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நன்றி

தங்்கள் வாழ்்க்க்கயில் நடந்த சம்்பவங்்க்கையும் மற்றும் 
ப்பரிடர் தொதாடர்்பான தங்்கள் ்கருத்து்க்க்கையும் எங்்களுடன் 
்பகிர்ந்து்கதொ்காண்ட ஒடிசா, தமிழ்நாடு மற்றும் ப்கரைா மாநில 
ப்பரிடர் ்பாதி்க்கப்்பட்ட ம்க்கள் மற்றும் ்பங்்காைர்்கள்.
பராஜர் ஃப்யூ, ்கரீமா தொஜயின், சாந்தினி சிங், பேஸல் மார்ஷ் 
மற்றும் அமீர் ்பசாஸ் ஆகிய எங்்கள் விமர்ச்கர்்களு்ககு அவர்்கைது 
தொதாடர்ச்சியான ஆதரவு மற்றும் உதவி்ககு.
்க்கத்ககுரிய வ்கரவு்க்கை ்படித்துப்்பார்த்து தங்்கைது 
பமன்்கமமிகு ்பரிந்து்கர்க்கை எடுத்து்கரத்த ்கார்சி தொசன், ்காவ்யா 
பி. குமார், நம்ரதா ்கபூர், மதுமதி ஸ்ரீநிவாசன், மற்றும் IIHS -ன் 
பவர்டு ஆய்வ்கம்.
இப்புத்த்க ஆ்க்கத்தில் உதிவியா்க இருந்த தொமாேம்மது ஃ்பயாஸ் 
மற்றும் எலியாஸ் பமத்யூ எங்்கள் தொமாழிப்தொ்பயர்ப்்பாைர்்கள்: 
சுதிர் நாய்க (ஓடியா) மற்றும் இரமணா’ஸ் டிதொரண்டு குழுவினர் 
(ம்கலயாைம் மற்றும் தமிழ்).
்கண்ணித்துடன் கூடிய மீட்ட்கமப்பு (RwD) திட்டத்தின் 
அங்்கங்்கைா்க இருந்த கிழ்ககு அங்்கலியா ்பல்்க்கல்க்கழ்கம் (UAE) 
மற்றும் மனித தீர்வு்களு்க்கான இந்திய ்கழ்கம் (IIHS) -ன் ச்கா்க்கள்.
பமற்கூறிய மூன்று மாவட்டங்்க்கையும் பநரில் தொசன்று 
்பார்்கவயிடுவ்கத சாத்தியப்்படுத்திய RwD திட்டத்திற்கு நிதியுதவி 
வழங்கிய ஐ்ககிய இராஜ்ஜியத்தின் சர்வபதச அ்கைகூவல் 
ஆராய்ச்சி நிதியின் கீழ் உதவி தொ்பற்ை ஆங்கிபலய ்க்கல்ககூட 
நி்கல வைர்ச்சி திட்டம்.
இப்புத்த்கத்தின் ஆ்க்கத்திற்கு உதவியா்க இருந்த UEA -ன் QR 
GCRF நிதி
அரு்கமயான ஓவியங்்க்கையும் தொ்பாறு்கம்கயயும் நல்கிய 
தொசல்வி. ஸ்வாதி அல்பச. 
எங்்கள் அ்கனத்து ்பங்்களிப்்பாைர்்களும்.
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ப்பரிடரு்ககு பிந்்கதய வாழ்்க்க்க என்்பது ஒடிஸா, தமிழ்நாடு, 
மற்றும் ப்கரைா ஆகிய இந்திய மாநிலங்்களிலிருந்து ப்பரிடரின் 
தா்க்கங்்க்கையும் மற்றும் மீட்ட்கமப்்க்பயும் நம்ககு ்காட்சி 
வர்ண்கனயா்க வழங்குகிைது. இத்தொதாகுப்பின் ்கமயத்தில் 
தான் ப்பரிடரால் ்பாதித்த ம்க்கள், ம்க்கள் வகுப்பு்கள், 
மற்றும் இடங்்க்கை ஊட்கமும், அரசாங்்கமும், அரசு சாரா 
அ்கமப்பு்களும், மற்றும் தொ்காள்்க்க ஆவணங்்களும் எப்்படி 
சித்தரித்தன எனும் ‘உருவகிப்பின்’ சிந்த்கன ்காணப்்படுகிைது. 
ப்பரிடரு்ககு பிந்்கதய சித்தரிப்பு்கள் அவ்வப்ப்பாது ப்பரிடரால் 
்பாதி்க்கப்்பட்ட ம்க்களின் அனு்பவங்்க்கை தரநி்கலப்்படுத்தி 
அவர்்க்கை உதவியற்ை ்பலியாட்்கைா்க தொவளி்க்காட்டுகிைது. 
வீட்டு வசதி மற்றும் இதர சடப்தொ்பாருள் ்கட்டுமானம் ப்பான்ை 
அதி்க ‘புலனா்க்ககூடிய’ மற்றும் தொவளிப்்ப்கடயான மீட்ட்கமப்பு 
ஆபலாச்கன்க்கை அவர்்கள் அ்கம்க்கவும் ஊ்க்கப்்படுத்தவும் 
தொசய்து, அதன்மூலம் ்பாதி்க்கப்்பட்டவர்்களின் உண்்கமயான 
மீட்ட்கமப்பிற்்கான பத்கவ்க்கை ம்கை்க்கச்தொசய்கிைார்்கள். 
ப்பரிடர் தா்க்கத்தின் அனு்பவங்்கள் ம்க்கள் வகுப்பு்களின் 
நடப்பிலிரு்ககும் சமூ்க மற்றும் தொ்பாருைாதார சூழ்நி்கல்களின் 
அடிப்்ப்கடயில் மாறு்படும் என்கிை ்பட்சத்தில், அத்தகு 
சித்தரிப்பு்கள் மீட்ட்கமப்பிற்்கான முன்னுரி்கம்கள் மீதான 
ஆபலாச்கன்க்கை ஊ்ககுவித்து அதன்மூலம் அரசாங்்கம் மற்றும் 
உதவி மு்க்கம்களிடமிருந்து தொ்பறும் உதவி்கய தீர்மானி்ககும்.

2018 முதல் 2021 வ்கரயிலான ்கடந்த மூன்று ஆண்டு்கைா்க, 
மனித தீர்வு்களு்க்கான இந்திய ்கழ்கம் (IIHS) மற்றும் 
கிழ்ககு ஆங்கிலியா ்பல்்க்கல்க்கழ்கம் (UAE) ஆகிய 
நிறுவனங்்களிலிரு்ககும் ஆராய்ச்சியாைர்்க்கை தொ்காண்ட 
‘்கண்ணியத்துடன் மீட்ட்கமத்தல்’ திட்ட்ககுழு ப்பரிடரு்ககு 
பிந்்கதய மீட்ட்கமப்பு அனு்பவங்்க்கை நல்லமு்கையில் 
புரிந்து்கதொ்காள்ை ்பணியாற்றியது. மூன்று மாநிலங்்களிலுள்ை 
தொவள்ைம் மற்றும் புயலால் ்பாதி்க்கப்்பட்ட இடங்்க்கை ்பலமு்கை 
பநரில் தொசன்று சந்தித்ததில் தங்்கள் ப்பரிடர் அனு்பவங்்க்கையும் 

முன்னுரை
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மற்றும் மீட்ட்கமப்பு மீதான தங்்கள் ்கருத்து்க்கையும் 
தொதரிவித்த ப்பரிடரால் ்பாதி்க்கப்்பட்ட ம்க்கள் வகுப்பின்கரயும், 
அரசாங்்க ்பங்குதாரர்்க்கையும், சமூ்க ஆர்வலர்்க்கையும், 
்கல்வியாைர்்க்கையும், ்பத்திரி்க்கயாைர்்க்கையும், மற்றும் நாட்க்க 
்க்கலஞர்்க்கையும் சந்தித்து ப்பசும் ்பல சந்தர்ப்்பங்்கள் எங்்களு்ககு 
கி்கடத்தது.

உருவகிப்பு ஆராய்ச்சி என வரும்ப்பாது, சாம்்பல் இல்ககியமும் 
்கல்விசார்ந்த தொவளியீடு்களும் தினசரி ஆ்பத்து்க்கள் மற்றும் 
்பாதிப்பு்களின் பவறு்பட்ட ்க்கத்க்கை ்கவனத்திற்குள் 
தொ்காண்டு வர அரிதா்க மட்டுபம தொசயல்்படுகிைது. தனிந்பர் 
அனு்பவங்்கள் அவ்வப்ப்பாது பத்கவ கு்கைந்த த்கலா்கபவா 
அல்லது தொ்பரிய வாதங்்களு்க்கான உள்ளீடா்கபவா மட்டுபம 
்கருதப்்படுகிைது. அவற்றில் அத்தகு ஆராய்ச்சி உருவகிப்பு்கள் 
என்்பது மதிப்பு்கடயதா்க இரு்ககும் பவ்கையில், 
அ்கவ ப்காட்்பாடு்களு்ககு ்பங்்களித்து தொ்காள்்க்க மற்றும் 
ந்கடமு்கை்களு்ககு பத்கவயான த்கவல்்க்கை வழங்குகிைது, 
ஒரு குறிப்பிட்ட சாரார் ்பார்்கவயாைர்்க்கை குறி ்கவ்ககிைது. 
சமீ்ப வருடங்்கைா்க ஏற்்பட்ட தொதாடர் ப்பரிடர் நி்கழ்வு்கள் 
மற்றும் தற்ப்பா்கதய ப்காவிட்-19 தொ்பருந்தொதாற்று ஆகிய்கவ 
இந்த நிதர்சனத்தின் அனு்பவங்்கள் அதி்க ்பரவலா்கவும் 
சர்வபதச அைவில் தொதாடர்பு்கடயதா்கவும் மாறிவருகிைது 
எனப்தொ்பாருள்்படுகிைது. இ்கவபய இத்தொதாகுப்்க்ப 
உருவா்ககும்்படி எங்்க்கை ஊ்க்கப்்படுத்தியது, பமலும் இதன் 
வாயிலா்க அதி்க ்பார்்கவயாைர்்கள் ்பார்்க்க்ககூடிய அைவிற்கு 
தனிந்பர் மற்றும் ம்க்கள் வகுப்பு சார்ந்த ப்பரிடர் அனு்பவ்க 
்க்கத்க்கையும் மீட்ட்கமப்பு தொசய்கலயும் அ்கமப்்பதற்கு நாங்்கள் 
பநா்க்கங்தொ்காண்படாம்.

இத்திட்டம் வாயிலா்க, எங்்கள் ஆராய்ச்சியுடன் ்காதொணாளி்கள், 
பு்க்கப்்பட ்கண்்காட்சி்கள், மற்றும் ்கட்டு்கர்க்கை ்பயன்்படுத்தி 
நாங்்கள் தொதாடர்பு்கதொ்காண்படாம். இந்த வ்கர்க்கலத் தொதாகுப்பு 
என்்பது எங்்கைது ்கைப்்பணியில் நாங்்கள் எதிர்தொ்காண்ட 
்பலதரப்்பட்ட ்க்கத்க்கை எப்்படி அது உருவகி்ககிைது என்்பதில் 
ஒரு்படி முன்பன தொசன்று இ்க்க்கத்கள் ப்கட்்கப்்படுவதற்்கான 
ஒரு அடித்தைத்்கத வழங்குகிைது. இ்க்காட்சிமயம் நி்கைந்த 
்க்கத்கள் அதி்கைவிலான தொ்பாதும்க்களின் ஈடு்பாட்்கட 
ஊ்ககுவி்ககும் ஒரு ஆ்க்கபூர்வமான, ்கல்விசாரா சித்தரிப்்க்ப 
வழங்கி மீட்ட்கமப்பிற்்கான பத்கவ்க்கை புரிந்து்கதொ்காள்ை 
ஒரு மாற்று வழி்கய வழங்கி அதன் மூலம் சிைந்ததொதாரு 
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மீட்ட்கமப்பிற்்கான உதவி்கய இயலச்தொசய்யும் என நாங்்கள் 
நம்புகிபைாம். இப்புத்த்கம் எங்்கள் ்கைப்்பணி ்பகுதி்களின் 
உள்ளூர் ்பா்கை்கைான ஒடிஸா, தமிழ், மற்றும் ம்கலயாைம் 
ஆகியவற்றிலும் தொமாழிப்தொ்பயர்்க்கப்்பட்டு, அச்சிடப்்பட்டு, 
எங்்களுடன் தங்்கள் அனு்பவங்்க்கை ்பகிர்ந்து்கதொ்காண்ட ம்க்கள் 
வகுப்பினருடன் ்பகிர்ந்து்கதொ்காள்ைவும் ்பட்டுள்ைது.

தொசயல்மு்கை

இத்தொதாகுப்பில் விவரி்க்கப்்பட்ட ்க்கத்கள் இரண்டு மு்ககிய 
்பகுதி்க்கை சுற்றிய வைம் வருகின்ைன:

ப்பரிடர் தா்க்கத்தின் ்கண்ககு்கள் மற்றும் ்பாதி்க்கப்்பட்படாரின் 
குரல்்களில் தொதரிவி்க்கப்்பட்ட மீட்ட்கமப்பு – இங்ப்க தினசரி 
ப்பாராட்டங்்கள், ஒரு ப்பரிடரின் வி்கைவா்க அ்கவ 
எப்்படி பமாசம்கடந்தது, மற்றும் ப்பரிடரு்ககு பிந்்கதய 
தொசயல்மு்கை்களிலிருந்து வில்ககு தொ்பறும் ்கண்ககு்கள் 
ஆகியவற்றின் மீது தொவளிச்சம் ப்பாட்டு்க்காட்டும் ்க்கத்க்கை 
நாங்்கள் வழங்குகிபைாம்.

தொவளிப்புை குரல்்கள் மற்றும் மீட்ட்கமப்பு மீதான அவற்றின் 
தா்க்கங்்கள் மற்றும் அவர்்களு்ககு கி்கட்ககும் உதவி – இங்ப்க 
எப்்படி அதி்காரபூர்வ ்க்கத்கள் மாநில முன்னுரி்கம்கள் மீது 
ஆதி்க்கம் தொசலுத்தி அவர்்கள் நடவடி்க்க்க எடு்ககிைார்்கள், 
மற்றும் இது ப்பரிடரால் ்பாதி்க்கப்்பட்ட ம்க்களின் மீட்ட்கமப்பு 
மீது எப்்படி தா்க்கத்்கத ஏற்்படுத்துகிைது என்்ப்கத நாங்்கள் 
வழங்குகிபைாம்.

்பங்்களி்ககும் ஆசியர்்களுடன் ஒன்றுபசர்ந்து, இந்த இரண்டு 
மு்ககிய ்பகுதி்களுடன் ஒன்றி்கசயும் ்க்கத்க்க்கை அ்கடயாைம் 
்காண நாங்்கள் எங்்கைது ்கை குறிப்பு்க்கை மறு்பரிசீல்கன 
தொசய்பதாம். ப்பரிடரால் ்பாதி்க்கப்்பட்ட ம்க்களிடமிருந்து 
தொ்பைப்்பட்ட எங்்கைது பதர்வான சாட்சி்க்கை ்பரவலான 
வாச்கர்்க்கை ஈடு்படுத்தும் வ்க்கயில் எப்்படி ்க்கதயா்க 
சித்தரிப்்பது என்்ப்கத ஆய்வு தொசய்வது எங்்கைது ்பதிப்பு்கர 
தொசயல்மு்கையில் ஒரு மு்ககிய ்படியாகும். எங்்கைது சித்தரிப்பு்கள் 
எங்்களுடன் ்பகிர்ந்து்கதொ்காள்ைப்்பட்ட ஆழமான தனிப்்பட்ட 
்க்கத்களு்ககு நியாயம் தொசய்தது என்்ப்கத நாங்்கள் உறுதி தொசய்ய 
பவண்டும்.
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்க்கத எழுதுவதும் சித்திரங்்க்கை உருவா்ககுவதும் ்கல்விசார் 
்கட்டு்கர்க்கை எழுதும் ்பயிற்சி தொ்பற்ை ஆராய்ச்சியாைர்்கைாகிய 
எங்்களு்ககு ஒரு மாறு்பட்ட அனு்பவமா்கபவ இருந்தது. எனபவ, 
்பதிப்்பாசிரியர்்கள், ்பங்்களி்ககும் புத்த்க ஆசிரியர்்கள், மற்றும் 
ஓவியர்்களுடன் பசர்ந்து தொசயல்்படும் ஒரு கூட்டு தொசயலா்க 
இது ஏற்்படுத்தப்்பட்டது. முதலில் நாங்்கள் ஒரு தொதளிவான 
்க்கத்க்கைத்்கத எழுதிபனாம், பின்னர் இரண்டாவதா்க, ்க்கதயின் 
உயிபராட்டத்்கத த்க்க்கவத்து அ்கத ஒரு சுவரஸ்யமான புத்த்க 
்க்கதயா்க வடித்பதாம். இ்க்கட்டத்தில், ஓவியம் தீட்டப்்பட்ட 
்க்கதப் புத்த்கங்்களின் பதாற்ைத்்கதயும் மற்றும் புத்த்க 
்ப்க்கங்்கள் முழுவதும் எங்்கள் ்க்கத்கய எப்்படி சிைப்்பான 
மு்கையில் வடிவ்கமப்்பது என்்ப்கதயும் புரிந்து்கதொ்காள்ை 
ஓவியருடன் தொநரு்க்கமா்க தொசயல்்படுவது மு்ககியமா்க 
இருந்தது. இ்கததொதாடர்ந்து வந்தது புத்த்கத்்கத தற்ப்பா்கதய 
நி்கல்ககு தொ்காண்டு வர பத்கவயான சீரா்க்கம், ்க்கத்கய 
வரி்கசப்்படுத்துதல், மற்றும் ஓவியம் தீட்டுதல் ப்பான்ை தொதாடர் 
தொசயல்மு்கையாகும்.

தொசயல்மு்கை மீதான பிரதி்பலிப்பு்களும் வரம்பு்களும்

இத்தொதாகுப்பு தனிந்பர் மற்றும் ம்க்கள் வகுப்பு ்க்கத்களின் 
தா்க்கங்்கள் மற்றும் மீட்ட்கமப்்க்ப முன்னணி ்படுத்த 
பநா்க்கம்தொ்காள்ளும் பவ்கையில், இ்க்க்கத்கள் 
ஆராய்ச்சியாைர்்கைால் மத்தியஸ்தம் தொசய்யப்்பட்டிரு்ககிைது 
என்்ப்கத நாங்்கள் ஒப்பு்கதொ்காள்கிபைாம். எங்்கள் ்க்கத்களின் 
சித்தரிப்பில் நியாயம் தொசய்வதற்்கான ஒரு முயற்சியில் 
இ்க்க்கத்க்கை பநர்்கமயா்க எடுத்து்கரப்்பதற்கு எங்்கைது 
மன்கப்காட்டங்்க்கை சரிப்்பார்்க்க நாங்்கள் ்கவனமுடன் 
இருந்பதாம். ப்பரிடரால் ்பாதி்க்கப்்பட்ட ம்க்கள் வகுப்பினருடன் 
பவ்கல தொசய்வதில் இரு்ககும் அ்பாயத்்கதயும் மற்றும் 
இர்கசிய்காப்புத்தன்்கம மற்றும் தனியுரி்கம்கய ்பாது்காப்்பதில் 
உள்ை மு்ககியத்துவத்்கதயும் ்கருத்தில் தொ்காண்டு, இதில் 
்காணப்்படும் அ்கனத்து தொ்பயர்்களும் இடங்்களும் ்கவனமுடன் 
அ்கடயாை மாற்ைம் மற்றும் தொ்பயர் ம்கைப்பு தொசய்யப்்பட்டுள்ைது. 
இ்க்க்கத உருவான மாநிலத்திற்குட்்பட்ட மாவட்டத்தின் தொ்பயர் 
மட்டுபம இங்கு தொவளிப்்ப்கடயா்க தொதரிவி்க்கப்்பட்டுள்ைது. 
எங்்கைது ்கைப்்பணியின் ப்பாது பமற்தொ்காள்ைப்்பட்ட விரிவான 
ஊட்க ஆவணமா்க்கம் என்்பது தொ்பயர் ம்கை்ககும் தொசய்கல 
பமற்தொ்காள்ளும் அபத பவ்கையில் இடங்்க்கை ்கவனமுடன் 
ஆய்வு தொசய்து ஒவ்தொவாரு ்க்கதயிலும் ்காணப்்படும் சூழ்கல 
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உண்்கமயா்க வழங்்க எங்்களு்ககு உதவியது.

இத்திட்டப்்பணியில், ஒரு ப்பரிடர் நி்கழ்வின் வாயிலா்க 
்கடந்த வந்த அனு்பவங்்க்கை சித்தரிப்்பதிலிருந்து நாங்்கள் 
உணர்வுப்பூர்வமா்க விலகிபய இருந்பதாம். அதற்கு ்பதிலா்க 
நாங்்கள் ப்பரிடரு்ககு பின்னர் நி்கழ்ந்த சம்்பவங்்கள், 
அதாவது ப்பரிடரின் தா்க்கம் மற்றும் மீட்ட்கமப்பிற்்கான வழி 
ஆகியவற்றின் மீபத ்கவனம் தொசலுத்தியுள்பைாம். பமலும் நாங்்கள் 
ப்பரிடரால் ்பாதி்க்கப்்பட்ட ம்க்களின் சார்பில் ப்பசுவ்கதயும் 
தவிர்்க்க முயன்பைாம். மாைா்க, அவர்்கைது அனு்பவங்்க்கை 
்பகிர்ந்து்கதொ்காள்ளும் ஒரு மாத்தியத்்கத உருவா்ககுவபத எங்்கள் 
பநா்க்கமா்க இருந்தது. 

இது ஒரு சவால் எனபவ நிரூ்பணமானது. ்கருத்தியலா்க, 
ம்க்களின் அனு்பவங்்களின் உண்்கமயான உருவகிப்பு்கைான 
்க்கத்கள் ம்க்கள் மூலமா்கபவ இய்க்கப்்பட்டது. இத்தொதா்க்கயில் 
வழங்்கப்்பட்ட அ்கனத்து்க ்க்கத்களும் ்கை பநர்்க்காணல் மற்றும் 
அ்க்க்கை்ககுழு விவாதங்்களிலிருந்து தொ்பைப்்பட்ட்கவயாகும், 
அல்லது அ்கவ ்பல்பவறு குடும்்பங்்கள் அல்லது ம்க்கள் 
வகுப்பு்களின் குரல்்க்கை ப்கட்டுணர்ந்து தொ்காண்டுவரப்்பட்ட 
உருவகிப்பு ்க்கத்கைாகும், அபத பவ்கையில் அவர்்கைது 
தொவளிப்்ப்கடயான ப்பாராட்டங்்கள் மற்றும் பத்கவ்களின் 
உண்்கமத்தன்்கம ப்பணி்க்கா்க்கப்்பட்டுள்ைது. அ்கதப்ப்பாலபவ, 
அ்கனத்து ்க்கத்களும் எங்்கைால் தவிர்்க்கமுடியாத அைவில் 
மத்தியஸ்தம் தொசய்யப்்பட்டது. இங்கு, இருவ்க்கயான 
உருவகிப்பு்க்கை தொ்காண்டு நாங்்கள் பசாத்கன தொசய்பதாம்:

ஒரு வ்க்கயில், ்பாதி்க்கப்்பட்ட ம்க்களின் அனு்பவங்்க்கை 
ஒரு ஒருங்கி்கணந்த ்க்கத்க்கைமா்க வடி்கட்டி எடுத்பதாம். 
அபதபவ்கையில், அவர்்கைது குரல்்கள் ‘்கற்்ப்கன’ 
்கதா்பாத்திரங்்களு்ககு இ்கடபயயான வசனங்்கைா்க 
வழங்்கப்்பட்டது, இங்ப்க தொசால்லப்்பட்ட அனு்பவங்்களும் 
சம்்பவங்்களும் பநர்்க்காணல்்கள், ்கை்ககுறிப்பு்கள், 
மற்றும் ்கைப்்பணியின் ப்பாது ஆவணமா்க்கப்்பட்ட 
்காதொணாளி்களிலிருந்து தொ்பைப்்பட்ட உண்்கம்கைாகும். 
இ்க்க்கத்களில் கூைப்்படும் ம்க்களின் தனியுரி்கம்கய ்பாது்கா்க்க 
அவர்்க்கை ்பற்றிய அ்கடயாைங்்க்கை நாங்்கள் ்கவனமுடன் 
ம்கைத்துள்பைாம் என்்ப்கத மீண்டும் ஒரு மு்கை இங்ப்க 
கூறி்கதொ்காள்கிபைாம்.
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மற்தொைாரு வ்க்கயில், எங்்க்கை நாங்்கபை ஆராய்ச்சியாைர்்கைா்க 
்க்கத்ககுள் புகுத்தி்கதொ்காண்படாம். ்பாதி்க்கப்்பட்ட ம்க்களு்ககு 
இ்கடபயயான ப்பச்சுவார்த்்கத்ககு ்பதிலா்க ்பாதி்க்கப்்பட்ட 
ம்க்களுடன் நாங்்கள் ்கைத்தில் பமற்தொ்காண்ட ்பல்பவறு 
பநர்்காணல்்கள் மற்றும் ப்பச்சுவார்்கத்க்கை இங்ப்க 
சித்தரித்துள்பைாம். மீண்டும், ்பல்பவறு விவாதங்்களிலிருந்து 
்கருத்து்க்கை பிரித்தொதடுத்து ்க்கத்கய தொதளிவா்க தொசால்லும் 
பநா்க்கத்திற்்கா்க அவற்்கை ப்கார்்கவயா்க பசர்த்பதாம்.

பூமி தொநடுகிலும் அதி்கரித்து வரும் ப்பரிடர்்களுடன், 
ப்பரிடர் தா்க்கத்தின் முன்னணி ்கண்ககு்கள் மற்றும் 
அதி்கைவிலும் அவ்வப்ப்பாதும் ்பாதிப்பு்ககுட்்படும் ம்க்களின் 
மீட்ட்கம்க்கப்்படும் அனு்பவங்்கள் என்்பது அதி்கைவிலான 
மனிதாபிமானத்திற்கும் ்கண்ணியமான மீட்ட்கமப்பிற்்கான 
உத்தி்களு்ககும் பநரா்க வழிநடத்தும் என்று நாங்்கள் நம்பி்க்க்க 
தொ்காண்டுள்பைாம். இங்கு நாங்்கள் வழங்கியுள்ைது அத்தகு ஒரு 
பசாத்கன தயாரிப்பும் எதிர்்கால தொ்பருமுயற்சி்களு்க்கான ஒரு 
திட்ட அறி்க்க்கயுமாகும்.
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ககடாா

ஜகககககக

வககாள    டா

க 

பாராாா

களாபப பாைத

முா�ய நகரககக

சூறாவவ பாைத

மாவகடட�ரரமாாா

ேகாபாாாா

ககடாா ஜககககாா

ா 

ேகாாதா

ேகாாதா

ககஞர

ேம 

�க   ர  றாவவ  யா 
ஃபாாயாா ஒஒசா மாால ா  
மாவகடகடா ாலலச ச ஏஏபகடட. 
ா , ேகாாதா, ககடாா, ஜககககாா, 
மஏமர ககஞர ஆஆய கடேலார 
மவாகடககக   ரமாக 
பாடாககபகட பபடகளாக 
அஅ ாககபகடட. அஅ ாககபகடட. 

 றாவவாப  க  பகட இலகசகடாபர ேமஏபகட மாகக 
இஇத மாவகடககவககஇட ெவவேயஏறகபகடனா. 
 றாவவ  ககடககவககஇத (இட அஇத பபடகவா 
பாகஒயா கா எகமர அைழாககபபர) கலரட 
அஅபவககைள  ேழ காணலார.
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அஅகமா காாாா மைழழா 
இஇஇததால அால ெகாாச 
 லலலலக ெசாா ேபாாா.

ெரரர வாரா ஆலா, 
இஇஇா  இசாரா வரல…

 றாவவவல  இனாா ஒஇநாா 
ககாக தாஇ எலககவல சாாபாேட 
வஇதா. சாாபாாரவல பஅலா 
எலககவல பணாத ெகாராதாலக, 
நாலகேள தாஇ சைமாக 
சாா ாேடாா.

ஆகலக எஎலாா ேமேலழா  லலலலக 
எஎலாா  ேழழா இஇஇேதாா. இஇத 
 லலலலக எஎலாா எலகேளாட ெபாழாழவல 
ெராாபேவ அவகயா.  லலலகள தலக 
ைவவக எலககவல ேவற இடா இஎல…

நாலக ேபாற சமயாால  றாவவ ழககடா ெராாப 
ேமாசமான  ைலைமமல இஇஇதா. அைத ாாதமா 
பராமமவகேவ இஎல. அலக லாவ றாவலா 
ழழலகறாவலா தரதேய இஎல…

 றாவவ   றறறற ஒஒநாா 
  னாா எஎகள ஊரரரர 
ெவவேயயயரடாஎக.     ராமயறல 
இஒஇற ஆரகா வஇததால இஎக 
ெராாப  ரடமா இஒஇதற…

நாஎக  ராமயறல இஒற ற மயத ஜாயய 
ேசசஇதவஎக இஇல, அதனால எஎகள 
 றாவவ  ககடயறல ேசசயறறக 
மாரடாஎக  எஎககறற   னாாேய 
ெதததா. அதனால நாஎக பறகயறல 
இஒஇத  ரரேலேய தஎ ரேடாா. 
அவஎககறற கஇக  ர இஒஇதற.

நாஎக இஎக இஒஇத ேநரா   சா    ற ரர 
தா  இஒஇேதாா. எஎககறற ேவர வவேய 
இஇல… அஎக இஒஇத கவவைற எஇலாா  யதா 
இஇலாம ெராாப ேமாசமா இஒஇதற, அதனால 
நாஎக ெவவறற ேபாக யறஇதெவவறற தா  
ேபாறமாயத இஒஇதற.  ல ேபச ெவவறற ேபாக 
பாறகரரறகேழதா ெமாரைட மாாையதா 
பய பரயயற ரடாஎக.பய பரயயற ரடாஎக.

இஎக ஜனஎக 1500 -றறா அயகமா 
இஒஇதாஎக… இராயயத இ  ா 
அயகமா ஆரகா வஇதாஎக.

ஃபாா  யஇ தாற  ஒஒ வாரா கவயற
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   கா பபப ஒஒஒய ஓஓடடபட

நாாக ெபாகககல இஇஇஇ ேவைல ெசசற 
ஆராசா யாளஇாக. அேதாட ஃபாா 
 யலால ஏஏபஒஒஇபபற தாபகடத படபபப, 
அதனால மபககபப ஏஏபஒஒஇபபற 
அஅபவடப படபபப நாாக ஒஇ ஆசவ 
ெசச பபஒச வேராப.

நாம உஉள ேபாலாமா?

ஆமா

சூறாவவ  சறறப  ாக 
இாக இஇஇஇாகளா?

 ல  ைகறபடாகஉ 
எசபகலாமா?

இறபஒ வாாக

இஇத  க டடத இறேபா பாகபகலாப. 
உஉள ஆஒகஉ இஇபபறத எஎனால 
பாகபக  ஒபஇ, ேவவபனா நாம 
அவாக  ட ேப  பாகபகலாப.

ஒஒ  றாவவ  ககடடடட வைரபடட

 லலல ெகாாடைக

ஆனாா, கடேலாரடடா காணணபபட உண  காாறாா ஆரடபடடா காடணபாட 
 ககடலகக  ைரவாக  ரரரர ாடர. அைதடெதாடடரர படபக பயடபாப 
ெகாாட  றாவவ  ககடலகக காடணபாடர, அைத நாட இணேபார ஒஒசா 
மாாலடடா காணலாட.  றாவவ காலட இாலாத ேபார இைவ சபதாய 
 டலகளாககட பகவப டலகளாககட பயடபபடதணபபட, இதட  லட இைவ 
ஆாப ப வரட  ராக பராமமபகணபபட.

அகடககபகான அைற

கரவைற

 றாவவ  ககடலகக பதகா வலகேதசடடா தாட 1960 கவா காடணபாடர, 
அைதடெதாடடரர 1970 கவா இரடயா ட ஆரடர  ரேதச மாாலடடா ஏாபாட ஒஒ 
ெபமய  றாவவபல  டனட அரத மாாலடடேலலட அர காடணபாடர.  றாவவ 
சமயடடா மபகைள ெவவேயாய பாரகாபக  ராமண றலகவா காக  பகேளா 
அாலர உஉடயான காபமானலகேளா இாலாத .காரணடதாா இரத  றாவவ 
 ககடலகக அலல காடணபாடன. அணேபார  ராமண றலகவா மபகக ெதாைக 
 ககட லைறவாக இஒரததாா மபகைள அலல தலக ைவணபர எவதாக இஒரதர. 
ஆனாா இணேபார,  ராமலகவா மபகக ெதாைக அடகமடர ாடதாா அவடகைள 
தலக ைவணபதாகான காபமானலகக ெவல லைறவாக உகளர.
ஆனாா இணேபார,  ராமலகவா மபகக ெதாைக அடகமடர ாடதாா அவடகைள 
தலக ைவணபதாகான காபமானலகக ெவல லைறவாக உகளர.
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   கா பபப ஒஒஒய ஓஓடடபட
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பாகபக  ஒபஇ, ேவவபனா நாம 
அவாக  ட ேப  பாகபகலாப.
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அரசாாககககககட இஇஇக 
எாகககக ஏதாவக உதத கைடடசா, 
எாகளால எாக  கட  இ ப ககட 
    .

எாகககக ேதைவயான தஷயகத 
ெசாாா இஇத  றாவவ  காடகத 
 க  காாடசககக ெரா ப நநந

நாாக  னவவகக,  றாவவயால 
எாகேளாட படக வைல எாலா  
ேசதமா ேபாடா. எாகளால  ந 
  ககேவ ேபாக   யல. நாாக 
ெரரர வாரமா எகஎேம ச பா ககல.

அஅேபா எாகளால இாகஇஇக 
 ககரமா ேபாக     .

ால ேபேராட  கர  ர மகர  தாந 
ேசதமாகாஇஇதக, அத அவாக 
அரசாாக  தஇத தாவபாான ெவடா 
  கடாாக. ஆனா, எாகககக 
 கர ெசஎேர   இக ேபாாஇகக.

 றாவவ ஓஓஓ ஒஒ வாரர கககஓ 
தாா மாால அரசாாக சாாபா சாாபாா 
ெகாாாதாாக… ஆனா இாக ததத 
உாபா தாா இஒஇதத. லாா  லமா 
ததத ெகாதா வர 
ேவதவவஒஇதத.

நாாக எாக ேபாறத? 
எாகேளாட  ா 
ெமாாதமா 
பாழாாேபாகேச..

ஆனா,  றாவவ ஓஓஓ ெரதா 
வாரர ஆன  ானாவார இாக 
ஜனாக இாஇர தாதவஒதகாாக?!

இாக இஒததற ெரதா ெபாய 
அைறவல ஆதகக ஒஒ 
அைறவேலார ெபதகக ஒஒ 
அைறவேலார தாத இஒஇதாாக. 
யாஒர இாக  ாரபர  ாரபமாக 
தாதவதல…

 றாவவ ேநராதல, இஇத  றாவவ 
 ககடாதல த டாதடட 200 
 ாரபாதத  ேமல 
தாதவஒஇதாாக. இாக ெராரபபர 
  டமா இஒஇதத…
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அரசாாககககககட இஇஇக 
எாகககக ஏதாவக உதத கைடடசா, 
எாகளால எாக  கட  இ ப ககட 
    .

எாகககக ேதைவயான தஷயகத 
ெசாாா இஇத  றாவவ  காடகத 
 க  காாடசககக ெரா ப நநந

நாாக  னவவகக,  றாவவயால 
எாகேளாட படக வைல எாலா  
ேசதமா ேபாடா. எாகளால  ந 
  ககேவ ேபாக   யல. நாாக 
ெரரர வாரமா எகஎேம ச பா ககல.

அஅேபா எாகளால இாகஇஇக 
 ககரமா ேபாக     .

ால ேபேராட  கர  ர மகர  தாந 
ேசதமாகாஇஇதக, அத அவாக 
அரசாாக  தஇத தாவபாான ெவடா 
  கடாாக. ஆனா, எாகககக 
 கர ெசஎேர   இக ேபாாஇகக.
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வணணகக

நமணம உஉஉஉல இஇணஇற ஆஉ  லமா பபசாயயய தைலவர பாஉயய இஇக 
ேபபப எஎணக அஅமம வாஇஇாஇணேகக.

ேநரக இஇணஇற ஒஇ  ல 
இராமயயணகாரஇக நகம  ட ேபச இஇக 
இராமயய பஉபண டயயல 
காயயணஇபஎ இஇணகாஇக…

வணணகக, நாஇக ெபஇகஉஉல இஇஇய 
வர ஆராாா யாளஉ. பபசாயயய 
தைலவஉ உஇககணம  க பபேய 
ெசாாாாஇாபாஇ, இாப சசபயயல 
  ன ஃபாா  யல பயம நாஇக உஇக 
 ட ேபச  இக ேறாக.

இைத நாக பமப  ெசாதாா 
பரவாாாைலயா?

 றாவப  காடயயல உஇககணம ஏஏபபட 
அஅபவயத பயம ெசாாாஇகளா?

ஆமா,  சாேபாற  றாவபய பயம  க பபய 
எஇககணம எஎ.எக.எஎ.  லமா எாசசணக வஇதய. 
எாலாஇக  பட  பஎ  றாவப  காடயயணம 
வரஅகஅ ெசாகனாஇக.

ேம

ஜூூ
ஆககக

ைசேலாேன 
ெஷஷடட

ஜூைல

இ�ாஇப் 

இ�ாஇப் 

இ�ாஇப் 

நாம ேம மாசசசல ேபாா 
பாடசத  றாவவ 
 ககடசசல இஇஇச இஇத 
 ராமம ெகாாச  ரசசல 
தாூ இஇஇஇ…

ஒஇஒல மாததகக ககசச, ஆககக மாதசதஷ
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வணணகக

நமணம உஉஉஉல இஇணஇற ஆஉ  லமா பபசாயயய தைலவர பாஉயய இஇக 
ேபபப எஎணக அஅமம வாஇஇாஇணேகக.

ேநரக இஇணஇற ஒஇ  ல 
இராமயயணகாரஇக நகம  ட ேபச இஇக 
இராமயய பஉபண டயயல 
காயயணஇபஎ இஇணகாஇக…

வணணகக, நாஇக ெபஇகஉஉல இஇஇய 
வர ஆராாா யாளஉ. பபசாயயய 
தைலவஉ உஇககணம  க பபேய 
ெசாாாாஇாபாஇ, இாப சசபயயல 
  ன ஃபாா  யல பயம நாஇக உஇக 
 ட ேபச  இக ேறாக.

இைத நாக பமப  ெசாதாா 
பரவாாாைலயா?

 றாவப  காடயயல உஇககணம ஏஏபபட 
அஅபவயத பயம ெசாாாஇகளா?

ஆமா,  சாேபாற  றாவபய பயம  க பபய 
எஇககணம எஎ.எக.எஎ.  லமா எாசசணக வஇதய. 
எாலாஇக  பட  பஎ  றாவப  காடயயணம 
வரஅகஅ ெசாகனாஇக.
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  னாா எஎலாா நாாக பபககக 
 ராமககல இஇப ற ெரர  ராஸுபு 
ேபாேவாா. ஆனா அக ெராாபேவ  ரமா 
இஇஇதக.    னாா எாக  ராமககேலேய 
ஒஇ  றாவவ  ககடகத கரகனாாக. 
ஆனா அத  கதமா பராமமப றேத இஎல…

பாபககேபானா, எாக  ராமககல 
இஇப ற  றாவவ  ககடகத  ரா 

ெவவவ வஇஷககல எகபவாவக தா  
பய பகககவாாக… அதனால தா  

நாம ேபாுா ேபாக அக ெராாப 
ேமாசமான  ைலைமமல இஇபு

 றாவவ  ககடகத பாககபுற  ராம 
  வாக ககரா அவசர ேநரககல 
மரகா தா  அாக ேபாக எாகள 

அஅமமகபாாக.

ெரர  ராா

1999 -ல வஇத  கப   யயபு   னாா

ஆமா, பபககக  ராமககல இஇப ற 
இஇத  றாவவ  ககடகத  கப  
 றாவவபு   னாா ெரர  ராா 
கரகனாாக.

 றாவவ  ககடா     றாவவ  ககடா ததேபாக.

இஇத  றாவவ  ககடகத ஏ  
பராமமப றமஎல? பராமமக  
ெபாாக ல யாஇேம இஎைலயா?

ஆமா, அஅ ெகாாசச பழழ, 
அதனால நாாக எஎலாாச 
தாகறஅறற அாக ேபாஅமான 
இடச இஎல.

அாக ஒேர   டமா 
இாஇதஅ,   அறகனறகான 
ஆ கள 2 அைறறல ேபா ா 
     டாாக

அஅ ெராசப பைழய 
க கடச, அேதாட அத 
சசயா ட பராமசறகல

புயஎ   னஅச நாாக 
உடனகயா அாஅாஇஅ அளசள 
வஇஅ எாக   ட தாாபாா , 
ஓைல எஎலாச ெவ   ேசத த  
சசெசா  ேடாச

இாக ககவைற எஎலாச 
ழ தமாேவ இஎல
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  னாா எஎலாா நாாக பபககக 
 ராமககல இஇப ற ெரர  ராஸுபு 
ேபாேவாா. ஆனா அக ெராாபேவ  ரமா 
இஇஇதக.    னாா எாக  ராமககேலேய 
ஒஇ  றாவவ  ககடகத கரகனாாக. 
ஆனா அத  கதமா பராமமப றேத இஎல…

பாபககேபானா, எாக  ராமககல 
இஇப ற  றாவவ  ககடகத  ரா 

ெவவவ வஇஷககல எகபவாவக தா  
பய பகககவாாக… அதனால தா  

நாம ேபாுா ேபாக அக ெராாப 
ேமாசமான  ைலைமமல இஇபு

 றாவவ  ககடகத பாககபுற  ராம 
  வாக ககரா அவசர ேநரககல 
மரகா தா  அாக ேபாக எாகள 

அஅமமகபாாக.

ெரர  ராா

1999 -ல வஇத  கப   யயபு   னாா

ஆமா, பபககக  ராமககல இஇப ற 
இஇத  றாவவ  ககடகத  கப  
 றாவவபு   னாா ெரர  ராா 
கரகனாாக.

 றாவவ  ககடா     றாவவ  ககடா ததேபாக.

இஇத  றாவவ  ககடகத ஏ  
பராமமப றமஎல? பராமமக  
ெபாாக ல யாஇேம இஎைலயா?

13



�லக  றாவவ  ககடடத பாாயா 
ககக ெசாாறத நாா கவவவேசா. 
ஏா அஅபா?

 லலலலக தலகற இடடத தாா நாம ெகாாடகக 
ெசாாாேவாா. நாம  லலலலக  ைடயாேத. 
இஅபாஅபாட நாாககல அஅ தாா நமமல    மாாா, 
அதனால தாா நாலக அத பாாாயா ககக ெசாாேறாா.
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ஆனா, எஎகேளாட வயய  லலத    பப  
பைழய மா ா மால யாாானா, நாஎக    பப  
பபப ெசசய ஆர ராாரேவா . அஅேபா, இஇ 
மா ா ேவைல ேதத ஊரரரர ெவவேய ேபாக 
ேவவதய அவவய  இ இகாஇ.
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ஆனா, எஎகேளாட வயய  லலத    பப  
பைழய மா ா மால யாாானா, நாஎக    பப  
பபப ெசசய ஆர ராாரேவா . அஅேபா, இஇ 
மா ா ேவைல ேதத ஊரரரர ெவவேய ேபாக 
ேவவதய அவவய  இ இகாஇ.
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ேதத

ஜானன

காான 

மமதா
ஜானனனன 
மகக

காாா இறாா தைத ேசககககஒஒசா மாாலலலல கடேலார பபலககக ஓஓடட
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ேதத

ஜானன

காான 

மமதா
ஜானனனன 
மகக

காாா இறாா தைத ேசகககக
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காாா,   மமதாாாா ெசாாா 
தரரம… இத அவளால ேவற 
எஎேககம கககாக   யாக. பணம 
சமபாாாக அவ இத கககாகரம.

அகல  ரேயாஜனேம 
இால, ஜானா.

இஇப எாலாம  ல கமெபபஎக 
ைபபல ெவவ   ைதய 
ெகாாா வரதா எஎ   ஷஎ 
ெசாாாாாாா இ இதா ...

இஎஇம ெகாாச நாா ேபானா, இஇத 
 ைதய எாலாம நாம ேசககாக 
ேவா ய அவ யேம இ ாகாக… 
காயாணம காா இ ஆனா மமதா 
ேவற எைதயாவக தாஎ ெசசயஇம.

ா மணம ஆனாடஎ மமதா ேவவ 
ஏதாவக ெசசய ேவாாம

�ஜமாவா? அக உஉபகாய 
அாகஇபாககம, அஇப கதாேன? 
ஆனா அகாகஇ றம நாம எஎன 
ெசசறக?

ேநரர ஆக ஆக வைலலல எஎஎேம 
மாாட மாாேடடடேத, சச, 
இஇைனனட வவமானனஎனட இஎ 
ேபாஎர.

அஅஅஅடவசமா, நாஇ இஇத ேவைலய 
பல வவஷமா ெசசறதால, அஅகமா 
எஎஎர  ைடனகாத சமயனஎேலலர, 
எஇனால இஇத இறாா  ைதகள 
  னக   லஎ

இஇத ெபபகக   னடர இறாா  ைதகக இறாா வளஅன றவடககனட 
(பபைணனட)   ககபபஎ

இறாா ட  கக

வளஅஇத இறாா

இறாா 
 ாைட/ ைத

கான  

62



!?

!?

காாா,   மமதாாாா ெசாாா 
தரரம… இத அவளால ேவற 
எஎேககம கககாக   யாக. பணம 
சமபாாாக அவ இத கககாகரம.

அகல  ரேயாஜனேம 
இால, ஜானா.

இஇப எாலாம  ல கமெபபஎக 
ைபபல ெவவ   ைதய 
ெகாாா வரதா எஎ   ஷஎ 
ெசாாாாாாா இ இதா ...

இஎஇம ெகாாச நாா ேபானா, இஇத 
 ைதய எாலாம நாம ேசககாக 
ேவா ய அவ யேம இ ாகாக… 
காயாணம காா இ ஆனா மமதா 
ேவற எைதயாவக தாஎ ெசசயஇம.

ா மணம ஆனாடஎ மமதா ேவவ 
ஏதாவக ெசசய ேவாாம

�ஜமாவா? அக உஉபகாய 
அாகஇபாககம, அஇப கதாேன? 
ஆனா அகாகஇ றம நாம எஎன 
ெசசறக?
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ைபபப 
 றாவவ

�ல வவடடகககக  றகஅஅத பாழாாேபான  ஜேயாட 
வயயயய எஎனால    ப ேவைலயய 
ேபாக   யாா… ககடாபபப நாா 
 ராா  ேவைல ெசசசாய  
அவவயய    ெகாபயகேவ மனன 
வராா… ஆனா ேத   பட 
அவவயயவ ெசாஅதமா ஒ  
வயயகாேட இ யயா.வயயகாேட இ யயா.

அஅவளா தாஎ?!

 ன எாப  
  ய றாவ ேவணா 
நாம ககாயகலா ? 
லலலநகக  ராமகால 
இ ய ற சரரவ ய 
உனயய ெதததமா?

அவ அவேளாட 
  ஷஷ படேய  ன 
எாப    ய றாவ 
ககாய பப இாேபா 
ஓைடடேல  எ 
  ய றா.

 இாேபா, இஅத வயனல 
எஎனால  ா  ா ேநயக 
(தய ய) எஎனால 
ககாயக   த …

எஎேனாட   ஷவ  
அவேராட  பட 
ேசகஅதவஷகவ  எஎன 
இாப ெயயலா  ெசசய 
 டேவமாபடாஷக.

இறாய  ைதய ேசகதய றா தாஎ பண  ச பா ய றாயய 
பாாகாாபான வவ. அா ஒ  நாைளயய 100, 200 -ஆ 
இ அதாய ட சததாஎ. அத ெவவவ பணகத ேசகா ேபான வ ஷ  
நாஎ ஒ  ைதயய லஷைனேய வாஷ பேடஎ… 
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ைபபப 
 றாவவ

�ல வவடடகககக  றக
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ஜானனனன 
மனதாான

மல மாததகக கககக, 
ஜானனனன இஇலகலஇ.

ஜானன,  யஇல உதக 
    காரர தவவ டடடனனாா 
நான வவக உன ன எவதெவாா 
உததனன ெசசய  ாயல, எனன 
மனமமம .   எஇலாகைதனன 
எடபா சமாா னற? 

ஆனா…

ெகாாச நாக  னனாா 
ேகாயனபகபா ன ேபான   
வவத ஒாகதர நான பாரகேதன, 
அதக அவதகக ன ஒா 
கனெபம இா ன. அதக 14-15 
வயய ெபாாாதகள ஜாா 
ெதாகாசாைலனல ேவைல ன 
ெவமம, அவதகக ன 
சனபளகக ன பலலா ததக 
இட ன சாடபா ன 

ெவமம, அவதகக ன 
சனபளகக ன பலலா ததக 
இட ன சாடபா ன 
ெகா  னறாதக. அேதாட 
அவதகக ன 18 வயசானன 
ேபாக கஇயாண  ரவவைச ன ஒா 
ெசாமச ெதாைகய தராதக.

நான மனதாவ அதக 
அஅடபலானஅ 
இா ேகன… ஆனா இத 
யார ன ேடனன 
ெசாஇாடாத… ஒா 
ெபாாண இஇவளா பரன 
தமயா அஅடபறத பகல 
னராமககல இா னற 
மகதவதக எடபா 
ேயாமடபாதகஅ உன ன 

னராமககல இா னற 
மகதவதக எடபா 
ேயாமடபாதகஅ உன ன 
தான நஇலா ெதவனேம. 
இவத தஷயன ெவாய 
ெதவாசா அவள யாாேம 
கஇயாணன 
பாப கமா டாதக.பாப கமா டாதக.

சவ, அவ இஇவளா நாளா இதக 
இஇலாம இாவதா ம  ன ேககத 
ேக க மா டாதகளா எனன? அடப 
அவதகக ன எனன பலஇ 
ெசாஇாவ?

அவள அவேளாட மாமா     ன 
அஅடடனா னறதா நான 
ெசாஇாடேபன.

என ன  வனக, ேதத. இடப 
இா னற    ைலனல 
எஇலாா னேம 
அவதகவதகக ன ஒா 

நான எஇலாகைதனன 
 யாம பாப ேடன. 
நான ேவைல ேதா எஇலா 
இடகக னன ேபான 
வவக ேடன, ஆனா 
ப கககல இா னற எவத 
வய கா ேலனன 
தவசாயேம நட கல.தவசாயேம நட கல.

இஇப நாம எஎன பபறற? 
நநம    வயய  லந 
எயலாேம ேபாாா!

எனனன ெததயாற, ேதத.  யயனன  எனாா நநமல வவற பாாாத இவத 
ஏெஜஎஜ   ட இஇவற எஎககனன ஒஇ   ட வாஎக நாஎ  யயஜ 
பபேறஎ. அற எஎககனன  ைடனனமாா  ாசயமா ெததயல. ஆனா, 
வயனகா  ெமாாதமா பாழாஇேபாாா… வயய  லந   ாந இஇப உஇ  
தபத தாஎ இஇனன…

ேவவநனா பபசாயாற ஆ ஆல ேபாா 
ஏதாாாந உதத ேக கலாமா?! 
எயலாஇனனேம இேத  ராசைனதாஎ… 
ேவவநனா நாம எயலாந ஒஎனா ேசாவற 
யாா  டயாவற உதத ேக கலாந? 

நாஎ ஏயெகனேவ  ராம தைலவைர ேபாா 
பாாாற ேடஎ… ஆவஆராால இஇவற ஜல 
கநெபப ஆ கக வவற இஇபா 
பாழாஇேபான  லாத எயலாந னாதைகனன 
எ ாற அறல இறாய ன ைடய 
அைமனகலாநா ேயாசைன ெசாஎனதா 
நநம  ராமாதைலவஇ ெசாஎனாஇ…

இவத கநெபப அவஎகேளாட ெசாவத 
இறாய தைதகைள ைபல ெவாஜ 
ெகா ாற அத வளானக நமனன 
சநபள ந தஇவாஎக… அவஎக இறால 
மாானெக  ல தாற பணந 
பபபனனவாஎக.

சத, நமனன ஏதாாாந  ைடனனறல! 
ஒஇஜல வஇஷந ககாஜ நாம ஆஇநபாந 
தவசாயாறனன ேபாாடலாந…

தபத வாபசா  ட, உடேன அறல 
ெநயேலா ேவற பாேரா ைவனக 
 ா மாா எனனன சதயா ெததயல.

ேதத
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ஜானனனன 
மனதாான

மல மாததகக கககக, 
ஜானனனன இஇலகலஇ.

ஜானன,  யஇல உதக 
    காரர தவவ டடடனனாா 
நான வவக உன ன எவதெவாா 
உததனன ெசசய  ாயல, எனன 
மனமமம .   எஇலாகைதனன 
எடபா சமாா னற? 

ஆனா…

ெகாாச நாக  னனாா 
ேகாயனபகபா ன ேபான   
வவத ஒாகதர நான பாரகேதன, 
அதக அவதகக ன ஒா 
கனெபம இா ன. அதக 14-15 
வயய ெபாாாதகள ஜாா 
ெதாகாசாைலனல ேவைல ன 
ெவமம, அவதகக ன 
சனபளகக ன பலலா ததக 
இட ன சாடபா ன 

ெவமம, அவதகக ன 
சனபளகக ன பலலா ததக 
இட ன சாடபா ன 
ெகா  னறாதக. அேதாட 
அவதகக ன 18 வயசானன 
ேபாக கஇயாண  ரவவைச ன ஒா 
ெசாமச ெதாைகய தராதக.

நான மனதாவ அதக 
அஅடபலானஅ 
இா ேகன… ஆனா இத 
யார ன ேடனன 
ெசாஇாடாத… ஒா 
ெபாாண இஇவளா பரன 
தமயா அஅடபறத பகல 
னராமககல இா னற 
மகதவதக எடபா 
ேயாமடபாதகஅ உன ன 

னராமககல இா னற 
மகதவதக எடபா 
ேயாமடபாதகஅ உன ன 
தான நஇலா ெதவனேம. 
இவத தஷயன ெவாய 
ெதவாசா அவள யாாேம 
கஇயாணன 
பாப கமா டாதக.பாப கமா டாதக.

சவ, அவ இஇவளா நாளா இதக 
இஇலாம இாவதா ம  ன ேககத 
ேக க மா டாதகளா எனன? அடப 
அவதகக ன எனன பலஇ 
ெசாஇாவ?

அவள அவேளாட மாமா     ன 
அஅடடனா னறதா நான 
ெசாஇாடேபன.

என ன  வனக, ேதத. இடப 
இா னற    ைலனல 
எஇலாா னேம 
அவதகவதகக ன ஒா 

நான எஇலாகைதனன 
 யாம பாப ேடன. 
நான ேவைல ேதா எஇலா 
இடகக னன ேபான 
வவக ேடன, ஆனா 
ப கககல இா னற எவத 
வய கா ேலனன 
தவசாயேம நட கல.தவசாயேம நட கல.
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அட, பாவேம! இஇப, எஎன பஎறற? நநம   ட 
ேசசற ெவவச காாா  ட எறஎந இஇைலேய?!

இற   நபஎந நடடதா எஎன பபறற?   நபஎந 
 வசாயசறயய தாஎ நாம ேபாககமா?  என மா ாேய 
  நபஎந நாஎ வயயகா ால ேவைல ெசசசா, நநம 
ெரபா ேப ந ேசசடற அ கமா சநபா யக    மா?

அற சாச யநா எனயய ேதானல. 
ேபான ப வசறல இராாவச தஎேனாட 
இறாஇ ய ைடகள ெநஇ வயலா மாசத 
 யயய ெசசய பாசசதா , ஆனா அற 
பபயகல. தஎேனாட வயயகா ட 
  நபஎந யசதைகயய ெகாாசற ஒ  
இறாஇ வளசஇள ய ைடயா மாசத அவச 
ஒ  கநெபபய ட ேபவா வாசசைத 
நடச ய  ா வரா . 
ஒ  கநெபபய ட ேபவா வாசசைத 
நடச ய  ா வரா . 

?!

�ல வாரரகக கககக, 
   பப  ேதத     

ஆப , ெவவய 
ேபாா ெகாாச 
ேநர  தைளயாா.

எஎன ஆஆஆ?  கககல வ கத  
ெதரரக?   காச வாராறகறா 
க ெபபறா ேபாபயா இ இயா?

அவரக எகபேம தரல!

எஎனக!? ஏஎ!?

இறாாறா  றா வவததால 
எைதரேம அவரகளால தறக 
  யலல ெசாஎனாரக.

எகபேம தகக ேபாகாததால நமறா 
அவரகளால காஆ தர   யாக. 
எ லாேம ேபாஆஆ.

ேதத
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அட, பாவேம! இஇப, எஎன பஎறற? நநம   ட 
ேசசற ெவவச காாா  ட எறஎந இஇைலேய?!

இற   நபஎந நடடதா எஎன பபறற?   நபஎந 
 வசாயசறயய தாஎ நாம ேபாககமா?  என மா ாேய 
  நபஎந நாஎ வயயகா ால ேவைல ெசசசா, நநம 
ெரபா ேப ந ேசசடற அ கமா சநபா யக    மா?

அற சாச யநா எனயய ேதானல. 
ேபான ப வசறல இராாவச தஎேனாட 
இறாஇ ய ைடகள ெநஇ வயலா மாசத 
 யயய ெசசய பாசசதா , ஆனா அற 
பபயகல. தஎேனாட வயயகா ட 
  நபஎந யசதைகயய ெகாாசற ஒ  
இறாஇ வளசஇள ய ைடயா மாசத அவச 
ஒ  கநெபபய ட ேபவா வாசசைத 
நடச ய  ா வரா . 
ஒ  கநெபபய ட ேபவா வாசசைத 
நடச ய  ா வரா . 
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இஇப       ேமல ெராாப கவனமா இஇஇககா. ஏஏனா, 
அவேனாட அஇபா மாாா அவஏ அஅடஇடடாா.   பாேவாட 
ைபயஏடட அவேனாட அஇபாவ பாாாா   இக காாஇககடாஏ.

ஆமா, காஇக. இைதெய லாா     
பாாஇகறா எனஇ    இகல, அதனால நாஏ 
அவன அவேனாட தாாதா  க இ  
அகஇ டலாாக இஇஇேகஏ.

ஆமா, அாஅா ந லா 
தாஏ. நமஇ ா 
வயசாஅ ாா, அேதாட 
நாம வாாாாா 
  ாாகேடாா. நாம 
 ழாைதகளாவா ந ல 
வாாஇைகய வாழக ா.

ேமமம ஒஒஒல மாததகக கககக…

இஇப  ரர எஎன 
பபபபபபப 
இஒபகாஒ? எஎன ெசாாறக, காபப…

இஇத இறாா வளளஇள 
 பைடடல ெதாகா 
 என  என 
இஒபபறதால அவஒ 
அஅபகஅ  பபப  
 அ ஒபப வராஒ…

நாஎ ஏதாவக ெசாஎனா, அவஒ எதஎட சபைட ேபாபப 
எஎன அஅபபறாஒ

…எஎனால அவஒப  அஅகமா எபகக ெசாால  அயாக, ஏஎனா அவஒ தாஎ 
 பபல சமபாஅபபற ஒேர ஆஆ.
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இஇப       ேமல ெராாப கவனமா இஇஇககா. ஏஏனா, 
அவேனாட அஇபா மாாா அவஏ அஅடஇடடாா.   பாேவாட 
ைபயஏடட அவேனாட அஇபாவ பாாாா   இக காாஇககடாஏ.

ஆமா, காஇக. இைதெய லாா     
பாாஇகறா எனஇ    இகல, அதனால நாஏ 
அவன அவேனாட தாாதா  க இ  
அகஇ டலாாக இஇஇேகஏ.

ஆமா, அாஅா ந லா 
தாஏ. நமஇ ா 
வயசாஅ ாா, அேதாட 
நாம வாாாாா 
  ாாகேடாா. நாம 
 ழாைதகளாவா ந ல 
வாாஇைகய வாழக ா.
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இஇத தததய பாா… 
அஅபபேய, மமசளா மாா 
இாஇஇ. நநம காலலலல எஎலாந 
இல ெராநப ெததவா இாஇதல, 
இத நாா கதணாப மாாா 
பயாபபலலேவா.

ஆமா, காஇா. இல எானேமா  லசா 
இாஇஇ. இல அஇத ாணண மாாாேய 
இஎல. பஇகலல ாராமலலல இாஇாற 
 லதா அாைனஇஇ வஇல அவவக 
ாராமலலல  ட இேத  ரரசைன 
இாஇாறதா ெசாஎாஇாாப இாஇதா.

 லசா வஇாாஇாற இஇத இறாஎ வளளஅ  இாைட தாா 
 ரரசைனஇஇ காரணேம, இஇவளள தாா எானால 
ெசாஎல  ப ந. இஇத கநெபபவக ெகாதப வர 
ைபபல எஎலா  த இராசயணலைத ந  ைதகைள ந 
ேசளலல தாா தராவக. யாாஇஇ ெதா ந அலல எான 
இாஇஇஇ?

ஆனா, காஇா, அஇத மாஇல 
எஎலாந இஎலாம, இறாாஇஇ  இஇ 
வாந இஎைலயா. அதனால, அைத 
எஎலாந ேபாபறலந  இாயந 
தாா.

சா, அஇத இறாஎ வளளஅ  
இாைடயால நமஇஇ எான தாா 
நஎலல நடஇாாஇஇ…
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ெசசைனனன ெவவேய உஉள ஒஒ மமனமேயயற காலல.

ேதசெமாாாச இஇலல
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�ப ரர, பபககக    பகாரரக 
எஎஎகபஎறகபற   னாா ேபாா 
ற      வஎக .

சச,  ரக க  ேபா  பஎறகபற 
  னாா நா  ேபாா   
வஎவ ேற .

அவரகள எஎஎஎரக.

வாாய ெகாாாக...
நாா    ககக.

பபபரமா, பசாக எஎலாக 
 ா    ா இஇ காாக.

5   ஷபஷல நாா பஇக  
வவபாேறா.
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�ப ரர, பபககக    பகாரரக 
எஎஎகபஎறகபற   னாா ேபாா 
ற      வஎக .

சச,  ரக க  ேபா  பஎறகபற 
  னாா நா  ேபாா   
வஎவ ேற .

அவரகள எஎஎஎரக.
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7:00 am

இஇதா,    க

ச்�… இஇத 
நாாதத.

� �ரத ேபாா   , 
இஇலனா       
ேலல ஆஆஆத

6:45 am

10   டடகக கககக
அட,  டக 
எஎஎஎஎஎடகளா.

நாா  ானவைனனன 
எஎஎஎேறா

எஎஎஎஎ…       
ேநரமாா .

சாஎபாா தயாரா? நாா எரைசவா கன 
வைர  ன ேபாககன, அக   என   
 ைறறசக ஒஎ மம ேநரமாவக ஆ ன.

ெகாறசன ெபாாடக.

5   ஷன, ெபாடகக 
தயாராாாா , சாஎாஎா 
 ாா எா ேபாடக.

ஓ! காாகக   பைனயாளள 
இடேக இஎ இறாள… ஆனாக 
நாா ஏ கனேவ 
தாமதமாஇ எேடா. நாா 
அவ ைற நாைள வாட இேறா
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7:00 am

இஇதா,    க

ச்�… இஇத 
நாாதத.

� �ரத ேபாா   , 
இஇலனா       
ேலல ஆஆஆத
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இஇத  டைல    கற 
நாாதத! இஇ மம த 
இஇலனா நாம 
 ம    ேளேய 
சாாாடலாத.

எ ைககேம இடத இஇல…

அதமா, நா க       
ேபாேறாத.

மம 8 ஆஆஆஆஆ, அவவ 
ேவைல   ேபாா 
ேசசஇசவாபாராா ெததயைலேய.

அட கடடேள! இஇத நாாதத!

ஆத

இஇத ேததத தடடகற சாடகைடய 
 ாதத பபண ெசாாா எாதன தடவ 
தாா அவதககடக ெசாாறேதா 
ெததயல!?                      

�டதரமா தளதபலனா 
அவதக    டக 
ேலலடா தாா 
ேபாககேபாறாதக.

  ா ைப தயாரா 
இஇடகா?
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இஇத  டைல    கற 
நாாதத! இஇ மம த 
இஇலனா நாம 
 ம    ேளேய 
சாாாடலாத.

எ ைககேம இடத இஇல…

அதமா, நா க       
ேபாேறாத.

மம 8 ஆஆஆஆஆ, அவவ 
ேவைல   ேபாா 
ேசசஇசவாபாராா ெததயைலேய.
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ெசசபகவவவவவ 
இஇலல

இஇப எஎலாா      தமா 
தாாக   யல, அஅத 
தாாபாா    ல / ஓ   
   ல ெசஎலமா எஇப  
தாா சமாாாாறாேளா.

வணாகா

வணாகா…..ழஅைதகக 
பகாா. 

ஆா, ஆா, அவாகக 
இஇேபாாதாா ெவாேயயனா 
…
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ெசசபகவவவவவ 
இஇலல
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6:45 am

15 நிிடம் ககத்்

இப்பப உட்காா, நான் ேபாய் சாப்பாா 
எாத்்ட்ாவேரன்.

6:15 am

மம 7 ஆஆஆஆஆ, அவவ 
எஎஎஎஎடானாா நாவ 
ேபாா பாாாாேறவ.
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6:45 am

15 நிிடம் ககத்்

இப்பப உட்காா, நான் ேபாய் சாப்பாா 
எாத்்ட்ாவேரன்.
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இஇபப ஒஒ    ல 
இஒஇஇறற 
ெசசலலமாாஇா 
ெராலபேவ ககடமா 
இஒஇால… இஇப 
எசலால அனச ெராலப 
அஅகமா இஒஇா…

வணஇகல

��,   க கைடய   றஇப 
எஎேனாட ைபயயஇா ஒஒ  ேள  
இ இ அயஇ  ெவவவ வயா? நான 
இஇப ேவைலஇா இளலளேறஎ.

சசஇகா.

எஇபப இஒஇஇ க, 
ெசசபகவவவ ஆசப!

நாா 6 மமமம வவவவேவா

வனனன இஇதன பப ஏஏ இறறக ேவவபவவமம… 
அவேனாட வாதேநாா நாாமம நாா ேமாசமாாாேட 
ேபாமா, சமாாமகேவ ககடமா இவமம. எனமமன 
வயசாவபாானா எஎபப நாா இத சமாாமாறா?

நாா    ாாட ெசாாா 
மவயானன இாா ெகாவமக 
ெசாாேறா, அைத ன சா 
சாஎாாவ னபாாவ.
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இஇபப ஒஒ    ல 
இஒஇஇறற 
ெசசலலமாாஇா 
ெராலபேவ ககடமா 
இஒஇால… இஇப 
எசலால அனச ெராலப 
அஅகமா இஒஇா…

வணஇகல

��,   க கைடய   றஇப 
எஎேனாட ைபயயஇா ஒஒ  ேள  
இ இ அயஇ  ெவவவ வயா? நான 
இஇப ேவைலஇா இளலளேறஎ.

சசஇகா.

எஇபப இஒஇஇ க, 
ெசசபகவவவ ஆசப!
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5:30 AM

6:45 am

15 நிிடங்கள் அப்்றம் 

வா, இைதெயயலாா 
 ழ ெகாாா ேபாக 
ெகாாசா உதத 
பாப.

���ன் இஇலல
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5:30 AM

6:45 am

15 நிிடங்கள் அப்்றம் 

வா, இைதெயயலாா 
 ழ ெகாாா ேபாக 
ெகாாசா உதத 
பாப.
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அஅகா, ெரரர 
 ேளள இளஇ

20  பாாபா.

நாா ேபாா ெசரபகவவவ 
ைபயயஅய இளஇ 
ெகாராாளர வேரா.

நாா வர வைரஅயர 
கைடய ெகாாசர 
பாாாஅேகா.

மமய உணண ேநரமாாவிட்டட

இஇக அஅத அளளளள 
 யாபாரேம இஇல

இஅத 100   டட  ரரரளளரேளேய 3 
ேபப இ இ கைட ேபா ாபளகாஇக. 
ைசதாாேப ைடடல இபளஇற 
எஎேனாட பைழய கைடடல 
இஎேனறற  யாபாரற கஇலா க கற. 
அைர நாாளேக நாஎ அஇக 500 
 பாாளள ேமல சாறபபபேசஎ.

இஇக 2-3 நார  யாபாரற பபணா  ட எஎனால 
அஅவளள  யாபாரற பாடளக  ாயல
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அஅகா, ெரரர 
 ேளள இளஇ

20  பாாபா.

நாா ேபாா ெசரபகவவவ 
ைபயயஅய இளஇ 
ெகாராாளர வேரா.

நாா வர வைரஅயர 
கைடய ெகாாசர 
பாாாஅேகா.

மமய உணண ேநரமாாவிட்டட
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ெசசலலமாாா இசலல

10   டட கககக

பாவட… ெசசபகவவவ 
உதத இஇலாம இவனால 
பபபைகய த ப  ட 
எஎஎகபக   யாக.
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ெசசலலமாாா இசலல
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இஇப எஎலாா இஇத 
தாாபாா    ல  
ெராாபேவ  டா இஇஇஇ.

பா ா, எஇப ேமல 
வஇவ ததஇ தக

அட, எஎனால இஇத கால 
ெவவவஇவ   பாபல ஏஏ வர 
 ாயாவ?

நமஇஇ  தஎ  தஎல 
   அலா  பபணவ 
எனஇஇ நஎலா 
ஞாபகா இஇஇஇ

ேபாா உஉக பாாாாா 
ெகாாசச   ெகாாாாாா 
வா.

சசசமா.

பாாா, 
இஇதாஉக  

6:45 am
7:15 am

96



இஇப எஎலாா இஇத 
தாாபாா    ல  
ெராாபேவ  டா இஇஇஇ.

பா ா, எஇப ேமல 
வஇவ ததஇ தக

அட, எஎனால இஇத கால 
ெவவவஇவ   பாபல ஏஏ வர 
 ாயாவ?

நமஇஇ  தஎ  தஎல 
   அலா  பபணவ 
எனஇஇ நஎலா 
ஞாபகா இஇஇஇ
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உஉகககக கைடட 
மாாால   ட அலா  
ஆஆாஆகக.

ஆனா, இஇத கால 
ெவவடகஆ வ எஎனால 
மாா எஎலாா ஏற 
 ாயாா.

� அஇத   வல இஆ. நாஎ 
 ழ ஒஆ காைசய 
ேபா வகஆேறஎ.
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எஎகேளாட பைழய    ல 
அவவவவ ேவைல ெராாப  லபமா 
 ைடடசச… அஎக அவவவவ 
ெராாப  ரா ேபாக ேவவவய 
அவவயா இவவகாச, ஏஏ 
காைலலல  வ ரமா  ட ேபாக 
ேவவவயச இவவகாச.

தைலவவ   ட ேபவ  ேழேய 
ஏதாவச     ைடவவமாா 
பாவவகாா… இச இஇபவேய 
ேபான நநலா இவவகாச…

…இ இவவ பபலா சேமாசா கைட 
ேபாடலாாா  ைனவ ேறஏ. 
இஎக சேமாசா கைடஎகேள 
இநல…  டசயமா, சேமாசா கைடய 
ேபா டா நநலா  யாபாரா 
நடவவாா  ைனவ ேறஏ.

இசல இவஇச ெவவய வர ஏதாவச 
வவ இவவகாா பாவவகாா. இஇத 
கால ெவடவவ    எஏனால 
பவலல ஏற  வயாச… நாஏ 
யாவவவா பாரமா இவவக  வாபல.

அஅஅத மாசஅசல இஇஇச மைழ 
அரரரரரஅர. அதனால, ேவற 
இடஅசடட நாா ேபாயாககர. மைழழல 
இஇத ட ைச தாாகாச, அேதாட 
வராாடாால ேபாா பஅஅதாார 
மஅதவாககடட அச   டகாச.

இஇத ப டெககஅல இாகர 
எஅதன நாா அவன ேமலலர 
 ைழலர  ட கஅ அைலயறசக 
ெததயல. அாைனடட நாாக 
  இேத இஇஇேபார.

இஇப எஎலார இலாபர  ட இஎல. 
ெராஅ வாரர ஆரஆ. காலலடட 
ெவவழல நஎல  யாபாரர 
இஇட ற இடமா பாாஅச கைடய 
ேபாடகரக  ைனட ேறா.

எாேனாட  கஅடகாரா  ட பஅஅேத 
ெராரப நாா ஆரஆ… இஇத  கஅல 
அசடெகஎலார வசச  ட இஎல! இஇத 
நாஅதர ேவற!
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எஎகேளாட பைழய    ல 
அவவவவ ேவைல ெராாப  லபமா 
 ைடடசச… அஎக அவவவவ 
ெராாப  ரா ேபாக ேவவவய 
அவவயா இவவகாச, ஏஏ 
காைலலல  வ ரமா  ட ேபாக 
ேவவவயச இவவகாச.

தைலவவ   ட ேபவ  ேழேய 
ஏதாவச     ைடவவமாா 
பாவவகாா… இச இஇபவேய 
ேபான நநலா இவவகாச…

…இ இவவ பபலா சேமாசா கைட 
ேபாடலாாா  ைனவ ேறஏ. 
இஎக சேமாசா கைடஎகேள 
இநல…  டசயமா, சேமாசா கைடய 
ேபா டா நநலா  யாபாரா 
நடவவாா  ைனவ ேறஏ.

இசல இவஇச ெவவய வர ஏதாவச 
வவ இவவகாா பாவவகாா. இஇத 
கால ெவடவவ    எஏனால 
பவலல ஏற  வயாச… நாஏ 
யாவவவா பாரமா இவவக  வாபல.
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இந்த வ்கர்க்கல ்க்கதத்தொதாகுப்பு அச்பசறுவ்கத ்பார்ப்்பதில் 
உண்்கமயா்கபவ நான் மகிழ்ச்சிய்கடகிபைன். தங்்கள் 
பவ்கல்க்கை தொவளியிடுதல், உன்னிப்்பான த்கவலு்ககு 
்பரிசளித்தல் மற்றும் நீைமான ்பத்ரி்க்க ்கட்டு்கர்களில் 
விதிமு்கை்கைா்க இரு்ககும் ஆய்வு தொநறிமு்கை மீது உறுதியா்க 
்கவனம் தொசலுத்துதல் ஆகியவற்று்ககு ஆராய்ச்சியாைர்்கள் 
்பலதரப்்பட்ட ்பாரம்்பரிய ்கல்விசார் வழி்க்கை 
தொ்காண்டிரு்ககிைார்்கள். இது அடிப்்ப்கட மு்ககியத்துவம் 
வாய்ந்ததாகும், மற்றும் அத்தகு தொவளியீடு்க்கை தொ்காண்டுவரும் 
தொசயலில் குழுவினர் மும்்பரமா்க ஈடு்பட்டிரு்ககிைார்்கள். 
இருந்தாலும், ஆராய்ச்சி பவ்கல்க்கை எடுத்து்கர்ககும் 
தனிப்்பட்ட மாத்தியமா்க அவர்்கள் இல்்கல, மற்றும் இரு்க்கவும் 
கூடாது, குறிப்்பா்க இந்த புத்த்கத்தின் முன்னு்கரயில் 
பமற்தொ்காள்ை நாம் தொ்பரு்கமப்்பட்ட ஆய்வின் வழ்ககும் 
இதுதான். ஒருபவ்கை, நமது மற்பைபதனும் எழுத்துப்பூர்வ 
தொவளியீடு்களு்ககும் பமலா்க, பிைகுஇந்த பவ்கல எ்கதப்்பற்றி 
உள்ைபதா அதன் ்கமயத்திற்கு ப்பாகிைது.

“்கண்ணித்துடன் மீட்ட்கமத்தல்” திட்டப்்பணியிலும் மற்றும் 
அ்கதச்சார்ந்த ஆய்வு்களிலும், IIHS மற்றும் UEA -்கய பசர்ந்த 
ஆராய்ச்சியாைர்்கள் ஒடிஸா, தமிழ்நாடு, மற்றும் ப்கரை 
மாநிலங்்களில் ப்பரிடரிலிருந்து மீட்ட்கம்ககும் தொசயலு்க்கான 
நீண்ட்கால தொசயல்முை்க்க்கை ்பகுப்்பாய்வு தொசய்து வருகிைார்்கள். 
்பன்மு்க முதன்்கம மற்றும் இரண்டாம் தர த்கவ்கல ஆதாரமா்க 
தொ்காண்டு, ்காலப்ப்பா்ககில் சமுதாயத்திற்குள் தா்க்கங்்கள், 
பத்கவ்கள், மற்றும் மீட்ட்கம்ககும் தொசயலு்க்கான முன்னுரி்கம்கள் 
சார்ந்த ்பல்பவறு ஆபலாச்கன்கள் எப்்படி உருவாகிைது 
என்்பதிலும், மற்றும் குறிப்்பா்க ப்பரிடரால் ்பாதி்க்கப்்பட்ட 
அதி்கம் ஒது்க்கப்்பட்ட அல்லது கு்கைந்த வருவாய் உ்கடய 
ம்க்களின் மீட்ட்கமப்பு்க்கான தொவற்றி்ககு அந்த உருவகிப்பு்க்கை 
ந்கடமு்கை்படுத்துவதிலும் குறிப்்பா்க நாங்்கள் ்கவனம் 
தொசலுத்தியிருந்பதாம். நாங்்கள் பசர்ந்து பவ்கல தொசய்த ம்க்கள் 

முடிவுரை
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வகுப்பினர், இந்திய நாட்டின் அ்பாயம் நி்கைந்த பிராந்தியங்்கள் 
தொநடுகிலும் ்காணப்்படும் அபந்க ம்க்களின் அனு்பவங்்க்கை 
பிரதி்பலி்ககும் வ்க்கயில், சமீ்ப ்காலத்தில் தொதாடர்ச்சியான 
ப்பரிடர்்க்கை எதிர்தொ்காண்டார்்கள். ்பலரு்ககு அவர்்கைது 
மீட்ட்கமப்்க்ப வலுப்்படுத்தவும் மற்றும் எதிர்்கால ப்பரழிவு்களின் 
ஆ்பத்து்க்கை கு்கை்க்கவும் பத்கவப்்படும் உதவி என்்பது மி்கவும் 
மு்ககியமானதாகும், ஆனாலும் இதுவ்கரயிலும் நாங்்கள் பசர்ந்து 
பவ்கல தொசய்த இல்ககு குழுவினர் அவர்்களு்க்கான வீட்டு 
வசதி, வருமானம் ஈட்டுதல், மற்றும் நல்வாழ்வு பத்கவ்க்கை 
சந்திப்்பதில் ்பலவ்க்கயான இ்கடயூறு்க்கை எதிர்தொ்காண்டு 
வருகிைார்்கள். இவற்றில் சில இ்கடயூறு்களு்ககு அரசாங்்க 
குழு்க்கள் மற்றும் இதர நடி்கர்்களின் ்பாத்கமான உருவகிப்பு்களும் 
மற்றும் ம்க்கள் வகுப்பினர்்களு்ககு புைம்்பா்க தீர்மானி்க்கப்்பட்ட 
நலனு்ககு புைம்்பான முன்னுரி்கம்களும் மூல ்காரணங்்கைா்க 
இரு்ககின்ைன.

்பலதரப்்பட்ட ம்க்கள் வகுப்பினரின் மத்தியிலிருந்து ்க்கத்க்கை 
ஒன்ைா்க பசர்த்து தொவளிப்்ப்கடயா்க ஈடு்பட்ககூடிய, அணுகுதல் 
நி்கைந்த ்படிவத்தில், இப்புத்த்கம் ப்பரிடரால் பநரி்கடயா்க 
்பாதி்க்கப்்பட்ட மற்றும் அதன் நீண்ட்கால தா்க்கத்தினால் 
இன்றும் ்பாதி்க்கப்்பட்டு்கதொ்காண்டிரு்ககும் ம்க்களின் 
அனு்பவங்்கள் மற்றும் சாட்சியங்்களு்ககு பநரா்க ்கவனத்்கத 
திருப்்ப ்பார்்ககிைது. இங்ப்க பச்கரி்க்கப்்பட்டுள்ை ்க்கத்கள் 
உதவி்க்கான ம்க்களின் பத்கவ்க்கை மட்டுமல்லாது அவர்்கள் 
தங்்கைது வாழ்வாதாரத்்கதயும் நல்வாழ்்கவயும் திரும்்ப 
்கட்ட்கம்க்க தயாரானதினிமித்தம் அவர்்கள் எதிர்தொ்காண்ட 
நிச்சயமற்ைதன்்கம மற்றும் குழப்்பங்்கள் ப்பான்ை ்பல்பவறு 
்காரியங்்க்கையும் எடுத்து்கர்ககிைது. அ்கனத்திற்கும் பமலா்க, 
இந்த பச்கரிப்பு மீட்ட்கமப்பின் மத்தியிலுள்ை மனிதத்்கத 
எடுத்து்கர்க்கபவ ்பார்்ககிைது. ்பயனாைர்்களின் ஒரு திரட்சியா்க 
மட்டுபம அல்லாமல் இ்க்கட்டிலிருந்து தொவளிபயை தனிப்்பட்ட 
வழி்கய ்கண்டறியபவ உண்்கமயான ம்க்கள் முயற்சி்ககிைார்்கள். 
ம்க்கள் உரி்கம்கய ப்காருகிைார்்கபை தவிர யாரிடமும் 
்க்கபயந்தி நிற்்கவில்்கல. உள்ைார்ந்த திைனும் மு்கவாண்்கமயும் 
தொ்காண்ட ம்க்கள் சுயமா்கபவ அடிதொயடுத்து ்கவ்க்க தயாரா்க 
இரு்ககிைார்்கள், ஆனாலும் அவர்்கள் எடுத்து ்கவ்ககும் அந்த 
அடி உறுதியா்க இரு்க்க பவண்டும் என்்பதற்்கா்கபவ அவர்்களு்ககு 
உதவி பத்கவப்்படுகிைது. ்கண்ணியத்துடன் நடத்தப்்பட தகுதி 
்ப்கடத்தவர்்கபை இந்த ம்க்கள்.
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பங்களிக்கும் 
ஆசிைியை்கள்

1.்கரிமா தொஜயின்

்கரிமா தொஜயின் அவர்்கள் மனித தீர்வு்களு்க்கான இந்திய 
்கழ்க அ்கமப்பில் (IIHS) ந்கர்ப்புை அ்பாயம் மற்றும் 
மீட்ட்கமப்பு குழு்கவ வழிநடத்துகிைார். அவரது 
ஆராய்ச்சியும் ந்கடமு்கையும் வைர்ச்சி மற்றும் ்பருவநி்கல 
மற்றும் ப்பரிடர் அ்பாயம் ஆகியவற்றின் இ்கடமு்கத்தில் 
இரு்ககிைது. அவர் இந்தியாவில் அ்கமந்துள்ை (NDMA) 
பதசிய ப்பரிடர் பமலாண்்கம ஆ்கணயத்திற்கு தொசயல்தந்திர 
அறிவு்கர்க்கை வழங்கி வருகிைார் மற்றும் அவர் UNSDSN 
உரிய ந்கரங்்களு்க்கான (SDG 11) நி்கல வைர்ச்சி இல்ககு்கள் 
அட்டவனண அ்கமப்பு்ககுரிய தொசயல்கத்தின் ஒரு அங்்கமா்கவும் 
இருந்திரு்ககிைார். அவர் சமீ்பத்தில் இந்தியா, உ்காண்டா, தொ்பரு, 
தொ்காலம்பியா, மற்றும் தொம்கஸிப்கா தொநடுகிலுமுள்ை ந்கர்ப்புை 
்பகுதி்களிலிருந்து கி்கடத்துள்ை ்கண்டறிதல்்க்கை இ்கண்ககும் 
‘உல்கைாவிய தொதற்கில் ்காணப்்படும் ந்கர்ப்புை அ்பாயம் மற்றும் 
மறுகுடிமர்வு மறு்பரிசீல்கன’ எனும் புத்த்கத்்கத ப்கஸிடி ஜான்சன் 
மற்றும் ஆலன் பலவல் எனும் ஆசியரியர்்களுடன் இ்கணந்து 
உடன் ்பதிப்பு ்பணியில் ஈடு்பட்டார்.

2.பதஜா மாலதி

பதஜா மாலதி புவித்தரவு ஆய்வ்கத்திற்கு த்கல்கம தாங்கி 
வருகிைார், பமலும் அவர் (IIHS) மனித தீர்வு்களு்க்கான 
இந்திய ்கழ்க அ்கமப்பில் ந்கர்ப்புை அ்பாயம் மற்றும் 
மீட்ட்கமப்பு குழுவிலும் அங்்கம் வகி்ககிைார். அவரது 
ஆராய்ச்சி ஆர்வங்்களும் ்பயிற்சி ்பகுதி்களும் இயற்்க்க 
ப்பரிடர்்களு்க்கான அ்பாயங்்கள் மற்றும் ்பாதிப்பு்களு்ககு 
தீர்வு ்காணுதல், புவித்தரவு தொநாழில்நுட்்பத்்கத ்பயன்்படுத்தி 
ந்கர்ப்புை வடிவியல், ப்பரிடர், மற்றும் ்பருவநி்கல அ்பாயங்்கள் 
ஆகியவற்று்ககு இ்கடபயயான இ்கணப்பு்க்கை ்பரிபசாதித்தல் 
ஆகியவற்றின் மீது ்கவனம் தொசலுத்துகிைது. பதஜா ்பல்பவறு 
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ஆராய்ச்சி மற்றும் ்பயிற்சி திட்டப்்பணி்களின் அங்்கமா்க 
இரு்ககிைார், அவற்றில் குறிப்்பா்க GWU-IFDR திட்டப்்பணியின் 
‘ப்பரிடர் மீட்ட்கமப்பு த்கல்கமத்துவ ்கல்விச்சா்கல’, ‘ந்கர்ப்புை 
்பகுதி்களில் மறு்ககுடியமர்வு அ்பாயங்்க்கை கு்கைத்தல்’ மீதான 
CDKN திட்டப்்பணி, மற்றும் ‘தொசன்்கனயில் மனிதாபிமான 
நடவடி்க்க்க்களின் நீண்ட்கால தா்க்கம்’ மீதான IIED திட்டப்்பணி.

3. யபைாதரா உடுப்்பா

யபைாதரா உடுப்்பா (IIHS) மனித தீர்வு்களு்க்கான இந்திய 
்கழ்க அ்கமப்பில் ்காணப்்படும் ஊட்க ஆய்வ்கத்தில் 
பவ்கலதொசய்து வருகிைார். ்கடந்த ்பல ஆண்டு்கைா்க அவர் ஒரு 
ஆராய்ச்சியாைரா்கவும் மற்றும் ‘்கண்ணியத்துடன் மீட்ட்கமத்தல்’, 
GWU-IFDR திட்டப்்பணி ‘ப்பரிடர் மீட்ட்கமப்பு த்கல்கமத்துவ 
்கல்விச்சா்கல’, மற்றும் ஸ்ரீந்கர் ்பகுதியில் தொவள்ைத்திற்கு 
பிந்்கதய மீட்ட்கமப்பு ்பணி்கய ்பார்்கவயிடும் இந்திய ந்கர்ப்புை 
தொ்காள்்க்க ஆதரவு ்பங்குதாரர் ஆகியவற்்கை உள்ைட்ககிய 
திட்டங்்களில் ந்கர்ப்புை அ்பாயம் மற்றும் மீட்ட்கமப்பு குழுவுடன் 
ஒன்றி்கணந்து ்காதொணாளி தயாரிப்்பாைரா்கவும் ்பணியாற்றி 
இருந்தார்.

4.்கமதிலி மாதவன்

்கமதிலி மாதவன் ஒரு ஆராய்ச்சி உதவியாைரும் மற்றும் 
தொ்பங்்களூரில் அ்கமந்துள்ை (IIHS) மனித தீர்வு்களு்க்கான 
இந்திய ்கழ்க அ்கமப்பில் ்காணப்்படும் ந்கர்ப்புை அ்பாயம் 
மற்றும் மீட்ட்கமப்பு மற்றும் ்பருவநி்கல மாற்ை குழு்க்களின் ஒரு 
அங்்கமுமாவார். அவரது ஆராய்ச்சி மற்றும் ்பயிற்சி ஆர்வங்்கள் 
்பருவநி்கல த்கவ்கமப்பு, ப்பரிடர் மீட்ட்கமப்பு, மற்றும் 
புதுப்பி்க்கத்த்க்க ஆற்ை்கல சார்ந்ததாகும். அவர் IPCC -யின் 
மதிப்பீடு அறி்க்க்க 6 பவ்கல்ககுழு II ஆசிய ஆத்தியாயம் மீதான 
்பங்்களி்ககும் ஒரு ஆசிரியராவார். அவர் ‘்கண்ணியத்துடன் 
மீட்ட்கமத்தல்’, ‘சமூ்க ்பங்கிற்்கான ஆற்ை்கல மறு்கட்ட்கமத்தல்’ 
ப்பான்ை ்பல திட்டப்்பணி்களில் அங்்கமா்க இரு்ககிைார்.

5.ஜஸ்மிதா அர்விந்த்

ஜஸ்மிதா அர்விந்த் ஒரு ஆராய்ச்சியாைராவார், பமலும் 
அவரது பவ்கல ந்கரமயமாதல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அரசியல் 
பிரச்ச்கன்கள் மீது ்கவனம் தொசலுத்துகிைது. அவரு்ககு மீன்பிடி 
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கிராமங்்கள், மறு்ககுடிபயற்ை ்காலனி்கள், மற்றும் தொசன்்கன 
்கடற்்க்கர்களில் ்கைப்்பணி முன்னனு்பவம் இரு்ககிைது, பமலும் 
அங்விடங்்களில் அவர் 2015 ஆம் ஆண்டின் தொவள்ைம் ப்பான்ை 
ப்பரிடர்்களின் தா்க்கத்்கத ஆய்வு தொசய்தார். அவர் (IIHS) மனித 
தீர்வு்களு்க்கான இந்திய ்கழ்க அ்கமப்பில் “்கண்ணியத்துடன் 
மீட்ட்கமத்தல்” திட்டப்்பணியில் முன்னர் ்பணியாற்றியுள்ைார்.
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பதிப்பொசிைியை்கள்

1.வினிதா நல்லா

வினிதா நல்லா ஒரு ஆராய்ச்சியாைராவார் மற்றும் அவர் (IIHS) 
மனித தீர்வு்களு்க்கான இந்திய ்கழ்க அ்கமப்பில் ்காணப்்படும் 
ந்கர்ப்புை அ்பாயம் மற்றும் மீட்ட்கமப்பு குழுவின் அங்்கமாவார். 
அவரது ஆராய்ச்சி ஆர்வங்்களும் ்பயிற்சி ்பகுதி்களும் ப்பரிடர் 
அ்பாயம், மீட்ட்கமப்பு, ்பருவ்கால நீதி, மற்றும் மலிவான வீட்டு 
வசதி ஆகியவற்றின் மீது ்கவனம் தொசலுத்துகிைது. வினிதா IIHS -ல் 
்பல்பவறு ஆராய்ச்சி மற்றும் ்பயிற்சி திட்டப்்பணி்களின் அங்்கமா்க 
இரு்ககிைார், அவற்றில் குறிப்்பா்க GWU-IFDR திட்டப்்பணியின் 
‘ப்பரிடர் மீட்ட்கமப்பு த்கல்கமத்துவ ்கல்விச்சா்கல’, 
இந்தியாவில் உள்ை MHA- USAID-UNDP திட்டப்்பணியின் 
‘ந்கர்ப்புை மீட்ட்கமப்பு அடிநி்கல’ ஆய்வு, மற்றும் ப்பரிடரு்ககு 
பிந்்கதய மீட்ட்கமப்பில் ்கவனம் தொசலுத்தும் UEA உடன் கூடிய 
‘்கண்ணியத்துடன் மீட்ட்கமத்தல்’ ஆகிய்கவ உள்ைடங்கும். 
அவரது சமீ்பத்திய பவ்கல ம்க்கள் வகுப்பினரின் ப்பரிடரு்ககு 
பிந்்கதய மீட்ட்கமப்பு பத்கவ்க்கை உருவகிப்பு தொசய்யும் 
சூழலில் ்பங்தொ்கடுப்்பதற்்கான ஒரு அடித்தைமா்க வழ்க்காடும் 
்பங்்க்க மதிப்பீடு தொசய்தது.

2.நிோல் ரன்ஜித்

நிோல் ரன்ஜித் (IIHS) மனித தீர்வு்களு்க்கான இந்திய ்கழ்க 
அ்கமப்பில் ்காணப்்படும் ந்கர்ப்புை அ்பாயம் மற்றும் மீட்ட்கமப்பு 
குழுவின் அங்்கமா்க இரு்ககும் ஒரு ஆராய்ச்சியாைராவார். 
அவரது ஆராய்ச்சி ஆர்வங்்கள் ப்பரிடர் அ்பாயம், சுற்றுச்சூழல் 
நீதி, மற்றும் உரி்கம்கள் மற்றும் அ்கடயாைங்்கள் தொதாடர்்பான 
ப்கள்வி்கள் மீது ்கவனம் தொசலுத்துகிைது. IIHS -ல், நிோல் 
்பல்பவறு ஆராய்ச்சி திட்டப்்பணி்களின் அங்்கமா்க இரு்ககிைார், 
அவற்றில் குறிப்்பா்க, ்பருவ்கால நடவடி்க்க்கயில் ்கல்வியின் 
்பங்்க்க விவரி்ககும் நி்கலயான எதிர்்காலத்திற்்கான உருமாற்ை 
்கல்வி, மற்றும் ப்பரிடரு்ககு பிந்்கதய மீட்ட்கமப்பில் ்கவனம் 
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தொசலுத்தும் ‘்கண்ணியத்துடன் மீட்ட்கமத்தல்’ திட்டப்்பணி 
ஆகிய்கவ உள்ைடங்கும். அவர் ப்பரிடரால் ்பாதி்க்கப்்பட்ட 
ம்க்கள் வகுப்பினரின் மீட்ட்கமப்பு பத்கவ்க்கை உருவகிப்பு 
தொசய்வதற்்கான ஒரு ்பங்தொ்கடுப்பு ்பாங்்கா்க வழ்க்காடும் ்பங்்க்க 
மதிப்பீடு தொசய்த ஒரு ஆய்வில் ்பங்்களி்ககும் ஆசிரியரா்க 
இருந்தார்.

ஓவியர்

சுவாதி அல்பச

சுவாதி அல்பச ஒரு ஓவியரும் அனிபமட்டருமாவார், பமலும் 
அவர் ்கணிப்தொ்பாறி தொ்பாறியியல் மற்றும் இயங்குப்்பட 
்படிப்்க்ப பமற்தொ்காண்டவராவார். பிரதானமா்க அவர் டிஜிட்டல் 
ஓவியங்்களுடன் பவ்கல தொசய்கிைார் மற்றும் அவர் வ்கர்பட 
வர்ண்கன தொ்காண்ட ்படிப்்க்பயும் பமற்தொ்காண்டுள்ைார். 
தற்சமயம் அவர் வ்கர்பட தொதாகுப்பு்கள், அமிபமைன் 
குறும்்படங்்கள் ஆகியவற்றில் பவ்கல தொசய்து வருகிைார், 
மற்றும் அவர் பியாபனா வாத்திய்க்க்கல்கயயும் ்கற்றுத்பதர 
முயற்சி்ககிைார்.
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