
இப்தடிமம் க ொண்டொடனொம் 

 

ிரப்தடங் ரபச் சமுொ ொற்நத்துக் ொண  மிொ க்  ொ ிரதமம் 
அற் ொ த் ிழ் ஸ்டூடியொ ன்ந அரப்ரத டத்ிமதமொண அமண், 

இந்ி சிணிொின் தற்நொண்டு ிரநரக் க ொண்டொடும் ர ில் தல்யறு  

ி ழ்ச்சி ரப ஒமங் ிரத்துள்பொர்.  அன் முக் ிப் தகுிொ  இந்ி 
சிணிொின் 100 அரி ிரப்தடங் ள் கசன்ரண ய ொடம்தொக் த்ில் உள்ப 
5ஆது தூண் அலுன த்ில் இனசொ த் ிரிடப்தட்டும ின்நண. 
  

ிரிடுற் ொண தறு ிரப்தடங் ள் ந் அடிப்தரடில் 
யர்ந்கடுக் ப்தடு ின்நண ன்று ய ட்டொல் “மூன்று அடிப்தரட பில் இந்த் 
ிரப்தடங் ரப யர்ந்கடுக் ியநொம். ி  அரி ிரப்தடங் ள் (உொொ  
இக்குர்  ய ந்ிணின் சொசணம், ஃப்கஞ்சு ொரன ரொ க் க ொண்ட 
ர தடும் தொடு, கெ ொந்ணின் ொமக் ொ  அழுொன்). இந்ி சிணிொர 
உன  அபில் ிமம்திப் தொர்க்  ரத் ிரப்தடங் ள், யனும் ஒம 
ித்ரத் க £டங் ி ரத் ிரப்தடங் ள் ( 'ஒய ஒம  ிொத்ியன' 

ன்ந தடம் ி  அசொல் ரட கசய்ப்தட்ட முல் ிரப்தடம்)” ன் ிநொர் 
அமண். ிரிடப்தட்ட ிரப்தடங் ள் ீொண ிொமும் ரடகதற்நது. 
அில் அமண்  கபிிட்ட  மத்துக் பின் மூனம் அர் ணக்கு திடித் தடங் ள் 
அல்னது ற்புரட  மத்துக் ரபப் யதசி தடங் ள் ன்ந அடிப்தரடில் 
தடங் ரபத் யர்ந்கடுக் ில்ரன ன்று கரிந்து. சொிொரி இட 
ஒதுக் ீட்டுக்கு ிொண  மத்ர  னிமறுத்ி ஒய ஒம  ிொத்ியன தடத்ின் 
ீது  டுரொண ிர்சணப் தொர்ர க ொண்டிமக் ிநொர் அமண். 
 



ிழ்ப் தடங் ள் ட்டுல்னொல் ரனொபம்,  ன்ணடம், இந்ி உள்பிட்ட 
யற்று கொிப் தடங் ளும் ிரிடப்தடு ின்நண. இதுர 30 தடங் ள் 
ிரிடப்தட்டுிட்ட ிரனில் டிசம்தர் ொம் ர இந்த் ிரிடல் 
கொட இமக் ிநது.  
 

இதுர ரடகதற்ந ிரிடல் ளுக்கு ல்ன யற்பு இமந்துமொ த் 
கரிித் அமண் ”ற்ந ஊர் பிலும் இந்ப் தடங் ரபத் ிரிடக் 
ய ொரிக்ர  ள் ம ின்நண” ன் ிநொர்.  இந்த் ிரடரன டத்துற் ொண 
உரப்பு   த்ொணது. ”இற் ொ  ொங் ள்  டந் மூன்நொண்டு பொ  
உரத்தும ியநொம். தன தடங் ள் தடமும் ஒனிமம் ணித்ணிொ  இமந்ண. 
அற்ரந சரி கசய்து ிரிடு ியநொம்.” ன் ிநொர் அமண் 

 

இந்ி சிணிொ தற்நொண்ரட ஒட்டி யலும் சின ி ழ்வு ள் 

ஒமங் ிரத்ிமக் ிநது ிழ் ஸ்டூடியொ.  

 

ிரப்தட ஆக்  ொப்தொபர் ஃதினிம் ிமஸ் ஆணந்ன் யச ரித்துரத்ிமந் 
இந்ி சிணிொின் அரி புர ப்தடங் பின்  ண் ொட்சி கசன்ரண 
யணொம்யதட்ரடில் உள்ப ய னரி ஸ்ரீதொர்ிில் அக்யடொதர் 12 அன்று 
கொடங் ிது.  ஒிர் ட்ொட்ஸ் ி மது, இக்குர் னிங்குசொி ஆ ியொர் சிநப்பு 
ிமந்ிணர் பொ ப் தங்ய ற்று  ண் ொட்சிரத் ிநந்துரத்ொர் ள். 
இந்ி ழ்ில் தங்ய ற்ந ஃதினிம் ிமஸ் ஆணந்ன் “ிரப்தடங் ரப 
ஆப்தடுத்துல்  குநித்து ி  அசுக்கு அக் ரந இல்ரன. ன்ரண 
யதொன்நர் ள் யச ரித்துரத்துள்ப ஆங் ரப தொது ொப்தற்கு உவும் 
ணமும் இல்ரன. ன் முற்சிக்கு உரி அங் ீ ொமும்  ிரடக் ில்ரன” 

ன்று ஆங் ப்தட்டொர் ன்றும் அமண்  கரிிக் ிநொர். மு தனில் கொடர்ந்து 
 ல் கரிிக் ப்தட்டு மூன்று ொட் ள் ரடகதற்ந இந்  ண் ொட்சிக்கு 
கொத்ொ  சுொர் 200 தொர்ரொபர் ள் ந்து கசன்நொர் ள் ன் ிநொர் அமண் .  
 

இது ி ம்தர் 16, 17 ஆ ி யி பில் ஒபிப்திவுக் ொண திற்சி குப்பு ள் 
டத்ப்தடு ின்நண. ஒபிப்திொபர் சி.யெ. ொஜ்குொர் திற்சிபிக் ப்யதொ ிநொர். 



இந் குப்பு பில் தங்ய ற்  1200 மெதொய்  ட்டம் கசலுத்ி  முன்திவு 
கசய்துக ொள்ப யண்டும். இந் குப்பு பில் ஒபிப்தியொடு ிரப்தடம் 
சொர்ந் தல்யறு தடக் ங் ள் ிபக் ப்தட இமக் ின்நண ன்று அமின் 
மு தல் குநிப்பு கரிிக் ிநது.  
 

 ரடசிொ , இந்க் க ொண்டொட்டங் பின் ஒம தகுிொ  இந்ி சிணிொ 
கொடர்தொண முக் ிொண மூன்று புத் ங் ள் ிில் கொிகதர்க் ப்தட 
இமக் ின்நண. அற் ொண யரன ள் முழு சீ்சில் ரடகதற்றுமொ த் 
கரிிக் ிநொர்  அமண்.  
 

இந்ி சிணிொின் தற்நொண்டு ிரநரக் க ொண்டொடும் 
ிொ அண்ரில் கசன்ரணில் டந்து முடிந்து. ி  அசு முன்ணின்று 
டத்ி இந் ிொ ீது தன ிர்சணங் ள் முன்ரக் ப்தட்டண. இரச் 
கசய்ில்ரன அரச்  கசய்ில்ரன ன்று தனர் குரநதட்டுக் க ொண்டொர் ள். 
அமண் குரநதட்டுக்க ொள்யொடு ில்னொல் சிணிொர ப்தடிகல்னொம் 
க ொண்டொடி ிமக் னொம் ன்தரச் கசய்தும்  ொட்டிிமக் ிநொர். அது இந் 
முற்சி இந்ி  சிணிொின் கதமரரப் க் ள் த்ிில் தப்த உவு ிநது 
ன்நொல் அது ிர ல்ன.   

 

தமிழ் ஸ்டூடிய ோ ஒரு அறிமுகம் 

 

கசன்ரணில் ம்.சி. தடித்துிட்டு னண்டணில் டி.ஃப்.கடக் (ிரப்தடத் 
கொில்தட்தத்துக் ொண தட்டக்  ல்ி) தடித்ொண அமண் இங்கு ஒம 
கன்கதொமள் ிறுணத்ில் திொற்நிக்க ொண்யட  ிழ் ஸ்டூடியொர 
2008இல்  ண்தர் ஒமரின் உிமடன் கொடங் ிணொர் குறும்தடங் ரப ொற்று 
சிணிொவுக் ொண பொ த் யர்ந்கடுத்து கசல்தடத் 
கொடங் ிணொர் ள்.சமுொத்ின் ீது அக் ரநமடன் டுக் ப்தட்ட தல்யறு 
குறும்தடங் ரப ொரித்ல், சந்ரத டுத்துல், க் ள் த்ிில் 



க ொண்டுகசல்ல்  ஆ ிர இந் அரப்தின் முக் ிச் கசல்தொடு பொ  
இமந்ண அன்தின் ிரப்தடங் பின் தக் ம் இர் பின்  ணம் ிமம்திது. 
 

ொற்று சிணிொரக் க ொண்டு இர் ள் இண்டு முக் ிொண தி ரபச் 
கசய் ிநொர் ள். ல்ன சிணிொவுக் ொண கொில்தட்த ல்லுர் ள் ற்றும் 
 ரனஞர் ரப உமொக்குல். ல்ன சிணிொர சிப்தற்கு தொர்ர 
£பர் ரப திற்றுித்ல். இற் ொ  ி கங்கும் ஊர் ஊொ ச் கசன்று ல்ன 
தடங் ரப இனசொ த் ிரிடு ிநொர் ள்.  ரனஞர் ரப உமொக்  தடிர 
ன்ந திற்சிக் குழுர டத்ிம ிநர் ள். இன் மூனம் கொில்தட்த 
ிங் ரப  திற்றுிப்தயொடு உள்படக் த்ரமம் சிநப்தொ வும் சமு  
அக் ரந க ொண்டரொ வும் உமொக்  திற்சி ம ிநொர் ள். இணொல் 
தடிர அரப்தில் ிரப்தட ஆளுர ள் ட்டுல்னொல் ழுத்ொபர் ள், 

இினொபர் ள்,   பப்திொபர் ள், சமூ  அக் ரநக ொண்ட 
கொில்முரணயொர் ஆ ியொமம் திற்றுணர் பொ  இமக் ிநொர் ள்.  
 

திிொம் இண்டொது சணிக் ிர பில் இர் பின் குறும்தட ட்டத்ின் 
குறும்தடங் ள் ிரிடப்தட்டு ிொம் ரடகதறு ிநது. கதௌர்ி 
ிணத்ன்று யனும் ஒம ிரப்தடத்ர ிரிட்டு தொர்ரொபர் ளுடன் 
அன் அ ில்,  அசில் ஆ ிர தற்நி ிடி ிடி ிொிக் ிநொர் ள். 
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