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உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்

ட்ரம்ப்பின் வர்த்தகப் ்தகப் பத்தகப் போர் நடவடிக் நடவடிக்கககளின்
வரல்தகப் போற்று முக்கியத்துவம்
Nick Beams,
சென்ற வியியாழனன்று ஜனியாதிபதி சிியானியாலட டரம்ப் அறிவித்த உருக்க
மற்றும் அலுமினிய இறக்கமதிகள் மீதியான சபருமளவிமீதான பெருமளவிலியான சுங்கவரிகள்
2018 மியார்ச் 1 இனன சபியாருளியாதியார வரமீதான பெருமளவிலியாற்றில எதிசரியாலிக்கின்ற ஒரு
தததியியாக்கியிருக்கின்றத.
இதில கறிப்பிித்தக்கத சவறுமதன உருக்க மீத 25 ெதவீத
சுங்கவரியும் அலுமினியம் மீத 10 ெதவீத சுங்கவரிகளின்-யும்
விதிக்கப்படடிருக்கிறத இந்த சுங்கவரிகளின்- அளவு மடடுமலமீதான பெருமளவில மியாறியாக,
இனவ
“ததசிய
பியாதகியாப்ப”
முகியாந்திரத்தின்
அடிப்பனியில
விதிக்கப்படடுள்ளதியாகம். அதியாவத தபியார்கள் அலமீதான பெருமளவிலத ததசிய
அவெரநினமீதான பெருமளவிலகளின்
ெமயத்தில
மடடுதம
ஒதக்கப்படி
ஒரு
கியாரணநியியாயமியாக கருதப்படடு வந்திருக்கிற ஒன்றின் அடிப்பனியில,
திணிக்கப்படுகின்றன என்ற உண்னமயும் மிக முக்கியமியானதியாகம்.
இந்த நிவடிக்னககள் கனிியா, ஐதரியாப்பிய ஒன்றியம், ஜப்பியான், சதன்
சகியாரியியா
மற்றும்
அசமரிக்கியாவின்
மற்ற
அனுெரனணயியான
கூடிியாளிகளிிம் இருந்தம், அத்தின் சீனியாவிிம் இருந்தம் ஒருசதியாிர்
பதிமீதான பெருமளவிலடி நிவடிக்னககனள சதியாிக்கி விடுவதற்க அச்சுறுத்தகின்றன.
டரம்ப்
இந்த
சுங்கவரி
நிவடிக்னககளில
உண்னமயில
னகசயழுத்திடுவதற்க முன்பியாக -இந்த வியாரத்தின் பின்பகதியில
நிக்கசமன எதிர்பியார்க்கப்படுகிறதவிதிவிமீதான பெருமளவிலக்க வழங்கக்தகியாரி
அசமரிக்க கூடிியாளிகளிிம் இருந்த ஒரு சநருக்கதல நிக்கிறத.
ஆயினும் வர்த்தகம் மற்றும் உற்பத்திக் சகியாள்னக அலுவமீதான பெருமளவிலகத்தின்
தனமீதான பெருமளவிலவரியான பீடிர் நவதரியா, வியார இறுதியில கூறுனகயில, கறிப்பிடி
வர்த்தகங்களுக்க விதிவிமீதான பெருமளவிலக்ககள் இருக்கமீதான பெருமளவிலியாதம தவிர தனிப்படி
நியாடுகளுக்க இருக்க வியாய்ப்பிலனமீதான பெருமளவில என்று சதரிவித்ததன் மூமீதான பெருமளவிலம், அத
நிரியாகரிக்கப்படடு விடிதியாகதவ ததியான்றுகிறத.
இந்த சூழ்ச்சிகளின் உினடி வினளவு என்னவியாயிருப்பினும், இந்த
முடிவு ஒரு வரமீதான பெருமளவிலியாற்றுத் திருப்பமுனனயியானதியாகம். ஃனபனியான்சியல
னிம்ஸ கறிப்பிடினதப் தபியாமீதான பெருமளவில, “பதிய வர்த்தக தனிகளுக்கியான
முகியாந்திரமியாக ததசியப் பியாதகியாப்னப முன்நிறுத்தியதன் மூமீதான பெருமளவிலமியாக,
திரு.டிரம்ப்
ெர்வததெ
வர்த்தக
முனறயில
எலனமீதான பெருமளவிலக்தகியாடனி
தியாண்டியிருக்கிறியார்.”
இந்த வர்த்தகப் தபியார் நிவடிக்னகயியானத, ஆழமியான சபியாருளியாதியார
தவர்கனளக் சகியாண்டிருந்ததம் முதமீதான பெருமளவிலியாளித்தவ அனமப்பமுனறயின்
உயிர்வியாழ்னவதய அச்சுறுத்தியதமியான இருபதியாம் நூற்றியாண்டின் முதல
பியாதினயக் கறித்த நின்ற அழிவுகரமியான உமீதான பெருமளவிலக தமியாதலகள் மறுபடியும்
நிகழியாமல தடுப்பதற்கியாக இரண்ிியாம் உமீதான பெருமளவிலகப் தபியாருக்கப் பின்னர்
அசமரிக்கியாவியால ஸதியாபிக்கப்படடிருந்த சபியாருளியாதியார உறவுகளின் ஒரு
அனமப்பமுனறனய இலமீதான பெருமளவிலியாசதியாழிப்பதில ஒரு பியாரிய அடிசயடுப்பியாக
இருக்கிறத.
முதமீதான பெருமளவிலியாம் உமீதான பெருமளவிலகப் தபியாரின் சவடிப்ப கறித்த எழுதிய லிதயியான்
டசரியாடஸகி,
அதன்
பறநினமீதான பெருமளவில
முக்கியத்தவம்
உமீதான பெருமளவிலகப்
சபியாருளியாதியாரத்தக்கம் ததசிய அரசின் சபியாருளியாதியார கடினமப்பக்கம்
இனியிமீதான பெருமளவிலியான ெமரெப்படுத்தப்படுத்த முடியியாத தமியாதலில தங்கியிருந்தத
என்பனத
விளக்கினியார்.
“ஆனியால
ஏகியாதிபத்தியத்தின்
இந்தப்

5 March 2018
பிரச்சினனனய தீர்ப்பதற்க அரெியாங்கங்கள் முன்னவக்கம் வழி
மனிதகமீதான பெருமளவிலத்தின் உற்பத்தியியாளர்கள் அனனவரத பத்திெியாலித்தனமியான,
ஒழுங்கனமந்த ஒத்தனழப்பின் மூமீதான பெருமளவிலமியானத அலமீதான பெருமளவில, மியாறியாக உமீதான பெருமளவிலகின்
சபியாருளியாதியார அனமப்பமுனற சவற்றிசபற்ற நியாடடின் முதமீதான பெருமளவிலியாளித்தவ
வர்க்கத்தின் மூமீதான பெருமளவிலமியாக சுரண்ிப்படுவதன் மூமீதான பெருமளவிலமியானதியாகம். அந்த நியாடு
இந்தப் தபியாரின் மூமீதான பெருமளவிலமியாக ஒரு வலமீதான பெருமளவிலரசு நியாிியாக இருப்பதில இருந்த
உமீதான பெருமளவிலக தமமீதான பெருமளவிலியாதிக்க ெக்தியியாக உருமியாற்றப்படுவதியாகிறத.”
டசரியாடஸகி
சுடடிக்கியாடடிய
உமீதான பெருமளவிலகப்
சபியாருளியாதியாரத்தக்கம்
முதமீதான பெருமளவிலியாளித்தவ செியாத்தனினம தவரூன்றியிருந்த தபியாடடி ததசியஅரசுகளின்
அனமப்பமுனறக்கம் இனியிமீதான பெருமளவிலியான முரண்பியாிியானத
தபியாரினியால சவற்றிகியாணப்பிவிலனமீதான பெருமளவில. மியாறியாக, அத சதியாிர்ந்த
ஆழமனிந்த
சபருமந்தநினமீதான பெருமளவிலயில
ஒவ்சவியாரு
நியாடும்
மற்ற
அனனத்தக்கம் எதிரியான சபியாருளியாதியாரப் தபியாரில ஈடுபடுவதற்க இடடுச்
சென்றத, முதமீதான பெருமளவிலியாம் உமீதான பெருமளவிலகப் தபியார் முடிவனிந்த இரண்டு தெியாப்தங்கள்
மடடுதம முடிந்திருந்த நினமீதான பெருமளவிலயில இரண்ிியாம் உமீதான பெருமளவிலகப் தபியார் சவடிப்பதில
இத உச்ெமனிந்தத.
உமீதான பெருமளவிலகம் தபியாருக்கத் தயியாரிப்ப செய்தவந்த நினமீதான பெருமளவிலயில, ெர்வததெ
உறவுகளின் நினமீதான பெருமளவிலனய திறனியாய்வு செய்த, அசமரிக்க சவளியுறவுச்
செயமீதான பெருமளவிலர் தகியார்சில ஹலலும் மற்றும் ரூஸசவல நிர்வியாகத்தில இருந்த
மற்றவர்களும் ெர்வததெ வர்த்தக முனறயிமீதான பெருமளவிலியான ஒரு சபியாறிவும்
அத்தின் தபியாடடி அணிகளத உருவியாக்கமும் தவிர்க்கவியமீதான பெருமளவிலியாத ஒரு
பதிய தமியாதலகளுக்க உந்ததமீதான பெருமளவிலளித்த முக்கிய கியாரணியியாக இருந்தத
என்ற முடிவுக்க வந்தனர். தபியாருக்கப் பிந்னதய கியாமீதான பெருமளவிலத்தில மீண்டும்
தபியார் சவடிக்கியாமல தடுக்கப்பி தவண்டுமியாயின், விரிவனிந்த சென்ற
ெந்னதகள்
மற்றும்
ஒரு
ஸதிரமியான
ெர்வததெ
நியாணய
அனமப்பமுனறயின் அடிப்பனியில ஒரு பதிய சபியாருளியாதியார ஒழுங்க
ஸதியாபிக்கப்பி தவண்டியிருந்தத.
இததவ அசமரிக்கியாவின் முன்முயற்சியில 1944 இல பிசரடின் வூடஸில
ஸதியாபிக்கப்படி ெர்வததெ நியாணய அனமப்பமுனற மற்றும் 1947 இல
ஸதியாபிக்கப்படி வரிகள் மற்றும் வர்த்தகத்திமீதான பெருமளவிலியான சபியாத உின்படிக்னக
ஆகியவற்றின் மூமீதான பெருமளவிலமியாக இருந்தத.
பதிய அனமப்பமுனறயியானத 1930 களுக்கத் திரும்பவனத தடுத்த
பமீதான பெருமளவிலரும் பயந்தவியாறியாக தெியாெலிெப் பரடசியில முடிவனியும் ெியாத்தியத்னத
தவிர்க்க உதவிய அதததநரத்தில, டசரியாடஸகி மிகத் சதளிவியாக
அனியியாளம் கியாடடியிருந்த உமீதான பெருமளவிலகப் சபியாருளியாதியாரத்தின் அடிப்பனி
முரண்பியாடுகனள தீர்த்த விிவிலனமீதான பெருமளவில.
தபியாருக்கப் பிந்னதய ஒழுங்கியானத அடிப்பனியியாக அசமரிக்கியா
முன்கூடடிதய உமீதான பெருமளவிலகின் மிகப்சபரும் சபியாருளியாதியார ெக்தியியாக
தமமீதான பெருமளவிலியாதிக்கம் செலுத்தவனத அடிப்பனியியாகக் சகியாண்டிருந்தத.
ஆயினும், அத உருவியாக்கிய அதத தபியாருக்கப் பிந்னதய சபியாருளியாதியார
ஒழுங்கம், அனதத் சதியாிர்ந்த அசமரிக்கியாவின் இரண்டு பிரதியான
எதிரிகளியான தஜர்மனியும் ஜப்பியானும் மீண்டும் உயிர்சபற்றதம்,
தபியாருக்கப் பிந்னதய ஒழுங்க அடித்தளமியாய் சகியாண்டிருந்த அசமரிக்க
தமமீதான பெருமளவிலியாதிக்கத்னத பமீதான பெருமளவிலவீனப்படுத்தியத.

1960 களின் முடிவில, அதியாவத பதிய ஒழுங்க ஸதியாபிக்கப்படடு
அதிகப்படெம் இரண்டு தெியாப்தங்கள் கழித்த, இந்த முரண்பியாடுகள்
அசமரிக்கியாவின் வரவுசெமீதான பெருமளவிலவுப் பற்றியாக்கனற மற்றும் வர்த்தகப்
பற்றியாக்கனறகள் விரிந்த செலவதில தமத சவளிப்பியாடனிக் கண்ின.
ஜனியாதிபதி நிக்ென் ஆகஸடு 15, 1971 அன்று அசமரிக்க ிியாமீதான பெருமளவிலருக்கியான
பின்பமீதான பெருமளவிலமியாக இருப்பதில இருந்த தங்கத்னத -1944 இல ஸதியாபிக்கப்படி
பண மதிப்பமுனறயின் அடிப்பனி- அகற்றுவதற்கம் இறக்கமதிகள் மீத
மிகப்சபருமளவிமீதான பெருமளவிலியான சுங்கவரிகனள விதிப்பதற்கம் இடடுச் சென்றன.

டரம்ப்பின் நிவடிக்னககள் அசமரிக்கியாவிற்கள்ளியாக, கறிப்பியாக உருக்க
மற்றும் அலுமினியத்தின் பயன்பியாடிியாளர்களியாக இந்த நிவடிக்னககளின்
மூமீதான பெருமளவிலம் ெந்னதகளுக்கியான தபியாரியாடித்தில அவர்கள் அனுகூமீதான பெருமளவிலமிழப்பியார்கள்
என்பனதச் சுடடிக்கியாடடுகின்ற சதியாழிற்தனற கழுக்களிிம் இருந்த,
எதிர்ப்னபக் சகியாண்டுவந்திருக்கிறத. அசமரிக்க சுங்கவரிகள் ஐதரியாப்பியா,
ஜப்பியான் மற்றும் பிற அசமரிக்க “கூடிியாளிகளிிம்” இருந்த
பதிமீதான பெருமளவிலடினயக் சகியாண்டுவரும் என்பதியான அச்ெங்களும் சவளியிிப்படடு
வருகின்றன.

அடுத்தவந்த
கியாமீதான பெருமளவிலகடிமியானத
இரண்டு
இனித்சதியாிர்பனிய
நிகழ்முனறகளியால கணியாம்ெம் கியாடிப்படடு வந்திருக்கிறத: ஒன்று
கிடித்தடி அத்தனன உற்பத்தி நிகழ்முனறகளுதம உமீதான பெருமளவிலகமயமியாவதன்
ஊிியாக
உமீதான பெருமளவிலகப்
சபியாருளியாதியாரமியானத
தமலும்
தமலும்
ஒருங்கினணந்தனம,
மற்றும்
அசமரிக்கியாவின்
வரமீதான பெருமளவிலியாற்றுவழி
தபியாடடிநியாடுகள் மற்றும் பதிதியாக எழுந்தனவ -எலமீதான பெருமளவிலியாவற்றுக்கம் முதலில
சீனியா- ஆகியனவ சதியாிர்பியாக அசமரிக்கியாவின் சதியாிர்ச்சியியான வீழ்ச்சி.

“சபருமந்தநினமீதான பெருமளவிலக்கப் பின்னர் உமீதான பெருமளவிலகம் கண்டிரியாத வனகயியான பரந்த
ஒரு வர்த்தகப் தபியார் மியாதிரியியான ஒன்றிற்கள்” அசமரிக்கியானவ
தள்ளுகின்ற இத்தனகய நிவடிக்னககளின் வரினெயில டரம்ப்பின்
நிவடிக்னககள் முதமீதான பெருமளவிலியாவதியாய் இருக்கக் கூடும் என்று நியூ தயியார்க்
னிம்ஸ தநற்று ஒரு தனமீதான பெருமளவிலயங்கத்தில எச்ெரித்தத.

1914 இல டசரியாடஸகியியால அனியியாளம் கியாணப்படி ெமயத்தில
இருந்தனத விிவும் மிகத் தீவிரமியானசதியாரு அளவில உமீதான பெருமளவிலகப்
சபியாருளியாதியாரத்திற்கம் ததசிய-அரசு அனமப்பமுனறக்கம் இனியிமீதான பெருமளவிலியான
இந்த முரண்பியாடடின் மீசளழுச்சியில இருந்ததியான் டரம்ப் நிர்வியாகத்தின்
செயலபியாடுகள் எழுகின்றன.
வர்த்தகப் தபியாரின் ஆரம்ப இமீதான பெருமளவிலக்ககளியான உருக்க மற்று அலுமினியம்
சகியாண்ி உற்பத்திப் சபியாருடகள் அவற்றின் உற்பத்தியின்தபியாத
பமீதான பெருமளவிலமுனறயும் எலனமீதான பெருமளவிலகிந்த பயணிக்கின்றதியான நினமீதான பெருமளவிலனமகளின் கீழ்
திணிக்கப்படடிருக்கம் இந்த சுங்கவரி விதிப்ப நிவடிக்னககள்,
சிியானியாலட டரம்ப்பின் மற்றும் சவள்னள மியாளினகயில இருக்கக் கூடிய
அவரத “முதலில அசமரிக்கியா” அணியினரத கிறுக்கத்தனத்தின்
வினளசபியாருள் அலமீதான பெருமளவில.
மியாறியாக, அனவ “மனிதகமீதான பெருமளவிலத்தின் உற்பத்தியியாளர்கள் அனனவரத
பத்திெியாலித்தனமியான, ஒழுங்கனமந்த ஒத்தனழப்பினன” அடிப்பனியியாகக்
சகியாள்ளியாமல மியாறியாக ெந்னதகளுக்கம் தனியியார் இமீதான பெருமளவிலியாபங்களுக்கமியான
முடிவிலமீதான பெருமளவிலியாத
தபியாரியாடித்திற்க
முழுனமயியாக
கீழ்ப்படிந்ததியாய்
இருக்கின்ற ஒரு சபியாருளியாதியார அனமப்பமுனறயின் வரமீதான பெருமளவிலியாற்றுரீதியியான
பகத்தறிவற்ற நினமீதான பெருமளவிலயில இருந்த பியாய்கின்றன.
வர்த்தகப் தபியார் நிவடிக்னககள் டரம்ப்பில இருந்த சதியாிங்கவிலனமீதான பெருமளவில.
இரண்ிியாம் உமீதான பெருமளவிலகப் தபியாரின் முடிவில அசமரிக்கியாவியால ஸதியாபிக்கப்படி
அதத சபியாருளியாதியார ஒழுங்க இப்தபியாத அசமரிக்க முதமீதான பெருமளவிலியாளித்தவத்தின்
நமீதான பெருமளவிலன்களுக்க எதிரியாக தவனமீதான பெருமளவில செய்த சகியாண்டிருந்தத என்ற முடிவுக்க
வந்த ஒபியாமியா நிர்வியாகத்தினியாலும் கணிெமியான நிவடிக்னககள்
எடுக்கப்படின.
ஒபியாமியாவின் கீழியான இரண்டு முக்கியமியான முன்முயற்சிகளியான,
ஆசியியானவ னமயமியாகக் சகியாண்ி பசிபிக் கிந்த கூடடு (சீனியா
இலமீதான பெருமளவிலியாமல) மற்றும் ஐதரியாப்பியானவக் கறினவத்த அடமீதான பெருமளவிலியாண்டிக் கிந்த
வர்த்தக மற்றும் முதலீடடுக் கூடடு, அசமரிக்க தமமீதான பெருமளவிலியாதிக்கத்னத
அடிப்பனியியாகக்
சகியாண்ி
ஒரு
பதிய
அனமப்பமுனறனய
சகியாண்டுவருகின்ற தநியாக்கமுனியதியாய் இருந்தன.
இரண்டுதம
கிடித்தடி
ஓரங்கடிப்படடு
விடின,
ஆனியால
அடிப்பனியியான இமீதான பெருமளவிலடசியம், ஒரு செழுனமக் கியாமீதான பெருமளவிலகடித்னத விிவும்
சநருக்கடியின் ஒரு கியாமீதான பெருமளவிலகடித்தில அசமரிக்க தமமீதான பெருமளவிலியாதிக்கமியானத “மிக
சவளிப்பனியியாகவும் மிக மூர்க்கமியானதியாகவும்” செயலபடும் என்று
கிடித்தடி
90
ஆண்டுகளுக்க
முன்பியான
டசரியாடஸகியின்
அவதியானிப்னப நினனவுக்கக் சகியாண்டுவரத்தக்க ஒரு வடிவத்தில,
டரம்ப்பின் கீழும் சதியாிர்கிறத, ஏசனன்றியால அசமரிக்கியா அதன்
தபியாடடியியாளர்களின் இழப்பில தனத தன்பங்களில இருந்த தன்னன
விடுவித்தக் சகியாள்ள முயன்று சகியாண்டிருக்கிறத.

ஆயினும் னிம்ஸ உள்ளபடிதய வர்த்தகப் தபியானர எதிர்த்த
விிவிலனமீதான பெருமளவில. கறினவப்ப இன்னும் தமம்படிவனகயில இருந்திருக்க
தவண்டும் என்பனததய அத விரும்பகிறத, டரம்ப் “உண்னமயிதமீதான பெருமளவிலதய
சீனியா அதன் அதீத உற்பத்தினயக் கனறக்கம்படி செய்ய தவண்டும்
என்று உண்னமயியாக விரும்பியிருந்தியார் என்றியால, சபய்ஜிங் மீத
சநருக்கதமீதான பெருமளவிலளிப்பதற்க அவர் ஐதரியாப்பிய ஒன்றியம், கனிியா, ஜப்பியான்,
சதன் சகியாரியியா மற்றும் பிற நியாடுகளுின் தெர்ந்த தவனமீதான பெருமளவில செய்திருக்க
தவண்டும்.”
தவறுவியார்த்னதகளில
செியாலவதியானியால,
தப்பத்தப்பியான
நிவடிக்னககனளப் பயன்படுத்தவனத விி, சபியாருளியாதியாரரீதியியாக ஒரு
சதியானமீதான பெருமளவிலதூர ஏவுகனணக்க ெமியானமியான நிவடிக்னககனள டரம்ப்
நினமீதான பெருமளவிலநிறுத்தியிருக்க தவண்டும்.
ஆயினும் டரம்ப்பின் நிவடிக்னககளுக்க ஆளும் வர்க்கத்திற்கள்ளியாக
இருக்கக்கூடிய இத்தனகய எதிர்ப்ப, ஏததியாசவியாருவனகயில கியாரண
அறிவும் பகத்தறிவும் சவற்றிசபற்று விடும் என்பதியான சபியாய்யியான
நம்பிக்னககளுக்க வழிவகத்த விிக் கூிியாத. 1930 ஜனன் ஸமூத்ஹியாவ்லி சுங்கவரி விதிப்ப நிவடிக்னககளும் கூி அச்ெமயத்தில
கண்ினம் செய்யப்படினவதய என்பனத என்பதை ஞியாபகத்தில சகியாள்ள
தவண்டும். ஆயினும் அதனியால, அனவ நினறதவற்றப்படுவனதயும்,
இரண்ிியாம்
உமீதான பெருமளவிலகப்
தபியாரின்
சவடிப்பக்கியான
நினமீதான பெருமளவிலனமகனள
உருவியாக்கவதில தீவிரமியானசதியாரு பியாத்திரம் வகித்த ஒரு முழுவீச்சிமீதான பெருமளவிலியான வர்த்தகப் தபியானரத் தூண்டுவனதயும் தடுத்த விி
முடியவிலனமீதான பெருமளவில.
டரம்ப் நிர்வியாகமும் அததபியான்று, அதனனசயியாத்த ஒரு உமீதான பெருமளவிலகளியாவிய
தமியாதலுக்க
சதியாிக்கமளித்தக்
சகியாண்டிருக்கிறத
என்பதியான
எச்ெரிக்னககனளக் சகியாண்டு தயங்கப் தபியாவத கினியியாத. வர்த்தகப்
தபியார் சிமீதான பெருமளவில கியாமீதான பெருமளவிலமியாகதவ நிந்த வருகிறத, இப்தபியாத அசமரிக்கியா அதன்
தகியாடனிமதிலின் உயரத்னத அதிகப்படுத்த மடடுதம செய்கிறத
என்பதத நிர்வியாகத்தின் நினமீதான பெருமளவிலப்பியாிியாக இருக்கிறத.
இப்தபியானதய தமியாதலின் உினடி வினளவு என்னவியாக இருந்தியாலும்,
அதன் கீழனமந்திருக்கம் முனனப்ப சதியாிரதவ தபியாகிறத, ஏசனன்றியால
டரம்ப்பின் நிவடிக்னககள் சவள்னள மியாளினகயில இப்தபியாத
இருப்பவர்களின் மதனியாநினமீதான பெருமளவிலயில தவரூன்றியனவ அலமீதான பெருமளவில, மியாறியாக
முதமீதான பெருமளவிலியாளித்தவ உற்பத்தி முனறயின் தீர்க்கவியமீதான பெருமளவிலியாத, பறநினமீதான பெருமளவில
முரண்பியாடுகளில தவரூன்றியனவயியாகம்.
முதமீதான பெருமளவிலியாம் உமீதான பெருமளவிலகப் தபியார் சவடித்ததபியாத டசரியாடஸகி விளக்கியவியாறியாக,
உமீதான பெருமளவிலக தெியாெலிெப் பரடசிக்கியான தபியாரியாடிமியானத “நியாளின் நனிமுனற
தவனமீதான பெருமளவிலத்திடிமியாக” முன்சனடுக்கப்படிியாக தவண்டும் என்பதத இதன்
சபியாருளியாகம். இததவ ெர்வததெ முதமீதான பெருமளவிலியாளித்தவத்தின் தபியார் மற்றும்
ெர்வியாதிகியாரத்தின் தவனமீதான பெருமளவிலத்திடித்திற்க ெர்வததெ சதியாழிமீதான பெருமளவிலியாள வர்க்கம்
முன்னவக்கக்கூடிய பதிமீதான பெருமளவிலியாகம்.

