறய3<! இேத நிைல ெதாட�7த�. 70 
சதவ3கித�தி�+! அதிகமான ம�க� இ�I! வ3வசாய 
�ைறைய சா�7��ளன�. 
வ�ைம: 
இ7த ஐ7தா;� தி%ட4க� வ2ைமைய ந/�க தவறிவ3%டன. 
வ2ைமய3� இ�I! 40 சதவ3கித ம�க� வ2ைமய3� ேகார 
ப3�ய3� சி�கிD�ளன�. ச�த�ற உண6, +ைறவான 
ஆேரா�கிய!, ேமாசமான வாN�ைக, தர! ேபா�றவ�றி�+ 
வ2ைம காரணமாக உ�ள�. 
வ(மான� ம��� ெச
வ�கள&
 சமமி
லாத ப�கீ/க�: 



கிராம! ம�2! நக� 	ற4க �கிைடேய வ#மான! ம�2! 
ெசா�தான� ச:யான ப4கீ� ெச5வதி� தி%டமிட 
ேதா�வ3ைய அைட7��ள�. ேம<! வ#மானமான� உய� 
+�ய3ன:டேம ெச�2 ேச�7� ச*தாய�தி� நலிவைட7த 
ப3:வ3ன:� வாN�ைகைய கவைல�+�ளா�கிய�. 
உய9�Bவ(� ேவைலவா<#ப��ைம: 
அதிக:�� வ#! ேவைலவா5�ப3�ைமயான� ம�க� 
ெதாைக ெப#�க!, க�வ3 *ைறகள.� +ைறபா� ம�2! 
நிைலய3�லாத ேவளா;ைம�+ காரணமாகிற�. 
அசாதாரணமாக ம�க� ெதாைக வள9:சி: 
ம�க� ெதாைக ெப#�க�ைதD! அட��திையD! 
க%��ப��த ேவ;�! எ�2 எ�லா 
தி%ட4கள.<! ெசா�ல�ப%ட�. ஆனா� அைத 
நைட*ைற�ப���வதி� ேதா�வ3ேய மிHசிய�. இ7த 
ம�க� ெதாைக ெப#�க! இர;� வ3தமான 
ப3ர�சிைனக �+ வழிேகாலிய�. அதாவ�, வ2ைம ம�2! 
ேவைலவா5�ப3�ைம. 
பணவ )�க அC�த�: 
ெவௗ;ேவ2 ஐ7தா;� தி%ட4கள.� *தq%�� 
தி%ட4க �+ அதிக *�கிய��வ! ெகா��தத� வ3ைளவாக 
பணவ /�க! ேதா�றிய�. நிர7தர வ#மான! ெபற�=�ய 
ம�கள.� வாN�ைக� தர! ேக�வ3�+றியாகிய�. 
க%��கட4காத வ3ைலவாசி உய�6 லHச!, க�ள ச7ைத 
அ�ல� க#�	 ச7ைத, ேந�ைமய3�ைம ேபா�ற ேவ2 
வ3தமான ப3ர�சிைனக �+ அ��தளமி%ட�. 
ெவள&நா�/ வாண�ப ெசD�B சமநிைல 
ெவள.நா%� வாண3ப ெச<�� சமநிைலயான� ெதாட�7� 
சாதகமி�லாம� இ#�கிற�. இ7த நிைலயான� ஆறாவ� 
ஐ7தா;� தி%ட�திலி#7� ேமாசமான�. இ� ஏழாவ� 
தி%ட�தி<! *�ேன�றமைடயவ3�ைல. ேம<! 90கள.<! 
இ7நிைல ெதாட�7த�. ப3�	 ெவள.நா%��கட� 
ஊ�க+வ3�க�ப�வதி�ைல. 2014-15 *த� காலா;�� 



இ7தியாவ3� நட�	� கண�+ ப�றா�+ைற 7.8 ப3�லிய� 
அெம:�க டால�. இ� 2013-14� *த� காலா;�� 21.8 
ப3�லிய� அெம:�க டால� (4.8 சதவ3கித! 	IP�). நட�	� 
கண�+ ப�றா�+ைறைய +ைற�க ேவ;�! எ�றா� 
ஏ�2மதிைய உய��தி, இற�+மதிைய +ைற�க ேவ;�!. 
ேதைவய�ற ெசலவ�ன�க�: 
ேதைவய�ற ெசல6க� உய�7� வ#வதா� இ7தியா 
*தq� +ைறபா� உைடயதாக இ#�கிற�. ேம<!, ஐ7� 
ந%ச�திர ேஹா%ட�க� க%�வதி� ேதைவய3�லாம� அதிக 
*தq� ெச5ய�ப�கிற�. 

நிதி ஆேயா� 

தி%ட� +9ைவ ந/�கி நிதி ஆேயா�-ஐ உ#வா�+! 
அறிவ3�ைப இ7திய ப3ரதம� அறிவ3�தா�. வள��சிய3� 
க%ட4கள.� *�கிய வழிகா%�தைலD! வ3pக 
உ�ள /�கைளD! நிதி ஆேயா� வழ4+!. 

ேநா�க4க� 

1. =%டா;ைம அரசி� மாநில4கைள வ3ைரவாக 
ெசய�படைவ�த�. 

2. கிராம அளவ3� தி%ட4கைள த/%� அதிகப%ச வள��சிைய 
எ%�த�. 

3. ெபா#ளாதார வள��சிய3� உ�ள இட�பா�கைள கைளவதி� 
அதிக கவன! ெச<��த�. 

4. ெபா#ளாதார வள��சி� தி%ட4கள.� நா%�� பா�கா�	 
தி%ட4கைளD! இைண��� ெகா� த�. 

5. =�த� அறி6, 	திய க;�ப3��பக� ம�2! 
ெதாழிலதிப�க �+ உதவ3யள.�த�. 



6. ெபா#ளாதார��ைறக� �ைண� �ைறக �+ இைடேய 
எழ�=�ய ப3ர�சைனகைள கைலவத�+ அைம�ைப 
ஏ�ப���த�. 

7. ந�லரF ெகா;� நா%�� உ�ள கைல வள4கைள 
ஆரா5�சி ெச5த� ெதாழி�$%ப ேம!பா� ம�2! திறைன 
ேம!ப���வதி� அதிக கவன! ெச<��த�. 

பண3க� 

1. வள�சி�+ ேதைவயான அ��பைடயான நிைலயான க#�� 
ம�2! வழிகைள வழ4+த�. 

2. ம�திய அரசி�+! மாநில அரசி�+! *9ைமயான 
ஒ��ைழ�ைப உ#வா�+த�. 

3. ம�திய அரசி�+! மாநில அரசி�+! *�கியமான 
ெகா�ைககள.� ெதாழி�$%ப அறிைவ வழ4+த�. 

4. நா%� வள��சி�கான *�I:ைம ம�2! =%டா;ைமைய 
மாநில4கள.ைடேய ேம!ப��தி நா%ைட 
வலிைமயானதா�+த�. 

5. அைம�ச�க� ம�திய மாநில அரFகள.� ஒ��ைழ�	ட� 
அரசி� தி%ட4கைள அ*�ப���த�. 

6. கிராம வள��சி�+ தி%டமி%� அரசி� Bல! வள��சியைடய 
ெச5த�. 

7. சBக வள��சிய3� தன.�கவன! ெச<�தி ெபா#ளாதார 
வள��சிய3னா� ஏ�பட�=�ய இட�கைள +ைற�த�. 

8. ச�வேதச ேதசிய அIபவசாலிக�, பய3�சியாள�க�, 
ப4+தார�கைள ெகா;� அறி6, 	திய க;�ப3��	, ெதாழி� 
அதிப�க �+ உதவ3 ேபா�றைவகைள ஏ�ப���த�. 

ேநா�க4க ! வா5�	க ! 

1. ேநா�க4கைளD! வா5�	கைளD! நிதி ஆேயா� 
ெகா;��ள�. *த� ம�2! இ2தி 	கலிட! த#பவராக 



இ�றி உ2�ைண 	:பவராக அரF இய4+! எ�கிற 
ேமலா;ைம ேகா%பா� கைட ப3��க�ப�! 

2. உண6 பா�கா�ப3லி#7� கலைவ ேவளா;ைம உ�ப�தி�+ 
வள�7� ெச�<த� ேம<! வ3வசாய3க� வ3ைளவ3�த 
ெபா#%க �+ உ;ைமயான வ#மான�ைத அைடய� 
ெச5த� 

3. இ7தியா உலக வ3வகார4கள.� வ3வாத4கள.� *�கிய� 
ப4+ வகி�க ேவ;�!. 

4. ந��தர வ�க�திைன ேவகமான ெபா#ளாதார�தி� 
இைண�த� ம�2! ஆ�ற� வள4கைள *9ைமயாக 
பய�ப���த� 

5. இ7தியாவ3� தன.��வமி�க மன.த Bலதன�தி� அறி6சா�, 
வ3Hஞான! சா�7� ம�2! ெதாழி� *ைனேவா� 
திற�கைள |;�த� தி%டமி�த� ம�2! நிதி ஆேயா� D. 
ஏஐஐ.19 

6. ெவள.நா�வாN இ7திய�கள.� 	வ3 அரசிய� ம�2! 
	வ3�ெபா#ளாதார வலிைமகைள இைண��� ெகா� த� 

7. ஆேரா�கியமான ம�2! பா�கா�பான வாழிட4கைள நவ /ன 
ெதாழி�$%ப�தி� உதவ3யா� உ#வா�கி நகரமயமாதைல 
அைடத� 

8. ெதாழி�$%ப4கைள பய�ப��தி ஆ%சி*ைறகள.� உ�ள 
+ைறகைள நிவ��தி ெச5த� 
சி�கலான சவா�கைள ேபா�கி இ7தியாைவ 
*�ேன�ற�பாைதய3� ெகா;� ெச�வேத நிதி ஆேயா�கி� 
+றி�ேகாளா+!. அைவ, 

1. இ7தியாவ3Iைடய ம�க�ெதாைக, இைளஞ�க�, ஆ;க� 
ம�2! ெப;கள.� ஆ�றைல க�வ3ய3� 

2. Bல! உண�த�, திற� வள��	, பாலின பா+பா�கைள 
கைலத� ம�2! ேவைலவா5�ைப உ#வா�+த� 



3. வ2ைமைய ஒழி�� ஒSெவா# இ7தியI! 
க;ண3ய��டI! ம�2! Fயம:யாைதயாக6! வாழ 
வா5�பள.�த� 

4. பாலினபா+பா�, சாதி ம�2! ெபா#ளாதார ேவ2பா�கள.� 
சமமி�ைமைய த/��� ைவ�த� 

5. கிராம4கைள ஒ#4கிைண�� அவ�ைற வள��சி பாைத�+� 
ெகா;�வ#த� 

6. 50 மி�லியI�+! ேம�ப%ட சி2ெதாழி�க �+ உதவ3 
	:7� ேவைலவா5�ப3ைன உ#வா�+த� 

7. நம� F�2�Fழ� ம�2! �ழிய3யைல பா�கா�த� 
சமXப�தி� தி#. அ�வ37த பானாகா:யா (ெபா#ளாதார நி	ண�) 
நிதி ஆேயா�கி� �ைண� தைலவராக ஆ�க�ப%டா�. நிதி 
ஆேயா�கி� +றி�ேகா�க� 

8. =%�ற6 =%டா%சிைய வா��த�, மாநில4கைளD! 
ப4+ெபற ைவ�த�. 

9. கிராம அளவ3� தி%ட4கைள� த/%�த�, உய� நிைலய3� 
அவ�ைற ஒ#4கிைண�த�. 

10. ெபா#ளாதார வள��சிய3� *�ேன�ற�தி� பயைன 
ெபறாதவ�க� மX� சிற�	 கவன! ெச<��த�. 

11. ெபா#ளாதார ெகா�ைக ேதசிய பா�கா�ப3� நலன.� 
அ�கைற ெகா;டதாக இ#�+!. 

12. 	திய ெச�*ைற�கான ப3�Z%ட! ெதாட�7� ெபற�ப�!. 
13. ேதசிய ம�2! உலக அளவ3லான சி7தைனயாள�க ட� 

ப4+ ெகா� த�. 
14. அறி6, க;�ப3��	 ம�2! ெதாழி�*ைனேவா� உதவ3 

அைம�ைப உ#வா�+த�. 
15. �ைறக �+� ! ெவள.ேயD! உ�ள சி�க�க<�+ த/�6 

காC! நைட*ைறகைள உ#வா�+த�. 
16. ந�ல நி�வாக�தி�கான சிற7த வள4கைள� ெகா;ட ைமய! 

அைம�த�. 



17. ெதாழி�$%ப�ைத ேம!ப���வதி� கவன! ெகா�ள� 
ம�2! த+திைய வள��த�. 
 

��ைப: 	ல!ெபய�7தவ�க �+ ந%	றவான 

ெகா�ைகக� இ�லாத�, சBக பா+பா�, ேமாசமான 

நகர தி%டமிட�, அதிக வாN�ைக�ெசலவ3ன! ஆகியன, 

இ7தியாவ3� ஆ2 ெப:ய நகர4கள.� உ�ள 

	ல!ெபய�7தவ�கள.� பாதி�+! ேம�ப%டவ�கைள, 

நக:� ஒ��+�	ற�தி�+ த�ள.வ3%டதாக, 2011 ம�க� 

ெதாைக கண�ெக��ப3� இ#7� ப+�பா56 

ெச5ய�ப%ட, 	ல!ெபய�7ேதா� 

+றி�த தர6க� ெத:வ3�கி�றன. 

	ல!ெபய�7ேதா� ெப#!பா<! நகர4கள.� 

ஓ%�ந�க�, ேதா%ட�கார�க� ம�2! வ /%� 

உதவ3யாள�க� என அ�தியாவசிய ேசைவைய 

வழ4+கி�றன�; நக:� ெபா#ளாதார�ைத 

உய���கி�றன�. இ#�ப3I!, 2011இ� *!ைப, 

ெகா�க�தா, ைஹதராபா�, ெச�ைன, ெப4க}# 

ம�2! ெட�லி நகர4கள.� +�ேயறிய 6.26 ேகா� 

	ல!ெபய�7த ம�கள.�, 3.34 ேகா� ேப� நக:� 

ஒ��+�	ற4க �+ த�ள�ப%டதாக, *!ைபைய 

ேச�7த லாப ேநா�க�ற அைம�பான இ7தியா மி�ேரஷ� 

நS ப+�பா56 க;டறி7��ள�. 

இ�தைகய நக��	ற ஒ��+�	ற4கள.� 

ம%��ப��த�ப%டஉ�க%டைம�	, ம�2! வசதிகைள 

தா� ெகா;��ளன; நக:� அைன�� வசதி 



வா5�	கைள 	ல!ெபய�7ேதா� அC+வைத 

த��கி�றன. ேம<!, அவ�கைள ேமாசமான 

உட�நல! ம�2! வாN�ைக நிைல�+ த� கிற�. 

ஒ# மாநில�தி�+� அ�ல� இ7தியாவ3� ப3ற 

மாநில4க �+ இைடேய நிக9! இட!ெபய�6 

எ�ப�, அவ�கள� வ /�கள.� சBக ெபா#ளாதார 

நிைலைய ேம!ப���கிற�; ேம<! ம�க� +�ேய2! 

ப+தி ம�2! அவ�கள.� ெசா7த�ப+தி�+! 

பயனள.�கிற� எ�2, ஆகG% 2019இ� இ�தியா 

Eெப7� க%�ைர ெத:வ3�த�. பண! அI�	வ� 

எ�ப�, 	ல!ெபய�7ேதா:� ெசா7த ஊ:� வ2ைமைய 

+ைற�க உத6!. 

சBக-ெபா#ளாதார Vதியாக ப3�த4கிய ம�கைள, 

நகர4க �+ இட! ெபயர� ெச5வத� Bல!, நக:� 

உ�க%டைம�ைப +ைற7த ெசலவ3� வழ4கி, அத� 

Bல! ேவைலவா5�ைப உ#வா�க *�D!. 

ெதாைல|ர ம�2! அCக *�யாத ப+தி ம�கள.� 

இய�க�ைத, இSவா2 எள.தா�+வ�, அவ�கள.� 

வள��சிைய ேம!ப���வத�கான சிற7த வழிகள.� 

ஒ�2. 

ெபா#ளாதார வள��சிய3� இேத க%ட�தி� 

இ7தியாவ3� காண�ப�! மாநில4க �+ 

இைடய3லான 	ல!ெபய�6 எ�ப�, ம�ற நா�கைள 

வ3ட +ைறவாகேவ உ�ள� 

எ�பைத ஆ56க� கா%�கி�றன. 2016இ� உலக 

வ4கி ஆ56, நா%�� பல ப+திகள.<! 



	ல!ெபய�ேவா#�+ உக7த ெகா�ைகக� இ�லாதேத 

இத�+ ஒ# காரண! எ�கிற�. இ� 	ல!ெபய�7த 

ம�கைள 	றநக#�+ +�ேயற க%டாய�ப���கிற�. 

வ�*வைடF� 8றநகர�க� 

ம�க� ெதாைக கண�ெக��ப3�ப�, *!ைப, ெட�லி 
ேபா�ற நகர4கள.�, அத� அ#காைமய3� இ#�+! 

வள��சியைட7த ப+திக� - *!ைபய3� உ�ள ம�திய 

ரய3�ேவ காலன. - அ�ல� ெட�லிய3� ெநா5டா) 

நகர4களாக வ3:வைடகி�றன. இ7திய நக��	ற 

வ3:வா�க! ெப#!பா<! பல மாவ%ட4கள.� 

பர6கி�றன; இைவ, 70 ல%ச�தி�+! ேமலான ம�கைள 

ெகா;டைவ; ப�ேவ2 நகரா%சி நி2வன4கைள 

உ�ளட�கியைவ ம�2! நக:� ைமய�ப+தி ம�2! 

பர7த எ�ைல�ப+தி F�றளைவ ெகா;��ளன 

எ�2 ம�க�ெதாைக கண�ெக��	 ெத:வ3�கிற�. 



இ7தியா மி�ேரஷ� நS அைம�ப3� ப+�பா5வான�, 

நக:� ைமய�ப+தி�கான |ர!, ம�க� ெதாைக, மாநகர 

இ#�	, வ3வசாய!சாரா பண3கைள ேம�ெகா� ! 

ெதாழிலாள� வ3கித! ம�2! ப3ரா7திய 

நகரமயமா�கலி� த�ைம ஆகியவ�றி� 

அ��பைடய3�, 	றநக� ம�2! ெப# நக��	ற! எ�2, 

2011 ம�க� ெதாைக கண�ெக��ப3� அ��பைடய3� 

வைக�ப��த�ப��தி உ�ள�. 

உதாரண�தி�+, ெகா�க�தா ெப#நகர�ப+திய3�, 

ெகா�க�தா ம�2! ஹ6ரா மாவ%ட4க� 

	றநக��ப+தி. அைவ, அதிக க%டைம�	 சதவ /த! 

ம�2! +ைற7த கிராம�	ற ம�க� அ��பைடய3� 



	றநக� ப+தி ைமய4களாக வைக�ப��த�ப%� 

உ�ளன. வட�+ 24 ப�கானா�க�, ெத�+ 24 

ப�கானா�க�, நா�யா ம�2! ஹு�லி ஆகிய 

மாவ%ட4க�, அதிக கிராம�	ற ம�க� ெதாைக ம�2! 

மாநகரா%சி எ�6மி�லாம�, +ைற7த சதவ /த 

க%டைம�க�ப%ட ப+தி ெகா;ட ெப# நக��	ற4களாக 

வைக�ப��த�ப%��ளன. 

நிைற��ற நகர�க� 

கட7த 2001 ம�2! 2011 ஆ! ஆ;�கள.�, ைஹதராபா�, 

ெச�ைன, ெகா�க�தா ம�2! *!ைப நக��	ற 

F�2�ப+திகள.� +�ேயறியவ�கைள வ3ட ம�2! 

நக��	ற ைமய�ப+திய3� +�ேயறியவ�க� அதிகமாக 

இ#7த�. 

ெட�லி (மாநகர�ப+திய3� 1.25 ேகா�, 	றநக:� 13 

ல%ச! ) ம�2! ெப4க}# (மாநக:� 51 ல%ச! 

ம�2! 	றநக:� 8,59,030) ஆகிய நகர4கள.� 

ெப#நகர�ப+திகைளவ3ட 	றநகர4கள.� 

அதிகமானவ�க� +�ேயறின�. 

ெப4க}# நக��	ற ஒ#4கிைண�	 ஒ�பO%டளவ3� 

	திய நிகN6 ஆ+!, சமXப�தி� ெப4க}# 

நக��	ற�ைத� தா;� ெப4க}# ஊரக! ம�2! 

ராமநகர மாவ%ட4கள.<! இ� பரவ3 வ#கிற�. 

	ல!ெபய�7ேதாைர ஈ��+! வைகய3� நகர! ஏ� 

அத� நிைற6 நிைலைய இ�I! அைடயவ3�ைல 

எ�பைத இ� வ3ள�க�=�!. 



ெட�லி ேதசிய தைலநகர�ப+தி (எ�.சி.�) உ�ள.%ட 

ேதசிய தைலநக� ப3ரா7திய�தி�, ஹ:யானா, 

உ�தர�ப3ரேதச! ம�2! ராஜGதான.� உ�ள 23 

நகர4க�, எ�.சி.ஆ� தி%டமிட� வா:ய�தி�ப� 

உ�ளட�கிய�. இ7த ப+�பா56, ெட�லி நக��	ற 

ஒ#4கிைண�	, ெட�லி எ�.சி.� ம�2! அத� உடன� 

எ�ைல�+%ப%ட மாவ%ட4கைள ம%�ேம 

உ�ளட�கிய�. ெட�லி எ�.சி.�-இ� இ#7� ப�ேவ2 

நக��	ற ைமய4க �+ (+#கிரா!, காஸியாபா�, 

க6த! 	�தா நக�) இட!ெபய�7தவ�க� 6.3% (783,474) 

ஆ+!. 



 

*!ைபய3� ைமய�ப+தி�கான இட!ெபய�6 

ெப#!பா<! 2001 ம�2! 2011ஆ! ஆ;��+ 

இைடய3� (52 ல%ச�தி� இ#7� 55 ல%சமாக) மாறாம� 

இ#7த�; ஆனா� அத� 	றநகர�ப+திக �+ 

இட!ெபய�6 எ�ப�, 2001இ� 56 ல%ச�தி� இ#7� 

2011இ� 89 ல%சமாக அதிக:�த�. ேவ2 எ7த *�கிய 

நக:� 	றநக��	ற�தி<! இட!ெபய�6 எ�ப� கட7த 

10 ஆ;�கள.� மிக� +ைற7தளேவ அதிக:�த�. 



வ /%�வசதி ம�2! நக��	ற வ3வகார அைம�சக�தி�, 

2009 *!ைப மன.த ேம!பா%� அறி�ைகய3�ப�, 

*!ைபய3� ப3ர!மா;ட வள��சி ம�2! 

நகரமயமா�க�, 1800ஆ! ஆ;�கள.� இ#7ேத 	ல! 

ெபய�6களா� உ7த�ப%��ள�. எSவாறாய3I!, 

சமXப�திய ஆ;�கள.� ம�க�ெதாைக வ3கித! ப3ரதான 

நகைர ேநா�கி வ7� ெகா;�#�கிற�, இ� 

+�ைச�ப+திகைள வள��பத�+!, ம�க� 

ெந:ச<�+! வழிவ+�கிற� எ�2 அறி�ைக 

=2கிற�. 

Source: India Migration Now 

இ7தியா மி�ேரச� நS வழ4+! இ7த தகவ� 

ெதா+�	க� 2001 ம�2! 2011 ஆ! ஆ;�கள.� 

*!ைப, ெட�லி, ெகா�க�தா, ைஹதராபா�, ெச�ைன 

ம�2! ெப4க}# நக��	ற ம�2! ெப#நக��	ற 

ப+திக �+ இட!ெபய�7தைத� கா%�கிற�. 

8ல�ெபய9�ேதா(�+ எதிரான பா+பா/ 

ெப#நகர4�கள.� அதிகமான 	ல!ெபய�7ேதாைர 

(ம�2! சில உ�}�வாசிக�) 	றநக#�+ வ3ர%�வ�, 

நக��	ற ைமய�ப+திய3� வ /�க �கான ெசலவ3ன! 

தா� எ�2, ெட�லிைய ேச�7த அ�ச�வ� :ச�� 

ப6;ேடஷன.� 2019 ஆ5வறி�ைக ெத:வ3�கிற�. 

அதிக வாN�ைக� ெசல6ட� ம%�மி�றி த�காலிக 

ம�2! நிர7தர வ /%�வசதி ெச5� த#வதி� 

	ல!ெபய�7ேதாைர வ3ல�கி ைவ�+! மாநில அரசி� 



தி%ட4க ! காரணமாகிற� என, இ7தியா மி�ேரச� 

நS அைம�ப3� இ�ட�Gேட% மி�ர;% பாலிசி 
இ�ெட�G 2019 (IMPEX 2019) ெத:வ3�கிற�. இ�, 

மாநில! கட7� +�ேயறியவ�கைள 

ஒ#4கிைண�பத�கான மாநில அளவ3லான 

ெகா�ைககைள ப+�பா56 ெச5கிற�. 

	ல!ெபய�7ேதா� ெப#!பா<! +�ைச�ப+திகள.<!, 

த�காலிக +�ய3#�	கள.<! த4கி இ#�கிறா�க�; 

ம2வாN6, இழ�பO� அ�ல� *�அறிவ3�	 

எ�மி�றி க%டாயமாக 

ெவள.ேய�ற! ெச5ய�ப�கிறா�க�. 

உதாரணமாக, நகர ெசா��க� மXதான ச�சர6 ம�2! 

நக��	ற ஏைழக� ச%டவ3ேராதமானவ�க�; அவ�க� 

நில�ைத ஆ�கிரமி�கி�றன� எ�ற க#�� உ�ள�. 

“நக:� அழ+ப���த�” ேபா�ற காரண4க �காக 

ம�2! +�ைச ம2வாN6 தி%ட4கள.� 

வ�வ�தி�காக, அவ�க� கவன.�க�ப�வதி�ைல என 

ெட�லிைய ேச�7த மன.த உ:ைமக� ச%ட 

வைலயைம�ப3� 2018 அறி�ைக =2கிற�. ெட�லி, 
*!ைப, ெச�ைன, ெப4க}#, ைஹதராபா� ேபா�ற 

ெப# நகர4கள.�, இ�தைகய ெவள.ேய�ற4க� 

நட7தன. 

சாதி- ம�2! மத அ��பைடய3லான +�ய3#�	கைள 

ப3:�த� எ�ப�, ெப#!பா<! 	ல!ெபய�7ேதா� 

நிைலDட� ெதாட�	 உைடய�. 	ல!ெபய�7ேதாைர, 

+�ய3#�	 வ3ைல +ைற7த ெப#நக��	ற 



ப+திக �+� ெச�<வைத க%டாய�ப���கிற� என, 

2012இ� எகனாமி� அ;% ெபாலி�க� வார இதழி� 

ெவள.ய3ட�ப%ட ஒ# ஆ56!, ெப4க}# இ7திய 

ேமலா;ைம நி2வன�தி� (ஐ.ஐ.எ!.) 

2018 ஆ5வறி�ைகD! க;டறி7த�. 

*Gலி!க� ம�2! இ7� தலி� (ப3�த4கிய 

சBக4க� எ�2 வரலா�2 Vதியாக 

அறிய�ப�பவ�க�) சBக4க� இைடேய இட!ெபய�6 

ேபா�+க�, வ /� ஒ��கீ%�� பா+பா� ேபா�ற 

காரண3களா�, 	றநக��ப+தி இட�தி�கான அCக� 

+ைறைவ ெவள.�ப���வதாக, ஏ:யா ெடவல�ெம;% 

அ;% பாலிசி 2019 ப+�பா56 ெத:வ3�கிற�. 

பல ெப:ய மாநில4கள.� அரF ேவைலவா5�	, க�வ3 
ம�2! ேசைவ வழ4+தலி� உ�ள இட ஒ��கீ� 

*ைறக�, 	ல!ெபய�7ேதா#�+ எதிராக உ�ளன. 

உதாரணமாக ஆ7திர அரF, ெதாழி�சாைல ம�2! ப3ற 

ேவைலவா5�	கள.� ெசா7த மாநில�தவ�க �+ 

ேவைலவா5�	 எ�ற மேசாதாைவ 2019 ஜூைலய3� 

நிைறேவ�றிய�; இ�, 75% தன.யா� ெதாழி��ைற 

ேவைலகைள ம;ண3� ைம7த�க �+ ஒ��+கிற�. 

மகாராP�ராவ3�, 2008ஆ! ஆ;� *த�, ேம�பா�ைவ 

அ�லாத ேவைலகள.� 80% ம�2! ேம�பா�ைவ 

ேவைலகள.� 50% ெசா7த மாநில�தவ�க �+ என 

ஒ��க�ப%��ளன; பாரத/ய ஜனதா- சிவேசனா 

=%டண3, இ7த ஒ��கீ� ேம<! சிற�பாக 

ெசய�ப���வைதD!, ஒ�ப7த அ��பைடய3லால 



ேவைலக �+ ந/%��� வ3:வா�+வைதD! 

க;காண3�+! ச%ட�தி� சா�திய�=2க� ப�றி 
ஆராய�ப�! எ�2 =றியதாக, ஆகG% 2019 ைட!G 

ஆ� இ7தியா ெச5தி ெவள.ய3%�#7த�. 

ெட�லிய3�, ஆ! ஆ�மி க%சி 2019 ேத�த� 

அறி�ைகய3� 85% ேவைலகைள உ�}�வாசிக �+ 

ஒ��க�ப�! எ�2 உ2தி அள.�த�. க�நாடக அரF 

தன.யா� நி2வன4கள.� 100% உ�}� இடஒ��கீ� 

ப3�ப�ற�பட உ�ளதாக, 2019 ப3�ரவ: ைட!G ஆ� 

இ7தியா ெச5தி ெத:வ3�கிற�. இ7த மாநில4க� 

அைன��! பல நக��	ற ஒ#4கிைண�	கள.� 

F�றளவ3� வா9! ம�2! பண3	:D! பல 

	ல!ெபய�7ேதா:� ெசா7த மாநிலமா+!. 

3காதார�, B#8ரவ�
 சமம�ற அGக
 

	ல!ெபய�7ேதா#�+ மாநில அளவ3லான Fகாதார� 

தி%ட4க�, Fகாதார வசதிக� ேபா�மானதாக இ�ைல. 

மாநில அரFகளா� ெசய�ப��த�ப�! ம�திய அரசி� 

Fகாதார� தி%ட4கள.� மாநில4க �+ இைடேய 

	ல!ெபய�7ேதா� கண�கி� ேச��க�ப�வதி�ைல என, 

2019 ஐ.எ!.ப3.இ.எ�G ப+�பா56 =2கிற�. 

*!ைபய3� உ�ள 	ல!ெபய�7த ெப;க�, 

ப3ரசவ�தி�கான Fகாதார வசதிகைள அ4+ 

+ைறவாகேவ பய�ப��தின�, B�றி� ஒ# ப4கி�+ 

+ைறவான ப3ரசவ4கேள உ:ய *�க;காண3�ைப 

ெப�றி#7ததாக 2016 ஆ56 க;டறி7த�. 



	ல!ெபய�7த +�!ப4க �+ அரசி� மான.ய வ3ைல 

உண6 ெபா#%க� கிைட�காததா�, அரசி� 

ஒ#4கிைண7த +ழ7ைதக� ேம!பா%� ேசைவக� 

அவ�கள.� +�!ப�தின#�+ எ%டாததா�, 

பா�கா�ப�2 இ#�கி�றன; ேம<! அவ�கள� 

+ழ7ைதக� மிக6! பாதி�க�ப�கி�றன� எ�2, 

அகமதாபா�தி� உ�ள ஒ# க%�மான�தள�தி� 

ேம�ெகா�ள�ப%ட 	ல!ெபய�7ேதா� ப�றிய 

2019 ஆ5வ3� =ற�ப%��ள�. 

ெப#நக:� ைமய�ப+திய3� இ#7� 	ல!ெபய�7ேதா� 

வ3லகி� ெச�வத�+ உ�க%டைம�	 

ேசைவக �கான அCக� (ந/� வழ4க�, கழி6 

ேமலா;ைம, Fகாதார! ம�2! ேபா�+வர�� 

வசதிக�) +ைற6 காரண! எ�2, உலக வ4கிய3� 

2013 அறி�ைக =2கிற�. இ�தைகய உ�க%டைம�ப3� 

ப�றா�+ைற, F�2��ழ�, உளவ3ய� ம�2! 

ெபா#ளாதார வ /N�சிைய F�2வ%டார4கள.� 

வசி�பவ�க �+! ஏ�ப���கிற�. 

உதாரண�தி�+, ெப4க}# நகர ைமய�ப+திய3� 

+ழா5 ந/� ேபா�ற ேசைவக �கான அCக� 

அதிக:���ள�; அேத ேநர! 	றநக��ப+திய3� அத� 

அCக� அள6 ச:7��ளதாக, அறி�ைக =2கிற�. 

"ைஹதராபா�தி�, 	றநக��ப+திகள.� ந/�வள4க� 

அதிக! இ#�+! நிைலய3� நக:� ைமய�ப+திய3� 

இ#�பவ�க� த;ண/� ெப2வத�+ அதிக! ெசலவ3ட 

ேவ;�D�ள� எ�ற நிைலயான�, வசதி வா5�	�ள 



ம�க� தவ3ர ம�றவ�க� ந/� அCக� அ�ல� அதிக 

ெகா�*த� திறைன இழ�கி�றன�” எ�2, 

ைஹதராபா�ைத ேச�7த ெகா�ைக ஆரா5�சி 
நி2வனமான இ�ட� �சிப3லின: வா%ட� :ேசா�G 

Gட� அைம�ப3� ெத�காசியா =%டைம�	 

நட�திய ஆரா5�சிய3� ெத:ய வ#கிற�. 

ெச�ைனய3� 	றநக� ப+திகள.<! +றி�பாக 

திட�கழி6 ேமலா;ைம, நில�த� ந/� +ைற6 ம�2! 

உ�	�த�ைம என இேத ேபா�ற ப3ர�சிைனக� 

உ�ளதாக, அெம:�காவ3� ஹவாைய 

ேச�7த Dைனெட% Gேட%G ஈG% -ெவG% 

ெச�ட� நட�திய 2014 ஆ56 ெத:வ3�த�. 

நக��	ற4கள.� காவ� ம�2! ேபா�+வர�� நி�வாக! 

ேமாசமாக உ�ள� எ�கிற�, அ�ச�வ� ஆரா5�சி 
அற�க%டைளய3� 2019 அறி�ைக. 

8ற�கண��க#ப�ட 8றநக9 ப+திக� 

நக��	ற ம�2! கிராம�	ற நி�வாக4களா� ெப:�! 

	ற�கண3�க�ப%ட 	றநக��ப+திக�, 

ெபா��ேசைவக �+ யா� ெபா2�	 எ�பதி� அ��க� 

+ழ�ப! நில6கிற�: ஊரா%சியா அ�ல� நகரா%சி 
நி�வாகமா எ�2 ச�வேதச ெபாறிய3ய� ெதாழி� $%ப! 

ஆரா5�சி இதழி� ெவள.யான 

2015 ஆ5வறி�ைக ெத:வ3�கிற�. 

இ7திய நகர4க �கான *த�ைம� தி%ட4க� 

ெப#!பா<! F�2வ%டார4கைள *�ன.ைல�ப���



கி�றன; ஆனா� அவ�ைற *ைற�ப��தாம� 

வ3%�வ3�கி�றன எ�2, ெப4க}#வ3� உ�ள சBக 

ம�2! ெபா#ளாதார மா�ற நி2வன�தி� மி#னாலின. 
ேகாGவாமி எ9திய 2018 க%�ைர ெத:வ3�கிற�. 

நக��	ற தி%டமிட� ம�2! உ�}� நி�வாக�தி� 

யதா��த4க �+ இைடய3� ஒ�2ைம 

இ�லாத� இத�+ ஒ# காரண!. 

எ����கா%டாக, 1985ஆ! ஆ;�� மாதி: ப3ரா7திய 

ம�2! நகர தி%டமிட� ம�2! ேம!பா%�� 

ச%ட�தி� கீN, ெப#நகர� தி%ட� +9�கள.� எ!.ப3.சி 
(MPC) ேத�7ெத��க�ப%ட அதிகா:க� 

நக��	ற4க �கான ப3ரா7திய வள��சி� தி%ட4கைள 

வ+�க ேவ;�!. அரசியலைம�ப3� 74வ� தி#�த!, 

எ!.ப3.சி-இ� +ைற7த� B�றி� இர;� ப4கின� 

ேத�6 ெச5ய�ப%டவ�களாக இ#�க ேவ;�! அ�ல� 

அ�ப+திய3� உ�ள நகரா%சிக� ம�2! ஊரா%சிகள.� 

ேத�7ெத��க�ப%ட உ2�ப3ன�கைள� ெகா;�#�க 

ேவ;�!. 

ஆய3I!=ட, ெப4க}# ேம!பா%� ஆைணய�தி� 

ேத�7ெத��க�படாத அதிகார அைம�	, ெதாட�7� 

மாGட� தி%ட4கைள வ+�+! ெபா2�ப3� உ�ள�. 

இதனா� தி%டமிட� நிைலயான ம�2! ெபா� 

ப4கள.�	 இ�லாம�, நகர F�2வ%டார4க� ம�2! 

ம�கள.� ேதைவக �கான மா�2 வழிைய� 

*ைறயாக கண�கிட *�யவ3�ைல. ப�ேவ2 அரF 

அைம�	க �+ இைடேயயான ேபாதிய 



ஒ#4கிைண�	 இ�லாத� +�ம�க �+ ேசைவகைள 

வழ4+வைதD! பாதி�கிற� எ�2 2013 உலக 

வ4கி ஆ56 =2கிற�. 

ச>க பா+பா/ 

ெப#!பா<! நக��	ற ைமய�ப+திக� மிக6! 

மா2ப%டதாக இ#7தா<!, 	றநக��	ற ப+திக� சாதி 
அ�ல� மத பா+பா%ைட அதிக:���ளன. 

உதாரணமாக, *!ைபய3� 	றநக� ப+தி மாவ%டமான 

ரா5க�, சாதி அ��பைடய3லான ேமாத�க� ம�2! 

பா+பா�கள.� தளமாக வ3ள4+கிற� எ�2 ஏ�ர� 

2019 இ7தியா �ேட க%�ைர ெத:வ3���ள�. 

இேதேபா�, *!ைபய3� 	றநக� மாவ%டமான 

தாேனய3�, ேவ%பாள�கைள� ேத�7ெத��+!ேபா� 

அரசிய� க%சிகள.� ப3ற அள6ேகாைலவ3ட, சாதி தா� 

ஆதி�க! ெச<��வதாக, ஏ�ர� 2019 ைட!G ஆ� 

இ7தியா ெச5தி ெத:வ3�கிற�. 

மாநில�கH�+�ளான 8ல�ெபய9� ெமBவாக 

அதிக*�கிறB 

கட7த 1991 ம�2! 2011 �+ இைடய3�, *7ைதய 

தசா�த�ைத வ3ட அதிகமான இ7திய�க� 

	ல!ெபய�7ததாக, தர6 கா%�கிற�. 2011 இ�, 45.36 

ேகா� ம�க� +�ேயறிய�, 2001 � +�ேயறிய 31.45 

ேகா� எ�ப�, 1.4 மட4+ அதிக!. 



இ#�ப3I!, கட7த இ# தசா�த4கள.� இ7தியாவ3� 

மாநில4க �+ இைடய3லான இட!ெபய�6 ெம�வாக 

வள�7த�; 2001இ� 4.1 ேகா�ய3� இ#7� 32% 

அதிக:�� 2011இ� 5.4 ேகா�யாக இ#7த�. இ� 1991 

ம�2! 2001 �+ இைடய3� 55% அதிக:���ள� எ�2 

தர6 கா%�கிற�. 

நகர ம�கள.� ேத�6 அவ�கள.� ெசா7த ஊ#�+ 

அ#காைமய3� இ#�ப�, உணர�ப%ட கிைட�+! 

த�ைம ம�2! ேவைலய3� அCக� ேபா�ற 

காரண3கைள ெபா2�த�. உதாரணமாக, 

க�நாடகாவ3� +�ப�கா, மகாராP�ரா ம�2! 

ெத<4கானா6�+ அ#கி� உ�ள�; இ�, *!ைப, 

	ேன, ைஹதராபா� ம�2! ெப4க}#�+ 

	ல!ெபய#ேவாைர அI�	கிற�. 

வரலா�2 இட!ெபய�6 ேபா�+க�, 	ல!ெபய�7ேதா� 

வைலயைம�	க� ம�2! நகர உ�க%டைம�	 ஆகியன 

	ல!ெபய�7ேதா� ெச�<! நகர4கைள பாதி�கி�றன. 

அ;ைட மாநில4களான ஹ:யானா ம�2! 

உ�தரப3ரேதச�தி� இ#7� பல� ெட�லி�+ 

+�ெபய�கி�றன�; உ�தரப3ரேதச! ம�2! பOகா:� 

இ#7� *!ைப�+!; ராஜGதான.� இ#7� ெச�ைன, 

ெகா�க�தா ேபா�ற நகர4க �+ இட! 

ெபய�7��ளைத, ம�க� ெதாைக கண�ெக��	 

2011 தர6க� கா%�கி�றன. 

அரசி� 8திய ெகா�ைக�கான ேதைவக� 



ஏைழக �+ உய3�வாNவத�கான இடமாக நக��	ற 

ைமய4க �+ மா2வ� எ�ப�, 	ல!ெபய�7த-

ந%	றவ�ற ெகா�ைககளா� க�னமாகிவ3%ட�. 

நகர4க� ம�2! ெப:ய 	றநக��ப+திகள.� 

+�ேய2பவ�க� எதி�ெகா� ! பல வ3ல�+கைள 

நிவ��தி ெச5D! ந/;டகால உ�ளட�க! ெகா;ட 

ெகா�ைக உ#வா�க! ம%�ேம இ7தியா6�+ 

இட!ெபய�6 வா5�	கைள� பய�ப��த உத6!. 

வாடைக வ /�கைள வழ4+த�, நக��	ற ம�2! 	ற 

நக��	ற ப+திகள.� ேசைவ வழ4க� *ைறைய 

ேம!ப���த�, நக��	ற நி�வாக அைம�	க �+ 

இைடேயயான சிற7த ஒ#4கிைண�	 ஆகியன, 

ெபா#ளாதார Vதியாக ேவகமாக வளர6!, 

	ல!ெபய�7த ம�க �+ =�த� ஆதரைவ வழ4க6! 

உத6!. 

அ;ைம தகவ�க� *க�	 க%�ைர 
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