
க�நத� பறற�     ஜ�யம��கன  

எனகக க�நத� எனற தல�வர ��த ��கநத ப�ர��பப உணட. அவர�ல எபபட ஒர ஜபரம �னக 
கடடதலத கடடபபடதத மடநதத? அவர அநத கடடததகக அவர அபபட எனன ஜக�டததவ�டட�ர? 
அவர�ல ஜக�டகக மடநதத எல��ம ச�லறவ�சம; அவரகளத சவகர�ய��ன சமக வ�ழவ�ல ��றறம; 
��த� வ�தத�ய�சம ப�ரகக�மத, ��ம அளள, க�ர��ததகக மப�ய மசலவ ஜசய, படபலப, நல� பணம 
தரம ஜத�ழ�ல� வ�ட எனற கஷட��ன உபமதசஙகள; ச�த�ரண �ன�த இயலப���ரநத ��ற� நடகக 
மவணடய கடட�யம, அடதத�ல வ�ஙக�க ஜக�ள எனற மக�டப�ட; இலத எல��ம ஜசயத�ல 
உஙகளகக எனற�வத சதநத�ரம க�லடகக��ம எனற ஒர �ஙக��ன கனவ. இலத லவதத அவர 
எபபட ஜபரம கடடதத�டம உறச�கதலதயம ச��பப�ல���ல உலழபபலதயம ஏறபடதத�ன�ர? ((இநத 
ப�ர��பலப பறற� ர�ம�நத�ர ப�ரச�த எழத�ய   At the Feet of Mahatma Gandhi   பத�வ�லம   எழத� 
இரகக�மறன.)

எனகக க�நத� எனற ச�நதலனய�ளர ��த �ர�ய�லத உணட, ஆன�ல அநத ச�நதலனய�ளலரப பறற� 
அவவளவ ஜதர�ய�த . அஹ�மலச எனற ஒர மக�டப�ட ஒனமற மப�தம �ர�ய�லத வர. அவர 
க�ர��ஙகள பறற� ஜச�னனலவ இனற ஜக�ணட�டபபடம ஷX��கர, மரசசல க�ரசன, ஃபகமவ�க� 
மப�னறவரகள�ன எணணஙகலள ஓரளவ ஒதத�ரகக�னறன. அவரத ஜப�ரள�த�ர ச�நதலனகலள 
பர�நத ஜக�ணடவர ம�.ச�. க�ரபப� ஒரவரத�ன எனற ந�லனகக�மறன. க�ரபப� சதநத�ர 
இநத�ய�வ�ல ஜப�ரடபடததபபடமவ இலல�. அத சர� க�நத� ஜச�னனலதமய ஒதகக�ய ப�ன, க�ரபப� 
எநத மல�?

க�நத�ய�ன ச�நதலனகள பறற� ஜதர�நதஜக�ளவத�ல ஒர ஜபரம ப�ரசச�லன உணட. ச�த�ரண��க 
க�லடககம பததகஙகள, கடடலரகள க�நத� எனற தல�வலர �டடம� மபசக�னறன. ந�ஙகள க�நத�லய 
பறற� ஜதர�நதஜக�ளள வ�ரமப�ன�ல சமபர�ன, ஜர\�ட சடடம, ����யனவ���ப�க, ஒததலழய�ல� 
இயககம, ஜச\ர� ஜச\ர�, ஆககப பண�கள, உபப சதய�கரகம, வடட ம�ல� ��ந�ட, க�ஙக�ரஸ 
அரசகள, ஜவளலளயமன ஜவள�மயற, நவக�ள�, ப�க�ஸத�ன, இறபப எனற ஒர chronological பட�ம 
ச�ப��க க�லடததவ�டக�றத. அவரத ச�நதலனகலள பறற� ஜதர�நத ஜக�ளள வ�ரமப�ன�ல அஹ�மலச, 
ஹர��ன இலத த�ணட மப�வத கஷடம. அவரத unprocessed கடடலரகள க�லடகக��ம. அவரடன 
ஓரளவ மவறபடட அமமபதக�ர, ஜபர�ய�ர, மக�லவ�லகர ஜச�னனத ம�ம ச�� தகவலகள indirect ஆக 
க�லடகக��ம. அவரத எணணஙகலள, ச�நதலனகலள படகக�ற ��த�ர� process ஜசயத ஜவள�ய�டட 
பததகஙகள அபரவம எனமற ந�ன ந�லனகக�மறன. ஒர வ�ததத�ல இத ஒர 
நற வரஷததகக உடபடட ஓரளவ ச�நத�தத தல�வரகள எல��ரககம�  க�நத�– , அமமபதக�ர, 
ஜபர�ய�ர, ர�����, மநர எல��ரககம� ஜப�ரநதம.

அநத வ�ததத�ல ஜ�யம��கன ச��பதத�ல எழத�ய ச�� கடடலரகள ��க உதவ�ய�க இரகக�னறன. 
கற�பப�க க�நத�யம ��த�யம, க�நத�யம ஜத�ழ�ல நடபமம, க�நத�யம ஹ�நத�யம எனற இநத பத�வகள.

க�நத�யம ��த�யம பத�வ�ல ��த�லய பறற�ய க�நத�ய�ன எணணஙகள எபபட ��ற� இரகக�னறன 
எனபலத ஜ�யம��கன எடததக க�டடக�ற�ர. க�நத� “வரணப ப�ர�வ எனபத சமகதத�ல ஓர 
ஒழஙலக உரவ�ககம ஜப�ரடட இயலப�க பர�ண��ம அலடநதவநத ஒனற. அத சமகதத�ன 
அல�பலப கடடகமக�பப�க லவதத�ரகக�றத. தநலதயர�ன ஜத�ழ�ல� �கன ஜசயயமமப�த 
இயலப�கமவ அவனகக அத�ல த�றல� உரவ�க� வரக�றத. இநத�ய சமகம உளம��தலகள�ன�ல 
அழ�ய��ல ஆககபரவ��கச ஜசயலபட அத ப�நறற�ணடகள�க உதவ� வநத�ரகக�றத.” எனற நமப� 
இரகக�ற�ர எனற ஜ�யம��கன கறக�ற�ர. ஜக�ஞசம ஜக�ஞச��க ��த�ய�ன negative கறகள அதன 
positive கறகலள வ�ட மகக�ய��னலவ எனபலத அவர வ��யறதத ஆரமப�தத�ரகக�ற�ர. இனற 
��த� இலல� எனற நம��ல ப�ரம 
வ�யளவ���வத ஜச�லக�மற�ம  அதறக மகக�ய க�ரணம க�நத�த�ன எனற மத�னறக�றத– . ��க 
அரல�ய�ன கடடலர.

க�நத�யம ஹ�நத�யம பத�வ�ல ஜ�யம��கன ஜச�லவத 
இதத�ன  “க�நத� இநத�லய வ��யறததவதன–  
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ம�ம பனல�ததனல�கக எத�ர�க ஒறலற ல�யதலத வ��யறததவ�லல�. அவர உரவக�தத 
பனல�ததனல� ��கக க�ர�� சயர�ஜயதத�ன மதச�ய அளவ���ன ஜப�தஇலணபபஜ��ழ�ய�க ஒர 
நலடமலற யத�ரதத��க இநத�லய மனலவதத�ர.” இத எனகக சர�ய�கமவ மத�னறக�றத. அவர 
இனற இரநத�ரநத�ல ஆஙக��ததகக இனனம மகக�யததவம மவணடம எனற ஜச�ல�� இரபப�ர.

இலணயம எனற technology ஜதர�ய�தவரகள ய�ரம என இநத பத�லவ படககப மப�வத�லல�. ஆன�ல 
க�நத� ஜத�ழ�ல நடபததகக எத�ர�னவர எனற ஒர கரதத இரகக�றத. ஏன எனககம அபபடதத�ன 
எணணம. அவர ஜபரம ஜத�ழ�லகலள வ�ரமபவ�லல�, ஆல�கள மவணட�ம, லக ர�டடனம மவணடம 
எனற ஜச�னனவரத�ன. ஜ�யம��கன�ன எணணதத�ல க�நத� appropriate technology மவணடம எனற 
மனமன�ட. எனகக இநத பத�வ க�நத�ய�டம இனலறய �த�பப�டகலள ஜக�ணட மப�ய ஜப�ரதத�க 
ஜக�ளக�றமத� எனற மத�னறக�றத. க�நத� நவ�ன �ரததவம மப�னறவறலறயம ந�ர�கர�ததவர. 
கஸதர�ப�வகக இங��ஷ �ரநத ஜக�டதத�ரநத�ல அவர ப�லழதத�ரபப�ர எனற ஜச�ல�� 
மகடடரகக�மறன. நவ�ன �ரததவம �டடம� சர�ய�ன வழ� எனற ந�ன ஜச�ல� வரவ�லல�. நவ�ன 
�ரததவம ஒர வ�ஞஞ�ன மலற, அலத மச�தலன ஜசயத ப�ரகக��ம�மய க�நத� ந�ர�கர�தத�ர. 
��ணடம அநத பத�லவ ஆற அ�ர ஒர மலற படதத ப�ரகக மவணடம.

சதத�ய�க�ரகதத�ன வ�த�கள எலவ எனற இநத பத�வ�ல வ�ளககக�ற�ர. �ன�தரலடய பர�தலம சர�, 
அலத வ�ளககம த�றல�யம சர�, அப�ர��னலவ.

க�நத�ககம அமமபதக�ரககம இரநத பரஸபர ச�நதலனத த�ககம இநத பத�வ�ல வ�ளககபபடக�றத.

க�நத�லய பறற� சநதர ர��ச���யம ஜ�யம��கனம வ�வ�த�ததத இஙமக  .  

இன� கற�பப�டம பத�வகள க�நத�ய�ன ச�நதலனலய வ�ளககபலவ இலல�. இரநத�லம 
மகக�ய��னலவ, சவ�ரச�ய��னலவ எனபத�ல கற�பப�டக�மறன.

க�நத�ய�ன தவறகள எனற ஜச�ல�பபடவலத பறற� இஙமக ��க ச�றபப�ன ஒர பத�வ இரகக�றத. 
ந�ன கட ச��பதத�ல க���ஃபத இயககம தவற எனற ந�ஙகள கரதவ�லல�ய� எனற மகடட ஒர 
அவரகக ஒர ஜ�ய�ல அனபப� இரநமதன. அவர ஏறகனமவ எழத� இரபபலத ந�னத�ன 
ப�ரககவ�லல�. ப� நற கடடலரகள எழத� இரகக�ற�ர, எஙமக எத இரகக�றத எனற ஜதர�ய 
��டமடன எனக�றத!

க���ஃபத இயககதலத பறற� எனகக ந�லறய வ��ரசனஙகள உணட. தரகக�ய�ல எனன ஆடச� மலற 
இரகக மவணடம எனற இநத�யரகள மப�ர�டயத, அதறக க�நத�யம ஆதரவ தநத கட மப�ர�டயத, 
ஜவறம அபதத��க இரகக�றத. அரவ�நதன ந��கணடன இலத பறற� ஜ�யம��கனகக ஒர 
அரல�ய�ன  ,   ஆத�ரஙகள ந�லறநத ஒர கடதம   எழத� இரகக�ற�ர. அ. ந��கணடன 
ஜ�\��ன� மகம�த அ��ய�ன ப�ரச�தத� ஜபறற 
க�நத� பறற�ய கரதலத சடடக க�டடக�ற�ர  அ��–  
ஜச�னனத  “ஆம என ��ரககதத�ன பட ஒர–  
வ�பசச�ரம ஜசயக�ற ஒழகக��ல��த மஸ��ம த�ரவ�ளர.க�நத�லயகக�டடலம உயரநதவரத�ன”. இலத 
க�நத� ஜபர�தபடததவ�லல�. ஆன�ல ஜ�\��ன� அள�தத வ�ளககம அவவளவ�க ப�ரச�தத� 
ஜபறவ�லல�. ஏறககலறய அவர ஜச�னனத  “ஐநதட–  
உயர உதத�ர ஆறட உயர த�ரடலன வ�ட களள��னவமர.”

க�நத�ய�ன த�ககம ��ர� மபககலர எபபட ப�த�ததத எனற இஙமகயம க�ரஷணம��ள  -  ஜ�கனன�தன   
பறற� இஙமகயம எழத� இரகக�ற�ர.

ஜத�டரபலடய பத�வகள (எல��ம ஜ�யம��கன எழத�யலவ)
க�நத�ய�ன ச�நதலனகலள வ�ளககம பத�வகள:

• க�நத�யம ��த�யம   

• க�நத�யம ஜத�ழ�ல நடபமம   

• க�நத�யம ஹ�நத�யம   
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• சதத�ய�க�ரகதத�ன வ�த�கள   

• க�நத�ககம அமமபதக�ரககம இரநத பரஸபர ச�நதலனத த�ககம   

• க�நத�லய பறற� சநதர ர��ச���யம ஜ�யம��கனம வ�வ�த�ததத   

• க�நத�ய�ன எள�ல�யம  ,   அதறக ஆன ஜச�வம   

�றறலவ:

• க�நத�ய�ன தவறகள   

• க���ஃபத இயககம பறற� அரவ�நதன ந��கணடன எழத�ய கடதம   

• ��ர� மபககர   

• க�ரஷணம��ள  -  ஜ�கனன�தன   

என பத�வ:
ர�ம�நத�ர ப�ரச�த�ன   At the Feet of Mahatma Gandhi  

க�நத� தனலன ஒர �க�த��வ�கச ஜச�ல��கஜக�ணடவர அல�. அலனததககம இறத�தத�ரவகலளச ஜச�னனவர அல�. 
��றறமடய�த அரளவ�கககலள ‘இறகக�’ அரள�யவரம அல�. அவர தனலன வ�ர�வ�ன ஆயவகள நடதத� தன மடலவ 
மனலவதத சமக ஆயவ�ளர�கமவ�, அல�த நணண�ய வ�வ�தஙகள வழ�ய�க ல�யததர�சனஙகளககச ஜசனற 
தததவவ�த�ய�கமவ�, க�டடகஜக�ணடத�லல�. மகக�ய��ன கரததககள ஜச�லலமமப�ஜதல��ம க�நத� ஜதள�வ�கமவ 
தனலன நலடமலற அனபவஙகள ச�ரநத மபசம அரச�யலச�நதலனய�ளர�க வலரயலற ஜசயதஜக�ணடத�ன ம�ம� 
மபசக�ற�ர!

ந�ன க�நத�லய ‘�க�த��’வ�க ஏறறகஜக�ணடவன அல�. ந�ன அசஜச�லல� ஒரமப�தம பயனபடததபவனல� 
எனபலதக கணடரபப�ரகள. ந�ன அவலர ஒர நலடமலற அரச�யல ச�நதலனய�ளர�கவம , நவ�னததவக��தத�ன 
எலல�கலளத த�ணடபப�ரககமடநத தததவவ�த�ய�கவம, அரச�யல� தன தள��கக ஜக�ணட கர�மய�க�ய�கவமத�ன 
ப�ரகக�மறன.

ஆகமவ அவர ப�லழகள ஜசயய�தவர எனமற� எல��வறறககம வ�லடகள ஜச�னனவர எனமற� எணண ந�ன தய�ரல�. 
அவர ப�த�ககபப�த� தவற�ன வ�ஷயஙகலளச ஜச�ல��ய�ரநத�லகட அவறலற ந�ர�கர�ககவம ஜச�ல��யவறற�ல 
மகக�ய��னவறற�ன அடபபலடய�ல அவலர �த�பப�டவம எனககத தயககம இலல�. அலததத�ன இககடடலர உடபட 
எல��வறற�லம ஜசயக�மறன.

இன� இநத�கக வரமவ�ம. ப�ர கவனதத�ல ஜக�ளள�த ஒரவ�ஷயம, க�நத� ஒர இநத�கக�ரர அல� எனபமத. அவரத 
த�யஜ��ழ� க�ர�தத�,. க�ர�தத�ஜ��ழ� ம�ல த�வ�ர��ன ஈடப�ட ஜக�ணடரநத�ர க�நத�. க�ர�தத� ஜ��ழ�ய�லத�ன தன 
எழததககள�ல ஜபரமபகத�லய அவர எழத�ன�ர.

க�நத�கக மனனர க�ர�தத�ஜ��ழ� ஜபரமப�லம பகத�கக�டடம� பயனபடததபபடடல�ய�ல ஒரவலகய�ன 
அடககசஜச�லதனல�, ஜசயயளதனல� ஜக�ணடத�க இரநதத. நவ�ன ஆஙக��ததடன அற�மகம உளளவர�ன க�நத� 
�ககள�டம உலரய�டம தன மந�ககததகக�க கசச�த��ன, ச�ற�ய ஜச�றஜற�டரகள�ல க�ர�தத�ய�ல எழத� நவ�ன க�ர�தத� 
உலரநலடலய ஜத�டஙக� லவதத�ர. அரச�யல, தததவக கல�சஜச�றகலள உரவ�கக�ன�ர. இனறம க�ர�தத� நவ�ன 
இ�கக�யதத�ன ப�த��கர�க எணணபபடக�ற�ர!

இநத� க�நத�ககம அனன�ய ஜ��ழ�த�ன. அவர ப�றநதவளரநத கதத�யவ�ர�ல இநத� எகக��தத�லம மபசபபடடத�லல�. 
ஜதனன�பர�கக�வ�லத�ன அவர நனற�க இநத� மபசவம எழதவம கறறகஜக�ணட�ர. ஆகமவ க�நத� தன த�யஜ��ழ�லய 
ப�றர ம�ல த�ண�தத�ர எனற ந�லனதத�ரகள எனற�ல அலதக லகவ�டஙகள. அபபட த�ண�தத�லத�ன அலத 
அடபபலடவ�தம எனற ந�ஙகள ஜச�ல� மடயம.

க�நத� ��ணடம ��ணடம த�யஜ��ழ�க கலவ�கக�க வ�த�டவலத ந�ஙகள அவரத எழததககள�ல க�ண��ம. கலவ� 
ஆஙக��தத�ல �டடம� ச�தத�யம எனற க�நத�ய�ன ச�டரகள�லகட ஜபரமப���னவரகள நமப�ய க��கடடதத�ல, 
த�யஜ��ழ�ய�ல நவ�னக கலவ� எனபத அமனக��க எஙகம� இல���ல இரநத க��கடடதத�ல, க�நத� அலதச 
ஜச�ல��கஜக�ணடரநத�ர. த�யஜ��ழ�ய�ல ஒர கழநலத கலவ� கறக ஆரமப�தத�ல �டடம� அதன�ல சயச�நதலனயடன 
வளர மடயம என க�நத� நமப�ன�ர. த�யஜ��ழ�ய�ம�மய அதறக நவ�ன உயரகலவ�லய அள�கக மடயம எனற வ�த�டட�ர.

க�நத�ய�ன வழ�க�டட��ல இரநத க�ஙக�ரஸ அரச ப�ர�டடஷ ஆடச�ககக க�மழ சமதச� அரசகலள அல�ததமப�தத�ன 
இநத�ய�வ�ல த�யஜ��ழ� வழ�ககலவ�கக�ன பளள�கள ஆரமப�ககபபடடன. அலவமய இனலறய த�யஜ��ழ�ககலவ�கக�ன 
அடததளஙகள. இபபளள�கள சமதச�பபளள�கள எனற அலழககபபடடன. இவறறகக எத�ர�கச ச�நதலனஜசயத ஆஙக�� 
அனத�ப�களம க�ஙக�ரஸ�ல இரநத�ரகள. க�நத� அவரகள�டமம ஜத�டரநத வ�வ�த�ததபடதத�ன இரநத�ர.
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ஆகமவ க�நத� இநத�வழ� கலவ�கக�க வ�த�டட�ர எனறம எவரம ஜச�ல��வ�ட மடய�த. இநத�ய�ல இநத�ய�ஜவஙகம கலவ� 
கறறகஜக�டககபபட இநத�ய அரச மடஜவடதத�ரநத�ல அவர அலத கடல�ய�க எத�ரதத�ரபப�ர.

அபபடய�ன�ல க�நத� எதறக�க இநத�லய மனலவதத�ர? அபபடட��ன நலடமலற அனபவம வழ�ய�க அவர அலடநத 
வ�மவகம அத. அவர ஒர ��ஜபரம மதச�ய இயககதலத நடதத�யவர. க�ஷ��ர மதல கனய�க�ர�வலர பரநத ஓர இயககம. 
அதன உறபப�னரகள�ல ஜபரமப���னவரகள படபபற�வ�ல��தவரகள. அவவ�யககதத�ன ஜ��ழ�ய�க இயலப�ம�மய இநத� 
இரபபலத அவர கணட�ர. ஆகமவ அவர இநத�லய ஒர ஜத�டரபஜ��ழ�ய�க ஜவறற�கர��கப பயனபடதத�ன�ர. 
இநத�ய�வகக�ன ஜத�டரபஜ��ழ�ய�க இயலப�ம�மய இநத�த�ன இரகக மடயம எனற மடவகக வநத�ர.

இநத�லய க�நத� மனலவததல�கக அவர நலடமலறக க�ரணஙகலளமய ஜச�ல��வநத�ர. ஒனற அத இநத�ய�வ�ல 
ஜபரமப���னவரகளககத ஜதர�நத ஜ��ழ�. இரணட�வத�க அத மஸ��மகளககம ஜநரகக��ன ஜ��ழ�. ஏத�வத ஒர 
இநத�ய ஜ��ழ�லய இநத�ய� அலனததககம ஜப�தஜ��ழ�ய�க ஆககமவணடம எனற�ல அத இநத�ய�கமவ இரகக இயலம 
எனபலத எவரம உணரமடயம.

க�நத�ய�ன க��கடடதத�ல இநத�ய�ஜவஙகம பரவ� ��க ஜவறற�கர��கச ஜசயலபடடகஜக�ணடரநத க�ஙக�ரஸ¤கக 
இநத�ய�லவ இலணபபதறக நலடமலறய�ல இநத�த�ன இலணபப ஒழ�ய�க இரநதத. எத�ரக�� இநத�ய�வகக ஓர இநத�ய 
ஜ��ழ� இலணபபஜ��ழ�ய�க இரககமவணடம என க�நத� வ�ரமப�ன�ர. அத இநத�யரகள�ன தனனமப�கலககக 
இனற�யல�ய�தத என நமப�ன�ர. அநத நலடமலற ஞ�னதலதமய அவர த�ட��க மனலவதத�ர.

அமதச�யம அவர ப�டவ�த��க இநத�ய�ல மபச� எழத�கஜக�ணடரககவ�லல�. தன வ�ழந�ஜளல��ம ஆஙக��தலத 
ஜத�டரபஜ��ழ�ய�க பயனபடதத�ஜக�ணடத�ன இரநத�ர. வ�ட�பப�டய�க இநத�லயப ப�டததகஜக�ணடரநத�லகட அவலர 
ஒரவலக மரடடநமப�கலகய�ளர எனற ஜச�ல���ம. ஆஙக��தத�ன இடதலத அவர நனற�கமவ அற�நத�ரநத�ர. க�ரணம 
அவர நலடமலறவ�த�.

எத�ரக�� இநத�ய�வ�ன இலணபபஜ��ழ�ய�க ஆஙக��ம இரககமடய�த என க�நத� ந�ர�கர�ததல�கக அவரகக இரநத 
க�ர��சயர�ஜயம கற�தத கனவகளம த�டடஙகளம ஒர மகக�ய��ன க�ரணம. க�நத� தன இளல�கக��தத�ம�மய அநத 
கனலவ தனககள உரவ�கக�க ஜக�ணடரநத�ர. இநத�ய� மழகக சறற� பல��ய�ரம க�ர��ஙகலள கணண�ல கணடற�நத 
தன மக�டப�டகலள வலபபடதத�கஜக�ணட�ர.தன வ�ழந�ள�ன கலடச�ககணம வலர க�நத� க�ர��சயர�ஜயம எனற 
கரததகக�க மநரவ�டமம ப�றர�டமம வ�த�டன�ர.

க�நத� உரவ�கக எணண�ய இநத�ய� பல��ய�ரககணகக�ன தனன�லறவஜபறற, க�டடததடட தன�ய�டச� ஜக�ணட 
க�ர��சமகஙகள�ன ஜத�லக ஆகம. அகக�ர��ஙகள�ல க�லடககம ஜப�ரடகலளக ஜக�ணட அஙமகமய உறபதத�ஜசயயபபடம 
ஜப�ரடகள�ன�ல அவரகள�ன வ�ழகலக அல�நத�ரககம. கலறவ�ன வ�ஷயஙகமள அவரகளகக ஜவள�மய இரநத வரம. 
ஆகமவ ஒவஜவ�ர க�ர��மம தனகமக உர�ய தன�ததனல�ய�ன வ�ழகலகமலற ஜக�ணடரககம. அநதத தன�ததனல�மய 
அவறற�ன அலடய�ள��கவம அழக�கவம இரககம.

க�நத� உரவ�கக எணண�ய க�ர��சயர�ஜயதத�ல க�ர��ஙகள ம�ல ல�ய அத�க�ரதத�ன கடடபப�ட ��கவம கலறவ�கமவ 
இரககம. அநதக க�ர��தத�ன எலல�ககள உறபதத� ந�கழவதன�ல ஜபரநஜத�ழ�லகள இரகக�த. ஆகமவ இயறலகசசழல 
ஜகடககபபட�த. �ககள�ன பலடபபககதலத ஜபரககம ஜத�ழ�லநடபம இரககம, அவரகலள இயநத�ரஙகள�க ஆககம 
ஜத�ழ�லநடபம இரகக�த. அவரகள�ன த�யஜ��ழ�ய�ம�மய அவரகள அலனதலதயம கறப�ரகள. அவரகள மதச�ய அளவ�ல 
ஒரஙக�லணவதறமக இநத� ஊடக��க இரககம

இவவ�ற த�ன கனவகணட க�ர��சயர�ஜயதத�ன இலணபபஜ��ழ�ய�கதத�ன க�நத� இநத�லய மனலவதத�ர. ஏறகனமவ 
அகக�ர��ஙகள�ல ஜபரமப���னவறறககச ஜசனற மசரநத ஜ��ழ� இநத� எனபதத�ன அவவ�ற அவர மனலவகக க�ரணம.

க�நத�ய�ன க�ர��சயர�ஜயக கனலவ மநர ஒர மடட�ளதன��ன இ�டச�யவ�தம எனமற எணண�ன�ர. மநர ஸட���ன�ன 
ல�யபபடததபபடட அத�க�ரம, ஜபரநஜத�ழ�லகள ஆக�யவறலறதத�ன தனகக மனனத�ரண��கக கணடஜக�ணடரநத�ர! 
மநர உரவ�கக�ய ல�ய அத�க�ர இநத�ய�வ�ல ல�ய அத�க�ரதத�ன ஜ��ழ�ய�க இநத� மனலவககபபடடதறகம க�நத� 
க�ர��சயர�ஜயஙகள�ன இலணபபஜ��ழ�ய�க இநத� இரககமவணடம எனற ஜச�னனதறகம இலடமய ��கபஜபர�ய 
இலடஜவள� உளளத.

தன க�ர��சயர�ஜயததகக�ன இலணபபஜ��ழ�ய�க க�நத� ஏன ஆஙக��தலத மனலவககவ�லல�? ஒனற, அபமப�தம 
இநத�ய�வ�ல ��க��கக கலறவ�னவரகள�ன ஜ��ழ�ய�கமவ ஆஙக��ம இரநதத. அதவம உயரவறகதத�ன ஜ��ழ�. அத�ல 
ச���ன�யரகளகக எநத இடமம இலல�. க�நத� கனவகணட க�ர��சயர�ஜயம ச���ன�யரகள�ன சமகம. அத�ல 
ஆஙக��தலத இலணபபஜ��ழ�ய�க உரவக�பபத ச�தத�யம� அல�.

ஆஙக��ம எனறம இநத�ய�வ�ல ஒர உயரவரகக ஜ��ழ�ய�கமவ இரககம எனறம, அத ஒரமப�தம ச��ன�யரகள�ன 
ஜ��ழ�ய�க ஆகமடய�த எனறம க�நத� எணண�ன�ர. ஆஙக��தலத மனலவபபத வழ�ய�க உயரகடகளககச ச�தக��ன 
ஓர அல�பமப உரவ�கம, பத�ய உயரகடகலள அத உரவ�ககம, ஒரமப�தம அத ச���ன�ய இநத�ய�ககள 
அலனவரகக��ன ஜ��ழ�ய�க ஆகமடய�த எனற�ர. இத அபபடட��ன ஒர நலடமலற யத�ரதத��க இனறம ந�டகக�றத.

மநரவ�ன இநத�ய�வ�ல க�நத�ய�ன சயர�ஜயக கனவ ந�ர�கர�ககபபடடத. மநர-அமமபதக�ர கடடண� வலவ�ன ல�ய 
அத�க�ரம ஜக�ணட ஒர அரலச உரவ�கக�யத. அபபட ஒர அரச உரவ�ககபபடமமப�த அதன ஜ��ழ�ய�க ஒர இநத�ய 



ஜ��ழ� இரபபஜதனபத அமஜ��ழ� மபச�த ப�ற �ககள இரணட�மகடகள�க ஆக வழ�வகககம. ஆகமவத�ன ந�ன இநத�லய 
ஏறறகஜக�ளளவ�லல�.

க�நத� இரநத�ரநத�ல ஒரமப�தம �தத�ய அரச�ன அத�க�ரஜ��ழ�ய�க இநத� ப�றர ம�ல த�ண�ககபபடவலத 
ஏறறகஜக�ணடரகக��டட�ர எனமற ந�ன எணணக�மறன. எபமப�தம ல�ய அத�க�ரததகக எத�ர�கமவ க�நத� 
மபச�ய�ரகக�ற�ர. க�ர��சயர�ஜயம எனற கரதத�ன ல�யததர�சனம� பனல�ததனல�த�ன.

சதநத�ரததககப ப�னனர ந�ம உரவ�கக�யத நவ�னததவ [modernist] சமகம ஒனலற. ல�ய அத�க�ரம, ஒரஙக�லணககபபடட 
ந�ரவ�கம, தரபபடததபபடட கலவ�, ஜபரநஜத�ழ�லகள, ஜபரமத��ட, அற�வ�யல��த�ன பகத� ஆக�யலவ. நவ�னததவதத�ன 
ஜ��ழ� ஆஙக��ம�. ஆகமவ சதநத�ரததககப ப�னனர ஆஙக��ம க�நத� கறபலன ஜசயத�ரகக மடய�த மவகதத�ல 
இநத�ய�வ�ல பரவ�யத. [ப�ர எணணவத மப�� ப�ர�டடஷ ஆடச�கக��தத�ல ஆஙக��ம �ககள�லடமய பரவ��கவ�லல�. 
சதநத�ர இநத�ய�த�ன ஆஙக��தலத �ககள�ய��கக�யத] இயலப�கமவ நவ�னததவ இநத�ய�வ�ன இலணபபஜ��ழ�ய�க 
ஆஙக��ம ஆக�யத.

இனலறய இநத�ய� க�நத� கணட கனவகக மநர எத�ர�ன த�லசய�ல ஜவகதரம வநத�ரகக�றத. இனற க�நத� கனவ கணட 
த�யஜ��ழ� வழ�ககலவ�மய க�லடய�த. அஙகம ஆஙக��ம அ�ரநத�ரகக�றத. க�ரணம ஆஙக��ம ஜத�ழ�லநடபதத�ன ஜ��ழ�. 
ப��லயததழவ� வ�ர�நத�ரககம நவ�னததவ பதத�க�ன ஜ��ழ�. இனற ந�ம நவ�னததவ உ�க�ல ந�த பஙககக�க 
மப�ர�டக�மற�ம. ஆஙக��ம அதறக�ன கரவ�.

இனலறயநவ�னததவ இநத�ய� ஆஙக��ததககப பத���க இநத�லய இலணபபஜ��ழ�ய�கக ஜக�ளள மவணடம எனற 
ஜச�லபவரகள எநதவ�த��ன பர�தலம இல���ல ஜவறம ஜ��ழ�ஜவற� க�ரண��கமவ அலதச ஜச�லக�ற�ரகள. சமபநதம� 
இல���ல அதறக க�நத�லய உளமள ஜக�ணடவரக�ற�ரகள. க�நத� இநத நவ�னததவ யகதத�ல இதன ஜ��ழ�ய�க இநத� 
இரககமவணடம எனற ஜச�னனவரல�. நவ�னததவததகக அபப�லஜசனற ச�நத�கக மயனறவர அவர.

நவ�னததவ இநத�ய�வ�ல ஆஙக��ம இலணபபஜ��ழ�ய�க இயலப�கமவ அல�நதத. ஆன�ல அத�ல உளள ப�ரசச�லனகலள 
ந�ம ப�ரதததத�ன ஆகமவணடம. அத ஜத�ழ�லநடபம அற�நத, கலவ�லயமய அத�க�ர��கக ஜக�ணட ஒர பத�ய 
ஆளமவறகதலத உரவ�கக� இநத�ய�வ�ன மக�ட�னமக�ட �ககள�ன தல���த ந�றவ�ய�ரகக�றத. அவரகலள ஆஙக��ம 
இஙகளள �ககள�டம இரநத மழல�ய�கமவ ப�ர�ததவ�டக�றத. ஆஙக��ம இனற ஒர கணகட�ன அத�க�ர��க நம 
ச���ன�ய �ககலள ஆடஜக�ணடரகக�றத.

இநத�ய �ககள�ன தல�வ�த�லயத த�ர��ன�ககம வ�ஷயஙகள இனறமகட இநத�ய�ககள�ல ஜத�ணணற சதவ�தமமபரககப 
பர�ய�தபட வ�வ�த�தத மடஜவடககபபடக�னறன. இநத�ய மவள�ணல�லயப பறற�ய ஒர வ�ஷயதலத இநத�ய 
மவள�ணல�வ�ஞஞ�ன� இநத�ய வ�வச�ய�கள�டம மபசமடய�த ந�ல� இரகக�றத. ந�த சடடஙகளகட நம �ககளககப 
பர�வத�லல�!

ஏன ஜத�ல�கக�டச�ய�ல வநதமபசம ஒர �ரததவ ந�பணலர கவன�யஙகள, அவர நம உடல�பபறற�ப மபசக�ற�ர. ஆன�ல 
ந�ககபபர�வதமப�� அவர�ல ந�னக ஜச�றஜற�டரகட ஜச�ல� மடயவ�லல�. ‘ட�கடர என உடமபகக எனன?’ எனற 
மகடட�ல அதறகப பத�ல ஜச�ல�தஜதர�நத ட�கடரகமள இனற இல�����க�வ�டட�ரகள. அவரத கலவ�ய�ன 
அத�க�ரததககப பண�நத நம உடல� ந�ம அவரகள�டம ஒபபலடகக�மற�ம.

க�நத� ஆஙக��தலத அஞச�யத இதன�ம�மய. இநத�லய அவர மனலவததத இநத�மபசம மக�ட�னமக�ட எள�ய �ககள�ன 
தரபப�ல ந�னறபட அவர வரமக��தலத அவர ப�ரதத�ர எனபதன�ம�மய. ந�ம �ககளககச ஜச�லவலதபமப�� �ககளககம 
நம��டம ஜச�ல� ச�� வ�ஷயஙகள இரககம, அதறகதத�ன ந�கக இலணபபஜ��ழ� மதலவ எனற உணரநதல�ய�ம�மய. 
மநரவ�ன வழ� ��டடலவதத�யன�ன ச�க�ழசலசமப��. ��டடகக எனன ப�ரசச�லன எனற அதன�டம மகடபத�லல�.

அநதபமப�ககத�ன இனறவலர இநத�ய�வ�ல ந�டகக�றத. இனறவலர நம அரசம ,நம வலலநரகளம, நம அற�வ��வ�களம 
�ககள�டம ஜசனற அவரகளகக எனன ப�ரசச�லன எனற மகடடத�லல�. அவரகளகக எனன மவணடம எனற 
மகடடத�லல�. ‘எல��ம உன நனல�கக�கதத�ன, கணலணமடகஜக�ணட ச�பப�ட’ என �ரநலத வ�ய�ல 
ஊறற�கஜக�ணமட இரகக�ற�ரகள. அழ�வ ஏறபடட�லம அதறகம அம�ககலளமய பழ�ச�றறக�ற�ரகள. பசல�பபரடச� மதல 
ஜச�டட�ரநத வலர எததலன உத�ரணஙகள. நகரஙகள�ல வ�ழநத ஜக�ணட ந�ம க�ர��ஙகலள வ�வ�த�கக�மற�ம. 
க�ர��ஙகலள ஆடச� ஜசயக�மற�ம.

அநத ந�ல�லய அஞச�தத�ன க�நத� ஆஙக��தலத சநமதகபபடட�ர. இநத�லய அவர �ககள�ன ஜ��ழ�ய�கமவ கணட�ர. 
தனலனச சநத�கக வநத ஒவஜவ�ரவர�டமம க�நத� க�ர���ய இநத�ய�லவச சறற�பப�ரககமபடச ஜச�னன�ர. ஆன�ல 
அவரத ப�ரத�ன ச�டர�ன மநர இநத�யக க�ர��ஙகலளச சறற�பப�ரககமவ இலல�. ஒர க�ர�� வ�வச�ய� எபபட சபப�தத� 
தடடவ�ன என கலடச�வலரககம ஜதர�ய��ம�மய அவர இநத�ய�லவ ஆணட�ர.

க�நத� இநத�லய மனலவததத இநத நவ�னததவ அத�க�ரதத�ன��த அவரகக இரநத ஆழ��ன ஐயம க�ரண��கதத�ன. 
இககணமவலர க�நத� எனஜனனன க�ரணததகக�க 
ஆஙக��தலத ஐயபபடட�மர� அமத க�ரணஙகள ஜத�டரக�னறன ம�லம ப�ரம��ணட��க– !

க�நத�ய�ன க�ர��சயர�ஜயம எனபத மநர எணண�யத மப�� ஒர பழல�ய�ன கரததரவம அல�. ப�னநவ�னததவ சமகம 
ஒனறகக�ன வலரபடம அத�ல உளளத. அலத வ�ர�வ�க தன�ய�கமவ மபசமவணடம. ல�ய அத�க�ரம ஜக�ணட, ஜபரநகர 
ச�ரநத, ஜபரநஜத�ழ�ல ச�ரநத நவ�னததவ சமக உரவகததகக  ��றற�ன ஒர உரவகம அத.



அசசமகம ஓர எத�ரக��ச ச�தத�யம எனமற ந�ன எணணக�மறன. நவ�னதஜத�ழ�லநடபதத�ன வளரசச�மய நவ�னததவதத�ல 
இரநத க�நத� ஜச�னன ப�னநவ�னததவ சமகம ஒனறகக நமல�க கடடசஜசல� மடயம. இபமப�மத வளரநத ந�டகள�ல 
ஜபரநகரஙகள மதலவயறறலவய�க ஆக� வரக�னறன. நவ�ன தகவலஜத�டரபம மப�ககவரதத வளரசச�யம �ககள 
ஜநரகக�யடதத வ�ழமவணடய மதலவ இல���ல ஜசயதஜக�ணடரகக�னறன. ப�னநவ�ன க�ர��சயர�ஜயஙகள வரககடம!

அநதக க��கடடதத�ல இநத இலணபபஜ��ழ� ல�யஜ��ழ� மப�னற ப�ரசச�லனகளகமக இட��லல�. க�நத� 
கனவகணடதமப�� த�யஜ��ழ�மய மப�த��னத�க இரககம. ப�ர எணணவத மப�� எத�ரக��தத�ல ஆஙக��ம 
மழமறற�ன ம���த�ககம ஜசலததம என ந�ன ந�லனககவ�லல�. ச�நத�ததப ப�ரஙகள, ஆஙக��தத�ல உளள 
எநதநல�யம கண�பஜப�ற�ய�ன உதவ�ய�ல கனமநரதத�ல த��ழ�ல வ�ச�கக மடயம எனற�ல ஏன ஆஙக��ம ந�டகக 
மவணடம? எநத ஜ��ழ�ய�ல இரநதம இனஜன�ர ஜ��ழ�கக கணமநர ஜ��ழ�ய�ககம ச�தத�யம எனற�ல எதறக�க 
இலணபபஜ��ழ�?

��ணடம உஙகள மகளவ�கமக வரக�மறன. க�நத� இநத�லய வ��யறததவதனம�ம பனல�ததனல�கக எத�ர�க 
ஒறலறல�யதலத வ��யறததவ�லல�. அவர உரவக�தத பனல�ததனல� ��கக க�ர��சயர�ஜயதத�ன  மதச�ய அளவ���ன 
ஜப�தஇலணபபஜ��ழ�ய�க ஒர நலடமலற யத�ரதத��க இநத�லய மனலவதத�ர. வரம க��ஙகள�ல அநத 
இலணபபஜ��ழ� எனற மதலவ இரகக�த என ந�ன ந�லனகக�மறன.

ஜ�
[ப�.க. ஜப�தவ�க இம��த�ர� வ�வ�தஙகள�ல ஈமவர�லவ இழகக�த�ரகள. அவர ந�னறமபசம தளததககம இததலகய 
வ�வ�தஙகளககம ஒர ஜப�ரததமம இலல�. இரவலரயம ஒபப�டவமத ச�நதலனகக எத�ர�னத

க�நத�லயபபறற� இபபடஜயல��ம ஆழ��க மரணபடட வ�வ�த�பபவரகள ஈமவர� மப�க�றமப�கக�ல ஜச�னன 
�டலடயடகளகஜகல��ம சபலபககடட கடடவதறக�கமவ மயலக�ற�ரகள எனபலதக கணடரகக�மறன. 
த�யஜ��ழ�ககலவ�மய மதலவய�லல�,ஆஙக��ம �டடம� மப�தம, அதத�ன அற�வ�ன ஜ��ழ� எனற�ர ஈமவர�. த��ழரகள 
தஙகள பணலடய இ�கக�யஙகள அலனதலதயம ஜக�ளதத�வ�டட ஆஙக��ம வழ�ய�க ஜத�ழ�லநடபதலத �டடம� 
கறறகஜக�ணட�ல மப�தம எனற�ர.

இவவ�ற அவர ஜச�ல��ய எநதக கரததககம ப�னன�ல எநதவலகய�ன ஜப�தவ�ன தர�சனமம த�டடமம இரககவ�லல�. 
ஜவறம எத�ரவ�லனகள �டடமத�ன அலவ. எவறறககம அவர ஜப�றபமபறறகஜக�ணடத�லல�. க�ரணம அவர தன 
எத�ர�கள�டம வ�வ�த�ககமவ� எவவலகய�ம�னம தனலன ��றற�கஜக�ளளமவ� வளரமவ� இலல�.

��ற�க க�நத�ய�டம நலடமலறய�ல இரநத ஜபறறகஜக�ணட வ�மவகமம ,ஒர ஜபர�ய இ�டச�யககனவம, அலவ 
இலணயமமப�த உரவ�கம தர�சனமம இரநதன. அநதத தர�சனதலத மனலவதத தன எத�ரதரபபடன ஜத�டரநத 

வ�வ�த�ததகஜக�ணமட இரநத�ர. அநத வ�வ�தஙகள வழ�ய�க அவர ��ற�ன�ர, வளரநத�ர] 

ஜப�தவ�க ஜபரமப���ன வ�ரந�யக ப�மபஙகலள ந�ம உணரசச�கர��கமவ உரவக�ததக ஜக�ளக�மற�ம. �றபர�ச��லன 
ஜசயவத�லல�. க�ரணம  நமமலடய ஆழ�னம வ�ரவழ�ப�டட �ரலபச மசரநதத.ந�ம நமல� ஒர ச�கசந�ல�ய�ல 
கறபலனஜசயதஜக�ளளவம இலவ உதவக�னறன. நமமலடய ச��பபடடம அனற�ட வ�ழகலகய�ல இநதவலகய�ன 
ச�கசசஜசயலகள ஊடடம கனவ ��கவம மதலவய�ன ஒனற�க இரகக�றத.

ஆன�ல மத�ரசச�யலடநத ஒர �னதகக இததலகய வ�ரவழ�ப�ட இரகக�த எனமற ந�ன ந�லனகக�மறன. 
அறததகக ��றற�ன ஜச�ல��� �றதலத  வ�ரதலத– - உரவக�தத ஒர ��ஜபரம ச�நதலன �ரபம ந�ககணட. அதமவ நம 
பணப�டடன உசசம. �க�வ�ரர எனற அக�மலசய�ன உசச�ய�ல ந�னற வரதத��னலரச ஜச�லலம பணப�மட த��ழ�ன 
ச�ரஜ�ன ந�ன நமபக�மறன

வ�ரசஜசயல எனபத ப�ரசச�லனகலள ��க ��க எள�ல�பபடதத� ஒறலறபபலடய�னத�க ஆகக�யப�னனர மனலவககபபடம 
த�ரவ. உணல�ய�ல வ�ழகலகயம வர��றம எல��ம அவவ�ற ச�கசஙகள ம�ம த�ரககபபடம ச�ககலகள ஜக�ணடலவ 
அல�. அலவ ச�ர�ன ஜப�றல�ய�ன வளரசச�ந�ல�கள ம�ம த�ணடசஜசல�மவணடயலவ எனற பர�தல ஜக�ணடவரகள 
வனமலற ச�ரநத வ�ரதலத மகக�ய��ன ஒனற�க எணண ��டட�ரகள.  தன அகதலத ஒரவன ஜவலவமத உணல�ய�ன 
வ�ரஜ�ன அவரகள எணணவ�ரகள

ஜசனற ச�� பத�றற�ணடகள�க ஜபர�த�க கடடல�ககபபடட வ�ரப�மபம மச. ஆன�ல இபப�மபதலதச ச�நத 
ஜக�ணடரபபவரகள�ல எததலன மபர மசவ�ன உணல�ய�ன வ�ழகலகலயயம அவர ஜசயலபடட வர��றறததளஙகலளயம 
அற�வ�ரகள எனபத மகளவ�ககற�மய. த��ழ�ம�மய க�ரம��ஸ கஸந�ட�வ�ன மசகமவர� வ�ழகலக வர��ற 
ஜவள�வநதளளத.[வ�டயல பத�பபகம. எஸப��சநத�ரன ஜ��ழ�ய�ககம] ஜபர�தம வணககததடன எழதபபடடளள அநநல 
அள�ககம மசவ�ன ப�மபம�கட ந�கக ப�வலகய�ன த�றபபகலள அள�ககக கடயத�கம.

மச  கரலணயம �ன�த�ப���னமம ஜக�ணட ஒரவர. இ�கக�யதத�றனம  இ�டச�யவ�தமம ந�லரநதவர. ச�கசகக�ரர. ஓர 
இலளஞன�க ��க ��க �னதகக ஜநரகக��க ஆகககடய ஆளல�  அவர. எனககம அவரத ஆளல� ம�ல ஈடப�ட உணட. 
அவரம�ல ப�ர�யமம உணட.

ஆன�ல மசவ�ன அரச�யல பர�தலம சர�, வர��றறபபர�தலம சர�, ��க ம�ம��டட��ன கறபன�வ�த இ�டச�யததனல� 



ஜக�ணடலவ எனபமத உணல�. அவரகக அவர ச�ரநத ஜசயலபடட தளஙகள கற�தத மறற�லம தவற�ன பர�தலகமள 
இரநதன. அவரத மத�லவ� அநத ப�லழபடட பர�த��ல இரநமத எழநதத.

மச பரடச�ய�ளர. ஆயததத�ல நமப�கலக ஜக�ணடவர. க�யப�வ�ல அவர ·ப�டல க�ஸடமர�வடன இலணநத அலடநத 
ஜவறற� அவரலடய தனனமப�கலகலய வளரதத வர��ற கற�தத  ��கபப�லழய�ன ஒர பர�தல�க ஜக�டததத. அலத ந�ம 
பர�டமடர�யன�சம என��ம. ஜசயலப�டட�ளர�யம என நணபர மச�த�பப�ரக�சம அசஜச�லல� ஜ��ழ�ய�ககம ஜசயத�ர.

அத ஒரவலக ம�டடல�வ�தம. ஒர சமகதத�ல இரநத வர��றறணரவம சமகபஜப�றபபம ஜக�ணட ச��ர எழநதவநத 
ஆயதம�நத�ப மப�ர�ட, அநதச சமகதத�ன அத�க�ரதலதக லகபபறற�, அசசமகதலத தஙகள வ�ரபபபபட 
��றற�யல�ததவ�ட��ம எனனம நமப�கலகமய ஜசயலப�டட�ளர�யம. இநதச ச��ர அசசமகதத�ன ஆகசச�றநத �ன�தரகள. 
அவரகமள அசசமகதத�ன ச�ரம. அவரகமள அசசமகதலத த�ர��ன�ககம தகத� ஜக�ணடவரகள. �றற �ககஜளல��ம 
அவரகலள ‘ஜத�ழதணட ப�னஜசல�’ மவணடயவரகள �டடம�.

இவரகமள பரடச�ய�ளரகள. பரடச�ய�ளரகள�ன�ல ஆனமத கடச�. கடச�மய வர��றலற உரவ�ககக�றத. கவன�ககவம கடச� 
வர��றற�ன ஒர பகத� அல� அதமவ வர��றலற உரவ�ககக�றத. தன வ�ரபபபட சமகதலத ��றற�யல�ககம ஜப�றபபம 
தகத�யம உர�ல�யம அதறக உணட.

இநத நமப�கலகய�னத வ�.இ.ஜ�ன�ன மப�லஜஷவ�க பரடச� வழ�ய�க மச�வ�யத ரஷய�வ�ல அத�க�ரதலதக 
லகபபறற�யமப�த உரவ�ன ஒனற. உணல�ய�ல மப�லஜஷவ�க பரடச� எனபத வர��றற�ல ��க அபரவ��க  ந�கழம ஒர 
தறஜசயல. அதன ப�னவ�லளவகலள லவதத ப�ரதத�ல ஒர வ�பதத அத. அதறகம ��ரகச�யக மக�டப�டகளககம மநரட 
உறவ ஏத��லல� எனபமத உணல�. உறபதத�- வ�ன�மய�க சகத�கள�ல ஏறபடம ��றறதத�ன வ�லளவ�க மத��ள�ததவ 
அல�பப ச�தற� கமயன�சம வரம எனபமத ��ரகச�யம. ஒர ஜசய��ப�டட��ர கழ சடஜடனற அத�க�ரதலதக லகபபறற� 
அல�பலப கமயன�ச��க ��றற�யல�கக��ம எனபத ஜ�ன�ன ஜக�டதத சநதரபபவ�த வ�ளககம

��ர ஆடச� மதல உ�கபமப�ர�ன�ல அதன வர��றற�ம�மய ஆகபப�வ�ன��க இரநத க��கடடதத�ல அநத வர��றறச 
சநதரபபதலதப பயனபடதத�கஜக�ணட  அஙமக ��ர ஆடச� கவ�ழககபபடடத. மப�ர�ல இரநத த�ரமப�வநதஜக�ணடரநத 
தரபபகள மப�ர�ல ச��தத�ரநத�ரகள. ச��த�னம வரமவணடஜ�னறம த�ஙகள ஊரகக த�ரமப மவணடஜ�னறம 
வ�ரமப�ன�ரகள. அநத எணணதலத பர�நதஜக�ளள�த ��ர�ன அரச அவரகலள த�ரமபவம மப�ரமலனகமக தளள�யத.

அநத உணரசச�கலள பர�நதஜக�ணட ஜ�ன�னம  டர�டஸக�யம உடனடய�னப மப�ரந�றததம எனனம வ�ககறத�லய 
மனலவதத அநத வ�ரரகள�ன ஆதரலவ சடஜடனற ஜபறற�ரகள. ��ரகச�யக மக�டப�டடககச சறறம ஒததபமப�க�த 
‘தநலதயர ந�ட’ மக�ஷதலத மனலவதத�ர ஜ�ன�ன. பரடச�நடநதத. ��ர ஆடச� இறககபபபடட ப�ன மகஜரனஸக� 
எனனம ப�வ�ன��ன ஆடச�ய�ளர�ன க�மழ ரஷய அரச தட��ற�கஜக�ணடரநதமப�த ஓர அத�ரட ம�ம 
மப�லஜஷவ�கககள அத�க�ரதலதக லகபபறற�ன�ரகள.

மப�லஜஷவ�கககள �ககள�ன கரதலத ��றற�யல�தத ச�வ�ல அத�க�ரதலத ப�டதத அதன வ�லளவ�க ஆடச�லய 
அலடயவ�லல�. ஆஅயதம ஏநத�ய ஜசயலப�டட�ளரககடடம ஒனமற அவரகள�ன அத�க�ரதத�ன ஊறற. ஆகமவத�ன 
உடனடய�கமவ அலனதத அத�க�ரஙகளம அநத ஜசயலப�டட�ளரகள�ன லககளககச ஜசனறத. ‘அத�க�ரம அலனததம 
மச�வ�யததகலகமக’ எனற மக�ஷம ப�றநதத. மச�வ�யத ரஷய�வ�ன அலனதத அழ�வகளம ஜத�டஙக�யத இஙகத�ன. 
ஜபரமப�னல� �ககளகக ம�ல ஒர ச�றகழவ�ன அத�க�ரம ம�ம.

அநத ச�ற�ப�னல� அத�க�ரம  �ககள�ன அடததள ஆதரவ இல��தத. ஜசயறலகய�னத. ஆகமவ எபமப�தம �ககலள 
அஞச�க ஜக�ணடரநதத. வ�லளவ�க அத �ககலள ஜக�டல�ய�க ஒடகக�யத. �டசககணகக�ல ஏலழ எள�ய �ககலள அத 
ப��ஜக�ணடத. எநத மலறய�ல த�ஙகள அத�க�ரதலத ப�டதமத�ம�� அமதமப�� தஙகள அத�க�ரமம ப�டஙகபபடம எனற 
சநமதகம அலத வ�டடயத. ஆகமவ தல�ல� தன அண�கலளமய சநமதகபபடடத. தனககளமளமய ஜக�னறஜக�ணடத. 
இரபத வரடஙகளககளஜப�டடஜ��தத பரடச�ததல�ல�யம ஒரவலர ஒரவர ஜக�னற அழ�நதத.

க�யபவ�ன பரடச�யம இமதமப�னற ஒர வர��றறததறஜசயல �டடம�. ச��நறமபர ஜக�ணட இலளஞர கழ 
வ�லளய�டட�க, உறச�க��கக க�ளமப� தல�நகலரக லகபபறற� ஆடச�யல�ததத. மச�வ�யத ரஷய�வ�ன தலண 
இரநதல�ய�ல அநத ஆடச� ந�டததத.. அநத ந�கழசச�லய வர��றற�ன ஜப�னவ�த� என பர�நதஜக�ணட�ர மச. அலத 
அபபடமய ப�றந�டகள�லம ஜசயலபடதத மயனற�ர.

ஒர ந�டடல  ஒரச�� பரடச�ய�ளரகலள த�ரடட அவரகலளக ஜக�ணட அநந�டடன ல�ய அத�க�ரதலத எத�ரப�ர��ல 
த�கக� அத�க�ரதலதக லகபபறற�வ�டவமத அவரத அரச�யல த�டடம. அதனப�னனர அவரகள ஜசயயம �ககளந�’ 
ச�ரத�ரததஙகள ம�ம �ககள ஆதரவ க�லடககம எனபத நமப�கலக. அநதவழ�மலறபபட க�ஙமக�வ�ல ஆடச�லயபப�டகக 
மயனற அத படமத�லவ�யலடவலதக கணட�ர. அலதமய ச��கக��ல ��ணடம ஜப���வ�ய�வ�ல ஜசயலபடதத 
மயனறமப�த வ�வச�ய�கள�ம�மய க�டடகஜக�டககபபடட ஜக�ல�பபடட�ர. மசவ�ன �ரணம அவரத அபதத��ன 
வர��றறபபர�தலகக க�லடதத  வ�ல�. ஒர மதசதத�ன �டசககணகக�ன �ககள�ன கரததந�ல�லய அறமவ 
உத�ச�னபபடதத�வ�டட, பரடச�ய�ளர எனனம மதவததரகள�ன அளவ��� அத�க�ரதலதயம வ��ல�லயயம நமப�ய 
ம�டடல�வ�ததத�ன வ�லளவ அத. மச உய�ரடன இரநத�ரநத�ல அணமட�ன�மய� க�ர�மஷ�ய�ன நலகலள மபபதமலற 
ப�ரத�ஜசயயமவணடம எனற தணடலனலய அவரககக ஜக�டகக��ம. ஒர சமகதத�ன அத�க�ரம அதன அரச�ல இலல�, 
அசசமகதத�ன �னதத�ல கரதத�யல வடவ�ல பரவ�ய�ரகக�றத என அவர பர�நதஜக�ணடரபப�ர

மசவ�ன வழ�மலறகலள நமப� உ�கஜ�ஙகம பரடச�ய�ளர கழககள வனமலறம�ம அத�க�ரதலதக லகபபறற மயனறன. 



இளல�ய�ல மசவ�ன ஜக�ளலக அளவகக நமல� கவரம எதவம இரபபத�லல�. �ககலள ஒனறம ஜதர�ய�த 
�நலதகள�கவம நமல� எல��ம ஜதர�நத பரடச�ய�ளரகள�கவம ந�ம கறபலனஜசயதஜக�ளக�மற�ம. ந�ம �ககலள 
வழ�நடதத�சஜசல� வ�ரமபக�மற�ம. அதறக ஒபபகஜக�ளள�த ‘அற�வ�ல��த’ �ககலளக ஜக�ல�வம ந�கக தயககம 
இரபபத�லல�. அவவ�ற உ�கஜ�ஙகம மத�னற�ய பரடச�ககழககள அமனக��க அலனததம� ஜக�டர��க ஒடககபபடடன. 
ப� �டசம இலளஞரகள உய�ர தறநத�ரகள

இநத�ய�வ�ல நகசல�ட இயககம மசவ�ன மனனத�ரணதலத நமப� எழநதத. மச அவரகள�ன ஆதரச ப�மபம. நகசல�ட 
இயககம ஒடககபபடடமப�த வஙக�ளதத�ல �டடம 50000 இலளஞரகள ஜக�ல�பபடட�ரகள இநத�ய� மழகக க�டடததடட 
70000 மபர. ஆம எழபத�ய�ரம படதத தடபப�ன இலளஞரகள. கனவகளம �டச�யஙகளம ஜக�ணடவரகள. 
�ன�த�ப���னமம அறவணரவம ஜக�ணடவரகள. வர��றறபப�லழய�ன ப��கள. அவரகள�ல க�லவ�ச�ஜபஜபரத�ன 
நகசல�டடகள�க இரபப�ரகள. �றறவரகள நடமவ ��டடகஜக�ணட அபப�வ�கள.

இ�ஙலகய�ல எழபதகள�ல மச லவ மனனத�ரண��கக ஜக�ணட எழநத �னத� வ�மகத� ஜபரமமன எனனம ச�ஙகள 
��ரகச�ய அல�பப  அநத அரச�ல மவரடன ப�டஙக� அழ�ககபபடடத. க�டடததடட எழபத�ய�ரம மபர ச�ஙகள அரச�ல 
ஜக�ல�பபடட�ரகள. அவரகள�ல உணல�ய�ன பரடச�ய�ளரகள அத�கம மப�ன�ல பதத�ய�ரமமபர இரபப�ரகள. 
��த�ஜயல��ம ஏலழச ச�ஙகள இலளஞரகள.

மச கலறவ�ன க��ம� க�யப�வ�ல இரநத�ர. அதறகள அவரககம க�ஸடமர�வககம கடல�ய�ன மரணப�டகள 
உரவ�க�ன. மச ஜப���வ�ய�வககப மப�ய ச�வதறக�ன க�ரணதலத ந�ம இஙகத�ன மதடமவணடம. க�யப�வ�ம�மய மச 
ஜக�ல�பபட�ல�ககக க�ரணம� அவர க�யப�வ�ன அரச�யல� மறற�க லகவ�டடவ�டட ஜப���வ�ய�வககப மப�கததய�ர�க 
இரநததத�ன.

க�யப�லவ கமயன�ச ந�ட�க உரவ�ககவத�ல மசவ�ன எல�� த�டடஙகளம மத�லவ�லயமய அலடநதன. க�ரணம �ககலள 
ஜக�ஞசம கட ஜப�ரடபடதத��ல த�மன எல��வறலறயம த�ர��ன�ககம ‘அற�ஜவ�ள�’ ஜபறற ஜசயலப�டட�ளர�ன 
ப�ரலவத�ன. ந�ன வர��றலற அற�நத பரடச�ய�ளன ந�ன ஜச�லலவதமப�� �ககளம வர��றம ��றமவணடம எனற 
எணணம.

மச ஜத�டரநத க�யப�வ�ல பதவ�ய�ல இரநத�ரநத�ல, அல�த ஒர மவலள மவற ந�டலட ஜவனற ஆடச�யல�தத�ரநத�ல 
��மவ� மச தங ச�ன�வ�ல ஜசயதத மப�னற அமத மபரழ�லவ த�னம ஜசயத�ரபப�ர. ��மவ� ச�ன�லவ ‘மனமனறற’ த�ன 
லவதத�ரநத த�டடஙகலள மரகக��க அம�ககள ம�ல த�ண�தத�ர. அலத க��சச�ரப பரடச� எனனம மபர�ல அலழதத�ர. 
அதன ம�ம �டசககணகக�ன �ககலள ஜக�னஜற�ழ�தத�ர எனபத வர��ற.

மச அமத �னந�ல� ஜக�ணடரநத�ர. அத�வத தன �ககளகக நல�த என ந�லனதத தனககபப�டததவனகக அவலள 
ப�வநத��கக கடடலவககம தகபபன�ன �னந�ல�. க�யப�வ�ல மச ஜசயத வ�வச�ய ச�ரத�ரததஙகள வ�வச�யதலதபபறற� 
ஒனறம� ஜதர�ய�த பததகபபழ ஜசயத அபதத��ன மயறச�கள. ஆன�ல அதனஜப�ரடட மனற வரடம மச க�யப 
வ�வச�ய�கலள ரததம ஜபரகச ஜசயத�ர.

மசய�ன மனனத�ரணதலத நமப� பரடச�ய�ல ஈடபடட, அபபரடச� மத�றற, ஜக�ல�பபடடவரகள ப� �டசம . அமதமப�� 
மச’லய மனனத�ரண��கக ஜக�ணட பரடச� ஜசயத ஆடச�லயப ப�டதத அம�ககலள தன வ�ரபபபட ��றற மயனற, 
அடல�கள�க ஆகக�, �டசககணகக�ல ஜக�னறவரகளம ப�ர உணட. இரணட உத�ரணஙகள. ஒனற கமமப�டய�வ�ன 
இடதச�ர�ததல�வர�ன மப�லப�ட. எழபதகள�ல அவர கமமப�டய மச எனமற அலழககபபடட�ர. அவர ஜக�னறழ�தத 
�ககள மபபத �டசம. ந�டடன ஜ��தத �ககள�ல மனற�ல ஒர பகத�. இனஜன�ரவர வடஜக�ர�ய�வ�ன க�ம இல சங. அவர 
ஜக�னற �டசஙகள இனனம கணகக�டபபடவ�லல�.

மச ��ஜபரம �ன�த�ப���ன�. ஆன�ல �ன�த க�ததகக நனல� ஜசயதவரல�.  �ககலள மநச�தத, அம�ககள�டம இரநத 
கறறகஜக�ணட க�நத�ய�டமம ஜநலசன �ணமட��வ�டமம அவலர ஒபப�டவத அபதத��னத.  மக�டககணகக�ன �ககள�ன 
வ�ழகலக எனபத ஒர ஜபரம ப�ரவ�கம எனறம, அத�ல தன ச�நதலனயம கனவம அகஙக�ரமம தள�ய�னம தள�மய 
எனறம உணரநதவமன தல�வன. அவன �ககள�ல ஒரவர�க ந�னற �ககலள வழ�நடததவ�ன. �ககளகக அபப�றபடட 
ஜதயவ ப�டதத�ல  இரநத கடடலளய�ட ��டட�ன. ஒரமப�தம ஒரமப�தம அவரகலள அழ�லவமந�கக� 
ஜக�ணடஜசல���டட�ன.

இர க�நத�கள.
ஜத�ணணறகள�ன ஜத�டககதத�ல த��ழகதத�ல இற�ல��னபணலணகளகக எத�ர�ன மப�ர�டடம ஒர மகக�ய��ன சமக 
ந�கழவ�க இரநதத. வள��ன தஞலச ந��பபகத�ய�ல கடம��ர��க அரச இற�ல பணலணகலள உரவ�கக அன�த� 
ஜக�டததத. உணல�ய�ல அத நலஜ�ணணததடன �ய���டதலறலயச மசரநத ப�ர�ள�னற உறபப�னர �ண�சஙகர 
அயயர�ல ஜக�ணடவரபபடடத. அபபகத� �ககளகக மவல�வ�யபலப அள�ககம த�டடம எனற அத ஜச�ல�பபடடத. 
�ன�சஙகர அயயர பலழய �ஹ���மன�ப�ஸ க��கடடதத ஜத�ழ�ல�ய��கக ந�லனவகள�ல வ�ழபவர. அவரகக 
அதத�டடதத�ன சழ�யல ச�ககலகள ஜச�ல�பபடவ�லல�. அல�த ஜச�னன�லம உலறககவ�லல�.

க�ழததஞலசபபகத�ய�ன இயறலக அல�பப தன�ததனல� ஜக�ணடத. கடல� ஓடடய வலர வயலஜவள�கள. கடம��ர��க 
ஆறறவணட��ல உரவ�கம சதபபந��ம� கட��ன உபபந�ர வயலஜவள�ககள ஊற�வர��ல தடகக�றத. இநத சதபபந��ம 
ஒர வ�ணந��ம அல�. ஒரவலகய�ன இயறலகக மக�டலட. இலத அழ�ததவ�டட இஙமக இற�ல பணலணகள 
ஜக�ணடவரவமத த�டடம.



இதனபட இசசதபபந��ஙகள ந�ணடக��க கதலதலககக இற�லமத��ள�களகக வழஙகபபடடன. இலத ஒடடய 
வயலபரபபகலளயம அவரகள வ�ல�கக வ�ஙக�கஜக�ணட�ரகள. இஙமக உபபளமமப�� ஜபர�ய ப�தத� கடட அஙமக 
கட��ன உபபந�லர மதகக� அத�ல இற�லகலள வளரதத�ரகள. உபப ந�ர ஊற� அதறகபப�னன�ல உளள வயலஜவள�கள�ன 
�ணலண மழகக உபப�கக�யத.

இதறஜகத�ர�க தனன�சலசய�ன வ�வச�ய�கள எத�ரபப உரவ�க�யத. இற�ல பணலணகள�ன மத��ள�கள அரச�யலவ�த�கள 
எனபதன�ல அமனக��க எநத அரச�யல கடச�யம அபமப�ர�டடதலத ஜபர�த�க ஆதர�ககவ�லல�. 
இநத�யககமயன�ஸடககடச�ய�ன ஆதரவ இரநத�லம அத மப�ர�டடதலத மனஜனடககவ�லல�.

இநந�ல�ய�ல இடதச�ர� த�வ�ர இயககஙகள உளமள பகநதன. இநத�யக கமயன�ஸடக கடச� ஊககஜ�டகக�ததன 
இலடஜவள�லய பயனபடததவமத அவரகள�ன மந�ககம. த��ழகம மழகக ‘இற�ல பணலண அழ�பப மப�ர�டடம’ எனற 
ஆளயரதத�றக எழத�பமப�டட�ரகள. கடமவ ப�ர�ள�னறன பனற�கள�ன ஜத�ழவம, இநத�யமதச�யம ஒர ����மவல� 
மப�னற வலசகள. தன�தத��ழந�டகமக�ர�கலகலயயம இற�லபணலண ஒழ�பலபயம இலணததககட தணடப�ரசரஙகலளக 
கணடரகக�மறன. ஆன�ல ஒர ஜபர�ய வனமலற ஜவடககம எனற எணணம சவஜரழததககள ம�ம உரவ�ககபபடடத.

த�ரவ�ரர�ல அவரகள நடதத�ய இற�லபணலண அழ�பப மப�ர�டட ந�ள�ல ந�ன அஙமக இரநமதன. பத�மனட மபர 
மபரநத ந�ல�யம அரக�ல இரநத க�ளமப�ன�ரகள. ப� இடஙகள�லம மதடயப�ன ய�மர� ஜக�ணடலவதத�ரநத ஒர 
�ணஜவடடலய ஒரவர லகய�ல வ�ஙக�கஜக�ணட�ர. க�ளமப� மக�ஷஙகள மப�டடபட நடநத�ரகள. இநத�ய�மவ 
த��ழகததகக வ�டதல�ஜக�ட, க�ச��ரதலத நசகக�மத, மப�னற ப� மக�ஷஙகள நடமவ இற�ல பணலண பறற�யம 
ஒ��ததத. இரநறட தரததககள அவரகலள மப���ஸ லகத ஜசயத மவன�ல ஏறற� ஜக�ணட ஜசனறவ�டட�ரகள.

இநதச சநதரபபதலதப பயனபடதத�கஜக�ணட மப���ஸ இற�ல பணலணகளகக கடல�ய�ன க�வல மப�டடதடன அதறக 
எத�ர�கப மப�ர�டய வ�வச�ய�கலள நகசல�ட மதத�லர கதத� கடல�ய�க ஒடககவம ஆரமப�ததத. இற�லபணலண 
எத�ரபப மப�ர�டடம ந�னறத. இடதச�ர� த�வ�ர இயககஙகள த��ழ�லச மக�ர� இலச எத�ரபபப மப�ர�டடததகக சடசசட 
நகரநத�ரகள.

இநந�ல�ய�லத�ன சரமவ�தயத தல�வர�ன ஜ�கனன�தலனயம க�ரஷணம��லளயம கணட வ�வச�ய�கள தஙகளகக 
உதவமபட அலழதத�ரகள. ஜ�கனன�தன அவரகள�டம தனனலடய மப�ர�டடதத�ல அவரகளகக இழபப ஏதம இரகக�த, 
ஆன�ல ப�ன ஜபற சறமற த��த��கம எனற�ர. அதவலர கடச� மபதம இல���ல �னம மச�ரவற��ல கடமவ ந�றக 
மவணடம, மடய�� எனற�ர. வ�வச�ய�களகக மவற வழ�மய இலல�.

[Click for a larger view]

மத��ல க�ர��ம க�ர����கச ஜசனற க��தஜத�ழ���ளரகள ஜபணகள மப�னறவரகலள த�ரடட அவரகள�டம வ�ஷயதலத 
வ�ளகக�ன�ர ஜ�கனன�தன. உணல�ய�ல அலத அனறவலர எவரம� ஜசயயவ�லல�. மப�ர�டடதத�ல ப�த�ககபபடட 
அலனவரம�, கழநலதகள உடபட, க�நதஜக�ளள மவணடம எனற வ��யறதத�ன�ர. அதறக அம�ககள�ன ஆய�ரம 
ப�ரசச�லனகலள அவர பஞச�யதத ஜசயத த�ரகக மவணடய�ரநதத.

அதன ப�ன ஒடடஜ��ததக மக�ர�கலககலள உரவ�கக� அரசகக அனபப�ன�ர. எல�� அத�க�ர வ�சலகலளயம மலறபபட 
தடடன�ர. மக�ர�கலககளகக அரசம அத�க�ர வறகமம கலறநதபடச வ�ககறத�கலளய�வத அள�கக மவணடய�ரநதத. 
இநத�ய �னந�யகம அள�தத எல�� வ�யபபகலளயம பயனபடதத�கஜக�ளவத அவரத வழ�மலற. தஙகளகக ஆதரவ�ன 
எல�� சகத�கலளயம கடமவ மசரததக ஜக�ணட�ர. கற�பப�க இநத�ய கமயன�ஸடககடச� அவரகக உறதலணய�க 
இரநதத. ஊடகஙகள அலனதத�லம ஜத�டரசச�ய�க ஜசயத�கள வரசஜசயத�ர. உசசந�த� �னறதத�ல வழகக ஜத�டதத�ர.

அனற ந�ஜடஙகம நடநதவநத சழ�யல மப�ர�டடஙகளடன தன மப�ர�டடதலதயம இலணதத அதறக ஒர மதச�ய 
மகக�யததவதலத உரவ�கக�ன�ர. தஞலசகக வநதன� ச�வ�, ம�த�படகர, சநதர��ல பககண� மப�னறவரகள வநத�ரகள. 
அதன ப�ன மனலனபமப�� ஒர ��வடடபமப���ஸ அத�க�ர�மய� ஆடச�யமர� அவரத வ�ரபபபபட த�ர��ன�ககம 
வ�ஷய��க அத இரககவ�லல�

ஜத�டரசச�ய�ன �ககள மப�ர�டடஙகலள ந�கழதத�ன�ர ஜ�கனன�தன. ஏர�ள��ன �ககள கடமபம கடமப��க பஙமகறகக 
கடய மறற�லம வனமலற இல��த மப�ர�டடஙகள அலவ. அவறறகக வனமலற மதத�லர கதத அரமச� மத��ள�கமள� 
மடய�தவ�ற ப�ரததக ஜக�ணட�ர. மப�ர�டடம, மபசசவ�ரதலத, வ�ககறத�கலளப ஜபறதல, ஜபறற வ�ககறத�களகக 
ம�ல ��ணடம மப�ர�டடம எனற வ�ட�பப�டய�க ந�கழவத இபமப�ர�டடம.

ஜ�கனன�தன ஜத�டதத வழகக�ல உசச ந�த��னறம 1996 ல இற�லபணலணகளகக தலட வ�த�ததத. அநத த�ரபலப வ�ளககம 
கடடததகக ஜசனலனய�ல ந�ன ஜசனற�ரநமதன. சநதர��ல பககண�லவ அஙகத�ன சநத�தமதன. அநதக கடடம பறற� 
த�ன�ண�ய�ல ஒர கற�பபம எழத�மனன. சநதர��ல பககண�வடன ஒர மபடட எடதமதன. ஆன�ல அலத எநத இதழம 
அபமப�த ப�ரசர�ககவ�லல�. ஒர வ�ர இதழ ச�ற�ய கற�பப�க ��றற� அசச�டடத, அவவளவத�ன.

வழகலக அமலபடததகமக�ர� ��ணடம மப�ர�டடம நடதத�ன�ர ஜ�கனன�தன. ந�த��னற அவ�த�பப வழககம ஜத�டதத�ர. 
அதறகள பத�ய இற�லபணலணகளகக�ன ஜபரம த�டடஙகள லகவ�டபபடடன. மத��டகள ஜசயதவரகள 
மவறவழ�ய�ல���ல சடடதலத பயனபடதத� மப�ர�டக ஜக�ணடரநத�லம இற�லபணலணகள அமனக��க ந�னறவ�டடன.



�னந�யகதத�ல எநத ஒர மப�ர�டடமம ஒர ச�ரசம ம�ம� மடய மடயம.அநத ச�ரசதத�ன வ�லளவ மப�ர�டபவரகளகக 
ஜபர�ளவககச ச�தக��க இரநத�ல அதஜவ ஜவறற�. தஞலசபபகத� வ�வச�ய�கள இனறம ந�லனவகரம ஒர மப�ர�டடம 
அத என ஜசனற வரடம த�ரவ�ரர ஜசனறமப�த  உணரநமதன.

இநதப மப�ர�டடக��தத�ல ந�ன ஜ�கனன�தலனச சநத�ககச ஜசனமறன. அபமப�த அவர த�ரததலறபபணட அரமக ஓர 
ச�றறர�ல தஙக�ய�ரநத�ர. அபமப�மத மபப�ன தளரசச�கக ஆள�க�ய�ரநத�ர. க�ரஷணம��ள எனன�டம சரகக��கப 
மபச�ன�ர. ‘மப�ர�டடமன மப�ய� அநத �னஙகள லகய�� வசச�ரகக�றலத ஜத�ல�கக வ�டபப�ட�த�ல��ய�? அவஙகளகக 
ஜந�ம மவணம. ஜவளள�ல� ஜசயயணம. அதககணட�னலத ஜசயய மவணடயதத�ன’

க�நத�யபமப�ர�டடதத�ன மனற அடபபலடகலளச சரகக��ன ஜச�றகள�ல க�ரஷணம��ள ஜச�னன�ர. ஒனற ”நம� 
�றதரபபககம அவனகக�ன ந�ய�யஙகளம வ�ழகலகயம எல��ம உணட. அவன அழ�ஞச ந�� வ�ழமவணட�ம. நம�லள 
அவன அழ�ககவம மவணட�ம. அவனகக எனன ஜச�ல� இரககனன மகபமப�மஸ”

இரணட, ”க�நத�யபமப�ர�டடமன� ப�டவ�த�� ஜத�டரசச�ய� மப�ர�டகக�டமட இரகக�றத. மப�ர�டடம 
ப�னன�டபமப�றதனன� அபப ந�பப�டடகக�டறத. மபசசவ�ரதலதகக எநத சநதரபபம ஜகலடசச�லம அலத 
வ�டறத�லல�.மபசசவ�ரதலதயம மப�ர�டடமத�ஙக”

மனற”சடடபரவ��தத�ஙக எல��தலதயம ஜசயயணம. அபபத�ன மபசறதகக எடம இரககம. ஒர சடடதலத எதககறத� 
இரநத� அதகணட�ன க�ரணஙகலள ஜச�ல��டட த�டடவடட�� எதககணம. அலதயம சடடபரவ�� ஜசயய��ம. 
சடடதலத ��றண��ன� அலதயம ஒர �ககள மப�ர�டட��தத�ன ஜசயயணம”

க�ரஷணம��ள சறற கற�ர�ன மபசசம கடல�ய�ன ஜச�றகளம ஜக�ணடவர�க இரநத�ர. ஜ�கனன�தன�ன உடலந�ல� 
ச�ரநத அத�க��ன கவனம எடததஜக�ணட�ர. அவலர பதத ந���டஙகளகக ம���கப மபசவ�டவ�லல�. எனலனயம 
அலர�ண�மநரதத�ல க�ளபப�வ�டடவ�டட�ர. ஜ�கனன�தனகக இலறநமப�கலக இரநதத� எனற ஊக�கக மடயவ�லல�. 
க�ரஷணம��ள அடககட கடவலளபபறற�ச ஜச�னன�ர. ஏர�ள��னவரகள�டம த�னமம மபச�ஜபஜபச� ��க மதலவய�ன 
வ�ஷயஙகலள �டடம ரதத�னசசரகக��க மபச� அடதத ஆலள மந�கக� ஜசனறவ�டம வழககம இரநதத.

க�ரஷணம��ளகக அபமப�மத லககளம தல�யம சறற நடஙக ஆரமப�தத�ரநதன. ஜ�கனன�தனகக �றத�யம இரநதத. 
அநத மத�ய தமபத�கள அத�கம மபச�கஜக�ளள��ல 
ஒரவமர�ஜட�ரவர க�டடய ப�ர�யமம அககலறயம  அலத—  
அவரகள இயலப�க ஒரவரகஜக�ரவர ஒதத�லசவஜக�ணட 
வ�ழநத மலற எனற ஜச�ல���ம  எனலன ��கவம ஜநக�ழசஜசயதன— .  அவரகள�ன ��க எள�ல�ய�ன அனற�ட 
வ�ழகலக க�நத�கக உகககம வ�த��கமவ இரநதத. க�நத�யதத�ன ச�க�� மகக�யததவதலத ந�ன அற�நதத 
அபமப�ர�டடஙகள ம�ம�.

க�ரஷணம��ளகக இபமப�த 82 வயத. [1926] ��றற மந�பல எனற அலழககபபடம வ�ழவ�த�ர உர�ல�கக�பப வ�ரத 
அவரகக இவவரடம அள�ககபபடடரகக�றத. ஏலழ த��த கடமபதத�ல ப�றநத க�ரஷணம��லள அவரத ஜபறமற�ர  10 
வயத�ல க�நத�யவ�த�யம சரமவ�தய தல�வர��ன ஜச\நதரம ர��சசநத�ரன�டம ஜக�ணடஜசனற வ�டடவ�டட�ரகள. அவர 
க�நத�ய இயககஙகள�ம�மய வ�ழநதவர. க�நத� நடதத�ய மப�ர�டடஙகள�ல க�நத ஜக�ணடவர. க�நத�யடன ஒமர 
கடடம�லடய�ல அ�ரநத மபச�யவர.

1950 ல சரமவ�தய இயகக மப�ர�ள�ய�ன ஜ�கனன�தலன க�ரஷணம��ள த�ர�ணம ஜசயதஜக�ணட�ர. ந����ல�� 
வ�வச�ய�களகக�கப மப�ர�டவதக�க ‘க�நத� அல�த� ந�ல�யம’ எனற அல�பலப 1969 ல அவரகள இரவரம மசரநத 
அல�தத�ரகள. அவரகளகக உபர� ந��ஙகலளப ஜபறறததரவதறக�ன இயகக��க LAFTI [Land For The Tillers Freedom] 
எனற அல�பலப 1981 ல ஆரமப�தத�ரகள. ஆகர��பப�ல இரநத ப� ஆய�ரம ஜப�த ந��ஙகலளக கணடலடநத 
சடடபரவ��கப மப�ர�ட ந����ல�� வ�வச�ய�களககப ஜபறறததநத�த�ரகக�ற�ரகள.. க�டடததடட 13000 ஏககர.

சஙகர��ஙகம ஜ�கனன�தனகக இபமப�த 95 வயத. ந�லனவ�றறல ஜபரமப�லம இழநத ந�ல�ய�ல உளளத. ஜசலவநதக 
கடமபதத�ல ப�றநத ஜ�கனன�தன 1930 ல க�நத�ய�ன அலறகவல� ஏறற படபலப உதற� சதநத�ரப மப�ர�டடதத�ல 
கத�தத�ர.உபப க�யசசம மப�ர�டடதத�ல ஈடபடட ச�லறஜசனற�ர. ப�னனர ஜவளலளயமன ஜவள�மயற இயககதத�ல 
ச�லறஜசனற சதநத�ரம க�லடபபதவலர ச�லறய�ல இரநத�ர. சதநத�ரம க�லடததப�னனமர த�ர�ணம ஜசயதஜக�ளவத 
எனற எணணம இரநதல�ய�ல 1950 ல பத�ன இயககதத�ல இரநத க�ரஷணம��லள �ணம பர�நதஜக�ணட�ர. வ�மன�ப� 
ப�மவய�ன பத�ன இயககதத�லம ப�னனர சரமவ�தய இயககதத�லம ஜத�டரநத எழபத�ணடகள�க சமகபபண�ய�ல 
ஈடபடடரகக�ற�ர.

மச�ல� எழத�ய ‘பரடச�ய�ல பதத ��ரகள’ எனற வ�ழகலக வர��ற ஜ�கனன�தன க�ரஷணம��ள தமபத�ய�ன ச��ய�த 
மப�ர�டட வ�ழகலகலயபபறற�ய ச�றநத ஆவணம.  1987 ல சவ��� ப�ரணவ�னநத� வ�ரத, 1988 ல �மன���ல ப��ஜ வ�ரத, 
1989 ல பத�ஸ வ�ரத, 1999 ல சவ�டசர��நத க�நத� அல�த�வ�ரத ஆக�யவறலற இததமபத�ய�னர ஜபறறளனர. வ�ஷ�ஙடன 
ச�ய�டடல பலகல� ஓபஸ வ�ரத அற�வ�தத�ரகக�றத. கலடச�ய�க ஸவ�டன�ன ஜபரல�ககர�ய வ�ரத. [Rightlivelihood 
Award] மச�����ய சமகபபண�ய�ளர ஆஷ� ஹ�க�, அஜ�ர�ககச ஜசயத�ய�ளர அ��, ஜ�ர�ன�ய ட�கடர ம��ன�க� 
ஆக�மய�ரகக இவரடன மசரநத பக�ரநத அள�ககபபடக�றத.

எல�� வ�ரதகலளயம தஙகள மசலவய�ம�மய ஜச�வ�டடரகக�ற�ரகள இததமபத�ய�னர. ��றற மந�பல பர�ச க�டடததடட 
34 �டச ரப�ய அடஙக�யத. அலதகஜக�ணட ஒர இ�வச வ�டகடடம இயககதலத ஆரமப�ககமவணடம எனற 



த�டட��டடரகக�ற�ர க�ரஷணம��ள.

எனன க�ரணதத�ல க�நத� பததர ஏச வர�லசகக லவககபபடக�ற�ர? எனன�டம �லறநத ச�றப� ��ர� மபககர ஜச�னன�ர 
‘பததர ந�லறய பததரகலள உரவ�கக�ன�ர. ஏச பல��ய�ரம ஏசககலள உரவ�கக�ன�ர. க�நத� ஏர�ள��ன க�நத�கலள 
உரவ�கக�ய�ரகக�ற�ர’ . ��ர� மபககர கட க�நத� உரவ�கக�ய ஒர க�நத�த�ன.

நம கணமன வ�ழம இர க�நத�கள. க�நத�கக �ரணம இலல�.

http://www.rightlivelihood.org/jagannathan_pictures.html
http://www.rightlivelihood.org/jagannathan.html

க�நத�ய�ன எள�ல�ய�ன ஜச�வ
ச��பதத�ல ஒர வ�வ�ததத�ல நணபர ஒரவர ஜச�னன�ர. ”க�நத�ய�ன எள�ல� ��கவம ஜச�மவற�யத எனற சமர���ன� 
ந�ய�ட ஜச�னனத�கப படதமதன. ..”அவர மனற�ம வகபப�லமப�கம ஜச�வ�ல ஐமபதமபர மதலவகபப�ல மப�க��ஜ�னற 
சமர���ன� ந�ய�ட ஜச�ல��ய�ரகக�ற�ர. அதறக ஒர ந�ள மனபத�ன 
அ��தன�டம அலதபபறற� மபச�க ஜக�ணடரநமதன — 
க�நத�ய�ன மனற�ம வகபபப பயணம பறற�ய சமர���ன� ந�யடவ�ன க�ணடல�.

அலத வர��றறர�த�ய�கப ப�ரகக மவணடம.  ந�த ஆரமபக�� மதசததல�வரகஜளல��ம அடபபலடய�ல ச���ன�யரகள. 
ஆன�ல ஜத�டரசச�ய�க �க�ர���ககள�ன, லவஸர�யகள�ன, வ�ழகலகலய ப�ரததகஜக�ணமட இரநத�ரகக�ற�ரகள. 
ர��ர�கம எனற�ல அரசதமத�ரலண எனபலத கணட கறற வளரநதவரகளத�மன அவரகள? க�நத� அவரகலள கதர 
தண�ய�லம எள�ல�ய�லம கடடபமப�டடரநத�ர. உளமள அவரகள�ன ஆத�� ஏஙக�க ஜக�ணடரநதத. இநத�ய�வககச 
சதநத�ரம க�லடதததம� ந�த க�ஙக�ரஸ தல�வரகள அலனவரம� லவஸர�ய ஆகம கனவகலள வளரகக 
ஆரமப�ததவ�டட�ரகள.

அகக�� நம தல�வரகள�ன அநதரஙகஙகலளபபறற� எழத�ய 
அத�க�ர�டடதத�னர அலனவரம� ஜச�ல��ய�ரககம ஒர வ�ஷயம உணட  மநர படமடல உடபட எவரம� – 1946 வலரகட 
இநத�ய�வகக மழச சதநத�ரம க�லடககம எனறம அத�ல த�ஙகள உயரபதவ� வக�கக மடயம எனறம கனவ கணடத�லல�. 
அநத வ�யபப வநததம� அவரகள�ன உசசகடட கனவகள கட கணஜணத�மர வநத ந�னறன. லகஜயடடம தரதத�ல 
ஒள�வ�டடன. அவரகள தலடய�கக கணடத க�நத�லயதத�ன. ஆகமவ அநத கணம� க�நத�லய உதற�யம வ�டட�ரகள. 
வடடம�ல� ��ந�டலட ச�ண�ஜ�ழக�ய தலரய�ல அ�ரநதகட நடதத��ம எனறம லவஸர�ய ��ள�லகலய  ��யச�யம 
ஆகக��ம எனறம ஜச�னனவர க�ழவர.

ஆடச� ��ற�யதம தஙகள ��ள�லகலய �றச�ரல�பப ஜசயயமவ க�ஙக�ரஸ ஆடச�ய�ளரகள �டசஙகலள 
அளள�ய�லறதத�ரகள எனபத வர��ற. மதல கடயரசததல�வர�ன ர�ம�நத�ர ப�ரச�த தனககர�ய மவல�ய�டகள �றறம 
அ�ஙக�ரஙகளடன லவஸர�ய ��ள�லகலய ம�லம அழகபடதத� ம�லம ப�நற மவல�ய�டகலள ஜக�ணடவநத�ர. 
��ள�லகலய கஙலக ந�ர�ல கழவ� ��ஜபரம மவளவ�கலள ஜசயத�ர. சமர���ன� எனற ‘சமட� மப�யட’ அவரத �கள 
பத��� ந�ய�ட வழ�ய�க மநரவடன இரநத உறலவபயனபடதத� ஜபரம பதவ�கலள ஜபறற�ர. மநர கடமபம� ஒர 
சகரவரதத� கடமபதத�ன ஜச�கசகலளயம பகடடகலளயம அனபவ�கக ஆரமப�ததத. கற�பப�க வ��ய�டச�� பணடட 
எபமப�தம� தனலன இநத�யப மபரரச�ய�க எணண� வநதவர.

உததரப�ரமதச கவரனர�க இரநத சமர���ன� ந�ய�ட லவஸர�யகக உர�ய  பகழஜபறற ர��ர�க தன� ரய���ல ச�ம�� 
ஜசனற�ர. மழகக ஜப�னன�லம படட�லம ஆன அரண�லன அத. அலதபபறற� மகரள இதழ�ளர ஒரவர�ன மகளவ� 
எழநதத, க�நத� மனற�ம வகபப�லத�மன ஜசனற�ர எனற. அதறக அமல�ய�ர ஜச�னன பத�லத�ன க�நத�லயபபறற�ய 
வ��ர�சனம. அத க�நத�ய அறகமக�டப�டகலள உதறததடதத க�ஙக�ரஸ�ன கரல.  க�ஙக�ரஸ�ல 
எவரம� க�நத�கக�க வ�த�டவ�லல�  அவரகள ச�ம��–  
ரய�லகலள ந�ய�யபபடதத�ய�கமவணடய ந�ல�ய�ல இரநத�ரகள.

க�ஙக�ரசகக க�நத� க��தத�ல க�டடததடட ந��லர �டசம மழமநர ஊழ�யரகள இரநத�ரகள. சமபளம ஜபறம 
ஊழ�யரகள.  அவரகளகக ��தம எடடண� ஊத�யம அள�ககபபடடத. படமகவ���ன வறல�ய�லத�ன அவரகள வ�ழநத�க 
மவணடம. வகக�லகள, ���நத�ர ப�ளலளகள, படடத�ர�கள அநத ‘வர��னததககள’ வ�ழநத ஊர ஊர�கச ஜசனற 
பண�ய�றற�ன�ரகள. ஜவறநதலரய�ல படதத இரநத உணட க�லநலடய�க அல�நத�ரகள. நவ�ன இநத�ய�வ�ன 
எழதத�ளரகள, ச�நதலனய�ளரகள, பரடச�ய�ளரகள ஜபரமப���னவரகள இநத ந��லர�டசம மபர���ரநதத�ன 
வநத�ரகக�ற�ரகள. ப�மரமசநத,பஷ�ர,பனன��ல படமடல,த�ர�சஙகர ப�னர��, ச�வர��க க�ரநத, வ�பத�பஷன மதல 
ச�.ச.ஜசல�பப� வலர மதல தல�மலற இ�கக�யவ�த�கள அலனவரம� அநத பர�ர�கள�ல இரநத எழநதவரகமள. அநத 
எள�ல�ய�ல உளள அவரகள�ன த�ய�கம� எள�ய �ககலள க�ஙக�ரலஸ மந�கக� இழததத.

எணண�பப�ரஙகள, க�நத�வரமவலர க�ஙக�ரஸ�ல அநதப பணப�ட இரநதத�? சடடம�லதகளம மபர�ச�ர�யரகளம 
மதலவகபப�ல ஜசனற கடச�கடடய க��ம அத. வரடமமத�றம ��ந�ட மப�டவதறக அல���ல எதறகம க�ஙக�ரஸ 
கட����ரநத க��ம. [உணல�ய�ல க�ஙக�ரஸ எனற மபமர ��ந�ட எனற ஜப�ரள�ல  மப�டபபடடத. ஜவறஜ� 
கடடஙகள நடததவதறக ம���க க�ஙக�ரலஸ ஒரஜவக�ன இயகக��க ஆககம மந�ககம�தம மனமன�டகளகக 
இரநதத�லல�.] எள�ய �ககளககம அவரகளககம ஜத�டரபம இலல�. க�நத� எபபட ப��டசம ஊழ�யரகலள கவரநத�ர? 
மக�கம�ய�டமம த��கர�டமம இல��த எத அவர�டம இரநதத? எள�ல�. மனனத�ரண��ன எள�ல�.



க�நத� உடதத எள�ய உலட,ச�பப�டட அல��ன�யததடட, தஙக�ய மக�லரபப�ய, உடல மதயததக கள�தத ஜவளலளககல 
இவறறடன அவர மவற எநத ஜபடடய�ல பயணம ஜசயய மடயம?தன எள�ல�லய க�நத� ரகச�ய��க லவதத�ரககவ�லல�. 
அத அவரத ப�ரகடனம. எள�ல�ய�க இரபபலத ப�ரகடனபபடதத�யத வழ�ய�க அவர மனலவககம அலறகவலகள 
ஏர�ள��னலவ. �னனரகளககம ப�ரபககளககம அத ஜதள�வ�கமவ ஒர ஜச�லல�ச ஜச�னனத, அவரகள�ன க��ம 
மடநதவ�டடத, எள�யவரகள�ன க��ம வநதவ�டடத எனற. வ�கமட�ர�ய� ர�ண�கமக க�நத� தன உலடம�ம அநதச 
மசத�லய ஜதளளதஜதள�வ�கச ஜச�னன�ர. எள�ய மக��ண உலடயடன சகரவரதத�ன�ககச ச��ன��கச ஜசனற மபசச 
வ�ரதலத ம�ல�மன அ�ரநதபட!

இனறவலர நமல�சசழ உளள ந�டகள�ல �னந�யகம இலல�. ஏன? ச���ன�யரகலள ஆடச�ய��ரகள�க ஏறக அஙகளள 
�ககள�ன �னம ஒபபவ�லல�. ஆர.ஜவஙகட ர��ன ஆபர�கக ந�ஜட�னறகக ஜசனறமப�த நடநதத�க ஒர மவடகலகலயச 
ஜச�லவ�ரகள. கமப�ர��ன ப�தக�வ�ர ப�னன�ல வர ஜவஙகட ர��ன ஊரவ���கப மப�னலதக கணட ஆபர�கக 
ஜபணஜண�ரதத� மகடட�ள�ம ‘�ன�த�பத� கமப�ர ��க இரகக�ற�ர. மனன�ல ய�ரத ஒர கடகட க�ழவன?’எனற. 
பல��ய�ரம வரடதத இநத �ரப த�ரவலட �னனலர த�ர����கமவ கணடத. த�ர��ல�மய ர��ன ,கணணன என 
�னனரகள�க வணஙக�யத. ஒர �ர���ன வர��றறக கணதத�ல அத எள�ய மக��ணத�ர�லய �னனரகளகக ம���ன 
அத�க�ரததடன அ�ரதத�யத. அநத நணண�ய பர�த��ல இரநதத�ன ந�த அழ�ய�த �னந�யகம ப�றநதத. க�நத�ய�ன 
உலடலய பர�நதஜக�ணட ச���ன�ய வ�வச�ய�ய�ல , சல�யறகடடப ஜபணடர�ல உளளத இநத�ய �னந�யகதத�ன 
அஸத�வ�ரம.

ஜதன த�ரவ�த�ஙகர�ல க�நத� வநதமப�த ர��பகத�ய�ல ஊற�ய என ப�டட ஜசனற ப�ரதத�ரகக�ற�ர. ” ஒர ஸ�த 
சனய�ச� ! �க�ர���வ�ன சரகக�ர மப�ய�. இன� சனய�ச�யமட சரகக�ர�ண”  எனற பர�நதஜக�ணட�ர.  
அநதபபர�தலத�ன ச�த�ய �ன அல�பப ஜக�ணட அவலர ‘இன� ந�ட�ரஜட சரகக�ர�ணஸ..அவன�ககம நமமமட ர���ஸ
ஆள பர� மய�கயனஸ’ எனற உளவ�ஙகச ஜசயத கலடச�வலர க��ர���ன த�வ�ர ஆதரவ�ளர�க ஆகக�யத. ��பப�ல 
இரநத க��ர�ஜ �ல�ய�ளதத�ல ‘ஜ�டச��ககடடயமம� ஓடட மப�டடரஙக’ எனற உர�ல�யடன ஆலணய�டடவ�டடச 
ஜசலவ�ர.”ஜபணணஜகடட ந�ட�மர”எனற ப�டட இஙக�ரநத கவவ�ள. ப�டடகக க��ர�ஜ ம�ல த�ர� �னககலற 
அவவ�ஷயதத�ல

க�நத�கக அனற அரச�ஙகத ஜத�ணடரகள�ன ���னத�ரகள�டம இரநத  கடல�ய�ன எத�ரபப இரநதத. க�நத� 
அவரகள�ன அத�க�ரததககதத�ன மவடட லவகக�ற�ர எனபலத அவரகள அற�வ�ரகள. இநத�ய�வ�னஜபரமபகத� அவரகள�ன 
ரவடககடடஙகள�ல ஆளபபடட க��ம அத. ஆகமவ க�ஙக�ரஸ ஜத�ணடரகலள க�நத� அற�ய��ல க�நத�ய�ன மனற�ம 
வகபப ஜபடட மழகக ஏற� க�வல அள�கக படமடல ஏறப�ட ஜசயத�ர. சமர���ன�ய�ன அறப �னம கற�பப�டவத இலதமய. 
‘க�நத� மனற�ம வகபப�ல ஜசனறதன�லத�ன க�ஙக�ரஸ நடநதஜசனறத’ அவவளவத�ன அவரகக ஒர ச�நத�ககம 
இநத�யன அள�ககம பத���க இரகக மடயம.  அலதச ஜச�னனவர இ.எம.எஸ நமபத�ர�பப�ட. … சமர���ன�களம 
மநரககளம க�ஙக�ரலஸ வழ�நடதத�ய�ரநத�ல அதன ஜத�ணடரகள ரய�ல இல��த ஊரகளககச ஜசனற�ரகக ��டட�ரகள. 
ஜக�ளலககளம மக�டப�டகள�ல�, த�ய�கம� இயககஙகலள உரவ�ககம ஆத� சகத�.

இலதபபர�நதஜக�ணடவரகள கமயன�ஸடகள �டடம�. இ.எம.எஸ நமபத�ர�பப�ட அவரத 
வ�டடல ஒமர ஒர படமத�ன லவதத�ரநத�ர  க�நத�ய�ன படம– . அவரத�ன இ.எம.எஸஸ¤கக தன�வ�ழகலகய�ல ஆதரசம. 
கலடச�வலர தன சடலடலய த�மன தலவததபமப�டட வ�ழநத க�நத�யவ�த� அவர. தல�வன அபபட இரநததன�லத�ன 
ஜத�ணடரகள ச�ஙக�ள ட கடதத கடச� மவல� ஜசயத�ரகள. க�நத� இறநத �றகணம� க�ஙக�ரஸ�ல அநத 
ஜத�ணடரபணப�ட இல���ல ஆய�றற. க�ச ஜக�டதத�லத�ன க�ஙக�ரஸ ஜத�ணடன ஜக�டப�டகக வரவ�ன. தல�வர 
லவஸர�ய ரய���ல மப�கமமப�த நடநதமப�க அவன எனன மடட�ள�?

மநறற ப�ரவத�பரம சவஜரஙகம ச�ப�எம ·பல எனற எழத�கஜக�ணடரபபவரகலளப ப�ரதமதன. எல��ரம க�ல�ய�ல 
ஊலரககடடம க�டடந�யககரகள. தனன�ரவத ஜத�ணடரகள. அரக�ம�மய வ��யக�நத கடச� , த�மக கடச�கள�ன 
��ஜபரம சவஜரழததககள. அலவ ஜடணடர மப�டட கடடணம அள�தத ஒமர ஜபரவ�ளமபர ந�றவனதத�ல உயரதர 
ஏஷ�யன ஜபய�ணட�ல வலரயபபடடலவ. அவறறகக�ன பணம ஜபரமத��ள�கள�ல ஜக�டககபபடடரககம. கமயன�ஸடக 
கடச�கக க�டடந�யககரகள ஏன வலரக�ற�ரகள எனற�ல சறற அபப�ல அவரகள�ன தல�வரம ப�ர�ள�னற 
உறபப�னர��ன வகக�ல ஜபல��ர��னம அமதமப�� த�ரகடலவயடன மவடடலய �டததககடடக ஜக�ணட ந�றப�ர 
எனபதன�லத�ன. ப�ல வ�ஙகபமப�கமமப�த அத�க�ல�ய�ல சவஜரழதத வலரயம ஜத�ணடரகள அரமக ப�ட ப�டததபட 
ஜ�.மஹ�சசநத�ரன எனற ஜபரமதல�வர ந�றபலத ஜசனறவரடம ந�மன கணடரகக�மறன.

மனற�ம வகபப�ல ஜசலலம மக��ண�ணடய�ன க�நத� ஒர உய�ரளள பத�லக. அதன ஜபயமர �னந�யகம எனற 
பர�நதஜக�ளள �னச�டச�மய� வர��றறப ப�ரகலஞமய� சறமற த�றநத�ரநத�ல �டடம மப�த��னத.

க�நத�யம ச�த�யம
from jeyamohan.in by ஜ�யம��கன

த�ர ஜ�யம��கன,

க�நத�ய�லரபபறற�ய உஙகள பகழ��ல�கலள வ�ச�ததகஜக�ணடரகக�மறன. க�நத�ய�ர ச�த�லயபபறற� எனன ஜச�னன�ர 
எனற உஙகளகக ஜதர�ய��? ஜதர�நத�ல �ழபப��ல பத�லஜச�ல� உஙகள�ல மடய��? வரணமம ச�த�யம இநத�தலத 
க�ததலவ எனறத�மன அவர ஜச�னன�ர? ச�த�யல�பப இநத�ய�வகக மதலவ எனற ஜச�ல�வ�லல� எனற ந�ஙகள 



ஜச�ல� மடய��?லபமத� ந�ன அனபப�ய ம�றமக�ளகலள வ�ச�யஙகள. இனனம மவணடஜ�னற�ல ஒர நற பகக 
ம�றமக�ளகலள உஙகளகக அனபபக�மறன.

பலசஜசயபவன பலசஜசயய மவணடம , ��ம அளளக�றவன ��ம அளளமவணடம எனற ஜச�னனவரத�மன அநத 
பன�ய�? அதறக�கதத�மன அவலர ச�த� இநதககள �க�தத�� எனற தகக� லவததக ஜக�ணட�டன�ரகள? இநத 
உணல�லய �ழபப�வ�டட ப��ல�மப�டட ஜதரவ�ல ந�றகலவதத�ல நமபவதறக இனனம �ககள தய�ர�க இலல�.

�ன�தலன �ன�தன�க �த�ககதஜதர�ய�த ஒரவலர, �ன�தனககம �ன�தனககம இலடமய இரககம ஒடககமலறலய 
ந�ய�யபபடதத�ய ஒரவலர �க�தத��வ�க எபபட ஏறபத? நல� �னஷன�கககட ஏறறகஜக�ளள மடய�த. ஒர 
ம��சடபமபரவழ�லய அமய�கக�யலன �க�தத��வ�க ஆகக ந�ஙகள எனன சபலபககடட கடடன�லம த�ர�த.

ச�த�லய மனலவதத ந�ய�யபபடதத�ய க�நத� இநத�ய�வகக எனன நனல� ஜசயத�ர. உஙகளகக மநரல� இரநத�ல 
இதறக �டடம பத�ல அள�யஙகள ப�ரகக��ம

K.ஜ�ப��ண�ககம
**

அனபளள ஜ�ப��ண�ககம,

க�நத�லயபபறற�ப மபசமமப�த ச�றப� ��ர� மபககர ஜச�னன ஒரவர� என ந�லனவ�ல ந�னறத, அவர ச�க��தத 
க�ஙக�ரஸதல�வரகள அலனவலரயமவ�ட ம�றகதத�யரகளகக ஜநரகக��னவர�கத மத�னற�ன�ர எனற. மபககர�ன அநத 
�னபப�மபதத�ல மகக�ய��ன ஓர உணல� �லறநதளளத.

அநத உணல�லய மவற ஒர மக�ணதத�ல சநதர ர��ச��� அவரத உலரய�ட��ல எனன�டம ஜச�னன�ர, க�நத�ய�ன �னம 
எனபத ஒர நவ�ன ம�றகதத�ய �னம எனற. க�டடததடட ஓர அற�வ�ய�ற�ஞன�ன �னம. க�நத� எல��வறலறயம 
‘மச�தலன- வ�லளவகலள அவத�ன�ததல- ப�லழ த�ரததல- ��ணடம மயலதல’ எனற தய அற�வ�யல மந�கக�ம�மய 
ஜசயத�ர. இநத�ய வ�டதல�பமப�ர�டடம மதல தன ஜச�நத ��ககடல� சததமஜசயவதவலர.

ஆகமவ க�நத�லயச சர�வரபபர�நதஜக�ணடவரகள ம�ல�ந�டடனமர எனற சநதர ர��ச��� வ�த�டட�ர. அத 
உணல�த�ன என ந�ன ந�லனகக�மறன. க�நத� எபமப�தம எலதயம நலடமலற ச�ரநதத�ன பர�நதஜக�ளள மயனற�ர. 
அவமர இநத�யக�ர��ஙகள மத�றம அல�நத�ர. �ககள�ன வ�ழகலகலய அவமர கணட�ர. அநத மவறப�ட அவலர ப�ற 
க�ஙக�ரஸ, கமயன�ஸட தல�வரகள �றறம அற�வ��வ�கள�டம இரநத ப�ர�ததத. அவரகள கடச� ,அல�பப ச�ரநத பயணம 
ஜசயத�ரபப�ரகமள ஒழ�ய �ககள�லடமய ஜசனறவரகள அல�. அவர மபசலசகமகடட அவலரபமப�� �ககள�லடமய ஜசல� 
தண�நத அற�ஞரகள�ல ம�ல�ந�டடனமர அத�கம. ��ர� மபககர அவரகள�ல ஒரவர.

இனஜன�ர வ�ஷயதலதயம ந�ன கவன�தமதன. அகக�� இநத�ய அரச�யலவ�த�கள �றறம அற�வ��வ�கள�ல உளளர 
ஜவளலளயன��த த�ழவணரசச� இல��த ஒமர �ன�தரம அவரத�ன.  க�நத�லயததவ�ர ப�றரகக ஜவளலளயரகள�ன 
பழககவழககஙகள�ல, உலடகள�ல, அவரகள�ன ஜ��ழ�ய�ல, ச�நதலனகள�ல இரநத ஜவள�பபலடய�ன பகத�லய ந�ம 
ச�த�ரண��கமவ க�ண��ம. க�நத� அவறறகக அபப�றபடடவர. அதன�லத�ன ப�ற எவலரயம வ�ட அவர 
ம�ல�ந�டடனலரக கவரநத�ர.

இநதத த�ழவணரசச� இதத�ய�ற��ரசச�ய�னமப�மத உரவ�க� இநத�ய வ�டதல�பமப�ர�டடக��தத�லகட நம 
ச�நதலனகலள ஆழ��கபப�த�ககம அமச��க இரநதத. ��கசச�றநத ஆரமபக��கடட உத�ரணம எனற�ல ப�ரம� ச���தலத 
மத�றறவ�தத ர��� ர�ம ம��கன ர�லயதத�ன ஜச�ல�மவணடம. அவர இநத�ய�ரப ச�ரநத எல��வறலறயம 
ம�ல�ந�டடனர�ன ப�ரலவய�லத�ன ப�ரதத�ர. அவரகள பர�நதஜக�ணட வ�ததலதமய பகததற�வ��கக நவ�ன மந�கக�க 
எணண� அலத அபபடமய த�னம ஏறறகஜக�ளள மயனற�ர.

ம�ல�ந�டடனரகக இநத�ய�வ�ல ப�ரம�ம எனற கரததரவம உபந�டதஙகளம ஏறபலடயத�க இரபபலதக கணட 
ர���ர�ம ம��கன ர�ய அலத �டடம இநத�ய ஜ�யஞ�ன �ரப�ல ச�றநத பகத� எனறம ல�யம எனறம எனற 
வகததகஜக�ணட�ர. அதன அடபபலடய�ல ஒர பத�ய இநத�ததலத கடட எழபப எணண� ப�ரம� ச���தலத 
உரவ�கக�ன�ர.

ப�ரம�ச���ம அபபடமய க�ற�ததவரகள�ன கடடபப�ர�ரததலன, ப�ரசஙகம மப�னற �தவழ�மலறகலள ப�னபறற�யத. பர�சதத 
ஆவ�லய அத ப�ரம�ம எனறத, அவவளவத�ன. ஆகமவ ஜவளலளயரகளககப ஜப�தவ�க ப�ரம�ச���ம ��கவம 
அற�வ�ரநதத�க, ஜநரகக��னத�க இரநதத. இகக�ரணதத�ல ஆஙக�ம�யரடன ஜநரஙக வ�ரமப�ய கலகதத�வ�ன 
படததவறகததகக ப�ரம�ச���ம ஒர அலடய�ள��க ஆக�யத. ஆஙக�ம�யர மப�னதம அதவம மப�னத.

இநத�ய�லவ ஜவளலளயர�ன கணண�ல ப�ரததல எனபலதமய நவ�ன மந�கக�க ஜக�ளளதல எனபலத ந�ம �வகர��ல 
மநர வலர ��ணடம ��ணடம க�ண��ம. அநத மந�கமக அமமபதக�ர�லம ஆரமபதத�ல இரநதத எனற�லம தன அப�ர��ன 
கலவ�ய�ல சய��ன ச�நதலனக கடட��னஙகலள உரவ�கக�க ஜக�ணட அமமபதக�ர ப�னனர வ��க�சஜசனற வளரநத�ர.

இவவ�ற  ஐமர�பப�யர�ன மந�கலக கடனவ�ஙக�தத�ன இநத�ய�வ�ன தன�ததனல�கள�ன ச�த�யல�பப, �த ஆச�ரஙகள, 
பணலடய இ�கக�யஙகள, இநத�ய ஜ�யய�யல�ரபகள அலனதலதயம நம அற�வ��வ�கள ஆர�யநத�ரகள. மக�டப�டகலள 
�டட�ல� தரவகலளககட ஐமர�பப�யர�ன நலகள�ல இரநமத ஜபறறகஜக�ணட�ரகள. மநரவ�ன பகழஜபறற நலகள�ல 
இவவ�யலலபக க�ண��ம. இனறவலர  இநத�ய அற�வததளதத�ல ந�கழநதஜக�ணடரபபதம இதமவ.



இதன வ�லளவ�க ஓர வ�யககததகக ந�கழலவ ந�ம இநத�ய �ற��ரசச�கக��கடடததச ச�நதலனகள�ல க�ண��ம. 
நறற�ணடகள�க உரவ�க�வநத மக�ட�னமக�ட �ககள�ன வ�ழகலகய�ன பகத�ய�க இரநதவநத ப� வ�ஷயஙகள அநத 
�ககள�ன அற�வ��வ�கள நடமவ எநதவலகய�ன வ�வ�தமம இல���ல உடனட ந�ர�கர�பபகக உளள�ய�ன. ச�த�மலற 
அத�ல ஒனற.

ச�த� எனற அல�பப இநத�ய சமகதத�ன மகக�ய��ன ஒர கற. அதன வர��றறப பர�ண��ம, ஜசனறக��தத�ல அதன 
சமகபபயனப�ட, அதன ந�கழக��பபண� எலதபபறற�யம எநத ஆயவம இநத�ய�வ�ல நடககவ�லல�. இநத�ய�லவ மந�கக�ய 
ஆஙக�ம�யர அலத இநத�ய சமகதலதப ப�டதத�ரககம ஒர மந�ய எனற ஜச�னன�ரகள. இநத�ய படதத வரககம அபபடமய 
ஏறறகஜக�ணட ஜச�ல� ஆரமப�ததத. ஜவளலளயமன ஜச�ல��வ�டட�ன எனற த�ழவ�னபப�னல�மய க�ரணம.

ஆன�ல உணல�ய�ல இநத ந�ர�கர�பப எனபத நம படததவறகதத�ன ந�கககள�ல �டடம� இரநதத. ஜநஞச�ல ந�கழவ�லல�. 
இககணம வலர அபபடதத�ன. ஏன எனற�ல அவனககள ச�த�லயபபறற�ய எநத வ�வ�தமம ந�கழவ�லல�. அவவ�ற 
வ�வ�தம ந�கழநத�ரநத�ல ச�த�ய�ன சமகபபஙகள�பப கற�தத அவன ச�நதலன ஜசயத�ரபப�ன. இபமப�தம ச�த�லயச ச�கக 
அவனகக எனன க�ரணஙகள, கடட�யஙகள உளளனமவ� அநதக க�ரணஙகள எல��ம� வ�வ�தததகக வநத�ரககம. 
அவறலற மவற எவவலகய�ல த�ணடசஜசல� மடயம எனற ப�ரதத�ரபப�ன. அநத வழ�மலறகள அவனகக உதவ�ய�ரககம.

க�நத�லயப ஜப�றததவலர அவர அநத த�ழவணரசச� மறற�லம இல��தவர. இநத�ய�லவபபறற�ய ம�ல�ந�டட மந�கலக 
அவர எவவலகய�லம கடன ஜபறறவர அல�. ம�ல�ந�டடன தததவஞ�ன �ரப�ல 
அனற ��கநத பலடபபககததடன உரவ�க�வநத ஒர 
தரபபடன அவரகக த�வ�ர��ன உறவ�ரநதத  மத�மர�— , ரஸக�ன, டலஸமத�ய �ரப�ல. ஆன�ல அவர ச�நதலனகலளக 
கடனஜக�ணடவரல�.

க�நத�ய�ன தன�ததனல� அவர தன ச�நதலனகலள நலகள�ல இரநத ஜபறவ�லல� எனபமத. அவர தன ஜச�நதச 
ச�நதலனகளகக  மதலவய�ன அளவகக �டடம நலகலள பயனபடதத�கஜக�ணட�ர.  அவர நலடமலறவ�த�. சமகம 
கற�தத தன தரவகலள தன ஜச�நத அவத�ன�பபகள�ல இரநமத அவர ஜபறறகஜக�ணட�ர. தன பகததற�வகக ஒர வ�ஷயம 
உணல�ய�ம�மய த�ரபத� அள�கக�த வலர அவர அலத ஏறறகஜக�ளளவ�லல�.

தன தரபப மறமப�கக�க, நவ�ன��கக கரதபபட�� இலல�ய� எனபலதபபறற� ஒரமப�தம கவல�பபடடவரல� க�நத�. 
எள�த�க ஒர மறமப�ககக கரதலத வ�யளவ�ல ஏறறகஜக�ணட  அலதபபறற� ஜச�நதவ�ழகலகய�ல கவல�மய இல���ல 
மனன�லஜசலவதம அவரகக உடனப�ட�ன வ�ஷயம அல�. அவர ஒரமப�தம தன கரதத�ல ப�டவ�த��க இரககவ�லல�. 
தன கரததககலள ப�றர ��றறமஜப�ரடட எபமப�தம� த�றநதலவதத�ரநத�ர. தன பகததற�வ எபமப�த த�ரபத� 
அலடக�றமத� அபமப�த ஒர மனனத�ரண அற�வ�ய��ளன மப�� தனலன அவர ��றற�கஜக�ணட�ர.

*

இநதக மக�ணதத�லத�ன ந�ம க�நத� ச�த�லயப பறற� எனன ந�லனதத�ரநத�ர எனற ப�ரகக மவணடம. க�நத� 
அகக��தத�ல ஒர இநத ச�த�லயபபறற� இயலப�க எனன நமப�கலக ஜக�ணடரநத�மர�  அநத நமப�கலகலயமய த�னம 
ஜக�ணடரநத�ர. அவர க��தத�ல ஐமர�பப�யலர வழ�ஜ��ழ�நத ச�த�கக எத�ர�கப மபச�யவரகள அநதரஙகதத�ல 
ஜக�ணடரநத நமப�கலகத�ன அத. க�நத�ய�ன உணல�யணரசச�மய அவலர அலத மநரல�ய�க பத�வஜசயய லவததத.

க�நத�ய�ன ஆரமபக�� எணணஙகள இலவ. வரணபப�ர�வ எனபத சமகதத�ல ஓர ஒழஙலக உரவ�ககமஜப�ரடட 
இயலப�க பர�ண��ம அலடநதவநத ஒனற. அத சமகதத�ன அல�பலப கடடகமக�பப�க லவதத�ரகக�றத. தநலதயர�ன 
ஜத�ழ�ல� �கன ஜசயயமமப�த இயலப�கமவ அவனகக அத�ல த�றல� உரவ�க� வரக�றத. இநத�ய சமகம 
உளம��தலகள�ன�ல அழ�ய��ல ஆககபரவ��கச ஜசயலபட அத ப�நறற�ணடகள�க உதவ� வநத�ரகக�றத.

இநத�ய சமகம ��த ஜநடஙக����க ந�கழநத ப� அனன�யத த�ககதலகலள ஜவல�வம த�ககப�டககவம அத 
உதவ�ய�ரகக�றத. �ககள ப�றபப�ன அடபபலடய�ல ஒர ஜத�ழ�லகழவ�கத த�ரணட ,ஒமர உட��க தஙகளகக வ�ழகலக 
வ�டதத கடல�ய�ன சவ�லகலள ச��ள�கக ச�த�யல�பப வழ�யல�கக�றத. ஆகமவ ல�யபபடததபபடட அரச அத�க�ரதத�ன 
உதவ� இல���ம�மய �ககள தஙகலள ச�ற�ய சயந�ரவ�க அல�பபகள�க ஜத�கததகஜக�ணட தஙகள வ�ழகலகலய 
த�ஙகமள அல�ததகஜக�ளள ச�த� உதவ�ய�ரகக�றத. ச�த�ய�ச�ரஙகளம ச�த�வ�த�களம அவவ�ற உரவ�க� வநத¨லவமய.

ஆகமவ வரண அல�பபம அத�ல இரநத உரவ�க� வநத ச�த�யம மழகக ந�ர�கர�ககததககலவ அல�. அலவ க��பமப�கக�ல 
ப� ச�லதவகலளயம த�ர�பகலளயம அலடநத�ரகக��ம. அநதத த�ர�பகலளக கலளநத ச�த� எனற அல�பலப 
தககலவததகஜக�ளவமத மலற. ச�த� உரவ�ககம ஏறறதத�ழவகலளக கலளய��ம. ச�த�ம��தலகலள இல���ல ஆகக��ம. 
ஆன�ல இநத�ய�வ�ல அத�க�ரபபரவ��ககததககச ச�த� இனற�யல�ய�தத. ச�த� எனபத ல�ய 
அத�க�ரஙகளகக எத�ர�க �ககள தஙகலள த�ஙகமள 
ந�ரவக�ததகஜக�ளள உதவக�றத  இலவஜயல��மத�ன க�நத�ய�ன ஆரமபக�� எணணஙகள– .

க�நத� 1908 ல அவரத இளல�பபரவதத�ல ஜதனன�பர�கக�வ�ல இரககமமப�மத எழத�ய ‘ஹ�நத ஸவர�ஜ’ எனற ச�ற�ய 
ந��ல இநதக கரததககலள மத��ல ஜவள�பபடதத�ய�ரநத�ர. அநத மதலநல� க�நத� தன த�யஜ��ழ�ய�ன 
க�ர�தத�ய�ம�மய எழத�ய�ரநத�ர. அநந��ல க�நத� ஐமர�பப�வ�ல உரவ�க� வநத ஜத�ழ�லபரடச�லயயம அதன 
வ�லளவ�ன நவ�னததவதலதயம ஆழ��க சநமதகபபடக�ற�ர. அலவ உ�க வளஙகலளச சரணட மதலவயறற மப�டடலய 
உரவ�கக� அழ�வகமக வழ�வகககம எனக�ற�ர. வ��ல�ய�ன ல�யஅத�க�ரம அறற ஒர மதசதலத உரவக�கக�ற�ர. அத 
சயந�ரவ�கம ஜசயதஜக�ளளம  தனன�லறவஜக�ணட ஜத�ழ�லக�ர��ஙகள�ன�ல ஆனத�க இரககம எனற�ர.



அத�ல ஜச�ல��ய�ரநத ச�த� கற�தத தன அவத�ன�பலப  க�நத� தன மநரடய�ன இநத�ய அனபவதத�ல இரநமத 
ஜபறறகஜக�ணடரகக மவணடம. இயலப�க அவரகக அவரத சழல அள�தத பர�தல� அவர தன அவத�ன�பபகள ம�ம 
ந�றவ�கஜக�ணட�ர. ஜவளலளயர ச�த�யல�பலப இநத�ய�வ�ன மந�ய எனற ஜச�ல��வநத�லம நலடமலறய�ல அத 
அபபட இரககவ�லல� எனற க�நத� கணடற�நத¢ரபப�ர. ச�த�யல�பபகக இநத�ய சமகதத�ல ��க ஆககபரவ��ன ஒர 
பஙகள�பப இரபபலத அவர உணரநத�ரபப�ர. அநத நலடமலற அற�லவமய அவர மனலவதத�ர.

இனலறய இநத�ய�லவ லவதமத அவர கணடஜதனன எனற ந�ம ஊக�கக மடயம. உயரச�த�ய�னர �டட�ல� ஏலழ 
அடததள �ககளமகட தஙகள ச�த�யலடய�ளதலத ��கநத உணசச�கரததடன மனன�றததவலதக க�நத� கணடரபப�ர. 
அநதச ச�த� அலடய�ளம அவரகளம�ல த�ண�ககபபடடத�க, அவரகள ம�ல லவககபபடட நக��க, இரநத�ரநத�ல அவரகள 
அலத அவவ�ற தழவ�கஜக�ணடரகக ��டட�ரகள. ��ற�க அத அவரகள�ன தன�ததனல�ய�ன ச�னன��க, அவரகளகக 
ப�தக�பபள�ககம கழ அலடய�ள��க உளளத.

ச�த� எனபத �ககலள த�ரடட இயலப�ன ஒர க�ர��சமக அல�பலப உரவ�ககக�றத என க�நத� அற�நத�ர. அத 
அவரகளகக மசரநத பண�ய�றறவம மசரநத மப�ர�டவம இனற�யல�ய�தத�க இரநதத. ச�த� ஜபரமப�லம இநத�ய 
சமகதத�ல ஜத�ழ�றகழககள�கமவ இரநதத. ஜத�ழ���ல உளள சவ�லகலள �ககள ச�த�ய�னம�ம� மசரநத 
எத�ரஜக�ணட�ரகள. மப�ர க�ரண��கமவ� பஞசம க�ரண��கமவ� இடமஜபயரமமப�தகட ஒரச�த�ய�க, கடட��கமவ 
அவரகள இடமஜபயரநத�ரகள. ஜசனற இடஙகள�ல மப�ர�ட மவரனற ச�த�ய�ன ஒறறல�மய உதவ�யத.

இனறமகட நவ�ன இநத�ய�வ�ல ச�த� �ககலள இயலப�ன, வ��ல�ய�ன, கழவ�க த�ரடட அவரகள�ன மனமனறறததகக 
வழ�வககக�றத. ஜத�ழ�லகள�ல வண�கஙகள�ல ஈடபடவதறகம உர�ல�களகக�க மப�ர�டவதறகம ��த�ய�கத த�ரளவத 
அவரகளகக உதவக�றத.  உத�ரண��க த��ழந�டடல ஜக�ஙகமவள�ளலரயம ந�ட�லரயம ஜச�ல���ம. சதநத�ரததககப 
ப�ன வநத கலவ�யம நவ�ன�யமம ச�த�லய ம�லம வலவலடயசஜசயதன. க�ரணம ச�த�கக சமகதத�ன மனமனறறதத�ல 
��கபஜபர�ய  பஙகள�பப இரகக�றத. அநத பஙகள�பப இரபபத வலர ச�த� அழ�ய�த
 ஆகமவ ச�த� ஜவளலளயர ஜச�னனதமப�� இநத�ய சமகதத�ல ஒர மறற�லம எத�ர�லறய�ன ஒர கற அல�. ��க 
ஆககபரவ��ன பஙகள�பலப ஆறற�ய, ஆறற� வரக�ற ஓர அல�பப. ஆகமவத�ன ச���ன�ய இநத�யன ச�த�லயக லகவ�டத 
தய�ர�க இலல�. இதமவ இனறம இநத�ய�வ�ன யத�ரததம எனபலத வழகக��ன மக�ஷஙகலள ஜக�ஞசம 
ஒதத�லவததவ�டட ஜக�ஞசம த�றநத�னததடன மந�கக�ன�ல பர�நதஜக�ளள மடயம.

க�ர�� சயர�ஜயதலதப பறற�ப மபச�ய க�நத� இநத�ய �ககள அவரகள�ன ஜநரககடகலள எல��ம த�ணடவர உதவ�ய ச�த� 
எனற அல�பலப தககலவததகஜக�ளள எணண�யத�ல எனன ப�லழ இரகக�றத? இனற ஜக�ஙகமவள�ளரம ந�ட�ரம 
எபபட ஒரஙக�லணநத மனமனற�ன�ரகமள� அபபட எல�� ச�த�யம த�ரணட உலழதத மனமனறமவணடம எனமற அவர 
கனவ கணட�ர. க�நத� �ககளககக கறறகஜக�டகக மறபடடவர �டடம அல�, �ககள�ட��ரநதம கறறகஜக�ணடவர. ச�த� 
அவரகளகக உய�ரமப�னறத என அவர அற�நத�ரநத�ர.

ஐமர�பப�ய ச�நதலனலய கடனவ�ஙக�கஜக�ணட, இநத�ய யத�ரதததலதப பறற� ஜக�ஞசமகட ப�ரகலஞ இல���ல, 
தனன�டம வ�வ�த�கக வநத அனலறய ஆஙக�� கறற மறமப�கக வறகதத�டம க�நத� ��ணடம ��ணடம 
வ�வ�த�தத�ர.�ககள�டம ஜசனற அவரகள எனன ந�லனகக�ற�ரகள எனற ப�ரககச ஜச�னன�ர. ச�த�ய�ன 
வர��றறபபஙகள�பலப, நலடமலறத மதலவலய வ�ளகக�ன�ர.

க�நத� ச�த�லயபபறற� மபச�ய அநந�டகள�ல இநத�ய சமகதத�ல ச�த� உரவ�க� வநத வ�ததலதப பறற�ய ஓர 
அற�வ�யலபரவ��ன ஆயமவ நடககவ�லல�. இநத�ய�லவ �தவ�ழ�பபறற க�டட��ர�ணட ந�ட�கச ச�ததர�தத க�ற�ததவ 
�தபபரபபநரகள உரவ�கக�ய ச�தத�ரம� ப�ரப���க இரநதத. அதனபட ச�த� எனபத இநத�ய சமகதத�ல இரககம 
நறறககணகக�ன ஜக�டய வழககஙகள�ல ஒனற.  அத இநத �ததத�லம ப�ர��ணரகள�லம அவரகள�ன ஆத�ககததகக�க 
ஒர சத�மவல�ய�க உரவ�ககபபடடத. ஆகமவ மவரடன ஜகல�� எற�யபபட மவணடயத.

இனறவலர த��ழந�டடல அற�வ��வ�கள எனபவரகள�லடமய ப�ரப���க இரபபத இநத ஒறலறவர�ப பர�தல �டடம�. இநத 
ம�ம��டட��ன பர�தல� �ககள�லடமய ஜக�ணடஜசல� மடய�த, ஏஜனனற�ல அடபபலடய�ன ஒர பயனப�ட 
இரபபதன�லத�ன அவரகள ச�த�லய ஆரததழவ�க ஜக�ணடரகக�ற�ரகள. ஆகமவ ச�த�ந�ர�கர�பப எனபத ம�லடய�ல 
ஜசயயபபடம ஜவறறப�வலனய�க ந�னறவ�டக�றத. நலடமலற யத�ரததததககம அதறகம எநத சமபநதமம இரபபத�லல�.

த��ழந�டட யத�ரததலதமய ப�ரபமப�ம. இஙமக ஜக�ஞச��வத ச�த�லய வ�டட ஜவள�மய வநதவரகள ‘உயர�டட’ 
ச�த�ய�னமர. இனறம ‘க�ழ�டட’ ச�த�ய�னர�டம ச�த�பபறற எனபத ஆழ��க மவமர�ட இரகக�றத. ச�த��றபலப 
ம�லடய�ல கககபவரகள, ச�த�லய உரவ�கக�ய உயரச�த�சசத�லய எத�ரதத ஜப�ஙகக�றவரகள அலனவரம� 
ச�த�ககளத�ன வசத�ய�க இரநதஜக�ணடரகக�ற�ரகள.  

க�நத� இறநதப�னனர, ட.ட.மக�ஸ�மப�லயப மப�னற ��ரகஸ�ய ஆயவ�ளரகள ��ரகஸ�ய சமக ஆயவச சடடகதலத 
இநத�யச சமகம ��த மப�டடபப�ரததமப�தத�ன ச�த�ய�ன உரவ�ககதலதப பறற�ய மதல அற�வ�யலர�த�ய�ன வ�ளககம 
இநத�யச சழ��ல உரவ�க� வநதத. அநத வ�ளககதலத ரதத�னச சரகக��க இபபடச ஜச�ல���ம.

இநத�ய ந��பபகத� வர��றறகக மறபடட க��கடடதத�ல மறற�லம ��றபடட வளரசச�பபடகள�ல ந�னற ப�வலகய�ன 
�ககளகடடஙகள�ன�ல ஆனத�க இரநதத. அநந�ல�ய�ல ந��வளம ந�ரவளம மப�னற க�ரணஙகள�ன�ல வளரசச�ஜபறற 
�ககளகடடஙகள ப�ற கடடஙகலள ஜவனற தனககள இழததகஜக�ளள ஆரமப�ததன. இவவ�ற உளள�ழககம மப�கக�ன 
வ�லளவ�க உரவ�னமத ச�த� எனற அல�பப.



ஜவறற�ஜபறற �ககளகடட��ன ஆர�யரகள  தஙகலள ஜத�ழ���ன அடபபலடய�ல ந�னக வரணஙகள�க 
ப�ர�ததகஜக�ணடரநத�ரகள.  தனனடன இலணததகஜக�ணட �ககளகடடஙகலள அவரகள�ன ஜத�ழ�ல �றறம 
வளரசச�ய�ன அடபபலடய�ல தஙகள�ல ஏமதனம ஒர வரணததடன இலணததகஜக�ணட�ரகள. இவவ�றத�ன வரண 
அல�பப ப�நற ச�த�கள�ல ஆனத�க ��ற�யத. ச�த� எனபத பழஙகட இனககழககமள.

ஆக, ச�த�கள எனபலவ உணல�ய�ல ஒர சமகம ச��ர�ல ஆத�கக மந�ககடன த�டட��டட ப�வ�க பகககபபடட 
உரவ�னலவ அல�. ��ற�க, ப�நற ச�ற�ய இனககழககள, பழஙகடசசமகஙகள ஒர ஜப�த சமக��க ஜத�கககபபடடதன 
வ�லளவ�க உரவ�னலவ. ஒரச�த�ககள உபச�த�கள, உபச�த�ககள ச�ற�ய க�ககழககள, க�ககழவககள கடடஙகள என 
உளப�ர�வ�லனகள இரபபலத இவவ�றத�ன பர�நதஜக�ளள மடயம.

பலமவற �ககளகடடஙகலள ஒனற�கத ஜத�கதத ஒமர அல�பபககள ஜக�ணடவரவதன வழ�ய�கமவ அரசகள 
உரவ�ய�ன. ம�லம ம�லம அத�க �ககள அநதச சமக அல�பபககள வரவதன வ�லளவ�கமவ அரசகள மபரரசகள ஆக 
மடயம. ஆகமவ அநத உளள�ழககம மப�கக �னனரகள�ல ஊககவ�ககபபடடத. அநதச ச�த�தஜத�கபபகக தததவ 
வ�ளககமம பன�தததனல�யம அள�ககபபடடத. அவவ�ற�க அசசமகதத�ல அலனவரம அநத சமக அடகலக ஏறறகஜக�ளள 
லவககபபடட�ரகள.

கணடபப�க இநத அல�பப ஆத�கக மந�ககம ஜக�ணடமத. ந��பப�ரபததவ க��தத�ல உரவ�ன இநத அல�பப சமகக 
கறகலள க�ழ க�ழ�க அடகக� ஒர ஆத�கக கடட��னதலத உரவ�கக�யத. ந��பப�ரபததவதத�ன அல�பப இத எனபதன�ல 
ய�ரடம ந��ம இரகக�றமத� அவரகள ம�ம� இரநத�ரகள. ய�ர ந����ல��தவரகமள� அவரகள க�மழ ஜசனற�ரகள. 
ந��தலத அலடநத க�ழச�த�கள ம�ம� சனறல�ககம ந����ழநத ம�லச�த� க�மழ வநதல�ககம இநத�ய�வ�ல உத�ரணஙகள 
ப� உளளன.

இநத ச�தத�ரம இநத�ய�வ�ன எள�ய �ககள ஏன ச�த�யலடய�ளதலத வ�ட �றகக�ற�ரகள எனபதறக�ன வ�ளககதலத 
அள�கக�றத. ச�த� எனபத அம�ககள�ன பர�தன��ன க� அலடய�ளம.  அத அவரகளகக தன�ததனல�லய அள�கக�றத. 
ஒர கழவ�க உணரசஜசயக�றத. ஆகமவ எநந�ல�ய�லம அலத அவரகள இழகக மடய�த. இனற வலர இநத�ய�வ�ல அத 
ச�தத�யபபடவம இலல�.

இநதக மக�ணதத�ல ப�ரதத�ல க�நத� அவரகமக உர�ய நண அவத�ன�பப�ல ச�த�ய�ன சமக மகக�யததவதலதயம 
பஙகள�பலபயம க�டடததடட இமத அளவகக  உணரநதஜக�ணடரபபலத க�ண��ம. அவர அகக��தத�ல ச�த�லய 
தகக�பப�டதத இநத சன�தன�கள�ன கரல� எத�ஜர���ககவ�லல�. பலழல�வ�ததலத மபசவம இலல�. அவர ��க 
அற�வ�யலபரவ��கமவ ச�த�லய அணக�ய�ரகக�ற�ர.

க�நத�ய�ன க��கடடதத�ல அற�வ��வ�கள ச�த�யல�பலப உதற�வ�டட ஐமர�பப�வ�ல இரநததமப�� வரகக அல�பலப 
ஜக�ணடவர��ம எனற எணணம ஜக�ணடரநத�ரகள. மநரகட ச�த� அல�பப பலழயத, வரகக அல�பமப நவ�ன��னத 
தவ�ரககமடய�தத எனற எணண�ன�ர. ஆன�ல க�நத� அலத ஏறகவ�லல�. வரகக அல�பபககச ச�த�யல�பப எவவளமவ� 
ம�ல எனற�ர.

க�நத�ய�ன மந�கக�ல, வரகக அல�பப �ககலள தன�யரகள�ககக�றத. ச�த�யல�பப �ன�தரகளகக அள�ககம இயலப�ன 
கழததனல�யம அதன ப�தக�பபம இல���ல ஆக�றத. ஜப�ரள�த�ர அளவ�ட �டடம� �ன�தரகலள �த�பப�ட 
பயனபடவதன�ல ஜசலவததகக�ன கழததறககம மப�டடமய வ�ழகலகய�க ஆக�வ�டம. அதனம�ம ஜநற�கள இல�����க�  
��னட உறவகள ச�ரழ�யம எனற�ர க�நத�. ஐமர�பப�ய வரககபப�ர�வ�லன ச�த�பப�ர�வ�லனலய வ�ட சரணடல ��ககத என 
மநர�ல கணடவர அவர.

இனறம இநத ந�ல� உளளலத ந�ம க�ண��ம. ந�த நகரஙகள�ல வரகக அடபபலடய�ல பகககபபடட �ன�தரகள 
வ�ழக�ற�ரகள. க�ர��ஙகள�ல ச�த�யடபபலடய�ல பகககபபடட �ன�தரகள. ந�த நகர �ன�தனகக இல��த 
சமகபப�தக�பபம  ந�ம எனற தனனமப�கலகயம  க�ர��தத �ன�தனகக இரகக�றத.

ம�லம க�நத� உரவக�தத க�ர��ர�ஜயதத�ல ஜபரம ஜத�ழ�லநகரஙகள இலல�. ஆகமவ அஙமக வரகக அடபபலடய�ல 
ப�ர�ககபபடட �ககளகக இட��லல�. �ககளகக�லடமயய�ன ப�ர�வ�லன ச�த�ய�கமவ இரகக இயலம.

த�ன உரவக�தத க�ர��சயர�ஜயதத�ல க�நத� ஏறறத�ழவ இல��த ச�த�யல�பப இரகக��ம எனற எணண�ன�ர. ச�த� 
அநதக க�ர�� அல�பப�ல �ககள இயலப�ன கழககள�க இயஙக உதவம என ந�லனதத�ர. இநத�ய�வ�ன பர�தன��ன 
வளரசச�பமப�கக ச�த�ய�ல ஆனத எனபதன�ம�மய அவர அநத மடவகக வநத�ர.

க�நத�ய�ன அநத மதல நல எழதபபடட நறவரடம ஆக�றத. ஆன�ல அவலர அவர ஜச�லவஜதனன எனற மந�கக� 
ஆர�யம மப�கக நம ந�டடல உரவ�கவ�லல�. அவலர ஐமர�பப�யரகள�ன கணண�ல மந�கக� ச�த�ஜவற�யன எனமற� 
�தஜவற�யன எனமற� மதத�லர கததமவ ந�ம மயநற�ரகக�மற�ம. அபமப�த ந�த ச�த�பபறலற அபமப�த சடலடபலபககள 
உளமள தளள�கஜக�ளக�மற�ம

இனற, அவலர அவர ஜச�னனஜதனன எனற அவரத நலகள வழ�ய�க ஆர�யநத ஐமர�பப�ய ஆயவ�ளரகள 
எழதமமப�த அநத நலகலள வ�ச�ததவ�டட நம��ல ச��ர ‘ஆ��ம, க�நத� பழல�வ�த�யல� ப�ன நவ�னததவர, அவர 
ஜச�னனத ஓர அற�வ�யலபரவ��ன ஆயவ�ன ஒர மடலவமய’ எனற அஙக�கர�கக�மற�ம.  நம த�ழவணரசச�ய�ல இரநத 
ஜவள�வர இனனம நம��ல இனனம மடயவ�லல�

* 



க�நத�ய ஆயவ�ளர�ன ��ரக ��ணடம� [Prof. Dr. Mark Lindley ] க�நத�லயபபறற�ய ஆயவகலளச ஜசயத 
ஐமர�பப�யரகள�ல மகக�ய��னவர. இலசஆயவ�ளரம இநத�ய வர��றற�ச�ர�யர��ன ��ரக ��ணடம� அஜ�ர�கக�வ�ல 
வ�ஷ�ஙடன ட.ச�ய�ல 1937 ல ப�றநத�ர. ஹ�ரவ�ரட பலகல�ய�ல சமகவ�யல கறற�ர. ஜக��மப�ய� பலகல�ய�ல மலனவர 
படடம ஜபறற�ர. பலமவற பலகல�கள�ல ஆயவபமபர�ச�ர�யர�க பண�ய�றற�ன�ர.

��ணடம� க�நத�ய�ன எழததககலள மழல�ய�கத ஜத�கககம பண�ய�ல ஈடபடடரகக�ற�ர. Gandhi as We Have Known Him 
எனற நல மகக�ய��னத. ஜ�.ச�.க�ரபப�வ�ன வ�ழகலக வர��றலறயம, மக�ர�வ�ன வ�ழகலக வர��றலறயம நலகள�க 
எழத�ய�ரகக�ற�ர. ஒர கடடலரய�ல ��ணடம� க�நத� ச�த�லயபபறற� ஜக�ணடரநத கரததககலள ஜத�கதத 
மனலவகக�ற�ர.

1920 ல க�நத� எழத�ன�ர :”ச�த�யல�பப இநத�ததலத அழ�வ���ரநத க�பப�றற�யத என ந�ன ந�லனகக�மறன. ஆன�ல 
எல�� ந�றவனஙகலளயமமப�� அதவம ச�ரழ�நதவ�டடத. ந�லவரணம எனற ப�ர�வ�லன அடபபலடய�னத இயலப�னத 
மதலவய�னத எனமற எணணக�மறன. எணண�கலகய��டஙக�த தலணசச�த�கள ச��ச�யம வசத�ய�னலவ ச��ச�யம 
தலடய�க ஆக�னறலவ. அலவ எநத அளவ ச�கக�ரம இலணயம�� அநத அளவகக நல�த.
 ஒரமலற எனலனப மபடடகணட ஒரவர மகடட�ர ந�ம இநத�ய ச�த�யல�பலப உதற�வ�டட ஐமர�பப�வ�ன வரகக 
அல�பலப எடததகஜக�ளள மவணடம எனற “அதனம�ம ச�த�யல�பப�ல உளள ப�றபப அடபபலடலய கலளய��ஜ�ன 
அவர எணணக�ற�ர எனற ந�ன ஊக�கக�மறன ப�றபப�ன அடபபலடய���ன அலடய�ளம எனபத எபமப�லதககம உர�யத 
எனறம அலத ��றற ந�லனபபஜதனபத ஜபரம கழபபததகமக இடடசஜசலலம எனறம எனககப படக�றத.” 1920 ல க�நத� 
ம�லம எழத�ன�ர. ”ச�த�யல�பப�ன அழக எனனஜவனற�ல அத ஜசலவதத�ன அடபபலடய�ல அல�நத�ரககவ�லல� 
எனபமத. வர��ற க�டடவலதபமப�� பணம எனபத ��கபஜபர�ய ஓர அழ�வசசகத�த�ன. ச�த� எனபத கடமபம எனற 
வ�த�ய�ன ந�டச�த�ன. ப�ரமபர�யம ரததஉறவ ஆக�யவறற�ன அடபபலடய�ல அலவ ந�ரவக�ககபபடக�னறன. ம�ல�ந�டட 
அற�வ�ய�ற�ஞரகள ப�ரமபர�யம எனபத ஒர ப�ரல�த�ன எனறம சழலத�ன எல��வறலறயம த�ர��ன�கக�றத எனறம 
க�டட கடல�ய�க மயனறவரக�ற�ரகள. ஆன�ல ப�ந�டகள�ல  உளள அனபவம எனபத அநத மடவகளகக மநர 
எத�ர�னத�கமவ ஜசலக�றத. ஆன�ல சழம� எல��ம எனற அவரகள�ன மக�டப�டலட ஏறறகஜக�ணட�லம கட வரகக 
அல�பலபவ�ட ச�த�யல�பப�லத�ன சழல� ப�தக�பபதம ம�மபடததவதம எள�த எனற ஜச�ல���ம.

சமக வ�ழகலகய�ல ��றறம எனபத ��க��க ஜ�ல�தத�ன வரமடயம என ந�ம அற�மவ�ம. ஆகமவ இனலறய சமக 
��றறஙகளகக ஏறப ச�த�ய�னத பத�ய கழவல�பபகள�க தனலன ��றற�கஜக�ணடளளத. இநத ��றறஙகள ம�கஙகள�ன 
வடவம ��றவதமப�� எள�த�கவம இயலப�கவம நலடஜபறக�னறன. இலதவ�ட ம���ன ��னட பர�ண��தலத கறபலன 
ஜசயவத கடனம
 ச�த�யல�பப ம�ல க�ழ எனற மபததலதச சடடவத�லல�. அத வ�ழகலகமந�கக�ல உளள மவறப�டகலளயம அதறகச 
ச��ன��ன வ�ழகலக அல�பபகலளயம அலடய�ளம க�டடக�றத அவவளவத�ன. ஆன�ல ச�த�யல�பப�ல ஒர சமக 
அடககமலற உரவ�க� வநத�ரகக�றத எனபலத �றகக மடய�த. ஆன�ல அத ப�ர��ணரகள�ன உரவ�ககம என எவரம 
ஜச�ல��வ�ட மடய�த. அலனவரககம ஒமர வ�ழகலக �டச�யம உரவ�க� வரமமப�த ஒர சமகஅடகக உரவ�வத 
தடககமடய�த ஒனற. க�ரணம அநத இ�டச�யதலத எல�� ச�த�யம ஒமர அளவ�ல உளவ�ஙக�கஜக�ளள மடய�த”

இவவ�ற க�நத� தனனலடய ஆரமபக��தத�ல ச�த�லய வ�ளககக�ற�ர. அதறக எத�ர�ன கரததககளடன வ�த�டக�ற�ர. 
ஆன�ல க�நத�ய�ன கரல ஜ�ல� ஜ�ல� ��றபடவலத ம�றமக�ளகள வழ�ய�கமவ ��ரக ��ணடம� க�டடக�ற�ர.

1925 ல க�நத� எழத�ன�ர ” ஒரவர ப�ற வரணததவரகள�ல அவரகள�ன ப�ரமபர�ய��க உரவ�ககபபடட அற�வ�யல கல� 
ஆக�ய தலறகள�ன அற�லவ கறறற�வத�ல எநத ப�லழயம இலல�. ஆன�ல ஒரவன அவனலடய உய�ரவ�ழதலகக�ன 
ஜத�ழ���க அவனத ஜபறமற�ர ப�ரமபர�ய��கச ஜசயத அவனத வரணதத�ன  அமத ஜத�ழ�ல�மய ஜசயவமத நல�த” 1925
ல க�நத� ம�லம எழத�ன�ர ”எனலனபஜப�றததவலர ம�ல க�ழ எனற மபசசகமக இட��லல�. தனலன உயரவ�க 
எணண�கஜக�ணட ப�ற வரணததவலர கன�நத மந�ககம ஒர ப�ர��ணன ப�ர��ணமன அல�.  அவன மத��டதத�ல 
இரகக�ற�ன எனற�ல ஆன��க��ன மசலவகக�ன உர�ல� அவனகக அத�க��க இரகக�றத எனபதன�ம�மய”

இநத ��றறததகக�ன க�ரணம எனன? க�நத� இநத�ய�வகக த�ரமப�வநதத இகக��தத�ம�மய. ரய���ல இநத�ய�ஜவஙகம 
வ�ர�வ�ன ஒர சறறபபயணம ஜசயத�ர அவர. இததரணதத�ல அவரகக ஒர சமக��க இநத�ய�லவ ஜத�கககமவணடயதன 
அவச�யம பர�நத�ரககக கடம. ச�த� இநத�ய�லவ ஒனறடன ஒனற ஜத�டரப�ல��த தன� அலறகள�க ப�ர�ததவ�டககடம 
எனற அவர உணரநத�ர என மத�னறக�றத. ஆகமவ ச�த� எனற ப�ர�வ�லனகக ம���க ஒர ஜப�தவ�ன ச�ததவதலத 
உரவ�கக�ய�கமவணடம எனற அவரககப படடரகக��ம

ம�லம தன இநத�யப பயணஙகள�ல 1923 ல க�நத� ந�ர�யணகரலவச சநத�தத�ர. க�நத� ந�ர�யணகரவடன�ன தன 
சநத�பலபப பறற� பகழநத ஜச�ல��ய�ரகக�ற�ர. ச�த� மதலவத�ன எனற தன கரதலத க�நத� ந�ர�யணகரவ�டம ஜச�ல� 
ந�ர�யணகர அலத த�டடவடட��க �றதத மபச�ய�ரகக�ற�ர. அதனப�ன அவரகள நடமவ சறற அநதரஙக��ன 
உலரய�டல நடநத�ரகக�றத. ந�ர�யணகரவ�ன கரதலத த�ன பர�ச��லனஜசயவத�க க�நத� ஜச�ல��ய�ரகக�ற�ர.

ம�லம, ந�ர�யணகரவ�டம க�நத� த�ணட�ல�லய ந�ய�யபபடதத� இநத ஞ�ன�ரப�ன ம�நலகள�ல ஏமதனம 
ஜச�ல�பபடடரகக�னறனவ� எனற மகடடமப�த ந�த� நலகள�ன ஸ��ரத�கள க��ம மத�றம ��றககடயலவ, 
ஞ�னநலகள�ன சரத�கள அழ�ய�தலவ. சரத�கள�ல அபபட ஏதம ஜச�ல�பபடவ�லல� என கர பத�ல 
ஜச�ல��ய�ரகக�ற�ர. ஒர த�ணடததக�த ச�த�ய�னன�க�ய ந�ர�யணகரவ�ன அப�ர��ன சமஸக�ரத பய�றச�யம இநத 
ஜ�யய�ய��ல உளள ஞ�னமம க�நத�ய�ன �னலத ஆழ��கப ப�த�தத�ரகக��ம.

1931 ல க�நத� அமமபதக�லரச சநத�கக�ற�ர. க�நத�லயயம அமமபதக�லரயம ஒபப�டட ஆர�யநத ட.ஆர.ந�கர�ஜ க�நத�யம 
அமமபதக�ரம ஒரவரகஜக�ரவர மரணபடட வ�த�டட ஒரவலர ஒரவர ��றற�யல�தத இர சகத�கள�க க�ணக�ற�ர. [The 



Flaming Feet: A Study of the Dalit Movement, D R Nagaraj ] இநத ச�நதலன இனலறய ஆயவ�ளர நடமவ ��கவம 
வலபஜபறற வரககடய ஒனற�கம. ��ரக ��ணடம�யம அவவ�மற எணணக�ற�ர.

க�நத�ககம அமமபதக�ரககம நடமவ க�நத�ய�ன இறபப வலர 17 வரடம ஓயவ�ல���ல வ�வ�தம நடநத�ரகக�றத. ச�� 
ச�யம அமமபதக�ர ச�னம ஜக�ணட அதத ��ற� மபச�ய�ரகக�ற�ர. ஆன�ல அவவ�ற ச�னம ஜக�ளவதறக�ன த�ர��க��ன 
ஒர உர�ல� அமமபதக�ரகக இரபபத�கமவ ��ணடம ��ணடம க�நத� எணண�ன�ர. ஆகமவ க�நத�ய�ன கரல 
ஜப�றல�யடன ��ள ��ள அமமபதக�ரடன உலரய�டவத�கமவ இரகக�றத.

இஙமக ஒனலறச ஜச�ல�மவணடம. க�நத� ப�டவ�தம ��ககவர எனற ஒர நமப�கலக ப�ர�டம உணட. அத உணல�. 
ச�த�ரண��க க�நத� தன கரததககலள ��றற�கஜக�ளபவரல�. ஏன எனற�ல ��க வ�ர�வ�ன ஆர�யசச�கள ம�ம 
தனககதத�மன ந�ரப�ததகஜக�ணடவறலற உறத�ய�க நமபககடயவர அவர. அவறலற ஒர ர��தநத�ர��கமவ� ப�றர எனன 
ந�லனபப�ரகள எனபதறக�கமவ� ��றற�கஜக�ளளககடயவர அல�. ஜச�ல�பமப�ன�ல ப�றர தனலனபபறற� எனன 
ந�லனககமவணடம என அவர எபமப�தம� கவல�பபடடத�லல�.

ஆன�ல க�நத� அவரத கரததககளடன அவரளவகமக ஆறறலடன ம��த�யவரகலள கரநத கவன�தத�ர. அவரகளடன 
நடப��க வ�வ�த�தத�ர. க�நத�லயப மப�னற ஒரவர�டம வ�வ�த�ககம  மலளதத�ர�ண�யம ஆன�ப�மம அமமபதக�ரகக 
இரநதத. அத மநரவகக இலல�. ஆகமவத�ன க�நத� மநரவ�ல ஜக�ஞசமகட ��றறபபடவ�லல�. அமமபதக�ர�ல 
தல�க�ழ�ன ��றறதலத அலடநத�ர.கற�பப�க ச�த� வ�ஷயதத�ல.

1931 ல க�நத� எழத�ன�ர ” ந�ன நவ�ன அரதததத�ல ச�த� அல�பப�ல நமப�கலக ஜக�ளளவ�லல�. அத ஒர சமகதத�ஙக, 
மனமனறறததகக தலட. �ன�தரகள நடமவ உளள எவவலகய�ன ஏறறத�ழவகலளயம ந�ன நமபவ�லல�. ந�ஜ�ல��ம 
மறற�லம ச�ம. ச�ததவம எனபத ஆன��வ�ம� ஒழ�ய உடலகள�ல அல�ஸ.பறவய��க ஜதர�யம இநத ச���னல�கக 
நடமவத�ன அநத ச�ததவம உளளத எனற ந�ம பர�நதஜக�ளளமவணடம. எநத ஒர �ன�தனம சக�ன�தலனவ�ட 
ம���னவன�க எணண�கஜக�ணட�ஜனனற�ல அத கடவளகக எத�ர�ன கறற��கம. ஆகமவ ச�த�யல�பப�னத 
�ன�தரகள�லடமய தரமவறறல�கலள சடடமவலர அத ஒர ��ஜபரம த�ல�மய ஆகம.

ந�ன ப�ரமபர�ய��க ஜத�ழ�லகலளப பஙக�ட ஜசயயம வரண அல�பப�லம நமப�கலகஜக�ளளவ�லல�. ந�னக வரணஙகள 
எனபலவ ந�னக ஜப�தவ�ன ��னடசஜசயலப�டகலளச சடடக�னறன. அற�லவ அலடதல, எள�மய�லரக க�ததல, 
ஜத�ழ�ல�யம வண�கதலதயம ஜசயதல, உட��ல ப�றரககச மசலவஜசயதல. இநத பண�கள எல�� ��னடரககம 
ஜப�தவ�னலவ. ஆன�ல இநதஞ�னம அவறலற நமமலடய இரபப�ன ஆத�ர வ�த�கள�க அலடய�ளம கணடஜக�ணட 
சமக உறவகலளயம நடதலதகலளயம ஒழஙகபடதத பயனபடதத�கஜக�ணடதஸ

…ஆன�ல எனனலடய வலரயலறய�னபட இபமப�லதய இநத�ரப�ல வரணபப�ர�வ�லன ஜசயலபடவ�லல�. ப�ர��ணரகள 
எனபபடபவரகள அற�லவ அலடதல� வ�டடவ�டட�ரகள. ப�றஜத�ழ�லகலள அவரகள ஜசயக�ற�ரகள. எல�� வரணததககம 
க�டடததடட இத ஜப�ரநதம”

1932 ல க�நத� எழத�ன�ர ”பணலடய மலற எதவ�க இரநத�லம எநத ஒர �ன�தனம தனலன உயரக�ததவன எனற 
கற�கஜக�ணட வ�ழநதவ�டமடய�த. சமகம அததலகய உர�ல�ப�ர�டடலகலள இன�ம�ல அஙக�கர�கக�த.  உ�கம 
வ�ழ�பபஜக�ணடவ�டடதஸ”

க�நத�ககம அமமபதக�ரககம இலடமயய�ன உலரய�டம� க�நத�லய ஜத�டரசச�ய�க ச�த�லயயம வரணதலதயம 
�றபர�ச��லனஜசயய லவததத. ச�த� எனபத த�டட��டட ம���த�ககததகக�க உரவ�ககபபடட ஒர அல�பப எனபலத 
க�நத� ஏறகவ�லல�. ச�த� அல�பபகக அபமப�தம �ககலள ச�ற�ய சமக அல�பப�க த�ரடட வ��ல�பபடததம சகத� உணட 
எனமற அவர எணண�ன�ர. ஆன�ல அநத அல�பப�ன ப�ற த�ல�கலள அவர ம��த�க மகக�யததவம ஜக�டததப ப�ரகக 
ஆரமப�தத�ர.

க�நத�ய�ன இநத �ன��றறததடன இலணததப ப�ரகக மவணடய ஒனறணட. க�நத� ச�த�யல�பப�ன ச�தக அமசஙகலளக 
கணடமப�த அவர க�டடததடட ஒர சமக அற�வ�ய��ளன�ன ஆயவபப�ரலவலய �டடம� ஜக�ணடரநத�ர. ஆன�ல 
ச�த�ய�ன அடககமலறக கணதலத அவர அலடய�ளம கணடமப�த க�டடததடட க�ஙக�ரஸ அவரத லகய�ல இரநதத. 
க�ஙக�ரசககள இரநத உயரச�த�ஜவற�யரகலள அவர அனற�டம சநத�ததவநத�ர. க�ஙக�ரசககள அவரகமள அவரத 
மகக�ய��ன எத�ர�கள�க வ�ளஙக�ன�ரகள. ச�த� எனபத எததலன ச�தக��ன பஙகள�பப ஜக�ணடத�க இரநத�லம அத 
ஓர அலடககமலறச ச�தனம எனற க�நத� இகக��தத�லத�ன ஜதள�வலடநத�ர.

ஜச�ல�மப�ன�ல க�நத� க�ஙக�ரஸ�ன உயரச�த�பப�னப�ததகக எத�ர�க அமமபதக�லர மந�கக� நகரநத�ர. அநத நகரவ 
அவரத மதல�ய�ல ந�கழநதலத ��ணடம� ஆசசர�யததடன கற�பப�டக�ற�ர. ஜப�தவ�க கரததககள ஜகடடபபடம க��ம 
அநத வயத. ஆன�ல க�நத� அவரத வ�ழந�ள மழகக அவர ஜக�ணடரநத கரததந�ல�லய தல�க�ழ�க 
��றற�கஜக�ணட�ர.

வரண  ச�த� அல�பப�ன வர��றறபபண� எனனவ�க இரநத�லம– ,  அத இபமப�தம மகக�ய��ன ந�றவன��க 
இரநத�லம அத ஜசனற க��கடடதலதச மசரநதத எனறம நவ�னக��தத�ல அத ச�ததவததகக எத�ர�ன 
உணரசச�கலளமய அத�கம ஜக�ணடரக�றத எனறம �ககள�ல கண�ச��னமபலர அத ப�றரகக க�மழ லவதத�ரகக�றத 
எனறம க�நத� அற�நத�ர. த�ன உரவ�கக எணண�ய க�ர�� சயர�ஜயதத�ல அக�மலச தலழகக ச�ததவம அவச�யம எனறம 
அதறக ச�த� அழ�யமவணடம எனறம உணரநத�ர. அவவ�ற தர தரபலப ��றற�கஜக�ளவஜதனபத க�நத�லயப 
ஜப�றததவலர தன ஜ��தத வ�ழகலகலயயம அதறமகறப ��றற�கஜக�ளவமத. ம�லடய�ல ஒர கரதலத ஏறறகஜக�ளளம 
�ன�தர அல� அவர. சறறம தயஙக��ல க�நத� தன கரததககலள எழத�ன�ர. ஆன�ல இகக��தத�லகட அமமபதக�ர 



ல�யபபடததபபடட ந�ரவ�கம, உயரஜத�ழ�லநடபம மப�னற நவ�னததவ கரததககள ஜக�ணடரநதலத க�நத� 
த�டடவடட��க �றதத�ர. 
1935 ல க�நத� எழத�ன�ர ”ச�த� அழ�ய மவணடம. நலடமலறய�ல ச�ஸத�ரஙகள ஜச�லலம வரண�ச�ர� தர�ம இபமப�த 
எஙக��லல�. இனலறய ச�த�மலற எனபத ச�ஸத�ரஙகள ஜச�லலம இ�டச�ய வரண�ச�ர�தர�ததகக மநர எத�ர�ன 
ஒனற. எததலன மவக��க ஜப�த�ககள�ன ப�ரகலஞய�ல இரநத அலத ஒழ�கக மடயம�� அநத அளவகக அத நல�த
 ச�த�லய அழ�பபதறக ��கசச�றநத ��கமவக��ன தலடயறற வழ� எனனஜவனற�ல ச�ரத�ரததவ�த�கள அலத 
தஙகள�ட��ரநமத ஜத�டஙகவதத�ன. மதலவஜயனற�ல அதறக�க அவரகள சமகதத�ன பறககண�பலபககட 
ஏறறகஜக�ளளமவணடம .��றறம படபபடய�க ஆன�ல உறத�ய�க ந�கழம
 ஜச�னனலத த�மன ஜசயவதறகம க�நத� தய�ர�ன�ர. ��ரக ��ணடம� மக�ர�வககம க�நத�ககம இலடமயய�ன 
உறலவச சடடகக�டடக�ற�ர. ப�றபப�ல ப�ர��ணர�ன மக�ர� தன ச�த�லய தறநத�ர.அதறக�க அவர மவல�லய வ�டட 
தரததபபடட�ர. த��த �ககள நடமவ மசலவஜசயத மக�ர�லவ 1944 ல க�நத� தன ஆச�ர�ததகக அலழதத தனனடன 
லவததகஜக�ணட�ர. அவலர தன வழ�தமத�னற��க எணண�யத �டட�ல� ச�த�, வரண அல�பலப மளக�ட எனற 
வரண�தத மக�ர�வ�ன கரதலத த�னம மழல�ய�கமவ ஏறறகஜக�ணட�ர

ப�னனர க�நத� அவரத பலழய கரதத�ன க�ர��சயர�ஜயதத�ன ச�த� அல�பலப மழகக ��றற�கஜக�ணட�ர. இன�ம�ல 
ச�த� இலல�. அத அடககமலறகக�ன கரவ�. அத அழ�ய மவணடம. வரணதலதபஜப�றததவலர நவ�ன க��கடடதத�ல 
ஒமர வரணமத�ன இரகக மவணடம, அத சதத�ர வரணம �டடம�. ஒவஜவ�ரவரம உட��ல உலழககம சதத�ரன�க 
��ற�ய�க மவணடம. எநதமவல� ஜசயத�லம ஒரவர கணடபப�க உடலலழபப�ல ஈடபடட�கமவணடம எனற�ர க�நத�. 
அவரத இ�டச�ய க�ர��சயர�ஜயம தஙகலள உடலலழபப ம�ம சதத�ரரகள�க ஆகக�கஜக�ணட �ககள�ல �டடம� 
ஆனத�க இரககம எனற�ர.

அததலனமபரம உட��ல உலழதத�கமவணடம எனற க�நத�யக மக�டப�டலட ம�லட மச�ஷ��சம மபச�ய 
ஜச�கசகக�ரர�ன மநர மத��மய�ர எபபட எடததகஜக�ணடரபப�ரகள எனற ஜச�ல�மவணடயத�லல�.

1946 ல க�நத� ஒர அஜ�ர�கக ந�ரபர�டம  வரகக�றற ச�த�யறற ஒர இநத�ய சமகதலத உரவ�கக மயலவத�கச 
ஜச�னன�ர. ஒமர ச�த��டடம இரககம ஒர ந�ல� வரமவணடம எனறம ப�ர��ணரகள த��ததககலள 
�ணமமடககமவணடம எனறம ஜச�னன க�நத� ச�ததவ��னல� வனமலறலய உரவ�ககம. ச�ததவம� அக�மலசலய 
உரவ�ககம எனற�ர. அநதக க��கடடம ஐமபத வரடஙகளககள வநதவ�டம எனற தன நமப�கலகலய அவர 
மனலவதத�ர

ஆரமபதத�ல க�பபதத�ர�ணஙகலள ஏறக �றதத க�நத� ப�னனர க�பபதத�ர�ணஙகலள மழகக ஆதர�தத�ர. கலடச� 
க��தத�ல க�பபதத�ர�ணஙகலள �டடம� அவர ஆதர�தத�ர. தன ஆதரவ�ளரகள க�பபதத�ர�ணம ஜசயத�கமவணடம 
எனறம அதனம�ம �டடம� ச�த�லய ஒழ�கக மடயம எனறம அவர வ��யறதத�ன�ர. கற�பப�க உயரச�த�ய�னர த��த 
ச�த�ய�னலர �ணநதஜக�ளவலத ஒர மகக�ய��ன சமகசஜசயலப�ட�க க�நத� வ��யறதத�ன�ர.

1945 ல க�நத� எழத�ன�ர. ”ஜபணணகக எநத தகத� இரநத�லம த�ர�ணம ஒமர ச�த�ககள எனற�ல என ஆச�ரவ�ததலத 
தயவஜசயத மக�ர�த�ரகள. அவள மவற ச�த� எனற�ல �டடம� ந�ன என ஆச�ரவ�ததலத அனபபமவன”
 1946 ல க�நத�ய�டம மபடடய�ளர மகடட�ர. ”கலவ�கறற ஹர��னப ஜபணகள வ�ர��ல எணணககடய அளவ�ம�மய 
இரகக�ற�ரகள. அவரகள உயரச�த� ஆணகலள த�ர�ணம ஜசயதஜக�ணட�ல கணடபப�க தஙகள ச�த�லய வ�டட 
தணடககபபடவ�ரகள. அவரகள தஙகள ஜச�நத ச�த�ககச மசலவ ஜசயயமடய��ல ஆகம. அவவ�ற த�ர�ணம 
ஜசயவஜதனற�ல அநத ம��ட தஙகள வ�ழகலகலய ஹர��ன �ககளகக�ன மசலவகமக அரபபண�ககமவணடம எனற 
ந�பநதலனய�ன மபர�ல ஜசயய��ம

அதறக  க�நத� பத�ல அள�தத�ர. ” ஹர��னபஜபணகள உயரச�த� ஆணகலள த�ர�ணம ஜசயதஜக�ளவத 
வரமவறகததககத. ஆன�ல அத ச�றபப�னத எனற ஜச�ல� ஜக�ஞசம தயஙகக�மறன. அத ஆணகலள வ�ட ஜபணகள 
கலறவ�னவரகள எனற க�டடவத மப�� ஆக�வ�டம. இபமப�ஜதல��ம அநதவலகய�ன த�ழவசச�ககல இரபபலத ந�ன 
அற�மவன. ஆகமவ ஹர��ன ஜபண உயரச�த� ஆலண �ணமஜசயவலதவ�ட உயரச�த� ஜபண ஹர��ன ஆலண 
�ணமஜசயவத ச�றநதத எனற ந�ன எணணக�மறன. எனன�ல மடநத�ல என மபசலசகமகடகம எல�� 
உயரச�த�பஜபணகலளயம ஹர��ன ஆணகலள த�ர�ணம ஜசயதஜக�ளளமபடச ஜச�லமவன.

தன ஜக�ளலகலய த�டடவடட��க ஜவள�ய�டடத �டட�ல� அலத த�வ�ர��க நலடமலறபபடததவம ஜசயத�ர க�நத�. 
க�நத�ய�ல உநதபபடட ஹர��ன- உயரச�த� �ணஙகள அகக��கடடதத�ல ஏர�ள��க நலடஜபறறன. த��ழகதத�ன 
பகழஜபறற க�நத�யவ�த�கள�ன க�ரஷணம��ள ஜ�கனன�தன தமபத�ய�னரகட அவவலகய�ன தமபத�ய�னரத�ன.

க�பபதத�ர�ணதலத க�ஙக�ரஸ தன மதனல� சமகதத�டட��க ஜக�ணடவர�� எனற 1946 ல ஒர ந�ரபர�ன மகளவ�கக 
த�ணட�ல� ஒழ�பப, ச�பநத� மப��னம, ஹர��னஙகளகக இட ஒதகக�ட மப�னறவறற�ல க�ஙக�ரஸ ஒதத கரதத 
ஜக�ணடரகக�றத எனறம வ�லரவ�ம�மய க�பப�ணதலத மந�கக�யம க�ஙக�ரலஸ ஜக�ணடவநதவ�ட��ம எனறம க�நத� 
ஜச�னன�ர.

அத க�ஙக�ரலஸ அவர தவற�கப பர�நதஜக�ணட ஜச�னனத. அபமப�த இநத�ய சதநத�ரம ஜநரஙக�வ�டடரநதத. அத�க�ரக 
கனவகள ஆரமப��க�வ�டடரநதன. க�நத�ய�ன சமகதத�டடஙகள மநரவ�ன க�ஙக�ரஸ¤கக உவபப�க இரககவ�லல�. 
க�ஙக�ரஸ அரச�யல கடச�ய�கச ஜசயலபடககட�த எனறம க�பபதத�ர�ணம மத��ய ச�த� ஒழ�பபச ஜசயலப�டகள�ல அத 
ஈடபடமவணடம எனறம க�நத� வ�த�டட�ர. க�ர�� சயர�ஜயம அல�கக மவணடம எனற மக�ர�ன�ர. மநர க�நத�லய 
சநத�பபலதமய தவ�ரதத�ர. க�நத� ஜக�ல�பபடம வலர.



ஒரமவலள �த ஒறறல�கக�க க�நத� உய�ரதத�ய�கம ஜசயயவ�லல� எனற�ல ச�த� ஒழ�பபகக�க அவர உய�ரத�ய�கம 
ஜசயய மநர�டடரககம. அவர ஜசனறஜக�ணடரநத த�லச அத.

அனபளள ஜ�ப��ண�ககம, தயவஜசயத மய�ச�ததபப�ரஙகள. இநத வர��றறபப�னனண�ய�ல ந�ஙகள கற�பப�டட 
ஆரமபக��கடடதத உத�ர� ம�றமக�ளகள ம�ம க�நத�லய ஒர ச�த� ஜவற�யர�க மதத�லர கததவதன�ல ய�ரகக எனன 
��பம? அநதபஜப�யலய ந�ம ச�நதஜக�ணட க�ழபலப வளரததகஜக�ளவதன�ல ந�ம அலடவத எனன?

நமல� இநத கரர��ன , அந�த�ய�ன ஜப�யலய நமபசஜசயயம கமபலகளகக  அதன�ல ஜபரம ��பம உளளத என 
உணரஙகள. க�நத� இநத மதசதத�ன ந�த�யணரவ�ன அலடய�ள��க நம �னத�ல இரகக�ற�ர. அநத ப�மபதலத இவவ�ற 
த�டட��டட உலடபபதன வழ�ய�க இநத மதசதத�ன அடததள��க இரககம இ�டச�யஙகள ம�ல ஆழ��ன ஐயம 
உரவ�ககபபடக�றத. அதன வ�லளவ�க இநத மதசம ப�வ�னபபடக�றத. சமக ம��தலகள உரவ�க�னறன. ந�ம மப�ர�டட 
அழ�ய வ�யபப�ரகக�றத. அநத உத�ரதலதக கடகக எபமப�தம எஙமக� ப�ர க�தத�ரகக�ற�ரகள.

இன�ம�ல கவன�யஙகள, க�நத�லய அவதறஜசயத ஜவள�ய�டபபடம எநத ஒர ஆயமவடடகக அல�த நலககப 
ப�னன�லம ஓர அயலந�டட பலகல�க கழகம இரககம. அல�த ஏமதனம ஒர க�ற�ததவ �தபபரபப ந�றவனதத�ன ந�த�யதவ� 
இரககம.

க�நத�லய ந�ஙகள அவதறஜசயயமமப�த ச�லலவ ஏநத�சஜசனற ஏசவககப ப�னன�லம ஒர ஜபரமகடடம அவலர 
கல��ல அடதத வலசப�டயபட ஜசனறத எனபலத �றகக மவணட�ம. ந�ம ச�நதலவககம ந�த���ன�ன ரததம நம 
ஆத��லவ  இரள�ல மடவ�டம.

ந�த�யணரமவ க�ற�ததவதத�ன ச�ரம என நமபக�றவன ந�ன, அநத க�ற�ததவ ந�த�யணரலவ மந�கக� மகடக�மறன. தயவஜசயத 
ச�நத�ததபப�ரஙகள.

ஜ�

ம��கன த�ஸªம �க�த��வம

அனபளள ஜ�,
இஙமக ஒர நணபன�டம ந�ஙகள எழதம க�நத�யக கடடலரகலள க�டடமனன. அவன ஒர வ�ஷயம ஜச�னன�ன. எனலன 
��கவம ப�த�ததத அத. இநத�ய அரச�ய��ல க���லவ�ழம க��சச�ரதலத க�நத�த�ன பகதத�ன�ர எனற�ன. �க�த�� எனற 
எணண� அவரத க���ல �ககள வ�ழநதலத அவர ஆதர�தத�ர, அநத க��சச�ரம இனறவலர ஜத�டரக�றத எனற 
ஜச�னன�ன. எனன�ல அலத �றகக மடயவ�லல�. ந�ஙகள எனன ந�லனகக�ற�ரகள?
சரவணன|
அனபளள சரவணன,
 க�நத� தனலன ஒர �க�த��வ�க எணண�கஜக�ணட�ர�? தனலன ஒர �க�த��வ�க மனலவதத�ர�? இரணடம மவற 
மவற மகளவ�கள.

க�நத� ஒர நவ�ன �ன�தர. ஐமர�பப�யநவ�னததவம உரவ�கக�ய ப� வ�ஷயஙகலள தன ஆத�ர இயலப�கக ஜக�ணடவர. 
எத�லம நலடமலற அற�வ�யல மந�கக, ந�சகக என. அவலரச சநத�தத ஐமர�பப�யரகள பழகக வழககஙகள�ல அவர ��க��க 
ஐமர�பப�யததன��னவர எனற ஜச�ல��ய�ரகக�ற�ரகள. அபபடபபடடவர தனலன ஒர �க�த�� எனற 
ஜச�ல��கஜக�ணடரபப�ர� எனபமத ந�ம மகடடகஜக�ணட�க மவணடய மதல மகளவ�.

அதறகப பத���க ந�ககக க�லடபபத ஓர உணல�. க�நத� ஒர தரணதத�லம தனலன �க�த�� எனற 
ஜச�ல��கஜக�ணடத�லல�. ப�றர அபபடச ஜச�லவலத ஊககவ�ததத�லல�. தனன�டம அவவ�ற ப�றர ஜச�லலமமப�த அலத 
மகடடகஜக�ணடதம இலல�. மநர ��ற�க தனலன ஒர ச���ன�யன எனற ஜச�ல��கஜக�ளளமவ அவர ஆலசபபடட�ர.

அதகட அவர தனலன �க�த��வ�க எணண�கஜக�ணடல�ய�ல எடதத ந�ல�ப�ட�க இரகக���ல�வ� எனற மகடக��ம. 
க�நத� தனலன ஒர ஞ�ன�ய�க அல�த அவத�ர பரஷர�க அல�த அச�த�ரண��ன �ன�தர�க எணண�கமக�ணட�ர�? 
அவர தனலனபபறற�கஜக�ணடரநத �ன உரவகம எனன? க�நத� தன வ�ழந�ள மழகக தனலன எதவ�க ஆகக 
மயனற�ர?

அதறக க�நத�ய�ன �ரபககம அவரத தன�பபடட உளவ�யலககம ந�ம ஜசனற�க மவணடம. க�நத� க�ர�தத� லவணவ பகத� 
��ரககதலதச மசரநதவர. க�ர�தத�ய லவணவம ச�ணதத�ல இரநத தன அடபபலட �னந�ல�கலளப ஜபறறகஜக�ணடத. 
க�நத�ய�ன �னந�ல� எனபத பல��ய�ரம வரடஙகள�க இநத �ணண�ல ச�ணதத�ல உரவ�ககபபடடமத.

‘பவயம’ எனற ஜச�ல வழ�ய�க ச�ணம அலனதத ��னடம�னல�கலளயம ஜச�ல��வ�டம. பவயம எனற�ல 
எள�ல�,ச�ரபபணம எனற ச�ணதத�ல ஜப�ரளபடம. ��னடனகக ச�தத�ய��கமவணடய உசசகடட ந�ல� அதமவ. 
தனலன எள�ல�பபடதத�கஜக�ளவதன வழ�ய�கமவ ப�வஙகள�ல இரநத வ�டபட இயலம எனறம அதமவ மகத� எனறம 
ஜச�லக�றத ச�ணம.

ஏஜனனற�ல ஒர �ன�தன ஜவனற�கமவணடய எத�ர� அவமன. அவனலடய க��கமர�தம��கஙகமள அவலன க�ழ�றகக� 
கடடணட வ�ழசஜசயக�னறன. இநத ஆச�வக  ச�ணக கரதத ஈர�ய�ரம–  



வரடதத த��ழசஜச�றகள�ல ஜச�ல�பபடடரகக�றத. ‘த�தமநனறம ப�றரதர வ�ர�’ என.
ஆர.ஜக.ந�ர�யணன�ன க�நத� க�ரடடன. இநத மகமத�ன அவரத ‘ச���ன�யன�ன’ மகம.

ஆகமவ ப�னகலள ஜவலலதல [கறள ஜ��ழ�ய�ல ஐநதவ�ததல] ச�ணதத�ன மதல ஜநற�ய�க எபமப�தம 
மனலவககபபடடத. உ�க���ரநத ஒடஙகதம� ஆன��க��க வளரதல எனற கரதத ச�ணதத�ன ல�யம. ச�ணம 
வ�ரதஙகலளமய ஜநற�ய�கக ஜக�ணட �தம. அத���ரநத லவணவம அலதப ஜபறறகஜக�ணடத. க�நத�ய�ன 
இளல�பபரவதலதக கவன�தத�ல அவரத அம�� அவரககள�தத ச�நதலன எனபமத கடல�ய�ன வ�ரதஙகளத�ன எனபத 
ஜதர�யவரம.

தன இளம வயத�ம�மய தனலன ஒடகக�கஜக�ளள ஆரமப�தத�ர க�நத�. அவரத மதலகடட மச�தலனகள �ணடன�ல அவர 
லசவ உணவகக�க நடதத�ய கடல�ய�ன மப�ர�டடஙகள�ல இரநதன. படடன�ய�ல தனலன உசசகடட வலதகக 
ஆள�கக�கஜக�ணட வ�ரததலத க�ததந�னற�ர. அபபட க�தததனம�ம தன அகம கரல� ஜக�ளவலதக கணட�ர. தன 
உடல��தம �னம ��தம த�ன ஜக�ளளம கடடபப�ட தனலன வ��ல���ககவர�க ஆககக�றத எனற கணடலடநத�ர. 
அதமவ அவரத ஜத�டககம.

அவரத ச�ண- லவணவ ஆழ�னம கணடலடநத கணடப�டபப�ல இரநத க�நத� தன �தமச�ரநத தளஙகளகக நகரவ�லல�. 
��ற�க, அலத அனலறய ஐமர�பப�ய நவ�ன ஆன��க ச�நதலனகளடனத�ன ப�லணததகஜக�ணட�ர. அசச�நதலனகலள 
அவர அஙமக வ�ச�கக மநரநத இயறலகஉணவந�பணரகள, இயறலக�ரததவந�பணரகள ஆக�மய�ர�டம இரநத 
ஜபறறகஜக�ணட�ர. அவரகள வழ�ய�க இயறலகவழ�ப�டட�ளரகளகக, மத�மர�வககம ரஸக�னககம தலஸமத�யககம, 
ஜசனற மசரநத�ர. இதமவ அவரத பயணம.

அரச�யலகக வநத க�நத� இததலகய ஐமர�பப�ய ��றற ஆன��கப பய�றச� ஜக�ணட �ன�தர�க இரநத�ர. த�ய�கம ம�ம 
ஜவலவத எனபமத அவரத ஜ�யஞ�னதத�ன ச�ர��ன வ�கக�யம.இயறலகயடன இலணநத வ�ழகலக, நகரவ �றபப, 
சயகடடபப�ட ஆக�யலவ அவரத வழ�மலறகள�க அல�நதன. அவறற�ல இரநத அவர உரவ�கக�கஜக�ணட சதய�க�ரகப 
மப�ர�டட வழ�மலற அவரத அரச�யல� த�ர��ன�ததத.

க�நத�லய ப�னனர �க�த��வ�க ப�றரககக க�டடய இநத அமசஙகலள அவர எநதவலகய�லம கவன�ககபபட�தவர�க 
இரநத க��தத�ல ��கநத த�வ�ரததடன தனகக�க வளரதஜதடததகஜக�ணட�ர. ஜதனன�பர�கக�வ�ம�மய அவரத 
ஆளல�ய�ன கடட��னம ஏறதத�ழ மழல� அலடநதவ�டடரநதத. தன ஆளல�சமச�தலனகளகக�கமவ அவர தலஸமத�ய 
பணலண எனற ஒனலற உரவ�கக� நடதத�ன�ர.

இகக��கடடதலதப பறற� க�நத� வ�ர�வ�க எழத�ய�ரகக�ற�ர. இர ஆலசகள அவலர அல�ககழ�ததன. ஒனற க��ம, 
இனஜன�னற உணவ. இவவ�ர இசலசகலளயம ஜவல���ல தனகக தன��த�ன ஜவறற� லககட�த எனற உணரநத அவர 
அவறலற த�வ�ர��ன வ�ரதஙகள ம�ம ஒடகக�ன�ர. நறற�ணடகள�க ச�ணமன�வரகள ஜசயத வநத ஜசயலத�ன அத. 
ந�ர�யணகரவ�ன சயசர�லதபப�டலகள�ல கட க�டடததடட இமத ��த�ர�ய�ன மப�ர�டடமம பர�ண��மம க�ணபபடக�றத.

ஒர ஆளல� எநத அளவகக வ�ர�யம உளளத�க இரகக�றமத� அநத அளவகக அத க��மம உணவ�லரச�யம ஜக�ணடத�க 
இரககம என ஊக�கக��ம. அலவ அடபபலட இசலசகள. அமதயளவகக தனல�ய மந�ககம நலகசசலவ உணரசச�யம 
அதறக இரககம எனறம மசரததகஜக�ளள��ம.

எநத �ன�தர தனல�ய மந�கக�லம நலகசசலவய�லம  அவவ�சலசகலள வ��கக� ச�தறம தன ஆளல�லய  
ஒரஙக�லணததகஜக�ளக�ற�மர� அவமர எஙகம ச�தலனய�ளன�க�ற�ர. இதறக ஜபர�த�க ஒனறம உ�கவர��றலறப 
படககமவணடயத�லல�. ப�ளஸட மதரவ�ல அத�க �த�பஜபண எடபபதறகக கட அநத அளவ�ல ப�ன ஒறபப மதலவ 
எனபலத ந�ம அற�மவ�ம.

இநத�ய அரச�யலககள க�நத� நலழயமமப�த இரதளஙகள�ல அவர இலடவ�ட�த மச�தலனகள ம�ம தனலன 
கணடலடநதவர�க இரநத�ர. ஒனற, கடல�ய�ன வ�ரதஙகளம�ம தன ��த�ன கடடபப�டலட அலடதல. இரணட, 
ஜப�தவ�ழகலகய�ல வ�ழ��யஙகலள உணல�யடன மனலவததல. இவவ�ர வ�ஷயஙகலளயம அவர ��கநத பறவய 
மந�ககடன நலடமலறததளதத�ல மச�த�தத அவறற�ன பயனகலளக கணடலடநதவர�க இரநத�ர.

இநத�ய�வகக த�ரமப�யப�னனரம இநத இர தளஙகள�லம ஒமரச�யம க�நத� ஈடபடடரநத�ர. சபர�த� ஆச�ர�தலத ந�றவ� 
அஙகத�ன அவர தன ��த�ன தன ஆறறல� வளரததகஜக�ணட�ர. தன உடல �றறம �னம ��த�ன மச�தலனகள ��க 
வ�ர�வ�னலவ. தன உடல� அவர கரநத கவன�தத�ர. அதறக�ன உணவகலளயம �ரததவதலதயம த�மன உரவ�கக�க 
ஜக�ளள மயனற�ர. த�ன நமப�ய எள�ய இயறலகவ�ழகலகலய, ��னடரகளககள மபதம இல��த வ�ழகலகலய, 
நலடமலறபபடதத மயனற�ர.

அததடன அநத வ�ழ��யஙகலள மனலவதத உரவ�கக�ய ஒர மப�ர�டட மலறலய, சதய�கரகதலத, ��கஜவறற�கர��க 
சமப�ரன�ல நடதத�யம க�டடன�ர. அநதபமப�ர�டடதத�ல இரநத மநரல�யம, தண�வம எள�ல�யம அவலர அத வலர 
இநத�ய�வ�ல இல��த�ரநத ஒர பத�ய சகத�ய�க அலடய�ளம க�டடன.

இஙமகத�ன இநத�யரகள�ல க�நத� �க�த��வ�க அலடய�ளம க�ணபபடட�ர. அவலர அபபட அலடய�ளம கணடத 
பல��ய�ரம வரட ப�ரமபர�யம ஜக�ணட இநத�ய உளவ�யம�. க�நத� தன ஆளல�ம�ல தன மழககடடபப�டடகக�க 
ஜசயத மச�தலனகளம, வ�ரதஙகளம, ஜப�தவ�ழகலகய�ல அவர மனலவதத வ�ழ��யஙகளம அவறற�ல அவரகக�ரநத 
அப�ர��ன ப�டவ�தமம இநத�ய�வ�ல ��க எள�த�க ஓர ச�ணததறவ�யடனத�ன அவலர அலடய�ளம க�டடம. அவரத 



மந�கக ம�றகதத�ய மச�தலனமலறய�ல ஊற�யத எனபலத அத 
கரதத�லஜக�ளள�த.

இநத�யவர��றலற அற�நதவரகளகக க�நத�ய�ன மப�ர�டடமகட 
இஙகளள �ககளககப பத�யதல� எனற ஜதர�நத�ரககம. 
நறற�ணடகள�க ச�ணததறவ�கள கலடபப�டதத ச�தவ�க��ன 
மப�ர�டடமத�ன அத. த��ழக வர��றற�ல அஞச�ன�ன பக��டம வக�ககம 
இடதலதப ப�ரதத�ல அலதபபர�நதஜக�ளள மடயம.

ச�ணததறவ�கள ஒர ந��பபரபலப தஙகள பகத�ய�க அற�வ�கக�ற�ரகள. 
ப���யமமககலடயம ஜக�ணட எலல�ககல ந�டடபபடக�றத.,அநத 
எலல�ககள ஆயதஜ�டகக எவலரயம அவரகள அன�த�பபத�லல�. 
உய�ரகக அஞச� ஒரவன அஙமக நலழவ�ன எனற�ல அவனகக அநத 
தறவ�கமள க�பப. அவனத எத�ர� ஒர ���னனன�க இரநத�லகட 
அவலன அஙமக நலழநத ப�டகக மடய�த. அவவ�ற ப�டதத�ன எனற�ல 
அம�னனன�ன வ�ச��ல அததலன ச�ணததறவ�களம 
உணண�மந�னப�ரநத உய�ரதறபப�ரகள. அநதபஜபரமபழ�கக அஞச�த 
�னனமன இநத�ய�வ�ல இரநதத�லல�. ச�ணததறவ�கள ஜப�றல�ம�ம, 
சக�பபதன ம�ம, உய�ரதறபபதன ம�ம, தஙகள த�ர��கதலத ஆழ��க 
ந�ல�ந�டடய மப�ர�டடஙகலள  கணட உரவ�க� வநத ஒர பணப�டட 
�ரப எள�த�ல க�நத�லய அநத ஜத�டரசச�ய�ல லவததப ப�ரததலத, அவலர 
�க�த�� எனற ஜச�னனலத, பர�நதஜக�ளவத ஒனறம கடன��னதல�.

க�நத�லய மதனமத��க �க�த�� எனற ஜச�னனவர த�கர எனற ஒர நமப�கலக உணட. ஆன�ல 1920 ல அவர 
இநத�ய�வகக வநத அரச�யல பண�ய�றற ஆரமப�தத க��தத�ம�மய �தத�யபப�ரமதசப பழஙகடகள�ன மக�ணடகளத�ன 
அவலர மதனமத��க �க�த�� எனற�ரகள. அபபடச ஜச�லவலத க�நத� ‘ஜவறபபககம கணடனததககம உர�யத’ எனற�ர. 
அபபடஜச�லபவரகலள அவர அரமக வ�டவ�லல�. ஆன�ல அநத எள�ய�ன�தரகள அவவ�ற கடடபபடததபபடககடயவரகள 
அல�.

�க�த�� எனற படடம அவலரச சஙகடபபடதத�யத. க�நத�ய�ன மபசசகள�ல அவரகமக உர�ய ஜ�னல�யடன அவர 
அநதஜச�லல� க�ணடலஜசயதஜக�ணமட இரபபலதக க�ண��ம. அவர தனனலடய படதலத ஒரவர லவதத�ரநதலதககட 
வ�ரமபவ�லல�. கடட�யபபடதத� அலத தகக�பமப�டச ஜசயத�ர எனற அவரடமனமய இரநத அவலர ஒவவ�ரந�ளம 
கணக�ண�தத அறபத��ன வர��றலற எழத�ய வ�னஜசணட ஷ�ன ஜச�லக�ற�ர [Mahatma Gandhi- A great life in Brief, 
Vincent Sheen] அவலரக கணடல�ய�ல தன மந�ய த�ரநதத எனற ஒரவர ஜச�ல�கமகடட க�நத� அவ��னமம வரததமம 
அலடநத�ர.

ந�ஙகள ஏன �க�த�� எனற அலழககபபடக�ற�ரகள எனற மகளவ�கக க�நத� ஜச�னன�ர : ”�க�த�� எனற படடம 
எனலன ப�மலற கடல�ய�ன �னவ��ககத தளள�ய�ரகக�றத. எனகக இநத உ�கதத�டம ஜச�ல� பத�யத�க ஏதம இலல�. 
உணல�யம அக�மலசயம பர�தன��ன �ல�கலளபமப�னறலவ. எனன�ல மடநதவலர ந�ன அவவ�ரணலடயம என 
ஜச�நத வ�ழகலகய�ல நலடமலறபபடதத மயனமறன எனற �டடம� ஜச�ல�மடயம. ஆன�ல ந�ன அசமச�தலனகள 
ம�ம அலடநத அனபவஙகலள வ�ளககவதறக எபமப�தம� தய�ர�க இரபமபன. அதன ம�ம ந�ன அரச�ய��ல 
ஜசயலபடவதறக�ன வ��ல�லய அலடமதன. ஏர�ள��ன �ன�தரகள எனலன �த�பபத�கச ஜச�லக�ற�ரகள ஏஜனனற�ல 
ந�ன மவற எவலரயம வ�ட அவரகலள பர�நதஜக�ணடரகக�மறன..”

க�நத�ய�ன �னம அதன ம�லதளககடட��னதலத ம�ல�சச�நதலனகலளச ச�ரநமத உரவ�கக�க ஜக�ணடத. தன 
வ�ழந�ள�ன கலடச�ககணம வலர எபமப�தம� சய எளளலகக அவர�டம இட��ரநதத. தனலனமய நககல ஜசயத 
வ�யவ�டட உறச�க��கச ச�ர�ககககடயவர. �ணடன ஜதரவ�ல ஒர ஜவளலளச ச�றவன ‘ஏய க�நத� உன டரவசர 
எஙமக?” எனற மகடடமப�த உறச�க��க வ�யவ�டட ச�ர�தத �க�ழநத �ன�தர அவர என வ�னஜசணட ஷ�ன 
பத�வஜசயக�ற�ர.

ஆன�லம ஒர மதசம� அவரத க���ல வ�ழநத க�டநதத. அவர க���ல ஜத�டடவணஙக�யவரகள�ல அவர ப�தஙகள 
பணண�க ஆய�ன. அவலரகமகடடப பர�நதஜக�ணட அல� அவலர கணட உளவ�ஙக�மய மக�டககணகக�னவரகள அவர 
ப�னன�ல ஜசனற�ரகள. அவர ஜச�லவத சர�  எனற பர�நதஜக�ணடதன�ல அல�, அவர சர�ய�னவர எனற 
பர�நதஜக�ணடதன�ல !

அநத ��ஜபரம வ�நலதலய எனற�வத எணண�பப�ரதத�ரகக�ற�ரகள�? ஒர ஜத�னல�ய�ன மதசம. கலறநதத மபபத 
நறற�ணடகள�க ந��பப�ரபததவம வ�ளஙக�ய பகத�. மகக�றபஙகககம�ல ந��தத�ல �னனர�டச� அபமப�தம ந��வ�ய �ண. 
அஙமக ஜவறம பத�லனநத வரடஙகளககள ஒர தன��ன�தர ஜ��தத சமகதலதமய �னந�யக அரச�யலககக 
ஜக�ணடவரக�ற�ர! க�நத�ய�ன க�ஙக�ரஸத�ன இநத�யவர��றற�ம�மய அத�க��ன ஜபணகலள அரச�யலககக 
ஜக�ணடவநத இயககம ஜதர�ய��? அதனடன ஒபப�டமமப�த கமயன�ஸட இயககதத�லம த�ர�வ�ட இயககதத�லஜ�ல��ம 
ஜபணகள�ன பஙமகறப எனபத அமனக��க எதவம� இலல�. க�நத�லய நமப� �டசககணகக�ல எள�ய நடததரவரகக �ககள 
அல�யல�ய�கச ச�லறககச ஜசனற�ரகள. �டசககணகக�ன ஜபணகள ச�லறககச ஜசனற�ரகள. வ�டலடவ�டட ஜவள�மய 
ஜசலவமத ஜபரம ப�வம என வ��ககபபடடவரகள�க நறற�ணடகள�க வ�ழநத ஜபணகள! அவர ஜச�னன�ர எனற 
அபபடட��ன ச�த�ஜவற�பப�னனண�ய�ல ப�றநத வளரநத �டசககணககனவரகள த�ழததபபடடவரகள�ன மசர�களககச 
ஜசனற வ�ழநத�ரகள. அவரகள கழ�வலறகலளச சததமஜசயய வநத�ரகள. இநத�ய�வ�ன மதல �ககள�யககம க�நத�ய�ன 



ஒததலழய�ல�பமப�ர�டடம�. அநத அல�ம�மத�ன ந��பப�ரபததவ �னந�ல�ய�ல அரச�ய���னற� பல��ய�ரம 
வரடஙகள�க வ�ழநத�ரநத இநத�ய சமகம அரச�யல�ய��ககபபடடத. அநத அரச�ய��ன ச�� தணடகலளமய கமயன�ஸடக 
கடச�யம த�ர�வ�ட இயககஙகளம ஏன மஸ��ம ��கமகட  தஙகளகக�க ஜவடடகஜக�ணடன. மகரள வ�டதல�பமப�ர 
கற�தத தனத ந��ல இ.எம.எஸ.நமபத�ர�பப�ட அலதபபறற� மபசக�ற�ர.

அநத அரச�யல எழசச�லய உரவ�கக�யத எத? இனற தகவலஜத�ழ�லநடப அல�ய�லகட இநத�ய�லவ மழகக 
ஜத�டரபஜக�ளவத ஜபரம சவ���க இரகக�றத. அனலறய இநத�ய�வ�ல அசச ஊடகஙகள ��க��கக கலறவ. வ�ஜன��� 
இனனம பரவ��க ஆகவ�லல�. ஆய�ரககணகக�ன ஊரகள�ல ��னச�ரம இலல�, ஆகமவ ஒ��பஜபரகக� இலல�. எபபட 
க�நத� இநத மதசததடன மபச� அலத கரதத�யல ர�த�ய�க ஒரஙக�லணதத�ர?

அவர தனலனமய தன ஜசயத�ய�க ஆகக�கஜக�ணட�ர. தன வ�ழகலகமய தன ஜசயத� எனற கற ஒர தல�வனகக 
அப�ர��ன �னதலதர�யம மதலவ. என தன� வ�ழகலகய�ல ரகச�யஙகள இலல� எனற அற�வ�கக, ‘எனலன 
ஆயவஜசயதப�ர’ என வர��றற�ன மனப வநத ந�றக,  தனமநரல�ம�ல ஆண�ததர��ன நமப�கலக மதலவ. எலல�யறற 
ஆன� வல�ல� மதலவ. இநத�ய அரச�ய��ன நறவரட வர��றற�ல ஒமர ஒர �ன�தலனததவ�ர எவரம� அபபடச ஜச�ல� 
மடய�த. சநமதக��ரநத�ல ந�ஙகள நமபம எநத ஒர தல�வனலடய அநதரஙக வ�ழகலகலயயம க�நத�ய�ன அநதரஙக 
வ�ழகலக ஆர�யபபடடதமப�� மத�ணடததரவ�பப�ரஙகள. அவரத ஆன�� கதறம!

தனலனதத�ன க�நத� இநத�ய� மழககக ஜக�ணடஜசனற�ர. நறறககணகக�ன ரய�ல ந�ல�யஙகள�ல மனற�ம வகபபப 
ஜபடடய�ன வ�ச��ல வ�ரததத�ல ஜ���நத கர�ய உடலடன வநத ந�னற, தன கரலண��கக கணகள�ல நலகசசலவ ஒள�ரம 
ச�ர�பபடன �ககலள மந�கக� கமப�டட�ர. அதமவ இநத�ய� மழகக ஜசனற மசரநத ஜசயத�. அதமவ இநத ந�டலட 
ஒனற�கதத�ரடட �னந�யக அரச�யலககக ஜக�ணடவநத கரதத�யல மபரல�. அநத இடதலத அவரகக அள�ததத அவரத 
�க�த�� எனற அலடஜ��ழ�.

இநத மதசததகக அதறக�ன ஒர ஜ�யய�யலதரககம உளளத.கணண�ல க�ணம அலனதத ம�னல�கள�லம கடவலளக 
க�ணதல என அலதச ஜச�ல���ம. ஆகமவ ஒரந�ய ச�ஙகதலத தரதத�யத எனற�ல அலத ஜதயவ��கக கமப�டவத�ல 
இநத�ய �னததகக தலடமய இலல�. ‘லவயதத�ல வ�ழவ�ஙக வ�ழபவமன’ ஜதயவம எனற நமப�ய �ரப அவலர 
�க�த��வ�க ஏறறகஜக�ணடத. வழ�படடத. அவர அநத ��ஜபரம உணரசச�யல�ம�ல ��கநத �னசசஙகடததடன 
அ�ரநத�ரநத�ர.

க�நத�ய�ன எள�ல� ஒர ப�வலன எனற ஜச�லபவரகள�டம அவரகள எள�ல� எனற எலததத�ன ஜச�லக�ற�ரகள எனற 
மகடக வ�ரமபக�மறன. க�நத�ய�ன எள�ல� அவர ஜவள�மய க�டடகஜக�ணடத அல� எனபதறக அவரத ஜ��தத 
வ�ழகலகய�ன ஒவஜவ�ர கணமம ச�னற�கம. க�நத� ப�னந�ர�கர�பலபமய தன மய�க��கக ஜக�ணடவர. ப�னகளகக 
வசபபடதல எனபத அகவ��ல�லய இழததல எனற எணண�யவர. ஆகமவ எபமப�தம எநத ஒர வசத�லயயம 
ஆடமபரதலதயம ந�ர�கர�பபவர�கமவ க�நத� இரநத�ர

தன�பபடட மலறய�ல இத�ல க�நத�ய�டம இரநத த�வ�ரம எனகக ஏறபலடயதல�. அவரத எள�ல�வ�தம கல�லய 
ந�ர�கர�ககம இடததகக அவலரக ஜக�ணடஜசனறலதக க�ண��ம. இலச, ஓவ�யம, நடனம எல��ம� அவரகக ப�னச�ர 
ஆடமபரஙகள�கமவ மத�னற�ன. அத�வத, இரணட�ய�ரம வரடஙகள�க ச�ணமன�கள ஜக�ணடரநத அமத எணணம.

க�நத� மனற�ம வகபப�ல பயணம ஜசயதத வ�ளமபரம எனற இனற ஜச�லக�ற�ரகள. அவர இநத�ய�வகக வநத 
க��கடடதத�ல அழககம ப�சககம ந�லறநத மனற�ம வகபப�ல எள�ய �ககளடன இலணநத ��தககணகக�ல 
இநத�ய�ஜவஙகம சறற�ய�ரகக�ற�ர எனபலதயம, அபபட இநத�ய�வ�ன எள�ய �ககலள ஜநரஙக� மந�கக�ய ஒமர அரச�யல 
தல�வர அவர �டடம� எனபலதயம, மநரமவ� பமடம��, ��னன�மவ�, அமமபதக�மர�, ஏன ஆரமபக�� 
கமயன�ஸடகள�ன எம.என.ர�மய�, ப�.ச�.ம��ஷ�மய�கட அபபட அம�ககலள அற�நதவரகள அல� எனபலதயம அவரகள 
கவன�பபத�லல�.

சமப�ரன மப�ர�டடம மப�னறலவ நடநத க�நத� �க�த��வ�க அற�யபபடட ப�னனரமகட மனற�ம வகபப ஜபடடகள�ல 
பல��ய�ரம க�ம����டடர பயணமஜசயத�ரகக�ற�ர. அவரத மகம அசச வழ�ய�க அற�யபபட�த�ரநதல�ய�ல அவலர எவரம 
அலடய�ளம க�ணவ�லல�. அனலறய இநத�ய மனற�ம வகபப ஜபடட எபபட இரநத�ரககஜ�ன ஊக�கக��ம. 
எநதவ�த��ன சக�த�ரபபய�றச�யம இல��த �ககள. அவரகலளப பறற�ய கவல�மய இல��த அரச. க�நத� தன 
பயணஙகள�ல ஜபடடகலள த�மன சததம ஜசயத�ரகக�ற�ர. கழ�பபலறகலள சததமஜசயத�ரகக�ற�ர. அவர�ல அபபடச 
ஜசயய��ல இரகக இய��த. அபமப�த அவர அரமக எவரம நடநத அவர �க�த��வ� இலல�ய� எனற �த�பப 
மப�டவ�லல�.

தறநதஜக�ணமட வநத�ர க�நத�. அத அவலரபஜப�றததவலர மனமனறறம. ரச�கக�ன உணலவ, க��தலத, வசத�ய�ன 
இல�ஙகலள. ஒர கடடதத�ல அவர வசத�ய�ன ஆலடகலள தறநத எள�ல�ய�ன ஆலடகக வநததம அநதப பர�ண��தத�ன 
ஒர கடடம�. ஓர இநத�ய �னம  அலடயம இயலப�ன வளரசச� ந�ல� அத. இனற ப�ரம கவன�கக�த ஒனறணட, 
மநரதத�ய�ன உலடகள ம�ல அப�ர��ன ப�ர�யம ஜக�ணடரநதவரம, அபபட இநத�ய�ஜவஙகம 
அலடய�ளமக�ணபபடடவர��ன அமமபதக�ர கட அவரத வ�ழந�ள�ன ஜ�யஞ�னம கன�நத இறத�கக��தத�ல 
எள�ல�ய�ன உலடகலள மந�கக�மய ஜசனற�ர.

க�நத�ய�ன உலட அவலர இநத�ய�வ�ன மக�ட�னமக�ட வ�வச�ய�கள�ல ஒரவர�க அவரகளககக க�டடயத எனற 
ஜச�ல�பபடவதணட. ஒ��பஜபரகக� வசத� இல��த இடஙகள�ல தனலனபப�ரககவநத ஆய�ரககணகக�ன �ககளகக க�நத� 
ஜவறம� க�டச� �டடம� அள�தத�ர. அவரத மத�றறம� அவரத ஜசயத� ஆய�றற எனற க�நத�ய�ன வர��றலற எழத�ய 
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ஆன�ல அத ஒர ம�ல�ந�டட மந�கக. க�நத�ய�ன அநத உலட அவலர இநத�ய�வ�ன பல��ய�ரம ஜ�யஞ�ன�கள�ல 
ஒரவர�க அலடய�ளம க�டடயத. ர��க�ரஷணபர�ஹமஸர�ன, ந�ர�யணகரவ�ன, ர�ணர�ன, வளள�ர�ன மத�றறம 
அல�வ� அத? க�நத� இநத�யக கணகளகக ஓர அறபதம அல�. அவலரபமப�னற ஆன� வல�ல���கக ப�ர அபமப�த 
இநத�ய�வ�ன பலமவற பகத�கள�ல  உ�கமஅற�நதம அற�யபபட��லம வ�ழநதஜக�ணடரநத�ரகள. அவரகளள ஒரவர 
அரச�யலகக வநத�ர எனபமத க�நத�.

எள�ல�ய�ன இநத�ய க�ர���ய �னம அததலகய ஒரவலர அறபதஙகள ஜசயபவர�கமவ எணண�கஜக�ளளம. அவலர 
ஜதயவ��க வழ�படம. அவரகள ��ணடம ��ணடம தஙகலள அபபட வழ�பட��க�த எனமற ஜச�லவ�ரகள. அலதயம ��ற� 
அவரகள வழ�படபபடவ�ரகள. அநத வழ�ப�டலட அம�க�னகள உரவ�கக�ன�ரகள எனற ஜச�லவதறகப ஜபயர 
அற�ய�ல�மய.
 
க�நத�லயபபறற� ��ரட இரவ�ன அவரத வயத�ன க��தத�ல ஜச�னனலத ஒர இடதத�ல வ�னஜசணட ஷ�ன 
கற�பப�டக�ற�ர. க�நத�ய�ன அப�ர��ன வல�ல� எனபத அலனவலரயம தனகக மறற�லம ச��ன��க நடததவத�லத�ன 
இரநதத எனற�ர�ம இரவ�ன. ��க எள�ய �ன�தரகலள �டட�ல� ��க��க வ��ல�ய�ன �ன�தரகலளயமகட அவர 
அவவ�றத�ன நடதத�ன�ர. பட�ரகலள, லவஸர�யகலள, ச�மர�ஜயஙகள�ன �க�ர�ண�கலளஸ ஒர தரணதத�லம க�நத� 
ப�றரத பண�லவ ஏறறகஜக�ணடவமர� ஊககவ�ததவமர� அல�. ‘ஜபர�ஜய�லர வ�யததலம இ�ம� ச�ற�மய�லர இகழதல 
அதன�னம இ�ம�’ என அவரத அநத ந�ல�லய நம ஜ��ழ�ய�ன கவ�ஞன ஜச�ல��லவதத�ரகக�ற�ன. 
எணண�பப�ரதத�ரகக�ற�ரகள�? த�ன வ�ழநத க��கடடதத�ல க�நத� எததலன �டசமமபலர ஆழ��கப ப�த�தத�ரகக�ற�ர 
எனற? அவரகள�ல ஜபரமப���னவரகள தஙகள அளவ�ம�மய ஒரவலக �க�த��ககள எனற ஜதர�ய�� உஙகளகக? ச��ர 
அவர�டம ஒரச�� ஜச�றகமள மபச�ய�ரகக�ற�ரகள. ��ர� மபககர மப��. ச��ர அவலர ப�ரதத�ரகள அவவளவத�ன, லவககம 
மக�த பஷ�ரமப��. அவரகள�ன ஒடடஜ��தத வ�ழகலகததர�சனதலதமய அத ��றற�யல�தத�ரகக�றத. எததலன 
ச�நதலனய�ளரகள, எழதத�ளரகள, கல�ஞரகள! அவர வ�ழநத க��தத�ன �கதத�ன �னஙகள�ல அவரத அழதத��ன 
ப�த�பப�ல��தவரகள அமனக��க எவரம� இலல�. ஐனஸடன மதல ச�ர��ச�பள�ன வலர.

அததலனமபலரயம ஒர க�ர�தத� பன�ய� மக�வணமகடட மவடம மப�டட ஏ��றற�ன�ர எனறம, ந�ஙகள 
அத�பதத�ச���ய�னதன�ல ந�ஙகள ‘உணல�’ லய உணரநதஜக�ணடரகள எனறம எணண�ன�ரகள எனற�ல ந�ம எனன 
மபசவத. ந�ன உஙகலள ஒர �க�த�� எனற நமபமவணடம. அல�த உஙகலள நமபலவததவலர அத��க�த�� எனற நமப 
மவணடம. �னன�ககவம, அலதவ�ட க�நத�லய நமபவதறமக அத�க��ன ஆத�ரஙகள இரகக�னறன. 
க�நத�ய�ன ஆகபஜபர�ய ப�ரசச�லனமய அவர ஓர அச�த�ரண �ன�தர எனபத அவரககத ஜதர�ய�த எனபமத எனக�ற�ர 
வ�னஜசணட ஷ�ன. அவர தனலன ச�த�ரண அற�வதத�றனம ச�த�ரண��ன ஆன��க வல�ல�யம ஜக�ணட ஒரவர 
எனமற எணண�ன�ர. தனன�ம�மய ஒர வ�ஷயதலத ஜசயய மடயம எனனமமப�த ஏன எல��ர�லம ஜசயய மடய�த 
எனற கரத�ன�ர. அவரத கழநலத வளரபப�ன ப�ரசச�லனமய அவர  தன ஜநற�கலள அவரகளம ச�த�ரண��க 
கலடபப�டககமடயம என நமப� அவரகலள வளரதததத�ன. அவரத ஆச�ர�ஙகள�ல அநதச ச�ககல எழநதபடமய இரநதத. 
கற�பப�க ஆணஜபண உறவ வ�ஷயஙகள�ல.

க�நத� அரச�ய��ல ஒர ஜவறற� அல� எனமற ஜச�ல� மவணடம எனக�ற�ர வ�னஜசணட ஷ�ன. இநத�ய�வகக ஓர 
அரச�யல சதநத�ரதலத வ�ஙகவத அவரத இ�கக அல�. அவரத கனவகள �கதத�னலவ. அவர மப�ர�ல��த ஓர 
உ�கதலதபபறற� எணண�ன�ர. வளஙகள சலறய�டபபட�த ஓர வ�ழகலகமலறலய கறபலனஜசயத�ர. மபதஙகள இல��த 
��னடதலதபபறற� உரவக�ததகஜக�ணட�ர. அதறக ப�னகள ம�ல கடடபப�டம சக�ன�தரகள ம�ல ப�ர�யமம மப�தம� 
எனற எனண�ன�ர. அலவ எள�ய�ககளகக ��ஜபரம சவ�லகள என அவர பர�நதஜக�ளளமவ இலல�. அவர தனலன ஒர 
ச���ன�யன�க எணண�கஜக�ணட �க�த�� எனபமத அவரத நலடமலற மத�லவ� எனற ஜச�லலம வ�னஜசணட ஷ�ன 
ஏசவம அததலகய ஒரவமர எனக�ற�ர

க�நத� அரச�யலகக வநத ச��வரடஙகளககள, அவரத ��ஜபரம சதத�யமச�தலனபமப�ர�டடஙகலள இநத�ய� 
க�ணபதறகளமளமய, அவரத �க�த�� படடம உறத�ஜசயயபபடடவ�டடத. அலத உறத�ஜசயதவரகள எள�ய �ககள, 
��ஜபரம கவ�ஞரகள. த�கர, ப�ரத�, வளளதமத�ள, கஜவமபஸ அசஜச�றகலள ஒர நணணணரவளளவர எள�த�ல 
பறககண�கக மடயம என ந�ன நமபவ�லல�. அவரகலளஜயல��ம ஜவள�மவடம கணட ஏ��றபவரகள எனறம, ந�ம 
ஜ�யயற�யம நணணணரவ�ளர எனறம எணண�கஜக�ளளம ‘ம�தல�’ எனகக இலல� எனபதறக�க உளளபடமய 
உவலகயலடக�மறன. ந�ன க�நத�லய �க�த�� எனற ஜச�ல��ல ஜச�லவத�லல�. ஒர �ன�தலர ந�ம அற�ய மயலமமப�த 
அவரகக அலடஜ��ழ�கள மப�டவஜதனபத மனமடவகலள ந�றவ� அவலர நம��ட��ரநத �லறததவ�டம எனபதன�லத�ன 
அத. க�நத� இநத�ய �ரப வகதத ஞ�னமலறகள�ல ஒனலற, கர�மய�கதலத, தன ப�லதய�கக ஜக�ணடவர. அதனட�க 
கன�நத ஞ�ன�. ஆன�லஎநத அரததத�ல ந�ம மம�ன�தர, ஜ�யஞ�ன�,பர�ஹமசர எனற ஒரவலரச ஜச�லக�மற�ம�� அநத 
அரதததத�ல க�நத�லயச ஜச�ல�மடய�த.

ஆன�லம ”ப�ழபடட ந�னறத�ம��ர ப�ரத மதசம தனலன வ�ழவ�கக வநத க�நத� �க�த�� ந� வ�ழக வ�ழக” என என 

ஜ��ழ�ய�ன நவகவ�ஞனடன மசரநத கதத�டவதறக எனககத தயகக��லல�. 
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2.க�நத�ய�ன வர��றறபப�தத�ரம
 பன� ஒபபநதம �றறம த��த அரச�யல�பபறற�மபசவதறக மனனர இநத�ய சதநத�ரப மப�ர�டடதத�ன ஒர ஜபர�ய 
வலரவ�ல அநத சநதரபபதலதப ஜப�ரதத�ப ப�ரககமவணடம. இநத�ய� எனற ஜபரந��தத�ன பறப� ப�ர�வகள ஜக�ணட 



ப�மக�ட �ககள�ன ந�னகளடன சமபநதபபடடத�கவம வல�ல� வ�யநத ஒர மபரரச�ன �கதத�ன ர��தநத�ர 
வ�லளய�டடககளடன சமபநதமளளத�கவம அசச�தத�ரதலத அணக மவணடம.
 தல�வன வரலக
 இநத�ய சதநத�ரபமப�ர�டட வர��றலறப ப�ரதத�ல சதநத�ரம கற�தத க�ஙக�ரஸ�ன கரததககள படபபடய�க 
��ற�வரவலதப ப�ரகக��ம. 1885 ல க�ஙக�ரஸ ஜத�டஙகபபடடத இநத�ய�வகக சதநத�ரம மவணடம எனபதறக�க அல�. 
��ற�க, இநத�யரகளகக ப�ர�டடஷ அரச�ல உளள மவல�வ�யபபகள �றறம ப�ற வண�க வ�யபபகலளப பறற� 
உரவ�க�வரம ச�ற�ய அத�ரபத�கலள ப�ர�டடஷ ஆடச�ய�ளரகளககத ஜதர�வ�கக ஓர அல�பப மதலவ எனபதறக�கமவ.
 ப�னனர அநத இநத�யசதநத�ரம எனற கரதத ஜ�ல� ஜ�ல� வலபஜபற��ய�றற. இநத�ய�வ�ல இநத�யரகளகக அத�க 
உர�ல�கள மதலவ எனறம இநத�ய �ககள�ன அடபபலடதமதலவகலள ப�ர�டடஷ அரச கவன�ககமவணடம எனறம 
மக�ர�கலக எழநதத. த��கர மப�னறவரகள�ன தல�ல�ய�ல த�வ�ரவ�த அண� ஒனற மதசவ�டதல� எனற மக�ணதத�ல 
ச�நத�கக, மக�கம� மப�னறவரகள�ன தல�ல�ய�ல ��தவ�த அண� ம�லம ஆடச� உர�ல�கள எனற மக�ணதத�ல ச�நத�ததத.
 இகக�� க�ஙக�ரஸ இவவ�ர தரபபககம இலடமயய�ன கடம ம��தலகள�ன மரண�யககம ம�ம ஜக�ஞசம ஜக�ஞச��க 
கரதததளதத�ல மனனகரநதத எனற ஜச�ல���ம.  க�ஙக�ரஸ ஜப�தவ�க ��தவ�த�கள�ன  லகய�ம�ஜய இரநதத. ஆன�ல 
கரதத�யல ர�த�ய�க த�வ�ரவ�த�கள க�ஙக�ரலஸ படபபடய�க ம�ம� இடடசஜசனற�ரகள.
 ஆன�ல இகக��கடடதத�ல க�ஙக�ரஸ க�டடததடட ஜசய��ழநமத இரநதத. அதறகக க�ரணம ��தவ�த�களககம 
த�வ�ரவ�த�களககம இலடமய நடநத ம��தம�. உரபபடய�க ஒனறம� ந�கழவ�லல�. இநத�ய சதநத�ரபமப�ர�டடதத�ன 
தய�ர�பபந�ல�க க��ம எனமற இலதச ஜச�ல� மடயம.
 இநத ம��தல� உரவ�கக� ந�ல�ந�டடயத�ல ப�ர�டடஷ ஆடச�ய�ளரகள�ன பஙகள�பப ��க மகக�ய��னத என இனற 
ஏர�ள��ன ஆவணஙகள வழ�ய�க ந�ரப�ககபபடடரகக�றத. ��தவ�த�கள�ல ப�ர ரகச�ய��க ப�ர�டடஷ ஆடச�ய�ளரகளடன 
ஜத�டரபஜக�ணடரநத�ரகள. ப�ர ப�னனர ப�ர�டடஷ ஆடச�ய�ன இ��பஙகலள ஜபர�ளவ�ல ஜபறற�ரகள. ப�ரத� 
உளள�டட த�வ�ரவ�த�கள இலதமய க�ரண��க க�டட ஒடடஜ��தத ��தவ�த�கலளமய நடபபச சமதச�கள எனற 
வலசப�டன�ரகள.
 இசசழ��லத�ன 1915 ல க�நத� க�ஙக�ரஸ¤ககள வரக�ற�ர. 1918 ல சமப�ரன சதய�க�ரகம ம�ம� அவரத பஙகள�பப 
உரவ�க�றத. க�நத�ய�ன வரலக உரவ�கக�ய நமப�கலகலயயம அல�லயயம ப�ரத� மத��ய த�வ�ரவ�த�களகட  க�நத� 
கவன�ககபபடட இரணட வரடஙகளககள 1920 ம�மய அவலர ‘வ�ழக ந� எம��ன‘ எனற வ�ழதத� வரமவறறத�ல இரநமத 
பர�நதஜக�ளள மடயம.
 க�நத�கக�ன இடம க�ஙக�ரஸ�ல க���ய�க இரநதத எனமற ஜச�ல�மவணடம. ஒரபககம ப�ர�டடஷ அரச�ன 
நலஜ�ணணதலத இழகக�தவரம அலனவலரயம ஒரஙக�லணததச ஜசலபவரம ந�த�ன��னவர��ன மக�கம�. ஆன�ல 
அவர�ல �ககலள எழசச� ஜக�ளளசஜசயய மடய�த. �றபககம த�வ�ர��ன எணணஙகள ஜக�ணடவரம பச��டபவர��ன 
த��கர. ஆன�ல அவமர �ககளசகத�. இவவ�ர ஆறறலகலளயம இலணககம ல�ய��க வநத�ர க�நத�
 க�நத�ய�டம அனற இநத�ய க�ஙக�ரஸ மதடய அநத அபரவ��ன இலணபப இரநதத. இநத�ய� மப�னற ��ஜபரம 
மதசதலத ப�ரத�ந�த�ததவம ஜசயத க�ஙக�ரஸ�ன ப�நற உடப�ர�வகளஜக�ணட அல�பலப இலடஜவள� இல��த ச�ரசம 
ம�ம மனஜனடததசஜசலலம ந�த�ன��ன அணகமலற அவர�டம இரநதத. ப�ர�டடஷ ர��தநத�ரததடன உலரய�டவம 
அலத லகய�ளவமகடயவர�க அவர இரநத�ர. �றபககம ��தவ�த�கலளபமப�� ப�ர�டடஷ�ர�ட��ரநத ச�� உர�ல�கலள 
வ�ஙக�ன�ல மப�தம என அவர எணணவ�லல�.அவரகக இநத�ய�வ�ன சதநத�ரம கற�தத ஒர கனவ இரநதத. அத�ல 
ச�ரச�றறவர�க அவர இரநத�ர.
 அத�வத க�நத� த�வ�ரவ�த�கள�ன சதநத�ரக கனலவ ��தவ�த�கள�ன �னந�யக வழ�மலறகள ம�ம ஜவனஜறடகக 
மலனநத�ர. அநத இலணபமப அவலர தல�ல�ககக ஜக�ணடவநதத. அவர வநததம� க�ஙக�ரஸ சடஜடனற அப�ர��ன 
ஓர ஒரஙக�லணலவ அலடநதலத வர��ற க�டடக�றத. அதன வழ�ய�க க�ஙக�ரஸ சமப�ரத�ய��ன கரததரஙககலள 
நடததம அல�பப எனற ந�ல�ய�ல இரநத ��ற� எழநத ஜசயலககம ஜக�ணட ஒர மப�ர�டட அல�பப�க ��ற�யத. அவர 
ல�யபஜப�றபபககவநத மனறவரடஙகளககள, 1921 ல, க�ஙக�ரஸ சயர�ஜயதலத தன அடபபலட இ�கக�க 
ப�ரகடனபபடதத�யத.
 க�நத� அரச�யலகக வநதத ச�ந�ல�ய�ழநத ஜசயலறறகக�டநத ஒர அல�பபகக ஓர அசச, ஒர ச�ந�ல�பபளள� 
மதலவய�க இரநத க��கடடதத�ல. அவர அநத ல�ய��க இரநத�ர, கலடச�வலர. �னந�யகவ�த�ய�ன ச�லலவ
 அமமபதக�ரடன�ன உலரய�ட��ல தனனமப�கலகயடன க�நத� ஜச�னனர, ”ந�ன என மழவ�ழகலகய�லம 
�னந�யகவத�ய�கமவ இரநத வநத�ரகக�மறன. என �ரணததககப ப�னப கஙலகய�ல என ச�மபல கலரநதப�னப 
�னந�யகவ�த�கள�ல தல�ய�யவன ந�ன எனபலத இநத உ�கம ஏறறகமக�ளளம. ந�ன இலத ஜபரல�கக�கச 
ஜச�ல�வ�லல�. பண�மவ�ட ஜச�லக�மறனஸ.”
 கலடச�வலர க�ஙக�ரஸ¤ககள ��தவ�த� , த�வ�ரவ�த� எனற ப�ர�வ�லன இரநதஜக�ணடத�ன இரநதத. சப�ஷ 
சநத�ரமப�சககம க�நத�கக��ன மரணப�டடன உளளலறகட அதத�ன. ஆன�ல அநத வலகய�ன உளம��தலகள 
க�ஙக�ரலஸ ஸதமப�கக லவதத க��ம மடநதவ�டடத. க�ஙக�ரலஸ க�நத� தன தல�ல�ய�ல மழககடடபப�டடககள 
லவதத�ரநத�ர. அநத அத�க�ரம அவரகக இரநத அப�ர��ன �ககளஜசலவ�கக�ல உரவ�னத. அவர வநதப�ன 
க�ஙக�ரஸ¤ககள அவரனற�  எவரம� மகக�ய��லல� எனற ந�ல�லய �ககள உரவ�கக�ன�ரகள.
 ஆன�ல க�நத� அநதச ஜசலவ�கலக சரவ�த�க�ரததன��க உபமய�க�ததக ஜக�ளளவ�லல�. க�ஙக�ரஸ�ன அனலறய 
வர��றலற வ�ச�ககம எவரககம� அத ஜதர�யம. க�நத� அனற க�ஙக�ரஸ�ல இரநத அததலன தல�வரகலளயம தகக� 
வ�ச�ய�ரநத�லகட க�ஙக�ரஸ¤கக ஒர இழபபம ஏறபடடரகக�த எனபமத உணல�. க�நத�லய எத�ரதத ஜவள�மய ஜசனற 
ஒரவர கட ஜபயரளவகககட �ககள�தரலவ த�ரடடமடயவ�லல�. அவரத இறபபவலர க�நத� எனற�ல க�ஙக�ரஸத�ன, 
க�ஙக�ரஸ எனற�ல க�நத� த�ன. ஆன�ல ஒரமப�தம எவலரயம இழகக க�நத� தய�ர�க இரககவ�லல�. எபமப�தம� 
மடநதவலர அலணததபமப�கமவ அவர மயனற�ரகக�ற�ர.
 ஏன எனற�ல அவரகள�ன �ககள ஜசலவ�கககக�க அல�. இநத�ய� எனற ��ஜபரம மதசதத�ல ப�நற சமகஙகள 
ப�வலகய�ன கரதமத�டடஙகள உளளன எனற க�நத� உணரநத�ரநத�ர. அநத எல�� தரபபககம க�ஙக�ரஸ¤ககள 
ப�ரத�ந�த�ததவம இரகக மவணடம என அவர எணண�ன�ர. அபமப�த �டடம� க�ஙக�ரஸ மதசதத�ன ப�ரத�ந�த�ய�க ந�னற 
மதசததகக�க மப�ர�ட மடயம என அவர நமப�ன�ர.



 ஆகமவ �தனம��கன ��ளவ�ய�, பரமஷ�ததமத�ஸ ட�ணடன, மக�வ�நத வல�ப பநத, ஜக.எம.மனஷ� மப�னற 
�ரபவ�த�கள மநர, சப�ஷ சநத�ர மப�ஸ மப�னற நவ�னததவரகள, ஜ�\��ன� அபலக��ம ஆச�த, க�ன அபதல க�·ப�ர 
க�ன மப�னற இஸ����யவ�த�கள ஆக�ய அலனவரககம� இடமளளதம அவரகள அலனவரலடய அணகமலறகளம 
ஒனறடன ஒனற உலரய�ட ஒர ஜப�தததளதலதச ஜசனறலடயககடயத��ன ஒர �னந�யகக க�ஙக�ரலசமய அவர 
கனவகணட�ர. எனமவ ச�ரசம ஜசயதஜக�ணமட இரநத�ர
 க�நத�ய�ன ஜத�கககபபடட எழததககலள கரநத வ�ச�ககம ஒரவர அவர ஒனறடன ஒனற மரணபடம பலமவற 
கரததந�ல�கலள உலரய�டசஜசயயமவ தன வ�ழந�லள மழககச ஜச�வழ�தத�ர எனற பர�நதஜக�ளவ�ர. ஒரவலர 
ஒரவர ஐயபபடட, ஒரவர ந�னகளடன இனஜன�ரவர ந�ன மரணபடட, பலமவற தரபபகள நடமவ ஒர ச�ரச 
ல�ய��க அவர இரநதஜக�ணமட இரநத�ர. அவரகலள தன ந�த�னதத�லம �த�வனல�ய�லம கடடககள லவதத�ரநத�ர. 
மதலவய�ன மப�த அவர உணண�வ�ரதம மப�னற சயதணடலன மலறகள ம�மம அவரகலள கடடபபடதத�ன�ர.
 அவரகள�ல ஒவஜவ�ரவரககம அவர ��த �னககலறகள இரநதன. ப�ரபடசஙகலள அவரகள கணடலடநதபடமய 
இரநத�ரகள. ஒர அபபதலத ஒனபத பச�தத கழநலதகளககப பஙக�டட தநலதய�க இரநத�ர அவர. அவலர 
மழ�னததடன ஏறக எநதககழவ�ன தல�வர�லம இய�வ�லல�. உணல�ய�ம�மய ச�� ப�ரபடசஙகள நடநத�ரகக��ம. 
ஏன எனற�ல இததலகய ஒர ப�டதத�ல இரபபவர ஒரநற தடடகள ஜக�ணட ஒர தர�ச�ன ல�யமள மப�னறவர. 
அவறற�ன ஒவஜவ�ர கணமம ��ற�கஜக�ணடரககம எலடசச�ந�ல�கள நடமவ  ஒர ச�ரசபபளள�ய�கமவ அவர இரகக 
மடயம.
 க�ஙக�ரஸ எகக��தத�லம உடபசலகள�ன ஜபரம ஜத�லகய�கமவ இரநத�ரகக�றத. க�ஙக�ரஸ¤ககள இரநத பலமவற 
கழககள ஒவஜவ�னறம இநத�ய�வ�ல இரநத அத�க�ரல�யஙகலள ப�ரத�ந�த�ததவம ஜசயதன. வடகக ஜதறக ப�ர�வ�லன 
இரநதத. அவறறககள ��ந��வ�ர�, ஜ��ழ�வ�ர� கழககள. அவறறககள ச�த�வ�ர�ககழககள. க�நத� அவறறகக இலடமய 
ச�ரசதலத உரவ�கக�கஜக�ணமட இரநத�ர.
 இநதசச�ரசதத�ல ப�லழகள இரநதனவ�? ப�வலகய�லம அனற�டப ப�லழகள ந�கழதத�ன ஜசயயம. ப�ரபடசஙகள 
ந�கழநதனவ�? ந�கழ����ரகக வழ�மய இலல�. வல�ல�ஜக�ணட ஒர கழவ�ன ஆத�ககதலத ஒர �னந�யக அல�பப 
ஒரமப�தம தவ�ரகக மடய�த. கழககள இலணநதம ப�ர�நதம உரவ�கம அத�க�ரச ச�வ�கக�யஙகள எநத ம�லதய�லம 
எநத சகரவரதத�ய�லம மறற�லம தன கடடபப�டடககள ந�றததககடயலவ அல�. இநத�ய�வ�ன ��ஜபரம மபரரசகள�ன 
வர��றற�ம�மய இதத�ன ந�ல�.
 ஆக, ஒரமவலள அனலறய க�ஙக�ரஸ, அதன தல�வர�க இரநத க�நத� ஏமதனம ஒர கழவகக அல�த ச�த�கக 
ப�ரபடசம இலழதத�ரககக கட��? ச�தத�யம உணட. அவவ�ற ப� �னககலறகள ந�டகக�னறன. இநத�ய அரச�ய��ல 
வஙகதத�ன ம���ணல�லய க�நத� த�டட��டட ஒழ�தத�ர எனற இனறம ப�நற வஙக அரச�யஜ�ழதத�ளரகள 
ஜச�லக�ற�ரகள. வஙகம தனலன எனறம� இநத�ய�வ�ன தல�ல���ந����க கறபலன ஜசயதஜக�ளவத. எத�ரப�ரபபகள 
அத�க��க இரகலகய�ல ஏ��றறமம, வ�லளவ�க ப�ரபடசம க�டடபபடட உணரசச�யம எழக�றத.
 எநத ஒர தரபபம இததலகய ச�கக��ன கடடல�பபககள தனகக ச�தக��ன மலறய�ல அலனததம ந�கழமவணடம என 
எத�ரப�ரகக இய��த. தன எத�ரப�ரபபகள நறவ�ழகக�ட ந�லறமவறமவணடம என ஜச�ல� மடய�த. ச��ச�யம 
ஏ��றறஙகள கடல�ய�க இரகக��ம. அநத அத�க�ரபபக�ரவ ஆடடதத�ன வ�த�கலள �டடம� கறறமச�டட இயலம. 
�னந�யகம எனறம� எணண�கலகய�ன ஆடடம. அத�ல ஏ��றறம ஜக�ணட ஒர தரபப ஜ��தத அல�பபம� தனகக 
எத�ர�கச சத� ஜசயதத எனற ஜச�லவதம சர�, அதன தல�ல�லய ஒர அபபடட��ன சத�க�ரன�கமவ� தமர�க�ய�கமவ� 
ச�ததர�பபதம சர� வர��றறககச ஜசயயம ந�ய�யம அல�.
 க�நத�ய�ன ஜசயலப�டகள�ல ப�லழகமள மநரவ�லல� எனற எவரம ஜச�ல� மடய�த. இநத�ய�வ�ன அரச�யல 
அததலனதரம ச�டகக�னத. ஆன�ல அவரத மந�ககதலதயம மநரல�லயயம ஐயபபடவதறக வர��ற ஆத�ரம 
அள�ககவ�லல�. அவரத தல�ல�ய���ன சதநத�ரமப�ர�டடதத�ல அதன பகத�ய�க இரநத அத�க�ரப பக�ரவ�ல ஏ��றறம 
ஜக�ணட எநத தரபபம� அவலர தமர�க� எனற ஜச�ல���ம. அத அவரகள�ன அரச�யம� ஒழ�ய வர��றற உணல� 
அல�.
 இநத�ய� மப�னற ஒர மதசதத�ல எநத ஒர ஜபரம �ககளஅல�பலப நடததவரம அததலகய பழ�கலளச ச�கக மநரம. 
ஒரமவலள அமமபதக�ர இநத�ய அளவ�ல ஒர த��த அல�பலப ந�றவ� அலத அலனதத த��ததககளககம உர�ய �னந�யக 
அல�பப�க மனஜனடதத�ரநத�ல அவரகக  எத�ர�கவம இமத மப�னற கரலகள அதறகள இரநத எழநத�ரககம. அநத 
யத�ரதததத���ரநமத ந�ம ச�நத�ககமவணடம.
 ஆசசர�யம எனனஜவனற�ல, தனலன ச�த�ரண��க எத�ரததவரகலளககட ஜக�னறழ�தத தல�வரகலள ந�ய�யபபடதத� 
அவரகள�ன வர��றற இடதலத வ��யறததபவரகளத�ன க�நத�லய சரவ�த�க�ர� எனக�ற�ரகள. அவர தன கரதலத 
ப�றரம�ல ஏறற�யத ��ஜபரம கறறம எனக�ற�ரகள. இநத�ய�வ�ல அரச�யல ச�நதலனகள�ல உளள மவடகலககளகக 
அளமவ க�லடய�த! ஒர �னந�யக அல�பப�ல �னந�யகதத�ன எலல�களககள மரணப�டகலள 
கடடபபடதத�கஜக�ளளசஜசயய அதன தல�வன ஜசயயககடய ஆகசச�றநத வழ�மலற க�நத� மனலவதத சயதத�ய�கம 
அனற� மவறல�
 க�நத� தன அல�பபககள எல�� வலகய�ன வ�வ�தஙகலளயம அஙக�கர�தத�ர. எபமப�தம�  க�ஙக�ரஸ¤ககள அவரகக 
எத�ர�ன கடல�ய�ன கரல ஒ��ததகஜக�ணமட இரநதத. அலத அவர ஊககவ�தத�ர எனமற ஜச�ல���ம. அவர 
அவரகளடன ச�தவ�க��க உலரய�டபவர�கமவ இரநத�ர. ஆன�ல அவரகள எலல� ��றவ�ரகள எனற�ல அவரகளகக 
ஆண�ததர��க ஒனலறச ஜச�னன�ர, க�ஙக�ரஸ�ல �ககள ஆதரவ அவரகமக. அவரத�ன க�ஙக�ரஸ. ஓர உணண�வ�ரதம 
சடஜடனற அநதத தல�வரகளகக அலதச சடடகக�டடவ�டம. அவரகள தஙகள எலல�கலள உணரவ�ரகள.
 க�நத� ஒரஙக�லணககம தல�வர. ச�ரசம ஜசயயம தல�வர. மபதஙகள நடமவ ல�யகமக�ட�க ஒர இ�டச�யதலத 
ந�ல�ந�றதத மலனநதவர. அமதச�யம தன வ�ழ��யஙகள�ல ஆழ��ன ப�டவ�தததடன இரநதவர. அவவ�ழழ��யஙகளகக�க 
எநமநரமம உய�ரவ�டச ச�தத��க வ�ழநத�ர. உய�ரவ�டடவர.

உணண�வ�ரதம , தல�வன�ன ஆயதம
 க�நத� தனனலடய உணண�வ�ரதம எனற ஆயததலத ஜவளலளயரகக எத�ர�ன மப�ர�டடதத�ல பயனபடதத�ன�ர எனற 
ப�ர நமப�கஜக�ணடரகக�ற�ரகள. தனன�ல வழ�நடததபபடட அல�பப�லன தனனலடய த�ர��க��ன ப�டககள 



லவதத�ரககமவ அவர உணண�வ�ரததலத அத�கமம பயனபடதத�ய�ரகக�ற�ர எனபமத உணல�.
 அவரத மதல உணண�வ�ரதம 1918 ல அகம�த�ப�த�ல நடநதத. அவர அமப���ல ச�ர�ப�ய�ன ஜநசவஆல�ய�ல 
ஜத�ழ���ளரகலளத த�ரடட ஒர மவல�ந�றததப மப�ர�டடதலத நடதத�ன�ர. அபமப�த இநத�ய�வ�ல ஜத�ழ�றசஙகஙகள 
ஏதம உரவ�க�ய�ரககவ�லல�. மவல�ந�றததம மப�னற மப�ர�டடஙகள அபமப�த எவரககம ஜபர�த�க அற�மகமம 
இலல�. மப�ர�டடம ஆரமப�தத ச�� ந�டகள�ம�மய ஊழ�யரகள�ல ஒரச�ர�ர மத��ள�ய�ன வ�ககறத�கலள நமப� 
மவல�ககத த�ரமப�னர. அநத ‘கரஙக��� ‘தனததகக எத�ர�கமவ க�நத� அவரத உணண�வ�ரதபமப�ர�டடதலத 
ஆரமப�தத�ர.
 அதனப�னனர க�நத� ம�றஜக�ணட மகக�ய��ன உணண�வ�ரதஙகள ஐநத. இநதககளககம மஸ��மகளககம இலடமய 
ந��வ�ய �னககசபபகலளக கலளயமஜப�ரடடம க�ஙக�ரஸ¤ககள இரநத உடபசலகலளக கலளயமஜப�ரடடம க�நத� 
மக�த அ��ய�ன ஜடல�� இல�தத�ல  1924 ல மனறவ�ர உணண�வ�ரததலத ம�றஜக�ணட�ர.  1932 ல பன� ஒபபநததலத 
எத�ரதத நடதத�ய ஆறந�ள உணண�வ�ரதம அடததத.  1933 ல தனனலடய ஹர��ன இயககதலத ஆரமப�ககம மனனர 
தனலன ‘தயல�பபடதத�’க ஜக�ளவதறக�க அவர நடதத�ய 21 ந�ள உணண�வ�ரதம. 1947 ல �த ஒறறல�லய மக�ர� அவர 
நவக�ள�ய�ல ம�றஜக�ணட உணண�வ�ரதம. கலடச�ய�க 1948 ல க��ன�லவப பஙக�டட ப�க�ஸத�னககக 
ஜக�டககமவணடய  550 மக�ட ரப�லயக ஜக�டககசஜச�ல�� நடதத�ய கலடச� உணண�வ�ரதம.
 இநத உணண�வ�ரதஙகள�ல ��க ந�ள��ன மனற உணண�வ�ரதஙகளம ஜச�நதக கடச�ய�ன க�ஙக�ரலச எத�தத அவர 
ம�றஜக�ணடலவ எனபலத கவன�ககமவணடம. இநத�ய அரச�ய��ல அவர நலழநதமப�மத இஙமக ��ணமட� ��ர�� 
ச�ரத�ரததஙகள மப�னற ர��தநத�ரஙகளம�ம இநதமஸ��ம க�ழபபகக�ன ஆழ��ன வ�லத ஊனறபபடடரநதலத 
உணரநத�ர. அவரத மதல கவல�மய அதவ�க த�ன இரநதத.
 ச�ததரஞசனத�ஸ ம��த���லமநர மப�னறவரகள ப�ர�டடஷ ப�ர�தத�ளம சத�ககப ப��ய�னமப�த க�ஙக�ரசகக எத�ர�ன 
மதல உணண�வ�ரததலத அவர ஜசயத�ர. அமதமப�� க�ஙக�ரஸ�ன உயரச�த�பஜபரமப�னல�லய தனனலடய 
ஹர��னமசலவதத�டடததகக ஜக�ணடவரமஜப�ரடமட க�நத� 1933 ல தன ந�ணட உணண�வ�ரதலத நடதத�ன�ர எனபத 
ஜவள�பபலட.
 ச�த�, வரணம கற�தத க�நத�ய�ன கரததககள�ல வநத ��றறம க�ஙக�ரஸ�ன பலழல�வ�த�கள�ல ஒததகஜக�ளளக 
கடயத�க இரககவ�லல�. ஆன�ல அவரகளகக மவற வழ� இரககவ�லல�. கடம ச�த�யவ�த�கள�ன பரமஷ�ததமத�ஸ 
ட�னடன மப�னறவரகளகட க�நத�ய�ன த�ர��க அத�க�ரததகக மன பண�நத�ரகள.
 அமதமப�� ப�க�ஸத�னககர�ய க��ன�பபஙலகக ஜக�டகக க�ஙக�ரஸ எள�த�ல ஒததகஜக�ளளவ�லல�. அநத பணம 
ப�க�ஸத�ன�ல இநத�ய�வகக எத�ர�ன ர�ணவநடவடகலககமக ஜச�வழ�ககபபடம என படமடல அஞச�ன�ர, அத 
உணல�யம ஆய�றற. க�ஷ��ர ��த�ன பலடஜயடபப அதன�லத�ன ந�கழநதத. ஜ�\ணட மபடடனம 
ஒபபகஜக�ளளவ�லல�.  மநரவம அபபட பணம ஜக�டதத�ல அலத இநத�க�சலபயம ஆர.எஸ.எஸ இயககமம கடல�ய�க 
எத�ரதத ப�ரசச�ரம ஜசயயம என ந�லனதத�ர.
 ஆன�ல க�நத� மவற வலகய�கமவ ந�லனதத�ர. இநத�ய� எனற பத�ய மதசம ர��தநத�ர ம��சடகள�ன ம�ம தன 
ஜத�டககதலத ந�கழததக கட�த எனற அவர கரத�ன�ர. அழ�லவ ந�கழததம ப�லழய�கமவ இரநத�லம மதசதத�ன 
ஜத�டககம அறதத�ல அல�யமவணடம என வ�ரமப�ன�ர. ப�க�ஸத�னககக கடஜபயரநத ப� �டசம �ககளகக மதலவய�ன 
உதவ�கலளச ஜசயவதறக�ன பணம அத எனற அவர ஜச�னன�ர. அவரத த�ர��க��ன அத�க�ரம வழககமமப�� ஜவனறத. 
க�ஙக�ரஸ �டட�ல� ஆர.எஸ.எஸ, இநத�க�சலப இயககஙகள கட வனமலறச�ரநத மப�ர�டடதலத லகவ�டவத�க 
அவர�டம உறத� அள�தத�ரகள.
 இதமவ க�நத�ய�ன வழ�மலறய�க இரநதத. இநத ஆயததலத ��ரடடல எனற மதத�லர கததபவரகள அவர மவஜறனன 
ஜசயத�ரகக மவணடம எனற ஜச�ல� மவணடம. ஒர தல�வன தன அல�பப�ன ��த தன த�ர��க��ன அத�க�ரதலத 
உணரசச�கர��ன ஜசலவ�கலகச ஜசலததவமத இயலப�னத, ந�ய�ய��னத.  மக�ட�னமக�ட �ககளகக அநதத தல�வன 
��தளள ப�டபமப அவலன தல�வன�ககக�றத. ஒனறடன ஒனற மரணபடம பலமவற தரபபகள�ன�ல ஆன ஓர 
மபரல�பலப  மனமன�கக� இடடசஜசல� அவனகக மவற வழ�மய இலல�. 
அக�மலசபமப�ர�டடதத�ன வ�த�மலறகள
   க�நத� இநத�ய சதநத�ரபமப�ர�டடதலத அதவலர மனனத�ரணம இல��த ஒர வழ�ய�ல இடடசஜசனற�ர. 
அக�மலசபமப�ர�டடம எனற அவர ஜச�னன வழ�லய அவர ச�ற ச�ற மச�தலனகள ம�ம படபபடய�கச ஜசயதப�ரதத, 
நலடமலறய�ல உரவ�கம ப�லழகலளக கணடலடநத, அவறலறச சர�ஜசயத மனனகரநத�ர. மப�ர�டடமம ச�ரசமம ஒர 
ஜசயலப�டடன இர பககஙகள�கமவ அவர கணட�ர. க�லடதத ��பஙகலளத தககலவததகஜக�ணட அநத ��பஙகலளப 
பயனபடததமவ�த��க நமல� ம�மபடதத�கஜக�ணட ம�லம மப�ர�டவமத அவரத வழ�. 1918 ல சமப�ரன�ல தன மதல 
அக�மலசபமப�ர�டடதலதச ஜசயத ப�ரதத�ர க�நத�. அத ஒர ஜவறற�. ப�ர�டடஷ ஆடச� எனபத அதன ��த �ககள 
ஜக�ணடரககம நலஜ�ணணதத�ன அடபபலடய�ம�மய அல�நத�ரகக�றத எனறம, ஆகமவ �ககள கரதலத ப�ர�டடஷ�ர 
அஞசக�ற�ரகள எனறம கணடஜக�ணட�ர. ஆகமவ �ககலள ஜபரநத�ரள�கத த�ரடட அவரகள�ன ஜப�தககரதலத 
ஆயத��க பயனபடதத� ஜசயயபபடம மப�ர�டடவடவதலத க�நத� வடதஜதடதத�ர
 ஆன�ல ����யன வ���ப�க படஜக�ல� வழ�ய�க ப�ர�டடஷ ஆடச�ய�ன இனஜன�ர மகதலத க�நத� கணட�ர. ப�ர�டடஷ 
ச�வ�ல ஆடச� மவற ப�ர�டடஷ ர�ணவம மவற எனற ஆழ��ன பர�தல அவரகக உரவ�க�யத. அதனப�ன க�நத� இநத�யச 
சதநத�ரபமப�ர ப�ர�டடஷ ச�வ�ல ச�வ�லஅரச�ஙகதத�ன லகய�ல இரநத ஜவள�மய மப�க வ�டமவய�லல�. 
ஜ��ததபமப�ர�டடமம எநந�ல�ய�லம ஒர ச�வ�லஜசயலப�ட�கமவ இரகக மவணடம எனபத�ல அப�ர��ன கவனம 
ஜக�ணடரநத�ர
 1922 ல ஜச\ர� ஜச\ர�வ�ல வனமலற ஜவடததமப�த உடமன அவர அபமப�ர�டடதலத வ�பஸ வ�ஙக�க ஜக�ணட�ர. 
க�நத� ய�ஜரனத ஜதர�நதவரகளகக அதன க�ரணம எள�த�ல பர�யம. ஒரமப�தம வனமலறலய ஆதர�ககபமப�வத�லல� 
எனறம எநந�ல�ய�லம மப�ர�டடதலத வ�பஸ வ�ஙகத தயஙக��டமடன எனறம அவர அதனட�க த�டடவடட��க 
அற�வறதத�ன�ர.
 க�நத� மப�ர�டடஙகள வனமலறமந�கக� அதத ��றமமப�ஜதல��ம வ�பஸ ஜபறறலத கலறகறம ஒர தரபப இனறம 
உணட. அவரகள ப�ர�டடஷ�ரககச ச�தக��க �ககள மப�ர�டடதலத ‘�ழபப�ய’ தமர�க�ய�க க�நத�லயச ச�ததர�கக�ற�ரகள. 
அவர தனன�சலசய�ன உரவ�ன �ககள எழசச�லய ஜவள�மய இரநத வநத கள�ரவ�ககவ�லல�. ��ற�க கள�ரநதக�டநத 



மதசதத�ல அநத �ககள மப�ர�டடதலத அவமரத�ன த�டட��டட உரவ�கக�ன�ர. ஆகமவ அதன வ�லளவகலள கடடபபடதத 
அவரகமக மழ உர�ல� உணட எனற எள�ய வ�ஷயதலத அவரகள க�ணபத�லல�.
 இபபடச ஜச�லபவரகள�ன தரபப எனனஜவனற�ல ஒர ஜபரம அர��கம உரவ�க� ப� �டசமமபர இறநத ந�ல�ல� 
கடடககள ந�றக��ல ஜசனற�ரநத�ல இநத�ய�லவவ�டட ப�ர�டடஷ�ர ஓடய�ரபப�ரகள எனபமத. மதசவ�டதல�கக�க 
‘ஜக�ஞசமபர’ இறநத�ல அத�ல தவற�லல� எனற வ�த�டக�ற�ரகள. கமயன�சம எனற ஒர கறபலனய�ன சமக 
அல�பபகக�க ஒரமக�டபமபலர ப��ய�டட அதறக�ன கறறவணரசச�மய இல���ல ‘கமயன�ச அ���ககதத�ல ஒர ச�ற 
தவற நடநதவ�டடத’ எனற ச�த�ரண��க ஜச�லபவரகள அபபடதத�ன ப�ரபப�ரகள.
 ஆன�ல உ�லக ஜவனற ப�ர�டடஷ ர�ணவதத�ன வல�ல�கக மன ஏலழ இநத�ய �ககலள தணடவ�டட ப��ஜக�டகக 
க�நத� வ�ரமபவ�லல�. இநத�ய�வ�ல எபமப�ஜதல��ம ச�ற�ய அளவ�ல அர��கம எழக�றமத� அபமப�ஜதல��ம அத �ககள 
ஒரவலர ஒரவர ஜக�னற கவ�ககம க�வர��கமவ ��றம என அவர அற�நத�ரநத�ர. ஆகமவ ஒரமப�தம ந�ல�ல� ச�வ�ல 
ப�ரச�லன எனற ந�ல�ல�லய ��றவலத அவர அன�த�ததத�லல�. தனலன நமப�ய எள�ய �ககள ம�ல ஒர தல�வன 
ஜக�ணட அப�ர��ன கரலணலயமய ந�ம அத�ல க�ணக�மற�ம
 ����யன வ���ப�க ந�கழசச�கக எத�ர�க க�நத� ஜத�டஙக�ய �ககள இயககம வனமலறககத த�ரமப�யமப�த, ப�ர�டடஷ 
ர�ணவம அலத லகய�ள ஆரமப�பபதறக�ன மக�நத�ரம உரவ�க�றஜதன ஜதர�நததம�, அவர அநதபமப�ர�டடதலத த�ரமபப 
ஜபறறகஜக�ணட�ர. அநதபமப�ர�டடததகக ஜதரவகக வநத �ககள எநத ஒரஙக�லணபபம இல��த எள�ய �ககளகடடம. 
இநத�ய �ககள அற�நதஜதல��ம �னனர�டச�யம கடடம கடட��கச ஜசனற மப�ர�டச ச�கம களஙகளமத�ன. 
ந�த�ன��ன ச�வ�ல மப�ர�டடதலத அவரகளகக அவர கறப�கக மவணடய�ரநதத. அதறக�ன ஆககபரவ மயறச�கள�ல க�நத� 
ஈடப�டட�ர.
 இரணடவரடம அநத பய�றச�ப பண�லய த�வ�ர��கமவ ஜசயத�ர.�டசககணகக�ன �ககலள க�ஙக�ரஸ 
உறபப�னரகள�கக�ன�ர. ‘க��ண� ஜ�மபர’ என அலழககபபடட இநத ஜத�ணடர பலடகக பலஜவற ஆச�ர�ஙகள 
மக�மகள வழ�ய�க எள�ய வ�ழகலக, ஒரஙக�லணநத ஜசயலப�ட, எநந�ல�ய�லம ந�த�னம தவற��ல இரககம தனல� 
ஆக�யலவ கறப�ககபபடடன. அநத ஜத�ணடரபலட க�நத�கக ப�னனர வநத மப�ர�டடஙகள�ல ஜபரம வல�ல�ய�க 
அல�நதத.
 க�நத� �ககலள க�ளபப�வ�டட வர��றறழ�வகலள உரவ�கக� அவறற�னம�ல பயண�தத அத�க�ரதலதக கனவகணட 
தல�வர அல�. ��ற�க அம�ககள�ன கலறகலளப பறற� அவரகள�டம� மபச�யவர. அவரகள தஙகலள 
ம�மபடதத�கஜக�ளவதன ம�ம� உர�ல�கலள அலடய மடயம எனற கறப�ததவர.
 க�நத�ய�ன மப�ர�டடம �ககலள �னந�யகததகக பணபடததவத�கமவ இரநதத. �னந�யக மப�ர�டடதலத, �னந�யக 
அல�பபகலள கடட எழபபவலத, �னந�யக ஆடச�லய கறறகஜக�ளவதன ம�ம �டடம� உணல�ய�ன சதநத�ரதலத 
மந�கக� நகரமடயம என அவர கறப�தத�ர. ஒமரவர�ய�ல ஜச�னன�ல, எநத இயலபகள�ல இநத�ய� ஜவளலளயரகக 
அடல�ய�க�யமத� அநத இயலபகலள ஜவனற ஜசலலவலதமய உணல�ய�ன வ�டதல�பமப�ர எனற�ர அவர. 
ப�ளவபடததலகக எத�ர�ன மப�ர
 1920 மதல நடநத க�நத�ய�ன ஒததலழய�ல�ப மப�ர�டடம� ப�ர�டடஷ அரச கணட இநத�ய ச�வ�லசமகதத�ன  
உணல�ய�ன எத�ரபப எனற ஜச�ல���ம. அதவலர அவரகள உணல�ய�ல இநத�ய மதச�யபமப�ர�டடதலத ஒர 
ஜப�ரடட�கமவ ந�லனககவ�லல�. மப�ர�டடதத�ன மந�கக��க சயர�ஜயக மக�ர�கலக மனலவககபபடடத எனபத ஒர 
ஜபர�ய த�ரபபமலன. க�நத� கடல�ய�க தணடககபபடட�ர. அவர ச�லறய�ரநத சநதரபபதலதப பயனபடதத�கஜக�ணட 
க�ஙக�ரலஸ ஜவறற�கர��கப ப�ளநதத ப�ர�டடஷ அரச. 1922 ல  ��ணமடக-ஜசமஸமப�ரட கழவ�ன ச�ப�ர�சகள�னபட 
இநத�யரகளகக ��க�ண�சலப மதரதலகள�ல மப�டடய�டம வ�யபலப வழஙக�யத. அத ஒர ��ஜபரம தணடல. 
பதவ�ய�லசம�ம க�ஙக�ரஸ¤கக எத�ர�ன சகத�கலள தஙகளககசச�தக��க த�ரடடன�ரகள. க�ஙக�ரஸ�ன ��தவ�த�கலள 
சப�பபடதத�ன�ரகள.
 க�ஙக�ரஸ�ல இரநத ம��த���ல மநர மப�னற மதத தல�வரகள பதவ�களகக�ன ரகச�ய ஏககததடன இரநத�ரகள. 
ச�ததரனத�ஸ , ம��த���ல மநர மப�னறவரகள மதரத��ல மப�டடய�ட வ�ரமப� க�ஙக�ரலஸ உலடதத ‘சயர�ஜய�’ எனற 
கடச�லய ந�றவ�ன�ரகள.அவரகள ப�ர�நதஜசலவலத தடகக க�நத� ந�ணட மபசசவ�ரதலதகள�ல ஈடபடட�ர. அவரகள 
இலசயவ�லல�.
 இநதபப�ர�வ�லனலயத தவ�ரகக க�நத� வரடககணகக�க மயனற�ர எனபலத ந�ம க�ண��ம. இகக��கடடதத�லத�ன 
க�நத�  த�வ�ர அரச�யல�வ�டமட ஒதஙக� அக�த�ப�த அரமக சபர�த� ஆச�ர�தத�ல ஜசனற தஙக�ன�ர. இர தரபப�னரககம 
இலடமய ஒறறல� உரவ�க ஓய��ல மயனற�ர. ச�ததரஞசனத�ஸ¤ம ம��த���ல மநரவம ஒனறம ஜபர�ய தல�வரகள 
இலல�. அவரகலள உதற�வ�டட க�நத�ய�ல எள�த�ல கடச�லய ஜக�ணடஜசல� மடயம. ஆன�ல க�நத� க�ஙக�ரஸ¤ககள 
ப�ளலவ வ�ரமபவ�லல�. இநத�யரகள�ன கரல ஒனற�கமவ ஒ��கக மவணடம எனபத�ல கற�ய�க இரநத�ர. அதறக�க 
க�ஙக�ரஸ தல�ல�பஜப�றபலபகட வ�டடகஜக�டகக தயர�க� இரநத�ர.
 ஏன எனற�ல க�நத�கக ��க நனற�கமவ ப�ர�டடஷ�லர ஜதர�யம. ஆபர�கக�வ�லம உ�கஜ�ஙகம அவரகள எபபட 
மதசஙகலளப ப�டதத�ரகள எனற ஜதர�யம. ஜச�ல�பமப�ன�ல க�நத� தவ�ர எவரககம� அநத ப�ரகலஞ அனற 
இரககவ�லல�. இநத�ய�, ஆபர�கக� மப�னற ந��நடகமக�டடபபகத�கள ஜசற�வ�ன �ககளஜத�லக ஜக�ணடலவ. 
ஜநடஙக�� வர��ற ஜக�ணடலவ. ஆகமவ உளப�ர�வகளம மபதஙகளம ந�ரமப�யலவ. இநதமபதஙகமள அவறலற 
அடல�கள�கக�ய ப�வ�னஙகள.
 ஜத�ழ�றபரடச�ய�ன வ�லளவ�க தஙகலள ஓர இயநத�ரம மப�� ஒறலறபபலடய�க ஜத�கததகஜக�ணட ஐமர�பப�ய 
ந�டகள ஆச�ய ஆபர�கக ந�டகள�ன �ககளககள இரநத உடப�ர�வகள நடமவ ஐயதலத ஊடட ப�ளலவ உரவ�கக�மய 
அவரகலள ஜவனற�ரகள. ப�ளவபடதத�மய ஆணட�ரகள. மதனமலறய�க இநத�ய�வ�ல ஒர ஒரஙக�லணநத எத�ரபலபச 
சநத�தத ப�ர�டடஷ�ர�ன ஆகசச�றநத ஆயதம ப�ளவபடதத��கமவ இரககம என க�நத� ��க நனற�கமவ அற�நத�ரநத�ர. 
ஆகமவ அலத எவவ�ல� ஜக�டததம தவ�ரகக மயனற�ர.
 அமத க��கடடதத�லத�ன க�நத� மஸ��மகளகக இரடலடவ�ககமலற ம�ம ப�ர�டடஷ�ர இநத�ய சமகதத�ல 
உரவ�கக�ய�ரநத இநதமஸ��ம கசபபகக எத�ர�க ஒரல�பப�டலட அலடய கடல�ய�க மயனற�ர. உணண�வ�ரதம 
இரநத�ர. க���பத கடடஙகள�ல மதசம மழககச ஜசனற பஙஜகடதத�ர.
 அதனப�னனர க�நத� மப�ர�டடககளததகக வரவத 1928 ல லச�ன க��ஷன�ன ச�ப�ர�சகளகக எத�ர�க. இகக��கடடதத�ல 



க�நத� க�ஙக�ரலஸ ��ணடம ஒறறல�பபடததவத�ல ஜவறற�ஜபறற�ர. அவவரடம கடய கலகதத� க�ஙக�ரஸ�ல க�நத� 
மழசசதநத�ரதலத உடனடய�ன இ�கக�க மனலவதத ஒர த�ர��னதலதக ஜக�ணடவநத�ர. இநத�ய� ப�ர�டடஷ 
ஆடச�ககக க�மழ ஜட���ன�யன அநதஸத உளள ஒர ந�ட�க வ�ளஙகமவணடம எனற மக�ர�ன�ர க�நத�.
 1930 ல எத�ரக�� இநத�ய மதசதத�ன ஜக�ட அற�வ�ககபபடடத. ��கர�ல கடய க�ஙக�ரஸ ��ந�டடல �னவர� 26 
இநத�ய�வ�ன சதநத�ரந�ள�க அற�வ�ககபபடட வரடம மத�றம ஜக�ணட�ட மடஜவடககபபடடத. அமதவரடம க�நத� 
உபபசதய�க�ரகதலத ஆரமப�தத�ர. அனலறய உணரசச�மவகம க�ரண��க அத ஒர ��ஜபரம �ககள�யகக��க எழசச� 
ஜக�ணடத. க�நத� நடதத�ய மப�ர�டடஙகள�ம�மய ��கபஜபர�யத அதத�ன.
 இநத�ய�வ�ல ப�ர�டடஷ ஆடச� ��க��க அஞச�யத ஜப�த�ககள�ன அத�ரபத�லயமய. ஏன எனற�ல 
��கசச�றப�னல�ய�னர�ன ஜவளலளயர இநந�டலட இஙகளள �ககள�ன ஆதரவ�ம�மய ஆணடரநத�ரகள. ஆகமவ 
ப�ர�டடஷ அரச இறஙக�வநதத. 1931 ல க�நத�-இரவ�ன ஒபபநதம உரவ�க�யத. அலததஜத�டரநத மபசசவ�ரதலதகக�க 1932 ல 
�ணடன�ல நடககம வடடம�ல� ��ந�டடல க�நத�  அலழககபபடட�ர.
 *
 இநத வர��றறப பர�ண��ச சநதரபபதத�லத�ன இரடலட வ�ககர�ல� ப�ரசச�லன உரவ�க� வரக�றத எனபலத ந�ம 
கரநத கவன�கக மவணடம. க�நத� த��த ப�ரசச�லனலய எநத வர��றறததரணதத�ல லவததப ப�ரதத�ர எனற உணர 
இநத வர��றற மந�கக அவச�யம. இதவலர ஜச�ல��வநத பர�ண��கத�ய�ன மகக�ய��ன கறகலள இவவலகய�ல 
ஜத�கததச ஜச�லக�மறன.

1. இநத�ய மதச�ய க�ஙக�ரஸ க�நத�கக மனனர ��தவ�த�கள�ன லகய�ல இரநதத. அவரகள ப�ர�டடஷ�ர�டம ச�� உர�ல�கலள 
மக�ர� ஜபற எணண�யவரகள �டடம�. இநத�ய�வகக மழ வ�டதல� மக�ர�ய த�வ�ரவ�த�கள அவரகலள எத�ரதத�ரகள. 
இமம��த��ல க�டடததடட ஜசய��ழநத க�டநதத க�ஙக�ரஸ
 2 க�நத� க�ஙக�ரஸ�ன இவவ�ர தரபபகலளயம ஆககபரவ��க இலணததவர. த�வ�ரவ�த�கள�ன சயர�ஜய கனலவ அவர 
��தவ�த�கள�ன வழ�ய�ல அலடய மயனற�ர. க�ஙக�ரலஸ சடஜடனற ஜசயலககம ஜக�ணடவர�க ஆகக�ன�ர
 3. ஒனறடன ஒனற மரணபடம ப� கறகள ஜக�ணட இநத�ய மதச�யதத�ன எல�� கறகலளயம ப�ரத�ந�த�ததவம ஜசயயம 
கடச�ய�க க�ஙக�ரஸ  இரககமவணடம என எணண�ன�ர க�நத�. எல�� உடகறகலளயம தககலவததகஜக�ளளவம அலவ 
ஒனறடன ஒனற உலரய�டசஜசயயவம மயனற�ர
 4. அமதச�யம தனனலடய த�ர��க��ன ஜசலவ�கக�ன�ல அவறற�ன ம��தல� கடடககள லவதத�ரநத�ர. க�ஙக�ரலஸ 
தனனலடய இ�டச�யம மந�கக� ஜக�ணடஜசனற�ர.
 5. க�நத� உணண�வ�ரதம எனற மப�ர�டட மலறலய எபமப�தம ப�ளவகலளத தவ�ரககவம, அவர தவ�ரககமடய�ஜதனறம 
உயரவ�னஜதனறம கரத�ய வ�ழ��யஙகலள ப�றர ஏறகச ஜசயயவம� பயனபடதத�ன�ர
 6. இநத�ய சதநத�ரபமப�ர�டடதலத க�நத� த�ன ஜக�ஞசம ஜக�ஞச��க மச�தலன ஜசயத பர�நதஜக�ணட பத�ய வழ�ய�ன 
அக�லசபமப�ர�டடம வழ�ய�க நடதத�ன�ர. மத��ல ப�ர�டடஷ ஆடச�கக எத�ர�க �ககலளத த�ரடடன�ர. ஆன�ல ஒரமப�தம 
அபமப�ர�டடதத�ல ப�ர�டடஷ ர�ணவம நலழயமபட ந�கழ��க�த என எணண�ன�ர. ஆகமவ வனமலற உரவ�வலத தடகக 
கவன��க இரநத�ர
 7. க�நத� உளமள வநததம� இநத�ய சதநத�ரபமப�ர�டடம �ககள பஙகள�பபளள ஜபரம இயகக��க ��ற�யத. ஜபரம 
ஜத�ணடரபலட மசரககபபடடத.  1918 ல சயர�ஜயக மக�ர�கலகலய ஒர ஜக�ளலகய�க �டடம மனலவதத க�நத� 
படபபடய�க அலத �ககள �னத�ம� ந�றவவத�ல ஜவறற� கணடப�ன 1930 ல அலத ஒர நலடமலறமப�ர�டட��க 
வளரதஜதடதத�ர.
 8. ப�ர�டடஷ ஆடச�கக எத�ர�ன ��க வ��ல�ய�ன மப�ர�டட��க ஒததலழய�ல� இயககமம உபபசதய�க�ரகமம அல�நதத. 
க�ஙக�ரஸ�ன �ககள ஆதரலவக கணட ப�ர�டடஷ ஆடச� அஞச�யத
 9. க�ஙக�ரஸ�ன ஆரமபக��ம மதம� ப�ர�தத�ளம சழசச�லய ப�ர�டடஷ அரச ஜவறற�கர��க ம�றஜக�ணடரநதத. 
��தவ�த�கள�ல ப�லர அத தனகக�க பயனபடதத�யத. ப�னனர ��க�ண அரச அல�ககம வ�ககறத�லய மதத தல�வரகளகக 
அள�தத க�ஙக�ரலஸ ப�ளநத சயர�ஜய கடச� உரவ�க வழ�யல�ததத.
 10. க�நத� ��க அத�க��க அஞச�யதம, எத�ரததப மப�ர�டயதம க�ஙக�ரலஸயம இநத�ய மதச�யபமப�ர�டடதலதயம 
ப�ளவபடததம மயறச�கலளதத�ன. அதறக�கமவ சயர�ஜயகடச�கக எத�ர�க 1924 ல அவர மனற வ�ரம உணண�வ�ரதம 
இரநத�ர. க�டடததடட ஐநதவரடம நலடமலற அரச�யல� வ�டமட ஒதஙக� ச�ரச மயறச�கள�ல ஈடபடட�ர. அநத ச�ரசம 
ந�கழநதப�னனமர ��ணடம அரச�யலகக வநத�ர.
 ஆக ,க�நத� உதமதச�தத மப�ர�டட வடவம இத. ப�ர�டடஷ ஆடச� இநத�ய�வ�ன ச�வ�ல சமகதத�ன ஆதரவ�ன 
அடபபலடய�ம�மய ஆடச�ய�ல இரநதத. இநத�ய �கக¨ளகக வர��ற வழஙக�யளள மபதஙகலள கலரதத அவரகலள 
ஒமர ச�வ�ல சமக��க ஆகக� ப�ர�டடஷ ஆடச�கக அவரகள வழஙக�ய அன�த�லய ரததஜசயவதம, அலத ப�ர�டடஷ 
ர�ணவதலத பஙஜகடகக லவகக��ல ஜசயத மடபபதம க�நத�ய�ன த�டடம.
 ஆகமவ கடச�ககள வநததம� க�நத� சயர�ஜய மக�ர�கலகலய ஏறற�லம அலத �ககள பரவ��க ஏறகம வலர பலமவற 
மப�ர�டடஙகள வழ�ய�க அலத ப�ரசச�ரம ஜசயத�ர. சதய�க�ரகம மப�னற வழ�மலறகலள மச�தலனஜசயத த�ரதத�க 
ஜக�ணட�ர. ஜத�ணடரபலடலய அல�தத�ர. ��ஜபரம ச�வ�ல மப�ர�டடஙகலள அதனப�னனமர உரவ�கக�ன�ர.
 அநதபமப�ர�டடஙகள வ�லளசசல�த தரம க��கடடதத�ல இநத�ய சமகதத�ன மபதஙகலள மனன�றதத� அவரத 
இயககதலத உலடகக மயனறத ஆஙக�� அரச. அநத மயறச�கலள க�நத� தன உய�லரமய பணய��க லவதத எத�ரதத�ர. 
இநத�ய சமகதத�ன ச�த�,�த, இன மபதஙகலள தவ�ரபபத�ல ஜபர�ளவ அவர ஜவனற�ர, �தபப�ர�வ�லன மபரழ�லவ 
உரவ�கக�யலத �டடம அவர�ல தவ�ரககமடயவ�லல�. தன வ�ழந�ள மத�லவ�ய�க அலதக கரத�ய க�நத� �னமலடநத 
ந�ல�ய�ல �ரணம அலடநத�ர

 [ம�லம] 

6. இறநதக��தலத ��றற� எழததல



த��ததககள இனற ஓர அரச�யல சகத�ய�க த�ரளவதறக அசசமகதத�ன உளமள உளள ப�நற ச�த� ஏறறதத�ழவகளம 
மபதஙகளம� க�ரண��க இரகக�னறன. அததடன அரச�ய��ல இனற உரவ�க�ய�ரககம ஊழல எனற ��ஜபரம 
ஜத�றறமந�ய. ஆகமவ அவரகள எணணம இ�கககள ஜவகதரதத�ம�மய உளளன.

தஙகள இனலறய ந�ல�ககக க�ரண��க இறநதக��தத�ல வநத நழவ�ய ஒர வ�யபலபச ஜச�ல�� ஆறதல 
ஜசயதஜக�ளவதறக�கமவ பன� ஒபபநதம இனற ��லகபபடததபபடக�றத. அநத மந�ககததகக�க ஜ��தத இறநதக��மம 
க��யநத�ரப பயணம ம�ம தல�க�ழ�க ��றற�க கடடபபடக�றத. தஙகலள ப�னன�ழககம ஆய�ரம ச�ககலகலள 
கலளவதறக�ன அரச�ய��யககததககப பத���க இநத  இறநதக�� ந�கழவ கதத�க கதத� பணண�ககபபடக�றத. ஒர ஜப�த 
எத�ர�லயக ஜக�ணட தஙகலள ஜத�கததகஜக�ளள��ம எனற த�டட�னற� மவறல�.

தஙகததடடல ஒர வ�டதல� வ�ககறத�

ஒர மபசசகக�க பன� ஒபபநதம ந�லறமவறமவ இலல� எனற லவததகஜக�ளமவ�ம. ப�ர�டடஷ அரச அமமபதக�ரகக 
அள�தத வ�ககறத�ய�னபட இரடலட வ�ககர�ல�லய அள�தத 1932 ல மதரதலகலள நடதத�ய�ரநதத எனற�ல இநத�ய�வ�ல 
எனன நடநத�ரககம? இனலறய த��த ச�நதலனய�ளரகள�ல ஒரச�ர�ர ஜச�லவலத லவததபப�ரதத�ல த��ததககள�ன 
வ�ழகலக பர�பரண வ�டதல� ஜபறற�ரககம! அலத உணல�ய�ம�மய ஒரவர நமப�ச ஜச�லக�ற�ர எனற�ல அததலகய 
தல�வரகலளப ஜபறறல�கக�க த��ததககலள எணண� பர�த�பப படவதல���ல மவற வழ� இலல�.

1932 ல த�ழததபபடடவரகள�ன ப�ரசச�லனகள அபமப�தத�ன அரச�யல ப�ரசச�லனய�க உர��ற ஆரமப�ததன.அனறவலர 
அத ஒர சமகபப�ரசச�லனமய. இநத�ய�ஜவஙகம உளள த�ழததபபடட ச�த�கள�ல அரச�யல அற�மகம ஜபறறலவ 
��க��கசச��மவ. அசச�த�களககள ஓர ஒறறல�லய உரவ�ககவதறக�ன பண� ஆரமப�ககபபடமவ இலல�. ப�னனர 
அமமபதக�ர பகழம அத�க�ரமம ஜபறற ப�றகமகட அவர�ல த��த ஒறறல�லயயம அரச�யல�ய��ககதலதயம ந�கழதத 
மடயவ�லல�. அலரநறற�ணடகழ�நத எணபதகள�ல த��த இயககஙகள ம�மம பக�ன ச��ஜ மப�னற 
அரச�ய��யககஙகள ம�மம அநத பண� உயரமவகதத�ல ஆரமப�ததமகட இனறம ஜச�லலமபடய�க ஏதம ந�கழவ�லல�.

ஏஜனனற�ல அத அததலன எள�ய வ�ஷய�ல�. இநத�ய சமகதத�ன அப�ர��ன பனல�ததனல�லய ஒரகற�பப�டட 
தளதத�ல ஒரஙக�லணபபதறக உதமவக��ன இ�டச�யவ�தமம, ஜப�தவ�னதம நலடமலறசச�தத�ய��னத��ன ஒர 
மக�டப�டடததளமம ,அலத அட�டடம வலரக மக�ணடஜசல�ககடய ஜநடந�ள உலழபபம மதலவ. படபபடய�கமவ அத 
ந�கழமடயம.

ஆகமவ அபமப�மத இபமப�தளள த��தத�யர ச��ர ஜச�லவதமப�� தஙகததடடல ப�ர�டடஷ�ர அளள�வழஙக�ய இரடலட 
வ�ககர�ல�லய எநதவ�த��ன தலடயம இல���ல அலடநத, மதரதலகள�ல ஜவனற, ஒர நற த��த உறபப�னரகள 
ப�ர�டடஷ�ர�ன ம��த�க�ரததகக க�மழ இரநத �தத�யசலபய�ல ஜசனற�ரநத�ரநத�ல எனன நடநத�ரககம? 
த�ழததபபடடவரகள�ம�மய கலவ�மய� ந��ம�� உளளவரகளகக �டடம� வ�ககள�ககம வ�யபப எனற ந�ல�ய�ல 
த��ததககளககளமளமய ய�ர அத�க�ரததககச ஜசனற�ரபப�ரகள?

அமமபதக�ரம, எம ச� ர���வம, ஜரடலட�ல�ச�ன�வ�சனம ச�� பதவ�கலள அலடநத�ரபப�ரகள. �தத�ய சலபய�ல 
ஆமவச��கப மபச�ய�ரபப�ரகள. இவரகள அலனவரம� த��ததககளககள ம�லச�த�. த��ததககளககள உயரவறக��கத 
த�கழநதவரகள. இவரகள அற�வ��வ�கள�ன, ப�ர��ஜ�ணமடர�யனகமள ஒழ�ய மநரடய�க �ககள�லடமய ஜசனற 
பண�ய�றற�ய �ககளதல�வரகள அல�. அலத அவரகள�ன வ�ழகலக வர��றற�ல இரநமத உணர மடயம.

அவரகள�ன மபசலசயம மக�ர�கலககலளயம ஏறறகஜக�ணட �ள�ளஜவன சடடஙகள ந�லறமவறற� ஒடடஜ��தத 
த�ழததபபடடவரகலளயம ஜப�ரள�யல அரச�யல தளஙகள�ல மழல�ஜபறசஜசயயம நடவடகலககள�ல ப�ர�டடஷ அரச 
உடனடய�க ஈடபட ஆரமப�தத�ரகக�� எனன? இரநற�ணடகள அவரகள கணகளககப பட�த யத�ரததலத இவரகள 
ஜச�னனதம� உணரநதஜக�ணட �ன�த�ப���னம ப�ர�ட க�ளமப�ய�ரபப�ரகள� எனன?

தஙகள ஆடச�ய�ன மவரகள�க இரநத ச�ஸத�ன �னனரகலளயம ���நத�ரகலளயம கலடச�வலரக லகவ�ட ப�ர�டடஷ�ர 
தய�ர�க இரககவ�லல� எனபமத வர��ற. அவரகள ஜபரமப�லம அலனவரம� ச�த�ய�ல ஊற�யவரகள�க 
த�ழததபபடமட�ரகக�ன வ�டதல�லய கலடச�வலர தடபபவரகள�க இரநத�ரகள எனபதம உணல�. 1947 ல அரச�யலசடட 
வலரவககழவம அலத ஆமவச��கப மபச�ய அமமபதக�ர அநத அத�க�ர ல�யஙகள எநத வலகய�லம ந�டகக வ�டககட�த 
எனற வ�த�டய�ரகக�ற�ர. ப�ர�டடஷ�ர�டம அவர அதறக�க மக�ர�ய�ரககமவணடயதத�மன?

மநர��ற�க இரணட�ம வடடம�ல���ந�டடல அமமபதக�ர அநத கறந�� �னனரகள த�வ�னகள �றறம 
ந��பப�ரபககளடன இலணநத ஒமர அண�ய�க ப�ர�டடஷ ஆதரவ�ளர�கமவ ஜசய��றற�ன�ர. க�நத�லய அஙமக 
தன�ல�பபடதத�ன�ர எனபமத வர��ற. அநத �னனரகள�ல ப�ர வயதவநமத�ரகக வ�ககர�ல� மப�னற மக�ர�கலககளகக 
எத�ர�க ��கக கடல�ய�ன ந�ல�ப�ட ஜக�ணடவரகள.

1932 ல அள�ககபபடட இரடலட வ�ககர�ல� எனபத ஒர மப��� அத�க�ரதலத �டடம� உரவ�கக�ய�ரககம எனபலதக 
க�ண நணமண�கக ஒனறம மதலவ க�லடய�த. த�ழததபபடமட�ரகக�ன வ�டதல� எனபத அம�ககள அலனவலரயம 
அடததளம வலர ஊடரவ�சஜசனற அவரகள�ன கரதத�ய��ல ��றறதலத உணடபணணம �ககள�யககஙகள�ன�ம�மய 
ச�தத�ய��க�ய�ரககம. அவரகலள அடல�பபடதத�ய�ரககம சமகக கடட��னதலதயம எத�ர�னந�ல�கலளயம 
ப�வ�னபபடததவதன ம�ம� ச�தத�ய��க�ய�ரககம. ஆன�ல அமமபதக�ர அரச�ய�த�க�ரதத�னம�ம ம���ரநத அலதச 
ஜசயயமடயஜ�ன எணண�ன�ர.



ஒர �னந�யக அல�பப�ல ம���டஅத�க�ரம�கட �ககள�யககம ம�ம� உணல�ய�ல லகய�லவரம. 
த�ழததபபடடவரகளகக�ன அத�க�ரம எனபத இநத�ய சமகதத�ன ஒடட ஜ��தததலத எத�ரததம ச�ரசம ஜசயதம 
த�ழததபபடடவரகள லகபபறற�கஜக�ளவத�கமவ இரகக மடயம. இனற உததரப�ரமதசதத�ல நடபபத க�டடததடட அதமவ. 
அமமபதக�ர அலத ஓர அனன�ய அடககமலற அல�பப�ன தயவ�ல இ�வச��கப ஜபறறகஜக�ளள��ம எனமற 
எனண�ன�ர. அத ஒரமப�தம ச�தத�ய��க�ய�ரகக�த.

ஆம, எநத ஒர அரச�யல அத�க�ரமம ஒர ந�ணட சமக மரண�யககம ம�ம� ச�தத�ய��கம. அத�க�ரச சத�கள ம�ம��, 
சமபநதபபட�த ஒரவர பர�நதள�பபதன ம�ம�� பழதத �டய�ல வ�ழ�த. மப�ர�டடமம ச�ரசமம அநத மரண�யககதத�ன 
படந�ல�கள�க ��ற� வரம. இநத வ�ஷயதலத ஆரமபம மதம� இநத�ய இடதச�ர�கள ஜச�ல��வநத�ரகள.�ககள பஙமகறப 
ம�மம ஜநடஙக�� மப�ர�டடம ம�மம �டடம� சமகவ�டதல� ச�தத�யம, அலத ஏக�த�பதத�யம ப�சலசமப�டமடய�த 
என.

த�ழததபபடடவரகளகக�ன உணல�ய�ன அத�க�ரதலத அவரகள ஈடடகஜக�ளவதறக�ன �ககள�யகக��க ந�கழநதத 
க�நத�ய�ன ஹர��ன இயககம�. ஒரபககம அத இநத�ய� மழகக த�ழததபபடட எள�ய �ககளகக அரச�யல வ�ழ�பபணரலவ 
அள�ததத. �றபககம அவரகள�ன ந�ல�லயபபறற�ய ப�ரகலஞலயயம அத�ல ப�றரகக உரவ�கமவணடய 
ஜப�றபபணரசச�லயயம ப�ற �ககள�ல ஏறபடதத�யத.அ மமபதக�ர ஜசயத�ரககமவணடய, க�நத� ஜசயத, ஜபரமபண� அத.

ஜதலஙக�ன� மத��ய ப� இடஙகள�ல இடதச�ர� இயககஙகள த�ழததபபடட �ககள தஙகள உர�ல�களகக�க ப�ற 
ஒடககபபடட �ககளடன இலணநத மநரடய�க எத�ரபலபதஜதர�வ�ததப மப�ர�டவதறக�ன வழ�மலறலயக க�டடன. 
மகரளதத�லம த��ழகதத�லம த��ததகளகக�ன ந�� உர�ல�பமப�ரகலள கமயன�ஸடககடச� மனன�னற நடதத�யத. 
இனறவலர த��த அரச�ய��ன அடததள��க இரபபத இலவமப�னற �ககள�யககஙகமள.

ப�ர�டடஷ�ர�ன இ�வச��க இரடலட வ�ககர�ல�லயப ஜபறற அரச�ய�த�க�ரதலதமய த�ழததபபடடவரகள அலடநத�ரகள 
எனற ஜக�ளமவ�ம, அத எததலனந�ளகக ந�டதத�ரககம? 1932 ல அபமப�மத இநத�ய�வ�ன எல�� சமகஙகளம அரச�யல 
வ�ழ�பப ஜக�ளள ஆரமப�ததவ�டடரநதன. சதநத�ரப மப�ர�டடதத�ன இறத�ந�டகள�ல க�ஙக�ரஸ�ன கடட��னதத�ல 
ப�றபடமட�ர�ன இடம வலவ�க ந�கழ ஆரமப�தத வ�டடரநதத. 
எணண�கலகமய �னந�யகதத�ன மதலப�ம எனறந�ல�ய�ல சதநத�ரததககப ப�ன க�ஙக�ரஸ உரவ�கக�ய வயதவநமத�ர 
ஓடடர�ல� அதவலரய���ன அரச�யல ச�ந�ல�கலள எல��ம� த�க�ழ�கதத�ரபப�வ�டவ�ரநதத. வ�லளவ�க ம�லம ச�� 
வரடஙகள�ல இநத�ய�வ�ன சமக அத�க�ரம எனபத ஒடடஜ��தத��கமவ ப�றபடததபபடட சமகஙகள�ன லகககச 
ஜசல�வ�ரநதத. அவரகள அநத இரடலடவ�ககர�ல�ச சலலகலய த�ஙகளம அஙக�கர�தத அபபடமய தகக�க 
ஜக�டததவ�டவ�ரகள� எனன?

இநத�யசமகதத�ன ப�நற ஒடககபபடட ச�த�கள அத�க�ரததகக�க மணடயடககம ஒர சழ��ல ஒர தரபப �டடம 
ப�ர�டடஷ�ரடன ச�ரசம ஜசயதஜக�ணட ஜபறம ஓர அரச�ய�த�க�ரம எநத அளவககச ஜசலலபடய�கம? எததலன க��ம 
ஜசலலபடய�கம? அநத சமகபமபரல�பலப ஒர ஜப�ரடட�கமவ எணண��ல, அதறஜகத�ர�க  இநத�ய அளவ���ன ஒர 
ச�ற�ய �ககள�யககதலதககட கடட மடய��ல, ஜவறம� அத�க�ரபமபரம ம�ம� அமமபதக�ர அலடய மறபடட அநத 
இரடலட வ�ககர�ல�ய�ன�ல எனன நலடமலறபபயன வ�லளநத�ரககம?

ப�ர�டடஷ சலலகய�க�ய இரடலடவ�ககர�ல� இரநத, அதன ம�ம ஒர அத�க�ரதலதயம த�ழததபபடமட�ர 
அலடநத�ரநத,அநந�ல�ய�ல இநத�ய�வககச சதநத�ரம க�லடதத ஜ�ல� அத�க�ரம ப�றபடததபபடமட�ர லகககச 
ஜசனற�ரநத�ல எனன நடநத�ரககம? ப�றபடமட�ர�ன அத�க�ரம அவரகள ப�ர�டடஷ அரலச ஜவனற அலடநதத. 
த�ழததபபடமட�ர அத�க�ரம அநதபமப�ர�டடதலத எத�ரதத ப�ர�டடஷ�ரடன ஒததலழதத அலடயபஜபறறத. அநந�ல�ய�ல 
அநத த�ழததபபடமட�ர அத�க�ரம எவவ�ற  எத�ரஜக�ளளபபடடரககம? ஒடடஜ��தத த��த அரச�யலம 
ப�றபடததபபடமட�ர�ன ��ஜபரம எணண�கலக ப�தத�ல கபலபககலடககத தகக� வ�சபபடடரககம. இதலன இனலறய 
இநத�ய அரச�யல�க ஜக�ஞசம கவன�ககம எவரம� உணர மடயம.

அபபட ந�கழ�த மப�னத க�நத� தல�ல� வக�தத க�ஙக�ரஸ¤டன அமமபதக�ர நடதத�ய மபசசவ�ரதலதகள ம�ம�. 
அபமப�த க�ஙக�ரஸ ஒததகஜக�ணட வ�ஷயஙகள ம�ம�. அத�டடம� த�ழததபபடமட�ர உணல�ய�ம�மய ஈடடய 
ஜவறற�. அநத ஜவறற�லய அலடய த�ழததபபடமட�ர லகய�ல இரநத ஆயதம அவரகள தரபப�ல இரநத ந�ய�யம. அதலன 
ப�ரம��ணட��ன வர��றறபப�ரகலஞயடன, வனல�ய�ன ஜச�றகள�ல த�வ�ர��க மனலவதத அமமபதக�ர மப�னற ஒர 
��ஜபரம அற�வ��வ�. அததடன �றமலனய�ல தன மலளககப பத�ல �னச�டச�லய லவதத வ�வ�த�கக வநத ஒர �கதத�ன 
தல�வன.

அவனலடய �னச�டச�ய�ன வல�ல�ய�ம�மய இநத�ய சமகம த�ழததபபடமட�ரகக�ன சலலககலள அவரகள�ன 
உர�ல�கள�க பர�நதஜக�ணடத.இனற இநத�ய� க�ஙக�ரஸ¤ம க�நத�யம ஒனறம ஜசயயவ�லல� எனற ஜச�லபவரகள�டம 
த�ழததபபடமட�ரகக�ன ஒதகக�டகலள அவரகள எவவலகய�லம ஒததகஜக�ளளவ�லல� எனற�ல ய�ர எனன ஜசயத�ரகக 
மடயம எனற எள�ல�ய�ன மகளவ�லய மகடக மடயம. அவரகளகக�ரநத ��ஜபரம �ககளஜசலவ�கலக லவதத 
அநதகமக�ர�கலககலள அபபடமய தகக� வ�ச�ய�ரநத�ல ஒரப�ர�ள�னறதமதரத��ல கட ஜ�ய�ககமடய�த இவரகள 
எனன ஜசயத�ரபப�ரகள?

உ�க�ன எததலனமய� ந�டகள�ல அனற அதத�ன நடநதத. ஒடககபபடட ச�றப�னல�ய�னர தஙகள உய�லரயம 
வ�ழகலகலயயம அரபபண�ததப மப�ர�ட ��கபஜபர�ய த�ய�கஙகள�ன வ�ல�ய�கதத�ன ச�ற�ய அளவ�ம�னம உர�ல�கலளப 
ஜபறற�ரகக�ற�ரகள. அரச�ய�த�க�ரம எனபத ஈவ�ரகக��ல�� மபரஙகள வழ�ய�க இம�� இம��ய�கமவ அலடயபபடக�றத. 



ஆன�ல  இநத�ய�வ�ல ந�கழநதத அதவல�. இநத�ய�வ�ன அத�க�ரதலத அலடநத ஜபரமப�னல�ய�ன �னச�டச�மய 
த��ததககளகக�ன அத�க�ர��க ஆக�யத. அநத அபபடட��ன வர��றற உணல�ம�லத�ன இநதப ஜப�யகள ம�ம ச�யம 
பச�கஜக�ணமட இரகக�ற�ரகள.

க�நத� ஏன இரடலட வ�ககர�ல�லய எத�ரதத�ர?

இநத�ய�வ�ல தன�தஜத�கத� ஒதகக�ட எனபத பத�யவ�ஷய�ல�.  1909 ம�மய ��ணமட� ��ர��–  
இநத�ய அரச�னர சடடம [Government of India Act 1909] ம�ம இஸ����யரகளககம ச�கக�யரகளககம  தன�தஜத�கத� 
�றறம இட ஒதகக�டலட ஜக�ணடவநத�ரநதத. அதன ப�னனர ப�ர�டடஷ ஆதரவளள அரசகள அல�தத ��க�ண 
அரசகள�ல ப� மக�ணஙகள�ல மதலவகமகறப இட ஒதக�டகள உரவ�ககபபடடரநதன.

இநத இட ஒதகக�டகள�ன அரச�யல எனபத அகக��ச சழ��ல லவதத ப�ரககமமப�த ��கவம ச�கக��ன ஒனற. இர 
அடபபலடகள�ம�மய அநத இட ஒதகக�டகள வழஙகபபடடன. தஙகள ஆத�ககததடன ஒததபமப�கம வகபபகளகக 
மனனர�ல� அள�ககபபடடத. ச�கக�யரகள எனறம� ப�ர�டடஷ ஆத�ககதத�ன ப�னப�ச சகத�ய�க இரநத�ரகள. இநத�ய�வ�ல 
�டட�ல� ப�ர�டடன�ன ர�ணவதத�லம, ஆஸத�மர��ய ர�ணவதத�லமகட அவரகள ஜபரமபஙக�றற�னர. அதறகப 
ப�ரத�யபக�ர��க அவரகளகக ஒதகக�ட வழஙகபபடடத.

அமதமப�ல இஸ����யரகக�ன இட ஒதகக�டம அம�ககள�ன உயர�டடதத�னர ப�ர�டடஷ ஆடச�கக வழஙக�ய ஆதரவ�றகப 
பத���கமவ வழஙகபபடடத. 1857 ல நடநத ச�பப�யகக�வரதத�ல இஸ����ய உயரகடகள �றறம பதத�ன�யரகள ப�ர�டடஷ 
ஆடச�கக அனசரலணய�க இரநத அநதச சலலககலள ஜபறற�ரகள. அவரகலள இநத�ய சமகதலதச மசரநதவரகள அல�, 
அனன�யரகள எனற அலடய�ள�பபடதத� தன�தமதச��க கணட அநதச சலலககள அள�ககபபடடன.

அனற த�ழததபபடமட�ர�ன ச�� அல�பபகள உடபட ஏர�ள��ன ச�ற�ய சமகககழககள த�ஙகளம ப�ர�டடனகக 
வ�சவ�ச��னவரகமள எனற அற�வ�தத, க�ஙக�ரஸ¤கக எத�ர�னவரகள�க நடநதஜக�ணட, ப�ர�டடஷ�ர அசசலலககலள 
தஙகளககம அள�ககமவணடம எனற மக�ர�வநத�ரகள. அகக��தத�ல நலடஜபறற வ�வ�தஙகலள இனற வ�ச�ககமமப�த 
��கவம ஆசசர�யமம வரததமம உரவ�கம. ஆபர�கக�வ�லம அமரப�ய�வ�லம ச��ப க��ம வலர ஜவளலளயர ஜசயதவநத 
அபபடட��ன ப�ர�தத�ளம சழசச� �டடம� அத. அநத எள�ய தநத�ரஙகலளககட பர�நதஜக�ளள மடய�தவரகள�க 
நம�வர இரநத�ரகக�ற�ரகள.

ஆஙக�ம�யரகள�ன ஜசயலப�ட ப� படகள ஜக�ணடத. மத��ல, க�ஙக�ரஸ அல�பப உயரச�த� அல�பப அல�த இநத 
அல�பப எனறம அவரகள ப�றரகக ந�ய�யம வழஙக ��டட�ரகள எனறம ஆஙக�� அரசம அதன அற�வ��வ�களம 
ப�ரசச�ரம ஜசயவ�ரகள. அதன ப�னனர ஒர சமகதத�ல ப�ர�டடஷ அரசககச ச�தக��ன �னந�ல� ஜக�ணட உயர�டடத 
தல�வரகள ச��ர  தன�சசமக��க தஙகலள அற�வ�ககமவணடம எனற மக�ர�கலகலய மனலவபப�ரகள. அலத ‘ஆழ��க’ப 
பர�ச��லன ஜசயத ஆஙக�� அரச அலத அன�த�ககம. அதனம�ம அநத உயர�டடததவரகக �டடம� ஏமதனம ��பம 
இரககம.

அநத இட ஒதகக�ட ஜபரமப���ன மநரஙகள�ல ப�ற ச�த�ய�னலரச ச�ணடவத�க, அவரகள�ன அடபபலட உர�ல�கலள 
�றபபத�க இரககம. அதறக எத�ர�க அம�ககள ச�னம ஜக�ளளமமப�த சமகம இரணட�கப ப�ர�யம. பதறறம ஜத�டரநத 
ந�டககம. ச�கக�யரகளககம மஸ��மகளககம அள�ககபபடட இட ஒதகக�டகள ம�ம அம�ககள�ன ஜபரமப���ர�ன 
அடததளதத�னரகக எவவலகய�ன உர�ல�களம வ�யபபகளம க�லடககவ�லல�. அவரகள�ன வ�ழகலகய�ல ச�ற ��றறமகட 
ந�கழவ�லல�. ��ற�க அவரகளககம ப�ற வகபப¢னரககம இலடமய ஆற�த கசபபகள உரவ�ய�ன. அககசபபகள ப� 
தளஙகள�ல ஜத�டடதஜத�டட வளரநதன. அவறலற ச�ரசமஜசயவத ச�த�ரண��ன ஜசய��க இரககவ�லல�.

உணல�ய�ம�மய அம�ககள�ன அடததடடகக ஏமதனம நனல� ஜசயயவ�ரமப�ய�ரநத�ல ப�ர�டடஷ�ர வயதவநமத�ர 
அலனவரககம வ�ககர�ல� அள�தத�ரபப�ரகள. அலத அவரகள ஜசயயவ�லல�. அலத ஜசயதத க�ஙக�ரஸ. 
அகக��தத�ம�மய ��ணமட�-��ர�� ச�ரத�ரதததத�ன ப�ர�வ�லனஅரச�யல� இநத�ய �னஙகள�ல கரநதலவ 
கணடஜக�ணடரகக�னறன. ‘களஙகமறம ��ர��நடம’ எனற ப�ரத� அலதபபறற�ப ப�டன�ர. க�நத� ப�னனர ப�ர�டடஷ�ர 
உரவ�கக�ய ப�ர�வ�லனகலள கரநத ஆர�யநத�ரகக�ற�ர.

இநத�ய அரச�ய��ல 1915 வ�கக�ல நலழயமமப�மத க�நத� மஸ��ம சமகமம ச�கக�ய சமகமம இநத�ய ல�யஓடடதத�ல 
இரநத ஜபர�ளவகக ப�ர�ககபபடடவ�டடன எனற உணரநத�ர. கற�பப�க 1908 ல ��ணமட�-��ர�� ச�ரத�ரததம கற�தத 
வ�வ�தஙகள�ல இஸ����யரகளகக�ன இட ஒதகக�ட அள�பபத கற�தத நடநத ஜப�தவ�வ�தஙகலள அகக�� இதழகள�ல 
இனற வ�ச�ககமமப�த கசபபகள ஜப�ஙக�வழ�வலதமய க�ணமடக�றத.

அநத �னககசபப எனபத ஒர வர��றறப பததலத படடய�ல இரநத ஜவள�மய த�றநத வ�டக�றத எனபலதக கணட�ர. 
இனற  அநத வ�வ�தஙகலள வ�ச�கலகய�ல 1947 ன ரதத ஆறகக�ன வ�லத மப�டபபடடவ�டடத எனபலத 
ஜதளளதஜதள�வ�கமவ க�ணமடக�றத. க�நத� இநத�ய அரச�ய��ல நலழநத 1918 ம�மய இநத வ�ஷயதலதபபறற� 
உணரசச�பரவ��கப மபச�ய�ரகக�ற�ர. அவரத அரச�ய��ன மதல ஜசயலத�டடம� இஸ����யலர ல�ய ஓடடததககக 
ஜக�ணடவரவத�கமவ இரநதத.

ச�கக�யரகளகக�ன இட ஒதகக�டடலம அமதமப�� ஒர வர��றறபபதம எழபபபபடடத. ச�கக�யர இநத�ய�வ�ல  
ஒடககபபடடவரகள அல�. அவரகளககளமளமய த��ததககள உணட. அவரகள க�ழந�ல�ய�லத�ன இரநத�ரகள. ஆன�ல 
ஒடட ஜ��தத ச�கக�யரகலளயம ஒர தன� வகபப�க கணட இரடலடவ�ககர�ல� சலலக அள�ததத ப�ர�டடஷ அரச. 
அவரகள�ன தன�யலடய�ளவ�ரபப எத�ரக��தத�ல ஒர ��ஜபரம ப�ளவ�க ஆகம என அத கண�ததத.



ஒர தன� வகபப�க கண�ககபபடட சலலக அள�ககபபடம சமகம அநதச சலலககக�கமவ தனலன தன�ய�கப 
ப�ர�ததகஜக�ளளம. ப�ற சமகஙகளடன மப�ர�டம. அதன வ�லளவ�க உரவ�கம கசபபகள ஒரமப�தம �லறய�த. 
ச�கக�யரகள�ன இநத �னந�ல�லய ஒர வர��றறதஜத�டர�கமவ இனற ப�ரகக��ம. அவரகள தஙகலள சலலகஜபறற 
தன�ககழவ�கமவ  எபமப�தம உணரநத�ரகள, உணரக�ற�ரகள இரடலட வ�ககர�ல� அள�ககபபடட மபபத 
வரடஙகளககள அவரகள தஙகலள ஒர தன�தமதச��க உணர ஆரமப�ததவ�டட�ரகள.1942 ம�மய க���ஸத�ன மக�ஷம 
ஆரமப�ததவ�டடத.

இநத�யவ�டதல�ய�னமப�த ச�கக�யலரக கவர ப� தன� வ�ககறத�கலள அள�தத�ர மநர. அதன�ல ப�ற சமகஙகள 
கசபபலடநதன. அககசபப�ன வ�லளவ�க உரவ�ன ப�ளவ ��ணடம ��ணடம பலமவற அத�க�ரப பக�ரவபப�ரசச�லனகள�ல , 
வளபபக�ரவபப�ரசச�லனகள�ல மறற� பஞச�ப ப�ரசச�லன வலர வநத கரத�ஜக�பபள�ககச ஜசயதத.

வகபபமபதஙகள�ன ஜவட�ரநத பலதககபபடட ந��ம இநத�ய�. அலத க�நத� அளவகக எவமரனம உணரநத�ரநத�ரகள� 
எனற ஆசசர�யம ஏறபடக�றத. ��ணடம ��ணடம ப�ர�வ�லன மந�கககக எத�ர�ன ச�ரசம கற�தத க�நத� மபச�யத 
இதறக�கமவ. ��ணமட� ��ர�� இட ஒதகக�டகள ம�ம உரவ�ன வகபபவ�த �னககசபலப ஜவல�மவ க�நத� 1920 ல 
க���·பத இயககதலத ஆதர�கக மறபடட�ர.

க�நத� க���·பத இயககம ம�ம மஸ��மகளடன உரவ�ன மபதஙகலள சர�ஜசயய மயனற�ர. சலலககலளப 
ஜபறறகஜக�ணட ப�ர�டடஷ�ரகக வ�சவ�ச��க இரநத இஸ����ய ஆளம வரககததகக எத�ர�க உரவ�க� வநத ஒர 
�ககள�யகக��கமவ அவர க���·பத இயககதலதக கணட�ர. அதனம�ம அனற வலவ�க உரதத�ரணடவநத �னககசபலப 
ஜவறற�ஜக�ளள மடயம என எணண�ன�ர. அவரத மயறச�களகக எத�ர�க க�ஙக�ரஸ�ல இரநத �னககசபபகலள ஜவல� 
��ஜபரம உணண�வ�ரததலத ந�கழதத�ன�ர.

க�நத�ய�ன கனவ ச�தத�ய��கவ�லல� எனபதம க���·பத இயககம ஜ�ல� �த அடபபலடவ�த�கள லகககச ஜசனற 
அழ�வசகத�ய�க ஆக�யத எனபத தயர��ன வர��மற. க���·பத இயககம தறக���க��கதத�ன ஒர இநத மஸ��ம 
ஒறறல�லய உரவ�கக�யத. மஸ��மகளகக தன� வ�ககர�ல� அள�தத ப�ர�தத ந�டடககள ஒரந�ட�க இயஙகசஜசயத 
ஜவளலளயர அலத இரந�ட மக�ர�கலகய�க ஆககவத�ல ஜவறற� ஜபறறனர. 1930 ல ‘இநத�ய� இரந�ட’ எனற மக�ஷம 
வலபஜபற ஆரமப�தத. ப�க�ஸத�ன எனற ஜச�ல ப�றநதவ�டடத.

அநத வர��றற மபரப�யததகக எத�ர�க க�நத� மப�ர�டகஜக�ணடரநத தரணதத�லத�ன 1932 ல ��ணமடக ஜசமஸமப�ரட 
பர�நதலரய�னபட த�ழததபபடடவரகளகக இரடலடவ�ககர�ல� ம�ம தன�பப�ரத�ந�த�ததவம எனற த�டடம 
மனலவககபபடக�றத. இநத�ய சமகததடன எநத உறவம இல���ல அவரகள ந�டடககள ஒரந�ட மப�� ஓடடமப�டட 
தஙகள ப�ரத�ந�த�கலள ப�ர�ள�னறததகக அனபப�லவகக��ம எனற உர�ல� அள�ககபபடடத.

எநத வகபபவ�ர� ப�ரத�ந�த�ததவம ப�ளலவயம மபரழ�லவயம உரவ�ககம எனற க�நத� எணண�ன�மர�, எதறக எத�ர�க தன 
ஜநடமமப�ர�டடதலத ம�றஜக�ணடரநத�மர�, அதறக எத�ர�க அவர தன உய�லரமய பணயம லவததப மப�ர�டயத�ல 
எனன தவற�ரகக மடயம? அபபட அவர ஜசயயவ�லல� எனற�லத�ன அத ��ஜபரம மரணப�ட.

இனற க�நத�லயபபறற� ஜச�ல�பபடம ஓர அவதற, அவர இஸ����யரகளககம ச�கக�யரகளககம அள�ககபபடட 
தன�தஜத�கத�மலறலய ஆதர�தத�ர, த��ததககளகக அள�ககபபடட உர�ல�லய எத�ரதத�ர எனபத. அபபடட��ன 
த�ர�பல���ல மவறல� இத. க�நத� ஜச�னனத மஸ��மகளயம ச�கக�யரகளம அவரகள�ன ஜச�நத �த அலடய�ளதத�ல 
தன�ததவரகள�க கரதபபடக�ற�ரகள, த�ழததபபடடவரகள ப�றர அவரகலள இழ�வஜசயவதன�ல அபபட கரதபபடக�ற�ரகள, 
அலத அபபடமய ந�டகக வ�ட���� எனமற

”த�ணடபபட�த�ர எனற தன� வகபப�க ப�ர�பபலத ந�ன வ�ரமபவ�லல�. ச�கக�யர ச�கக�யர�க ந�ரநதர��க இரகக��ம. 
அபபட மஸ��மகளம க�ற�ததவரகளம இரகக��ம. த�ணடபபட�மத�ரம அபபடமய த�ணடபபட�த�ர�க எகக��மம 
ந�டதத�ரகக மவணட�� எனன? த�ணட�ல� அபபட ந�ரநதர��க இரககம எனற�ல இநத�ரமப அழ�யடடம எனமற ந�ன 
ஜச�லமவன” எனற வடடம�ல� ��ந�டடகக�ன உபகழவ�ல க�நத� மபச�ன�ர.

வ�மவகதத�ன உசசதத�ல ந�னற அரச�யலஞ�ன�ய�ன வ�ன� இத. த�ணடபபட�தவரகலள தன�சசமக��ககமமப�த 
த�ணடபபட�தவரகள�க இரததல எனபமத அரச�யல அலடய�ளம ஆக�றத. த�ணடபபட�தவரகள�க இரககமமப�த �டடம� 
உர�ல�களம சலலககளம உளளன. அபபடய�ன�ல எனற�வத த�ணட�ல� ஒழ�ய��? த�ணட�ல�லயயம ச�த� இழ�லவயம 
ஒழ�பபதத�ன மகக�யம� ஒழ�ய அவரகலள அபபடமய லவதத�ரநத த�ணட�ல�கக வ�ல�ய�க அவரகளககச சலலககலள 
அள�பபதல� எனற�ர க�நத�.

இலதச ஜச�லபவரகள க�நத� இஸ����யரகளகக அள�ககபபடட சலலககலள எத�ரதத�ர, அதறக எத�ர�கச சத� ஜசயத�ர 
எனற ப�க�ஸத�ன�ய ப�டபததகஙகளம இநத�ய இஸ����ய  இதழகளம எழதவதறகதத�ன பத�ல ஜச�ல�மவணடம. 
ச�கக�யரகள�ன தன�யலரல�லய க�நத� அழ�தத�ர எனற ஜச�லலம அக���களககப பத�ல ஜச�ல�மவணடம.

த�ழததபபடமட�ரக இரடலட வ�ககர�ல� அவரகலள இநதககள�ட��ரநத ப�ர�ககம எனற மந�கக�ல அலத ஆதர�தத, 
அமதச�யம தஙகள �தததககள இரநத த�ழததபபடட ச�த�ய�னரகக  எநத வ�த தன�யர�ல�யம சலலகயம [ இனற வலர] 
அள�கக�த,  மஸ��ம��க�டம இத த�ன உஙகள த�ரககதர�ச� கற�ய அடபபலட அற�� எனற மகடட�ர க�நத�. [மஸ��ம 
சமகதத�றகள த�ழததபபடட வகபப�னர இலல� எனபவரகள அமமபதக�ர�ன ஆத�ரம ��கக கடடலரகலள 
பரடடபபரகக��ம]



அமதத�ன ச�கக�யரகள�லம. மதல உ�கபமப�ர�ல ப�ர�டடஷ ர�ணவததககச ஜசயத மசலவகள�ன க��ய�க, கற�பப�க 
ந�யச���நத�ல பழஙகடகலள ஒடககவத�ல உதவ�யதறகக லக��றற�க, இரடலட வ�ககர�ல�ச சலலகலயப ஜபறற 
ச�கக�யரகள இனறவலர அவரகளககள உளள த�ழததபபடடவரகளகக எள�ய தன�சசலலககலளககட அன�த�ததத�லல�. 
அத சமகதலத ப�ளககம எனற�ரகள. அமதச�யம இநதத��ததககள தன�தமதசம எனற வ�த�டட�ரகள.

த�ழததபபடடவரகளகக அள�ககபபடட இரடலட வ�ககர�ல� ம�ம எனன நடகக�றத எனற�ல அவரகள 
தன�ததவ�டபபடக�ற�ரகள. அவரகள ப�ரசச�லனகள�ல ப�றர ஈடபடம வ�யபப மறற�கததவ�ரககபபடக�றத. அனற ஒர 
மஸ��ம இநதவகக வ�ககள�கக மடய�த, இநத மஸ��மககம வ�ககள�ககமடய�த. ச�றப�னல�ய�னர ந�லன ம�மபடதத 
ப�ர�டடஷ அரச கணடப�டதத வழ�மலற அத. அலதமய த�ழததபபடமட�ரககம அத பர�நதலரததத. க�நத� அஞச�யத அநத 
ப�ர�வ�லனபமப�கலகமய.

அநத அடபபலடய�ம�மய க�நத� இரடலட வ�ககர�ல�லய எத�ரதத�ர.  வடடம�ல� ��ந�டடகக மப�வதறக மனனர 
க�நத� அமமபதக�லரயம ச�றப�னல�ய�னர�ன ப�ரத�ந�த�கலளயம கணட மபச�ன�ர.ஆன�ல இகக��கடடதத�ல அமமபதக�ர�ன 
ந�ல�ப�டகள கடன�லடநதபடமய ஜசனறன. இரடலட வ�ககர�ல�ய�ல இரநத இறஙக அவர தய�ர�க இலல�.

1932 ஆகஸட 17 அனற ப�ர�டடஷ ப�ரத�ர ர�மமச �கஜட�ன�லடன வகபபவ�ர� அள�கலக வநதத.  ஜக�டய 
ஒடககமலறகலள க�ஙக�ரஸ சநத�தத க��ம அத. அனற�ரநத 24 ��க�ணஙகள�ல ஜ��தத��க த�ழததபபடடவரகளகக 
அள�ககபபடட இடஙகள 71. த�ழததபபடடவரகள இரடலட வ�கககலள அள�கக��ம. ஒர வ�கக ஜப�தமவடப�ளரகக 
இனஜன�ர வ�கக த�ழததபபடட மவடப�ள�ரகக. ஆன�ல ஜச�தமத� கலவ�மய� உளளவரகள �டடம� வ�ககள�கக 
மடயம.

அபமப�த ��ணடம ��ணடம ப�ர�டடஷ ப�ரதமரகக க�நத� கடதம  எழத�ன�ர ” ஒடககபபடமட�ர கடதல ப�ரத�ந�த�ததவம 
ஜபறவலத ந�ன எத�ரகக��டமடனஸ.அவரகள அரச�யல ச�சனர�த�ய�க ப�ர�ககபபடவலத �டடமத�ன ந�ன எத�ரகக�மறன. 
உஙகள மடவ அரச�யல ச�சனதத�ல ஏறறபபடம�ய�ன�ல வ�ழகலகய�ன ஒவஜவ�ர தலறய�லம தஙகள ஒடககபபடட 
சமக�தரரகலள ம�மபடதத இநத ச�ரத�ரததவ�த�கள ஜசயத வரம அறபத��ன பண�லய தடததவ�டம எனற ந�ஙகள 
உணரக�ற�ரகள�?”

அநத யத�ரதததலதப பறற� எவரம� இஙக மபசவத�லல�. க�நத� அலதச ஜச�லலமமப�த இநத�ய�வ�ல ர��க�ரஷண �டம, 
ஆர�யச���தலதசமசரநத ப� ஆய�ரம ஜத�ணடரகள த�ழததபபடட �ககள�லடமய பண�ய�றற�கஜக�ணடரநத�ரகள. 
ந�ர�யணகரவ�ன இயககதலதசமசரநத ஆய�ரமமபர மசர�கள�ல மசலவஜசயதனர, அவரகள�ல அதலவத �டம ச�ரநத 
ஜசனலனய�ல பண�ய�றற�ய நடர��கரவம ஒரவர. அவரகள அலனவலரயம� அனன�யரகள�க ஆககக�றத அநத இரடலட 
வ�ககர�ல� எனற�ர க�நத�.

க�நத� அநத ப�ளவபடததம மப�கககக எத�ர�கமவ உணண�வ�ரதம இரநத�ர. த�ன தனலன த�ழததபபடமட�ர�ன 
ஒரவர�கமவ உணரக�மறன எனற க�நத� எரவ�ட� ச�லறய�ல இரநத அரச�ஙகததகக எழத�ன�ர ”சடடசசலபகள�ல 
அவரகளத ப�ரத�நத�ததவதலத ந�ன எத�ரககவ�லல�. அவரகள�ல வயத வநத ஆண ஜபண இரப��ரம கலவ� �றறம 
ஜச�ததத தகத� இனற�மய வ�கக�ளரகள�க பத�வஜசயயபபடமவணடம. ப�றரககக கட வ�ககர�ல� கடடபபடததபபட��ம. 
அவரகளககக கட�த” எனற எழத� ஆன�ல இநதககள�ல உளள ஒவஜவ�ர ச�த�யம ஒரவலர ஒரவர ச�ரநத ஒமர 
இடஙகள�ல வ�ழககடயவரகள எனறம ப�ர�வ�லன மப�கக மபர�பதலத வ�லளவ�ககம எனறம வ�த�டன�ர.

தனனலடய உணண�வ�ரதம இநத சமகதலத ப�ளககம ப�ர�டடஷ சழசச�கக எத�ர�னத �டட�ல� இநதசமகதத�ன 
ஆற�ஜ��ரபஙக �ககலள த�ழததபபடமட�ர�க எணணம தன கடச�லயசமசரநத உயரச�த�ய�னரககமகடதத�ன எனற 
க�நத� அற�வ�தத�ர. உணண�வ�ரதம மடநதப�ன  இரடலட வ�ககர�ல�லய ரததஜசயதவ�டடத�க எணண� க�ஙக�ரச�ர 
தஙகள கடல�ய�ல இரநத வழவ� தஙகபமப�யவ�டககட�த எனறம அநதக கடல� த�ழததபபடட �ககளடன இலணநத 
அவரகள�ன மனமனறறதத�றக�க உலழபபமத எனறம ஜச�னன�ர.

வ�லளவ�கமவ பன� ஒபபநதம லகஜயழதத�க�யத. பன� ஒபபநதம அமமபதக�ர�ன மக�ர�கலககள அலனதலதயம 
ஒததகஜக�ணடத, க�நத�ய�ன மக�ர�கலக இநதசமகம ப�ளவபட��க�த எனபத �டடம�. ஜ�கஜட�ன�லடன வகபபவ�ர� 
அள�கலக த�ழததபபடட �ககளகக அள�ததத 71 இடஙகள. பன� ஒபபநதம அள�ததத 148 இடஙகள. அதனப�ன 
ஜவள�மயவநத க�நத� தன ஹர��ன இயககதலத ஆரமப�தத�ர. த�ழததபபடமட�ரகக�ன பண�கலள அதறக மனனரம 
க�ஙக�ரஸ ஜசயதவநதத. �மன���ல ப��ஜ தல�ல�ய�ல அதறக�ன க��டடயம இரநதத. க�நத�ய�ன மதல த�டட��க 
இரநதத மதச சதநத�ரம�. ஆன�ல அநத மதல த�டடதலத மறற�லம ந�றதத�வ�டட ஜவள�பபலடய�கவம த�டடவடட��கவம 
த�ழததபபடட �ககளகக�ன மசலவய�க ஹர��ன இயககதலத ஆரமப�தத�ர.

கடம ஜப�ரள�யல �நதம ந��வ�ய சழ��ல எடட �டச ரப�லய அவர அதறக�க வசல ஜசயத�ர. ஹர��ன மசர�கள�ல 
�டடம ஏறதத�ழ மபபத�ய�ரம கதரந�ல�யஙகள ஆரமப�ககபபடட �டசககணகக�னவரகளகக மவல�வ�யபபள�ககபபடடத. 
மக�ய�லகலளயம ஜப�தஇடஙகலளயம த�ழததபபடமட�ரககத த�றநதவ�டம இயககஙகள ந�ஜடஙகம ஜத�டஙக�ன. இநத 
��றறஙகலள எத�ரபப�யககஙகள�க க�நத� நடததவ�லல�. ��ற�க இநத சமகதத�ன சய சதத�கர�பப இயகக��கமவ 
நடதத�ன�ர.

அமமபதக�ர�ன தரபலபச மசரநத ஒரவர சறமற ச�ந�ல�யடன க�நத�ய�ன தரபலபயம ப�ரதத�ர எனற�ல அத எததலன 
ஜபர�ய த�ரககதர�சனம எனற ஜதர�யம. ச�கக�யர எனறம� இநத�ய�வ�ல �த�ககபபடம சமகம. இஸ����யரகள ��த ஒர 
வர��றறக கசபப இநதககள �தத�ய�ல இரநதத எனற�லம அவரகள இநத�ய�வ�ல அஞசபபடடவரகளமகட. அவரகள 



��த�ன கசபபகமள இநத�ய சமகதத�ல ஆபதத�ன ப�ளலவ உரவ�கக�ன

ஆன�ல த�ழததபபடடவரகள அபமப�த இநத�ய சமகதத�ல �த�ககபபடவ�லல�. ஜவறதத க�ழந�ல�ய�ல 
லவககபபடடரநத�ரகள. ம�லம ச�கக�யரகலளயம இஸ����யரகலளயமமப�� த�ழததபபடட �ககள இநத�ய�வ�ல ச�� 
பகத�கள�ல ஜபரமப�னல� ஜக�ணட வ�ழவ�லல�. இநத�ய சமகதத�றக உளமள வ�ழநத�ரகள அவரகள. அவரகள�ன 
வ�ழகலகயம ப�ற ச�த�ய�னர�ன வ�ழகலகயம ஒனமற�ஜட�னற ப�னன�பப�லணநதலவ. அவரகள அத�க�ரபபக�ரவ�ன பசல 
ம�ம அனன�யபபடததபபடட கசபபகளகக ஆள�க�ய�ரநத�ல அதன வ�லளவகள ச�த�ரண��னலவ அல�.எததலன மலற 
க�நத� அவரகமக உர�தத�ன ந�சககடன அலதச ஜச�லக�ற�ர எனறப�ரஙகள

அமமபதக�மர அவரத கடடலரகள�ல ப� இடஙகள�ல ஜச�லவதமப�� இரடலட வ�ககர�ல�கக எத�ர�க இரநதவரகள 
க�ஙக�ரஸ¤ம க�நத�யம �டட�ல�. உணல�ய�ம�மய எத�ரததவரகள ப�றபடததபபடட ச�த�ககழவ�னர, இஸ����ய 
ம�டடல�வ�த�கள, ச�கக�யரகள அலனவரமத�ன. அததலனமபலரயம எத�ரதத த�ன இரடலடவ�ககர�ல�லய அலடநதத�க 
அமமபத�ர ஜச�லக�ற�ர. தன ஜசலவ�கக�ன ஆதரவ�ளரகள�ன அததலனமபலரயம பலகததகஜக�ணட அலத ப�ர�டடஷ 
ஆத�கக அரச ஏன வழஙகமவணடம எனற வ�ன�மவ எஞச� ந�றக�றத.

ஆகமவத�ன இனஜன�ர ப�ளவககம கசபபககம இடமதர மடய�த எனற க�நத� உறத�ய�க இரநத�ர. அபபட 
ந�கழஜ�னற�ல அத தன �ரணததககச ச�ம என எணண�ன�ர.  அமமபதக�ரடன அவர ந�கழதத�ய மபசசவ�ரதலதகள�லம 
ப�றப�ட ந�கழநத உலரய�டலகள�லம க�நத� அலத ��ணடம ��ணடம ஜச�லக�ற�ர.

அததலன எத�ரபபககம உளள�ன அநத சலலககள�ல இரடலடவ�ககர�ல� எனற ப�ளவபடததம அமசதலத தவ�ர ப�ற 
அலனததகமக�ர�கலககலளயம க�ஙக�ரஸ ச�ரப�க க�நத� ஏறறகஜக�ளக�ற�ர. அவஜவத�ரபபகலள மழகக தனனலடய 
இலணயறற �ககளஜசலவ�கலககஜக�ணமட அவர �ழஙகடதத த�ழததபபடமட�ரகக�ன உர�ல�பமப�ர�டடதத�ன 
ப�லதலய சமக��கக�ன�ர. சலலககள ஜபறம �ககள ம�ல ப�றரகக உரவ�கம கசபபகலள க�நத� இலல�மயல 
தடதத�ரகக மடய�� எனன?

ஆகமவத�ன த�ழததபபடட �ககலள இநத�ய ல�யச சமகதத�றகளமளமய ந�றதத�கஜக�ணட அவரகளகக�ன சலலககலள 
அவரகள அலடயமவணடம என அவர ஜச�னன�ர. த�ழததபபடமட�ர�ல மதரவ ஜசயயபபடட ப�ர�ள�னறம ஜசலலம ஒர 
த�ழததபபடடவரகள�னப�ரத�ந�த� அநத ஜத�கத�ய�ன அலனதத �ககள�ன ப�ரத�ந�த�ய�கச ஜசல�டடம� எனற�ர. அதறக�ன 
�னந�ல�கலள உரவ�கக ப�ற சமகதத�னர�ன �னச�டச�லயத த�ணட அவரகலளயம அநதபமப�ர�டடதத�ல ஈடபடதத அவர 
ஹர��ன இயககம ம�ம மயனற�ர. அவர கணமனன�ல கணட ஒர ��ஜபரம சமகப ப�ளலவ தவ�ரகக அவர கணடலடநத 
ஆகசச�றநத வழ� அதமவ.

எனன நடநதத இரணட�ம வடடம�ல� ��ந�டடல?

இரணட�ம வடடம�ல� ��ந�டடல அமமபதக�லர ப�ர�டடஷ�ர த�றமபட பயனபடதத�கஜக�ணட அதறக ஊத�ய��கமவ 
இரடலட வ�ககர�ல� எனற மப���சசலலகலய அள�தத�ரகள எனற ஏறகனமவ ஜச�னமனன. அநத ��ந�டடன வ�ர�வ�ன 
ச�தத�ரதலத இதவலர மபச�யவறற�ன ஜவள�சசதத�ல வ�ர�வ�கமவ ப�ரககமவணடம.

அநத வடடம�ல� ��ந�டடல இநத�ய�வ�ன மக�டககணகக�ன �ககலள ப�ரத�ந�த�ததவம ஜசயபவர�க, ஒர ��ஜபரம 
மப�ர�டடததககப ப�னனர ச�ரசப மபசசவ�ரதலதகக�க க�நத� ஜசனற�ரநத�ர. ஆன�ல அநத ��ந�டடகக ப�ர�டடஷ அரச 
வகபபவ�ர� ப�ரத�ந�த�ததவபபட அலழபபத�கச ஜச�ல�� பலமவற சமகஙகள�ல இரநத ப�ர�டடஷ அரலச ஆதர�பபவரகலள 
அலழதத�ரநதத. அமமபதக�ரம அவரகள�ல ஒரவர.

��க ��க ஆசசர�யகர��ன வ�ஷயம அநத ��ந�டடல ப�ர�டடஷ�லர எத�ரததபமப�ர�டய அல�பலபசமசரநத ஒமர ஒரவர 
�டடம� வநத�ரநத�ர, அவரத�ன க�நத�. ப�ற அததலனமபரம� ப�ர�டடஷ�லர ஆதர�ததவரகள. இநத�ய�வ�ன இயலப�ன 
ஆடச�ய�ளரகள�க ப�ர�டடஷ�லரக கணடவரகள. ��னன� உடபட மஸ��ம��க ப�ரத�ந�த�கள. இநத�க�சலபய�ன 
ப�ரத�ந�த�ய�ன ட�கடர மஞமச.ச�கக�யப ப�ரத�ந�த�ய�ன சரத�ர உஜ�லச�ங. �க�ர���ககள, த�வ�னகள.

இத�ல ��கவம கவன�ககததகக ஒனறணட. இநத�க�சலபய�ன ஆரமபததல�வர�ன ட�கடர மஞமச ஆர.எஸ.எஸ அல�பப�ன 
ப�த��கரகள�ல ஒரவரமகட. மதல வடடம�ல���ந�டடல அவர இநதககள�ன ப�ரத�ந�த�ய�க ப�ர�டடஷ�ர�ல 
அலழககபபடட�ர. அவர ப�ர�டடஷ�ரகக ஆதரவ�னவர�க இரநத�ர, க�ஙக�ரஸ எத�ரப�ளர எனபத �டடம� ஒமர 
க�ரணம. இரணட�ம வடடம�ல���ந�டடலம அவர க�நத ஜக�ணட�ர. உபபசதய�கக�ரகம உடபட எல�� மதச�ய 
மப�ர�டடததககம எத�ரந�ல� எடதத அவர, �க�ர�ஷடரததகக ஜவள�ஜய ஜபயரகட ஜதர�ய�த அவர, இநத�ய�வ�ன 
மக�ட�னமக�ட இநதககள�ன ப�ரத�ந�த� எனபபடட�ர.

அத�வத அமமபதக�ர த�ழததபபடமட�ர ப�ரத�ந�த� . ��னன� மஸ��மக��ன ப�ரத�ந�த�. உஜ�லச�ங ச�கக�யர ப�தத�ந�த�. 
மஞமச இநதககள�ன ப�ரத�ந�த�. க�நத�? அவர க�ஙக�ரஸ�ன  ப�ரத�ந�த� �டடம�. இதத�ன வடடம�ல���ந�டடல 
ப�ர�டடஷ�ர�ன ந�ல�ப�ட. வடடம�ல���ந�டடல ட�கடர மஞமசயம அமமபதக�ரம இலணநமத க�நத�கக எத�ர�கச 
ஜசயலபடட�ரகள ஒரவலர ஒரவர ஆதர�தத�ரகள. ��ந�டடன வ�ர�வ�ன ஆவணபபத�லவ இனற எவரம ஆர�ய��ம. 
ம�லம ப� சநதரபபஙகள�ல க�ஙக�ரஸ¤கக எத�ர�ன அரச�ய��ல இநத�க�சலபயம அமமபதக�ரம ஒததபமப�ன�ரகள, 
மபரமமபச�கஜக�ணட மசரநத ஜசயலபடட�ரகள!அலவஜயல��ம� ஜவள�பபலடய�ன வர��றகள.

அநத ��ந�டடல த�ழததபபடடவரகளகக�க அமமபதக�ர �டடம இரடலட வ�ககர�ல� மக�ரவ�லல�. ப�ரஸ�கள, 
கரகக�ககள உடபட எடட ‘மதச�ய ச�றப�னல�ய�ன’ரககம மஸ��மகளககம ச�கக�யரகளககம அள�ககபபடடலதபமப�� 



தன�வ�ககர�ல� மவணடம எனற மக�ர�கலக லவககபபடடத. அததலன மபரம சழநதஜக�ணட க�நத�லய த�கக�ன�ரகள 
எனற ப�ர�டடஷ ந�ரபரகள அனற எழத�ய�ரகக�ற�ரகள. அவரகள�ல ஒரவர�கமவ அஙமக அமமபதக�ர�ன கரல ஒ��ததத

அநத ��ந�டடல நறறககணகக�ன ச�த�கலளசமசரநத மக�டககணகக�ன இநத�யரகள�ன ப�ரத�ந�த�ய�ன, இநத�ய�லவமவ 
இலணதத�ரநத க�ஙக�ரஸ மபர�யககதத�ன தல�வர�ன க�நத�ய�ன கரம� ஒ��ககவ�டவ�லல�. அவரத தரபலப அவர 
ஜச�ல�மவ மடயவ�லல�. அவரத க�ஙக�ரஸ இநத�ய�லவ ப�ரத�ந�த�கர�ககவ�லல� எனறம, தஙகள ச�த�கலளயம 
வகபபகலளயம ப�ரத�ந�த�கர�பபவரகள த�ஙகளத�ன எனறம, அஙமக வநத�ரநதவரகள வ�த�டன�ரகள. அவரகள�ல ��னன� 
தவ�ர எவரககம� எநதவ�த��ன �ககள�யககதத�ன ப�னப�மம இரககவ�லல�. ப�ர�டடஷ�ர�ன நலஜ�ணணம �டடம� 
அவரகள அஙமக வரவதறக�ன தகத�லய அள�தத�ரநதத. அனற, அமமபதக�ரம அபபடபபடடவர�கமவ இரநத�ர.

வடடம�ல� ��ந�டடல ஜபரமப���ன மநரஙகள�ல க�நத� மச�ரவடன கணகலள மடகஜக�ணட இரநத�ர. அவர 
தஙகவதமப��ககட மத�னற�யத என �ணடன லடமஸ ந�ரபர எழத�ன�ர. ��ந�டடல க�நத� த�ரமபதத�ரமப ஒனலறச 
ஜச�னனர, மக�டககணகக�ன இநத�யரகள�ன ப�ரத�ந�த�ய�க, ஒர ��ஜபரம �ககள�யககதத�ன வ�லளவ�க, த�ன 
வநத�ரபபலத வ��யறதத�ன�ர. ச�த��தமபத��ல��த அநத இநத�ய�வ�ன ப�ரத�ந�த�ய�க�ய தன கரல�மய இநத�ய�வ�ன 
கர��க ஏறகமவணடம எனற�ர. அத ப�ர�டடஷ ஆடச�கக எத�ர�க மப�ர�டம இநத�ய மதச�யதத�ன கரல எனற�ர.

அதறக ��ற�க ப�ர�டடஷ�ர அலழதத அஙமக அ�ரசஜசயத�ரககம ப�ரத�ந�த�கள உணல�ய�ல இநத�ய �ககலள �னந�யக 
அடபபலடய�ல ப�ரத�ந�ந�த�கர�ககவ�லல� எனற�ர க�நத� . அவரகள சமகதத�ன உயர�டடதத�ல வ�ழபவரகள. தஙகள 
சமகதத�ன ஏலழகலளககட அவரகள ப�ரத�ந�த�கர�ககவ�லல�. அவரகள�ன மக�ர�கலகய�ன அடபபலடய�ல இநத�ய�லவ 
தணடமப�டமவணட�ம எனற�ர. இனற எநத நடந�ல�ய�ளனம உணரம அநத ��ந�டடன அபபடட��ன யத�ரததம 
அதமவ.

அலத க�நத� ப�தறற�ன�ர எனறம, க�ழபலபக ஜக�டடன�ர எனறம அமமபதக�ர கசபபடன எழத� லவதத�ரகக�ற�ர. 
அலதமய இனறம ச��ர ஜச�லக�ற�ரகள. ��னன�வம ஆக�க�னம எநத இஸ����ய ஏலழய�ன ப�ரத�ந�த�கள? அவரகள 
இஸ����யரகளள உளள எள�ய, த�ழததபடமட�லர ஜப�ரடபடதத�யவரகமள அல� எனற அமமபதக�மர ப�னனர 
எழத�ய�ரகக�ற�ர.

வடடம�ல�ககழ ஜச�னனதமப�� ஜதனனக �ககலள ‘லரட ஆனரப�ல’ ச�ன�வ�ச ச�ஸத�ர� ப�ரத�ந�த�கர�தத�ர� எனன? 
�க�ர�ஷடரரகலள மஞமச ப�ரத�ந�த�கர�தத�ர�? ஏத�வத ஒர மதரத��ல அடதத மபபத வரடஙகள���வத இவரகள 
ஜச�லலமபடய�ன ஏமதனம �ககள�தலவப ஜபறற�ரகள�? ஏன, ��னன�வ�ன மஸ��ம��க ஒரமலறகட ஜ��தத 
ப�க�ஸத�ன�லம ஒடடஜ��தத ஜபரமப�னல� ஜபறறத�லல� எனற எள�ய உணல�மய வர��றற�ல இரகக�றத.

ஒர �ககள அல�பப மப�ர�ட அதன உர�ல�களகக�க மபசசவ�ரதலதம�ல�ய�ல அ�ரநத�ரககமமப�த அநத உர�ல�கலளப 
பஙகமப�ட வநதவரகள�ன கர��கமவ அவரகள அநத ��ந�டடல ஒ��தத�ரகள. அலததத�ன வரததததடன க�நத� 
சடடகக�டடன�ர. இதமவ  வர��றற யத�ரததம.

க�நத� க�டடய வழ�

இரணட�ம வடட ம�ல� ��ந�டடல க�நத� கலடச�ய�க மகடட எள�ய மக�ர�கலககள ந�ர�கர�ககபபடடன. க�நத� 
ஏ��றறததடன த�ரமப�யதம� ப�ர�டடஷ ப�ரத�ர ர�மமஸ �கஜட�ன�லட வகபபவ�ர�அள�கலகலய [communal 
award]அற�வ�தத�ர. த�ழததபபடடவரகள இநத�ய�வ�ன ச�றப�னல� சமக��கவம இநதககமள�ட ஜத�டரபறறவரகள�கவம 
அத ஜச�னனத. அவரகளகக இரடலட வ�ககர�ல�லய அள�ததத

அனற ஏறகனமவ இரடலட வ�ககர�ல� அள�ககபபடட இஸ����யரம ச�கக�யரம ��கவ�லரவ�ம�மய தன�ந�ட 
மக�ர�கலககக வநதமசரநத�ரகள. ப�ரம அற�ய�த ஒனற, 1945 ம�மய க���ஸத�ன மக�ர�கலகயம உரவ�க�வ�டடத 
எனபத. இவவ�ர ‘மதச’ உரவகஙகமள இநத�யபப�ர�வ�லனய�னமப�த ஒரவமர�ட ஒரவர ம��த�கஜக�ணட ரதத ஆறலற 
ஓடவ�டட�ரகள. க�நத�ய�ன உணண�வ�ரதம ம�ம வஙகதத�ல அல�த� த�ரமப�யமப�தகட ச�கக�யர அவர கரலககச ஜசவ� 
ச�யககவ�லல�.
 

இத�ல ம�லம த�டடவடட��கச ஜச�ல�மவணடய வ�ஷயம க�நத� உயரச�த�ய�ன ப�ரத�ந�த�ய�க அபமப�த இரநத�ர எனற 
அபபடட��ன ஜப�யலயப பறற�தத�ன. க�ஙக�ரஸ அனற இநத�ய�வ�ன பல��ய�ரம ச�த�லயமசரநத ப�மக�ட �ககள�ன 
கடச�.  இநத�ய ப�றபடததபபடடவரகள ‘த�ழததபபடடவரகள அலடநத உர�ல�லயககணட த�ழததபபடடவரகளம�ல 
ஜக�ணட க�ழபப�ல’ க�நத�யடன இரநத�ரகள எனற அமமபதக�மர ஜச�லக�ற�ர. ஏன, இநத�ய த�ழததபபடடவரகள�லகட 
ஜபரமப���னவரகள அனற க�ஙக�ரஸ¤டனம க�நத�யடனமத�ன இரநத�ரகள. இனறமகட அபபடதத�ன.

��க எள�ல�ய�கமவ இலதக க�ண��ம. இநத�ய�வ�ன த�ழததபபடட �ககள�ன அல�பபகள�ல ��கசச��மவ அமமபதக�ரடன 
இரநதன. த��ழகதத�ல ச�� அல�பபகலளக கற�பப�கச ஜச�ல�ல��ம. ஆன�ல த�ழததபபடமட�ரகக�கப மப�ர�டய சவ��� 
சக��னநத�, சவ��� ஆத��னநத� மகரளதத�ன அயயன க�ள� மப�னற எததலனமய�மபர க�நத�ய�ன க�ஙக�ரஸ 
ச�ரப�கமவ இரநத�ரகள.

ஆகமவ த�ழததபபடடவரகள�ன தல�வர என அமமபதக�ர எவவ�ற தனலனசஜச�ல��கஜக�ணட�மர� அலதவ�ட 
அத�க��கமவ க�நத� தனலன த�ழததபபடடவரகள�ன தல�வர எனற ஜச�ல��கஜக�ளள மடயம. தனலன தல�வர�க ஏறற 
அநத எள�ய த�ழததபபடட �ககள�ன கர��கவம க�நத� அமமபதக�ரடன�ன உலரய�ட��ல மபசக�ற�ர.



ம�லம த�ழததபபடடவரகளகக�ன இரடலட வ�ககர�ல� அஙமகமய ந�றக�த என க�நத� அற�வ�ர. ம�லம ஏழ 
மக�ர�கலககள ப�ர�டடஷ ச�மர�ஜயதத�ன மக�ர�கலகம�ல�ம�ல லவககபபடடரநதன. அவறற�ல ஒனற�ன கரகக� 
மக�ர�கலக, ப�னனர வனமலறலய உரவ�கக�யத எனறம ப�ரககமமப�த க�நத�ய�ன த�ரககதர�சனம வ�யபபடடக�றத. 
அலவ ஏறகபபடடரநத�ல இநத�ய�வ�ன �றற ச�த�கள சம�� இரகக�� எனன? இநத�ய�வ�ல அபபடய�ன�ல எததலன 
தன� வ�ககர�ல� இரககம?

எணண�பப�ரஙகள, இனற�ரககம மதரதல மலறககப பத���க ந�ட�ர ந�ட�ரப�ரத�ந�த�கலளயம கவணடரகள கவணடர 
ப�ரத�ந�த�கலளயம மதரவஜசயயமவணடஜ�ன ந�ஙகள ஜச�லவ�ரகள� எனன? க�டடததடட மவ�ய�ரதத ஐநற ச�த�கள 
தஙகள ப�ரத�ந�த�கலள ப�றரடன சமபநத��ல���ல த�ஙகமள மதரவஜசயத�ல எததலன ப�ரத�ந�த�கள ப�ர�ள�னறததகக 
வரவ�ரகள? அவரகள கட எபபட ப�ரத�லரத மதரவஜசயவ�ரகள?

சர�, அபபடமய ச�த�கஜக�ர மதரதல எனற�லமகட இநத�ய ச�த�கலளபபறற� ஜதர�நதவரகள அத�ல எததலன உபச�த�கலள, 
க�ககழககலளக க�ணப�ரகள. மதவரகக தன� இரகலக எனற�ல அத�ல �றவரககம களளரககம அகமலடய�ரககம 
ப�ற�ல�ககளளரககம தன�ய�கப ப�ர�பப�ரகள� எனன? எனன வலகய�ன �னந�யகம அத? இநத�ய�வ�ன எநத ஒர 
ப�ர�வ�லனயம ரதத ஆற�க ஆகககடம எனனமமப�த எனன வலகய�ன எத�ரக��தலத அத ந�கக அள�ககவ�ரநதத? 
மப�கடடம, இநத�ய த��ததககமளகட ஒமர ச�த�ய� எனன? இககணம வலர பலறயரகளம, பளளரகளம, சகக���யரம 
மசரநத அ�ரநத மபசமந�ல� உரவ�கவ�லல�மய. ஆக, வகபபவ�ர�ப�ரத�ந�த�ததவம ப�னனர ச�த�வ�ர� ப�ரத�ந�த�ததவ��க�, 
உபச�த� ப�ரத�ந�த�ததவ��க�, உளசணலடய�க� ச�ரழ�யம ஒர �னந�யகதலதயல�வ� நம��ல ச��ர ப�ர�டடஷ�ர�ன �கதத�ன 
வ�ககறத� எனற இனறம ஜச�ல��கஜக�ணடரகக�மற�ம!

அலனததகம அபப�ல ஒர மகளவ� உளளத. இநத வ�ன�லவ இனறவலர எவரம� வ�வ�த�ததத�கத ஜதர�யவ�லல�. 
ப�ர�டடஷ�ர அள�தத இநத ‘சலலக’கள அலனததம� அவரகள மநரடய�க ஆணட ந��பபகத�கக �டடம�.சமஸத�னஙகள�ல 
இலவ எதவம இமதவடவ�ல அ���ககபபடவ�லல�. கற�பப�க த�ரவ�த�ஙகலரமய எடததகஜக�ளமவ�ம. இநத�ய 
சமஸத�னஙகள�ல ��க மறமப�கக�னத எனற ஜச�ல�பபடட த�ரவ�த�ஙகர �னனரகக�ன ஆம��சலனச சலபய�ல 
த�ழததபபடடவரகளகக ச�� ந�ய�ன இடஙகலள அள�பபதறக �டடம� ஒததகஜக�ணடத.

இநத�ய�வககச சதநத�ரம ஜக�டததசஜசலலமமப�த ப�ர�டடஷ�ர இநத�ய ச�ஸத�னஙகளககதத�ன சதநத�ரம ஜக�டததச 
ஜசனற�ரகள. ஒவஜவ�ர சமஸத�னததகக தன�ய�க மப�கமவனடஜ�ன வ�ரமப�ன�ல அவவ�மற ஜசயய உர�ல� உணட 
எனற�ரகள.  அநத �னனரகள எ��ரம� பலழல�ய�ல ஊற�ய, ச�த�ஜவற� ஜக�ணட, ஆச�ர��ன ஆடச�ய�ளரகள 
எனனமமப�த அமமபதக�ர ‘ஜபறற’ சலலககளகக எனன �த�பப இரநத�ரகக மடயம?  அபபடய�ன�ல ப�ர�டடஷ�ர�ன 
சலலககளககப ப�னன�ல உளள நலஜ�ணணம எனன?

ஆன�ல க�நத� பன� ஒபபநதம ம�ம அ��தத சலலக அபபடபபடடதல�. மகக�ல நறற�ணடககம�ல இனறவலர 
க�ஙக�ரலஸக அகடடபபடததம வ�ககறத� அத. இநத�ய அரச�யல ந�ரணய சலப வயதவநமத�ர வ�ககர�ல� 
வழஙக�யமப�த ப�ர�டடஷ�ர வயதவநமத�ர வ�ககர�ல�ககப பத���க வழஙக�ய எல�� மதரதல சலலககலம ரதத�ய�ன, 
ஆன�ல க�நத� ஜக�டதத வ�ககறத� எனபதறக�க �டடம� த�ழததபபடடவரகளகக �டடம மதரதல சலலககல 
ந�ல�ந�றததபபடடன. அசஜச�ல அழ�ய��க�த என மநர எனண�ன�ர. அலத எத�ரதத க�ஙக�ரஸ�ர�டம அத க�நத�ய�ன 
வ�கக எனற ஜச�ல�� அலத ந�ல�ந�டடன�ர.

எநத ஒர க�ழபபம உடனட வனமலறய�க ஜவடககம தனல� ஜக�ணடத இநத�யபஜபரந��ம. அத�க �ககளஜத�லகயம 
கலறவ�ன வளஙகளம ஜக�ணட எநத ந�டடலம இரககம ந�ல�ல�த�ன இத. ஆன�ல இநத�ய 
சமகதத�ல இஸ����யர ம�ல ந�கழநதத மப�னற 
ஒரஙக�லணககபபடட சமக வனமலற எனபத 
த��ததககளம�ல ந�கழமவய�லல�  எணபதகள�ல ப�றபடததபபடமட�ர அரச�யல வலபஜபறம வலர— . அதறகக க�ரணம 
க�நத�ய�ன ஹர��ன இயககம உரவ�கக�ய கரததபபத�மவ.

ப�ளவபடததம உர�ல� அரச�யலககப பத���க ஒனறபடததம �னந�யகதலதக மக�ர�யதத�ன� க�நத�ஜசயத ��ஜபரம 
தமர�கம? ஆத�கக அரச�டம ஜகஞச�வ�ஙகம சலலகககப பத���க சகசமகதத�னர�டம மபச�ப ஜபறம உர�ல�லய 
அள�தததத�ன� க�நத�ஜசயத அந�த�? எனன வலகய�ன �னந�யக �னபப�னல�ய�ல இரநத உத�கக�னறன இநத 
வர��றறக க�ழபபகள?

க�நத� ஜச�னன வழ�மய நவ�ன �னந�யகதத�ன வழ�. அலனதத �ககளககம கரல இரககககடய அல�பபள. ஒவஜவ�ர 
அல�பபககளளம மரணபடம தரபபகள நடமவ இணகக��ன மரண�யககம. ஒவஜவ�ர அல�பபகள நடமவயம இணகக��ன 
மரண�யககம. வனமலறயம அழ�வம மதலவய�லல� எனற�ல இலதததவ�ர மவற வழ�மய இலல�.

மகக�ல நறற�ணடகக மனப நடநத ஒர வ�ஷயதத�ன பலமவற தரபபபமபசசகளம ச�� தரவகளம �டடம� இனற 
க�லடகக�னறன. அனலறய உணரசச�கலள இனற உணரவமத கடன��னத. இத க�ஙக�ரஸ�ல நடநத எல�� 
வ�ஷயஙகளககம ஜப�ரநதம. பகதச�ங தகக, சப�ஷ சநத�ர மப�ஸ�ன ஜவள�மயறறம என எததலனமய� வ�ஷயஙகள�ல 
இககழபபம ந�டகக�றத.

இததலகய சழ��ல வர��றறககள இனலறய உணரசச�கலள ஜசலதத��ல அத அத�க�ரசகத�கள�ன மரண�யககதத�ல, 
உர�ல�கமக�ர�லககள�ன மரண�யககதத�ல ந�கழம ச�கக��ன ஒர கடட நகரவ எனற பர�நதஜக�ளளம ஆயவ�ளன�ல 
�டடம� ஏமதனம ஓர உணல�ககள ஜசல�மடயம. பன� ஒபபநதம கற�தத வ�ஷயதத�ல �டடம ப�ரலடய தரபபகளம 



உணரசச�களம பததவரடஙகளகக ஒரமலற ��ற�ய�ரகக�னறன.

இனலறய அரச�யல மதலவகக�க க�� யநத�ரதத�ல பகநத மநறலறய யத�ரதததலதயம மநறலறய உணரசச�கலளயம 
வ�ரபபபபட ��றறம ஜசயல எனபத ��க��க அப�யகர��னத. ஒர மதசததகக  வர��ற என ஜவறம பரஸபர அவதறகள 
�டடம� இரககம எனற�ல அநத சமகம ஜவட�ரநத��த ந�னறஜக�ணடரகக�றத எனமற ஜப�ரள. அலத 
உரவ�ககவலததத�ன க�ழபலபமய ச�நத�பபதறக�ன வ�லசய�கக ஜக�ணட நம அற�வ��வ�கள ஜசயதவரக�ற�ரகள. 
த��ததகளககள இரநத வர��றறர�த�ய�க, �னச�டச�ய�ன அடபபலடய�ல  எணண�பப�ரககம ச��ர�வத இன�மயனம 
வரமவணடம. இநத�ய மதசததககள இஸ����யர மப�� ச�கக�யர மப�� ஒர சமகப ப�ளவ ந�கழ��ல தடததல�கக�க 
ஒவஜவ�ர இநத�யனம க�நத�ககக கடல�பபடடரகக�ற�ர. வனமலற இல���ல தஙகள அடபபலட உர�ல�கலள 
ஜபறறததநதல�கக�க க�நத�கக ஒவஜவ�ர த��ததம ச�றபப�க கடல�பபடடரகக�ற�ர.

 [ம�லம]  

க�நத�ய �ரததவம

அனபளள ஜ�,
க�நத�லயப பறற� எழதமமப�த ந�ஙகள க�நத�ய�ன �ரததவச மச�தலனகலளப பறற� எழதவ�ரகள என எத�ரப�ரதமதன. 
உஙகளகக ��றற �ரததவதத�ல ஆரவம உணட எனபதன�ல இநத எத�ரப�ரபப. க�நத�ய�ன �ரததவகமக�டப�டகள எநத 
அளவகக இயறலக �ரததவததடன ஒததபமப�க�னறன? அவலர ஒர மனமன�ட எனற ஜச�ல� மடய��? ந�ன 
இயறலக �ரததவதத�ல ஈடப�ட ஜக�ணடவன. கற�பப�க ந�ர �ரததவதலத ந�ன ஜவறற�கர��க ஜசயத எனனலடய 
ஜநடந�ள ஆஸத��லவ கணபபடதத�கஜக�ணமடன.

ர���ர��ன அனநதர��ன

அனபளள ர���ர��ன,

க�நத�ய�ன �ரததவச மச�தலனகள ம�ல எனகக தன�பபடடமலறய�ல ஈடப�டணட. ‘அற�வ��வ� எனபவன கணடபப�க 
தன உடல� கரநத அவத�ன�பபவன�க இரபப�ன’ எனற�ர க�நத�. மதசதலத கரநத கவன�தத அளவகமக தன 
��ககடல�யம கரநத கவன�தத�ர எனபமத ந�ன க�நத�ய�டம கணட ச�றபப.

சநதர ர��ச���ய�ன நணபர�ன ட�கடர.பத�ந�பன எனன�டம க�நத�ய�ன இயறலக �ரததவ ஆரவததகக இநத�ய�வ�ல 
மவர இலல�, அத மழகக மழகக ம�ல�ந�டடல  உரவ�ன கரதத எனற ஒரமலற ஜச�னன�ர. அத க�டடததடட 
உணல�. அத�வத க�நத�ய�ன லவஷணவ �ரப�ல �ரததவமச�ரநத ச�� நமப�கலககளம ஆச�ரஙகளம இரநதன. ஆன�ல 
இயறலக �ரததவததகக�ன கரதமக�ளகலள, தரககஙகலள க�நத� ம�ல�ந�டடல இரநமத எடததகஜக�ணட�ர.

க�நத� �ணடன�ல இரநத க��தலத பர�நதஜக�ணட�லத�ன அவலர ந�ம பர�நதஜக�ளள மடயம. அத ஜத�ழ�றபரடச�ய�ன 
ஜப�றக��ம. ஜத�ழ�லநடபம ��த ஜபரம ம��கம உரவ�க� உ�க அற�வ��வ�கலள எல��� ஆடஜக�ணட க��ம. அமத 
ச�யம அதத�ன ஜத�ழ�லநடபததகக எத�ர�ன ஐயஙகள உரவ�ன க��ம. ஒர நற�ணடகக மனனர உரவ�ன 
ஐமர�பப�ய இயறலகவ�தம அதன உசசகடட த�வ�ரததடன ப� அற�வததலறகள�ல படரநமதற�ய க��ம. க�நத�ய�ல 
இகக��கடடதத�ன மரண�யககம எபமப�தம ஜசயலபடடத

ஐமர�பப�ய இயறலகவ�தம இயறலகலய ��னடலன ஆளம �க�வல�ல�ய�க உரவக�ததத. �ன�தன அதன ச�ற தள�மய 
ஒழ�ய அவன அதன எ���னன அல�. இயறலக கடவள�ன இடதத�ல லவககபபடடத. இயறலககக �ன�தலனபபறற�ய 
த�டடஙகள உணட. �ன�தலன அத வழ�நடததக�றத. ஆகமவ இயறலககக ஒதத�லசநத வ�ழதம� ��கசச�றநத வ�ழகலக. 
இயறலகய�ல �ன�தன உணரநத�கமவணடய எல�� ஞ�னஙகளம உலறக�னறன. இலவஜயல��மத�ன இயறலகவ�ததத�ன 
ஜக�ளலககள. பத�ஜனடட�ம நறற�ணடல ஜத�டஙக� பதஜத�னபத�ம நறற�ணட வலர ரமஸ�, வ�லமடர, 
ரஸக�ன,எ�ரசன, மத�மர�  மப�னற அற�ஞரகள நவ�ன க��கடடதத�றகர�ய ஒர ச�நதலனய�க இயறலகவ�ததலத 
வளரதஜதடதத�ரகள.

லய�ஸ கஷமன

இநத இயறலகவ�ததத�ல இரநத பதஜத�னபத�ம நறற�ணடல உரவ�ன �ரததவ அணகமலறமய இயறலக�ரததவம 
என��ம. ஜ�ர�ன�ய�லத�ன இயறலக�ரததவம ப�றநதத. ·ப�தர ஜசப�ஸடயன ந�ப ட�கடர ஜபஞச��ன �ஸட[ Dr 
Benjamin Lus ]லய�ஸ கஷமன ஆக�மய�லர  [Louis Kuhne 1835-1901] இயறலக�ரததவதத�ன மனமன�டகள�கச ஜச�லவத 
வழககம. இதன மதல ச�தத�நத� எனற  லய�ஸ கஷஜன கரதபபடக�ற�ர. அவரத கணபபடததல கற�தத பத�ய அற�வ�யல 
[Neo Naturopathy: The New Science Of Healing Or The Doctrine Of Unity Of Diseases] எனற நல ஒர பத�ய வழ�மலறலய 
மனலவததத.

இநநல� இனற வ�ச�தத�ல ஒர பத �ததலத ந�றவம நல மப�னற த�வ�ர��ன நமப�கலகலய மனலவபபத இத எனற 
எணணம ஏறபடக�றத. இயறலக எனற ஜதயவதத�டம சரணலடதல எனபலதமய ஒர ச�க�ழசலசமலறய�கக ஜக�ணடத 
எனற ஜச�ல���ம. ஒர �ததலத தழவ�கஜக�ணடவர தன �ன��றறததயம உயலவயம ஜச�லவலதபமப�� இநந��ன 
மகபபககடடலரய�ல கஷமன தனகக எபபட கடல பறறமந�ய வநதத எவவ�ற அத���ரநத இயறலக �ரததவம ம�ம 
ஜவள�மய வநமதன எனற ஜச�லக�ற�ர. ஏன ஏசவ�ல �ரணதத�ல இரநத ��டகபபடட ��சரஸ¤டன தனலன ஒபப�டக�ற�ர.



கஷமனய�ன இயறலக �ரததவ வழ�கலள ம�லம மனஜனடததவர எனற ஜ�ர��ன�ய அற�ஞர அட�லப �ஸட [ Adolph 
Just 1838-1936]  ஜச�ல�பபடக�ற�ர. , அவரத பகழஜபறற நல ‘இயறலகககத த�ரமபதல’ [Return to Nature] க�நத� இதன 
ஆஙக�� ஜ��ழ�ஜபயரபலப ��க வ�ரமப� ��ணடம ��ணடம வ�ச�தத�ரகக�ற�ர. இவவ�ர நலகள�ன ஜ��ழ�ய�ககஙகளம 
�ல�ய�ளதத�ல க�லடகக�னறன. த��ழ�ல அட�லப �ஸடன இயறலகககத த�ரமபதல ந��ன ஒர ஜ��ழ�ய�ககம வநதளளத 
எனற மகளவ�பபடடரகக�மறன. ஜ�ர��ன�ய இயறலக �ரததவதத�ன அடபபலடக மக�டப�டகள இலவ.

1. இயறலகய�ன ஒர பகத�த�ன �ன�தன. ஆகமவ இயறலகமய�ட இலணநத ந�ல�மய �ன�தன�ன இயலப�ன 
ஆமர�கக�ய��ன ந�ல�. மந�ய எனபத அநத இயலப�னந�ல�ய�ல இரநத வழவதல

2. இயறலகய�ல இரநத வ��க�யதன�ல வரம மந�லய இயறலகககத த�ரமபதல வழ�ய�கமவ த�ரகக மடயம

3. மந�ய எனபத �ன�த உட��ல கழ�வகள மதஙகவதன�ல உரவ�வத. கழ�வகள எனபலவ இயரலகயடன ஒவவ�த 
ஜப�ரடகள. அவறலற ஜவள�மயறறவமத ச�க�ழசலச

4 �ன�த உடல ஐநத அடபபலடபபதஙகள�ல ஆனத. �ன�த உட��ன மந�யகல� அநத பரபஜப�ரடகலள லவதமத 
கணபபடதத மடயம.

க�நத�ய�ன �ரததவக ஜக�ளலககள இநத �ரலபச ச�ரநதலவ. க�நத� இநத �ரப�ல இரநத ஜபறறகஜக�ணட 
ஜக�ளலககலள தனகமக உர�ய மலறய�ல தன உட��ல பர�மச�தலனஜசயத ப�ரதத�ர.

க�நத�ய�ன �ரததவச மச�தலனகள ஜபரமப�லம உணவ-கழ�வ ஆக�யவறலறச ச�ரநதலவய�க இரபபலதக க�ண��ம. 
உளமள ஜசலலம உணலவ கணக�ன�ததகஜக�ணமட இரநத�ர. க�நத�ய�ன உணவ கற�தத ஜக�ளலககள ச�� அவரத 
எழததககள வழ�ய�க ஜதர�க�னறன

1.��கககலறநத உணமவ �ன�தனககப மப�த��னத. மப�த��ன உணவகக ம�ல உணணககட�த

2 ரச� எனபத ஒர �னபழககமத�ன. ஆகமவ ரச�கக�க உணணககட�த. நல� உணவ�ல ரச�லய உரவ�கக�க ஜக�ளள 
மவணடம

3 இயறலகய�ல இரநத வரம உணமவ நல� உணவ. அலவ பழஙகள க�யகற�கள மதன ப�ல மத��யன. ரச�யன உணவகள 
வ�ஷம.

4 ����ச உணவ �ன�தனகக மதலவயறறத. ப�ற உய�ரகலளக ஜக�லவதன�ல அத கரலண இல��த உணவமகட

5 .படடன� எனபத �ன�த உடலகக இயறலக வ�த�தத ஒர ஜநற�. ஆகமவ படடன� வ�ரதம உட��ன ச�ந�ல�லய ந�ல�ந�டட 
உதவ�ய�னத.

இவறலற வ�ழகலகய�ல ஜசயலபடதத�பப�ரதத க�நத� தன மச�தலனகள�ன வ�லளவகலள பத�வமஜசயத�ர. உணவ�றகம 
உடலகக��ன உறவ எனபத ��தத�ல ஜதர�யம எனற எணண�ன�ர.

ஆன�ல க�நத�ய�ன மச�தலனகள�ல ஜக�ஞசம ஒவவ�தத�க இர வ�ஷயஙகள உளளன. உபபந�ர�ல என��� 
ஜக�டததகஜக�ளவலத க�நத� பர�நதலரகக�ற�ர. அத ��கவம இயறலகய�னத எனற அவர ந�லனதத�ர. அலத கஷமன 
பர�நதலரகக�ற�ர எனபமத க�ரணம. அத இயறலகய�னதல� எனபலதயம அத �ன�தனககச ஜசயறலகய�ன ஒர 
வழககதலத அள�கக�றத எனபலதயம க�நத� கரதத�ல ஜக�ளளவ�லல�.

க�யசசல இரககமமப�த ��ம இறக�வ�டககடம. அபமப�த உடறகழ�லவ ஜவள�மயறற�ய�கமவணடய ந�ல�ய�ல என��� 
ஜக�டபபத உதவ��ம. ப�சழலகள�,கற�பப�க மதல�ய�ல, கடறச�ககலகள�ன�லம என��� மதலவபபட��ம. ஆன�ல க�நத� 
அமனக��க தனகக த�னமம என��� ஜக�டததகஜக�ணட�ர. க�நத�ய ச�க�ழசலசய�ன ��கததவற�ன வழ�மலற இத என 
ந�ன ந�லனகக�மறன.

இரணட�வத�க, ப�ல. �ன�தன இனஜன�ர ��ரகதத�ன ப�ல� உணபஜதனபதம இயறலககக ��ற�னமத. இனலறய 
இயறலக உணவந�பணரகள அலத ஒததகஜக�ளவத�லல�. ப���ல கடடகள வ�லரவ�க வளரவதறக மதலவய�ன அத�களவச 
சததககள உளளன. அலவ வளரநத �ன�தனககத மதலவய�லல� எனபதடன த�ஙக�னலவயமகட

ஆன�ல க�நத� ஆடடபப�ல� ஜபர�தம வ�ரமப� அரநத�யதடன அலத ச�தவ�க உணவ�க ஜத�டரநத பர�நதலர ஜசயக�ற�ர. 
மதலவய�ன பமர�டடனகக ப�ல இனற�யல�ய�தத என அவர ந�லனதத�ர. அவரத ஓயவ�ல��த சறசறபப�லத�ன அவர 
அநதபப�ல� ஜசர�ததகஜக�ணட�ர. எள�ல�ய�ன ச�த�ரண வ�ழகலகலய அவர வ�ழநத�ரநத�� அநதபப�ல அவரத 
அடவய�றலற பரககஜசயத மந�லய வ�லளவ�கக ஆரமப�தத�ரககம. இதவம க�நத�ய ச�க�ழசலசய�ன தவற�ன அமசம.

இயறலகபஜப�ரடகலளக ஜக�ணட ச�க�ழசலச அள�பபலத க�நத� நமப� ஜசயறபடதத�ப ப�ரதத�ர. ந�ரசச�க�ழசலச, 
�ணச�க�ழசலச ஆக�ய இரணடம அவரகக ப�ச�யம லகஜக�டதத�ரகக�னறன. இத��ன ஜவபபம ஜக�ணட ந�லர 
அத�களவ�ல உளமள ஜசலததவதன வழ�ய�க கழ�வகலள ஜவள�மயறறதல. ந�ர�ல கள�பபதன வழ�ய�க உட��ன ச�ந�ல�லய 
மபணதல ஈரபமப�ரலவலய மப�ரதத�கஜக�ணட உடலஜவபபதலத தண�ததல மப�னறவறலற அவர ஜசயத 
ப�ரதத�ரகக�ற�ர. அமதமப�� உட��ல கள��ணலணப ஜப�தத�கஜக�ணட ஜசயயம �ணச�க�ழலசலயயம அவர ஜசயத 



மந�கக�ய�ரகக�ற�ர.

க�நத�ய�ன ச�க�ழசலசமலற அவர ஜசயத ப�ரதத மச�தலனகலளச ச�ரநத ச�� கரததககமள ஒழ�ய அத ஒர தன�ய�ன 
�ரததவ மந�கக அல�. அவர பரவ��கப ப�றரகக அசச�க�ழசலசலயச ஜசயத ப�ரககவ�லல�. ஒடடஜ��தத��க ஒர 
மந�கலக உரவ�கக�கஜக�ளளம அளவகக அவர�டம தரவகள இலல�

க�நத�ய�ன உ�கபப�ரலவ இயறலகலய ஒடடய ஒர வ�ழகலகலய கறபலன ஜசயவத. அநத ப�ரலவகக உகநத மலறய�ல 
ஒர �ரததவததகக�க அவர மயனற�ர. அவரத மலறகலள ப�னனர க�நத�யரகள ஜபர�ய அளவ�ல மனஜனடககவ�லல�.

க�நத�ய�ன மலற இயறலக ச�க�ழலசத�ன. இயறலக ச�க�ழசலச எனபத உணல�ய�ல மந�யகண��ககல அல�. 
மந�லயததவ�ரததல. மந�ய�ல��த வ�ழகலகலய நலடமலறய�கக�க ஜக�ளளதல. அலததத�ன க�நத�யம ஜச�லக�ற�ர.

க�நத�ய�ன ச�க�ழசலச மலற எனபத வ�ஷஜ��றததல �டடம� எனற ஜச�ல�மவணடம. [Detoxication] ம�ல�ந�டட 
இயறலகசச�க�ழசலசமலறய�ல இத அம��பத�ய�ல இரநத கடனஜபறறத. அவரகள பலழய ரசவ�த�கள�டம இரநத 
ஜபறற�ரகள. உட��ல மதஙக�ய வ�ஷதலதக கலளய நரமபகலளஜவடட ரதததலத ஜபரகவ�டதல அவரகள�ன வழ�. அலதமய 
ஜக�ஞசம ச�நத��ன மலறய�ல இயறலகவ�த�கள ஜசயத�ரகள. அதன அடபபலட எபபடமய� க�நத��னத�ல ஏற�வ�டடத. 
அலதமய ஜசயதமக�ணடரநத�ர

கழ�வகறறல எனபத ��கமகக�ய��ன ஒர மந�யத�ரபபமலறமய. ஆன�ல அதமவ எல��ம அல�. க�நத� அலத ஆழ��க 
நமப�ன�ர. ந�ர ச�க�ழசலச �ணச�க�ழசலசம�ம எல�� உடலவ�ஷஙகலளயம அகறற� உடல�த தயல� ஜசயதவ�ட��ம 
எனற எபமப�தம ஜசயதஜக�ணடரநத�ர. எனன வ�ச�தத�ரம எனற�ல அத அவரககச சர�ய�கமவ மவல�ஜசயதத. ஆகமவ 
அலத வ�த�ய�க ஆகக�ன�ர.

அம��பத� நணணய�ரகள  உட��ன எத�ரபப எனற இரல� ச�ரநத ச�க�ழசலசலய வலரயலற ஜசயக�றத– . ஆயரமவதம 
வ�தப�ததகபம எனனம மனற ந�ல�கள�ன ச�ந�ல�ய�க மமல� ச�ரநத ச�க�ழசலசலய வலரயலற ஜசயக�றத. இலவ 
மரண�யககம ஜக�ணடலவ ஆத��ன�ல ��கவம ச�கக��க வளரம தனல� ஜக�ணடலவ. நவ�ன இயறலகசச�க�ழசலசயம 
இனற உடலககம ஜவள�மய உளள இயறலககக��ன உலரய�ட��க ச�க�ழலசலய உரவக�ததகஜக�ளக�றத. க�நத�ய�ன 
மலற ��க ஆரமபகடடதத�ம�மய ந�னறவ�டட ஒனற.

அததடன  க�நத� இயறலக ச�க�ழசலசய�ன அடபபலடய�கக கரதபபடம ச�� வ�ஷயஙகலள கரதத�ல ஜக�ளளவ�லல�. 
ஒனற �னம. அல�த�ய�ன �னம எனபத மந�யறற வ�ழகலகய�ன அடபபலடய�ன மதலவ. அதறக�ன �னந�ல�கலள 
உரவ�கக�க ஜக�ளவதம �னபபய�றச�கள ம�ம �னலத ச�ர�ககவதம இயறலக ச�க�ழசலசய�ன அடபபலட.

க�நத� இயறலகச�க�ழசலசய�ல சல�கக�த உணவககளள இடதலத பர�நதஜக�ளளவ�லல�. கட��னவலர சல�கக�த 
உணவ அல�த மறற�லம சல�கக�த உணவ எனபத இயறலக உணவம இயறலக ச�க�ழசலசயம ப�ர�கக மடய�தலவ. 
உபப, ச�ன�, மவகலவதத ��வபஜப�ரள ஆக�ய மனறம மனற ஜவளலள அரககரகள எனமற இயறலக உணவ கறம. 
தயந�மர �ன�தனகக ஆகசச�றநத ப�னம. க�நத� சல�தத உணலவ அத�கம உணடரகக�ற�ர.

மதன கட இயறலக உணவ�ல தவற�ன ஒனமற. அத இயறலகய�ல மவற மந�ககததகக�க உரவ�ககபபடட ஒனற. அநத 
அளவகக ஜசற�வடடபபடட ஒனற �ன�தனகக மதலவய�ல��தத. ஆன�ல க�நத� மதலன வ�ரமப� உணடரகக�ற�ர

ஆன�லம இயறலக உணலவ இனற உ�கஜ�ஙகம லகஜக�ளபவரகளகக க�நத� ஒர மகக�ய��ன மனனத�ரணம 
எனபலத �றபபதறக�லல�. ப� தலறகள�ல க�நத� மகக�ய��ன ஜத�டககஙகலள உரவ�கக�ய�ரகக�ற�ர. இநத�ய�லவப 
ஜப�றததவலர இயறலக �ரததவதலத ஜத�டஙக� லவததவர அவமர
 ஜ�

கஷமன ய�ன நல மழல�ய�க 
�ஸடன நல மழல�ய�க: http://www.soilandhealth.org/02/0201hyglibcat/020162.Just.pdf 

உ�கம மப�றறம உதத�ர - த. ஸட���ன கணமசகரன
அஜ�ர�கக அத�பர பர�க ஒப��� ச��பதத�ல அஙகளள "ஆர��ஙடன' ��ந��தத�ல "மவகப�லட லஹஸகல' எனற பளள�கக 
உலர ந�கழததச ஜசனற�ர. தனத ஜச�றஜப�ழ�லவத ஜத�டஙகம மன, அபபளள� ��ணவரகலளச சநத�ததப மபச�ன�ர. 
அம��ணவரகள�ல ச��ர ஒப���வ�டம ச�� மகளவ�கலளக மகடடனர.

��ல�� எனற ��ணவ�, ஒப���வ�டம, ""ந�ஙகள ய�ரடன�வத அ�ரநத ச�பப�ட வ�ரமப�ன�ல அத ய�ர�க இரககம?'' 
எனற மகடடமத�ட, ""அவவ�ற ந�ஙகள உடன�ரநத உணவரநத வ�ரமபம �ன�தர உய�மர�ட இரபபவர�கவம இரகக��ம; 
இறநத வ�டடவர�கவம இரகக��ம'' எனற வ�ளககததடன அகமகளவ�லய எழபப�ன�ர.

"அபபட ந�ன உடன உடக�ரநத உணவரநத வ�ரமபம �ன�தரகள படடயல எனற எடததக ஜக�ணட�ல அத ஒர ந�ணட 
படடய��க அல�யம'' எனற ஜச�னன ஒப���, ""ந�ன ந�லனகக�மறன....ந�ன க�நத�யடன அ�ரநத ச�பப�டமவ 
வ�ரமபமவன'' எனற ஜச�ல��க ஜக�ணமட ""ஏஜனனற�ல அவரத�ன எனனலடய உணல�ய�ன ந�யகன'' எனற�ர.

"க�நத�யடன�ன உணவமவலள சநத�பப எனபத ��கககலறவ�ன மநரதத�ல மடநதவ�டம. ஏஜனன�ல க�நத� ��க எள�ய 

http://www.soilandhealth.org/02/0201hyglibcat/020162.Just.pdf
http://books.google.co.in/books?id=lGU0jiahONEC&dq=Louis+Kuhne,new+science+of+healing&printsec=frontcover&source=bl&ots=ciAWYB_2G_&sig=DnKhDCTyV0Hag1vTyLUh84XLGgA&hl=en&ei=0qW1StilEYbK8Qafi8CTDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1#v=onepage&q=&f=false


உணலவ ��கககலறவ�ன அளவ�ல உணபவர'' எனற ��ணவரகள�டம மவடகலகய�கச 
ச�ர�ததகஜக�ணமட கற�ய ஒப���, ""எனககள ஒர ஜபரம த�ககதலத உரவ�கக�யவர 
அவரத�ன. ட�கடர ��ரடன லதரக�ஙக�றகம ஆதரசம க�நத�த�ன. இநத�ய�வ�ல 
வனமலறயறற அக�மச� வழ� சதத�ய�கக�ரகப மப�ர�டடம நலடஜபறற�ரகக�வ�டட�ல, 
இஙக அஜ�ர�கக�வ�லம ச�வ�ல உர�ல�களகக�ன சதத�ய�கக�ரகப மப�ர�டடம 
நலடஜபறற�ரகக�த'' எனற அழதத��கக கற�பப�டட�ர.

கடயரசத தல�வர�கத மதரவ ஜசயயபபடவதறக மனமப ஜசனட உறபப�னர�க 
வ�ளஙக�ய ஒப���, ""ஜத�டககதத���ரநமத க�நத�ய�ன த�ககம எனககள இரநத 
ஜக�ணமட இரகக�றத. இதன க�ரண��கதத�ன எனனலடய ஜசனட அலவ�கதத�ல 
எபமப�தம க�நத�ய�ன படதலத என ப�ரலவய�ல பட��ற லவததளமளன. அபபடம 
எனகக �ககள�ட��ரநதத�ன உணல� வ�லளவகள க�லடககம எனபலத ந�லனவடடக 
ஜக�ணமட இரகக�றத'' எனற ச�� ஆணடகளகக மனமப கற�பப�டடத இசசழ��ல 
ந�லனவகரததககத�கம.

1937-ம ஆணட அஜ�ர�ககக கறபப இனத தல�வரகள ச��ர இநத�ய�வகக வநத க�நத�யடகலளச சநத�ததனர. அநந�டடல 
கறபப இன �ககளகக எத�ர�க ஏவ�வ�டபபடம கடம அடககமலற நடவடகலககள அலனதலதயம க�நத�யடகள�டம 
வ�ளகக�க கற�னர. ""த�ஙகள அஜ�ர�கக�வகக வநத எஙகளகக வழ�க�டட மவணடம'' எனற மவணடனர. ""எனனலடய 
மப�ர�டடம இநத�ய�வ�ல ஜவறற�ஜபறற ப�றகத�ன உஙகளகக ந�ன உதவ� ஜசயய இயலம'' எனற ஜச�ல��வ�டட 
""அபபழககறற அக�மலசச ஜசயத� உஙகள ந�டடக கறபப இன �ககள ம���கமவ உஙகளககக க�லடககம'' எனற 
வ�ழததச ஜசயத�லயத ஜதர�வ�தத, அஜ�ர�கக கறபப இனத தல�வரகளகக வ�லட ஜக�டதத�ர க�நத�யடகள.

அடல�பபடடக க�டநத அஜ�ர�ககக கறபப இன �ககளககப ப�றக��தத�ல தல�ல�மயறற ��ரடடன லதரக�ங, 
இலறய�யல கலலர� ��ணவர�க இரநதமப�த, ட�கடர ஜ��ரஜடக�ய ��னசன எனபவர அககலலர�ய�ல உலர 
ந�கழதத�ன�ர. அவரத உலரய�ன ஊமட க�நத�யடகள�ன வ�ழகலக கற�ததம, அவரத சமகவ�யல ச�நதலனகள கற�ததம 
வ�ளகக��கவம உரகக��கவம எடததச ஜச�னன�ர.

"அவரலடய மபசச பதல�ய�கவம, ச�நதலனலயத தணடவத�கவம இரநதத. ந�ன உடமன ஒர பததகக கலடககச 
ஜசனற �க�த�� க�நத�லயபபறற� அலர ட�ன பததகஙகலள வ�ஙக�ப படதமதன'' எனற தனத மப�ர�டட அனபவம 
கற�தத கற�பப�டடளள�ர ��ரடடன லதரக�ங.

"க�நத�ய�ன தல�ல�ய�ல நலடஜபறற அக�மலசப மப�ர�டடஙகள எனலன ஈரததன. க�நத�ய�ன தததவதலத ஆழ��கப 
படததமப�த அனப�ன வ��ல�லயபபறற� எனன�ட��ரநத அவநமப�கலக படபபடய�கக கலறநதத. வ�டதல�ககப 
மப�ர�டக�னற ஒடககபபடட �ககளகக, க�நத�ய�ன அக�மலசத�ன ��கவம வனல�ய�ன ஆயதம எனபலத ந�ன பர�நத 
ஜக�ணமடன'' எனற ப�றக��தத�ல ��ரடடன லதரக�ங எழத�யளள�ர.

1959-ம ஆணட ��ரடடன லதரக�ஙகம, அவரத �லனவ�யம இநத�ய� வநத�ரநதமப�த, இநத�ய�வ�ல க�நத�ய�ன வ�ழகலக 
ஜத�டரபளள இடஙகளககம, க�நத� ஆச�ர�ஙகளககம மநர�ல ஜசனற ப�ரததனர. த��ழகதத�றகம வநத ப� இடஙகலளப 
ப�ரததச ஜசனற லதரக�ங தமபத�யரகக, ந�லறவ�க த�ல��ய�ல வரமவறபள�ககபபடடத. அபமப�த உலரய�றற�ய லதரக�ங, 
""ந�ன ஏசந�தர�ட��ரநத ஊககதலதயம, �க�த�� க�நத�ய�ட��ரநத மப�ர�டட மலறலயயம ஜபறமறன'' எனற 
உணரசச�கர��கக கற�ன�ர.

1969-ம ஆணட ஏபரல 4-ம மதத� தனத மபபதஜத�னபத�வத வயத�ல ஜக�டயவன ஒரவன�ல சடடக ஜக�ல�பபடட�ர 
அஜ�ர�கக கறபப இன �ககள�ன வ�டஜவளள�ய�கத த�கழநத ��ரடடன லதரக�ங. ச��த�னதத�றக�ன மந�பல பர�ச ஜபறற 
லதரக�ங, க�நத�யடகள�ன வழ�ய�ம�மய �ரணதலதயம அலடநத�ர.

ப�ஜரஞச ந�டலடச ச�ரநத பகழ��கக வர��றற�யல ஆயவ�ளரம, க�ரதத���கக எழதத�ளர��ன மர�ஜ�யன மர��நத, 
க�நத�யடகலள மநர�ல சநத�ததமத�ட, உ�க�ன ப� ப�கஙகளககச சறற�தத�ர�நத ஆத�ரஙகலளத த�ரடட க�நத�யடகள�ன 
மழல�ய�ன வ�ழகலக வர��றற நல ஒனலற எழத�யளள�ர.

"இநத�ய மதச�ய வர��ற ப�றக��தத�ல எழதபபடக�னறமப�த, �க�த�� க�நத� ஒர மதச�ய வ�ரர�க �டடம மப�றறபபட 
��டட�ர. இநத யகதத�ன வர��றற�ல அவரலடய பகழ��கக வ�ழகலகயம மப�றறபபடம. அவர இநத�ய �ககள�ன ஒறறல� 
உணரசச�லயயம, அவரகளலடய சகத�லயயம, சதநத�ர த�கதலதயம ப�ரத�ப��கக�ற�ர. அததடன ம�ல�ந�டடனர 
�றநதவ�டட அல�த லகவ�டட ஏசந�தரலடய உபமதசதலத அவர ��ணடம பதபப�கக�ற�ர. �ன�த க�தத�ன ஞ�ன�கள, 
பன�தரகள�ன வர�லசய�ல அவரலடய ஜபயர இடமஜபறற�ரகக�றத. உ�கதத�ன எல�� ந�டகள�லம அவரலடய ஜபயர 
இடமஜபறற�ரகக�றத. அலனதத ந�டகள�லம அவரத ஒள� பரவ�ய�ரகக�றத'' எனற மர�ஜ�யன மர��நத க�நத�யடகலளப 
பறற�ய தனத வலரயலரலய ஜவள�ய�டடளள�ர.

க�நத�யடகலளப "பன�தப மப�ர�ள�' எனற ஜநக�ழசச�மய�ட கற�பப�டக�ற�ர ஜதனன�பப�ர�கக�வ�ன வ�டதல�ப 
மப�ர�டடத தல�வர ஜநலசன �ணமட��.

"க�நத�லயப ஜபறஜறடதத ந�ட இநத�ய�; ததஜதடதத ந�ட ஜதனன�பப�ர�கக�'' எனற க�நத�யடகலள உர�ல� 
ஜக�ணட�டம ஜநலசன �ணமட��, ""ஆபப�ர�ககக கணடதத�ல நலடஜபறற வ�டதல�ப மப�ர�டடதத�ல க�நத� ஒர ஜபரம 
ஜசலவ�கலகச ஜசலதத�ன�ர. க�நத�ய�ன மப�ர�டட மலறலய எனன�ல எநத அளவகக அத�கபடசம பயனபடதத 
மடயம��-அநத அளவகக மழல�ய�கப பயனபடதத�மனன. ஆன�லம எஙகலள எத�ரததத த�கக�யவரகள�ன த�ககதல�க 



ஜக�ஞசமம ச��ள�கக மடய�த ஒரகடடம வநதமப�த, அக�மலச வழ�ய�ல �டடம மப�ர�ட மடய�த ந�ரபநதம எஙகளகக 
ஏறபடடவ�டடத'' எனற கற�ய �ணமட��, "த�ககதல' எனற ஒமர ஜ��ழ�த�ன ஏக�த�பதத�ய ஜவற�யரகள�ன க�தகளககக 
மகடக�றத. எநத ஒர ந�டம ஜக�ஞசநஞச த�ககதலகட இல���ல வ�டதல�ப மப�ர�டடதத�ல ஜவறற� ஜபறவ�லல�'' 
எனற 1962-ம ஆணட நலடஜபறற ஒர ��ந�டடல ஜநலசன �ணமட�� தனத உலரய�ல கற�பப�டட�ர.

"ஜபரம பகத� �ககள படடன� க�டகலகய�ல ச��ர �டடம ச�பப�ட வழ�வலக ஜசயயம சமத�யதலதப ப�ரகக�றமப�த, 
மவல�ய�னற�த தவ�கக லவககம ஜப�ரள�த�ரச சழல�க கவன�கக�றமப�த உ�க�ய��ககலகக ��றற�க க�நத�ய ��றற 
பறற� ச�நத�ககத தணடக�றத எஙகளத ந�ல�ல�'' எனற இகக��ச சழல கற�தத ஜநலசன �ணமட�� கரததத 
ஜதர�வ�ததளளத ��கவம கவன�ககததககத�கம.

��மய� ட�லஸட�ய உ�கபபகழ ஜபறற ரஷ�ய எழதத�ளர. இ�கக�யதத�றக�ன மந�பல பர�ச வழஙகபபடடமப�த அவர 
அலத ஏறறக ஜக�ளளவ�லல�. எழதத�ளர எனற வடடதலதயம த�ணட, உ�ஜகஙகம உளள பலதலறச ச�னமற�ரகள�ல 
ஒர ஞ�ன�ய�க ஏறறக ஜக�ளளபபடடவர.

1909-ம ஆணமட ட�லஸட�யககம, க�நத�யடகளகக��லடய�ல கடதப மப�ககவரதத நலடஜபறறத. இளம வயத�ம�மய மதத 
அற�ஞர�க வ�ளஙக�ய ட�லஸட�ய�ன நன�த�பப�றகர�யவர�க வ�ளஙக�ய க�நத�கக தனத கடததத�ல ட�லஸட�ய, ""ந�ஙகள 
மகக�ய��ன வ�ஷயஙகலளபபறற� எழத�ய�ரபபத�ல அத�க��ன அககலறயடன அநதப பததகதலதப படதமதன. ச�தவ�க��ன 
எத�ரபப ��கவம மகக�ய��ன ப�ரசலன. இத இநத�ய�வகக �டட�ல�, �ன�த சமகததகமக!'' எனற கற�பப�டடளள�ர.

ஜதனன�பப�ர�கக வ�ழகலகய�ல ட�லஸட�ய ஜபயர�ல பணலணகலள அல�தத, சதத�ய�கக�ரகப மப�ர�டடதத�ன பய�றச�க 
கள��க அபபணலணகலளப பயனபடதத�ன�ர க�நத�யடகள.

உ�கதத�ன கவனதலத தனத நலகசசலவ ததமப�ய நடபப�றற��லம, நல� கரததகலள ந�ன��ஜ�ஙகம உளள �ககள 
ஜநஞசஙகள�ல தனத அளபபர�ய ஆறற��ன�ல வ�லதததத�லம பகழஜபறற வ�ளஙக�ய நடகர ச�ர�� ச�பள�ன, ப�ர�டடஷ 
ப�ரத�ர வ�னஸடன சரசச�ல� மநர�ல சநத�தத, க�நத�யடகள லகத ஜசயயபபடடத கற�தத மநரககமநர ஆழ��க 
வ�வ�த�தத�ர.

அபமப�த க�நத�யடகள லகத ஜசயயபபடடத கற�தத தனத கடம கணடனதலதத ஜதர�வ�ததமத�ட, ""ஒர க�நத�லயக 
லகத ஜசயத�ல ப�நற க�நத�கள மலளபப�ரகள'' எனற சரசச���ன மனன�ல�ய�ல மகதத�றக மகம ஜதர�வ�தத�ர 
ச�ர�� ச�பள�ன.

இததலகய ச�பள�ன, இரணட�வத வடடம�ல� ��ந�டடகக�க 1931-ல �ணடனகக க�நத�யடகள ஜசனற�ரநதமப�த, 
�க�த��லவச சநத�கக ��கநத ச�ரதலதஜயடதத, �ணடன���ரநத சமர���ன�ந�யட ம���க மநரம ஒதகக�த தரபஜபறற�ர. 
க�நத�யடகள�ன மந�ககம, �டச�யப பயணம கற�தத ப� மகளவ�கலள மபடட வடவ�ல மகடட, வ�ளககம ஜபறற ஜபரம 
த�ரபத�யலடநத�ர ச�பள�ன.

உ�கம மழவதம உளள �ககள�ல ஏறறகஜக�ளளபபடடரககம �க�த�� க�நத�யடகள�ன ப�றநத ந�ள�ம அகமட�பர 2-ம 
மதத�லய ஆணடமத�றம "சரவமதச வனமலற �றபபத�ன'��கக ஜக�ணட�ட ஐகக�ய ந�டகள அல�பப�ன ஜப�தசசலப 
2007-ம ஆணட �Xன ��தம 15-ம மதத� மடஜவடததளளத. ஆம... நம மதசபப�த�லவ உ�கம� ஒபபகஜக�ணடரகக�றத.

க�நத�யம வறடடச ச�தத�நத��லல�... த��ழரவ� �ண�யன
"எனகக �டடம அத�க�ரம இரகக��ன�ல வகபபவ�ததலதயம, �தஜவற�லயயம, ஜவறபபணரலவயம, பலகலயயம 
வளரககககடய எல�� எழததகலளயம த�ணடததக�தலவய�க அற�வ�பமபன

எனலனப ஜப�றததவலர கடவள எனபத வ�யல�யம அனபமத�ன. கடவள எனபத ஒழககஜநற�யம அறவழ�யமத�ன. 
கடவள எனபத அசச��னல�த�ன. ஜவள�சசதத�றகம வ�ழகலககக��ன ம� ஊறமற கடவள. ந�ன ஒர சரவ�த�க�ர�ய�க 
இரநத�ல, �தமம அரச�யலம தன�ததன�ய�கமவ இயஙகம. என �ததத�றக�க ந�ன உய�லரயம தரமவன. ஆன�ல, அத என 
ஜச�நத வ�வக�ரம. அத�ல அரசகக எநதஜவ�ர மவல�யம இலல�' எனற ப�ரகடனம ஜசயதவர நம மதசபப�த�.

"ப��தக�ரதத�லம, ஜப�ரள�யல ஜசலவதத�லம ம�ல� ந�டகள அலசகக மடய�த, ஆழ��ன நமப�கலக ஜக�ணடளளன. 
அலவ உ�க அல�த�கக�கவம, யததக கரவ�கலள ஒழ�பபதறக�கவம எவவளவ உரககக கவ�ன�லம அவறறகக ��ற�ன 
சகத�கள�ன கரம� ஓஙக� ஒ��ககம.

��ரகப�தலதவ�ட ஆன��க சகத�மய அத�க வ��ல� வ�யநதத எனபலத ஆயத�றற �ககள�லத�ன ந�ரப�கக மடயம. ��ரக 
ப��றற ம�னல�ய�ன �ன�தன, எவவ�த ஆயதமம இல���ம� உ�லகத தனவச��கக மடயம எனபலத உறத�பபடததம 
ந�ள வ�லரவ�ல வரதத�ன மப�க�றத' எனற ஆழநத நமப�கலகயடன அக��தத�றக அக�மலசலயப மப�த�ததவர நம 
அணணல.

"உ�க�ல த�ணடததக�தவரகள எனற எவரம� இலல�. ஒமர ஜநரபப�ன சடஜர�ள�த�ன ஒவஜவ�ரவரம. �ன�தர�யப 
ப�றநத எவலரயம த�ணடததக�தவஜரனற ஒதகக�லவபபத ��ஜபரம தவற எனற �க�த��வ�டம ஒர ஜவள�ந�டடப 
பதத�ர�லகய�ளர, "இநத�ய�வ�ன சரவ�த�க�ர�ய�க உஙகலள ஒமரஜய�ர ந�ள �டடம ந�ய��தத�ல எனன ஜசயவ�ரகள?' 
எனற மகடட�ர. "த�ல�� லவச�ர�ய ��ள�லகய�ன கத�லர ��யதலதவ�ட ம��ச��க இரககம அர��னக க��ன�ய�ன 
கடலசகலளச சததம ஜசயவத�ல அநத ந�லள ந�ன ஜச�வழ�பமபன' எனற�ர க�நத�யடகள.



ப�ர�� ஒரமலற க�நத�ய�டம, "�ன�தன உணட, உடதத, இனப��ய இநத �ணண�ல வ�ழ எவவளவ பணம மதலவபபடம?' 
எனற மகடடமப�த, "எவவளவககள சக��கவம, ந���கவம வ�ழ மடயம��, அவவளவ இரநத�ல மப�தம' எனற 
பத��ள�தத�ர.

"ந�லறயச சமப�த�தத, அத�க��கச ஜச�வழ�பபலத ந�ஙகள ஏன எத�ரகக�ற�ரகள?' எனற�ர ப�ர��. "இயறலக அனலன 
ஒவஜவ�ரவரககம ச�த�ரண இனப வ�ழவகக மவணடய ஜப�ரளகலளதத�ன உறபதத� ஜசயக�ற�ள. �ன�தன 
வ�ரய��ககவதறக�க அவள எலதயம தரவத�லல�. ய�ர�வத ஒரவன தனனலடய மதலவகக ம�ல பயனபடதத�ன�ல, 
அடததவனகக அத இல���ல மப�யவ�டம. மதலவகக ம�ல பயனபடததபவன எனனளவ�ல ஒர ஜக�ளலளகக�ரன' எனற 
த�ர��க ஆமவசததடன பத�ல தநத�ர க�நத�.

க�ரல ��ரகஸ க�ண வ�ரமப�ய ச�ததவமம, க�நத� சல�ககத தடதத சரமவ�தயமம வரககமபதஙகளறற வ�ழகலக 
மலறத�ன. எநத ��றறமம வனமலறய�ல வரககட�த எனற வ��யறதத�ய �க�த��, "ந�ன வனமலற தவ�ரதத ஒர 
கமயன�ஸட' எனற�ர. ஏலழ எள�யவரகள�ன ந�ன க�ககம தர�கரதத�ககள�க ஒவஜவ�ர பணகக�ரரம பர�ண��கக 
மவணடம எனபத க�நத�யக கனவ. ஆன�ல அவரலடய ம���ன கனவ இனறவலர ந�லறமவற�த கனவ�கமவ 
ந�டபபதத�ன மவதலனககர�யத.

"ஒர வ�ஷயம �டடம ��க ந�சசயம. க�நத�ய�ன ஆன��க சகத� உறத�ய�க ஒரந�ள ஜவறற�ஜபறம. �றபடயம �றபடயம ப� 
நறற�ணடகளகக மனப மத�னற�யலதப மப�னற பத�த�க, இமயசவ�க அநத சகத� ��ணடம மத�னற�க ஜக�ணமட 
இரககம. பத�ய சமத�யததகக, பத�யமத�ர ப�லதகக அநத அரளசகத� நமல� அலழததச ஜசலலம' எனற ந�றம ��ற�த 
ந����ன நமப�கலகயடன அழததம த�ரதத��க ஆரடம ஜச�னனவர ப�ஜரஞசப மபரற�ஞர மர��ன மர��ணட. அவரத�ன 
�க�த��லவ "ச�லலவ இல��த இமயச' எனற �னம ஜநக�ழநத வரண�ததவர.

மர��ன மர��ணடகக நம �க�த��வ�ன வ�ழகலக மலறய�ல இரநத ஆழ��ன நமப�கலக, இநத�யரகள�க�ய ந�கக 
இல���ல மப�னதத�ன இநத �ணண�ன ��க ம��ச��ன ச�பம. க�நத�யப ப�லதய�ல க�ல பத�தத நடபபத கடன��ன 
க�ர�யம எனற மடவகக ந�ம எபமப�மத� வநத�ய�றற. வ�ழகலகய�ன உனனத��ன வ�ழ��யஙகள�ன ��த�ரநத ப�டபபம 
பறறம ம�ல�ந�டடக க��ச�ரப ப�த�பப�ல நம��ட��ரநத மறற�கப பற�மப�யவ�டடன. பணத மதடடமம, உடல ச�ரநத 
இனப ந�டடமமத�ன நம வ�ழவ�ன அடபபலட மந�ககஙகள�கச சர�நதவ�டடன.

த�ரககறள மப�னற ந�த�நலகலளககட ந�ம அழக�கப மபசவம, எழதவம �டடம� பயனபடததக�மற�ம. அவறலறப 
ப�னபறறம எணணம ந�கக எள மகக�ன மலனயளவம இலல�. நமல� ஜநற�பபடததத தணடம எநத நறஜசயத�லயயம 
ந�ம ஜசவ�ஜக�டததக மகடகவம தய�ர�க இலல�. தறமச�தலன மயறச�கள�ல ஈடபட இனற ய�ரககம மநர��லல�. 
எள�ல�யம, மநரல�யம, தயல�யம தவஙக �ணண�ல நல� வணணம வ�ழநத �லறநத �ன�தரகளகக "�க�த��' 
படட�ள�தத, அவரகளலடய உரவபபடதலதச சடடதத�ல ச�லறலவததக கறபரம க�டடவமத�ட ந�ம கலதலய 
மடததவ�டக�மற�ம. "ந�ஜ�ல��ம தவற ஜசயயம ச�த�ரண ஆத��ககள. நம��ல எபபட �க�த��ககள�க ��ற மடயம?' 
எனற ந�கக ந�ம� ந�ய�யம கணட ந�லறவலடக�மற�ம. எநத இழபபம வ��யம இல���ல ஜபரகஜகடததப ப�யம ந�ர�ய, 
கடடறநத வ�சம க�றற�ய �னம மப�ன மப�கக�ல ந�ம வ�ழப பழக�வ�டமட�ம.

"எனனலடய வ�ழகலகமய உ�ககக ந�ன வழஙகம என ஜசயத�' எனற ஜச�னன �க�த��வ�டம ந�ம எள�த�கப 
ப�னபறறவதறக�ன எநதச ஜசயத�யம இலல�ய�? "க��தமத�டம, கடவமள�டம ஒமர மநரதத�ல ந�ம லகமக�ரதத நடகக 
மடய�த' எனற க�நத�, "சக�ன�தரகளககத ஜத�ணட�றறவமத ச�யதத�ன ச�ரம' எனற வ�ளகக�ய அணணல, தன �லனவ� 
பககதத�ல இரநதமப�மத, தனனலடய மபபதமதழ�வத வயத���ரநத ஜபணண�னபம தறநத ப�னடககம க�ததவர. 
அவலரபமப�ல ந�மம ஜபணண�னபம தறததல ச�ர�நத�ன. ஆன�ல, அவலரபமப�ல தயல�ய�ன அகவ�ழவம, மநரல�ய�ன 
ஜப�தவ�ழவம நடதத நம��ல இய��த�?

"க�நத�யம எனற ஒனற�லல�. எனககப ப�னன�ல எநதஜவ�ர தன�தததவதலதயம வ�டடச ஜசல� ந�ன வ�ரமபவ�லல�. 
எநதப பத�ய ஜக�ளலகலயமய�, மக�டப�டலடமய� உரவ�கக�யத�க ஒரந�ளம ந�ன கறவ�லல�. ந�தத�ய��ன 
சதத�யதலத நம அனற�ட வ�ழகலகச ச�ககலகள�ல இலணகக எனனலடய வழ�ய�ல மயனறதத�ன ந�ன ஜசயதத' எனற 
அளவறற அடககததடன ஜச�னனவர அணணல.

ஜவறபபகக ��றற�க அனப, மப�டடககப பத�ல ஒததலழபப, தனன�தத�றக எத�ர�கத த�ய�கம, பற ஆரவ�ரதத�றக 
இட��ல��த அகந�கர�கம எனபலவத�ன க�நத�ய வ�ழகலக ஜநற�கள. �ன�த மநயம, ஒழககம, சமக அனப ஆக�யலவ 
க�நத�ய �டச�யஙகள. சதத�யம, அக�மலச, ப�ரம�சர�யம, த�ரட�ல�, ச�யநல��ணககம, சமதச�, த�ணட�ல� ஒழ�பப, �தவ��கக 
ஆக�யலவ க�நத�ய வ�ரதஙகள. இநத வ�ரதஙகளள ப�ரம�சர�யம மப�றறவதம, உலடல�யறற வ�ழவதம ச�த�ரண 
�ன�தரகளகக இய���ற மப�க��ம. ஆன�ல, ஒரதத�மய�ட வ�ழவதம, அவச�யத மதலவகளகமகறப அளமவ�ட ஜப�ரள 
மசரபபதம ஒரவர இனப��ய இரககப மப�த�த�?

ஜப�தவ�ழவ�ல ந�ர����ன மநரல�மய �க�த��வ�ன மகக�ய இ�கக. அரச�யல தல�ல� ஏறபவரகள உறவகள�ன 
ப�டய���ரநத வ��க� ந�றக மவணடம எனபலதத தன வ�ழவ�ன ம�ம உ�க�றக உணரதத�யவர அவர. அதன�லத�ன அவர 
வழ� நடநத ஜபரநதல�வர, ஜபறற த�லயககடப பககதத�ல லவததப பர��ர�ககவ�லல�. உலடல�யறறவன�டமத�ன 
உணல�ய�ன அனப ப�ரவ�க��கப ஜபரகஜகடககம எனபத க�நத�ய நமப�கலக.

களளணண�ல� கற�தத வளளவன வ��யறதத�யதம, �தவ��கக�றக�க �க�த�� ஜக�ட ப�டதததம இனற அரதத�றறப 
மப�யவ�டடன. க�நத�-இரவ�ன ஒபபநதம ம�ம சடட�றபப இயககம ந�றததபபடடமப�தம, �தககலடகள�ன மனப �ற�யல 
நடபபத �டடம ந�றக�த எனற அற�வ�ததவர �க�த��. �தவ�ன ப�டய���ரநத வ�டபடட�ஜ��ழ�ய, �ககள வறல�ய���ரநத 



��ள மடய�த எனற உணல�லயச ஜசலல��டஜ�ல��ம ஜக�ணட மசரததவர அணணல.

ஆன�ல, இனற �தலவ "ர�� த�ரவம' எனறம, "�க�கவ�கள�ன த�யபப�ல' எனறம வ�ழததம கடடம வளரநதவ�டடத. நம 
��ந�� அரச�ன ஜ��தத வரவ�ய�ல ந�னக�ல ஒர பஙக �தககலடகள���ரநதத�ன வநத மசரக�றத. ப�ரத மதசதத�ன 
��ந�� அரசகள அலனததம தவறகளகக ந�ய�யம கறப�தத, ஒழகககமகடகளகக ஒபபலன ஜசயக�னறன. நம �ணணககச 
ஜச�நத��ன �ரப�ரநத ஒழககஙகலள அலவ வரவ�யகக�க இழககச சம�த�கக�னறன. ஜதரஜவஙகம �தககலடகள த�றநத 
�க�த��வ�ன ந�லனவகக நல�ஞச��(!) ஜசலததம ��ந�� அரசகள, வரவ�யப ஜபரககததகக�க வ�ல� �கள�ர வ�டத�கலள 
நடதத��ல வ�டடமத ஜபர�ய பணண�யம.

"சப� ப�� மக�ப�லக�, எல�� ந��ஙகளம ஆணடவனலடயத. அதன�ல அவன அள�தத அலனதத உலடல�களம 
அலனவரககம ஜப�தவ�னத. தன மதலவகக ம�ல ஒரவன மசரதத�ரநத�ல, அலத அவன மதலவயளளவரகளககத 
த�ன�கமவ மனவநத பக�ரநதள�கக மவணடம. மப�தஜ�னற நலலணரவ நம��லடமய ஜபரக மவணடம. ஜச�ததலடல� 
ஓஜரலல�ககள கடடபபடட�லத�ன ஏலழகளகக எள�த�ல உணவ க�லடககம' எனற க�நத�ய�ன "தர�கரதத� ஜக�ளலக' 
�ன�தரகள�ன நல��யலப�லம, சமகதத�ன உயரஜநற�கள�லம நமப�கலக லவததத. ஆன�ல, அநத நமப�கலக இனற அடமய�ட 
ஜப�யததப மப�னத.

மதலவகலளக கலறதத எள�ல�ய�க வ�ழவத ஓர உனனத��ன தவம. �க�த��லவப மப�ல �ண கடலசய�ல ந�ம அலர 
ந�ரவ�ண ஆலடய�ல வ�ழமவணடய அவச�ய��லல�. மதலவயறற ஆடமபரஙகலளத தவ�ரதத�ம� மப�தம. ஆலச வல�ய�ல 
அனற�டம ச�கக�ச ச�ரழ�யம ச��நத�கள ந�ம. ந�கக எவவளவ க�லடதத�லம ந�லறவ வர�த. அதன�லத�ன, க�நத�யம 
கலவகக உதவ�த எனற லக கழவ�வ�டமட�ம.

அத�க�ரப பரவல, க�ர��ப ஜப�ரள�த�ரம, ச�றஜத�ழ�ல வளரசச�, சரமவ�தய அரச, த�யஜ��ழ�ககலவ� எனற க�நத�யக 
கடட��னஙகள அலனததம க��நலடய�ல தகரநதவ�டடன. "எனககப ப�னன�ல என ஜ��ழ�ய�ல மநர மபசவ�ர' எனற 
நமப�கலகமய�ட ப�ரகடனம ஜசயத�ர நம மதசபப�த�. �க�த�� ந�லனததபட மநர, க�நத�யப ப�லதய�ல தடம பத�ககவ�லல�. 
க�நத�ய�ன அரச�யல வ�ர�மச க�நத�யதலதக லக கழவ�ய ப�னப, அவரலடய ஜ��ழ�ய�ல இனற ய�ர மபசபமப�க�ற�ரகள?

க�நத�யம எனபத ஒர வறடடச ச�தத�நத��லல�. அத ஓர உயரநத வ�ழகலக மலற. அத உடலப�தலதவ�ட ஆன�ப�தத�ல 
அத�க நமப�கலக ஜக�ணட வ�ழவ�யல ஜநற�. வ�ழகலக மழவதம உணல�ய�ய இரபபதம, எல�� உய�ரகள�டததம 
அனப�ய இரபபதமத�ன க�நத�யதத�ன அடததளம.

எவர�டததம பலகல� ப�ர�டட�த இதயம இரபபவரத�ன க�நத�யவ�த�ய�க இரகக மடயம. வசத�கள கவ�நத மப���ய�ன 
வ�ழகலகத தரதலதவ�ட, அடபபலடத மதலவகள�ல �ன ந�லறவ ஜக�ளளம வ�ழவ�யல தரம� க�நத�யதத�ன ��வந�ட. 
கலடயனககம கலடதமதறறம தரம சரமவ�தய ச�ததவ சமத�யம� க�நத�யதத�ன ��வ�டச�யம. இனற க�நத�யம இலல�; 
க�நத� வழ� நடநத க��ர��ªம இலல�. க��ம ��ணடம ஒர க�நத�லயயம, க��ர�ல�யம ந�சசயம க�டடம.

க�ண��லமப�ன க�நத�
வ�ஸநத�

�ஹ�த�� க�நத� எனற ���ன�தர த�டஜரனற இனற உ�கதத�ன ப�ரலவய�ல இரகக�ற�ர. அஜ�ர�கக அத�பர ப�ர�க 
ஒப���வகக நனற�. இன�ம�ல ந�த இலளஞரகளககம, பளள�ச ச�றவர ச�ற��யரககம அவர ய�ர எனற அற�யம ஆவல 
ஏறபட��ம. ஜசனற ��தம அஜ�ர�கக�வ�ன ஆர��ஙடன வர��ன�ய�வ�ல உளள மவகப�லட உயரந�ல�ப பளள�ய�ல ஒர 
��ணவ� அத�பர ஒப���லவ ஒர வ�ச�தத�ர��ன மகளவ� மகடட�ள. " ஹ�ய! என ஜபயர ����. உஙகளகக ய�ரடன�வத 
டனனர ச�பப�ட வ�ரபபம எனற�ரநத�ல, உய�ரடன இரபபவமர� இறநதவமர�, அத ய�ரடன இரககம?" ஒப��� 
மய�ச�தத�ர. அத ஜபர�ய ��ஸட�க இரககம�? "எனற ச�ர�தத�ர. ஆன�ல அடதத ந���டம ��க ச�ர�யஸஸ�கச ஜச�னன�ர. " 
அத க�நத�ய�க இரககம எனற ந�லனகக�மறன. அவரத�ன எனத ந����ன ஹ�மர�". கடமவ ச�ர�பபகக�லடமய 
ஜச�னன�ர." ஆன�ல அத ��க எள�ய கலறநத உணவ�க இரககம. ஏஜனனற�ல அவர ந�லறய ச�பப�ட��டட�ர."

ஒப��� அபபடச ஜச�னனத ஜவறம மவடகலகப மபசசல� எனபத அவர ச��பதத�ல மபச�யத வ�ளககக�றத. உ�க 
அஹ�மலச த�ன��கக ஜக�ணட�டபபடம க�நத�ய�ன ப�றநதந�ள�ன அகமட�பர 2-ஆம மதத�யனற வ�ஷ�ஙடன�ல 
ஜச�னனத அத�க ஆழம ஜக�ணடத. �ஹ�த�� க�நத�ய�ன இநத�ய�வ�ல இனலறய அஜ�ர�கக�வ�ன மவரகள இரகக�னறன" 
எனற�ர. " 1959-ஆம ஆணட ��ரடன லதர க�ங [�Xன�யர] இநத�ய�வககப பன�தபபயணம ஜசயதமப�த, க�நத�ய�ன 
உபமதசஙகள�லம ஜக�ளலககள�லம வச�கர�ககபபடட�ர. அதன க�ரண��ய அவர தவஙக�ய ஸ�வ�ல உர�ல� இயககம 
அஜ�ர�கக சமகதலதமய ��றற�யத. அஜ�ர�ககரகள �ஹ�த�� க�நத�கக நனற�ககடன படடரகக�ற�ரகள." க�நத� இபமப�த 
இநத�யரகளகக ஜவறம ஒர சர�தத�ரம எனற அவர அற�நத�ரபப�ர. ந�கக ந�லனவ படததவதமப�� இரநதத அவர 
ம�றஜக�ணட ஜச�னனத. " உ�கம மழவத�லம அரச�யல இயககஙகளககம �ன�தரகளககம ஜத�டரநத ஊககமம 
உதமவகமம அள�ததவரம அவரத அஹ�மச�வ�ததலதபபறற� ந�ம ச�நத�ககமவணடய ��க மகக�ய��ன தரணம இத. 
அஹ�மலச மலற எத�ரபப�ன ம�ம ��றதல ஏறபடதத�ய, தர�தலத ந�ல�ந�டடவதறக�கமவ வ�ழநத , எல�� இனதலதயம 
அரவலணதத அநத �க�ன�ன ப�றநதந�லளக ஜக�ணட�டம இநத�ய �ககளடன அஜ�ர�கக �ககளம இலணக�ற�ரகள. 
க�நத�ய�ன ஜக�ளலககலளக கலடபப�டககவம ��னட கணண�யதலதக ஜக�ணட�டவம உறத� பணமவ�ம".

அகமட�பர 2-ஆம மதத� க�நத� ஜ�யநத� எனற மதச�ய வ�டமலற ந�ள�க அற�வ�ததத�ல க�நத�ய�ன ந�லனவந�ள அனற 
இநத�யரகள�ன எணணஙகள�ல அனற க�நத� இடமஜபறவதகட இலல�. ச�ன��� ப�ரபபதறகம அல�த ப�கன�க 
மப�வதறகம அல�த சம�� மச�மப�ப படபபதறக �டடம� பயனபடவத�க, ��ற�பமப�னத. எபமபறபடட ஒர ���ன�தர 
இநத �ணண�ல வ�ழநத�ர எனபலத ஜவள�ந�டடவர ப�ர��பபடன மபசமமப�த கட ந�கக அதன மழ த�தபரயமம அதன 



பர�ண��மம வ�ளஙக�� எனபத சநமதகம. 
டவ�டடர பள�க ம�ம சரசலசய�ல ச�கக�ய சச� 
த�ரர இநத வ�டமலற அள�பபத பறற� 
ஜச�னனத கவனதத�றகர�யத. " அனற ஏன 
வ�டமலற அள�ககபபடமவணடம?" எனற 
மகடக�ற�ர அவர. "க�நத�கக உணல�ய�ன 
அஞச�� ஜசலதத மவணடஜ�னற�ல அவரகக 
சநமத�ஷம அள�ககம வலகய�ல ந�ம அனற 
அத�க��க உலழககமவணடம. உலழபப எனபத 
வழ�ப�ட எனற ஜச�னனவர க�நத�. அனற 
ஏன �ககள மச�மப� வ�டடல 
உடக�ரமவணடம?" ஜவள�ந�டகள�லம 
ஐந�வ�லம� இதவலர பண�ய�றற�ய�ரககம சச� 
தரரகக இநத�யரகள அனபவ�ககம அத�க படச 
வ�டமலற ந�டகள ஆசசர�ய��க இரகக�றத. 
வரடதத�ல ப�த� ந�டகமள ந�ம மவல� 
ஜசயக�மற�ம எனக�ற�ர. �தர�த�ய�ன 
வ�டமலறகலள அவர கற�பப�டவ�லல�. 
தல�வரகள�ன ஜபயர�ல வரம வ�டமலறகள 
அன�வச�யம �டட�ல� அநத ந�டகலள 
வ�ண�கக கழ�பபத�ல எநத அரததமம இலல� 
எனக�ற�ர. அபபடக கழ�பபத அததல�வரகலள 
அவ��னபபடததவத மப�� எனற அவர 
ஜச�ல���ல ஜச�னன�ர. எனககக க��ம 
ஜசனற கனறககட அடகள�ர ந�லனவ 
வரக�றத. ��க மறமப�கக எணணஙகள 
ஜக�ணட �ட�த�பத� அவர. �தர�த�ய�ன 

வ�ழ�ககலளக கட அரததமளளலவய�க அவர ��றற�ன�ர. ப�டடகக �ணச�நத ஈசன�ன வ�லளய�டலடக ஜக�ணட�டம 
த�ரவ�ழ�வ�ல ஊர �ககலள மர�ட ஜசபபன�டவத, தர வ�றவத மப�னற பண�கலளச ஜசயயச ஜச�லவ�ர. அநதக 
கலதய�ன உள அரததம அதத�ன எனற வ�ளககவ�ர. அமத மப�� மலளபப�ற�த த�ரவ�ழ� உழவகக வநதலன 
ஜசயவதமப�� நடககம.

த��ழ ந�டடல அணண�வ�ன ஜபயலரச ஜச�ல�� , ஜபர�ய�ர ஜபயலரச ஜச�ல�� ப� ��தஙகள நடநத வ�ழ�ககள, 
ஜக�டககபபடட வ�ரதகள, அதறக�கச ஜச�வழ�ககபபடட பணம, மநரம இலவஜயல��ம உணல�ய�ம�மய அணண�வககம 
ஜபர�ய�ரககம எநத வலகய�ல அத�கப பகலழத தநதன எனற ப��ரனககப பர�நத�ர�த. ம�லடய�ல இரபபவஜரல��ம 
மபச�ய மபசசம சடடய பகழ�ரஙகளம அணண�வகமக� ஜபர�ய�ரகமக� அல� எனபத�ல ய�ரகக�ன வ�ழ� அத எனற 
கட அவனககப பர�நத�ர�த. ம�லட ந�யகரகள மப�டடப மப�டடகஜக�ணட சவரன வ�றக�ற வ�ல�ய�ல நற சவரன�லம 
அறபத [அதறக ம�ம��] சவரன�லம சஙக���மய� மவற எதமவ� பற���ற�கஜக�ணடத இனனம கழபபதலத 
அள�தத�ரககம. மதலவரகமக கட அத அணண�வகக�ன வ�ழ� எனற �றநதமப�னத மப�� இரநதத.

அணண�வ�ன ஜபயலரச ஜச�லவதம ஜபர�ய�ர ஜபயலரச ஜச�லவதம இபமப�த ஒர சடஙக.

'ந�சச�வ�ய வ�ழக' எனபத மப�� 'அணண� ந��ம வ�ழக'. ஜ�ய���த�வம தனத மதரதல ப�ரசச�ரப மபசசககலள 
அபபடதத�ன மடபப�ர.

அதமப�� இபமப�த மதச ப�த� க�நத�யம ஜவறம அலடய�ள��க�ப மப�ன�ர. பளள�ககழநலதகளகக ஷ�ரகக�லனயம 
ர�ன� க�நலதயம ஜதர�நத அளவகக க�நத�லயப பறற�த ஜதர�ய�த. ஒவஜவ�ர ��ந��தத�லம ��ந��த தல�வர அல�த 
ச�வ��� மப�னற வர��றற ந�யகர ய�மரனம மகக�ய��கப படக�ற�ரகள. ஒர ��ஜபரம வல�ரலச, 200 ஆணடகளகக 
ம�ல நமல� அடல�படதத�லவதத�ரநத ஒர ச�மர�ஜயதலத அஹ�மலச எத�ரபப ம�ம� �ணடய�டலவகக��ம எனற 
ந�லனதத ஒர �ன�தர எததலன �மன� வ��ல� பலடததவர�க இரநத�ரகக மவணடம எனற ய�ரம இனற ப�ர��பபத�கக 
க�மண�ம. அவர ந�லனததத �டட�ல�, ஏழல�யம கலவ�யறற சனயமம ஜக�ணட ��ஜபரம �ககள சமகதலத தனத 
ஆன��க ப�தத�ல ஆடஜக�ணட�ர. அத ச�தத�யம எனற நமபலவதத�ர. ப�ர�க ஒப��� "YES WE CAN!" எனற ஜச�னன 
�நத�ரம எனமற� க�நத� ஜச�னனத. கதத�ய�னற�, தபப�கக� இனற�, ரதத��னற� எபபட வ�டதல� ச�தத�யம எனற அவர 
நமப�ன�ர? அவர அலழதததம அதவலர படத�ணட��ல இரநத எததலன எததலன ஜபணகள உதமவகததடன வநமத 
��தரம எனற கரஜ�ழபப� ஆணகளகக ச���க சதநத�ர மவளவ�ய�ல பகநத�ரகள! அலர வய�ற உணட , ம�ல ஆலட 
இல���ல மழஙக�ல வலர உடதத�ய மவஷடயம லகததடயம ஜப�கலக வ�யம ஏலழ இநத�யனடன அவலர ஐகக�யப 
படதத�றற. தனலன வ�ழவ�கக வநதவர எனற நமபலவததத. �ணடன�ல நடநத வடட ம�ல� கடடதத�றகம அபபடதத�ன 
ஜசனற�ர. அனலறய ப�ரப� ப�ர�டடஷ தல�வர வ�னஸடன சரசச�ல அவலர 'அலர ந�ரவ�ண பகக�ர�' எனற இகழம 
அளவகக. சரசச�ல ��கக கடல�ய�க க�நத�ய�ன வ�டதல�க மக�ர�கலகலய எத�ரததம, க�நத� உறத�யடன ந�னற 
ஜவனற�ர. ந�லனகக ந�லனகக நமப மடயவ�லல� அபபடபபடட ஒர �ன�தர இநத �ணண�ல வ�ழநத�ர எனற.

உ�கப பகழ ஜபறற வ�ஞஞ�ன� ஆலபரட ஐனஸடன க�நத� இறநத மப�த எழத�ய அஞச�� ��க சதத�ய��னத. " 
இபபடபபடட ஒர ���ன�தர ரததமம சலதய��க இநதப பவ�ய�ல நடநத�ர எனபலத வரபமப�கம தல�மலறகள 
உணர��டட�ரகள."



ந�த 
தல� 
மலறமய 

உணரவ�லல�. வனமலறய�ன�ல எநத மந�ககதலதயம அலடயமடய�த எனபத த�ரமபதத�ரமப ந�ரப�ககபபடட வரக�றத. 
இரநதம க�நத�ய�ன வழ�லயப ப�னபறறம ஜப�றல�மய� வ�மவகம�� ய�ரககம இலல�. அலதப பறற� ச�நத�பபதறகககட 
ந�கக மநர��லல�. ஏஜனனற�ல அத ச�கக��ன ப�லத. ஆன��கமம �ன�த மநயமம க�நத ப�ரலவ. ந�ம சவ�ச�ககம 
க�றற ஜகடடவ�டடத. ஒர கனனதலத அடதத�ல �ற கனனதலதக க�ணப� எனற ஜச�லவத ந�ககக மக�லழய�ன 
அலடய�ளம. அநதப ஜப�டயன சஞலச க�நத� ஜச�னன�மன, அடததவன லகலய ஜவடடமவன எனற, அத த�ன இனற 

ஜப\ரஷதத�ன அலடய�ளம. லகததடடல ஜபறவத. வனமலற ந�த எணணஙகள�ல இரகக�றத, ஜசயலப�டகள�ல 
இரகக�றத. நவர�தத�ர� ஆயத பல�ய�ன மப�த நமரநத�ர ம��ட கனரகத தபப�கக�கள , லகததபப�கக�கள, ஏமக 47, 57 
எனற ஜக�லலவபபத மப�� தபப�கக�கலள லவததப பல� ஜசயத�ர�ம. உ�கம மழவதம, மகக�ய��க உ�கதத�ன ��க 
வ��ல� ��கக ந�டடன அத�பர க�நத�ய�ன அஹ�மலசக ஜக�ளலககலளப மப�றற�ப மபசம மநரதத�ல ப�க�ர�ல 
நகசல�டடகள ஒர க�ர��தத�ல பகநத அபப�வ�கலள-அத�ல ப� கழநலதகள- ஜக�னற கவ�தத�ரகள. அவரகளத தல�வர 
ஒரவலர க�வலதலற லகத ஜசயததறக�க. த��ழக ��னவரகலள ச�ஙகள கபபறபலட சடக�றத எனற பத�ய த��ழகம 
ஜசயலவ�ரரகள த�ல�� ச�ணகயபர�ய�ல உளள ஸ �ஙக� லஹ க��ஷன கடடடததககள அட�வடய�க நலழநத கறகள 
வ�ச� மசதம ஜசயத�ரகக�ற�ரகள. அவரகள ஜசயவலத மவடகலக ப�ரததபட ஜதர ஓரதத�ல ஒர வ�கனதத�ல பத�ய த��ழகம 
தல�வர க�ரஷணச��� அ�ரநத�ரநத�ர எனற ஜசயத�. க��டட� ஜசயதவரகலளக க�வ�ரகள ப�டபபதறகள , வணடய�ல 
ஏற�த தபப�வ�டட�ரகள. இவரகள ச�த�ததத எனன? தஙகள கடச�ய�ன ஜபயர இபபடய�வத ஜசயத�ய�ல அடபடடடம 
எனபத�?

வனமலற க�ம��சச�ய க��மம அதன த�ககமம நமபமடய�த வ�லளவகலள உ�கதத�ன மகக�ய��ன பகத�கள�ல 
சநத�கக�னறன. இரமபதத�லர எனற வரண�ககபபடட ரஷய�வ�ல மனன�ள அத�பர படடன பலழய ஆடச�ய�ன அத�க�ர 
தஷப�ரமய�கதத�ன சவடகலள அழ�ககப ப�ரகக�ற�ர. கஜரம��ன ஜசயத அகக�ர�ஙகள பறற� எழத இபமப�த தலடகள 
இலல�. த�ன ஒர சர�சர� �ன�தன எனபலதகக�டட ட�லப�னகளடன ந�சசல அடகக�ற�ர. அஜ�ர�கக�வ�ல மப�ர ஜவற� 
ஜக�ணட பஷ அகறறபபடட அற�வ ��வ� ஒப��� அத�பர�க�ய�ரகக�ற�ர. அஹ�மச�வ�த� க�நத�மய எனத ஹ�மர� எனக�ற�ர. 
ப�வ�ன��ன ப�ரத�ர எனற அதவ�ன�ய�ல க�டட��க வ��ரச�ககபபடட �னம��கன ச�ங ப�ரததத�ன ப�ரத��ரக�ய�ரகக�ற�ர. 
ஜவறபலப வளரபபமத தனத அரச�ய��கக ஜக�ணட ப�ரத�ய �னத� கடச� சரணடவ�டடத. வனமலறலய 
எணணஙகள���ரநத அகறற�ன�ம�மய ப�ரசச�லனகள�ன த�ரவககப ப�லத ஜதர�யம. அத ஜப\ரஷம அல�. ப�வ�னம. 
அலத க�நத� உணரநதமத அவரத ப�ம.

" ந�ஙகள உஙகள ஜசயலப�டகள�ன ம�ம க�ணப�தத�ரகக�ற�ரகள- வனமலறலயக லகவ�ட�தவரகலளககட வனமலறயறற 
வழ�கள�ன�ல ஜவல�மடயம எனற" எனற ஐனஸடன க�நத�கக எழத�ய ஒர கடததத�ல கற�பப�டட�ர. "உஙகளலடய 
உத�ரணம உஙகள ந�டடன எலல�கலளத த�ணட உ�கததககப பரவ� யதததத�றக பத�ல ச��த�னதலதப பரபபம எனற 
ந�ன நமபக�மறன."



ப�றநத 
ந�டடம�மய 
க�ண��ல 
மப�யவ�டட 
க�நத�லயத 
மதடப ப�டதத 
தச தடடப 
ப�ரககமவணடய 
அத� மகக�ய��ன 
தரணம இத. 
உ�கச 
சநலதய�ன பகழ 
ஜபறற 
ந�றவன��ன 
Mont Blanc 
க�நத�ய�ன 
வ�சகதலத- 
‘அஹ�மலசய�ன 
ம�ம� 
சதத�யதலத 
உணரமடயம’ - 
எனற வ�சகதலத, 
தனத ��க வ�ல� 
உயரநத 
மபன�ககள�ன 
வ�றபலனகக 
வ�ளமபர��க 

உபமய�க�பபதறகம ந�ககம சமபநத��லல�. தஙகப மபன� மலனய�ல க�நத�ய�ன உரவம ஜசதககப படடரகக�றத. ந�கக 
ஜவறம அலடய�ளம மதலவ இலல�. அநத வ�சகதலத ��ள ப�ரலவ ப�ரபபமத , அலத உளவ�ஙக�க ஜக�ளவமத ந�த 
தல�மலறய�ன கடல�. பவ�லயக க�ககம �நத�ரச ஜச�றகள அலவ.

க�நத� [அல�த ஜவறற�கர��கச சடபபடவத எபபட?]
October 11, 2009  12:08 am–
 அரச�ஙக ஆவணஙகள�ல �க�த�� எனறம �றறவரகள�ல ம��கனத�ஸ எனறம அலழககபபடம க�நத� ப�றப�டவநத ப� 
க�நத�கள�ல க�நத� அல��தவரகலள வடகடடவ�டட�ல எஞசபவர. வ�ச�ககம பழககம இல��தவர�த��ல இவர ஏர�ள��க 
எழத� ச�நதலனய�ளர�க ஆன�ர. இநத�ய�வககச சதநத�ரம ஜபறவதறக�க மபபத�ணடகக��ம ப�வலகய�லம மப�ர�ட 
சமபநத��ல��த மவற ஒரவலக சதநத�ரதலதப ஜபறற சமபநத��ல��தவரகள�ன லகய�ல ஜக�டததல�ய�ல இவலர 
மதசபப�த� எனறம அலழகக�ற�ரகள.

இவர மதச�யவ�டமலறந�ள�ன அகமட�பர இரணட�ம மதத�யனற க�ர�தத�ல மப�ரபநதர ஊர�ல ஒர பன�ய� கடமபதத�ல 
1822 ல ப�றகக மநரநதத. இவரகள�ன கடமபதத�ல ச�ணதத�ககம இரநதல�ய�ல ச�னன வயத�ல இவர ய�ஜர� 
ச�ணததறவ�லய ச�கமந�ல�ய�ல கணடத�கவம அவர ��கவம கஷடபபடவதன�ல அவர �க�த��த�ன எனற 
ஜச�ல��கமகளவ�பபடடத�கவம அனற���ரநத அவர த�னம ஒர �க�த��வ�க ஆவதறக�க ��ஞச�ன வ�ழந�ள மழகக 
அலலமபகலம ப�டபடடத�கவம ஜதர�யவரக�றத.

ச�றவயத�ல இவர அதறக�ன பர�மச�தலனகலள ஆரமப�ததவ�டட�ர. ஜகடடல எனற ஜச�லல� தபப�க எழத� 
க�லதபப�டதத த�ரகம கல�ய�ல வல�வர�ன ஆச�ர�யர�டம ச�ம�டலடக க�டடயத இவர ஜசயத மதல மச�தலன. மவக�த 
ஆடடலறசச�லய த�னற அ��ரணதத�ல ச�ர�பபடடரகக�ற�ர. �லனவ�கக எழததற�வ�ததலகட ச�றநத வழ�த�ன எனற 
உணரநத�லம அலத இவர�ல அத�க ந�ள ந�டடகக மடயவ�லல�. கலவ�ககம �க�த��ககளககம மநரடத ஜத�டரப இலல�

அதனப�னனரத�ன �ணடன தன மச�தலனகளகக ��கசச�றநத ஊர எனற மகளவ�பபடட க�ளமப�சஜசனற�ர. �ணடன�ன 
கடம கள�ர�ல இவர த�னமம க�ல�ய�ல ஜக�ஞசம ஜக�ஞச��க �க�த��வ�க ��றவலத உணரநத ஜக�ணடரநத�ர. 
அதறமகறப இவரத அனலனய�டம க�ளமபமமப�மத இர சதத�யஙகலள அள�தத�ரநத�ர. ����ச உணலவ ஜத�டவத�லல� 
எனபத மதல சதத�யம. இத இவர �க�த��வ�க ஆவதறக�க. ப�றஜபணடலர த�ணடவத�லல� எனபத இரணட�வத 
சதத�யம, இத அவரகளம �க�த��ககள�க ஆவலத தடபபதறக�க.

�ணடன�ல இவர லசவ உணவகள�ல ஆர�யசச�கள ஜசயத�ர. உணலவ எநத அளவகக சக�கக மடய�தத�கச 
ஜசயக�மற�ம�� அநத அளவகக அத ஆன� வ�டதல�லய அள�கக�றத எனற இவர கணடப�டதத�ர. ‘ 1/உணவ�னசலவ = 
ஆன��க வ�டதல�’ எனற இவரத மதறறம க�நத�தமதறறம எனபபடக�றத. இத ப�னனர ரய�லமவ மகணடனகள�ன வ�த�ய�க 
அல�சசகதத�ல அஙக�கர�ககபபடடத.



ப�வலகய�ன மச�தலனகளககப ப�னனர ‘�க�த�� இன ம�கக�ங’ ஆக இவர இநத�ய� 
த�ரமப� பமப�ய�ல வ�டலக வ�ட ப�டதத�ர. அபமப�த அத இனலறமப�� �க�த�� 
ஆவதறக�ன வழ�ய�க அல�யவ�லல�. அதனப�னனர ந�த��னறஙகளககச ஜசனற ச�வ�ல 
வழகககலளக கவன�தத,  ஆவணஙகலள வ�ச�தத, ப�வலகய�ன கடம ஆன� 
மச�தலனகளகக தனலன ஆள�கக�கஜக�ணட�ர. த�ன ம�றஜக�ணட எல�� 
வழகககள�லம இவர �க�த��ச மச�தலனகலளச ஜசயத�லமகட அலவ ந�த��னறஙகள�ல 
ஜவறற�ஜபறறன.இலத �க�த��ககளகக  இலறவன ஜக�டககம மச�தலன எனறத�ன 
ஜச�ல�மவணடம.

ஆகமவ இவர இநத�ய வழககற�ஞரகள த�ககபபடம ந�கழசச�கள ந�லறநத 
ஜதனன�பர�கக�வகக ஜசனற மசரநத�ர. அஙகம வழகககள இவரத ஆன� 
மனமனறறததகக உதவவ�லல�. இநந�ல�ய�ல இவர கறபபரகளகக தலடஜசயயபபடட 
மதலவகபப�ல இவர ஏற� அ�ரநத�ரநத�ர. டகஜகட பர�மச�தகர�டம இவர அநத 
ஸமடஷன�ன ஜபயர�ன  Pietermaritzburg எனபலத க�ர�தத� உசசர�பப�ல ஜச�ல�� 
அவலர வனஜக�டல�கக ஆள�கக�யல�ய�ல தகக� ஸமடஷன�ல கட�சபபடட�ர. அஙமக 
அ�ரநத க�நத� ஆனநதக கணண�ரவ�டட�ர. எபபடயம �க�த�� ஆக�வ�டமவ�ம எனபத 
அஙமகத�ன அவரகக உறத�பபடடத.

அடவ�ஙக� அ�ரர ஆவதறக�ன மப�ர�டடமலறய�க இவர சதய�கக�ரகம எனற மப�ர�டட 
மலறலய உரவ�கக�ன�ர. சதயம எனற�ல உணல�. �க�த�� ஆவமத அவரத 
உணல�ய�ன ஆலச என ந�ம அற�நத�ரகக�மற�ம. ஆகரகம எனபத ஆலச. ம�றபட 
ஆலசயடன இவர ஆயதபபலடகள மன ஜவறஙலககலள வ�ச�கஜக�ணட ஜசனற�ர.  
ஆன�ல ப�ர�டடஷ ஆடச��ரப எனபத எத மனனத�ரணம�� அலதச ஜசயவத�கம. 

மனனத�ரணம இல��த வ�ஷயம மனன�ல வநத�ல ப�ர�டடஷ அரச இயநத�ரம ஸதமப�ததவ�டம. இத சதய�கக�ரகதத�ன 
ஜபரம ஜவறற�ய�கக ஜக�ணட�டபபடடத.

ம�லம இகக��கடடதத�ல க�நத� ஒர பன�ய�லவ ப�றர கழமவறறவதறக மதலவய�ன க�ரணஙகள�ன எல��வறலறயம 
ஜசயத�ர. த�மன ஜசரபப லததத�ர,மடஜவடடன�ர. உய�ரதத�ய�கத தண�வடன ப�றரககம இவர மடஜவடடவ�டடத�கத 
ஜதர�க�றத. த�ழநத ச�த�கலள தனனடன மசரநத தஙகலவதத�ர. அவரகள�ன ��தலத அளள��ற �லனவ�ய�டம 
ஜச�ல��பப�ரதத�ர. வ�லளவ ந�கழவ�லல�, அநத அமல�ய�ர ஒர அபபர�ண�.

ஜபரமபகழடன க�நத� இநத�ய�வகக த�ரமப�வநத�ர. க�ஙக�ரஸ ��ந�டடல �த�யசச�பப�டடககப ப�னனர சக��க 
த�மப�ம ஜ�னற �ல��நத�ரநத ப�ரத�ந�த�கள நடமவ அவரகள ஏன கககஸ கழவககட�த எனற அவர மபச�ன�ர. அவர 
எத�ரப�ரதததமப�� அவலர �க�த��வ�க ஆகக��ல அவரகள த�லகதத வ�யப�ளநத ந�னறவ�டட�ரகள. ஏன எனற�ல 
அவரகஜளல��ம ப�ர�டடஷ லகட பததகஙகலள வ�ச�தத மதரவ எழத� ஜ�ய�ததவரகள. லகடபததகதத�ல இல��த 
வ�ஷயஙகலள அவரகள மகடட�ல வ�ய த�றநத கண ப�தஙக�வ�டம.

அகக��தத�ல கடல�ய�ன பஞசதத�ல க�ர��வ�ச�கள கஷடபபடடஜக�ணடரநத�ரகள. எஙகம ச�பப�ட இலல�. 
ப�ர�டடஷ�ர அவரகளகக ம�லம வர�கலள வ�த�தத�ரகள. ஆகமவ க�நத� அஙமக ஜசனற அவரகளகக 
உணண�வ�ரதபமப�ர�டடதலத கறப�தத�ர. அவரகள ��க எள�த�க அலதக கறறகஜக�ணட மப�ர�டயமப�த�லம அவரகள 
மப�ர�டக�ற�ரகள� இலல� வழகக��ன படடன�ய� எனபத அரசகக ஜதர�யவ�லல�.

ஆகமவ அரசகக அவரகள க�ளரநத எழநதவ�டட�ரகள எனபலத ஜதர�வ�பபதறக�க க�நத� ஒர மப�ர�டடவழ�லய 
ம�றஜக�ணட�ர. அவரகள தஙகள ஜதரககள�ல வ�டடரமக ��ம கழ�ககம வழககதலத ந�றதத�வ�டட கககஸகலள மத�ணட 
அத�ம� ��ம கழ�ககச ஜசயத�ர. ��றதல� ஜதறஜறன உணரநத அரச சமக ஒழஙலகக கல�பபத�கச ஜச�ல�� க�நத�லய 
வலககடட�ய��க ஜவள�மயறற�யத.

க�நத� அலத �றதத ச�லறககபமப�ன�ர. அஙமக அவர தனககதத�மன என��� ஜக�டததகஜக�ளவலதக கணட அரச அஞச� 
அவரடன மபசசவ�ரதலதகக சம�த�ததத. மப�ர�டடம ஜவறற�ஜபறறதம க�நத�லய அம�ககள �க�த�� எனற 
அலழககததல�பபடட�ரகள. க�நத� உடமன அஙக�ரநத மநர�க இ�ய�ல�ககப மப�வதறக�க தய�ர�ன�ர.

அபமப�த அவலரச சநத�தத ஒர க�ஙக�ரஸக�ரர அவலர ஜவறம� க�நத� எனற அலழததத�கவம ஆகமவ பயணதலத 
ஒதத�மப�டடவ�டட ��சசமபலரயம �க�த�� எனற அலழகக லவபபதறக�க அவர ஒததலழய�ல�பமப�ர�டடதலத 
ஆரமப�ததத�கவம ஜச�ல�பபடக�றத. சரகக�ர ஜச�லவத�ல மகக�ய��ல��த வ�ஷயஙகலளச ஜசயய �றபபமத 
ஒததலழய�ல�ப மப�ர�டட��கம. அத�வத ரய���ல ஏற��ம, அரச�ஙகமவல�ககப மப�கககட�த.

க�நத� அனன�யததண�கலள த�ய�ம� மப�டமபடச ஜச�னன�ர. த� கடடககடஙக��ல மப�கஜ�னற�ல அலத 
அலணபபதறக�க கதர எனற தண�வலகலய இவர கணடப�டதத�ர. அலத உறபதத�ஜசயய அலனவரம சரகக�லவ 
சறறமவணடம எனற மகடடகஜக�ணட�ர.

இகக��கடடதத�ல பலமவற நபரகள பலமவற வழ�கள�ல சதநத�ரபமப�ர�டடதலத நடதத மன வநத�ரகள. மநரவம அவரத 
நணபர க�ரஷணம�னனம ந�டடஆஙக��தத�ல ஜச�றஜப�ழ�வ�றற�ன�ல ஜவளலளயன ஓட��ல இரகக��டட�ன 
எனற�ரகள. சப�ஷ சநத�ரமப�ஸ வ�டடக கற�க�யகதத�ய�ல தலரய�ன கஞச��ண�லய நறககவத ஒர நல� வழ�மலற 
எனற�ர. சநத�ரமசகர ஆச�த பகதச�ங மப�னறவரகள ரய�ல தணடவ�ளதலத ஜபயரகக��ம, ஜவளலளகக�ரநத�மன ரய�ல� 



வ�டடத எனற வ�த�டன�ரகள.

அவரகள மலறமய �னந�யக மச�ஷ��சம, பரடச�கர மச�ஷ��சம, பரடச�கரபரடச�கரம மப�னற ஜபர�ய வ�ஷயஙகலளப 
மபச�யமப�த �க�த�� ஆவதறக இதமவ தரணம எனற கணட க�நத� உபபத�ன உய�ரப�ரசச�லன எனற ஜச�ல�� 
‘எல��ரம மப�ய ஆளகஜக�ர உபப அளளஙகபப’ எனற�ர. ய�ர�வத ஒர தரபப தனலன மப�டடததளளம என 
எத�ரப�ரதத�ர. அவரகள ப�ர�டடஷ அரச அலத ஜசயயடடம எனற�ரகள. ப�ர�டடஷ அரச அவரகமள ஜசயவ�ரகள எனற 
ந�லனதத�ரகள.அதன வ�லளவ�க ய�ரம ஒனறம ஜசயய��ல உபபசதய�கக�ரகம ஜவறற�ஜபறறத.

க�நத�யம இரவ�னம ஒபபநதம மப�டடகஜக�ணட�ரகள. அதனபட இரவ�ன க�நத�லய �க�த�� எனறம,  க�நத� இரவ�லன 
இரவ�ன எனறம ஒபபகஜக�ணட�ரகள. வடடம�ல���ந�டடகக க�நத� கடம கள�ர�ல சடலடய�ல���ல ஜசனற, க��ர� 
பரவ�ய�ரநத வணண�ரக��ன�ய�ல தஙக�, மக�வணததடன �க�ர�ண�லயப ப�ரககசஜசனற, அவரகள�ன வ�ரநத�ல ச�பப�டட 
ப� மக�ணஙகள�ல மயறச�ஜசயதம அவரத �க�த�� மந�ககம ந�லறமவறவ�லல�.

ஆகமவ அவர அமமபதக�ரடன மப�ர�ல ஈடபடட�ர. அமமபதக�ர இநத�யச ச�த�மலறய�ன�ல ஒடககபபடடவர. 
ஒடகக�யவரகள எஙமக எனற ஆமவச��கத மதடயமப�த அவரகள ஜசததபமப�ய இரபத நறற�ணட ஆக�வ�டடத எனற 
தகவலஜதர�நத கடபப�ல இரநத�ர. க�நத� ந�ன அவமன எனற அவர மன க�டச�யள�தத �க�த��வ�க மயனற�ர. 
அமமபதக�ர அதறகத தயஙக�யமப�த அவர வநத ஊடடவ�டட�லத�ன ச�பப�டமவன எனற உடக�ரநதம ப�ரதத�ர.  
அமமபதக�ர ஊடட வ�டவம தய�ர�னதன�ல அநத மயறச�யம ப�ழபடடத

க�நத� ப�மலற உணண�வ�ரதம இரநத�ரகக�ற�ர. நடகக�த வ�ஷயஙகள நடககமவலர ச�பப�ட��டமடன எனற ஜச�லவத 
அவரத ப�ண�.  ஆன�ல அவரத உணண�வ�ரதஙகலள த�டட��டட ப�றர மற�யடதத அவலர பழரசம  அரநத 
லவதத�ரகக�ற�ரகள.  ‘ந�நறவழ�கள�ல ப�றலரக கடபமபறறவத எபபட’ எனற நல இவரத சயசர�லதலய 
அடபபலடய�கக ஜக�ணட எழதபபடடதத�ன. தனலனச சநத�கக வரபவரகள�டம சரகக�ர மவல�லய வ�டடவ�டமபடச 
ஜச�லவதம அதன ப�ன அவரகள �லனவ�யர�டம  கபப�டட ந�ம வ�ச�ர�பபதம இவரத ப�ண�. மவ�ய�ரம ரப�ய 
கணககவழகக�ல மனற லபச�வகக மனற�ன�மநரம கணகக மக�ரவதம உணட.

உணண�வ�ரதததகக மனன�ல என��� ஜக�டபபதம ஜக�ஞசம மதத�ரம அரநதவதம இவரத வழககம. ப�றரம மதத�ரம 
அரநத��ம எனற இவர ஜச�னன�லம அலத க�ஙக�ரஸ க�ர�யகக��டட மலறபபட ஏறகவ�லல�. ர�ம�நத�ரப�ரச�ததகக 
அநதசசலவ ப�டககவ�லல� எனற ஜச�ல�பபடடத. ஜத�ழமந�யகக தணண�ரவ�டட கழவதல, க�சமந�யகக தணண�ர 
வ�டட வ�லயக கழவதல, க��ர�வகக தணண�ர�ல உபப மப�டட ஆசனவ�லயக கழவதல மப�னற ச�க�ழசலச மலறகலள 
இவர அநமந�யகள தனகக இல��தமப�த தனகமக ஜவறற�கர��க ஜசயத ப�ன கணட�ர. இலவ க�நத�ய ச�க�ழசலச 
எனபபடக�னறன.

க��தலதபபறற� இவர �க�த��ததன��ன ஜக�ளலககலளக ஜக�ணடரநத�ர. ஆணமஜபணணம கடவலள �னத�ல 
ந�லனததகஜக�ணமட அக�மலச வழ�ய�ல க�வ�ய�ல ஈடபட மவணடம எனற இவர ஜச�னன�ர. அபமப�த  ஜபணகள 
ரகபத� ர�கவ ர���ர�ம, லவஷணவ �னமத� மப�னற ப�டலகலள ப�டவதம நல�த. வரடதத�றக ஒரமலற உறவ 
ஜக�ணட�ல மப�தம. அலத அலர அலரய�க ஆற��தததகக ஒரமலற ஜசயய��ம.
 க��தலத ந�லனவடடம எலதயம� ஜசயயககட�த எனற க�நத� ஜச�னன�ர. ஆகமவ இலச, ஆடல, ப�டல, 
ஓவ�யஙகள,ந�டகம, ச�ன��� மப�னற எல�� நணகல�கலளயம இவர வ��கக�ன�ர. ஏபபம வ�டவத ச�பப�டலட 
ந�லனவடடவதன�ல அதவம இவர�ல தலடஜசயயபபடடத. உணண�வ�ரததலத ச�றநத க�டச�ககல�ய�கவம 
என���ஜக�டததல� ந�கழததகல�ய�கவம இவர கணடத�க வர��றற�ச�ர�யரகள ஜதர�வ�கக�ற�ரகள.

த�ன அமமபதக�ர�ல ஊடடபபடடலத ம�ல ��த�ய�னர எத�ரகக�ற�ரகள எனற கணடதம இவர உறச�கம அலடநத 
ச�த�லய ஒழ�கக மவணடம எனற ஜச�னனமத�டல���ல ம�லச�த�ய�னர வ�ழம இடஙகளகக மனற�மவகபப ரய���ல 
பயணம மவறஜசயத ப�ரதத�ர. அவர ம�ல கணடகள வ�சபபடடன. ஆன�லம பயன க�லடககவ�லல�.

இநந�ல�ய�ல ��னன� எனபவர உயரச�த� மஸ��மகளகக�க ஒரந�ட மதலவ எனற ந�லனதத ப�க�ஸத�ன 
மக�ர�கலகலய எழபப�ன�ர. ஆகமவ வழககமமப�� ஜதனன�டலட மசரநத க�ழச�த� மஸ��மகள அலத ஆதர�தத 
ஓடடமப�டட�ரகள. மநரட நடவடகலக அல�த �லறமக ��க�த எனற ஜசயலம�ம அவர ப�க�ஸத�லன 
ஜக�டகக�வ�டட�ல இநத�ய� ப�க�ஸத�ன ஆகம எனற ஜதள�வ�கக க�டடன�ர. க�நத� அக�மலச சதத�யம தர�ம 
எனஜறல��ம மபச� ��னன�லவ ஜக�டல�ஜசயத�லம அவரம �க�த��ந�ல�லய மந�கக� இவலர உயரதத�ளவகக 
தண�யவ�லல�

க�நத�  ‘சரகக� சரகக�’ எனற ஜச�னனலத ‘சரகக�ர சரகக�ர’ எனற பர�நதஜக�ணட �ககள ரகலளகள�ல இறஙகமவ 
ஜத�லல� த�ஙகமடய��ல ஜவளலளகக�ரரகள ஊலரவ�டடப மப�க மடவஜசயத�ரகள. இநத�ய�வ�ல இரநத எல�� 
���னத�ரகலளயம கபப�டட ‘ந�டலட லவசசககஙக.����ய� ச�ரதத� சணலட மப�டணம எனன?’  எனற 
ஜச�ல��வ�டட க�ளமப�ன�ரகள.

இநதககளம மஸ��மகளம சணலடமப�ட ஆரமப�ததமப�த க�டடததடட க�நத� இஙமகத�ன தனகக வ�யபப என மடவ 
கடடன�ர. மஸ��மகள இநதககலளக ஜக�லலம இடததககப மப�ய அக�மலச ப�ரசச�ரம ஜசயத�ல மஸ��மகள �டடம� 
எத�ர�ய�வ�ரகள, இநதககள ஆதர�பப�ரகள. இநதககள மஸ��மகலளக ஜக�லலம இடஙகளககப மப�ய அக�மலச 
ப�ரசச�ரம ஜசயத�ல இநதககள எத�ர�ய�வ�ரகள, மஸ��மகளம எத�ர�கள�வ�ரகள எனற உணரநத நவக�ள� எனற 
ஊரககபமப�ய அக�மலச உபமதசம ஜசயத�ர.

ந�லனததத ��த�ர�மய இநதககள கடபப�ன�ரகள. வ�ன�யக ந�தர�ம மக�டமஸ எனபவர வ�த�ய�ல இதறக�க 



அனபபபடடரநத�ர. இவர ஜபணகள சமபநத��க கடலடபப�ரம�ச�ர�. ப�ர��ணர. ஆகமவ க�நத�லய ஜக�ல� இவர 
தபப�கக�யடன வநத ப�ர�ரததலன �ணடபதத�ல க�தத�ரநத�ர. க�நத� கமப�டடபட வநததம இவர  த�ரபப�க 
கமப�டடவ�டட சடட�ர.

க�நத� ‘மஹர�ம’ எனற ஜச�ல��கஜக�ணமட இறநத�ர. இலல� ‘ஹர�ம’ எனறத�ன ஜச�னன�ர எனற �தசச�ரப�னல� 
வ�த�களம ‘அர�ம’ எனறத�ன ஜச�னன�ர எனற இநத�வ�த�களம உணல�ய�ல அவர ‘ய�ர�ம?’ எனறத�ன மகடட�ர 
எனற மதலவந�ய�யப ப�வ�ணர அவரகளம ஜச�னன�ரகள. எதவ�க இரநத�லம அவர உடனடய�க �க�த��வ�க ஆக� 
ரப�ய மந�டடம� ச�ர�கக��ன�ர.

க�டடததடட எழபத வரடஙகள கடல�ய�க மயறச� ஜசயத �க�த��வ�க ஆன க�நத�ய�ன கலத இலளய சமகததகக 
மனனத�ரண��க ஆகததககத. மயறச� த�ரவ�லன ஆககம என ஜசநந�பமப�த�ர ஜச�னன ஜ��ழ�கக அணணல அவரகள�ன 
வ�ழகலகமய ச�றநத உத�ரணம. 

க�நத� எனற பன�ய� 1
க�நத���த லவககபபடம கறறசச�டடகள�ல எல��ம அவர ஒர பன�ய� எனபத ��ணடம ��ணடம வரக�றத. அவரத 
ஜசயலகலள வ��ர�ச�ககமமப�த பன�ய�பபதத� எனற ஜச�லக�ற�ரகள. த��ழ�ம�மய இநத�யமதச�யதலதப பறற�ப 
மபசமமப�ஜதல��ம ப�ரபபன-பன�ய� ஆத�ககம எனற அவலர �னத�ல ஜக�ணடத�ன மபசக�ற�ரகள. ந�ஙகள எனன 
ந�லனகக�ற�ரகள? க�நத� பன�ய�பபதத�லயதத�ன அரச�ய��ம� க�டடன�ர�?
ச�வர�ம ஜச\நதரர��ன

அனபளள ஜ�யம��கன,
ந�ன உஙகள க�நத�லயபபறற�ய கடடலரகலள ஆழ��க வ�ச�தத வரக�மறன. ந�ன இவறலறபபறற� 
மபச�கஜக�ணடரககமமப�த எனனலடய ஒர மதத நணபர  க�நத�ய�ல ஈடப�ட வநத�ல வ�ய�ப�ரம படததவ�டம எனற 
ஜச�னன�ர. ந�ன க�லரணடர ப�கஙகள வ�ய�ப�ரம ஜசயக�மறன. அத உணல�ய� எனற சநமதகம எனகக வநதத. 
க�நத�யமம வ�ய�ப�ரமம மசரநத மப�க�த�? உஙகள கரதலத அற�ய வ�ரமப��மறன
சநத�ரமசகர

அனபளள ச�வர�ம,சநத�ரமசகர,

ச��பதத�ல க�நத�லயபபறற� வநத 
கடடலரகள அளவகக பரபரபப�க 
எதவம� என இலணயதளதத�ல 
வ�ச�ககபபடடத�லல�. கடடலரகள ��த 
கடதஙகள வநத கவ�க�னறன. ந�ணடபத�ல 
எனற�ல ப�ரகக மசரதத ஒமர கடத��க 
எழத�வ�டக�மறன.

ந�ஙகள மகடடபட க�நத� 
பன�ய�பபதத�லயதத�ன அரச�ய��ல 
க�டடன�ர�? ஆ��ம. அவரத 
அணகமலற பன�ய� 
அணகமலறத�ன.இரணட�வத 
மகளவ�கக�ன வ�லடயம அதமவ. ஒர 
��கஜவறற�கர��ன மதத பன�ய� 
அளவகக உஙகளகக வண�கதத�ல 
வழ�க�டடய�க இரககககடயவர மவற 
ய�ர?

க�நத�லய பன�ய� என வலசப�டக�றவரகலள ந�ன இநத வ�வ�ததத�ல கணகக�ல ஜக�ளள ��டமடன. அவரகள�ல 
��கபஜபரமப���னவரகள அபபடட��ன ச�த�யவ�த�கள. அவரகள�ல தஙகள ச�த�யலடய�ளதலதமய�, 
ச�த�பப�ரலவலயமய� ஜக�ஞசமம தறகக மடநதத�லல�. ஆகமவ ஒவஜவ�வரம தஙகள ச�த�ககளத�ன இரகக�ற�ரகள 
எனற அவரகள நமபக�ற�ரகள. ஆகமவ ஒரவலர வலசப�ட மவணடஜ�னற�ல மத��ல அவர ச�த�¨லயபபறற�தத�ன 
மபசமவணடம எனற எணணக�ற�ரகள. க�நத�லயப பறற�ய ஒர வ�வ�ததத�ன தரபப�க ஆகம தகத�ஜயல��ம அவரகளகக 
இலல�.

இநதவ�ஷயதலத உணல�ய�ன அககலறயடன ஆர�ய உஙகளகக ஆரவ��ரககஜ�னற�ல ச�� வ�ஷயஙகலளக 
கரதத�லஜக�ணட ந�ம மய�ச�கக��ம. ஒனற  ஒரவரலடய ச�த� அவரத கணதத�லம ஆளல�ய�லம எனன வலகய�ன 
வ�லளவகலள , ச�தக��கவம ப�தக��கவம, உரவ�ககம எனபத. இரணட, ச�த�கக ஏத�வத சமகபபஙகள�பப உணட� 
எனபத. மனற�வத�க, இநத�ய வர��றற�ல பன�ய� பணப�ட எனபதறக�ன வர��றறபப�னப�ம எனன எனபத.

ஒரவரலடய ச�த� அவர ப�றநதவ�ழநததம� அவலரச சழநத ஜக�ளக�றத. ச�த�லய எநதவ�த��ன சமகவ�யல 
ஆர�யசச�மலறல�யம இல���ல, அத ஒரச�ர�ர�ல இனஜன�ர ச�ர�ர ம�ல த�ண�ககபபடட ஒர அல�பப எனறம அத 
ஒர ஒடககமலறக கரவ� �டடம� எனறம ஜச�ல��கஜக�ணடரககம பலழய வ�யபப�டகளகக இநத வ�வ�ததத�ல இடம� 
இலல�. அத இநத�யசமகதத�ல �ககளலடய பழஙகட அலடய�ளதத�ல இரநத உரவ�க� வநதத. ந��பப�ரபததவம உரவ�ன 



க��தத�ல ஒனறகக ம�ல ஒனற�க அடககபபடட அத�க�ர அல�பப�க ஆக�யத.

இநத�ய�வ�ல உளள மக�ட�னமக�ட �ககளகக அவரகள�ன ப�ரமபர�ய அலடய�ளம ச�த�. அவரகள�ன சயதலதத 
த�ர��ன�ககம மகக�ய��ன பணப�டடககற அத. ஒரச�த� எநத சமகபபடந�ல�ய�ல ந�னற�லம சர�, அநத �ககளகக அநத 
அலடய�ளம அவரகள�ன ஜபரல�ககர�ய ப�ரமபர�யதத�ன வடவமத�ன. அதன�லத�ன அலத இழகக அவரகள 
சம�த�பபமதய�லல�. நலடமலறய�ல ச�த�ய�கமவ அம�ககள த�ரளமடக�றத. ச�த�கள�கமவ அவரகள இலணநத ஜசய��றற 
மடக�றத.

நம ந�டடல ச�த�யம ஜத�ழ�லம ப�னன�பப�லணநதலவ. ஒவஜவ�ர ச�த�யம அவரகளகக�ன ஜத�ழ�லகளஙகலளக 
ஜக�ணடரகக�றத. இவவ�ற பல��ய�ரம வரடஙகள�க ஒமர இனககழவ�க இலணநத ஜசய��றற� வரவதன ம�ம 
ஒவஜவ�ர ச�த�ககம அவரகளகக�ன தன�தத�றல�களம கண�த�சயஙகள உரவ�க� வரக�னறன. மவ�ய�ரம வரடம 
மப�ரபர�நத ச�த�கக ஒரகணம உரவ�க�வரக�றத. மவ�ய�ரம வரடம வண�கம பர�நத ச�த�கக ஒர கணம உரவ�க� 
வரக�றத.

மனமன�ரகள அனபவதத�ன வழ�ய�க கறறலவ அசச�த�ய�ல சமக ஏறப�டகள�க, ஆச�ரஙகள�க, நமப�கலககள�க, �ரபகள�க 
மபணபபடக�னறன. அலவ அதறக�ன �னந�ல�கலள ஜ�ல� ஜ�ல� உரவ�ககக�னறன. அநத �னந�ல� அசச�த�ய�ன 
ஜப�த�னந�ல�ய�க ஜ�ல� ஜ�ல� வடவம ஜக�ளக�றத. அசச�த�ய�ன ஜ��ழ�ய�ல, க�ஜதயவம வ�ரதஙகள பணடலககள 
மப�னற அசச�த�ய�ன பட�ஙகள�ல அத உலறக�றத. அநத �னந�ல�ககள ப�றநத வ�ழநத கழநலத அநத �னந�ல�லயமய 
தன ஆழ�னத�ன இயலப�க ஜக�ணடவளரக�றத.

அககழநலதய�ன தன�பபடட ஆளல� ப� த�லசகள�ல வளர��ம. ஒரவன த�ன ப�றநத ச�த�ககள �டடம� ச�நத�கக மடயம 
எனறம, அதறக அபப�ல அவனகக ஆளல� இலல� எனறம ஜச�லவத பழல�வ�தம. அலத வ�த�ய�க ஆககவத 
·ப�ச�ஸம. ஆன�ல �ன�தலன அநதப ப�ரமபர�ய அலடய�ளதத�ல இரநத மறற�கத தணடததபப�ரகக மடயம எனற 
எணணவத ஜவறம பகறகனவ. �ன�தன�ன ஆளல� எனபத இநத இர ந�ரலணய�ககம சகத�கள�ன மரண�யககம ம�ம 
உரவ�க� வரவத.

உத�ரண��க ந�ன ந�யர. மப�ர�டம ச�த�. ந��வலடல� ச�த�. அநதச ச�த�யலடய�ளதலத ��ற�ஜசல�மவ என வ�ழந�ள 
மழகக மயனற வரக�மறன. என �ணவ�ழகலக, என நடபகள எத�லம ச�த� இலல�,. என ச�த� ந�நற வரடஙகளகக 
மனனமர ஜசவவ�யல கல�களககம ஜசவவ�யல இ�கக�யததககளளம வநதவ�டடத. ந��பப�ரபததவ உயரபணப�டலட 
அலடநதம வ�டடத. ��ஷனர�கள�ன தயவ�ல நவ�னககலவ�கக நற வரடஙகளகக மனனமர வநதவ�டடத.

இனலறய ந�யரகள வலவ�ன இனககழககள அல�. ஜபரமப���ன ந�யர கடமபஙகள�ல ப�ச�த�கள�ல �ணமபர�நத 
�ர�கனகளம �ர�ககளம மபரககழநலதகளம இரபப�ரகள. ச��ப��க ஜவளலள, �ஞசள இனதத�லம ச�த�ரண��க �ணம 
நடகக�றத. ந�யரகளகக இனற பணம ம�ம வரம அநதஸத �டடம� அளவமக�ல. ஆன�ல அநத அமசஙகலள ��ற� 
அவரகள�ன அநத தன�ககணமம ந�டககதத�ன ஜசயக�றத.

ஆகமவ ‘ச�த�பபதத�’ எனபத ஓர நலடமலற உணல�. அலத மழகக மழகக எத�ர�லறய�ன மக�ணதத�ல 
ப�ரககமவணடயத�லல�. நறற�ணடகள�க மசரததகஜக�ணட த�றல�கள ப�ரமபர�ய இயலப�க ஆதல எனற ஜச�ல���ம. 
இநத இயலபகள�ல கணடபப�க ச�றநதலவயம உணட, அல�லவயம உணட. எநத ஒர ச�த�ககம ம�னல�கலள �டடம� 
உர�ல�ஜக�ணட�ட இய��த, எவரககம இழ�லவ �டடம� ஜப�றபபள�ககவம இய��த.

இநத�ய�வ�ன ப� ஜத�ழ�லகள�ல கற�பப�க ஆச�ர���ர, ச�றப�கள மப�னறவரகள�ல இத ��கசச�றபப�ன வ�லளலவ 
உரவ�கக�ய�ரகக�றத.

ஆன�ல எனனலடயத மப�னற மப�ரதஜத�ழ�ல ச�த�கள ப�ரமபர�ய��க அலடநத இயலபகள ஜபரமப���னவறறகக எநத 
�த�பபம இனற இலல� எனமற ந�ன ந�லனகக�மறன. ஜத�ழ�லச�ரநத ச�தக��ன நணணணரவகமள மகக�ய��னலவ. 
க�நத�ய�ல அவரத பன�ய� ச�த� நறற�ணடகள�க மசரததகஜக�ணட ப� வ�ஷயஙகள நமப�கலககள�கவம பழகக 
வழககஙகள�கவம நணணணரவகள�கவம ஜசயலபடடரககககடம எனமற ந�ன ந�லனகக�மறன.

இநத�ய�வ�ல �டட�ல� உ�கம மழககமவ ஒர வ�ஷயதலத கவன�ககமடக�றத, வரணட , ப�ல�ந�� �ககமள ஜபரமப�லம 
ச�றநத வண�கரகள. அம�ககளகக மவற வழ�மய இலல� எனபத ஒர க�ரணம. அவரகள உய�ரவ�ழவதறக�க 
வளரதஜதடததகஜக�ணட ப� இயலபகள வண�கததகக ��கபஜப�ரதத��னலவய�க இரபபத இனஜன�ர க�ரணம. 
ஒவஜவ�ர க�ச�லம ச�ககன��க இரபபத, ஜப�றல�ய�க ஜநடந�ள க�தத�ரபபத, ஜவறற�ஜக�ணமட ஆகமவணடஜ�னற 
மவகம, உறத�ய�ன கழககள�கச மசரநத  ஜசயலபடமதனல� ஆக�யலவமய அலவ.

இநத�யந��தத�ல ந��ற�யம ஆரமபக��ம மதம� ர��ஸத�ன �றறம க�ர�த பகத�கலளச மசரநதவரகமள ச�றநத 
வண�கரகள. ��கதஜத�னல�ய�ன க��தத�ம�மய வண�கரகள தவ�ரலகய�ல இரநத வநத�ரகள எனற கற�பபகலள ந�ம 
இ�கக�யஙகள�ல க�ணக�மற�ம. இவரகள�ன இயலபகள வண�கம ம�ம� உரவ�க�வநதலவ.

இநத�ய�வ�ல ச�ணம ��கநதஜசலவ�ககஜபறற ந��பபகத� இத. இனறம ச�ணம இஙமகத�ன ஒபபமந�கக வலவ�க 
இரகக�றத. ச�ணம இநத�ய�வ�ல இனலறகக இரணட�ய�ரதலதநற வரடம மனப உரவ�க�யத. ச�ணம அதன 
அடபபலடததர�சனஙகலள அதறக மனப�ரநத ம��க�யத [ந�தத�கவ�தம, ஜப�ரளமதலவ�தம]  ப�ரமபர�யதத�ல இரநத 
எடததகஜக�ணடத. ஆகமவ ச�ர�மசதத�ல இநதஞ�ன�ரப�ன ல�ய ஓடட��க அல�நத லவத�க �ரபகக மநர எத�ர�னத 
ச�ணம.



இவவ�ற சரகக��கச ஜச�ல���ம. இநதஜ�யஞ�ன �ரப�ன ல�ய ஓடட��க�ய 
மவதஞ�னம இநத ப�ரபஞசஜவள� ந�ம அற�ய மடய�த ஒர ல�யமந�ககம 
அல�த ல�யதத�டடம  அல�த ல�ய ஆறறல ஜக�ணடத எனற நமபக�றத. 
அநத ல�யம� உணல�,  ந�ம க�ணபஜதல��ம அதன ��றபடட 
மத�றறஙகலளமய என வ�த�டக�றத. அநத ப�ரபஞச ச�ரதலத அத ப�ரம�ம 
எனற வககக�றத. ப�ரபபலவஜயல��ம� ப�ரம�தத�ன வடவஙகள எனற 
ஜச�லக�றத.

இத���ரநத உரவ�னமத மவதஞ�னதத�ன வ�டதல�க மக�டப�ட. இநத 
உ�கசஜசயலகள�ல ஈடபடமமப�மத இத ஒர ஜபரம ��லய எனற 
ப�ரகலஞயடன இரபபமத அத ஜச�லலம வழ�. ஜசயலகலள த�றமபட ஆறற 
அநத வ��கலந�ல� உதவம. இறத�ய�ல இநத ��லய மறற�க வ��க� 
இபப�ரபஞசதத�ன உணல�ய�க எத உளளமத� அலத அற�நத அத�க தனலன 
உணரதம� மவதஞ�னம கறம ��டபந�ல�, மகத� ந�ல�.

இநதல�யததகக எத�ர�கபமபச�ய பர�தன��ன தர�சனஙகள ப� இரநதன. 
அவறற�ன ச�ர�மசஙகலள எடததகஜக�ணட வ�ர�வ�ன தததவ அடபபலடலய 
உரவ�கக�க ஜக�ணட உரவ�னத ச�ணம. அதன உ�கமந�கக 
அலனதத�ரபபவ�தம [சரவ�ஸத�வ�தம] எனபபடக�றத. ப�ரபஞசதத�ல ந�ம 
அற�யம எல��ம� உணல�ய�னலவ எனபமத அதன ஜப�ரள. எதவம� ��லய 
அல�, ஜப�யதமத�றறமம அல�. ஆகமவ இநத உ�க�ன ச�ர�மசதலத இநத 
உ�ககக அபப�ல ஜசனற மதடமவணடயத�லல�.

இதன ந�டச�ய�கமவ ச�ணரகள அலனததசச�ர வ�தம [சரவ�த� வ�தம] 
எனற ஜக�ளலகலய உரவ�கக�ன�ரகள. ப�ரபஞசதத�ல உளள எல��வறறககம , உய�ரகளககம ஜப�ரளகளககமகட, 
ஆன�� உளளத. ஆன�� எனற�ல ச�ணதலதபஜப�றததவலர ச�ர�மச��ன கரததந�ல� எனமற ஜப�ரள. ஒர கலல� 
கல��க லவதத�ரபபத அதன ஆன��த�ன. அத�வத இபப�ரபஞசதத�ல உளள மக�ட�னமக�ட ஆன��ககள�ல ஒனற 
�டடம� ந�ம. ந�லயபமப��, ஜசடலயபமப��, ப�கடர�ய�லவபமப��, �ல�லயபமப��, கழ�ஙகலல�பமப��. அதறகம�ல 
ஏத��லல�.

இத�ல இரநத ச�ணரகள வநதமசரநத அடபபலடததர�சனம எனபத ஒரல��றபபவ�தம [அமனக�நதவ�தம] எனபபடக�றத. 
உணல� எனபத உசசந�ல�ய�லமசர� அடததளதத�லம சர� பனல�ய�கமவ �ன�தனகக க�லடககம எனபமத அதன ச�ரம. 
ஒரமப�தம மழமதல உணல� ஒர �ன�த �னததகக தடடபடடவ�டமடய�த. �ன�தன அநத அளவககச ச�ற�யவன, 
உணல� அநத அளவககப ப�ரம��ணட��னத.

எனமவ ஒமர உணல�ய�ன ப� மகஙகள ப� மக�ணஙகள�ன���ன ப�ரலவகள எபமப�தம இரககம, எல��ம 
உணல�மய அமதச�யம எல��ம� தவறமகட.. மழ உணல� எனபத ப�நற பல��ய�ரம மக�ட தன� உணல�கள�ன 
ஒடடஜ��தத��கமவ நம��ல அற�யபபட இயலம. இநத உணல�லய வ�ளகக ச�ணரகள கற�ய உத�ரணம� ய�லனலய 
ஜத�டடபப�ரதத ஐநத கரடரகள�னகலத

ஒரல��றபபவ�தம க�நத�லய ஜபர�தம கவரநத�ரகக�றத. ” உணல�ய�ன பனல�ததனல� எனலன ��கவம கவரநத 
ஜக�ளலக. இநத ஜக�ளலகலய லவதமத ஓர இஸ����யலர அவரத ப�ரலவய�லம க�ற�ஸதவலர அவரத ப�ரலவய�ல 
ந�ன பர�நதஜக�ளக�மறன. ஆரமபக��தத�ல ந�ன என எத�ரதரபப�னர�ன அற�ய�ல�லய எணண� ஜப�றல� 
இழநத�ரகக�மறன. இபமப�த எனன�ல அவரகலளயம மநச�கக மடக�றத. ஏஜனஜனனற�ல இபமப�த அவரகள 
எனலனபப�ரககம மக�ணதத�லம எனலன எனன�ல ப�ரககமடக�றத. எனனலடய ஒரல��றபபவ�தம எனபத சதத�யம 
அக�மலச எனற இரடலடகஜக�ளலகய�ன வ�லளவ�க உரவ�க�வநதத”

இதன ந�டச�ய�க உரவ�னமத ச�ணரகள�ன அடதத ல�யகஜக�ளலகய�ன ஆன�லவ�தம [ச�ய�தவ�தம] எனபத. ந�ம 
நமல�சசறற� உளளவறலறபபறற� அற�யம எநத அற�வம மழல�ய�னதல�, எல��ம� ச�ரபந�ல� உளளமத. பர�தன 
க�மரகக அவநமப�கலகவ�தம [Sceptisim] எதவம� த�ர��ன��னலவயல� எல��ம� ஒபப�ட�னலவ [Nothing is absolute 
everything is relative] எனற நவ�ன இயறப�யல மக�டப�ட ஆக�யவறறகக ��க ஜநரகக��ன ச�நதலன இத.

இநந�னக ப�ரபஞசதர�சனஙகள�ன அடபபலடய�ல ச�ணம உ�க�யலவ�ழகலகலய வகததகஜக�ளக�றத. இநத உ�கம 
உணல�ய�னத. இதன தயரஙகளம இனபஙகளம உணல�ய�னலவ. இத�ல உளள எல��வறறககம ச�ர�மசமம சய��ன 
வ�ழகலகயம உளளத. அநத ச�ர�மசதலதயம மந�ககதலதயம நம��ல மழல�ய�க அற�நதஜக�ளளமவ இய��த. ஆகமவ 
ந�ம ந�ககள�ததளள வ�ழகலகலய நமமலடய ஆன�� ந�லறவறமபடய�க வ�ழவமத மழல�ந�ல� எனபத.

அவவ�ற வ�ழவதறக அவச�ய��ன மதல வ�த� எனபத அக�மலசமய. ஒவஜவ�ர உய�ரககம ஒவஜவ�ர ஜப�ரளககம 
ஆன�� உணட எனனமமப�த ப�ற�லத அழ�கக����ரபபமத உயரவ�ன வ�ழ��யம ஆக�றத. ஒவஜவ�னறடனம ஜக�ளளம 
��கசச�றநத உறமவ உணல�ய�ன வ�ழகலக ஆக�றத. அதமவ அக�மலச.

அக�மலச ஒரவலன தனலனசச�ரநத எல��வறறடனம உணல�யடன இரககச ஜசயக�றத. ஒவஜவ�னறடனம 
கரலணயடன இரககச ஜசயக�றத. தன வ�ழகலகலய அல�ததப�ன அதறகம�ல ஏதம மதலவய�லல� எனற ந�ல�லய 



இறத�ய�க அலடயசஜசயக�றத. 
உணல�, கரலண, தறவ ஆக�ய  
வ�ழ��யஙகமள அக�மலசய�ன 
நலடமலறந�ல�கள. அவறற�ன 
வழ�ய�க தன வ�ழகலகலய நடதத�ச 
ஜசலபவன ‘லவயததள வ�ழவ�ஙக 
வ�ழபவன’, அவமன 
ஜதயவந�ல�லய அலடநதவன. 
இதமவ ச�ணம கறம மழல�ந�ல� 
அல�த மகத�. க�டடததடட இநதக 
ஜக�ளலககள அலனதலதயம� 
த�ரககறள�ல க�ண��ம.

மவதஞ�னம ப�ர��ணரகளககம 
ஷதர�யரகளககம உவபப�னத�க 
இரநதத. அவரகளத�ன 
ஆரமபக��தத�ல இநத�ய சமகதலத 
உரவ�கக� ஜத�கதத தககலவககம 
ல�ய ஆறறலகள�க இரநத�ரகள. 
ப�ரம�ம எனற ல�யககரதத ஒர 
��ல�ய�ன சரடமப�� பலமவற 
இனககழககள�ன �தஙகலளயம 
ஆச�ரஙகலளயம இலணதத 
அவரகலள ஒமர சமகக 
கடட��னததககள ஜக�ணடவரவம, அவரகலளம�ல க�ழ�க அடகக� ஓர ந��பப�ரபததவ அரசல�பலப ந�றவவம உதவ�ய�க 
இரநதத. அதன வ�லளமவ இநத�தம. அதன வ�லளமவ ஆரமபக��ப மபரரசகள.

இநத�ய சமக உரவ�ககதத�ன அடதத கடடதத�ல லவச�யரகள�ன பஙகள�பப மகக�யததவம ஜபறறத. இநத�ய� மழகக 
ந��வழ�கள �றறம கடலவழ�கள கணடலடயபபடடன. இநத�ய�வ�ன வ�ர�நத ந��பபகத�கலள இலணககம நரமபபப�னன��க 
அலவ அல�நதன. அவறற�னட�கச ஜசனற வண�கரகள இநத�ய�வ�ன பலமவற சமகவளரசச�பபடந�ல�கள�ல வ�ழநத 
பல��ய�ரம சமகஙகலள வண�கம ம�ம ஒனறடன ஒனற ஜத�டகக ஆரமப�தத�ரகள. ந��ற�யம இனலறய இநத�ய� 
இவவ�ற�க இனலறகக இரணட�ய�ரதலதநற வரடம மனப உரவ�னமத.

அநத இலணபபப மப�கக�ல ஜ�ல�ஜ�ல� வண�கரகள ப�ம ��கக சகத�கள�க எழநத வநத�ரகள. ப�ர��ண- சதர�ய 
அத�க�ரததகக எத�ர�க ஒர லவச�ய சகத� எழநதத என இலத ஆயவ�ளர ஜச�லக�ற�ரகள. வண�கரகள ஜசலவம ம�ம 
அத�க�ரம ஜக�ணடவரகள�க ஆன�ரகள. ப�றக ஏறதத�ழ ஆய�ரம வரடம லவச�யரகளககம ப�ர��ண-ஷதர�யரகளகக��ன 
மரண�யககம நம சமகதத�ல ந�டததத.

அரதத ச�ஸத�ரதத�ல ச�ணகக�யன �னனர எபபட வண�கரகலளக கடடககள லவதத�ரககமவணடம எனற வ�ர�வ�கப 
மபசக�ற�ர. மதர� ர�டசஸம மப�னற ந�டகஙகள�ல வண�கரகள எபபடஜயல��ம அத�க�ர ஆடடதத�ல ஈடபடடரநத�ரகள 
எனற க�ணமடக�றத. கத�சர�த சகரம மப�னற பர�தன நலகள வண�கரகள�ன அத�க�ரம ஜசலவம ஆக�யவறலறப 
பறற�மய மபசக�னறன.

இநதப பர�ண��பமப�கக�ல வண�கரகளகக�ன �தம ஒனற மதலவபபடடத. அத�க�ர அடகலக உரவ�ககவதறகப பத�ல 
சமக உலரய�டல� ந�கழததம �தம. ஜவவமவற படந�ல�கள�ல இரககம பல��ய�ரம சமகஙகலள ஜப�தவ�ன ச�� 
வ�ழ��யஙகளககள ஜக�ணடவரம வல�ல� ஜக�ணட �தம.ஆயதப�தலத நமப��ல அதறக�லணய�ன இனஜன�ர 
ஆயததலத அள�ககககடய �தம. அவவ�ற�க ச�ணம வண�கரகள�ன �த��கக கணடலடயபபடடத. ப�னனர மநநற வரடம 
கழ�தத ஜப\ததமம அமதமப�� உரவ�ககபபடடத.

ச�ணம ஜபரவண�கரகள�ன ஆதரவ�ல இநத�ய� மழகக பரவ�ய �தம. உ�கவர��றற�ன மதல ‘��ஷனர�’ �தம அதத�ன. 
த�டட��டட  அரபபண�பபளள �தபபரபபநரகள எல�� த�லசகளககம அனபபபபடட�ரகள. அவரகள ஜ�ல�ஜ�ல� த�ஙகள 
ஜசனற இடஙகள�ன வ�ழகலகய�லம பணப�டடலம கலரநத அஙமக தஙகள கரததககலள ந�றவ�ன�ரகள. வண�கரகள�ன 
ந�த�யதவ� ச�ண�ததத�ன பரவலகக ஜபர�ய அடததளதலத அல�ததல�ய�ல ��கமவக��க அநத �தம இநத�ய�லவ 
ஆடஜக�ணடத.

ச�ணம பரவ�ய வழ�லய ந�ர ஜசனற தடமமப�� இநத�ய�வ�ன �தத�ய ந��பபகத�ய�ல இபமப�தம க�ண��ம. ர��ஸத�ன�ல 
இரநத க�ர�தத�ன அக�த�ப�த வழ�ய�க �தத�யப�ரமதசததககள பகநத, மப�ப�ல வழ�ய�க ஆநத�ரதத�ல ர�ய�ச��� 
வழ�ய�க கரந�டக�வ�ல ச�வரணஜபளஜக��� வழ�ய�க த��ழந�டடககள நலழநத, கனய�க�ர� ச�தற�ல வலர வநதத அத. 
இவவ�டஙகள�ல இனறம மகக�ய��ன ச�ணப�டஙகள வர�லசய�க உளளன. அமதச�யம அனலறய இனஜன�ர மகக�ய��ன 
வண�கபப�லதய�ன தஞலசமதல வஙகம வலரய���ன கடறப�லதய�ல ச�ணதத�ன ப�த�பப இலல�.

ச�ணம கலவ�லயயம �ரததவதலதயம� தன ஆயத��கக ஜக�ணடத. த��ழ உடபட எல�� இநத�ய ஜ��ழ�கள�லம 
மகக�ய��ன இ�ககணநலகலளயம ந�த� நலகலளயம ச�ணரகள எழத�ய�ரகக�ற�ரகள. ஆயரமவத �ரததவதலத 
அவரகமள ந�ஜடஙகம ஜக�ணடஜசனற�ரகள. கலவ�யம �ரததவமம அள�ககபபடட தர�ச���ககள வழ�ய�க அவரகள 



எள�ய �ககளககள ஊடரவ� 
ஜபரமஜசலவ�கலக ஜசலதத�ன�ரகள.

வண�கரகள ஏன ச�ணதலத ஆதர�தத�ரகள 
எனற�ல அத வண�கததககச ச�தக��ன 
வ�ழ��யஙகலள பரபப�யத எனபதன�லத�ன. 
அனலறய இநத�யபஜபரந��ம எபபட 
இரநத�ரககம எனற எவரம எள�த�ல 
ஊக�கக��ம. பல��ய�ரம பழஙகடகள 
ஒரவமர�ஜட�ரவர இலடஜவள�ய�ல��த 
மப�ர�ல ஈடபடடரநத�ரபப�ரகள. ச�ணம 
அவரகள நடமவ ஒர ��ஜபரம ச�ரச 
�னந�ல�லய உரவ�கக�யத. அதன அக�மலச 
எனபத மப�ரகமள வ�ழகலகய�க இரநத ஒர 
ந��ததகக ��கபஜபர�ய ஒர வர��க 
அல�நத�ரககமவணடம. அக�மலசலய அவரகள 
கலவ�யடன க�நத ஜக�ணடஜசனற�ரகள. 
இநத�ய�ஜவஙகம ஜப�தஜ��ழ�ய�க 
சமஸக�ரததலதக ஜக�ணடஜசனறவரகளம 
அவரகமள. இநத�ய பழஙகடஜ��ழ�களம 
ஜத�லஜ��ழ�களம சமஸக�ரதம ம�ம 
ஒனறடன ஒனற உலரய�ட வழ�ஜசயத�ரகள.

ச�ரசம உலரய�டல ஆக�யலவ ம�ம 
ச�ணரகள உரவ�கக�யமத 
இநத�யபபணப�டடன ஜப�தககடட��னம 
எனற ஜச�ல���ம. மனனமர மவத�தம 
இநத�ய�ஜவஙகம பரநத�ரநதத. பல��ய�ரம 
பழஙகடகலள பர�ணம ம�ம இலணதத 
அவரகள�ன ஆத�ககதத�ன அளலவ 
அடபபலடய�கக ஜக�ணட ம�லக�ழ�க அடகக� 

ஓர அத�க�ரக கடட��னதலத அத உரவ�கக�ய�ரநதத. ஆன�ல அநத  அல�பபககள ஒவஜவ�ர கறம ஒனறடன ஒனற 
மப�ர�டடகஜக�ணமட இரநதன. மப�ரககப பத�ல ச�ரசதலதயம உலரய�டல�யம கலவ�ம�ம உரவ�கக�ய ச�ணம 
அகக�� �னனரகளககம உகநதத�க இரககமவ அத  அரச�த��கவம ஆக�யத.

ஜப\ததம ச�ணதத�ன ப�னன�ல அமத வழ�ய�க வநதத. அலவ இரணலடயம� ஒமர �த��க மந�ககம அணகமலற நம 
�ரப�ல இரநதளளத. பறப� நறற�ணடகக��ம இநத�ய சமகதத�ன பணப�டடககம ச�நதலனககம அம�தஙகள ஆறற�ய 
பஙகள�பப மகக�ய��னத. அலவ இரணடம� வண�கரகள�ன �தஙகள. இநத�ய�வ�ல உளள எல�� வண�கச�த�களம 
ச�ணரகள�கமவ� ஜப\ததரகள�கமவ� இரநதவரகமள.

ச�ண ஆத�ககம அடதத கடடதத�ல உரவ�ன பகத� இயககதத�ல ரததஜசயயபபடடத எனற ஜச�லலம வர��றற�யவ�ளர 
உணட. அலவ பகத� இயககதத�ல உளவ�ஙகபபடடன, அவறற�ன ச�ர�மச��ன வ�ழ��யஙகள வளரதஜதடககபபடடன 
எனபமத மலற. எநத �ககள ச�ணரகள�க இரநத�ரகமள� அவரகமள பகத� இயககதலதயம உரவ�கக�ன�ரகள. 
ச�ணமம ஜப\ததமம அடபபலடய�ல வண�கரகள�ன �தஙகள எனற�ல பகத�ய�யககம சதத�ரரகள�ன �தம. மவளவ�கலளயம 
தததவச�நதலனலயயம அடபபலடய�கக ஜக�ணடத ப�ர��ண ஷதர�யரகள�ன மவத�தம.  வ�ரதஙகலளயம 
தததவச�நதலனகலளயம த�ய�னதலதயம அடபபலடய�கக ஜக�ணடத லவச�யரகள�ன ச�ண-ஜப\தத �தஙகள. 
த�ரவ�ழ�ககள, பணடலககள, கல�கள ஆக�யவறலற அடபபலடய�கக ஜக�ணடத சதத�ரரகள�ன பகத� இயககம.

பகத� இயககம ச�ண ஜப\தததத�ன ச�ரசம, அக�மலசமப�னற ப� அடபபலட �த�பப�டகலள மனஜனடததத. ச�ணதத�ன 
ச�கக��ன தததவ வ�த�கலள அத வளரககவ�லல� எனற�லம அமனக�நதவ�தம மப�னற கரததககள பகத� இயககதத�லம 
ஆழ��க இரநதன. எல�� ப�ரலவகலளயம ச���க �த�ககம ச�ரச மந�கக பகத� இயககதத�ன ஜபரமப���ன ஞ�ன�கள�டம 
இரநதத.

பகத� இயககம த��ழகதத�ல இரநத ம�ம� ஜசனற ப�நறற�ணடகக����க பரவ� வட இநத�ய�லவ மழல�ய�க 
லகபபறற�யத. கலடச�ய�க லசதனய �க�பப�ரப வலரய�ல பகத� இயககதத�ன அல� ந�டததத. கல�கமள பகத� இயககதத�ன 
ஊடகம எனபதன�ல லசவதலதவ�ட லவணவம ம�ம� எழநதத. வட இநத�ய� ஜபரமப�லம லவணவதலதச ச�ரநதமத.

த��ழகதத�ன ந�டடகமக�டலடச ஜசடடய�ரகளம, லசவமவள�ளரகளம, லசவ மத��ய�ரகளம பகத� இயககததகக மனனர 
ச�ணரகள�க இரநத ப�னனர லசவரகள�க ஆனவரகள என அவரகள�ன ஏர�ள��ன சடஙககள ஆச�ரஙகள வழ�ய�கச 
ஜச�ல�மடயம. ஜசடடய�ரகள�ல பத�மனழ�ம நறற�ணடலகட ச�ணரகள இரநத�ரகக�ற�ரகள. வட இநத�ய வண�கரகள�ல 
ஜபரமப���னவரகள லவஷணவ �தததககச ஜசனற�ரகள. ஒரச�ர�ர ச�ணரகள�கமவ ந�டதத�ரகள.

இனறம இநத�ய�வ�ல ச�ணரகள மகக�ய��ன வண�கககழமவ. ச�ணம அவரகளகக வண�கதத�ன பகத�ய�க 
அறமஜசயதல�யம மப�த�தத�ரகக�றத. இநத�ய�வ�ல ��கபஜபரமப���ன அறந�றவனஙகள ச�ணரகள ந�றவ� 



நடததவனத�ன. த��ழகதத�லமகட ஜபரம அறகஜக�லடகள ஜசடடய�ரகளலடயலவ. ப�ற பணப�டகள�ல எள�ய �ககளகக 
வண�கசசமகம ��த இரககம கசபபகள இஙமக இல���ல மப�னத இநத அறமஜசயயம �னந�ல�ய�ன�லத�ன.

க�நத� லவஷணவதலத தழவ�ய வண�க ச�த�லயச மசரநதவர. பன�ய� எனபத வ�ண�ஜய எனற சமஸக�ரதச ஜச�ல��ன 
�ரஉ. [ப�ண�ஜய, ப�ன�ய, பன�ய�] அத வண�கன எனற த��ழசஜச�ல��ன சமஸக�ரத எடதத�ளலக. பன�ய� எனற 
ஜப�தசச�த� அலடய�ளததககள க�ர�தத�ல உளள ‘ம��த’ எனற ப�ர�லவசச�ரநதவர க�நத�. ம��மதஸவர� அனலன 
எனற ஜச�ல�ககடய பத�ஜனடடகரஙகளலடய த�யஜதயவதலத வழ�படம ப�ர�வ இத. இவரகள வ�ழநத பகத� ம��மதர� 
எனற ஜச�ல�பபடடத. அத���ரநத இவரகள�ன ச�த�பஜபயர வநதத.ம��தத�கள�ல ப�ர��ணரகளம லவச�யரகளம 
சதத�ரரகளம உணட. க�நத� ஒர ம��த� பன�ய� என��ம.

இஙமக ஒனலறக கவன�ககமவணடம. ஒர �ககளகடடம ச�ண �தததககள இரககமமப�மத க�ஜதயவமமப�னற ப�ற 
ஜதயவஙகலள வணஙக��ம. த��ழந�டடலம ச�ணம வலவ�க இரநதமப�மத க�ஜதயவ வழ�ப�டம இரநதத. ச�ணம ஓர 
உயரந�ல��த��க அவரகளடன இரககம. இபமப�த ந�ம ��டச���லயயம ச�வஜபர��லனயம ஒமரச�யம 
வழ�படவதமப��. ம��த�பன�ய�ககள ஜபரமப�லம ச�ணரகள�கமவ பத�மனழ�ம நறற�ணடவலர இரநத�ரகக�ற�ரகள. 
அக�த�ப�த அரமக உளள த�நதக� [Dhandhuka] எனற ஊர�ல இவரகள�ன ச�ண�ட��யம உளளத. வ�தவ�ன எனற 
இடதத�ல ம��த பன�ய�ககள�ல கடடபபடட 500 ச�ண மக�ய�லகள உளளன.

க�நத�ய�ன கடமபம லவஷணவ �ததலத தழவ�யமப�த�லமகட ச�ணரகள�கவம இரநத�ரகக�ற�ரகள. இலத இஸ����ய 
க�ற�ததவ �தஙகளககச ஜசலவதமப�� ப�ரகக��க�த. ச�ணம ப�வ�னபபடட பகத� இயககம ம�ம லசவமம லவணவமம 
வலபஜபறறப�ன ஏறதத�ழ மநநற�ணடகள மக�டககணகக�ன �ககள ஒமரச�யம ச�ணரகள�கவம 
லசவலவணவரகள�கவம கடமவ க�ஜதயவ வழ�ப�ட ஜக�ணடவரகள�கவம இரநத�ரகக�ற�ரகள. க�நத�கடமபம ச�ண 
ஆச�ரஙகலள மபண� வநதத. க�நத�ய�ன அம�� பத��ப�ய ச�ணததறவ�ய�ப மபச�ர� சவ��� எனபவலர கரவ�க 
வழ�படடவநத�ர. அவமர க�நத� �ணடன ஜசனறமப�த லசவ உணலவயம ப�ற ஆச�ரஙகலளயம வ�டவத�லல� எனற 
சதத�யம வ�ஙகசஜச�ல�� பத��ப�யகக ஆம��சலனஜச�னனவர எனற சதத�ய மச�தலனய�ல க�நத� ஜச�லக�ற�ர.

ஆகமவ க�நத�லய ஒர ச�ணர�கவம ந�ம எடததகஜக�ளளமவணடம. அவர ப� இடஙகள�ல ச�ண ஆச�ரஙகள ம�ல 
தனககளள நமப�கலகலயச ஜச�லக�ற�ர. இநத�ய�லவ ஒரஙக�லணதத ச�ணக கரதத�ய��ன ச�க�� ந�டச�மய க�நத�. அவர 
ஜச�னன அக�மலச எனபத ச�ணதத�ன ஆத�ர��ன மக�டப�டத�ன. க�நத�யபமப�ர�டட வழ�மலறகள�ன சதய�கரகம, 
உணண�வ�ரதம மப�னறலவ பறப� நறற�ணடகளகக மனனமர ச�ணமன�கள பயனபடதத� ஜவறற�கணடலவ.

இநத�ய வர��றலற எடததபப�ரதத�ல இநத�ய�லவ ஒரஙக�லணதத மனஜனடபபத�ல இரமப�கககள உளளன எனபலதக 
க�ண��ம. ஒனற ப�ர��ண-ஷதர�ய வழ�மலற. ஒர ல�யதலத உரவ�கக� அதனம�ம அலனததபப�ர�வரகளடனம  
வ�ர�வ�ன உலரய�டல� ந�கழதத� அதறமகறப தனலன ��றற�யல�ததகஜக�ணட தன ஜநக�ழவ�ன கடடல�பபககள 
எல��லரயம உளள�ழததகஜக�ளவத அதன வழ�. எல�� ப�ர�வ�னலரயம க�ழ க�ழ�க அடககதல அதன இயலப. அதறக 
ஞ�னதலதயம ஆயததலதயம ஒமர ச�யம பயனபடதததல அதன வழ�மலற.

இரணட�வத, ச�ண  ஜப\ததரகள�ன வழ�மலற— . ஒர ல�ய மந�ககதலதச ச�ரநத எல��ரம பஙஜகடககககடய ஒர 
ச�ரசதலத உரவ�ககதல. வனமலறயறற வழ�ய�ல அலனவலரயம த�ரடடதல. ச�ண-ஜப\தத வழ�மலறகள�ன இனஜன�ர 
வடவம� பகத� இயககதத�ன வழ�மலறய�கம.

த��கர, அரவ�நதர மத��மய�ர மனலவததத ப�ர��ண-ஷதர�ய வழ�மலறலய எனபலதக க�ண��ம. த��கர அவரத 
எழததககள�ல ��கவ�ர�வ�கமவ அலத எழத�ய�ரகக�ற�ர. அகக��தத�ல ச�தத�ய��னஜதன அலனவரககம ஜதர�நத�ரநத ஒமர 
வழ�மலற அதமவ. அதறக எத�ர�க இரநத வழ�மலற மக�கம� மனலவதத ஐமர�பப�ய ப�ர�ள�னற அரச�ய��ன வழ�மலற. 
அதறக இநத�யப�ரமபர�யதத�ல மவரகள இலல�. ஆகமவ அத இஙமக மவரனறவம இலல�.

ப�ரத�ய�ன ப�டலகள�ம�மய ந�ம அலத ப�ரகக��ம. ‘ச�வ��� தன பலடவ�ரரகளகக உலரததத’ ‘ப�ஞச���சபதம’ மப�னற 
கவ�லதகள�ல அவர ஷதர�ய வ�ர�யதலதமய மனலவகக�ற�ர. ‘ப�ரததனமப�ல வ�ழ�ய�ன�ல வ�ளககவ�ய’ எனற 
பத�யப�ரததலத அவர அர�ªனவ�ரததடன இலணததபப�ரகக�ற�ர. ஏஜனனற�ல அகக��தத�ல ��கநத �ன எழசச�லய 
அள�தத ஒர கரதத அத. அத ஒனமற வழ� என கரதபபடடத.

க�நத� இநத�ய �ரப�ல இரநத, அபமப�த மறற�லம �றககபபடடரநத, இரணட�வத ஜவறற�கர��ன வழ�லய அரச�யலககக 
ஜக�ணடவநத�ர. அத ச�ணரகள�ன வழ�. த��கரம அரவ�நதரம ப�ர��ண-ஷத�ர�யரகள. க�நத� பன�ய�. இநத�ய�வ�ல ஒர 
ச�தவ�க இலணபலப உரவ�கக�ய ��ஜபரம வண�கப பணப�டடன ந�டச�த�ன க�நத�. ச�ண-ஜப\ததப பணப�டம பகத� 
இயககப பணப�டம சர�வரக க�நத ஒர க�லவ. அவரககபப�னன�ல அக�மலசலய வழ�மலறய�கக ஜக�ணட, கலவ�லயயம 
�ரததவதலதயம வழ�மலறய�கக ஜக�ணட, ஒர ��ஜபரம ப�ரமபர�யம இரநதத.

[ம�லம] 

க�நத� எனற பன�ய� 2
��ய�ட ரட�லப �றறம சசன மஹ�பர ரட�லப எழத�ய ‘ப�ன நவ�னததவ க�நத� �றறம கடடலரகள’ [Postmodern Gandhi 
and Other Essays Lloyd I. Rudolph, Susanne Hoeber Rudolph  ] ந��ல ஒர கற�பப�டததகக கடடலர இரகக�றத. 
‘மக�லழததனம ��த�ன அசசம’ எனற அககடடலர இநத�ய ச�த�கள�ன �ன அல�பப�ல த�ரமம மக�லழததனமம 
எவவ�ஜறல��ம ப�ரமபர�ய��க உரவ�க�ய�ரநதத எனற அகக�� ப�ர�டடஷ கற�பபகள�ன அடபபலடய�ல ஆர�யநத அநத 



�னந�ல�களம�ல க�நத�ய�ன பஙகள�பப எனன எனபலத 
வ�ர�வ�கபமபசக�றத.

இநத�ய�லவ ஆளவநத ப�ர�டடஷ�ர தஙகளககப ப�னன�ல 
வரபவரகளகக�க கற�பபகலள எழத� லவததசஜசனற�ரகள. அலவ 
ப�னனர மகக�ய��ன வர��றற ஆவணஙகள�க ஆய�ன. 
உத�ரண��க �தர� கனடர� ��னவல எழத�ய  ஜ�.எச.ஜநலசன 
த��ழக �ககலள அவரத ஆத�ககமந�கக�ல ச�த�யடபபலடய�ல கண 
இயலபகலளக கறப�ததச ஜசலவலதக க�ண��ம.

”மப���பப�வலன ஜக�ணட ப�ர��ணன [Pharisaical] சடடஙகமள 
இல��த �றவன, கஞசததன��ன ஜசடட, சயந�வ�த�ய�ன 
ஜவளள�ளன,�நத��ன ந�யககன, தநத�ர��ய பதஙகம களளன 
[skulking] ந�ல�ஜக�ளள�த கறவன, கறஜகடட பலறயன [licentious] 
ஆக�யலவமய கர�ய அவத�ன�பப�ன ம�ம ஜதள�வ�க 
ப�ர�ததற�யததகக இசச�த�கள�ன உளள�ரநத இயலபகள’‘ [ப�கம 
I ,பககம 16 . The Madura Country -A manual J..H..Nelson] எனற 
ம�.எச.ஜநலசன ஜச�லக�ற�ர. இத�ல இநத�யரகலளப பறற� அவர 
ஜக�னடரநத இளகக�ர��ன ப�ரலவ இரநத�லம இத அகக�� 
ப�ர�டடஷ ஆயவமலறலயயம க�டடக�றத

இநத பத�வகள�ன மந�ககம எனனவ�ன�லம இநத�ய சமகதத�ன ச�� 
இயலபகள அத�ல க�ணகக�லடகக�னறன.ச�த�யல�பப�ன ம�ம 
இனன�ரகக இனன ஜத�ழ�ல எனபத நறற�ணடகள�க 
உறத�பபடடரநதல�ய�ல இநத�ய ச�த�கள�ன கணஙகள அதறமகறப 
அல�நத�ரநதன. இநத�ய சமகதத�ல மப�ரபர�வதறக�ன ச�த�கள 
தன�ய�க இரநதன. மப�ரககணம எனபத ஜபரமப�லம 
அவரகளககர�யத�கமவ இரநதத. இலதததவ�ர பழஙகடககணம 
ஜக�ணட ச�� ச�த�கள பச��டமதனல� ஜக�ணடரநதன.

ஆய�னம ஜப�தவ�க இநத�ய�வ�ன ��கபஜபரமப���ன �ககள 
வனமலறயறறவரகள�க ச�ரச மந�ககம ஜக�ணடவரகள�க 
இரநத�ரகள. இதறகக க�ரணம இநத�யகணதலத ந�ரணய�ததத 

ச�ணம எனபமத. நமமலடய கல�, இ�கக�ய, பணப�ட அலனததம� அநத ச�ரசசசழ��ல நடநத ந�ணட கரததபபர���றறம 
ம�ம உரவ�க� வநததத�ன.

இததலகய சமகம ��த பஜத�னற�ம நறற�ணடமதல அல�யல�ய�க வநத ம��த�ய அனன�யபபலடஜயடபபகள , 
சலறய�டலகள இஙக�ரநத மப�ரகக�ன அல�பபகலள ஜநடஙக�� த�ககதலகள வழ�ய�க மறற�கமவ 
அழ�ததவ�டடரநதன.  இதன தனனமப�கலகலயயம வ�ரதலதயம இல�����கக�வ�டடரநதன. எஞச�ய சர�சர� இநத�யன�ன 
�னந�ல� எனபத பண�நதமப�வதம பதஙக�வ�ழவத��கமவ இரநதத என அகக�� ப�ர�டடஷ ஆடச�ய�ளரகள 
கரத�ன�ரகள. 

தஙகள கடடலரய�ல ��ய�ட ரட�லப �றறம சசன மஹ�பர ரட�லப அகக�� இநத�ய ந�த�ய�ளரகள�ன  ம�மஸ 
·ப�ஸ���ஸ ஸடபன [ James Fitzjames Stephen]  ஆடச�ய�ளரகள�ன கரஸன ப�ரப மத��யவரகள இநத�ய சமகதலத 
ஆணதனல� ஜக�ணட சமகஙகள ஜபணதனல� ஜக�ணட சமகஙகள என இரணட�கப ப�ர�ததச ஜச�லவலதக 
கற�பப�டக�ற�ரகள. ஜபணதனல� ஜக�ணட சமகஙகமள இநத�ய�வ�ல அத�கம. அவரகள வண�கமம மசவகமம 
ஜசயயககடயவரகள.

ஆணதனல� ஜக�ணட சமகஙகள என அவரகள கரத�ய சமகஙகள�ன இஸ����யர, ச�கக�யர மப�னறவரகலள 
அரவலணதத தஙகளடன மசரததகஜக�ணட�ரகள. த��ழந�டடல மதவரகள மத��ய ஏர�ள��ன ஆணதனல�ஜக�ணட 
ச�த�கலள கறறபரமபலரச சடடம [ Criminal Tribes Act (CTA) 1871] ம�ம ஒடகக�ன�ரகள. இவவ�ற இநத�ய ந��பபரபலப 
மறற�கமவ தஙகள ப�டககள ஜக�ணடவநத�ரகள.

இஙமக இனஜன�ர ஆரவமடடம வ�ஷயம உணட. ப�ர�டடஷ�ர ஐமர�பப�யசமகஙகலள ஒடடஜ��தத��க ஆணதனல� 
ஜக�ணட சமகஙகள எனறம க�லழ சமகஙகலள ஜபணதனல� ஜக�ணடலவ எனறம வகதத�ரகள. க�லழசசமகம 
மதககமறற ந�னறவ�டட ஒனற, ஜசயலககம இல��தத எனற எணண�ன�ரகள.

இநத�ய சதநத�ரபமப�ர�டடம ஜத�டஙகமமப�த இஙமக ஷதர�ய சகத� எனற ஜச�ல�பபடட அல�பப மறற�கமவ  ச�தற�ச 
ஜசய��ழநத க�டநதத. ப�ர�டடஷ�ர இநத�ய�வ�ல நலழநதத மதல நறறககணகக�ன மப�ரககளஙகள�ல அலத எள�த�ல 
ஜவனற�ரகள. அதன கலடச� அட எனபத 1857 ல நடநத இநத�ய� சதநத�ர எழசச�த�ன. அத அதன உளமரணப�டகள�ல 
மழல�ய�க மத�றகடககபபடடத.

இநத�ய �ற��ரசச�ய�ன ஜத�டகக க��மமதம� இநத�ய�வ�ன ஷதர�ய வ�ர�யதலத ��ணடம எழசஜசயயமவணடஜ�னற 
கனவ மனலவககபபடடத ரட�ல·ப தமபத�கள தன ந��ல வ�மவக�னநதர எபபட ‘மறக�ய தலசகளம இரமப���ன 



நரமபகளம ஜக�ணட’ இலளஞரகளகக�க அலறகவ�ன�ர எனபலத 
சடடகக�டடக�ற�ர. அநத அலறகவல�மய த��கர மனஜனடதத�ர. 
ஷதர�ய ஆறறல� ��ணடம ஒனறத�ரடடவம அலதகஜக�ணட ப�ர�டடஷ 
ஆடச�கக எத�ர�ன ஒர மப�லர நடததவமத�ன த��கர மயனற�ர.

அநத மயறச� ஜவறம வ�ரதலத இ�டச�யவ�த��க இரநதமத ஒழ�ய 
எஙகம� எநத ஜபர�ய ப�த�பலபயம உரவ�ககவ�லல�. உத�ர� 
பயஙகரவ�தம எனற எலல�கக அபப�ல அத ஜசல�வ�லல�. இனனம 
ஜச�ல�பமப�ன�ல அத ஒர வஙக ந�கழவ எனபதறக ம�ல 
வளரவ�லல�. அநத வழ�லய எவவலகய�லம இநத�ய�வ�ல 
பயனபடதத�ய�ரகக இய��த.  மயனற இடஙகள�ல வ�லளவகள 
பர�த�பகர��க இரநதன.

��கசச�றநத உத�ரணம ஜநலல� எழசச�த�ன. 
வ.உ.ச�தமபரமப�ளலள,சபர�ண�ய ச�வ�, ந��கணடப�ரம�ச�ர� ஆக�மய�ர�ன 
மயறச�ய�ல ஜநலல�ய�ல உரவ�ன ஆயதபபரடச�கக�ன ஏறப�டகலள 
இபமப�த வ�ச�ககமமப�த அவரகளகக ஆயதபமப�ர�டடம எனற�ல 
எனனஜவனமற பர�நத�ரககவ�லல� எனற எணணம� உரவ�க�றத. 
ஆயதபபய�றச�ஜபறவத அண�த�ரளவத அலனதலதயம மறற�லம மத�ர� 
இ�டச�யவ�தததடனத�ன அவரகள ஜசயத�ரகள. அத�கபடசம 
அவரகள�ல மடநதத ஆஷ தலரய�ன ஜக�ல� �டடம�.

அநத ஆயதபபரடச� எனபத ஜபரமப�லம நடததர வறகததப 
ப�ர��ணரகள�ல கறபலனஜசயயபபடடத. அவரகள தஙகலள 
ஷததர�யரகள�க ��றற�கஜக�ளள மயறச� ஜசயதனர. 
த�ரஜநலமவ��பபகத�ய�ல இரநத ஷதர�ய �றவரகள தஙகள 
அலறகவல�க மகடட ஜப�ஙக� வரவ�ரகள என ந�லனததனர. ஒனறம 
நடககவ�லல�. ஜக�சலவ அடபபதமப�� ஜநலல�கக�கதலத ப�ர�டடஷ அரச ��க��கக கலறவ�ன ர�ணவ ப�தத�ல 
அழ�ததத. ப�னப சதநத�ரம க�லடககம க��மவலர ஜநலல�ய�ல எநதவலகய�ன சதநத�ரபமப�ர�டடமம ந�கழவ�லல�

எனன தவற நடநதத? இநத�ய ஷதர�ய வ�ரம க���வத�ய�க� ஒர நறற�ணட த�ணடவ�டடஜதன அநத ப�ர��ணரகள 
அற�யவ�லல�. ஷதர�ய வ�ரம எனபத நவ�ன அரச�யல மப�ர�டடஙகளககர�ய வழ�மலற அல� எனறம இநத�ய�வ�ல 
அரச�யலடன ஜத�டரமப இல���ல நறற�ணடகள�க வ�ழம மக�ட�னமக�ட எள�ய �ககள அரச�யலபடததபபடட 
உர�ல�பமப�ர�டடததகக வரமமப�த �டடம� ��றறஙகள ந�கழம எனறம அவரகள பர�நதஜக�ளளவ�லல�. அவரகள 
அர�ªனனம,ச�வ���யம, கரமக�வ�நத ச�ம�னம வ�ழநத க��கடடதத�ல வ�ழநத�ரகள.

இததலகய உத�ர�கக�கஙகள இநத�ய�வ�ல ப� பகத�கள�ல ந�கழநதன. மதசம எனற கரதமக�லள அனலறய �ககளகக 
பரவ��க எடததசஜசல� அலவ பயனபடடன. க�கஙகள�ன ப�ர�சச�ர �த�பப ��க அத�கம. ஆன�ல அலவ உடனடய�க 
அடககபபட��ல ஜபர�த�க ந�டதத�ரநத�ல மபரழ�லவமய உரவ�கக�ய�ரககம. ��கசச�றநத உத�ரணம 1921 ல மகரளதத�ல 
நடநத ��பப�ள� க�கம.  

க�ரணஙகள இரணட. ஒனற, ப�ர�டடஷ�ர அனற உ�க�ன ��கசச�றநத ர�ணவதலத லவதத�ரநத�ரகள. ஜத�ழ�றபரடச� 
நடநத ஒர மபரரச�ன ஜத�ழ�லநடபதத�ல ச�றநத ர�ணவம அத.  உ�கம மழகக இரநத எலல�ய�ல�� வளஙகலள தன 
லகய�ல லவதத�ரநதத.

அநத ர�ணவதலத இனஜன�ர ஜத�ழ�லநடப மபரரச�ன ர�ணவம �டடம� எத�ரஜக�ளள மடயம. அபபட இரநதமகட 
ப�ர�டடஷ�லர எவரம� மத�றகடகக இய�வ�லல� எனபமத வர��ற. க�ரணம சக ஜத�ழ�லநடபமதசஙகளடன ர�ணவ 
ஒபபநதஙகள ஜசயதஜக�ணட அசசவ�ல� அத சநத�ததத.

இரணட�வத�க, இநத�ய�வ�ல ப�ர�டடஷ�ர இஙக�ரநத மக�ட�னமக�ட �ககள�ல ஆன கடல�சசமகதத�ன அஙக�க�ரதத�ன 
அடபபலடய�ம�மய  ஆடச� ஜசயத�ரகள. ப�ர�டடஷ�ர இஙமக வரமமப�த இஙக�ரநத அரசகள ந��பப�ரபததவ அரசகள.  
அவறறகக ��ற�க  மத��ள�ததவ அரச ஒனலற ப�ர�டடஷ�ர மனலவதத�ரகள.ந��பப�ரபததவதலதவ�ட மனமனற�ய 
ந�த�மலறயம ந�ரவ�க மலறயம மத��ள�ததவததகக உணட. ம�லம ப�ர�டடஷ�ர இநத�ய�வகக வநத க��தத�ல இஙமக 
மபரரசகள ச�லதநத ஒரவமர�ஜட�ரவர மப�ர�டடகஜக�ணடரநத ப�நற ச�னனஞச�ற ஆடச�ய�ளரகள மறற�லம 
அர��கந�ல� ஒனலற உரவ�கக�ய�ரநத�ரகள!

ஆகமவ இஙகளள �ககள ப�ர�டடஷ�லர ஆதர�தத�ரகள. அநத ஆதரவ�னமபர�ம�மய அவரகள இநந�டலட ஆணட�ரகள. 
��ஜபரம ப�ர�டடஷ ர�ணவம வ�சவ�சம ��கக இநத�யவ�ரரகள�ல ஆனத�க இரநதத. ����யனவ���ப�கக�ல ஜ�னரல 
டயர தல�ல�ய�ல இநத�யபஜப�த�ககலளச சடட வ�ழதத�யத இநத�ய�வ�ன �கதத�ன ஷதர�ய வல�ல�கள�ல ஒனற�ன 
கரகக�ககள�ன பலடத�ன. ப�ர�டடஷ ஆடச�ய�ன ப�ரம��ணட��ன ந�ரவ�க அல�பப இநத�யரகள�ல ஆனத�கமவ இரநதத.

ம�லம ஒரமபசசகக�க த��கர�ன கனவபபட இநத�ய�வ�ன ஷதர�ய சகத� எழசச�ஜபறற ப�ர�டடஷ ஆடச�லய 
வ�ழதத�ய�ரநத�லம அத எததலகய ஆடச�லய உரவ�கக�ய�ரககம?
ஒர ச�றப�னல�ய�னர ஜ��தத சமகதத�ன��தம ஆத�ககம ஜசலதத ஆரமப�தத�ரபப�ரகள. ��ணடம ந��பப�ரபததவ ஆடச�மய 



உரவ�க�ய�ரககம. அலனவரககம அத�க�ரமளள �னந�யகததகக ந�ம 
வநதமசர ��ணடம ஒர �ககள எழசச�யம மப�ர�டடமம மதலவபபடடரககம.

அநத வர��றறச சநதரபபதத�லத�ன க�நத� அரச�யலககள நலழக�ற�ர. அவர 
வநத க��கடடதத�ல க�ஙக�ரஸ ஏன மச�ன�ய�ன ஓர அல�பப�க இரநதத 
எனபலத ம�ம� ஜச�னன ப�னனண�ய�லத�ன ப�ரகக மவணடம. அபமப�த 
அரச�யலககள இரநதவரகள இரணமட தரபப�னரத�ன. ஐமர�பப�ய 
ப�ர�ள�னறமலறலய நமப�ய உயர�டடதத�னர. இநத�ய�வ�ன ப�ர��ண-
ஷதர�ய ப�ரமபர�யதலத ��டஜடடகக வ�ரமப�ய �ரபவ�த�கள. இரவரம� 
��கசச�றப�னல�ய�னர. ��த�பஜபரமபகத� �ககள அரச�யலணரவ�ல���ல 
தஙகளகமக உர�ய தயககததடன ஜவள�மய வ�ழநதஜக�ணடரநத�ரகள.

‘அக�மலசபமப�ர�டடதத�ன மத�றறவ�யகள, தலஸமத�யம க�நத�யம 
அவரகள�ன வர��றறபப�னனண�ய�ல’ எனற ந��ல ஆயவ�ளர�ன ��ரடடன 
க�ர�ன [The Origins of Nonviolence: Tolstoy and Gandhi in Their Historical Settings: 
Martin Burgess Green] க�நத�ய�ன அக�மலசமந�கககக இநத�ய�வ�ன 
ஜத�னல�ய�ன ச�ணபப�ரமபர�யதத�ல உளள மவரகலள வ�ர�வ�க 
ஆர�யக�ற�ர. வர��ற மழககமவ இநத�ய�வ�ன எள�ய வ�வச�ய �ககள�லடமய 
அக�மலசபமப�ர�டடம, அரசகக ச�தவ�க��ன மலறய�ல எத�ரபப ஜதர�வ�ததல 
இரநதவநத�ரகக�றத எனற க�ர�ன கறக�ற�ர. அநத மப�ர�டடம ஒறறல� 
ம�மம ஆன� வல�ல� ம�மம தஙகல எத�ரபலப பத�வஜசயவத�கமவ 
இரநத வநதளளத எனக�ற�ர. க�நத�ய�ன ஜத�டககம அஙக�ரநதத�ன.

க�நத� அநத எள�ய �ககள�டம மபச�ன�ர. அவர 1915 ல இநத�ய மதச�ய 
க�ஙக�ரஸ�ன வரட�நதர��ந�டடல மபச�ய மதலமபசமச அலதபபறற�தத�ன. 
‘எஙமக ஜப�த�ககள?’ எனற மகடட�ர க�நத�. அநத மக�ட�னமக�ட 

�ககலள அரச�யலககக ஜக�ணடவர மயனற�ர. அதறக�ன ஆயதம அவர�டமத�ன இரநதத. அத இநத�ய�வ�ன 
ச�ணபப�ரமபர�யம. அலததத�ன அவர அக�மலச எனறமபர�ல மனலவதத�ர. அதமவ இநத�ய�வ�ல ��ஜபரம �ககள 
பஙமகறபளள ஒர �னந�யக சகத�ய�க ��ற�யத.

க�நத�ய�ன வரலக இநத�ய �ககளகக எலத அள�ததத என மநர கற�பப�டவலத ரட�லப தமபத�ய�னர அவரகள�ன ந��ல 
ம�றமக�ள க�டடக�ற�ரகள. ”அவர [க�நத�] ஜச�னன ஜபரமப���ன வ�ஷயஙகள எஙகள�ல ஓரளவகமக 
ஒபபகஜக�ளளபபடடன, அல�த மறற�க ந�ர�கர�ககபபடடன. ஆன�ல இத இரணட�மபடச��னமத. அவர எஙகளககக 
கறப�ததவறற�ன ச�ரம அசச��னல�, உணல�, அவறறடன ஜத�டரபளள ஜசயலககம ஆக�யலவமயஸ த�டஜரனற �ககள�ன 
மத�ளகள�ன ��த�ரநத அசசதத�ன கர�ய சல� வ��க�யதமப��த மத�னற�யத. கணடபப�க மறற�ல��க அல�. ஆன�ல 
ப�ர��பபடடம அளவகக! அத ஒர உளவ�யல ��றறம. க�டடததடட ஒர உளவ�யலந�பணன மப�� அவர �ககள�ன 
இறநதக��ததககள ஊடரவ�சஜசனற அவனலடய உளசச�ககலகள�ன மவரகலளக கணடப�டதத அவறலற அவனகமக 
க�டடகஜக�டதத அநதசசல�ய�ல இரநத அவலன வ�டவ�தத�ர”

இதத�ன இநத�ய அரச�ய��ல க�நத�ய�ன பஙகள�பப. அவர இநத�ய�வ�ன மக�லழய�ன �ககளகக தனனமப�கலகலயயம 
லதர�யதலதயம ஊடட அரச�யலககக ஜக�ணடவநத�ர. நறற�ணடகள�க கர�றறப பதஙக�க க�டநத அநத �ககள ஒர 
ஜபரம சகத�ய�கத த�ரணட உ�க�ன ��ஜபரம ச�மர�ஜயததகக எத�ர�க அலறகவல வ�டதத�ரகள. இநத�யபபணப�டட 
ப�ரமபர�யதலத லவததபப�ரதத�ல அலத ஒர ச�ணமன�வரத�ன இநத�ய�வ�ல ஜசயத�ரகக மடயம. அத க�நத�த�ன.

ஆகமவத�ன இநத�ய�வ�ன எள�ய மக�ணட இன �ககள ச�ணமன�வலரக கற�பப�ட அவரகள லகய�ளம �க�த�� எனற 
ஜச�லல� அவரகக அள�தத�ரகள. அவர இநத�ய�வகக வநத தன பண�லய ஆரமப�தததம� அநதச ஜச�ல அவர ��த 
படநதவ�டடத . ப�னனர அநதச ஜச�லத�ன அவலர இநத�ய� மழகக எள�ய �ககள�டம ஜக�ணடஜசனறத. வ�மளநத� 
பலடநடததம ஷதர�யனககப பத�ல �ய�லப���தமத�லகயடன ஒர ச�ணமன� தஙகலள வழ�நடதத வநதவ�டட�ர எனற 
எணணதலத அத இநத�யப பணப�டடன ஆழ�னததககச ஜச�னனத.

இபபடசஜச�ல���ம, 1915 ல இநத�யச சதநத�ரபமப�ர அதன த�ரபபமலனபபளள�லய அலடநதத. ��தவ�த�கள�ன மப�கக�ல 
அத�ரபத� அலடநத க�ஙக�ரலஸ த��கர தரபப லகபபறறம ந�ல� ஏறபடடத. க�டடததடட இநத�ய� த��கர�ன வனமலற 
ச�ரநத மநரடபமப�ர�டட அரச�யலககள பகககடய தரணம அத. அபமப�தத�ன க�நத� உளமள வநத�ர

இநத�ய சதநத�ரபமப�ர�டடதத�ல இநத�யப ப�ரமபர�யம அள�ககம இர வழ�கள த�றநத�ரநதன. ஒனற ப�ர��ண-
ஷதர�யரகள�ன இநத வழ�. இனஜன�னற லவச�யரகள�ன ச�ண வழ�. மதலவழ� ரம�� கனம ��ககத. உத�ரபமப�ர�டடதலத 
மந�கக�ச ஜசலவத. இரணட�வத வழ�, சதவ கணம ஜக�ணடத. ச�தவ�கபமப�ர�டடதலத மந�கக�ச ஜசலவத. மதலவழ�ய�ல 
வ�ரரகளகமக இடம. இரணட�ம வழ�ய�ல எள�யய �ககளகமக இடம. ச�ணப பணப�டடல இரநத மலளதத பகத� 
இயகக��க உரவ�ன �ரப அத. க�நத� அதன ந�டச�. சர�ய�ன தரணதத�ல  க�நத� உளமள வநததன�ல �டடம� 
இரணட�வத வழ� த�றகக மநரநதத. இநத�ய� மபரழ�வகள�ல இரநத தபபவம ஒர �னந�யக அல�பப�க இனறவலர 
ந�ளவம அதமவ க�ரணம. அதறக�கமவ ந�ம க�நத�கக கடனபடடரகக�மற�ம.

க�நத�ய�ன தன வ�ழந�ள மழகக எத�ரஜக�ணட எத�ரபபகள ஜபரமப�லம எல��ம� இநத இர வழ�களகக இலடமயய�ன 
மரணப�ட ம�ம உரவ�னலவமய எனபலதக க�ண��ம. ஆரமபதத�ம�மய த��கர தரபப அவரகக கடல�ய�ன எத�ரபலப 



அள�ததத. ப�னனர இநத�க�சலப அவலர இநத�ய�லவ மக�லழததனதத�ல கடடபமப�டடவர�கமவ ப�ரததத. 
இநத�க�சலபய�ன அகக�� ப�ரசரஙகள�ல க�நத� இநத�ய சமகதத�ல ‘ஜபணல�லய’ வளரததவர எனமற [ என மந�கக�ல 
சர�ய�க!] கறறமச�டடபபடக�ற�ர. ப�னனர சப�ஷ சநத�ரமப�ஸ¤டனம பலமவற த�வ�ரவ�த இயககஙகளடனம க�நத�கக 
ஏறபடட மரணப�டகள அலனததககம� இநத அமசம� மகக�ய��ன அடபபலடய�கம.

இனறவலர க�நத� இநத�ய�வ�ன ஷதர�ய வ�ர�யதலத தடததவ�டட�ர எனற இநதத�வ�ரவ�தத தரபப கறறம 
ச�டடக�றத.ப�ரகக ‘இநத மதச�யதத�ன தறக���க �லறவ ,க�நத�யம அவரத சதநத�ரபமப�ர�டடமம’. [Eclipse of the Hindu 
Nation: Gandhi and HIS Freedom Struggle , Radha Rajan] க�நத�  ப�ர�டடஷ�ர�ன லகய�ள எனற ஜச�லலம நல அத.  
அலதபமப�� ப� நலகள உளளன.

க�நத� ஜதனன�பர�கக�வ�ல மப�யர யதததத�ல ப�ர�டடஷ�ரககச ச�தக��க இரநதல�ய�லம அவரத மப�ர�டட மலற 
இநத�ய�வ�ல வனமலறலய உரவ�கக� இநத�ய ப�ர�டடஷகடகளகக ஆபதலத ஏறபடதத�த எனபதன�லமத�ன 
ப�ர�டடஷ�ர இநத�ய�வ�ல சதநத�ரபமப�ர�டடம உசசம ஜக�ணட ஒர க��கடடதத�ல க�நத�லயக ஜக�ணடவநத 
க�ஙக�ரஸ¤ககள ந�றவ�ன�ரகள எனற அவரகள ஜச�லக�ற�ரகள. க�நத�லய அவவ�ற உளமள ஜக�ணடவநதவரகள 
ப�ர�டடஷ�ரடன ஒததலழதலத ��தவ�த�களத�ன எனக�ற�ரகள.

க�நத�ய�ன ச�தவ�க வழ�ய�ன ச�தத�யஙகலளப பறற� வ�ர�வ�கமவ மபசமவணடம. அத மக�டககணகக�ன �ககளகக 
அவரகளககச ச�தத�ய��ன மப�ர�டட மலறலய அள�ததத. அவரகலள படபபடய�க அரச�யலபடதத�யத. மரகக��ன 
மப�ர�டடஙகள வழ�ய�க அவரகலள ஒடககமலற மந�கக�த தளள�வ�ட��ல ச�ற�ய ப�ர�நத�யப மப�ர�டடஙகள வழ�ய�க 
ஆரமப ஜவறற�கலள அள�தத உறச�கமடடயத. ஒர ஜபரம �ககளத�ரள�க அவரகலள ��றற� அதன ம�ம 
தனனமப�கலகலய அள�ததத.

க�நத�ய�ன மப�ர�டடம ஒமரச�யம மப�ர�டட��கவம சய ச�ரத�ரதத��கவம இரநதத. க�நத�யபமப�ர�டடஙகள 
மக�ட�னமக�ட �ககலள ஒர ஜப�த இடததககக ஜக�ணடவநதன. அவரகள ஒரவலர ஒரவர சநத�தத உலரய�ட 
வழ�வகததன. ச�த�,ஜ��ழ�,இன,�தப ப�கப�டகள ஜக�ணட இநத�ய�ககள நடமவ நறற�ணடகக����கச ச�தத�ய��ல���ல 
இரநத பரஸபர உலரய�டல க�நத�ய�ன ஜபரம மப�ர�டடஙகள வழ�ய�கமவ நடநதத எனபலத அகக��கடட 
தனவர��றகலள வ�ச�தத�ம� பர�நதஜக�ளள மடயம.

க�நத�ய�ன மப�ர�டடம இநத�ய �ககளகக �னந�யகதலத அற�மகம ஜசயதத. ந��பப�ரபததவ மலறய�ல �னனர�டச�ய�ல 
வளரநத �ககளகக �னந�யகதத�ன அடபபலடப ப�டஙகள க�ஙக�ரஸ உரவ�கக�ய ஹர��ன இயககம, கதர இயககம, 
க�ர��சலப இயககம, ��ஸ சஙக இயககம மப�னற  நறறககணகக�ன அல�பபகள ம�ம� பய�றறவ�ககபபடடன. 
த�.ஜச.ஜச\.ர��ன, மக�லவ.அயய�மதத, க.சநத�னம மப�னறவரகள�ன தனவர��றகள �னந�யக �த�பப�டகலள அற�ய�த 
�ககளநடமவ ஜசனற அநத அடபபலடகலள அவரகளககக கறறகஜக�டதத அல�பபகலளக கடடவத�ல உளள த�ர�த 
சவ�லகலளப பறற�மய மபசக�னறன

உ�க�ன ��கசச�றநத ர�ணவம ப�ர�டடஷ�ரகக ஒரமப�தம பயனபட�த ந�ல�லய க�நத�ய�ன மப�ர�டடஙகள உரவ�கக�ன. 
அவலரபப�னபறற�ச ஜசனற மக�ட�னமக�ட ச���ன�யரகலள அவர நனகற�நத�ரநத�ர. நறற�ணடகள�க மப�ரகள�ல 
அர��கஙகள�ல ஜக�னற கவ�ககபபடடவரகள. அடல�ய�ககபபடடவரகள. அழ�லவ �டடம� வர��ற�கக ஜக�ணட 
தபப�பப�லழததவரகள. அநத �ககலள ஓர அரச�ய�த�க�ர ��றறததகக�க ��ணடம ப��ய�டகள�கக அவர வ�ரமபவ�லல�. 
ப�ர�டடஷ ஆடச�கக அடததள��க இரநத கடல�சசமக ஆதரலவ �டடம ஜ�ல�ஜ�ல� கலரததழ�தத�ர. அதன ம�ம அவர 
இநத மதசதலத வ�டதல� மந�கக�க ஜக�ணடஜசனற�ர. எத�ர�லய அழ�பபதனம�ம அல� நமல� 
தகத�பபடதத�கஜக�ளவதனம�ம� ந�ம வ�டதல� அலடய மடயம என அவர கறப�தத�ர.

இநத�ய�வ�ல எநத ஒர அரச�ய��யககதத�லம க�நத�ய�ன மப�ர�டடஙகள அளவகக ஜபணகள�ன பஙகள�பப இரநதத�லல�. 
க�நத�ய�ன க��கடடதத�ல இநத�யபஜபணகள�ல கலவ�கறறவரகள ஆய�ரதத�ல ஒரவரகட இலல�. ஜபணகளகக தஙகள 
வ�ழகலகலய த�ஙகமள ஜதர�வஜசயயம சதநத�ரம� இரநதத�லல�. ஆன�லம அவர கரல�கமகடட ஜபணகள வநத�ரகள. 
அவரககபப�ன இனறவலர இநத�ய�வ�ல நடநத எநதஒர அரச�ய��யககதத�லம ஜபணகள�ன பஙகள�பப ஜச�லலமபடய�க 
இரககவ�லல�. க�ரணம, அவரத இயககம ஒர ‘ஜபணல�’ததனல� ஜக�ணடரநததத�ன.

ச�ண �ரப�ல இரநத இநத�ய வ�டதல�ப மப�ரகக க�நத� ஜக�ணடவநத இனஜன�ர அமசம அதன ‘ ��ஷனர� ‘ அமசம. 
இநத�ய�ஜவஙகம ச�யபபரபபநரகலள வறல�லயயம மநரல�லயயம ஜக�ளலகலயயம �டடம� ஆயத��கக ஜக�ணட 
அனபப�ய ச�ண வழககதலத க�நத� க�ஙக�ரஸ¤ககள ஜக�ணடவநத�ர. கடமபதலதத தறநத, அலனதத வசத�கலளயம 
உதற�, படடன� க�டநத க�ர��ம க�ர����கச ஜசனற ��ஜபரம ஜத�ணடரபலட ஒனலற அவர உரவ�கக�ன�ர.

க�நத�ய�ன அநத ஜத�ணடரபலடத�ன பத�லனநத�ம நறற�ணடல கப�ரடன ந�லறவலடநத பகத� இயககததககப ப�னப 
இநத�ய ச���ன�ய �ககலள மந�கக�சஜசனற அடதத மபர�யககம. ஜச�ல�பமப�ன�ல அத பதத பகத� இயககததககச ச�ம. 
1921 ல க�ஙக�ரஸ உ�க வர��றற�ம�மய ஓர அரச�ய��யககம மசரதத ��க அத�க��ன உறபப�னரகலளச மசரததத. 
அவரகளகக மலறய�ன பய�றச� அள�ககபபடட அவரகலள ந�ரவக�ககம அத�க�ர அல�பபம உரவ�ககபபடடத. ஏறதத�ழ 
மபபத�டசம ஜத�ணடரகள இநத�ய சமகதலத மந�கக� இறஙக�சஜசனற�ரகள!

இனறவலர இநத�ய வர��றறற�ல இநத ��ஜபரம �ககளஜத�டரப�யககம உரவ�கக�ய ப�த�பபகலளப பறற� எவரம 
வ�ர�வ�க ஆர�யநதத�லல�. அகக�� இநத�ய க�ர���ய சமகம எபபட இரநத�ரககம. அனற எவவ�த��ன ப�ரப�ச ஜசயத� 
ஊடகஙகளம இலல�. இநத�ய �ககள�ல எழதபபடககத ஜதர�நதவரகள ��கசச��மர. தஙகள ஜத�ழ�ல, க�ர�� 
வடட�ரஙகளகக அபப�ல எத�வத அற�மகம உளளவரகமள ச��ரத�ன. அநத �ககலள மந�கக� வநத மதல ஜவள�ய�கத 



ஜத�டரமப க�நத�ய�ன இயககமத�ன.

அநத �ககளகக �னந�யகதத�ன ச�தத�யஙகலள க�நத�ய இயககம 
கறறகஜக�டததத. உர�ல�களகக�கச மசரநத மப�ர�டமடயம எனற 
க�டடயத அத. கலவ� லகதஜத�ழ�ல சக�த�ரம ஆக�யவறற�ன ஆரமபப 
ப�டஙகலளக கறப�ததத. ச�த� �தஙகளகக அபப�ல சமகம எனறம மதசம 
எனறம ச�� உளளன எனற ஜச�ல��யத. இநத�ய �ககலள 
அரச�யலபடதத�யத. அதனப�ன வநத எ�� 
இயககஙகளம அநத 
அரச�ய��ககதத�ன ��த எழநதலவமய 

 க�நத�லய ந�ர�கர�தத இயககஙகளகட— !.

இலவயலனததம ச�தத�ய��னத அவர மனலவதத ச�ண வழ�மலறகள�ன�ல. 
அத அவரத பன�ய�ப ப�னனண� அவரகக அள�ததத. பன�ய�பபணப�டடன 
��கசச�றநத உசசந�ல�லய அவர வழ�ய�க கணடத இநத�ய�. ஆம, எநத �ரப 
மப�ர�டம பழஙகடக கமப��க இரநத இநத�யசமகதலத ச�ரசம ம�மம கலவ� 
ம�மம ஒரஙக�லணதத ஒர உயரந�கர�க சமக��க ஆகக�யமத� அநத �ரப�ல 
இரநத நவ�ன க��கடடததகக மலளதஜதழநத வநதவர க�நத�. இநத�ய�வகக 
த�ரததஙக�ரரகள�ன ஜபரஙகரலண அள�தத ஜக�லட அவர. 

ஆகமவ க�நத� ஒர பன�ய� எனபலத ஒர எத�ர�லறககற�க கரத 
மவணடயத�லல�. க�நத� எனற பன�ய� இநத மதசதலத தல�ல� த�ஙக 
வநதத ந�த நலலழ.

[ம�லம]

க�நத� எனற பன�ய� 3
மதத பன�ய� எனன ஜச�லக�ற�ர எனபத ஒர இளம வண�கனகக எபமப�தம மகக�யமத�ன. க�நத� எனற பன�ய� 
வண�கமஜசயயவ�லல�, ச�ணததறவ�யம ஆகவ�லல�. ��ற�க வகக�லஜத�ழ�ல வழ�ய�க அரச�யலகக வநத�ர. ஆன�லம 
அவரத ஜசயலகள�ல இரணட�ய�ரம வரடஙகள�க இநத�ய பன�ய�ககள மசரதத அனபவ ஞ�னம நணணணரவகள�கக 
கடய�ரநதத. அலத அவரத எல�� அரச�யல ஜசயலப�டகள�லம ந�ம க�ண��ம.

இநத�ய மதச�ய க�ஙக�ரஸ ஒர ந�றவனம. ஒர ந�றவனதலத நடததவஜதனபத இநத�ய�வ�ன மவஜறநத ச�த�லயவ�டவம 
ஜவறற�கர��க பன�ய�வ�லத�ன ச�தத�யம எனபத அனபவ உணல�. க�நத� எபபட இநத�ய மதச�ய க�ஙக�ரலஸ 
வழ�நடதத�ன�ர எனபத�ல எநத ஒர ந�ரவ�க�யம கறறகஜக�ளள மவணடய நறறககணகக�ன ப�டஙகள உளளன. 
அலனதலதயம வ�வ�த�பபஜதனபத ந�ரவ�கவ�யல ந�பணரகள�ல �டடம� இயலம. க�நத�யவழ�ய���ன ந�ரவ�கவ�யல� 
இனற உ�க�ன ப� பகத�கள�ல ந�ரவ�கவ�யல கலலர�கள பய�லக�னறன எனற மகளவ�பபடக�மறன.

இத ச�ரநத ப� நலகள�ன ஜபயரகலள ந�ன மகளவ�பபடடரகக�மறன.  ர�ம ப�ரத�ப எழத�ய ‘க�நத�ய ந�ரவ�கவ�யல’ 
[Gandhian Management  Ram Pratap ] எனற நல� �டடம� ந�ன வ�ச�தத�ரகக�மறன. அதன ந�ரவ�கவ�யல 
கல�சஜச�றகள�ன தலடகலளத த�ணட ஓரளவ பர�நதஜக�ணடரகக�மறன. ஆன�ல க�நத�யபமப�ர�டடதலதக கரநத 
கவன�தத�ம� ச�� வ�த�கலள உணர மடயம.

மதத பன�ய� இளம வண�கனகக எனன ஜச�ல��ய�ரபப�ர? ச�� ஆத�ர வ�த�கலள ந�ன ஊக�கக�மறன.

1. மற�ததகஜக�ளள�த�ரகள

க�நத�ய வழ�மலறய�ன ஆத�ர��ன மதலமக�டப�மட இதவ�கதத�ன இரககமடயம. ஒரமப�தம எநதவலகய�ன உசசகடட 
ம��தலககப ப�னனம க�நத� உறவகலள மற�ததகஜக�ளவமதய�லல�. அலத க�ஙக�ரஸக�ரரகமள ��கநத கசபபடன ப� 
தரணஙகள�ல எத�ரஜக�ணடரகக�ற�ரகள. க�நத�ய�ன நமப�கலககலள லவததப ப�ரதத�ல மக�த அ�� ��னன�வடன�ன 
உறலவ அவர மற�ததகஜக�ணடரகக மவணடய சநதரபபஙகள வநதஜக�ணமட இரநதன.

கற�பப�க மஸ��ம��க மநரடநடவடகலக எனற மபர�ல இநத மஸ��ம ஒறறல�லய உலடதத �னககசபலப உரவ�கக� 
ப�க�ஸத�ன மக�ர�கலககக வலசமசரககஜவனமற உரவ�கக�ய வனமலற ஜவற�ய�டடததககப ப�னனர அவர 
அபபடசஜசயத�ரநத�ல அத�ல ப�லழ ஏதம இலல�. ஆன�ல க�நத� அலதச ஜசயயவ�லல�. எபமப�தம� 
மபசசவ�ரதலதகக�ன இடதலத வ�டட லவதத�ரநத�ர.

இநத�ய மதச�யக�ஙக�ரஸ�ன வர��றற�ம�மய வ�ச�தத�ர��ன ப� சநதரபபஙகலள ந�ம க�ணக�மற�ம. 1923 ல க�நத� 
ஒததலழய�ல� இயககதலத நடதத� ச�லறஜசனற�ரநதமப�த ம��த���ல மநரவம ச�ததரஞசநத�ஸ¤ம க�ஙக�ரலஸக 
லகபபறற� ஜவறற�கர��க உலடதத சயர�ஜயக கடச� எனற தன�பப�ர�லவ உரவ�கக�ன�ரகள.  க�நத� 1924 ல 



ஜவள�மயவநதமப�த அவர 
உரவ�கக�ய கடச�ய�ன 
ச�லதலவக கணட�ர. அதறக 
எத�ர�ன அவர 
ச�ரசபமப�ர�டடதலத 
நடதத�ன�ர.

க�ஙக�ரஸ மதத தல�வரகலளப 
பறககண�தத க�நத�ய�ன 
தல�ல�கக வநதமப�த  அவர 
அநத மதத தல�வரகலள 
��ணடம கடச�ககள 
ஜக�ணடவநத�ர. அவரகலள 
ஜவள�மய அனபப�ய�ரநத�லம 
க�ஙக�ரஸ¤கக எதவம 
ஆக�ய�ரநத�ரகக�த. ஆன�ல 
க�நத� மறற�க மற�ததகஜக�ளள 
ஒரமப�தம அவமர மனவர 
��டட�ர

2. கள ஆயவஜசயயஙகள

க�நத� அவரத எநத மடலவயம 
அவரத உளளணரலவச 
ச�ரநமத� அல�த ஊகதலதச 
ச�ரநமத� எடககவ�லல�. ச�� 

மப�ர�டடஙகளகக�ன தரணஙகளம பட�ஙகளம �டடம� அவரகக அவரத உளளணரவ ச�ரநத க�லடததன. �றறபட 
அலனதத வ�ஷயஙகலளயம அவமர மநரடய�க இறஙக� கள ஆயவஜசயதத�ன அற�நத�ரகக�ற�ர. ஜதனன�பர�கக�வ�ல அவர 
ச� உர�ல�கக�கப மப�ர�ட ஆரமப�ததமப�த மத��ல ஜதனன�பர�கக�வ�ன இநத�யசமகதலத மழகக வ�ர�வ�ன பயணஙகள 
ம�ம மநரடய�கபமப�யச சநத�தத�ர. அதன ப�னனமர அவர தன மப�ர�டட உதத�கலள வகததகஜக�ணட�ர.

இநத�ய சதநத�ரபமப�ர�டடம கற�தத கனவடன அவர இநத�ய�வகக வநதமப�த ஏறகனமவ அவர�டம ஜப�ரள�யல 
த�டடஙகள இரநதன. ஹ�நத ஸவர�ஜ எனற ஆத�ர நல� அவர எழத�வ�டட�ர. அரச�யல மப�ர�டட வடவம ஒனலற 
ஜவறற�கர��கச ஜசயதப�ரததம இரநத�ர. இரநத�லம அவர இநத�ய� மழகக மனற�ம வகபபப பயண�ய�க ரய���ல 
பயணமஜசயத �ககலள மநரடய�கச சநத�தத ஆர�யநத�ர. அதன வழ�ய�க இநத�ய� பறற�ய ஒர மநரட �னபபத�லவ 
அலடநத�ர.

தன பயணஙகள�ல க�நத� இநத�ய�வ�ன ஆன��கததல�வரகள ப�லர மநரடய�கச ஜசனற சநத�தத�ரகக�ற�ர. சமக�தர� 
ந�மவத�லத மதல ந�ர�யணகர வலர. பலமவற அற�வ�யககவ�த�கலள சநத�தத உலரய�டய�ரகக�ற�ர. மவற எநத 
இநத�யததல�வரம அததலகய ஒர வ�ர�வ�ன மநரட கள அனபவதலத த�ரடடகஜக�ணடத�லல�. உத�ரண��க 
த�ழததபபடட �ககளகக�க மப�ர�டய அமமபதகர ஒரமலறகட ந�ர�யணகரலவ வநத சநத�ககமவணடம என 
எணண�யத�லல� எனபதனடன ந�ம க�நத�ய�ன கள ஆயலவ ஒபப�டமவணடம. ஒர ‘�க�த��’ ஆக அஙக�கர�ககபபடட 
ப�னனரம அததலகய பயணஙகலள ப�மலற அவர மக�ற�ய�த தன�ய�கச ஜசயத ப�ரதத�ரகக�ற�ர.

சமப�ரன மப�ர�டடததகக�க அவலர வ�வச�ய�கள அலழததமப�த க�நத� அஙமகமய ஜசனற தஙக� அபபகத� �ககளடன 
மநரடய�க பழக� அநதபமப�ர�டடதலத நடதத�ன�ர. ஒரவரடம அஙமக அவர இரநத�ர. அமதமப�� இநத�ய 
சதநத�ரபமப�ர�டடததகக ம�ல�ந�டட ஜப�த�ககள எவவலகய�ல எத�ரவ�லனய�றறக�ற�ரகள எனற அற�ய அவர 1932 ல 
ஐமர�பப�வ�ல அவமர சறறபபயணம ஜசயத�ர

3 ஜசயதப�ரஙகள

க�நத� ஒரமப�தம ஒர வ�ஷயதலத ஜவறம மக�டப�டடளவ�ல வ�வ�த�ததவரல�. அவர அதவலர உ�கச�நதலனய�ல 
இல���ல இரநத ஒனலற அற�மகம ஜசயத�ர, அக�மலசபமப�ர�டடம. ஆன�ல அலத அவர மக�டப�டடவடவ�ல மத��ல 
உரவ�கக�க ஜக�ளளவ�லல�. அலதபபறற� அவர ச�நத�ததகஜக�ணடரககவ�லல�. வ�வ�த�ககவ�லல�. ப�லழய�ல��த ஒர 
மக�டப�டடசச�தத�ரதலத மடததக ஜக�ணட ஜசய��றற இறஙக��ஜ�ன அவர ந�லனககவ�லல�. ��ற�க எடதத 
எடபப�ம�மய ஜசயத ப�ரதத�ர!

க�நத� அவரத சதய�கரக மப�ர�டட மலற அவர �னத�ல உத�தத ச�� ��தஙகள�ல, ஜதனன�பர�கக�வ�ல 1906 ல 
டர�னஸவ�ல நகர�ல, தன மபபதமதழ�வத வயத�ம�மய சதய�கரகப மப�ர�டடதலத நலடமலறபபடதத�ப ப�ரததவ�டட�ர. 
அநதபமப�ர�டடம பறற� அவர அற�நதலவ எல��ம� நலடமலறசஜசயலப�டகள வழ�ய�கமவ. அதன வ�த�கலளயம 
நலடமலறகலளயம அதறகக ஜக�ளளமவணடய எசசர�கலககலளயம எல��ம அநத ஜசயலப�டகள வழ�ய�கமவ ஆர�யநத 
உரவ�கக�ன�ர. நலடமலறககச சமபநத��ல���ல ச�நதலனததளதத�ல அலத வலரயலறஜசயய மயனறமதய�லல�

4. ச�ற�ய அளவ�ல ஜத�டஙகஙகள



க�நத� எலதயம� தட��டய�க ஜபர�ய 
அளவ�ல ஆரமப�ததத�லல�. எல�� 
மப�ர�டடஙகலளயம ச�ற�ய அ�கககள 
ஜசயதப�ரதத அதன கலறகலள கவன�தத 
சர�ஜசயத ப�னனரத�ன வ�ர�வ�க அலத 
நலடமலறபபடதத�ய�ரகக�ற�ர. 
ஒததலழய�ல�பமப�ர�டடம 
உபபசதய�கக�ரகம எல��ம� அவவ�றத�ன 
அற�வ�ககபபடடன.

5 ப�லழகலள த�ரததஙகள.

க�நத� அவரத ஜ��தத அரச�யல 
வ�ழகலகய�லம ப�லழகலளத 
த�ரதத�கஜக�ளள தயஙக�யமத இலல�. 
தனனலடய அகஙக�ரம க�ரண��கமவ� 
அல�த தன ப�மபதலதத 
தககலவததகஜக�ளவதறக�கமவ� அல�த 
��லகய�ன தனனமப�கலக க�ரண��கமவ� 

த�ன  நமப�வநத ஒனலற �றபர�ச��லனஜசயவதறக அல�த ஜசயத வநத ஒனலற ந�றதத�கஜக�ளவதறக அவர தயககம 
க�டடயத�லல�.

இர உத�ரணஙகலளச ஜச�ல���ம. ஒனற க�நத� ஒர ம�ல�ந�டட ஆயவ�ளன�ன மக�ணதத�ல இநத�ய சமகதலத 
ஆர�யநத ச�த�யல�பபகக ஒர சமக,ஜப�ரள�யல பஙகள�பப உணட எனற நமப�ன�ர. ஆன�ல இநத�ய யத�ரததஙகலள 
க�ஙக�ரஸ ஜசயலப�டகள வழ�ய�க அவர அற�நத, அவறலற வலவ�க மனலவதத ந�ர�யணகர,அமமபதக�ர 
மப�னறவரகள�டம வ�வ�த�தத ஜதள�வலடநதப�ன தன கரததந�ல�லய மறற�கமவ ��றற�கஜக�ணட�ர. ச�த�யல�பப�ன 
சமக இடம எனனவ�க இரநத�லம அத�ல இரநத ஏறறத�ழலவ ந�ககமடய�த எனறம ஆகமவ அத அக�மலசகக 
எத�ர�னத எனறம உணரநத�ர. அநத பத�ய கரததந�ல�கக ஏறப தன ஜசயலப�டகள ஜச�நத வ�ழகலக அலனதலதயம 
மறற�க ��றற�கஜக�ணட�ர.

அதன�ல அவலரப ப�னஜத�டரநதவரகள�ல ஒர ச�ர�ர கழபபம அலடநத�ரகள. அவர ��த ஜக�ல�மயறச�கள நடநதன. 
அவரத அரச�யல வ�ழகலகய�ம�மய கடல�ய�ன மச�தலனகலள க�நத� சநத�தத�ர. ஆன�ல ப�லழய�ன ஒனற 
ஜநடஙக��தத�ல உரவ�ககம அழ�லவ வ�ட அநத த�ரததம ம�ம உரவ�கம அழ�வ ��கக கலறவ�னமத என அவர 
எணண�ன�ர.

அமதமப�� அவர வழ�நடதத�ய ஒததலழய�ல�ப மப�ர�டடம வனமலற மந�கக� த�ரமப� ஜச\ர�ஜச\ர�வ�ல க�வலந�ல�யம 
த�ககபபடடதம� அவர அபமப�ர�டடதலத அதன உசசந�ல�ய�ம�மய வ��கக�க ஜக�ணட�ர. அக�மலச மப�ர�டடததகக 
இநத�ய ச�வ�லசமகம தய�ர�கவ�லல� எனற அவர ந�லனதத�ர. இநத�ய�வ�ன ஜப�த�ககலள மநரடய�க மப�ர�டடததகக 
ஜக�ணடஜசல���க�த என கணடஜக�ணட�ர

அவவ�ற ஒததலழய�ல� மப�ர�டடதலத சடஜடனற வ��கக�கஜக�ளவ�ர என ந�டட எவரம� எத�ரப�ரககவ�லல�. 
சதநத�ரம க�டததவ�டம எனற உதமவகதத�ல இரநதவரகள ஜபரம �னசமச�ரவகக ஆள�ன�ரகள. அதனஜப�ரடட மநர 
உடபட க�ஙக�ரஸக�ரரகள ஜபரமப���னவரகள க�நத� ம�ல கசபப ஜக�ணட�ரகள. இனறம �ககள மப�ர�டடஙகலள 
மழல�யலடய வ�ட��ல ப�னவ�ஙகசஜசயதவர என க�நத�லய கலறகறபவரகள உணட.

ஆன�ல க�நத�லயப ஜப�றததவலர அடபபலடய�ல ப�லழ இரககமமப�த மனனகரவஜதனபத தறஜக�ல�ததன��னத. 
வ�ர�பபகக�க மனமன ஜசல� அவர�ல இய��த. க�ஙக�ரஸ�ல �டசககணகக�ல ஜத�ணடரகலளச மசரதத அவரகளகக 
மலறய�ன பய�றச� அள�தத அவரகலள ந�ரவக�ககம அல�பபகலளயம உரவ�கக�யப�ன அவரகலளகஜக�ணமட க�நத� 
அடதத கடட அக�மலசபமப�ர�டடஙகலள மனஜனடதத�ர

6 ஜத�டரப லவதத�ரஙகள

க�நத� ப��டசம உறபப�னரகள ஒரப�ரம��ணட��ன அல�பலப வழ�நடதத�யவர. வ�ர�நத ஓர உபகணடம மழகக 
பரவ�ய�ரநதத அவவ�யககம. அகக��தத�ல ஒர எலல�ய�ல இரநத இனஜன�ர எலல�ககப பயணமஜசயய பத�லனநத 
ந�ள ஆகம. கடதம ஜசனற வர ஒர��தம வலரககட ஆகம. அததலகய ஒர அல�பலப ச�ர�க ந�ரவ�கம ஜசயய அதறக 
ஒர ந�ரவ�கபபடந�ல�லய அவர உரவ�கக�ன�ர. க�ர��கக��டடகள, ��வடடக க��டடகள, ��ந��க க��டடகள, 
�தத�யகக��டட என ஏற�சஜசனற ஒர ப�ர��ட அல�பப அத.

அதன தல�ல�ய�ல இரநத க�நத� அதன ச�த�ரண உறபப�னரகள வலர மநரடய�ன ஜத�டரப லவதத�ரநத�ர. அவர 
�லறநத அலர நறற�ணட கடநதப�னனரமகட அவர எழத�ய கடதஙகள க�லடததகஜக�ணமட இரகக�னறன. 
இநத�ய�வ�ல நடநத எநத ஒர ந�கழசச�லயயம அவர சமபநதபபடடவரகள�டம மநரடய�கமவ வ�ச�ர�தத அற�நதஜக�ணமட 
இரநத�ரகக�ற�ர. அவர எவர�டம எல��ம ஜத�டரப லவதத�ரகக�ற�ர எனபத எவரககம� ஜதர�ய�த.



வட இநத�ய�வ�ல இரநத க�நத� ஜதனமக�டய�ல ந�கரமக�ய���ல ட�கடர எம.வ�.ந�யடவகக ஜத�டரசச�ய�க கடதஙகள 
எழத�கஜக�ணடரநத�ரகக�ற�ர. அவரத ஜத�டரப வல� அததலகயத

7 ந�பணரகலள க�நத�ம��ச�யஙகள

க�நத� ஒர சநதரபபதத�லம தனன�சலசய�க மடவகள எடததத�லல�. ஒர ச�றவ�ஷயததககக கட அவர அநதததளதலதச 
ச�ரநத ந�பணரகலள சநத�தத வ�வ�த�ததகஜக�ணடரநத�ர. உத�ரண��க சமப�ரன சதய�கரகதத�னமப�த க�நத� 
அக�த�ப�த ஜசனற ஒரவ�ரம தஙக� பலமவற சடட ந�பணரகளடன அநதபமப�ர�டடதத�ன சடடசச�ககலகலள 
வ�வ�த�தத�ர. அநதபமப�ர�டடதத�ன அரச�யல ச�தத�யஙகலள மகடடற�நத�ர. தன ��ஜபரம �ககள மப�ர�டடஙகள�ல 
க�நத� ம�ல�ந�டட அரச�யல ந�ரபரகள�ன கரததககலள எபமப�தம� மகடடற�நத�ர.

8 ப�ரசச�ரம ஜசயயஙகள

இரபத�ம நறற�ணட வண�கதத�ன மகக�ய��ன அமசதலத மததபன�ய� ��க நனற�க அவத�ன�தத�ரநத�ர. க�நத�லய ஒர 
��ஜபரம வ�ளமபர ந�பணர எனற ஜச�லபவரகள உணட. மக�ட�னமக�ட �ககலள அவர த�ரடடமவணடய�ரநதத. அவரத 
மப�ர�டடம� ப�ரசச�ரதத�ன ��த கடடல�ககபபடடதத�ன. அநதபப�ரசச�ரதலத க�நத� அளவகக ஜவறற�கர��கச ஜசயத 
இனஜன�ர அரச�யலதல�வர இலல�.

த�ன ஜச�ல�வ�ரமப�யலத ஐயததகக�ட��ல���ல மக�டககணகக�ன �ககளகக ஜச�ல��கஜக�ணமட இரநத�ர க�நத�. 
அவரத நலட ��க ��க எள�யத. இநத�ய�வ�ன  இதழ�ய��ளரகள�ல அவமர ��கதத�றன வ�யநத மனமன�ட எனற 
எனன�டம ஒரமலற எம.மக�வ�நதன ஜச�னன�ர. இனலறய இநத�ய இதழ�ய��ன நலட உடபட ப� வ�ஷயஙகலள க�நத� 
த�ன உரவ�கக�ன�ர. வ�ழந�ள மழகக ச��கக��ல எழத�கஜக�ணமட இரநத�ர க�நத�. இனற க�நத�ய�ன ஜ��தத 
பலடபபகலள ப�ரககமமப�த ப�ர��பப ஏறபடக�றத. அனற�ட அரச�யல ஜசயலப�டகள�ன �ல��ல�ய�ன மவல�களகக 
நடமவ இததலனலயயம எழத�ககவ�தத�ரகக�ற�ர! அவர இநத�ய�வ�டம ஓய��ல உலரய�டகஜக�ணடரநத�ர!   

9 கற�ய�டகலள மபசவ�டஙகள

தனமப�ர�டடததகக க�நத� எபமப�தம� த�றன வ�யநத கற�ய�டகலள உரவ�கக�க ஜக�ணட�ர. ஜச�றகலளவ�ட ஆழ��க 
அலவ ஜப�த �ககள�லடமய ஜசனற மசரம என அவர அற�நத�ரநத�ர. சரகக� அவரத சகத� வ�யநத கற�ய�ட. அவரத 
அலரமவடட, அவரககபப�னன�ல ஜசனறஜக�ணடரநத கழ�பபலற,  உபப என அவரத கற�ய�டகள ஏர�ள��னலவ.

க�நத� 1915 ல மதனமத��க க�ஙக�ரஸ ��ந�டடல க�நத� க�நதஜக�ணடமப�த அவர ஒர க�ர�தத� வ�வச�ய�ய�ன 
மத�றறதத�ல மணட�சம இநத�யச சடலடய��க வநத மபச�யத ஓர உத�ரணம. ம�ல�ந�டட உலடகள அண�நத 
க�ஙக�ரஸ தல�வரகள�ன கடடதத�ல அவர சடஜடனற தன�ய�கதஜதர�நத�ர. ச��ததபமப�ன கடடம சடஜடனற அவர 
எனன ஜச�லக�ற�ர எனபலத கவன�ததத

அவரத மப�ர�டடஙகலள அற�வ�தத மலறய�ம�மய அநத ந�டகததனல� எபமப�தம இரபபலதக க�ண��ம. 
அனன�யததண�கலள பறககண�பபதம சர� உபப சதத�ய�கக�ரகமம சர�. ஏன �ணடனகக ஆடடடன ஜசனற இறஙக� 
அலரய�லடயடன ஜசனற ப�ர�டடன�ன �க�ர�ண�லயப ப�ரததத வலர எல�� ந�கழவகள�லம த�டடவடட��ன ப�ரசச�ர 
மந�ககம உணட. அவர ஜச�ல� எணண�ய வ�ஷயதலத அநதசஜசயலகமள த�டடவடட��க அலனவரககம ஜதர�வ�ததவ�டம.

10  தவ�ரககமடய�தமப�த �டடம� எத�ரதத ந�லலஙகள

க�நத�ய�ன மப�ர�டடதத�ன மகக�ய��ன கற இத. இலத அவரத சக�ககள ஜபரமப�லம பர�நதஜக�ளளவ�லல�. எத�ர 
தரபப எனபத  ஆடடதத�ன �றகடச� �டடம� எனற ந�த�னததடன �டடம� அவர எபமப�தம ஜசயலபடடரகக�ற�ர. 
அவரகலள எத�ர�கள�க அவர எணண�யத�லல�. ஆகமவ அவரகள�ன நல��யலபகலள அவர பர�நதஜக�ணட�ர. 
அவரகளடன எஙஜகல��ம ஒததபமப�க மடயம�� அஙஜகல��ம ஒததபமப�ன�ர. எஙமக உறத�ய�க 
எத�ரததபமப�ர�டமவணடம�� அஙமக �டடம� அலதசஜசயத�ர

ப�ர�டடஷ�ர�ன சடட அல�பப�ல க�நத�கக நமப�கலக இரநதத. அவரகள�ன இதழ�ய��லம அவரகள�ன ந�டடல இரநத 
�னந�யகபபணபகள�லம க�நத� ஆழ��ன �த�பப ஜக�ணடரநத�ர. அவறலற தன நடப சகத�கள�க �டடம� அவர 
அணக�ன�ர. எஙஜகல��ம ப�ர�டடஷ அல�பப ச�தக��க இரகக�றமத� அஙஜகல��ம அவர அதனடன ஒததலழதத�ர. 
மரகக��ன ஒறலறபபலடய�ன எத�ரபலப அவர மனலவககவ�லல�

ஒர வ�ஷயதத�ல ப�ர�டடஷ சடடம எனஜனனன உர�ல�கலள அள�கக�றமத� அலதஜயல��ம அலடவதறமக க�நத� 
எபமப�தம மயலக�ற�ர. அதன ப�ன அசசடடததகக அபப�ல எனஜனனன ச�தத�யஙகள உளளன எனற ப�ரகக�ற�ர. 
மதலவபபடட�ல அதறக�க மப�ர�டடதலத மனஜனடகக�ற�ர. மப�ர�டட சகத�லய ஒரமப�தம வ�மபகக�க 
வ�ணடபபத�லல� அவர.

11. ச�ரசததகக எபமப�தம� இட��ரககம என ந�லனவ�ல லவதத�ரஙகள.

க�நத� மப�ர�டடதலத ச�ரசதலத மந�கக�ச ஜசல�மவணடய ஒர பயண��கமவ கணட�ர. ‘கலடச�ஜவறற�’வலர 
ஜசல�ககடய ஒர மப�ர�டடம எனற ஒனற இலல�. எத�ர�கலள அல�த  எத�ரதரபலப மழல�ய�க 
அழ�தஜத�ழ�ததவ�டட ஒர ஜவறற� எனபத அமனக��கச ச�தத�ய��லல�. நம எத�ரதரபபககம அதறக�ன இரபபம 



ந�ய�யஙகளம உணட. அவரகளககம  ஆலசகளம த�டடஙகளம இரககம. அவறறககம இடமஜக�டககம ஒர மடமவ 
த�ரவ�க இரகக மடயம.

ஆகமவ மப�ர�டடம எனபத ந�த தரபலப மழல�ய�க த�ரடடகஜக�ணட நம ஆறறல� மழல�ய�க ஜவள�பபடதத� 
நமமலடய மக�ர�கலககலள மனலவககம ஒர ஜசயலப�ட �டடம�. நம தரபலப தவ�ரககமடய�த எனற நம எத�ரதரபப 
உணரநததம� ச�ரசததகக�ன இடம ஆரமப��க�றத. நம இடதலத எத�ரதரபப அஙக�கர�பபலதபமப��மவ எத�ரதரபலப 
ந�மம அஙக�கர�பபமத ச�ரசம. ச�ரசம எனபத இரவரம ச��வறலற அலடநத ச��வறலற வ�டடகஜக�டதத அலடயம ஒர 
ஜப�தமடவ.

க�நத� அவர உய�ஜரன �த�தத ச�� வ�ஷயஙகள�ல அப�ர��ன ப�டவ�தம ஜக�ணடவர. ஆன�ல எபமப�தம 
மபசசவ�ரதலதககம ச�ரசததககம தய�ர�க இரநத�ர. எபமப�தம வ�டடகஜக�டதத இறஙக�வர ச�தத��க இரநத�ர. 
உபபசதய�கரகதலத ஒடட நடநத ஜபரம எழசச�ய�ன உசச�ய�ல அவர க�நத�-இரவ�ன ஒபபநதபபட 
ச�ரசமஜசயதஜக�ணட�ர. அதன ம�ம தன தரபபகக ஏறபடட இழபபகலள சர�ஜசயதஜக�ணட தன வ��ல�கலள 
ஜத�கததகஜக�ணட மபசசவ�ரதலதம�ல�மன அ�ரநத�ர. எல�� மப�ர�டடதத�ன உசச�ய�லம க�நத� ச�ரசததகமக 
மயனற�ரகக�ற�ர.

ப�றக�� ��ரகஸ�ய ஆயவ�ளர�ன அணமட�ன�மய� க�ர�மஷ� இவவலக மப�ர�டடதலத ந�ல�யததம[ Static war] எனற 
ஜச�லக�ற�ர. மப�ர�டடம ம�ம ச�ரசததககச ஜசனற க�லடதத ��பஙகலள தககலவததகஜக�ணட அநத தளதத�ல 
தனலன ந�ல�ந�டடகஜக�ணட அடதத கடட மப�ர�டடதலத அலடதல. இநந�ல�ய�ல மப�ர�டடம நடமவ ச�ரசம ம�ம 
க�லடககம ��பஙகமள ம�லம மப�ர�டவதறக�ன ஆறறல� அள�கக�னறன

12  ச�னனவ�ஷயஙகள�ல கவனம ஜக�ளளஙகள

க�நத� ஒர��ஜபரம இயககதலத நடதத�யவர. �டசககணகக�ல பணம அவர வழ�ய�கச ஜசனற ஜக�ணடரநதத இயலமப. 
��கபஜபர�ய மப�ர�டடஙகள�ல எபமப�தம அவர ஈடபடடரநத�ர. ஆன�ல எபமப�தம ச�னன வ�ஷயஙகள�லம கரநத 
கவனம ஜக�ணடரநத�ர. ப��டசமமபர மசரநத ஜசயயம ஜசய��ல ஒரவர ஜசயயம ச�னன ப�லழ ப�ர�ல ஜசயயபபட 
ஆரமப�தத�ல ஜபரம வ�ழசச�ய�க ஆக�வ�டம என அவர பயநத�ர

உத�ரண��க க�நத� மதனமத��க 1915 ல இநத�ய மதச�ய க�ஙக�ரஸ�ன மதச�ய ��ந�டடகக ஜசனறமப�த அவரத 
கணண�லபடடத அஙமக இரநத சக�த�ரக மகடகளத�ன. சல�ய�லற ஒழஙக�ல���ல இரநதத. கழ�பபலறகள 
ந�ற�கஜக�ணடரநதன. அவரத கவனம அத�லத�ன மத��ல பத�நதத

க�நத� கலடச�வலர ச�ல�லறச ஜச�வகலள எணண� எணண� கணகக லவதத�ரநத�ர. ப�றர�டமம அமதமப�� 
லபச�ககணகக மகடட�ர. கலடச� க�ஙக�ரஸ ஜத�ணடனம ஒவஜவ�ர லபச�வககம கணகக லவதத�ரககமவணடம என 
அவர எத�ரப�ரதத�ர.  அவரத கணகக மகடகம மப�கக�ல �னம ஜவறதத ‘�க�த��ககலள வழ�பட��ம மசரநத பண�ய�றற 
மடய�த’ எனற கணககபததகஙகலள அவர மன வ�ச�வ�டட ர����� ஜவள�மயற�ய�ரகக�ற�ர. ஆன�ல ஒர லபச� எனபத 
ப� �டசம ரப�ய�ன மதல அ�க என க�நத� எணண�ன�ர.

பலழய க�க�தஙகலள த�ரமப பயனபடததவத, உளளர ஜப�ரடகலளக ஜக�ணமட கடலகள அல�பபத என ச�னனச 
ச�னன ஜச�வகலள க�நத� எபமப�தம ப�ரததப ப�ரததச ஜசயத�ர. ஒர வ�ஷயதலதச ஜசயய ��கச ஜச�வகலறநத வழ� 
எனன எனபலதமய எபமப�தம அவர கவன�தத�ர

13 ஆறபமப�டஙகள

க�நத�ய வழ�கள�ல ஒனற ப�ரசச�லனகலள ஆறபமப�டவத�கம. ப� ச�யம ப�ரசச�லனகலள ந�ம உணரமமப�த அலவ 
உசசதலத மந�கக� ஜசல� ஆரமப�தத�ரககம. அவறற�ல சமபநதபபடட எல�� தரபபம� உசசகடட ஜக�நதள�பபடன இரககம. 
அநந�ல�ய�ல அத�ல ஜசயயபபடம எநத மயறச�யம அநத உசச கடட ம��த��ல ஒர தரபப�கமவ ஆக�வ�டம. ந�மம 
அநதபப�ரசச�லனய�ன உணரசச�கஜக�நதள�பபகளகக எத�ரவ�லனய�றற� நமமலடய ந�த�னதலத இழபமப�ம. நமமலடய 
அ�ச� ஆர�யம த�றன இல�����கம.

அத ஜக�த�ததகஜக�ணடரககம ஒரஜப�ரலளக லகய�ளவத மப�னறத. அல�த ந�னகத�லசய�லம ந�னக மபர 
இழகலகய�ல ஒர சரடன ல�யமடசலச அவ�ழகக மறபடவதறகச ச�ம.

அலதச ச��ள�ககச ச�றநத வழ� ஒதத�பமப�டவதத�ன. அதன ஜவபபம தண�யம வலர க�தத�ரபபத. ஜபரமப���ன 
வ�ஷயஙகள ஒதத�பமப�டவதன�ல மபர�ழபபகள எலதயம அள�கக�தலவய�கமவ இரககம. அநந�ல�ய�ல அலவ இயலப�க 
அநத உசசந�ல�லய த�ணட மறககதலத இழநத மடசச ஜநக�ழ ஆரமப�பபத வலர க�தத�ரகக��ம.

ஆன�ல க�நத� ஜச�லவத உத�ச�னபபடததவலத அல�. மவற மவல�ககச ஜசனறவ�டவலத அல�. அநதபப�ரசச�லனலய 
அத�ல பஙகஜக�ளள��ல, ஆகமவ உணரசச�கர��ன ஈடப�ட ஏதம இல���ல, அலதக கரநத அவத�ன�ததக 
ஜக�ணடரததல. அத உரவ�ககம வ�லளவகலளப பறற� எசசர�கலகயடன இரததல.

இர உத�ரணஙகள. ஆஙக�� அரச க�டடய பதவ�ய�லச க�ரண��க க�ஙக�ரலஸ ப�ளகக ம��த���ல மநரவம ச�ததரஞசன 
த�ஸ¤ம மடவஜசயதமப�த ச�ரசஙகள பயன�ழநதமப�த க�நத� அநதப ப�ரசச�லனய�ல இரநத வ��க�க ஜக�ணட�ர. 
க�ர��ந�ர��ணப பண�கள�ல ஈடபடட�ர. 1923 மதல 1928 வலர ஏறதத�ழ ற�ஐநத வரடம ஜப�றல�ய�க க�தத�ரநத�ர. 



ஆன�ல உனன�பப�க ந�ல�ல�கலளக கவன�ததகஜக�ணடரநத�ர. க�ஙக�ரஸ�ன ��த�ன தன கடடபப�டலட �டடம 
லகய�ல லவதத�ரநத�ர.

ந�னமக வரடஙகள�ல அநதம��தல க�டடததடட ஒனறம� இல�����க�யத. சர�தத�ரதத�ன இயலப�ன பர�ண��ம 
பதவ�ய�லசஜக�ணட மததவரகலள ஓரமகடடயத. க�நத� கடச�ய�ல மசரததகஜக�ணமட இரநத இலளயவரகள, ம��த���ல 
மநரவ�ன �கன�லகய �வகர��ல மநர உடபட, அநத மதத தல�மலறலய க���வத�ய�கச ஜசயத�ரகள.  1928 ல க�நத� 
��ணடம க�ஙக�ரலஸ வழ�நடதத வநதமப�த அபபட ஒர எத�ரபப க�ஙக�ரஸ�ல இரநதலதமய ஜச�ல��தத�ன 
ஜதர�யமவணடய�ரநதத.

இரணட�வத உத�ரணம, 1928 ல இநத�ய� மநரடய�ன சதநத�ரபமப�லர நடததவதறக�ன க��ம கன�நதவ�டடத என 
க�ஙக�ரஸ¤ககள இரநத த�வ�ரவ�த�கள எணண�ன�ரகள. பகதச�ங மப�னறவரகள�ன த�வ�ரவ�த நடவடகலககள உசசம 
ஜக�ணடன. கடச�ககளமளமய சப�ஷ சநத�ர மப�ஸ மத��யவரகள மநரட நடவடகலககலள வ�ரமப�ன�ரகள. ஆன�ல 
க�நத� இநத�ய� தய�ர�கவ�லல� எனமற எணண�ன�ர. �ககலள ப�ர�டடஷ ச�மர�ஜயதத�ன ஆயதவ��ல�கக எத�ர�க 
க�ளபப�வ�ட அவர எணணவ�லல�

ஆகமவ அநத சநதரபபதலத அவர ஆறபமப�டட�ர. இரணடவரட க�� அவக�சம மகடட�ர. த�வ�ரககழககள ஒரவரடம 
ஜக�டகக ஒபபகஜக�ணட�ரகள. ஒரவரடதத�றகள த�வ�ரவ�த�கள வரவ�ரபபத�க நமப�ய இநத�ய எழசச� எனபத 
நகரஙகள�ன படதத நடததர வறகதத�ல �டடம ந�கழநத ஒர உணரசச�கஜக�நதள�பப �டடம� எனற ஜதளளதஜதள�வ�க 
ஜதர�ய ஆரமப�ததத. க�நத� அவரத அடததகடட மப�ர�டட��க�ய உபபசதய�கரகதலத மந�கக�ச ஜசனற�ர.

14 தறக���க��ன மத�லவ�கலள ஒததகஜக�ளளஙகள

க�நத�ய�ன மப�ர�டடம ப�மலற கடல�ய�ன ப�னனலடவகலளச சநத�தத�ரகக�றத. ஒர ஜசயலகக�ன வ�லளவ எனபத 
அநதச ஜசயலடன ஒனறகக ஒனற எனற வலகய�ல மநரடய�கச சமபநதபபடடத அல�. அதலனத த�ர��ன�ககம சகத�கள 
ஏர�ள��னலவ. எநத ஒர ந�கழவம வர��ற எனற ஜபர�ய ஓடடதத�ன ஒர பகத�ய�க உளளத. வர��றற�ன வ�த�கள அத�ல 
ந�கக ஜதர�நதம ஜதர�ய��லம இயஙகக�னறன. ப�ச�யம  அவவர��ற ந�கழமமப�த அலவ நம கணணககப படவத�லல�. 
இத எநத ஒர ஜசயலககமஜப�ரநதம

க�நத� ப�னனலடவகலள இயலப�னத�கமவ எடததகஜக�ணட�ர. தன வழ�மலறகலள �றபர�ச��லனஜசயயவம பத�ய 
ச�தத�யஙகலள பறற� மய�ச�ககவம அவறலற பயனபடதத�கஜக�ணட�ர. ஒர சநதரபபதத�லம ‘இத கடட�யம ஜவறற�ஜபறம’ 
எனற நமப� அவர ஜசயலகக இறஙக�யத�லல�. ஜவறற� மத�லவ�கள நம பர�தலகக அபப�றபடடலவ என அவர 
ந�லனதத�ர. ஆன�ல தன ஜசயல��த�ன நமப�கலகயடன அரபபண�பபடன ஜசய��றற ஆரமப�தத�ர. வ�லளவகள 
எத�ர�லறய�கச ஜசனற�ல அதவம அநத ஜசய��ன ஒர ச�தத�யம �டடம� என  எடததகஜக�ணட�ர.

க�நத�ய�ன மப�ர�டடஙகள�ல ஆகபஜபர�ய மத�லவ� எனற�ல அத க���·பத மப�ர�டடமத�ன. மதல இநத�ய 
சதநத�ரபமப�ர�ன ச�பப�ய க�கததககப ப�ன இஸ����ய உயரகடகலள தன அரவலணபப�ல லவதத�ரநதத ப�ர�டடஷ 
ஆடச�. இரடலட வ�ககர�ல� ம�ம அவரகளகக சலலக அள�தத ��க�ண அரசகள�ல பதவ�கலளக ஜக�டததப மபண�யத. 
அவரகளகக எத�ர�க எள�ய மஸ��மகலள ஒரஙக�லணககவம அவரகலள இநதச ச���ன�ய �ககளடன இலணககவம 
க���ப·த உதவம என க�நத� ந�லனதத�ர.

ஆன�ல க���·பத வர��றற ந�லனவகள ப�வறலற க�ளற�வ�டடத. உ�கஜ�ஙகம உரவ�க� வநத இஸ����ய 
அடபபலடவ�த மதச�ய உரவகஙகளடன ஜசனற அத ஒடடகஜக�ணடத. ஆன�ல க�நத� அநதத மத�லவ�ய�ல தன 
இ�டச�யஙகலள வ�டட ஜவள�மயறவ�லல�

15 கலடச�வலர வ�ட�த�ரகள

க�நத�ய வழ�மலறகள�ல உசசகடட��னத ஒனற உணட எனற�ல அத கலடச�வலர தன இ�டச�யதலத 
வ�டடகஜக�டகக����ரபபதத�ன.    க�நத� உணல�ய�ன இ�கக எனற ஒனலறக கற�லவதத�ல அலத மந�கக�ச 
ஜசனறஜக�ணமட இரபப�ர. எததலன தலடகள வநத�லம எததலன ப�னனலடவகலளச சநத�தத�லம எததலன 
க����ன�லம அவர அஙமக ஜசனற மசரவ�ர. ‘மநரல�ய�ன இ�ககம அக�மலச வழ�யம மசரநத�ல எததலன 
க����ன�லம ஜவறற� வநமத த�ரம’ எனற�ர க�நத�.

1915 ல இநத�ய�வககக க�ளமப� வரமமப�மத க�நத�ய�ன �னத�ல இநத�ய�வ�ன மழசசதநத�ரம ஒர இ�டச�ய��க 
இரநத�ரகக�றத. அதறக�ன மனவலரலவ ஹ�நதசயர�ஜ எனற ந��ல உரவ�கக�ய ப�னனமர அவர வநத�ர. க�ஙக�ரஸ 
��ந�டடல தன மதல உலரய�ம�மய க�நத� அலததத�ன மபச�ன�ர. ஆன�ல ஜ�ல�ஜ�ல� அவர தன 
மப�ர�டடமலறகலள வடதஜதடதத�ர. அவறற�ன ப�லழகலள சர�ஜசயதஜக�ணட�ர

க�நத� எத�ரப�ர�த ப� தலடகள வர��றற�ல உரவ�ய�ன. ஒனற, ப�ர�டடஷ�ர�ன ப�ர�தத�ளம தநத�ரம அவர 
எணண�யலதவ�ட அத�க ஜவறற� ஜபறறத. மஸ��மகள தன�ந�டக மக�ர�கலக மந�கக�ச ஜசனற�ரகள. ஏறதத�ழ இநத�ய� 
மழககமவ பலமவற ப�ர�வ�லனமப�கககள உரவ�க� வநதன. ஆன�ல அவர ந�லனதத இ�ககவலர அவர ஜசனறஜக�ணமட 
இரநத�ர. அவர உய�ரடன இரநத�ரநத�ல க�ர��சயர�ஜயதலத அலடய��ல வ�டடரகக��டட�ர.

16 மநரல�கக ஒர வண�க �த�பப உணட என உணரஙகள



வண�கம எனற�ம� தநத�ரமத�ன எனற நமப�கலக எபமப�தம நம��ல உளளத. தநத�ர��ன ஒரவர தநத�ர��னவர�கமவ 
ப�றர கணணககப படவ�ர. அகக�ரணதத�ம�மய அவலர ப�றர நமப ��டட�ரகள. அவரடன அவரகளம ��க ��க 
தநத�ர��கவம எசசர�கலகய�கவம நடநதஜக�ளவ�ரகள. ஆகமவ அவர ம�லமம�லம தநத�ர��க நடநதஜக�ளவத�ம�மய தன 
வ�ழந�லளச ஜச�வ�டமவணடய�ரககம. �ல�லயகஜகல�� எ��ப�டபபவர�கமவ அவர இரபப�ர.

மநரல�ய�ன ஒரவர அலனவர�லம நமபகததனல�லய உரவ�ககக�ற�ர. அவரத எத�ர�களகட அவலர நமப 
ஆரமப�கக�ற�ரகள. அதன ம�ம அவரத வழ�கள சடஜடனற எள�ல�ய�க ஆக�வ�டக�னறன. க�நத�கக இநதச ச�தக அமசம 
கலடச�வலர இரநதத. அவரத ஆரமபக�� வழககற�ஞர ஜத�ழ���ம�மய அவர மநரல�லய வ��ல�ய�ன ஆயத��க 
பயனபடதத�ய�ரகக�ற�ர. எத�ர�ததரபபடன மநரடய�கச ஜசனற மநரகக மநர�க தன மநரல�லய மனலவதத 
மபசசவ�ரதலத நடதத� ஜவறற�கலள அலடநத�ரகக�ற�ர

க�நத�ய�ன அரச�யல எத�ர�கள�ன லவஸர�யகள ஜபரமப�லம அததலனமபரம அவரத மநரல�ம�ல அப�ர��ன �த�பப 
ஜக�ணடரநதலத ந�ம அவரகள�ன கற�பபகள�ல இரநத க�ணமடக�றத. கற�பப�க ர�டங ப�ரப, இரவ�ன ப�ரப 
மப�னறவரகளகக க�நத���த ஆழ��ன வழ�ப�டடணரமவ இரநத�ரகக�றத. அநத நமப�கலக ஒர ஜபர�ய ர��ப�லதலய 
த�றநதத அவரகக.

17. உளளணரவககச ஜசவ�ச�யஙகள

க�நத� அவரத ‘அநதர�த��வ�ன’ கரல� எபமப�தம மகடட�ர. உபபசதய�கரகம, தன�நபர சதய�கரகம மப�னற ப� 
வ�ஷயஙகலள க�நத� அவரத உளளணரவ�ன ம�ம� அலடநத�ர. உளளணரவ எனற க�நத� ஜச�லவத ஜதயவதத�ன 
அரளவ�கலக அல� எனற அவரத எழததககள�ம�மய அற�ய��ம. 1929 ல ஒர ஜபரமமப�ர�டடதலத ஆரமப�கக மவணடம 
என க�நத� எணணக�ற�ர. எனன ஜசயவத என ப� மக�ணஙகள�ல ஆர�யக�ற�ர. அலரததகக �யககதத�ல இரககமமப�த 
அவர அநத மடலவ அநதர�த��வ�ன கர��க வநதலடக�ற�ர

இஙமக கவன�ககமவணடய வ�ஷயம க�நத� சமபநத��ல���ல ஒர கரல�க மகடகவ�லல� எனபமத. அவர 
அநதபப�சச�லனய�ன அலனதத பககஙகலளயம ஆர�யநத�ர. அதன ல�யதத�ல இரநத�ர. அத�ம�மய உழனற�ர. 
அநந�ல�ய�ம�மய அநதர�த��வ�ன கரல� அவர மகடட�ர. இலத அவரத ஆழ�னதத�ன ஜவள�பப�ட எனற ஜச�ல���ம. 
�னலத ஒர பளள�ய�ல கவ�ககமமப�த ஆழ�னம அதலனச ச�ர�மசபபடதத�கஜக�ளக�றத

ஜபரமப���ன அற�வ�யல கணடப�டபபகள, கல�பபலடபபகள, தததவக மக�டப�டகள கணடலடயபபடட வழ�மலற 
இதமவ. உளளணரவ நம தரககதலதவ�ட ப� �டஙக ப�ரம��ணட��னத. அத நமல� நம தரகக �னம ஜக�ணடஜசலலம 
தரதலதவ�ட அத�க ஜத�ல�வககக ஜக�ணடஜசலலம. ப� அற�வ�யல கணடப�டபபகள மநரடய�கமவ 
அககணடப�டபப�ளர�ன கனவ�ல ந�கழநத�ரகக�னறன. ஐனஸடன�ன வ�ழகலகய�ல ந�ம அவரத ஆழ�னம சடஜடனற 
த�றநதஜக�ணட கணடப�டபபகலள உரவ�கக�யலத ��ணடம ��ணடம க�ணக�மற�ம.

ஒர கணடப�டபப அல�த பத�யஞ�னம எனபத எல��க��தத�லம� சடஜடனற த�றநத தனலனக க�டடவத�கமவ 
இரநத�ரகக�றத. ஆன�ல ஆர�யசச� ஜசயய�த ஒரவரகக ஒரமப�தம உணல�ய�ன கணடப�டபபகள க�லடபபத�லல�. 
அவர அநத வ�ஷயதத�ன உசச�வலர தரககம ம�ம ஏற�சஜசனற�ல �டடம� அதறக அபப�ல உளள ஆழ�னததளதலத 
அலடய மடயம.

அமதமப�� உளளணரவ�ன ம�ம அலடயபஜபறற ஒனலற ஜதயவ வ�கக என எணண� அபபடமய ஜசயலபடததவதம 
தவற. உபப சதய�கக�ரகம க�நத�கக அநதர�த��வ�ன கர��கக க�லடததத. ஆன�ல ��க ��கக�ரலதய�க ஒர ச�ற�ய 
எலல�ககள ‘ச�மப�ளகக’ ஜசயத ப�ரததப�னனமர மதச�ய அளவ�ல அலத அற�வ�தத�ர.

த��ஸ ஜவபர [Thomas Weber] எழத�ய உ�கபபகழஜபறற நல ‘உபப சதய�கக�ரகம க�நத�ய�ன தணடய�தத�லர கற�தத 
வர��றறபபத�வ ‘ [The Salt March : The Historiography of Gandhi's March to Dandi] க�நத� எபபட அவரத ��ஜபரம 
மப�ர�டடதலத நடதத�ன�ர எனபலத ச�ததர�கக�றத. க�நத� ��கசச�ற�ய அளவ�ல, ஒர நத� ஊறற�கக க�ளமபவதமப�� அலத 
ஆரமப�தத�ர.  ”லகய�ல ஒர மஙக�ல கமப �டடம� இரநத ஜ���நத 61 வயத �க�த�� உ�க�ன ��கபஜபர�ய சகத�கக 
எத�ர�க தன ஆச�ர�தலதவ�டட க�ளமப�ன�ர” எனற ஜவபபர ஜச�லக�ற�ர

க�நத� சபர�த� ஆச�ர�தலத வ�டட நடகக நடகக ஜ�ல�ஜ�ல� அவரககபப�னன�ல கடடம மசரநதத. ப�ன அத 
ப�ரம��ணட��க ஆக�யத. எனன நடககம எனற அவர மச�தலன ஜசயத ப�ரதத�ர எனபத�ல ஐய��லல�. ஒவஜவ�ர 
கணதத�லம எனன நடகக�றத எனற கவன�தத அதறமகறப அவர மப�ர�டட உதத�கலள உரவ�கக�க ஜக�ணமட இரநத�ர. 
அதன ப�னனமர உபபசத�ய�க�ரகம அநத வ�த�கள�னபட இநத�ய�ஜவஙகம அல�ககபபடடத.

அரச�ய��ல க�நத�யதத�ன மதல எத�ர�கள�ல ஒரவர�க வ�ளஙக�ய கமயன�ஸடப ஜபரநதல�வர இ.எம.எஸ நமபத�ர�பபட 
க�நத�ய�ன படதலத �டடம� தன வ�டடல லவதத�ரநத�ர. ஏன எனற�ல க�நத� �டடம� அனற�ட தன�வ�ழகலககக 
��கசச�றநத வழ�க�டடய�க இரகக மடயம எனற அவர தன  ஜவறற�கர��ன ஜநடந�ள வ�ழகலகம�ம கறற�ரநத�ர.

வ�ய�ப�ரம எனபதறக சமஸக�ரததத�ல பரவதல எனமற ஜப�ரள. வண�கம எனபத பரவதம�. ந�த ஜ��தத உ�க�யல 
வ�ழகலகலயயம அவவலகய�ல ஒர வ�ய�பரம எனமற எடததகஜக�ளள��ம. வ�ய�ப�ரதத�ன வ�த�கள அனற�ட 
வ�ழகலகய�ன எல�� தளஙகளககம மறற�லம ஜப�ரநதபலவமய. ஆகமவ மதத பன�ய� உஙகள வ�ழகலகய�ன ஒவஜவ�ர 
அனற�டஜசய��லம ஜபரம வழ�க�டடய�க அல�யமடயம.
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ஆன�ல க�நத� ஒர ச�ர�சர� பன�ய�வ�? இனற ச�� தரபபகள�ல அவர ஒர பன�ய�,பன�ய� �டடம� எனற ��ணடம 
��ணடம ஜச�ல�பபடக�றத. அத எநத அளவகக உணல�?

க�நத� தனலன ஒர சன�தன� எனற ஜச�ல��கஜக�ணடவர. சன�தன��ன [ஜத�னல�ய�ன] தன �ரப�ல உளள 
ச�றநதவறலற �டடம� அவர அபமப�த உதமதச�தத�ர. ஆன�ல அவரத வ�ழகலகலயக கவன�தத�ல எபமப�தம� அவர 
�ரபகக தனலன ஒபபகஜக�டதத வ�ழநதவரல� எனபலதக க�ண��ம. ��க இளம வயத�ம�மய அவர தன மத�ழர�ன 
மபசலச நமப� உடலவ��ல�கக�க ����சம உணட�ர. அத அவர�ல இரநத ��றம தனல�லயமய க�டடக�றத.

ஒர சர�சர� �ன�தன தனகக தன �ரப எனன ஜக�டததமத� அலத அபபடமய 
ஏறறகஜக�ளபவன. ச�த� எனபத அவனகக அவனலடய ��றறமடய�த 
அலடய�ளம. அதன ஆச�ரஙகள அவனலடய வ�ழகலகலய த�ர��ன�பபலவ. 
இபமப�த ந�ம ஜப�தமபசசகள�லம ம�லடய�லம ச�த�லய �லறததபமபசக 
கறறகஜக�ணடவ�டமட�ம. ஆன�ல நம அநதரஙகம இபமப�தம அமத வழ�ய�லத�ன 
மனனகரக�றத. க�நத�ய�ன க��கடடதத�ல இனலறய இடககரடககலகள கட 
மதலவய�லல� எனற ந�ல� ந��வ�யத.

ஆன�ல க�நத�ய�ன வ�ழந�ள மழகக அவர தனகக தன �ரப அள�தத ச�த�, �த 
அலடய�ளததடன ம��த�கஜக�ணமட இரநத�ர. ச�த�லய �ரப அவரகக அள�தத 
அரதததத�ல ஒர கணம கட அவர ஏறறகஜக�ணடத�லல�. அவரகக அத�ல 
கடல�ய�ன ��றறககரததககள இரநதன. ஏறறதத�ழவகலள அவர 
ஒததகஜக�ணடத�லல�.

அவரத வ�ழகலகலய அவர அல�ததகஜக�ளள ஆரமப�தததம� ஒர சர�சர� 
இநத�யன இனறமகட ந�லனததபப�ரகக மடய�த ஒனலறச ஜசயத�ர. 
த�ழததபபடடவரகள உடபட அலனவரம� மசரநத வ�ழம கடமபம ஒனலற 
உரவ�கக�ன�ர. அத�ல கழ�பபலற கழவவத உடபட எல�� மவல�கலளயம 
எல��ரம மலறலவதத ஜசயயசஜச�னன�ர. அத�ல தன கடமபதத�னலர 
ஈடபடதத�ன�ர.

அமதமப�� க�நத� தன �த அலடய�ளதலதயம அபபடமய ஏறறகஜக�ளளவ�லல�. அவரத �தம க�ஜதயவ��ன 
ம��த�மதவ� வழ�ப�ட, ச�ணம, லவணவம க�நத ஒனற. அவர தன க�ஜதயவ வழ�ப�டலட எபமப�தம� ஜசயதத�லல�. 
ச�ணரகள�ன  இறகக��ன ஆச�ரஙகள வ�ரதஙகள�ல ஜபரமப���னவறலற அவர கலடபப�டததத�லல�. உத�ரண��க 
ச�ணரகளகக மதன,ப�ல, இரவ�ல உணணவத இஜதல��ம கடல�ய�க வ��ககபபடடரநதலவ. க�நத� அவறலற வ�ரமப�ச 
ஜசயத�ர.

வ�ர�வ�ன ஜப�ரள�ல ப�றக�� க�நத� ஒர லவணவர. ஆன�ல அவரகக லவணவதத�ன உரவ வழ�ப�டடல மறற�லம 
ஆரவம இரநதத�லல�. அவர மக�ய�லகலள அசதத��ன, ஜநர�ச��ன, அரவரபப�ன இடஙகள�கமவ ப�ரதத�ர. க�நத�கக 
அவரத ச�க��தத இநத தறவ�கள, �ட�த�பத�கள, பகத�க�னகள எவரம�லம ஈடப�டரநதத�லல�. சமகச�ரத�ரதத ஆரவம 
இல��த தறவ�கலள அவர சநத�கக வ�ரமப�யமத இலல�.

லவணவர�ன க�நத� ஒமரஒரமலறத�ன ப�ரநத�வன மப�ய�ரகக�ற�ர, அரவரபபடன த�ரமப�வ�டட�ர. க�நத�கக 
லவணவபர�ண நலகள எத�லம� ஆரவம�� கலறநத படச வ�ச�பமப� இலல�. அவர ப�கவததலத க�தஜக�டதத மகடக 
மறபடடத�லல�. லவணவதத�ன அலடய�ள��ன க�ரஷண���� ப�டலகள அவலரக கவரவ�லல�. க�நத�ககம அவர க��தத 
லவணவ �ததத�ன அல�பபகளககம மநரடய�கமவ� �லறமக��கமவ� எநதத ஜத�டரபம இரககவ�லல�.

இநத �னவ��கலகக�ன மதறக�ரணம க�நத�ய�ன �னம அவமர ஜச�னனதமப�� ஒர இநத�யப ப�ரமபர�ய �னம அல� 
எனபமத. அபபட இரநத�ரநத�ல அத கஙலகலயப ப�ரதத அரவரபப ஜக�ணடரகக�த. க�ச�வ�ஸவந�தர மக�ய�ல �னம 
கச�ய�ரகக�த. அலவஜயல��ம ஒர இநத�ய �னததகக ப�ரம��ணட��ன ஒர ப�ரமபர�யதத�ன ச�னன��கமவ 
மத�னற�ய�ரககம. அநத �னதககள உலறநத�ரககம ப�ரமபர�யத தனனலடய�ளம ஜபர��தம ஜக�ணடரககம. 
கஙலகககலரய�ல அவர �னம வ�ம�� எழநத�ரககம, வ�மவக�னநதரகக மத�னற�யத மப��.சப�ஷ சநத�ர மப�ஸ¤கக 
மத�னற�யத மப��.

க�ரணம க�நத�ய�ன �னம எனபத நவ�ன ஐமர�பப�வ�ல உரவ�ன ஒனற. ஆகமவத�ன இநத�ய�வ�ல எஙமக மப�ன�லம 
க�நத�கக அசததம �டடம� கணண�ல படடத, ஒர ஐமர�பப�யன இனறகட இநத�ய ந��தத�ல க�ல லவதத�ல அமத 
உணரசச�லயதத�ன அலடவ�ன. க�நத� இநத�ய�வ�ன ப�ரமபர�ய��ன எல��வறலறயம ஒர சர�சர� ஐமர�பப�யன 
கணகள�லத�ன ப�ரதத�ர, கலடச� வலர.

இநத ந��தத�ன இயறலக அவலர �க�ழசச�யறச ஜசயதத. ஆன�ல இடப�டகளம பழல�யம எநதக கனலவயம 
எழபபவ�லல�.



இகக�ரணதத�லத�ன அவலரச சநத�தத ஐமர�பப�யரகள ஜபரமப���னவரகள 
அவர�ல கவரபபடட�ரகள. அவரடன அவரகள ��க ஜநரகக��னவரகள�க 
உணரநத�ரகள. அநத ஜநரககதலத மநரவடமன� சப�ஷசநத�ர மப�சடமன 
அவரகள உணரவ�லல�. ஐமர�பப�யரகள�ன தரககஜ��ழ�ய�லமபச�த க�நத�லய 
பர�நதஜக�ளள அவரகளகக தலடமயதம இரககவ�லல�.

இரணட�வத�க, க�நத� எல��வறலறயம பறவய��க, தரகக பரவ��க, மச�தலன 
ஜசயத ப�ரததப�னனமர ஏறறகஜக�ணட�ர. அநத �ன அல�பபம 
ஐமர�பப�யததனல� ஜக�ணடமத. ஆகமவ ச�த�, �தம எல��ம� அவரகக 
மச�தலனஜசயயபபட மவணடயலவய�கமவ  படடன. எலதயம� அவர �ரப�கக 
க�லடததத எனபதறக�க ஏறறகஜக�ளளவ�லல�. லவணவதலத அவரத கடமபம 
அவரகக ஜக�டதத வடவ�ல அவர�ல ஏறக மடய�த. அவர அலத தன மப�கக�ல 
பகபப�யவ ஜசயமத ஏறறகஜக�ணட�ர.

ச�த�லய அவர ஆரமபதத�ல ஏறறகஜக�ணடதகட அவரத �னம 
ஐமர�பப�யததனல� ஜக�ணடத எனபதன�ம�மய. ஒர இநத�ய�னம ஐமர�பப�யன 
ஜச�னன�ன எனமற�, ஐமர�பப�யன எனன ந�லனபப�ன எனற எணண�மய� ச�த� 
ஒழ�க எனற த�னம ஜச�ல��வ�டம. க�நத� ஐமர�பப�ய கள ஆயவ �னந�ல�ய�ல 
ந�னற அத ஒர ச�தக��ன அல�பப�க இரககக கடம எனற நமப�ன�ர. ப�னனர 
அத���ரநத ஏறறதத�ழலவ ப�ர�ககமடய�ஜதன அனபவ பரவ��க உணரநதப�ன 
அநத எணணதலத மநர எத�ர�க ��றற�கஜக�ணட�ர.

க�நத� அவரகக�ன லவணவதலத அவமர தய�ர�ததகஜக�ணட�ர எனமற ஜச�ல�மவணடம. அத ஜபரமப�லம க�லத எனற 
நல� �டடம� ச�ரநதத. அநத நல� எழத�ய ஞ�ன�ச�ர�யன�க �டடம� க�ரஷணலனப ப�ரபபத. க�லதலய க�நத� 
தனனலடய ஜச�நத லவணவததகக�க தன மந�கக�ல வ�ளகக�க ஜக�ணட�ர. ‘அன�சகத� மய�கம’ எனற தனனலடய க�லத 
உலரலய க�நத� அலழதத�ர. கர�மய�க மக�டப�டலட �டடம� க�லதய���ரநத க�நத� எடததகஜக�ணட�ர எனற 
ஜச�ல���ம. அலத �டடம� வ�ர�வ�ககம ஜசயத தனனலடய �த��க ஆகக�கஜக�ணட�ர.

அவர �ரப�ன ப�லனபப�டலகலளககட ச�த�ரண��க தனகக�க ��றற�கஜக�ளவலதக க�ண��ம. ‘ரகபத�ர�கவ ர���ர�ம’ 
எனற ப�ட��ல ‘ஈஸவர அல�� மதமரந�ம’ எனற வர� அவரத ஜச�நத லவணவதத�ன ச�ரச மந�கக�ன இயலப. 
லகர�டலட சறறவலதமய ஒர உயரநத வலகய�ன உப�சலனய�க க�நத� மனலவதத�ர. க�நத�ய�ன பகத�ய�ல 
சடஙககளம ஆச�ரஙகளம மறற�லம இலல�. பகத� எனபத லகஙகர�ய��க [மசலவய�க] �டடம� ஜவள�பபடமவணடம 
எனற�ர.

நரந�ர�யணர [�ன�தககடவளகள] எனற அவர ஜச�னன எள�ய�ககளகக�ன மசலவய�க ஜவள�பபடட இலறபகத�லய 
�டடம� க�நத� அஙக�கர�தத�ர எனபலதக க�ண��ம. �றற எநதவலகய���ன க�ரஷணபகத�லயயம அவர ஒர 
ஜப�ரடட�கமவ கரதவ�லல�. ஆகமவத�ன அவர வ�ழந�ள மழகக க�லதலயப பறற�ப மபச�யமப�த�லம இநத�ய�வ�ன 
லவணவ அல�பபகள எதவம� அவலர ஜபர�த�கப ஜப�ரடபடததவ�லல�!

க�நத� தனகக�க உரவ�கக�ய லவணவ�தததகக கப�ர�ன �தததடன உளள ஜநரகக��ன உறவ கவன�ககததககத. கப�ரம 
ஜநசவஜசயத�ர, க�நத� நலநறறலதபமப��! அவரம இநத மஸ��ம ச�ரச �தம ஒனலற உரவ�கக மயனற�ர. 
உரவ��ல��த கடவலள இரவரம� வழ�படட�ரகள. மசலவலயமய பகத�ய�ன ஒமர ஜவள�பப�ட�க இரவரம� 
எணண�ன�ரகள.

ஜ��தததத�ல க�நத� அவரத �ரப அவரககள�தத �ததலத ப�னபறற�யவரல�. தன �ததலத த�மன உரவ�கக�கஜக�ணடவர. 
அமத மப�� க�நத� தன �ரப�ன எநத ஒர அலடய�ளதலதயம இயலப�க ஏறறகஜக�ணடவர அல�. ச�த� அலடய�ளதலத 
அவர கரநத ஆர�யத�ரகக�ற�ர. ப�னனர த�டடவடட��க தனலன ஒர சதத�ரன எனற அற�வ�ததகஜக�ணட�ர. இனலறய 
யகதத�ல அலனவரம� உட��ல உலழககம சதத�ரரகள�க ஆகமவணடம எனற அலறகவ�ன�ர. அலத தன வ�ழகலகய�ல 
ஒவஜவ�ரந�ளம ஜசயத�ர. உடலலழபப இல��த ஒரந�ள கட த�ணட��ல ப�ரததகஜக�ணட�ர க�நத�.

தன வ�ழந�ள�ல எநத ஒர தரணதத�லம தனலன க�நத� பன�ய�வ�க உணரநதவமர� ஜவள�பபடதத�யவமர� அல�. 
பன�ய�ககள�ன தல�வர�க அவர எபமப�தம இரநதத�லல�. அவரகளகக�க அவர 
வ�த�டயத��லல�.மவ�ய�ரததககம�றபடட ச�த�கலளச மசரநத மக�டககணகக�ன இநத�ய �ககள�ன தல�வர�க �டடம� 
அவர தன அரச�யல வ�ழகலக மழகக வ�ளஙக�ன�ர. அவரகளகக�க �டடம� மபச�ன�ர.

த�ஙகள ப�றககமநரநத ச�த�கக�க �டடம� மபச�ய தல�வரகள, அநதரஙகதத�ல ஒரகணமகட ச�த�லயவ�டட 
ஜவள�மயவரமடய�தவரகள, தஙகள ஜச�நத ச�த�கக ஜவள�மய �ககள நமப�கலகலய ஜபறமடய�த மப�னவரகளத�ன 
ஜபரமப���ன ச�யஙகள�ல க�நத�லய பன�ய� எனக�ற�ரகள. க�நத� பன�ய�வ�கப ப�றநத�ர. இநத�ய�வ�ன ஒமரதல�வர�க 
வ�ழநத�ர.

ஆன�ல பன�ய�ப பணப�டடன உயரநத அமசஙகள அவரத ஆழ�னதத�ல இரநதன. அலவ அவரத ப�ரமபர�யச 
ஜச�ததககள. ச�ண�ரப�ன அக�மலச �றறம ச�ரச �னபப�னல�. பல��ய�ரம வரடஙகள�க வண�கம ம�ம இநத மதசதலத 
இலணதத ச�த�ய�ன ஜப�றல�, எல��வறலறயம உ�க�யல தளதத�ல லவதமத அணகம நலடமலறபபதத�. அநத 

ஆழ�னபபணபகள�ன வ�லளசசம� ந�ம ஜபறற சதநத�ரம. ந�ம இனறம அனபவ�ததகஜக�ணடரககம �னந�யகம. 



க�நத�ய மதச�யம 1
ஒரஙக�லணத��ன மதச�யம

மநறற ஒர நணபர வ�டடகக வநத மபச�கமக�ணடரககமமப�த க�நத�லயபபறற�ய 
மபசச வநதத. அவர ஆர.எஸ.எஸ.இயககததவர. அவவ�யககதலதச மசரநத ஒர 
அமல�ய�ர க�நத� ப�ர�டடஷ�ர�ன லககக�� எனறவலகய�ல ஒர ஜபர�ய நல 
எழத�ய�ரபபலதச ஜச�னன�ர. ‘இநத அரச�ன �லறவ :க�நத�யம அவரத சதநத�ரப 
மப�ர�டடமம’ [Eclipse of the Hindu Nation: Gandhi and HIS Freedom Struggle , 
Radha Rajan] அநநல� த�ன ஏறறகஜக�ளளவ�லல� எனற ஜச�னன அவர 
ஆன�ல அபபட எணணம ஏர�ள��னவரகள இரபபத�கச ஜச�னன�ர. இநநல�ப 
பகழநத ஆர.எஸ.எஸ இயககதத�ன அல�பபகள கடடலரகள எழத�ததளளக�னறன. 
ஆரகலனசர மப�னற அத�க�ரபரவ இதகள�ல கட ச�தக��ன �த�பபலரகள 
வரக�னறன.

அநநல�பபறற� இலணயதத�ல மதட அதன சரககதலத ஜதர�நதஜக�ணமடன. ஒர 
சர�சர� ப�ர��ண ச�த�ய�த�கக �னம எபபடச ஜசயலபடம எனபதறக�ன ��கசச�றநத 
உத�ரணம இநநல. இனறம எனறம அழ�ய��ல இநத�ய ச�நதலனய�ல 
இரநதஜக�ணடரககமம கர�யந�ழ��ன ஒர கரததந�ல�.

ஆன�ல அலத ஒர தரபப�க ந�றதத�கஜக�ணடத�ன ந�ம இநத�ய ச�நதலனலய, 
இநத ஞ�ன�ரலப, இநத�ய அரச�யல�ப பறற�ப மபச மடயம. எபபட ஐமர�பப�ய 

ச�நதலனய�ல ப�ச�சம க�மரககப பணப�டடன ஆரமபம மதம� இரநதஜக�ணடரகக�றமத� அமதமப�� இத  இநத�ய 
ச�நதலன�ரப�ல க�நத எனறம இரகக�றத. இலதயம மசரதததத�ன ந�ம இநத�யப பணப�ட எனக�மற�ம.

�தம மதச�ய��க ��றம �நத�ரம

இநந��ன ச�ர�மசம எனன 
எனபலத எனன�ல பர�நதஜக�ளள 
மடயம, ஏன எனற�ல 
இசச�நதலனய�ன ல�யதத�லத�ன 
ந�ன என மத�ர� 
இளல�பபரவதத�ல ச�� 
வரடஙகலளச 
ஜச�வழ�தத�ரகக�மறன. இதன 
அடபபலட மந�கக எனபத 
ச��வலகய�ன 
எள�ல�பபடததலகள�ல இரநத 
ஆரமப�கக�றத. அவறலற இபபடச 
சரகக�ச ஜச�ல���ம

1 ஜத�லபழஙக��ம மதல இநத�ய 
ந��பபரபப�ல இரநத வநத 
பனல�ததனல� ஜக�ணட 
பணப�டடதமதச�ய உரவகதலத 
நவ�ன ஐமர�பப�வ�ல உரவ�க�வநத 
ஒறலறல�ய அரச�யலமதச�ய��க 
உரவக�ததகஜக�ளவத.

2 பதஜத�னபத�ம நறற�ணடன இறத�ய�ல ஜத�டஙக�ய இநத �தச ச�ரத�ரதத இயககஙகலளயம அதன ந�டச�ய�க 
உரவ�ன இநத�ய �ற��ரசச�யகதலதயம எல��ம ஒடடஜ��தத��க நவ�ன இநத மதச�யதத�ன உரவ�ககதத�ன 
வளரசச�ககடடஙகள�க ப�ரபபத.

3. இநத �ததலத ஒறலறல�யமளள ஒர கடட��ன��க உரவக�ததகஜக�ளவத

4. அநத இநத �ததலத அபபடமய நவ�ன ஐமர�பப�ய ப�ண�ய���ன இநத மதச�ய��க உர��றற� எணண�கஜக�ளவத

5.இநத�ய �ககள�ல ஜபரமப���னவரகள இநதககள எனபதன�ல அவரகள இநத மதச�யதத�ன ல�யபபடததபபடட 
அல�பலப ஏறகனமவ ஏறறகஜக�ணடவ�டட�ரகள எனற எணண�கஜக�ளவத.

இநத ‘பஞசப�ரல�’கள�ல அடபபலடய�ல ம�றஜக�ணட ஆத�ரஙகலளத ‘த�ரடட’ இநத�ய�வ�ல உரவ�க� வநத இநத 
மதச�யதலத க�நத�த�ன ஜகடதத�ர எனற வ�த�டக�ற�ரகள. க�நத� அபபட ஜகடபபஜதனற�ல அத ப�ர�டடஷ 
சத�ய�கதத�மன இரகக மவணடம? ஆகமவ க�நத� ப�ர�டடஷ�ர�ல இநத�ய அரச�யலககள பகததபபடட ஓர ஐநத�ம பலட 
எனக�ற�ரகள. க�டடததடட எழபத�ணடகக�� வர��றளள இநத ஓலடய�ன வழ�ய�கமவ ர�த� ர��னம ஒழக�ச 



ஜசலக�ற�ர என ஊக�பபத எள�த.

இநத ஒடடஜ��ததச ச�நதலனலயமய ந�ன ஒரவலக ‘பணப�டடப பணட��றறக ஜக�ளலக’ எனற ஜச�லமவன. எலத 
மவணட��ன�லம இநத மதச�ய��க ��றற�கஜக�டககக கடய ஒர வஙக� இவரகள�டம இரகக�றத. இநதஞ�ன �ரலப, 
ஜப\தத-ச�ண �ரலப, இநத�யப பணப�டலட, இநத�ய �ற��ரசச�லய, லசவதலத, லவணவதலத, சதத�யச�ய�ப�ப�லவ 
எலத மவணட��ன�லம ஜக�டஙகள கசச�த��க இநத மதச�ய��க ��றற� ஜவள�மய ந�டடம.

ம�ம� ஜச�னன ஐநதம� வர��றறணரசச� இல��த ஜவறம �னபப�ரல�கள �டடம� எனற ஊக�பபதறக இநத�ய 
வர��றலற ஒரமலற ம�ம��டட��க வ�ச�ததபப�ரதத�ம� ஜதர�யம. பழஙக��ம மதம� இநத�ய ந��பபகத� ஒர 
பணப�டடதமதச��க உரவக�ககபபடடரகக�றத. ‘ஆமசத ஹ���ச�ம’ எனற அதன எலல� வகககபபடடரகக�றத. 
கஙலகயம க�வ�ர�யம வலர அதன நத�கள அலடய�ளபபடததபபடடரகக�னறன. ஜதறமக இரநத க�ச�ககம வடகக���ரநத 
கனய�க�ர�ககம அதன த�ரததய�தத�லரகள வகககபபடடரகக�னறன.

ஆன�ல இத இனலறய நவ�ன மதச�யம அல�. அரச�யல,ஜப�ரள�யல ல�யம ஜக�ணட ஒர உறத�ய�ன ந�ரவ�க 
அல�பலபமய ந�ம நவ�னமதச�யம எனக�மற�ம. அத ஐமர�பப�வ�ல பத�ன�ற�ம நறற�ணடமதல ஜ�ல� ஜ�ல� உரவ�க� 
வநதத. இநத�ய�வ�ன பணப�டடதமதச�யதலத ஒமர  அரச�யல மதச�ய��க ஆகக எபமப�தம �னனரகள 
மயனறவநத�ரகக�ற�ரகள. அதறக�க இநத�ய�லவ ஜவனறடககவஜதனபத ஓவஜவ�ர அரசரககம கனமவ. ரக இ�யதலதயம 
மகரளதலதயம ஜவனற�ன எனற க�ள�த�சன ஜச�லலமமப�த ஜசஙகடடவன இ�யதலத ஜவனற�ன எனற ந�ம 
ஜச�லக�மற�ம

அமச�கர மதல அகபர வலர அநதககனவகக�க மயனற�ரகக�ற�ரகள. மழல�ய�க அத ச�தத�ய��னமத இலல�. 
இநத�ய�வ�ல இநத ச�றபப�யலலப ந�ம எபமப�தம க�ண��ம. ஒரமப�தம ஜ��தத இநத�ய�வம ஒமர அரச�யல ந�ட�க 
இரநதத�லல�. அமதச�யம ஜபரமப���ன க��கடடஙகள�ல இநத�ய ந��தத�ன ஜபரமபகத�லய ஆணட மபரரசகளத�ன 
இநத�ய�வ�ல இரநத�ரகக�னறன. இநத�ய�லவ மழல�ய�க கடடபபடதத�ய ப�ர�டடஷ அரசகட இநத�ய�லவ மழகக ஒமர 
ந�ட�க ஆளவ�லல� .

ஆகமவ எபமப�தம� ஐமர�பப�ய நவ�னத மதச�யமமப�� ஒர அரச�யல-ஜப�ரள�யல ந�ரவ�க ல�யம ஜக�ணட மதச�யம 
இஙமக இரநதத�லல�. இஙமக இநத�ய�லவ ஜபரமப�லம ஜவனற ஆணட அரசகள மதல ச�ற�ய அரசகள வலர எல��ம� 
ல�ய��ல�� அரசகமள. கடடரச எனற அல�பமப எனறம இரநதத. ப�ர�டடஷ அரசம அததலகயமத. க�ரணம 
பனல�ததனல� ��கக இநத�ய சமகததகக ஏறறத�க உரவ�க� வநத மலற அத.

இநத�ய�வ�ல பதஜத�னபத�ம நறற�ணடல உரவ�க�வநத �தசச�ரத�ரதத இயககஙகள�ன மவரகள பகத� இயககதத�ல 
உளளன. பதத�ம நறற�ணடமதல ஜதனன�நத�ய�வ�ல உரவ�க� ப�னனர வடகமக பரவ�ய பகத� இயககம எனபத 
சமப�ரத�ய இநத �தமந�கககளகக மறற�லம எத�ர�னத. அத பழல�லய அபபடமய தககலவககமவ� ��டஜடடககமவ� 
மய�வ�லல�. ஜப\ததம, ச�ணம, இஸ��ம என பத�ய ச�நதலனகலள உளவ�ஙக�கஜக�ணட பழல�ய�ன ச�ர��க இரநத 
ஆன��கதலத பதபப�கக மயனறத

ஆகமவ பலழல�ய�ன �த அல�பபகளகக எத�ர�க இரநதத பகத� இயககம. அவறற�ன க��கடடதலத லவததப ப�ரதத�ல 
அலவ ச�த�, �த, இன ஆச�ரஙகலள ��றபலவய�க இரநதன. பகத� இயககததவர ஜபரமப�லம அலனவரம� 
பரடச�ய�ளரகள. அகக�� இநதசமக பழல�வ�ததத�ன கடல�ய�ன ஒறததலகக ஆள�னவரகள. அநத இயககதத�ன 
ந�டச�ய�க அல�நத இநதச�ரத�ரதத இயககஙகள�லம அநதபபரடச�கரம உணட.

வ�மவக�னநதர மப�னற ஒரவர�ன ஜச�றகலள ப�ரதத�ம� அலத ஜதர�நதஜக�ளள மடயம. அவரத ப� வர�கள 
இனறமகட ஆச�ர��ன இநதலவ உடல எர�யசஜசயபலவ. இநத �த�ரபககம இநத பகத� �றறம ச�ரத�ரதத �ரபகளககம 
�கதத�ன மரண�யககம உணட. அநத உணல�லய �ழபப�மய இநத ச�ரத�ரதத இயககதலத சன�தன��ன இநத 
மதச�யதத�ன �ற எழசச�ய�கச ச�ததர�கக�ற�ரகள. அதறக�க வ�மவக�னநதலரயம க�ஞச� சநத�ரமசகர சரஸவத�லயயம ஒமர 
வர�லசய�ல அ�ரசஜசயக�ற�ரகள.

இநத�தம எனறம� ஒறலறககடட��ன��க இரநதத�லல�. இநத ஞ�ன�ரபககள இரநத ஆறவலக �தஙகளம ஆற 
தர�சனஙகளம தன�ததன�ய�கமவ ஜசயலபடடன. ஒனறடன ஒனற வ�வ�த�ததன. அலவ அலனததம ஒததகஜக�ளளம 
ல�யம என ஏதம இலல�. அத ஒர ஞ�னவ�வ�தககளம �டடம�. க��பமப�கக�ல அலவ இர�தஙகள�க� ப�ன ஒர�த��க 
கரதபபடட மப�தமகட இநத�தததககள அநதபபனல� எபமப�தம� இரநதஜக�ணடரகக�றத. அலத ஆப�ரக���ய 
�தஙகலளபமப�� ஒறலறல�யக கடட��ன��க இவரகமள உரவக�ததகஜக�ளக�ற�ரகள.

‘ந�ன ந�தத�கன ஆன�ல இநத, இலத உஙகள�ல �றகக மடய��?’ எனற ஒரமலற ஜ�யக�நதன மகடட�ர. ‘ந�ன 
மவதவ�மர�த�, ஆன�ல இநத’ எனற ஒரவன ஜச�னன�ல ‘ந�ன கணணலனயம, ர��லனயம ஏறறகஜக�ளள ��டமடன. 
ஆன�ல ந�ன இநத’ என ஒரவன ஜச�னன�ல ‘ந�ன �றப�றபலபயம, ப�வபணண�யஙகலளயம, மவளவ�லயயம, 
வழ�ப�டலடயம, மவத இத�க�ச �ரபகலளயம ஏறறகஜக�ளளவ�லல�. ஆன�ல ந�ன இநத’ என ஒரவன ஜச�னன�ல 
இநத�தம எனற�ல எனன எனற அற�நதவர அலத �றகக ��டட�ர. ஆன�ல இவரகள �றபப�ரகள. அத�க�ரம க�லடதத�ல 
அநத இயலப�ன பனல�லய அழ�கக மநரட வனமலறய�லம ஈடபடவ�ரகள.

இநத ஒறலறல�யமளள இநத �தம அபபடமய இநதமதச�ய��கவம இரகக�றத என இவரகமள எணண�கஜக�ளக�ற�ரகள. 
ஒரக��தத�லம இநத �தததகக உறத�ய�ன ந�ரவ�க அல�பப இரநதத�லல� எனறம அநத சதநத�ரம� அதன �கததவமம 
வ��ல�யம ஆகம எனறம இவரகள அற�வத�லல�. இநத�தம ஒரவரகக ��க அநதரஙக��ன ஞ�னதமதடல�மய த�றநத 



லவகக�றத. அவலர ஒர கடட��க ஆககவத�லல�. 
ம�லம ம�லம தன�யன�கமவ ஆககக�றத. அதறகம 
மதச�யம மப�னற உ�க�யல வ�ஷயஙகளககம 
மநரஜத�டரமப இலல�
 
இநத அற�ய�ல�ய�ல இரநத, ஆத�கக மந�கக�ல 
இரநத, பழல�வ�ததத�ல இரநத உரவ�ன ஒர 
மப�கககக க�நத� தமர�க�ய�க, ஐநத�மபலடய�க, 
அமய�கக�யன�க ஜதர�யவ�லல� எனற�ல அவரத 
இரபமப அரதத��ல��த ஒனற�க ஆக�வ�டம எனற 
எனககப படக�றத. ர�த� ர��ன மப�னறவரகள�ன 
வ�ய�ல இரநத க�நத�ககக க�லடககம ப�ர�டடத�ன 
க�நத�கக ஜபரம களஙகம.

ர�த� ர��ன ஆஙக��தத�ல மபச ஆரமப�தத�ரககம 
அமத பலழய கரலத�ன. அககரல ஏன க�நத�லய 
எத�ர�ய�கக கரதக�றத எனபதறக  வர��றறக 
க�ரணம ஒனற உணட. இநத�ய�வ�ன உரவ�ககதத�ல 
ஜத�கபபசகத�ய�க ஜசயலபடட மனற கரதத�யலகள 
உணட. ப�ர��ண-ஷதர�ய கடடககரதத�யல 
மத��னத. ச�ண-ஜப\தத கரதத�யல இனஜன�னற. 
பகத� இயககதத�ன கரதத�யல மனற�வத.

ப�ர��ண-ஷதர�ய கரதத�யல ப�ற அலனதலதயம 
உளள�ழதத ச�ரமசபபடததம தனல� ஜக�ணடத. 
அதனட�க அத�க�ர அடகலக உரவ�ககவத. 
வனமலறயமசம உலடயத. இரணட�வத, மப�த�ககம 
தனல� ஜக�ணடத, அதன�ல கலறவ�ன 
அளவ�ம�மய உளள�ழககம தனல� ஜக�ணடத.  
அமதச�யம உலரய�டல� ச�ரநதத, அக�மலசஜநற� 
ஜக�ணடத. மனற�வத�க,   பகத� இயககம. அத 
ஏறகனமவ இரநத அத�க�ர அடகலக 
��றற�யல�ககம மப�கக ஜக�ணடத. ஜபரநத�ரள�க 
�ககலளக கடடம தனல� ஜக�ணடத.  அத ச�ண-
ஜப\தத கரதத�யலகலள உளவ�ஙக�கஜக�ணட 
பத�த�க ப�றநத வநதத. அதவம உலரய�டல 
தனல�ஜக�ணடமத.

இநத�ய அரச�ய��ன ஒர க��கடடதத�ல ப�ர��ண-
ஷதர�ய கடடககரதத�யல ப��கஙக�தர த��கர�ன 
தல�ல�ய�ல அரச�ய��த�ககதலத லககஜக�ளளம 
ந�ல� இரநதத. அநத ப�ர��ண� -ஷதர�ய கரதத�யல 
எனபத இவரகள ஜச�லவதமப�� இநத �ரப�ன 
அல�த இநத மதச�யதத�ன மழல�ய�ன தரபப 
அல�. இநத�ய �ரப�ன ஒர ச�ற தரபப �டடம�. 
இநத �தம என ந�ம இனற ஜச�லவதன 
ஜபரமபகத� பகத� இயககதத�ன ச�ரஷடய�கம.

அநத  ப�ர��ண-ஷதர�ய கடடககரதத�யலகக 
எத�ர�க ச�ண-ஜப\தத �ரப �றறம பகத� �ரப�ன 
ப�ரத�ந�த�ய�க வநதவர க�நத�. ப�ர��ண-ஷதர�யக கரதத�யல� ஜ��தத��க அரச�யல தளதத�ல இரநத ஓரமகடடயவர. அவர 
வ�ழந�ள மழகக மப�ர�டயத அதனடனத�ன. ஜக�ல�பபடடதம அதன�லத�ன.

ம�ம� ஜச�னன அநத  ப�ர��ண-ஷதர�யக கரதத�யல எனபத�ல ஷதர�யர எனபவரகள மநரடய�க அமனக��க 
இடமஜபறவ�லல� எனபலதயம கவன�ககமவணடம. ஷதர�ய வ�ர�யம எனற கரததககற அத�ல ப�ர��ணரகள�லத�ன 
மனலவககபபடடத. ஆகமவ அத ஷதர�ய தர�தலதபமபசம ப�ர��ண�யக கரதத�யம�. அத க�நத�லய தன எத�ர�ய�கக 
கரதக�றத. இநத�ய�வ�ன ஷதர�ய வ�ர�யதலத அழ�தத பன�ய� என அவலர ந�லனகக�றத.  ஜவறகக�றத, வலசப�டக�றத, 
அவதற ஜசயக�றத.

இநத �த அல�பபககள ப� நறற�ணடகள�க ப�ர��ண�யக கரதத�யலககம ப�ற ஜபரமப�னல�ய�னர�ன கரதத�யலககம 
இலடமய மப�ர�டடம நடநத வநதளளத. இலத ஒர கரததபமப�ர�டடம எனமற ஜச�ல�மவணடம. ஆகமவ இத 
உலரய�டலம கட. ப�ர��ண�யக கரதத�ய��ல பகத� இயககம ஆழ��ன ��றறஙகலள ஜசயதத. பகத� இயககதலத ப�ர��ணக 
கரதத�யலம ப�த�ததத.



இநத மரண�யககம இல��த தளம 
இலல�. ஆர.எஸ.எஸ மப�னற 
அல�பபகளககளமளமய கட. 
ஆகமவத�ன ஒரபககம க�நத�லய 
தன ப�ர�ரததலனய�ல �க�த�� 
எனற ப�டக�ற ஆர.எஸ.எஸஸ�ன 
ஒரப�ர�மவ ர�த� ர��லன 
தகக�பப�டகக�றத. ர�த�ர��ன 
மப�ர�டவத ஆர.எஸ.எஸசககள 
உளள அநத �ற கரலடன, க�நத� 
��த �த�பபளள கரலடன, �டடம�.

ம�லம உளளலவ, அரச�யல 
க�ரணஙகள. இனற இநத�ய�வ�ல 
த��ததககள�ன�லம சர�, 
கமயன�ஸடககள�ன�லம சர�, 
த�ர�வ�ட இயகக��ன�லம சர�, 
தஙகள ஜச�நத இய��ல�ககம 
மத�லவ�ககம க�நத�ய�ன சத� எனற 
ஜச�லவமத வ�டகலக. இநத�ய 
த��த சமகதத�ன 
பனல�ததனல�லய , பணப�டட 
ஊடப�வகலள ஜக�ஞசமம 
கண�ததற�ய��ல 
ஒறலறபபலடய�ன ஓர 

அரச�ய��யகக��க அவரகலள த�ரடட மயனற மத�லவ�யலடநத அமமபதக�ர அநதத மத�லவ�கக க�நத�லயமய க�ரணம 
க�டடன�ர. க�நத� இநத�ய நலடமலற அரச�ய��ல பழஙகலதய�க� வ�டட இனறம அவரகள�ல ஒரஙகத�ரள மடயவ�லல� 
எனற யத�ரததம� அவரககப பத���க ந�றக�றத.

அமதமப�� பனல�ததனல� ஜக�ணட இநத ஞ�ன�ரப �ன�தலன அநதரஙக��ன ஞ�னதமதடலஜக�ணடவன�க �டடம� 
ஆககம எனற உணல�லயயம, இநத சமகதத�ன இயலப�ன பனல�ததனல�லயயம பர�நதஜக�ளள��ல மரகக��ன 
ஒறலறல�ய��ககல� தஙகள ஒமர ஜசயலத�டட��கக ஜக�ணட மகக�ல நறற�ணட மப�ர�டதமத�லவ�ய�ன வ�ள�மப�ல 
ந�றகம இநதததவ இயககஙகளம க�நத�லயமய அதறக கலற கறக�னறன.

ம�லம இநத�ய �ககலள க�நத�ய�ல இரநத ப�ர�கக��ல க�ஙக�ரஸ�ல இரநத அவரகலள ப�ர�ககமடய�த எனற அரச�யல 
த�டடமம இவரகளகக உளளத. க�நத�கக ப�தக�பப அவரத சதத�யம� ஒழ�ய ஊழ��ல மழக�ய க�ஙக�ரஸ அல� எனபலத 
இவரகள பர�நத ஜக�ளளவ�லல�.

 
மதச�யதத�ன இரல�ததனல�
 
இசசழ��லத�ன க�நத� எணண�ய மதச�ய உரவகம எனன எனபலதப ப�ரகக மவணடய�ரகக�றத. அதன மவரகள எனன, 
அதன எத�ரக��ச ச�தத�யஙகள எனன? கற�பப�க இனலறய சழ��ல க�நத�ய மதச�யம எவவ�ற ஜப�ரளபடக�றத?

இநத�யச சழ��ல மதச�யம கற�தத எநத வ�வ�ததலதயம இர வலகய�ல ப�ர�தத அலடய�ளபபடதத�யப�னனமர 
மனஜனடககமவணடய�ரகக�றத. இத அநதநதத மதச�யக கரதமக�ளகள�ன இயலபகலள அற�யவம அவறலற ஒபப�டவம 
இனற�யல�ய�தத. அவறலற இரணட இரல�கள�க உரவக�ததகஜக�ளள��ம.  ஒனற, ‘கடடதமதச�யம X 
ப�ர�வ�லனதமதச�யம’ எனற மரணப�ட. இரணட, ‘ப�ரமபர�ய மதச�யம X இ�டச�யவ�த மதச�யம’ எனற மரணப�ட.

பலமவற இன,�த,ஜ��ழ� அலடய�ளஙகள ஜக�ணட �ககலள ஒனற�கதத�ரடட அவரகள அலனவரம ச���ன உர�ல�யடன 
பஙகஜக�ளளம ஒர மதசதலத உரவக�பபமத கடடதமதச�ய��கம. அதறக மநர எத�ர�ன வ�லசய�க அல�வத 
ப�ர�வ�லனதமதச�யம. தஙகள ச�த� �தம இனம ஜ��ழ� அடபபலடய�ல ப�ர�நத ஜசல� மவணடம, தன�ததச ஜசயலபட 
மவணடம எனற மந�ககம ஜக�ணடத ப�ர�வ�லனதமதச�யம. ஜபரமப���ன மநரஙகள�ல இத எத�ர�லறய�கமவ 
ஜசயலபடக�றத. கடடதமதச�யதலத உலடதத தன பஙலக எடபபத�ம�மய இதன ஜசயலமலற உளளத.

மதச�யதத�ன மவரகலள ஜத�னல�ய�ல இரநத, ப�ரமபர�யதத�ல இரநத , வர��றற�ல இரநத உரவக�ததகஜக�ளவத 
ப�ரமபர�யதமதச�யம. இவரகள�ன எல�� மதச�ய அலடய�ளஙகளம, மதச�யக கனவகளம ஜசனறக��தத�ல இரநமத 
உரவ�க�னறன. ஆகமவ இவரகளகக வர��ற எனபத மகக�ய��ன ஆத�ரம. வர��றறவ�ததலத உரவ�ககதம� 
இவரகள�ன மகக�ய��ன கரதத�யல ஜசயலப�ட. தஙகளலடய தன�ததனல�லய, மதச�ய அலடய�ளதலத வர��ற 
வழஙகக�றத எனபமத இநத மதச�ய உரவகதத�ன ச�ர�மச��ன தர�சனம.

��ற�க மதச�யதத�ன எத�ரக��ச ச�தத�யஙகலளமய அதன ந�ய�யஙகள�க மனலவபபமத இ�டச�யவ�தத மதச�யம. எபபட 
வ�ழநமத�ம எனற மபசவதறகப பத���க எபபட வ�ழமவணடம எனற கனவ�ல இரநத உரவ�ன மதச�யம அத. அதன 
எல�� தரகஙகளம எத�ரக��ததச ச�ரநதலவ. இ�டச�யவ�தம� அதன மந�கககலள த�ர��ன�கக�றத.



நம சழ��ல மதச�யம கற�தத அற�வ�ரநத மக�ணதத�ல மபச மனவரபவரகமளகட மதச�யம எனபலத இவவ�ற கண 
அடபபலடய�ல ப�ர�ததப பர�நதஜக�ளள��ல �டலடயடய�க கரததச ஜச�லவலதக க�ணக�மறன. கடநத ஐமபத�ணடகள�ல 
மதச�யம எனற உரவகதத�ன பலமவற ச�தத�யஙகலளபபறற� ��க வ�ர�வ�கமபசம நலகள ஜவள�வநதளளன. அவறலற 
உளவ�ஙக��ல மப�க�றமப�கக�ல கரததச ஜச�லவதன�ல எநதப பயனம இலல�.

ம�ம� ஜச�னன ப�ர�வ�லனகளககள ஒர ஜத�டரப இரபபலதக க�ண��ம. கடடதமதச�யம எனபத ஜபரமப�லம 
இ�டச�யவ�த மதச�ய��கமவ இரகக மடயம. இறநதக��ததககச ஜசனற�ல பலமவற இன,�த,ஜ��ழ� கழககள ஒனறடன 
ஒனற மப�ர�டட ஆத�ககம ஜசலதத� ஆத�ககதலத எத�ரதத ஜக�ணடரநத ச�தத�ரம� க�லடககம. ‘ந�ம ஒனற�க 
இரககமவணடம’ என ஒர மதச�யவ�த� ஜச�னன�ஜரனற�ல அதறக�ன க�ரணஙகலள அவர இறநதக��தத�ல மதட 
மடய�த, எத�ரக��தத�ம�மய மதட மவணடம.

��ற�க ப�ர�வ�லனமபசம எவரககம வர��ற கசச�த��கக லகஜக�டககம. எநத �தமம இனமம ஜ��ழ�யம இனககழவம 
தனலன ஒர தன�தமதச�ய��க உணரம எனற�ல அதறக�ன க�ரணஙகலள வர��றற�ல கணடஜக�ளள��ம. க�ரணம 
�ககள ப�ர�நத மப�ர�டட வர��றற�ல ஆனமத ��னட பர�ண��ம.

ப�ர�வ�லனதமதச�யம ச�ரநத உணரவகலள �ககள�லடமய உரவ�ககவத எள�த. க�ரணம அலவ எத�ர�லற உணரவகள. 
எத�ர� த���க கணஜணத�மர ஜதர�க�ற�ன. அவறலறச சடடகக�டட கசபபகலள ��க எள�த�ல உரவ�கக��ம. ஒர நவ�ன 
இநத�ய மதச�யதலத உரவ�கக அலரநறற�ணட ஆக�யத. ஐநமத வரடஙகள�ல ப�க�ஸத�ன�ய ப�ர�வ�லனத மதச�யதலத 
உரவ�கக அவரகள�ல மடநதத. ‘சக�ன�தன உன எத�ர�’ எனற எஙகம எபமப�தம �ன�தரகள�டம ஜச�ல���ம, நமப 
லவகக��ம.

அமதமப�� இறநதக��தத�ல வர��றற�ன க�ரணஙகலளக கணடலடவதம  அலதப பரபபவதம எள�த. இறநதக��ம 
எனறம� ஒர கனவப��. அஙமக எல��வலக ப�ரல�களககம இட��ரகக�றத. ஜபர��தஙகலள, க�ழபபகலள, கசபபகலள 
அஙக�ரநத எபமப�த மவணட��ன�லம மத�ணடகஜக�ணடவரமடயம. எபபடயம தரககபபடதத� மனலவகக மடயம.

ஆன�ல �ககலள அவரகள�ன மபதஙகலள �றநத ஒரஙக�லணககச ஜசயவத ��க��கக கடன��னத. ஏஜனனற�ல 
கழககள�கப ப�ர�வதம சக�ன�தரகலள ஜவறபபதம �ன�தன�ன இயலபகள�ல மகக�ய��னலவ. அவவ�யலபகக எத�ர�க 
அவரகலளக ஜக�ணடஜசல� உணரசச�கர��ன இ�டச�யவ�தம மதலவ. அநத இ�டச�யவ�ததத�ன சரத� இறஙக இறஙக 
அலத ம�ஜ�ழபப�கஜக�ணமட இரககம கடம மயறச� மதலவ. அபமப�தமகட எககணமம அத லகநழவ�சஜசனறவ�டம 
அப�யம உளளத.

க�நத� இநதச சவ�ல� மனஜனடதத தல�வர. அவரத மதச�யம எனபத �கதத�ன இ�டச�யவ�த கரததககள�ன 
அடபபலடய�ல அல�நதத. அவரத மதச�யம எனபத மநறற�ல இரநத க�லளததத அல�. ந�லளகற�தத கனவகள�ல இரநத 
க�லளததத. அவர �ககலள அககனவ�ன அடபபலடய�ல ஒரஙக�லணகக மயனறவர

[ம�லம]
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எபமப�த அரச�ய��ல க�நத� நலழக�ற�மர� அபமப�மத அவரகக எத�ரக�� இநத�ய� கற�தத ��ஜபரம இ�டச�யககனவ 
இரநத�ரகக�றத. 1909 ம�மய அவர தனனலடய ஜக�ளலகவ�ளகக ந��ன ‘ஹ�நத ஸவர�ஜ’ ஐ எழத�வ�டட�ர. அநந��ல 
ந�ம க�நத� மதசம எனறம மதச�யம எனறம எலத உதமதச�தத�ர எனபலத தல��ய��கமவ வ�ச�கக��ம. கலடச�வலர 
க�நத� அநத இ�டச�யதத�ல இரநத ப�னவ�ஙகவ�லல�.

அநமத�ன� ப�ஜரல ஜத�கதத ‘க�நத� சதநத�ரமம தனன�டச�யம’ [ Gandhi, Freedom, and Self-Rule, Anthony J. Parel] எனற 
நல க�நத�ய�ன மதச�ய உரவகம எனன எனபலத அற�நதஜக�ளள ��க��க மகக�ய��ன ஒர வழ�க�டட. அநமத�ன� 
ப�ஜரல ஏறகனமவ க�நத�ய�ன ஹ�நத சயர�ஜ நல� வ�ர�வ�ன கற�பபகளடன பத�பப�ததவர[ Hind Swaraj and Other 
Writings] ஹ�நதசயர�ஜ கற�தத ஒர ப�மலன அ�சல எனற க�நத� சதநத�ரமம தனன�டச�யம நல�ச ஜச�ல���ம. 
ஏறதத�ழ இநத ஆயவ�ல வ�வ�த�ககவ�ரககம எல�� வ�ஷயஙகளம அநந��ல சரகக��க மபசபபடடவ�டடன.

மதச�யதத�ன வரலக

இரபத�ம நறற�ணடன ஜத�டககதத�ல க�லழந�டகஜளஙகம ஐமர�பப�ய மதச�யவ�தம ஓர அல� மப�� வநத பரவ�யத. 
ஆஙக��ம கறற அலனதத நடததர வறகதத�னரம அநதக கனவ�ல தகக�சஜசல�பபடட�ரகள. ஐமர�பப� 
உரவ�கக�கஜக�ணட நவ�ன மதச�ய உரவகம அவரகலள ப�றந�டகள ��த அத�க�ரம ஜசலததபவரகள�கவம ஜசலவ வளம 
��ககவரகள�கவம ஆககவலத அவரகள கணட�ரகள. ஆகமவ அததலகய ஒர மதச�ய உரவகதலத த�ஙகளம அலடய 
வ�ரமப�ன�ரகள.

உத�ரண��க, ஹ�ட�ர�ன ஜ�யன க�மப எனற நல அதஜவள�ய�ன ச�� வரடஙகளககளள�கமவ ப.ர��ச��� எனற 
மதச�யவ�த�ய�ல த��ழ�ல ஜ��ழ�ய�ககம ஜசயயபபடட �ம�ச�ய�வ�ல ஜக����மபர�ல இரநத ஜவள�ய�க�யத. அனற 
ஹ�ட�ர மச�ரநதக�டநத ஒர ந�டடகக மதச�யவ�தம ம� உணரவடட எழபப�ய வ�ரந�யகன�கமவ கரதபபடட�ர. 
இதத���ய மதச�யவ�த�கள�ன ����ன�, கர�ப�லட மப�னறவரகள இநத�ய ச�நதலனய�ல ஆழ��ன ப�த�பலப 



உரவ�ககபவரகள�க இரநத�ரகள அனற.

ஐமர�பப�ய மதச�யவ�ததலத அதன ஜவறற�கலளகஜக�ணட �டடம� 
�த�பப�டமமப�கக என இலதச ஜச�ல���ம. அதன வர��றறகக�ரணஙகளம 
அதன வ�லளவகளம ஆர�யபபடவ�லல�. அநத வலகய�ன மதச�யம� ஒமர வழ� 
எனற நமபபபடடத. ஒரவலகய�ல அநத நவ�ன ஐமர�பப�ய மதச�யக 
கரதத�ககம வழ�ய�கதத�ன க�லழந�டகள�ல நவ�ன அரச�யம� மத�னற�யத.

இநத�ய�லவ எடததகஜக�ணட�ல இஙமக இரணடவலகய�ன ஆடச�கள 
இரநதன. ஒனற இநத�ய�வ�ன ஜபரமப���ன பகத�கள�ல ந��வ�ய �னனர�டச�. 
இரணட ப�ற இடஙகள�ல ப�ர�டடஷ�ர�ன மநரட ஆடச�. ஆன�ல அதவமகட 
�னனர�டச�மய. இஙக���நத ர�ண�ய�ன ஆடச�. எனன மவறப�ட எனற�ல 
�னனர�டச�ய�ல ந��பப�ரபததவ �த�பப�டகள ஆளம கரதத�ய��க இரநதன. 
ஆச�ரஙகள �ரபகள �றறம நமப�கலககமள ஆடச�லய ந�றவ� க�ததன. 
ப�ர�டடஷ இநத�ய�வ�ல ப�ர�டடஷ�ர�ன ஆயத வ��ல�யம அதனம�ம அவரகள 
அள�தத சடடதத�ன ஆடச�கக இநத�ய நடததர வரககம அள�தத ஆதரவம 
அடபபலடய�க அல�நதன.

இர ஆடச�ய�லம உளள ஜப�தவ�ன அமசம எனனஜவனற�ல கடல�ச[ 
ச�வ�ல] சமகததகக அத�க�ரதத�ல பஙகள�பமப இலல� எனபதத�ன. �ககள 
அரச�யலபடததபடவ�லல�. தஙகள ஜச�நத வ�ழகலகய�ன ��ற�த 
சககரசசறற��ல அவரகள அபபடமய நறற�ணடபபலழய வ�ழகலகலய 
வ�ழநதனர. கடல�சசமகதத�ல இரநத க�லளதத அரச�யலசமகம ஆடச�யடன 

ஒடடக ஜக�ணட எல�� ந�னகலளயம அனபவ�ததத. பத�லகக ஆடச�கக�ன அன�த�லய அத கடல�சசமகதத�ல 
உரவ�கக� அள�ததத.

ஒரநவ�ன மதச�யம கடல�சசமகதலத அரச�யலபடததம எனறம அதன ம�ம உரவ�கம அரச�யல ��றறம வலவ�ன 
மதச�ய அரலச உரவ�ககம எனறம அனலறய நடததர வரககதத�ல உளள ச��ர எணண�யல�ய�ம�மய ஐமர�பப�ய நவ�ன 
மதச�யவ�தம இஙமக ஜக�ணடவரபபடடத. அனற உரவ�க� வநத இதழ�யல, ஜப�தககடடம மப�னற நவ�ன ஊடகஙகள 
அதறக உதவ�ன. ஆகமவ அத மவக��க இநத�ய�வ�ல பரவ�யத. இரபத�ம நறற�ணடன ஜத�டககதத�ல இநத�ய அசச 
ஊடகஙகள�ல எல��ம எவமரனம நவ�ன ஐமர�பப�ய மதச�யததகக�க கரலஜக�டதத�ரபபலதக க�ண��ம.

அததடன ஏறகனமவ நவ�ன�ய��தல இநத�ய�வ�ல ச�ற�ய அளவ�ல ஆரமப�தத�க�வ�டடரநதத. அலத ப�ர�டடஷ�ர 
அவரகள�ன ஜச�நத ந�ரவ�க வசத�கக�க உரவ�கக�ன�ரகள. தரபபடததபபடட ஜப�தககலவ�, மப�ககவரதத வசத�, 
தகவலஜத�டரப வசத� ஆக�யலவ இநத�ய�வ�ன ப�ர�டடஷ பகத�கள�ல நவ�ன�ய��ன சமகம ஒனலற ஜ�ல�ஜ�ல� கடட 
ஆரமப�ததன. அததடன ஜத�ழ�றச�ல� உறபதத�மலற உரவ�க� ஜத�ழ���ளரவரககம எனற ஒரஙக�லணககபபடட 
உலழபப�ள� அல�பப உரவ�க�யத. இலவயலனததம� நவ�ன மதச�யதலத மந�கக� தளளககடய அமசஙகள.

இரணட வலக மதச�யஙகள.

ஐமர�பப�ய நவ�ன மதச�யதத�ல இரநத இரணட வலகய�ன மதச�ய உரவகஙகள உரவ�க� வநதன எனற ஜச�ல���ம. 
ஒனற, த�ககமதனல� ஜக�ணடதம, ஒறலற அத�க�ர ல�யம ஜக�ணடதம, ஒறலறபபணப�டலட தன அடபபலடய�க 
வ��யறததவத��ன ல�யதமதச�யம. இறகக��ன கடடல�பப ஜக�ணட இநத மதச�யம தனலன ஒர இயநத�ர��க 
உரவக�ததகஜக�ணடத. இநத மதச�ய உரவகம� பத�ஜனடட�ம நறற�ணடல சமகம �னம இயறலக ப�ரபஞசம 
எல��வறலறயம� இயநத�ர வ�த�கள�னபட உரவக�தத ஐமர�பப�ய இயநத�ரவ�யல க��கடடதத�ன ச�ரஷட என��ம.

வலவ�ன ல�யம� இதன அடபபலட. அநத ல�யதலத வலபபடததம கறகள�ன�ல ஆனமத இதன ஒடடஜ��ததக 
கடடல�பபம. இநத மதச�யம எபமப�தம� த�வ�ர��ன இ�கககள ஜக�ணடத. உ�லக ஜவலலதல மதல ஐமர�பப�வ�ல 
மத��டம ப�டததல வலர. அநத இ�கககக ஏறபமவ அதன எல�� கறகளம வடவல�ககபபடடரககம. அநத இ�கககக 
ஒவவ�த எதவம� மதலவயறறலவய�க கரதபபடம. எபபட ஓர இயநத�ரம ஜசய��றறலகக�கமவ அதன வடவதலத 
அலடநத�ரகக�றமத� அபபட ஜசய��றறம கறகள�ன�ல �டடம� ஆனத இத.

இதறக இனற க�டடபபடம ��கசச�றநத உத�ரணம ஹ�ட�மர. ஆன�ல ஐமர�பப�வ�ல 
எல�� ந�டகள�லம எபமப�தம ஏமதனம ஓர அளவ�ல 
இநதவலகய�ன மதச�யம இரநத�ரகக�றத  ப�ர�டடலனததவ�ர— . ஜபரமப�னல�ய�ன ஐமர�பப�ய ந�டகலள நவ�ன 
க��கடடததகக ஜக�ணடவநதவரகள இநத வலகய�ன மதச�ய உரவகதலத �னத�ல ஜக�ணடவரகமள. உத�ரணம 
ஜநபமப���யன, ப�ஸ��ரக, கர�ப�லட.

வ��ல�ய�ன ல�யம மதலவ எனற க�ரணதத�ம�மய இநத வலகய�ன மதச�யம சரவ�த�க�ர அரசல�பலபமய இயலப�க 
ந�டககடயத.. ஜபரமப���ன ஐமர�பப�ய ந�டகள�ல சரவ�த�க�ர ஆடச� வலவ�க இரநத�ரகக�றத. அதறக வ�யபமப 
இல��த�ரநத ந�ட எனற�ல ப�ர�டடன �டடம�. ஹ�ட�ரம மமச���ன�யம இநத ல�யதமதச�யக கரதத�ககதலத 
பயனபடதத�மய ஆடச�லய ப�டதத�ரகள. இவவ�ரவரலடய எழததககள�லம இததலகய மதச�யதலத வ�ளககககடய, 
அலறகவககடய ஏர�ள��ன வ�தஙகள கவ�நத க�டகக�னறன.



இநத மதச�யம ல�ய 
அரச�ல வரமப�ல�� 
அத�க�ரதலதக 
கவ�ககககடயத. 
ஆகமவத�ன 
சரவ�த�க�ர�கலள இத 
உரவ�ககக�றத. ஹ�ட�ரம, 
மமச���ன�யம, 
ஸட���னம, மஸதப� 
க��ல ப�ஷ�வம இதன 
ச�ரஷடகமள. ஹ�ட�ர 
மத��மய�ர இவவலக 
மதச�யதலத பயனபடதத� 
உரவ�கக�ய மபரழ�வககப 
ப�னனரமகட 
ஐமர�பப�வ�ல ச�ரலஸ ட 
க�ல[ப�ர�னஸ] , 
ப�ர�னஸ�ஸமக� 
ப�ர�ஙமக� [ஸஜபய�ன] 
��ரஷல டடமட� 
[யமக�ஸ��வ�க�ய�] 
மப�னற சரவ�த�க�ர�கள 
ஆடச�ய�ல ந�டததனர, 
பத�த�க உரவ�க�யம 
வநதனர. இனற 
ஐமர�பப� ம�ல மத�றறதத�ல இநதவலகய�ன மதச�ய உரவகதலதவ�டட ஜவள�மய நகரநதவ�டடத�க மத�னற�ன�லமகட 
இத ஐமர�பப�ய உளவ�ய��ல ��க வ��ல�ய�க இரநதஜக�ணடரககம ஒனறத�ன.

இநத ல�யதமதச�யதத�ன மகக�ய��ன ச�றபப�யலப எனனஜவனற�ல இத �னனர�டச�கக எள�த�ன ��றற�க அல�ய 
மடயம எனபமத. �னனர�டச�கக அடபபலடய�க இரககம மதச�ய ஜபர��தம, அத ச�ரநத பணப�டடககறகள ஆக�ய 
அலனதலதயம இத அபபடமய பயனபடதத�கஜக�ளள மடயம. ப�ந�டகள�ல �னனர�டச� அபபடமய நவ�ன 
ல�யதமதச�ய��க உர��றறம ஜபறறத. ��கசச�றநத உத�ரணம �பப�ன.

வ�லரவ�க மடஜவடககம ச�தத�யம, ஈவ�ரகக��ல���ல ��றறஙகலளக ஜக�ணடவரம தனல�, மரணப�டகலள 
அடககமலற ம�ம� இல���லஜசயயம மப�கக ஆக�யவறற�ன ம�ம இததலகய மதச�யம ��க எள�த�க கணமன ஜதர�யம 
ப� சமகச ச�ககலகலள ம�ம��டட��கக கலளநத ஜப�ரள�த�ர மனமனறறதலதயம சமக ஒறறல�லயயம க�டட 
மடயம. அநத சரவ�த�க�ர� உணல�ய�ன �ககள ந�மந�டபவர�க இரநத�ல அநத ��றறஙகள, அதன அழ�வகளடமனமய, 
நல� வ�லளவகலள அள�கக மடயம. அதறக இனறம மஸதப� க��ல ப�ஷ�மவ உத�ரண��கக க�டடபபடக�ற�ர. தரகக� 
இனறம இஸ����ய ச�ரழ�வபமப�கககக ஜசல���ல வள��ன அல�த�ய�ன ந�ட�க ந�டபபத அவர உரவ�கக�ய 
வ��ல�ய�ன அடபபலடகள�ன�லத�ன.

இநத ல�யதமதச�யம த�ககம தனல� ஜக�ணடத. ஏஜனனற�ல இத உரவ�ககம ல�யம ஒர ஜசயலமந�ககம இலல�மயல 
ந�டகக�த. அசஜசயலமந�ககம உணரவபரவ��னத�க இரககமவணடஜ�னற�ல எள�யவழ� மதச�ய எத�ர�கலள 
கறபலனஜசயத ஜக�ளவமத. அநத எத�ர�கக எத�ர�ன மப�ர�ம�மய உறத�ய�ன ல�யதலதயம அலத க�தத ந�றகம 
அல�பலபயம ச�த�ரண��க உரவ�கக மடயம.

அல�த ‘உ�லகஜவலலம’ கனவ மதலவ. மதச�ய அலடய�ளதலத ஊத�பஜபரகக�, உ�க�ன தல�ல�ககடகள�க 
ஒவஜவ�ரவலரயம கரத�கஜக�ளளச ஜசயத, அதன ம�ம உ�லகக லகபபறறம கனலவ ஓவஜவ�ர �னத�லம ஊடட, 
அதன வழ�ய�க அவரகலள ல�யம மந�கக� த�ரடட மடயம. ஐமர�பப�ய நவ�ன ல�யதமதச�யம எனபத இவவ�ர 
ச�தத�யஙகள�ல ஏமதனம ஒனலற அல�த இரணலடயம பயனபடதத�கஜக�ணடத�கமவ இரகக மடயம. ஹ�ட�ர மத��ல 
மதச�ய எத�ர�கலள எத�ரஜக�ளவதறக�க ல�யதமதச�யதலத மனலவதத�ர. ப�ன உ�லக ஜவலலம கனலவ உரவ�கக�ன�ர.

ல�யதமதச�யதத�ன ப�த��கர ப�மளடமட�. தகத�ய�ன ஒர உடசமகதத�ல மதரவஜசயயபபடட தததவ வ�த�ய�ல தல�ல� 
த�ஙகபபடம ஒர மறறத�க�ர அரச�ஙகம� அற�வபரவ��னத எனற ப�மளடமட� எனண�ன�ர. அவரத கடயரச உ�கம 
மழகக உளள மறறத�க�ர ஆடச�ய�ள�ரகள அலனவரககம� ஆதரச��க இரநத�ரபபலதக க�ண��ம. உத�ரண��க 
ரஷய�வ�ல ஸட���ன அலனததத�க�ர ஆடச�ய�னமப�த ‘தததவ வ�த�ய�ன ஆடச�ய�ளன’ ப�மளடமட� கணட கனவ 
ஸட���ன�ல ந�லறமவறக�றத எனற ப�ரசச�ரமஜசயயபபடடத.

ஸஜபய�ன, ப�ர�னஸ, ப�ர�டடன, ஜடன��ரக, ஜபல��யம என எல�� ஐமர�பப�ய ந�டகள�லம ல�யதமதச�யம 
இரநத�ரகக�றத. அதத�ன க��ன�ய�த�ககமலறலய உ�கம ��த ஏறற�யத. உ�க ந�டகலளச சரணட ம�லம ம�லம 
ஜசலவம மசரததத. ஐமர�பப� நவ�ன�ய��னத இநத ல�யதமதச�யஙகள உரவ�கக�ய ஜசலவ வளம ம�ம�. வ�லளவ�க 
அஙமக கலவ� ஜத�ழ�லநடபம ஆக�ய இரணடம வளரநதன. அநந�டகள�ல சரணடபபடட ந�டகள�ல உளள படதத �ககள 
இநத ஜவறற�கலள �டடம� கணட�ரகள. இவஜவறற�களககக க�ரண��ன ல�யதமதச�ய உரவகதத�ன ��த ஆழ��ன 
நமப�கலக ஜக�ணட�ரகள.



ஆன�ல ஒர ல�யதமதச�யம ப�ற ல�யதமதச�யஙகளகக எத�ர�னத�கமவ இரகக மடயம. ஊனஉணண� ��ரகஙகள 
�நலதய�வத�லல�. ஆகமவத�ன இர உ�கபமப�ரகள உரவ�ய�ன. உ�க வளஙகலள பஙக�டவத�ல ல�யதமதச�யஙகள 
நடமவ உரவ�ன பசம� அநத மப�ரகலளயம மபரழ�வகலளயம உரவ�கக�யத. அலத அநத ந�டட அற�ஞரகள 
உணரநதமப�த�லமகட ல�யதமதச�ய கனலவ ச�நதல�நத ப�ர உ�க ந�டட அற�வ��வ�கள அமனக��க உணரவ�லல�.

ம�லம ல�யதமதச�ய உரவகம ம�லம இரபத வரடஙகள ஐமர�பப�வ�ல ஆடச� ஜசலதத�யத. 1960 களககள 
ஐமர�பப�வ�ல இரநத ஜபரமப���ன ல�யதமதச�யஙகள சர�நதன. உ�கள�வ�ய நமப�கலகலய ஏறபடதத�ய�ரநத கலடச� 
ல�யதமதச�ய அரச ஸட���ன�ன ரஷய�த�ன. 1954 ல கரமஷவ பதவ�கக வநத ஸட���ன�ன ஜக�டல�கள ஜவள�மய 
ஜதர�ய ஆரமப�தததம அநத கனவம சர�நதத. ஆன�லம அற�வ��வ�கள�ல ஒர ச�ர�ர�டமம �ககள�ல கண�ச��னவரகள�டமம 
எபமப�தம ல�யதமதச�யம எனற கனவ எபமப�தம இரநதஜக�ணடத�ன இரகக�றத.

ல�யதமதச�யம ச�ரநத கனவ ய�ர�டம இரகக�ரத எனற ப�ரதத�ல உ�கஜ�ஙகம ச�� ஜப�தததனல�கள உளளன.

1. �ரபகலள அபபடமய மபணமவணடம என எணணக�ற ப�ரமபர�யவ�த�கள இயலப�கமவ ல�யதமதச�யதலத மந�கக�ச 
ஜசலக�ற�ரகள. அவரகலளபஜப�றததவலர ம���ன வ�ழகலக எனபத இறநத க��தத�ம�மய இரகக�றத. பலழய ஜபரல�லய 
��டபத எனபத இவரகள�ல எபமப�தம இரககம கனவ. அபஜபரல�லய இழககக க�ரண��ன வர��றற எத�ர�கள அவரகள 
மன எபமப�தம இரபப�ரகள.

2.மதச�யதலத அரச�யல, ஜப�ரள�யல ஆத�ககததகக�ன கரவ�ய�கக க�ணபவரகள ல�யதமதச�யம� அதறகச ச�றநதத எனற 
எணணக�ற�ரகள. ல�யதமதச�யம இயலப�கமவ ர�ணவததனல� ஜக�ணடத. ஒர இயநத�ரம மப�� வ�லரவ�னத, 
கசச�த��னத, த�ககமதனல� ஜக�ணடத. ப�றந�டகலள ஜவல�தமதலவய�ன சயஜபர��தக கரதத�யல� அதன�ல எள�த�ல 
உரவ�கக�க ஜக�ளள மடயம.

3. தனனலடய ஜச�நத அற�வதத�றன �றறம ந�ரவ�கதத�றன�ல அபர���த��ன �த�பப ஜக�ணடளள அற�வ��வ�கள 
ல�யதமதச�யதலத வ�ரமபக�ற�ரகள. சமகதத�ல த�ஙகள உதமதச�ககம ��றறஙகலள ல�யதமதச�யம அள�ககம மறறத�க�ரம 
ம�ம ��க எள�த�க �ககள�லடமய பரபப� சமகதலத தல�க�ழ�கதத�ரபப�வ�ட��ஜ�ன இவரகள நமபக�ற�ரகள.

4.சமக இயககம கற�தத இயநத�ரவ�தப பர�தலகள உளள மக�டப�டட�ளரகள. இவரகள சமகதலத த�டடவடட��க பகதத 
ப�ர�தத ஆரயநத உறத�ய�ன பர�தலகலள அலடய மடயம என நமபக�ற�ரகள. ஆகமவ இவரகளகக பழத�ல��த 
ஜசயலப�டளள மதச�ய அல�பப மதலவபபடக�றத. அத ல�யதமதச�யம�.

ஐமர�பப�வ�ல உரவ�ன இரணட�வத வலகய�ன மதச�ய உரவகம த�ர�ளபமப�ககளள [��பரல] மதச�யம. 
த�ர�ளதமதச�யதத�ன மவரகளம ஐமர�பப�ய �ற��ரசச�ய�னமப�மத உரவ�க� வநதலவத�ன. த�ர�ளவ�தம எனபத 
ஐமர�பப�ய ச�நதலனய�ன ஒர மகக�ய��ன அடததளம.

ஐமர�பப�ய ச�நதலனய�ல ஆழ��ன ப�த�பலபச ஜசலதத�ய தன��ன�த உர�ல� எனற கரதமக�ள�ன ச�ரஷட இத. இனறம 
ஐமர�பப�ய- அஜ�ர�கக ச�நதலனய�ல அடபபலட இயகக வ�லசய�க இத உளளத.

த�ர�ளவ�தம ம�ல�சச�நதலனய�ல அற�ஜவ�ள�கக��ம [Age of Enlightenment] மதல ஆரமப�ததத எனற ஜச�லவத �ரப. 
ஆன�ல அதன மவரகள க�மரகக ச�நதலனய�ல உளளன. அர�ஸட�ட��ன உ�க�யலவ�தம, ஞ�னதலத ஒர 
கற�பப�டடவலகய�ன அற�தலமலறககள ந�றதத��ல எ��� அற�தலகலளயம ஜத�கதத ச�றநதலத எடககமவணடம என 
வ�த�டம ஜதர�வவ�தம [ Eclecticism] ப�ரபஞசமம இயறலகயம அள�ககம இயலப�ன அற�வடன �ன�தன தன ச�நதலனலய 
ஜப�ரதத�கஜக�ளளமவணடம என வ�த�டம இயலபற�வவ�தம [ Stoicism] மப�னறவறலற இசச�நதலனகள�ன 
அடபபலடகலள அல�ததலவ எனக�ற�ரகள.

பத�ன�ற�ம நறற�ணடவலர ஐமர�பப�வ�ல இரநத வநத இரணட ல�யககரதமத�டடஙகளகக எத�ர�க அலவ 
உரவ�ய�ன. ஒனற ப�றபப�ம�மய �னனரகளககம ப�ரபககளககம �ணலணயம �ககலளயம ஆளம ‘பன�த உர�ல�’கள 
உளளன எனற எணணம.[ Divine Right]. இரணட, ஒர �தநமப�கலகய�ளன�ன ஆத�� மதவ��யததகக 
ஒபபகஜக�டககபபடடரகக�றத எனற கரதத.

அவறலற எத�ரதத பத�ன�ற�ம நறற�ணடன இறத�ய�ல ஐமர�பப�ய ந�டகள�ல உரவ�னமத அற�ஜவ�ள�கக��ம எனற 
ஜச�ல���ம. அற�ஜவ�ள�கக��ம தன��ன�தன சதநத�ர��ன ஆன��கதமதடலககம , தன ஆளல�லய 
மழல�ஜசயதஜக�ளளதலககம உர�ல� ஜக�ணடவன என வ�த�டடத. ஒவஜவ�ர தன��ன�தனம கரண�ய ஞ�னம [Reason] 
ஜக�ணடவன, அவனத ஜசயலகளகக அதன ம�ம அவமன ஜப�றபமபறறகஜக�ளள மவணடம, சமகம எனபத அததலகய 
சதநத�ர��ன தன��ன�தரகள�ல ஆனத�க இரககமவணடம, அரச அவரகள�ன கரண�யஞ�னதத�ன ��ரதலகக இட�ள�பபத�க 
இரககமவணடம எனறத.

கரண�ய ஞ�னதலத ��னட ச�ர��க மனலவததவர இ��னமவல க�ணட. அற�ஜவ�ள�கக��தத�ன ஒர கடட��க 
கரண�யஞ�னக க��கடடம [Age of Reason] உரவ�க� வநதத. அத���ரநத ப�னனர பகததற�வகக��கடடம [Age of 
Rationality] உரவ�க�யத. நவ�ன அற�வ�யல ச�நதலனகளகக�ன தததவ அடபபலடலய இதமவ உரவ�கக� அள�ததத. 
��ரகஸ�யம உடபட உளள சமகவ�யல, அரச�யல மக�டப�டகளகக வ�லதந����க அல�நதத.

பத�மனழ�ம நறற�ணடன ஜத�டககதத�ல வ�ழநதவர�ன ப�ர�டடஷ தததவச�நதலனய�ளர ��ன ம��க [John Locke] 



த�ர�ளவ�ததத�ன தநலத எனற ஜச�ல�பபடக�ற�ர. சமகந�ன�ல �டடம� தன��ன�த உர�ல� எலல� வகககபபடமவணடம 
எனபமத அவரத ச�நதலனய�ன ச�ரம என��ம. சமகம எனபத சதநத�ர��ன தன��ன�தரகள தஙகள ஜப�தநனல�கக�க 
உரவ�கக�கஜக�ளளம ஓர அல�பமப.

தன��ன�தன�ன �னதலதபபறற�ய ம��கக�ன கரததககள வ�ர�வ�ன ச�நதலனகளகக தளம அல�ததன. எநத தன��ன�தனம 
சமகதத�ன ச�ரஷடமய எனற ம��க ஜச�னன�ர. இனறவலர ம�ல�சச�நதலனய�ன ஒர மகக�ய��ன கரதமத�டட��க 
இத உளளத. ஒவஜவ�ர �ன�தனம ‘ஜவறறதத�ள�க’ [tabula rasa] ப�றகக�ற�ன எனறம சழம� அவனத எல�� 
ச�நதலனகலளயம ஆளல�ய�ன தன�ததனல�லயயம உரவ�ககக�றத எனற அவர ஜச�னன�ர. இத ஆத�ப�வம மத��ய 
க�ற�ததவ ச�நதலனகளகக ��றற�க அல�நதத.

தன��ன�தன�ன ஆளல�லய மழல�ய�க வ�ர�வலடயசஜசயவத�க அல�யம ஒர சமக அல�பபகக�க ம��க வ�த�டன�ர. 
ஆகமவ சதநத�ரம எனபமத சமகதத�ன இ�டச�ய��க இரககமவணடம. ஒவஜவ�ர தன��ன�தனகக சமகததடன ஒர 
கடல�பப�ட உளளத. ஒர சமக��க �ன�தரகள கட வ�ழவஜதனபத அசசமகதத�ன அலனதத உறபப�னரகளம 
ஜப�தவ�கமவ ஜக�ளளம ஒர பர�நதணரவ�ன அடபபலடய�ம�மய ஆகம. அத�ல அசசமகதத�ன கடடந�னகளகக எத�ர�க 
இல�����ரபபதத�ன அதன ச�ரம.

அநத கடல�பப�டலட ��ற�தவலர அவனலடய தன��ன�த உர�ல�கலள சமகம தடககக கட�த. ஒவஜவ�ர தன��ன�தன�ன 
அன�த�யடனத�ன சமக அத�க�ரமம அரச�ஙகமம உரவ�ககபபடமவணடம எனற ம��க வ�த�டட�ர. இலத அவர 
ஆளபபடபவன�ன அன�த� [consent of the governed.] எனற�ர. நவ�ன �னந�யகதத�ன அடபபலட வ�த� எனபத இதமவ. 
தன��ன�தரகள அள�ககம ஒடட ஜ��தத அன�த�ய�ன�ம�மய சமக வ�த�கள ந�ல�ந�றக�னறன, அவறறகக எநத பன�தமம 
இலல� எனற இசச�நதலன ம�ல�ந�டட அரச�ய��ல ��கபஜபர�ய ப�த�பபகலளச ஜசலதத�ய ஒனற�கம.

தன��ன�த அடபபலட உர�ல�கள இயறலகமய �ன�தனகக அள�ததலவ எனற இசச�நதலனகள வ�த�டடன. ஆகமவ 
சய��கச ச�நத�ககவம தன வ�ரபபபட வ�ழகலகலய அல�ததகஜக�ளளவம அவனகக உர�ல� இரகக�றத. அத ப�றர 
உர�ல�லய தடகக�தவலர அதன ��த�ன கடடபப�டலட வ�த�பபத இயறலககக ��ற�ன ஜசயல எனறனர இவரகள. 
இனறவலர இநத�ய அரச�யல சடடம உடபட அலனதத�லம ஆழ��ன ப�த�பலபச ஜசலதத�ய�ரககம கரததந�ல� இத. 
அடபபலட உர�ல�கள எனற நம அரச�யலசடடம இலதமய ஜச�லக�றத

ஏறதத�ழ ஒர நறற�ணடகக��ம இதசமபநத��க ��க வ�ர�வ�ன வ�வ�தஙகள நடநதளளன. ச�நதலனசசதநத�ரம, கரதத 
ஜதர�வ�ககம சதநத�ரம, ஆன��க சதநத�ரம, இனபந�டடததகக�ன சதநத�ரம ஆக�யவறலற சமகம தன உறபப�னரகளகக 
உறத�பபடதத மவணடம எனபபடடத. ப�ஜரஞசபபரடச�ய�ன அடபபலடய�கக கறபபடட சதநத�ரம ச�ததவம 
சமக�தரததவம ஆக�யலவயம சர� அஜ�ர�கக பரடச�ய�ன அடபபலட வ�ரதலதகள�ன ப�ர���ரநத ஒனற [ E pluribus unum] 
ஆக�யலவ நவ�ன த�ர�ளவ�தச ச�நதலனகள�ன கவ�ததவ ஜவள�பப�டகமள.

ம��கக�ன ச�நதலனகலளமய வ�லடமடர ரமஸ� மப�னறவரகள ப�ர�னச�ல வளரதஜதடதத�ரகள. அதமவ 
ப�ஜரஞசபபரடச�ககம அஜ�ர�ககப பரடச�ககம வழ�வகததத. அசச�நதலனகலள உ�கஜ�ஙகம ஜக�ணட ஜசலவதறக 
ப�ஜரஞச,அஜ�ர�ககப பரடச�கலளப பறற�ய க�ளரசச�யடடம எழததககள க�ரண��ய�ன.

இநத�ய�வ�ல ஆஙக��க கலவ� பரவ��னமப�த கடமவ ஆஙக�� இ�கக�யம வழ�ய�க த�ர�ளவ�தச ச�நதலனகளம 
அற�மக��ய�ன. கற�பப�க அகக�� ��ணவரகள�ல ஜஷல�� உரவ�கக�ய ப�த�பப ��க ஆழ��ன ஒனற. இநத�யப 
பலகல�கழகஙகள�ல தததவத�ல ��க அத�க��க ஆயவகக உடபடததபபடடவர ம��க த�ன எனற ஜச�ல�பபடக�றத. 
ப�ர�டடஷ த�ர�ளவ�தம எநத அளவகக இநத�ய ச�நதலனகலள ஜத�டரநத ப�த�ததத எனபதறக�ன உத�ரண��க இலதச 
ஜச�ல��ல��ம.

ம��க ஐமர�பப�வ�ல ந�ரபணவ�தததகக�ன அடபபலடகமக�டப�டகலள அல�ததவர. த�ர�ளவ�த மந�கக எனபத 
பதஜத�னபத�ம நறற�ணடன அற�வ�யல மந�கக�க இரநத ந�ரபணவ�ததத�ல இரநத ப�ர�கக மடய�த 
ஒனற�கம.த�¡ர�ளவ�தம, தன��ன�த உர�ல�, கரண�ய மந�கக ஆக�யலவ ஒமர கரதத�ன மனற படலடகள எனறம 
ஜச�ல�ல��ம.

த�ர�ள அரலச ஆதர�பபவரகள எததலகய இயலபலடயவரகள எனபலத ஜப�தவ�க க�ழககணடவ�ற வககக��ம

1. ந�ரபண வ�த அற�வ�யல மந�கக�ல ஆழ��ன நமப�கலக ஜக�ணடவரகள. எநத ஒர வ�ஷயதலதயம ஜதள�வ�க பறவய��க 
ந�ரப�தத�ஜ��ழ�ய ஏறக �றபபவரகள. ஆகமவ இவரகள �ரப ச�ரநத எநத வ�ஷயதலதயம ஏறபத�லல�.�ரப�ன அத�க�ரதலத 
உரவ�ககம நமப�கலககள ஆச�ரஙகள பட�ஙகள எத�லம இவரகள ஒனறவத�லல�. ந�ரபணவ�தம எனபத ஓர உணல�லய 
பகபப�யவஜசயவதறக�ன தன��ன�தன�ன உர�ல�லயச ச�ரநமத ஜசயலபடவத. தன��ன�த அற�வகக உணல�லய பகபப�யவ 
ஜசயத அற�யம ஆறறல உணட எனற நமப�கலகய�ன அடபபலடய�ல எழவத. ஆகமவ அலத தன��ன�த சதநத�ரம எனபத�ல 
இரநத ப�ர�கக மடய�த

2. பனல�ததனல�ய�லம உலரய�ட��ல நமப�கலக ஜக�ணட இ�டச�யவ�த�கள�ன ச�நதலனய�ளரகள. ஞ�னம எனபத 
ஒறலறபபலடய�னதல� எனறம வ�ழகலகய�ன எல�� தளஙகள�லம எல��வலகய�ன �ககள�டமம ஏமத� ஓர வலகய�ல 
ஞ�னம உளளத எனறம எல��வலகய�ன அற�தலகளம ஏமதனம வலகய�ல மகக�ய��னலவமய எனறம இவரகள 
நமபக�ற�ரகள. அததலகய ப�வலகய�ன ஞ�னஙகள ஒனறடன ஒனற உலரய�டவதன ம�ம� ��னட ஞ�னம எனபத 
உரவ�க�றத எனற நமபக�ற�ரகள. அதறக�ன ச�றபப�ன சழல உரவ�வதரக த�ர�ள அரமச உதவ�கர��னத எனற இவரகள 
ந�லனகக�ற�ரகள.



3 ��னட அற�த��ன எலல�கலளப பறற�ய ப�ரகலஞ உளள அற�வ��வ�களம த�ர�ள அரலசமய ஏறக�ற�ரகள. ந�ம 
அற�நதவறலற �டடம லவதத எல��வறலறயம �த�பப�டடவ�டமடய�த எனறம வர��றற�ன இயலப�ன 
பர�ண��பமப�கககக தலடய�க நம கறக�ய ஞ�னம ஆக�வ�ட��க�த எனறம எணணக�ற�ரகள. ஆகமவ எல��வலகய�ன 
ச�தத�யஙகளககம இட��ரககக கடய, எத வர��றற�ன மதலவமய� அத ந�கழவதறக�ன வ�யபபள�ககககடய ஓர அரமச 
மதலவ என இவரகள எணணக�ற�ரகள.

4. �ன�தன�ன கலடச�ககற�கமக�ள இவவ�க இனபம� எனற எணணக�றவரகளககம த�ர�ளவ�த அரமச உவபபலடயத�க 
இரகக�றத. �ன�தலன ஏமதனம ஒர இ�டச�யதத�றக�க உரவ�ககபபடடவன எனமற� ஏமதனம ஒர கரததகக�க அவன 
வ�ழவம ச�கவம வ�த�ககபபடடவன எனறம இவரகள நமபவத�லல�. இனபந�டடம எனபத �ன�தன�ன ஆத�ர இயலப. 
அதறக�ன சமக அன�த�லய அவனகக மழல�ய�க அள�பபத த�ர�ள அரமச எனற இவரகள ந�லனகக�ற�ரகள.

த�ர�ளவ�த அரச எனபத இனற உ�கஜ�ஙகம பரவ��க உளள அரச வடவம என��ம. ந�மந�ட அரசம த�ர�ளவ�த 
அரசம ஒனமற எணணம உ�கஜ�ஙகம ந��வக�றத. �னந�யகம த�ர�ளவ�தம இரணடம ஒமர ந�ணயதத�ன இர பககஙகள 
எனற எணணமம எஙகம உளளத. ஆகமவ நலடமலறய�ல எபபட இரநத�லம ஜபரமப���ன அரசகள தஙகலள 
த�ர�ளவ�த அரசகள�கச ஜச�ல��கஜக�ளள மவனடய ந�ல�ய�ல உளளன.

அதமவ ��னடம கணட அரச வடவஙகள�ல ஆகசச�றநதத எனற எணணம இனற உ�கம மழககமவ வலவ�க உளளத. 
அநத அரலச ம�லம த�ர�ள��னத�க ஆகக எனன ஜசயய��ம எனற அளவ�ம�மய அரச�யல ச�நதலனகள இனற 
மனஜனடககபபடக�னறன. ப�ற�ஜத�ரவலகய���ன அரசகக�ன மதடடம எஙகம� இலல� எனமற ஜச�ல�மவணடம.

[ம�லம]

க�நத�ய மதச�யம 3
ஐமர�பப�ய ச�நதலனய�ல எபபட அரச எனற கரததரவம 
படபபடய�க வளரநத உரவ�க� வநதமத� 
அலதபமப��மவ, அதறக�லணய�கமவ அரச�னல�  
[Anarchism ] எனற கரததரவமம வளரநதரவ�க� 
வநத�ரபபலதக க�ண��ம. ம���ன அரச�ஙகஙகள 
கற�தத கனவகலளப மப��மவ அரச�ல�� 
சமகஙகலளபபறற�ய கனவகளம ஜத�டரநத பர�ண��ம 
ஜக�ணடரகக�னறன

இத�ல கவன�கக மவணடயஜதனனஜவனற�ல அரச எனற 
கரததரவம வளரநத வரவதறக அரச�னல� எனற 
கரததரவம ஜபரம பஙகள�பலப ஆறற�ய�ரகக�றத 
எனபமத. அரச எனற கரதத�ன எலல�கள, ச�தத�யஙகள, 
எத�ர�லறககறகள ஆக�யவறலற அரச�னல� எனற 
கரதமக�ளத�ன ஜத�டரசச�ய�க 
�றபர�ச��லனஜசயயலவததத. இனற ஐமர�பப�வ�ல 
உளள த�ர�ளவ�த  அரசகள கற�தத மறமப�கக�ன 
உரவகஙகள எல��ம� அஙக�ரநத 
அரச�னல�ய�ளரகள�டம வ�வ�த�தத 
உரவ�ககபபடடலவமய  .இனற  ஐமர�பப�ய அரச 
�றபபப மப�ர�டடஙகள அலனதத�லம ஆழதத�ல 
அரச�னல�க மக�டப�ட உளளத எனபலதக க�ண��ம.

அரச எனற கரதத எபமப�த உரவ�னமத� அபமப�மத 
அரச�னல� மக�டப�டகளம உரவ�க�வ�டடன. இநத�ய� 
அரச�னல�கமக�டப�டகலள அரசகமக�டப�டகலள வ�ட 
அத�க��க வளரதத மதசம. பணலடய க�மரகக 
ச�நதலனகள�ல அரச�னல� எனபத ஒர மகக�ய��ன 
கரதத�க வளரநத வநத�ரபபலதக க�ண��ம.  
ஒறபபவ�த�கள [Cynics ] க�மரகக �ரப�ன அரச�னல� 
மந�கலக மனஜனடததவரகள. இயறலகயடன ஒனற� 
வ�ழம எள�ய வ�ழகலகலயமய அவரகள 
��னடததககர�யத�க ஜச�னன�ரகள. பணம அத�க�ரம 
பகழ ஆக�ய மனலறயம மறற�ல��கததறபபமத 

அதறக�ன வழ� எனற�ரகள. 

ஜ�யயற�வவ�தம [Gnosticism] எனற ஜச�ல�பபடட க�மரகக ச�நதலன �ரப �ன�தரகள தனனளவ�ல அத�தய ஆத��ககள 
எனறம, ஜ�\க�க உ�க�ன இழ�வகள�லம க�ழல�கள�லம அவரகள ச�கக�கஜக�ணடரகக�ற�ரகள எனறம, உ�க�ய��ல 
இரநத வ�டவ�ததகஜக�ணட தஙகள ஆன��லவ தயல�பபடதத�கஜக�ளவமத ��டப எனறம வ�த�டடத.ஜ�யயற�வவ�த 



ச�நதலனகள�ல ஏர�ள��ன ப�ர�வகள உளளன. இவரகளம சமக அல�பலபயம அரலசயம எத�ரதத அரச�னல�வ�த�கமள.

ஐமர�பப�வ�ல நவ�ன அரசகலளபபறற�ய வ�வ�தஙகள வலவ�க உரவ�ன பத�மனழ ,பத�ஜனடட�ம நறற�ணடகள�ல 
அரச�னல�க மக�டப�டகளம ப�வலகய�ன வ�ர�வ�ககஙகலளப ஜபறற நவ�ன அரச�யலதரபபகள�க உரவ�க� வநதன. 
அரச�னல�ய�ளரகள�ல இனற பலமவறவலகய�ன தததவந�ல�ப�டகள ஜக�ணடவரகள இரகக�ற�ரகள. மழமறற�ன 
அரச�னல�கக�க வ�த�டபவரகள, அற�வ�கம அரச�னல�ய�ல ஜசயலபடமவணடம என வ�த�டபவரகள, அரசகக அபப�றபடட 
கழககளகக�க வ�த�டபவரகள, வரமப�ல��த வ�ழகலககக�க வ�த�டபவரகள என அவரகள ப� ரகம.

பத�ஜனடட பதஜத�னபத�ம நறற�ணடகள�ல ஜப�தவ�க அரச இல��த அல�பபகலளப பறற�ய ஆரவம ஐமர�பப�வ�ல 
த�வ�ர��க இரநத�ரகக�றத. மறறத�க�ரம ஜக�ணட �னனரகள�ன ஆடச� �றறம க�ற�ததவசலபகள�ன ஆடச� ஆக�யவறறகக 
��றற�க இலதபபறற� ச�நதலனஜசயத�ரகக�ற�ரகள. அரச இல���ல தஙகலளத த�ஙகமள ஆடச� ஜசயதஜக�ளளம ப� 
வலகய�ன க�ற�ததவ கழககள இகக��கடடதத�ல ஐமர�பப�வ�ல உதய��ய�ன. இவறலற ஜப�தவ�க ஜ�யயற�வவ�த 
க�ற�ததவரகள எனக�ற�ரகள. தயல�வ�தக க�ற�ததவரகள எனபதம உணட.

அவரகள அரசத�க�ரதலத எத�ரததல�ய�ல அரச�லம க�ற�ததவ ஜபரமசலபகள�லம மவடலடய�டபபடட�ரகள. அவரகள�ல 
கண�ச��னவரகள பதஜத�னபத�ம நறற�ணடன அஜ�ர�கக� ஆஸத�மர��ய� கனட� மப�னற பதத�கஙகள�ல 
கடமயற�ன�ரகள.  அஜ�ர�கக�வ�ல ப�ஸடன அவவ�ற தயல�வ�த க�ற�ததவரகள கடமயற�ய மகக�ய��ன ஊர. 
ப�னன�ள�ல மத�மர�, எ�ரசன மப�னற அரச�னல�ய�ளரகள அநத �ரபல இரநமத உரவ�ன�ரகள. நவ�ன அரச�னல�க 
மக�டப�டகள�ன வ�லளந����க ப�ஸடன ��ற�யத. இனறம அஜ�ர�கக�வ�ன அரச�னல�ச�நதலனகள�ன ல�ய��க 
ப�ஸடன இரகக�றத.

அரச�ஙகம ஏமத� ஒரவலகய�ல ஜப�ரள�ழநத உத�ரநதவ�டம எனற எணணம பதஜத�னபத�ம நறற�ணடல 
ச�நதலனய�ளரகள நடமவ ப�ரப���க இரநதத. கமத, ம��க, மஹ�பஸ, ம��க, வ�லமடர, ரமஸ�, ஜஹகல, ந�டமச, ரஸக�ன, 
ஜ�.எஸ.��ல மப�னற ச�நதலனய�ளரகள அலனவரம� எபபட அரச�னல� ச�தத�ய��ககடம எனற தஙகள மந�கக�ல  
ச�நதலன ஜசயத�ரகக�ற�ரகள. அநத ச�நதலனபமப�கலக ஒடடதத�ன  க�ரல ��ரகஸ கமயன�ச சமக அல�பப�ன 
உசசதத�ல அரச உத�ரநத மப�கம எனற ஜச�னன�ர. நவ�னதஜத�ழ�லநடபம உ�லக ஒரஙக�லணதத ஒமர சமக��க 
ஆகக�வ�டம எனறம அதன வ�லளவ�க அரச�ல��த பவ�சசமகம உரவ�கம எனறம எணண�ன�ரகள. ஜத�ழ�லநடபதலத 
நமப�ய அலனவர�டமம அநத நமப�கலக ஒரவலகய�ல இரநதத.

உ�கபமப�ரகள நடநத அரசகள நவ�ன ஜத�ழ�லநடபஙகள ம�ம ம�லம வலவ�ன ர�ணவககடட��னஙகள�க ஆவலதக 
கணடப�னனர  இநத எணணபமப�கக மநர தல�க�ழ�கத த�ரமப�யத. அச�த�ரண��ன வல�ல� ஜக�ணட எத�ரக�� 
அரசகலளப பறற�ய அசசஙகள உரவ�ய�ன. ��ரஜ ஆரவ��ன ‘1984’ இநத எணணபமப�கலக ��கசச�றபப�க மனலவதத 
ந�வல. ஆலடஸ ஹகஸ��ய�ன ‘தண�சச��ன பதத�கம’ [Brave New world] இனஜன�ர கற�பப�டததகக ந�வல. 
இனறவலர அற�வ�யல பலனகலதகள�ன ப�ரப���ன கரவ�க இரபபத அத�நவ�ன ஜத�ழ�லநடபம ம�ம 
உரவ�கசச�தத�ய��ன  மழமறறத�க�ரம ஜக�ணட எத�ரக�� அரசகலளபபறற�ய ஊகஙகமள.

இநத ஐயஙகள அரச ம�ல உளள அவநமப�கலகலய ம�லம ஜபரகக�ன. மதல உ�கபமப�ரககபப�னனரத�ன ஐமர�பப�வ�ல 
அரச�னல�வ�தம ம�லம வ�சலச ஜபறறத. இனற உ�கஜ�ஙகம ப�வலகய�ன அரச�னல�வ�தககழககள 
ஜசயலபடடவரக�னறன

இரணடவலக அரச�னல�கள

 ஜப�தவ�க ஐமர�பப�ய அரச�னல�வ�த�கள அலனவலரயம ஜப�தவ�க இர ஜபரம ப�ர�வகளககள அடகக��ம.  ஒனற 
பரடச�கர அரச�னல�ய�ளரகள. இரணட,  தனஜநற� அரச�னல�ய�ளரகள. பரடச�கர��ன அரச�னல�வ�த�கள ஜப�தவ�க 
தகரபப�ளரகள. இரநதஜக�ணடரககம அரச�ஙக அல�பலபயம அதறக அடததள��க இரககம �னந�ல�கலளயம 
ஆச�ரஙகலளயம தகரபபமத அவரகள�ன இயலப�க இரகக�றத.

இததலகய ச�நதலனகளகக ��கசச�றநத உத�ரண��க அல�பவர இவ�ன தரகமனவ எழத�ய ‘தநலதயம தனயரகளம’  
எனற ந�வ��ன ல�யககத�ப�தத�ர��ன பஸமர�வ. ‘ந�ஙகள அலனதலதயம தகரபபத பறற� மபசக�ற�ரகள. ந�ஙகள 
தகரதத�ல எனன ��ஞசம? மவஜறநத அல�பலப ந�ஙகள பத�லகக மனலவகக�ற�ரகள?’ எனற பசமர�வ�ன நணபன 
அரகக�த�ய�ன அபப� மகடலகய�ல பஸமர�வ மசசதத�ணற� ஆமவசததடன ஜச�லக�ற�ர. ”ந�ஙகள அலதபபறற� 
மய�ச�ககவ�லல�. இபமப�த இலத தகரதத எற�மவ�ம. இத பயனறற ஜவறறககபலப. இத அழ�யடடம. இடப�டகள�ல 
இரநத ��னடம பத�த�க எலதமயனம கடடகஜக�ளளடடம. அத மதலவககர�ய உரவ�ககபபடடத�கமவ இரககம”

தன ஜக�ளலகலயபபறற� பஸமர�வ ஜச�லக�ற�ன, ”ந�ன எத�ரகக�மறன. அலனதலதயம. அதறக க�ரணம 
மவணடஜ�னபத�லல�. அலவ இரகக�னறன எனபதறக�கமவ எத�ரகக�மறன” இநத ந�ல�ப�ட  �றபபவ�தம [Nihilism] 
எனற தரகமனவ�ல ஜச�ல�பபடடத. ப�னனர ஒர தததவககல�சஜச�ல��கமவ ஆக�வ�டடத. �றபபவ�த�களத�ன 
ஐமர�பப�வ�ன ஆரமபகடடப பரடச�ய�ளரகள.

பதஜத�னபத�ம நறற�ணடல �தம,அரச�யல,தததவம மனற தலறகள�லம பரடச�ய�ளரகள ஊடரவ�னர. ஏறகபபடட 
அலனதலதயம தகரகக மறபடடனர. ஒவஜவ�னலறயம தஙகள ப�டககள ஜக�ணடவநதவ�ட��ம எனறம ஒவஜவ�னலறயம 
பத�த�க உரவ�கக�வ�ட��ம எனறம அவரகள கனவ கணட�ரகள. இவரகலள அனலறய அல�பப ��ககஜக�டல�ய�ன 
அடககமலறகள ம�ம எத�ரஜக�ணடத. ஆன�ல அவறலறயம ��ற� ப� மதசஙகள�ல இவரகள அரலசயம அல�பலபயம 
லகபபறற�ன�ரகள.



பரடச�கர��ன அரச�னல�வ�த�களககம 
த�ர�ளஅரசவ�த�களககம இலடமய ஜபரமப�லம 
நல� பர�தல இரநதத. இநத பர�தல� ந�ம உ�கம 
மழகக க�ண��ம. த�ர�ள அரச வ�த�கள பரடச�கர 
அரச�னல�வ�த�கலள தஙகலளபமப��மவ 
��றறதலத வ�ரமபக�றவரகள�கக கரத�ன�ரகள. 
��கசச�றநத உத�ரணம எனற�ல 
ப�ஜரஞசபபரடச�த�ன. அத த�ர�ளவ�த�களம 
பரடச�ய�ளரகளம இலணநத நடதத�ய ஒனற. 
த�ர�ளவ�த�கள லகய�ல இரநத பரடச�கர 
அரச�னல�வ�த�கள லககக அத ஜசனற மசரநதத.

��ரகச�யம பரடச�கர அரச�னல�வ�ததத�ன இரபத�ம 
நறற�ணடன ஆகசச�றநத உத�ரணம. ஜசவவ�யல 
��ரகஸ�யம அரச�னல�க மக�டப�டடல அழதத��க 
ஊனற�ய ஒனற. அதமவ ரஷய�வ�லம ச�ன�வ�லம 
உ�கதத�ன ��கவம ப�ம ஜப�ரநத�ய அரசகலள 
அல�ததத எனபத ஆசசர�ய��னமத. ��ரகஸ�ன 
ஜக�ளலகய�னபட ஜத�ழ���ளரகள�ன மறறத�க�ரம 
உரவ�கம. அத ஏறகனமவ இரககம அரச �றறம 
அரச ச�ரப�ன அல�பபகலள தகரதத எற�யம. அநத ஜவறற�டதத�ல �ககள உலழபப�ளர கழ�ஙகள�க [ commune]  
அல�நத தஙகலளத த�ஙகமள ஆணடஜக�ணட வ�ழவ�ரகள. அரச உத�ரநத �லறயம.

இரணட�வத வலக அரச�னல�வ�தம தனவ��ககம ச�ரநதத..ல�ய ஓடட��க உளள பணப�டலடயம  அதன அரச 
அல�பலபயம ந�ர�கர�தத வ��க� தஙகளகக உகநத ��றறச சமக அல�பபகலள அல�ததகஜக�ளபவரகலள தனவ��கக 
அரச�னல�ய�ளரகள எனற ஜச�ல���ம. இநத வலகய�ன அரச�னல�ய�ளரகள�ன �ரபதஜத�டரசச� க�மரகக ஒறபப�ய��ல 
உளளத.

��கசச�றநத உத�ரணம க�மரகக தததவ ஞ�ன�ய�ன டமய�ன�ச�யஸ�ன கலத.[ Dionysius ] ஒர ��டடவணட அரமக 
ஜவறநஜதரவ�ல படதத�ரநத அவர�டம க�மரகக ���னனன அ�கஸ�ணடர ந�ஙகள ஏன மவல�ஜசயயககட�த எனற 
மகடடத�கவம அவர ஏன மவல� ஜசயயமவணடம எனற மகடடமப�த பணம, அத�க�ரம, பகழ ஆக�யவறறகக�க  எனற�ன 
அவன. அலவ எதறக�க எனற மகளவ�கக �ன�க�ழசச�கக�க எனற�ன. இபமப�மத எனகக பரண��ன �ன�க�ழசச� 
உளளமத எனற�ர அவர. உஙகளகக ந�ன எனன ஜசயயமவணடம என ���னனன மகடடமப�த அநத வணட 
இளஜவய�ல� �லறகக�றத, சறமற வ��கக� லவததவ�டடபமப� எனற�ர�ம டமய�ன�யஸ.

க�ற�ததவ �ரபககள  ஜ�யயற�வவ�த க�ற�ததவம ஒர தன� மப�கக�க ஜநடஙக��ம ந�டததத . இவரகளம தனவ��கக 
அரச�னல�வ�த�கமள .இககழககள ல�ய க�ற�ததவ ஓடடதத�றக எத�ர�க தஙகள க�ற�ததவ ச�றறல�பபகலள உரவ�கக�க 
ஜக�ணட�ரகள. இவரகள ஜபர�ய மதவ��யஙகள, கடடவழ�ப�டகள மத��யவறலற ஏறறகஜக�ளளவ�லல�. ச�ற�ய 
மழககள�க தன�ச சமகஙகள�க வ�ழநதனர. கடல�ய�ன ஜநற�கலள கலடபப�டததனர. உபவ�சம, தககம தவ�ரததல , தவம 
மப�னறவறலற தஙகள வழ�ய�க மனலவதத�ரகள.அவரகளகக எத�ர�க கதமத���கக த�ரசசலப கடல�ய�ன 
ஒடககமலறகலள பயனபடதத�யத.ஆன�ல ப�னனர அம�ரபகள கதமத���கக ஜபர�ரபககள இழககபபடடன. 
ஜஹர��டமடஜ, அமப எனஜறல��ம ஜச�ல�பபடட தவ�டஙகள இநத �ரபகள�ன உரவ�ககம�. ப�ன ஒடககம எனபத 
கதமத���கக �ததத�லம ஒர ஜபரம ஆச�ர��க ஆக�யத. பன�த ·பர�னஸ�ஸ அதறக வழ�யல�தத�ர

.நவ�ன ஐமர�பப� உரவ�க� வநதமப�த இவவ�ர அரச�னல�களம இரவலகய�ல வளரநத பலமவற ச�தத�யககறகலள 
கணடலடநதன. �னந�யக ச�நதலனய�ன வ�லதகலள பரபப�யவரகள எனற ஜச�ல�பபடக�ற  ம��க மப�னறவரகமள 
ஜப�ரளமதலவ�ததத�ன மனமன�டகள�கவம இரநத�ரகள. �றபபவ�தமம ஜப�ரளமதல வ�தமம லகமக�ரததகஜக�ணடன. 
ஏஜனனற�ல அகக��கடடதத�ல எல��வலகய�ன அல�பபகளம கரததமதலவ�தம ச�ரநதலவய�க இரநதன. ஒர 
ல�யககரதத�ன ஜவள�வ�ளகக��கமவ அல�பபகள கரதபபடடன. அநத ல�யககரதத இனற�யல�ய�தத�கவம 
பன�த��னத�கவம கரதபபடடத. ஆகமவ ஜப�ரளமதலவ�தம, ந�ரபண வ�தம மபச�யவரகள�ல ஒரச�ர�ர கடல�ய�ன 
�றபபவ�த�கள�க ஆன�ரகள. அவரகலள பதஜத�னபத�ம நறற�ணடன தததவக க�கக க�ரரகள என��ம. ·ப�யரப�க 
அவரகள�ல ஒரவர

பதஜத�னபத�ம நறற�ணடல ஐமர�பப�வ�ல நடநத தததவ ம��தலகலள இநத எள�ல�ய�ன வலகபப�டடல இரநத 
ம�லம ம�லம ச�கக��க ஆகக�யபடமய ஜசல���ம.. உத�ரண��க ��ரகஸ�யதத�ன தததவப பர�ண��தலத இபபடச 
ஜச�ல���ம. ·ப�யரப�க மனலவதத தய ஜப�ரளமதலவ�த அரச�னல�க மக�டப�டடல இரநத ��ரகஸ 
ஆரமப�கக�ற�ர.  ஜஹஜகல வர��றற�ன இயககதத�றக ஒர மந�ககமம த�லசமவகமம உணட எனற கரததமதலவ�த 
தரபலப மனலவதத�ர. வர��றற ஜப�ரளமதலவ�தம எனற  ஜஹக��ன மக�டப�டடன வள�ரசச�ந�ல�ய�கமவ ��ரகஸ 
மரண�யகக வர��றறப ஜப�ரளமதலவ�தம என தததவதலத உரவ�கக�ன�ர. ஜப�ரள�யல ஆறறலகள�ன 
மரண�யககதத�ம�மய வர��றற�ன மனனகரவ ச�தத�ய��க�றத என வ�ளகக�ன�ர. அத�வத ஜப�ரளமதலவ�தச 
ச�நதலனகளம கரததமதலவ�தச ச�நதலனகளம ஒனலற ஒனற உளவ�ஙக� வள�ரவலத ந�ம இகக��கடடதத�ல 
க�ணக�மற�ம.



இவவ�ற �றபபவ�த��க ஆரமப�தத ��ரகஸ�ன 
மக�டப�ட பரடச�கர அரச�னல�வ�த��க வ�ர�வ 
ஜபறற த�ர�ளவ�த�களடன லகமக�ரததகஜக�ணட 
ப� இடஙகள�ல �னந�யகக மக�ர�கலகய�க 
ஜசயலபடடத. ப� இடஙகள�ல 
ல�யதமதச�யததகக�ன மக�ர�கலகய�க 
வ�ளககவமபடடத.  ஆன�ல ஜ�ன�ன ம�ம அத 
ல�யஅத�க�ர அரச�ஙக��க ஆக�யத.

இரபத�ம நறற�ணடன ஆரமபதத�ல 
ஐமர�பப�வ�ல  இரவலக அரச�னல� உரவகஙகளம 
ஒனறடன ஒனறப�வலகய�லம க�நத ஏர�ள��ன 
கரததந�ல�கலள உரவ�கக�ய�ரநதன. ப�வலகய�ன 
பரடச�கர அரச�னல�க கழககள 
ஜசயலபடடகஜக�ணடரநதன. அவறற�ல 
ஜத�ழ���ளரகள�ன கழ��யஙகளம [communes] 
அடககம.  அததலகய கழ��யஙகள எத�ரக�� 
அரச�ல��த சமகதத�ன ��த�ர�கள�க 
எணணபபடடன. பரமத�னவ�த�கள, ஃமபப�யன 
கமகதத�னர மப�னறவரகள அததலகய ச�� 

சமகககழககலள வ�ர�வ�க உரவ�ககவலதப பறற�ய கனவகலள மனலவதத�ரகள. அவரகளடன வ�வ�த�தத ��ரகஸ 
‘கழ��யவ�தம’ எனற ஜபயர சடடப ஜபறற கமயன�ச மக�டப�டகலள அவறலறச ச�ரநமத உரவ�கக�ன�ர.

பஜரஞச தததவ ச�நதலனய�ளர�ன பரமத�ன [Pierre-Joseph Proudhon]தனலன ஒர அரச�னல�வ�த�ய�க 
அற�வ�ததகஜக�ணடவர. ��ரகஸ�யக மக�டப�டகள ம�ல ஆரமபதத�ல ஆழ��ன ஜசலவ�கலகச ஜசலதத�யவர’உலடல� 
எனபத த�ரடமட’ எனற அவரத வர� ப�ரப���னத. ‘பரமத�னகக �றபப’ எனறமபர�ல மச�வ�யத ஜவள�ய�ட�க வநதள� 
ந��ல க�ரல ��ரகஸ உலடல�ய�ல��த சமக கழககலள அல�ககம பரமத�ன�ன ச�நதலனகலள �றதத, ம�லம 
வ�ர�வ�ன வர��றறப ப�ரலவய�ல, தன�யலடல�கமள இல�� ஒடடஜ��ததச சமக அல�பலப மனலவகக�ற�ர.

இநதகக��கடடதத�ன கல�ஞரகள ச�நதலனய�ளரகள�ல ஜபரமப���னவரகலள அரச�னல�வ�தம கவரநத�ரகக�றத. 
அரச�னல�யம,. சதநத�ரமம, பலடபபககமம  ப�ர�கக மடய�தலவய�கமவ கரதபபடடன. ஃமபப�யன கமகம ஒர மகக�ய��ன 
கரதத�க மபசபபடட ந�டகள�ல ��ரஜ ஜபரன�ட ஷ�, ஜவர��ன�ய� வலஃப, மப�னற ப� ப�ர�டடஷ எழதத�ளரகள 
அநதககரதத�ல ஈரககபபடடரகக�ற�ரகள. ஜநடஙக��ம அரச�னல�ககழ�ஙகலள கறபலனஜசயத எழததககள 
அஜ�ர�கக�வ�லம வநதஜக�னடரநதன.

 உத�ரண��க ��ன ஸடனஜபரகக�ன மக�பதத�ர�டலசகள [The Grapes of Wrath, John Steinbeck] எனற பகழஜபறற 
அஜ�ர�கக ந�வல. இத க��தத�ல ப�நத�யத. எனற�லம அத ஐமர�பப�யக கனவகலள ப�னபறறக�றத. இத�ல மகச� [Jim 
Casy] எனற ஒர மனன�ள ப�த�ர�ய�ர�ன தல�ல�ய�ல ஜத�ழ���ளரகள ஒர கழ��யதலத உரவ�கக� ஒர ‘இ�டச�ய 
அரச�னல�ச சமகதலத’ உரவ�ககவதன ச�தத�ரம உளளத. மகஸ�கக ஸடனபரக ஏசக�ற�ஸதவ�ன ச�யல� 
அள�ததளளல�யம கவனதத�றகர�யத.

அரச இல��த சமகஙகலள அல�ககம மயறச�ய�ன வ�லளவ�கமவ பழஙகடசசமகஙகள ம�ல தன�ய�ன கவனம வ�ழநதத. 
அவறற�ல எபபட அரச எனற உரவதத�ன மவரகள உளளன, உரகஜக�ளக�னறன எனற ஆயவகள 
உரவ�ய�ன.இநதகக��கடடதலத நவ�ன அரசத�க�ரம கற�தத ல�யககரததககள அலனததம� உரவ�ன ஒர க��ம எனற 
ஜச�ல�மடயம . இனறமகட நவ�ன அரச�யல கரததககலள வடவல�தத, அரசத�க�ரம �றறம கடல�யத�க�ரம கற�தத 
மக�டப�டகலள உரவ�கக�ய, ஜபரமப���ன ச�நதலனய�ளரகள�ல அரச�னல� ஜக�ளலக ஆழ��ன ஜசலவ�கலகச 
ஜசலதத�ரபபலதக க�ண��ம. உத�ரணம, ��மஷல ஃபகமக�, மந�ம ச�மஸக�.

பரடச�கர அரச�னல�வ�த�கள ஜபரமப���ன இடஙகள�ல த�ர�ள அரசகக�க மப�ர�டயவரகளடன இலணநத 
ஜசயலபடட�ரகள. ஆன�ல ஜ�ர�ன�ய�ன ந���ககளம பரடச�கர அரச�னல�வ�த�கள�ன ஜபரமப���ன மக�ஷஙகலள 
த�ஙகளம எழபப�மய மறறத�க�ரதலதப ப�டதத�ரகள. இநதகக�லவ ஒவஜவ�ர கழவ�லம ஒவஜவ�ர வலகய�ல 
ஜசயலபடடலதக க�ண��ம.

பத�ஜனடட�ம நறற�ணடல வ�ழநத ‘நலடயர’ ��ன ஸடவரட [John "Walking" Stewart]  நவ�ன இயறலகவ�த 
அரச�னல�ய�ள�ரகளகக மனனத�ரண��க அல�நதவர.  ��கசவ�ரச�ய��ன வ�ழகலக ஜக�ணடவர ��ன ஸடவரட. 
இநத�ய�வ�ல ஜசனலனய�ல ப�ர�டடஷ அரச�ல ஒர க��ஸத�வ�கப பண�ய�றற�யவர இநத�ய�வ�ல ச�� மய�க�கள�ல 
கவரபபடட�ர. அதன ப�னனர ஜசனலனய���ரநத க�ளமப� க�லநலடய�கமவ ப�க�ஸத�ன வழ�ய�க ஆபக�ன�ஸத�ன 
ஜசனற அமரப�ய�வ�ல நலழநத ஐமர�பப�வககச ஜசனற�ர. இதன வழ�ய�க �ன�தன�ன இயறலகவ�ழகலகலயபபறற�ய 
அரச�னல�க மக�டப�ட ஒனலற உரவ�கக�க ஜக�ணட�ர. அத அகக�� ப�ர�டடன�ல உளள அரச�னல�வ�த�கலள ஜபர�தம 
கவரநத�ரகக�றத

��ன ஸடவரட  இயறலகய�ல உளள ஒவஜவ�னற�லம ஒர உடகரதத அவறற�ன அல�பப�ம�ஜய உளளத என 
வ�த�டட�ர. அலதபபர�நதஜக�ணட அதறமகறப �ன�தன வ�ழகலகலய அல�ததகஜக�ணட�ல �டடம� ச�ககல இல��த 
ச�ர�ன வ�ழகலக அவனகக அல�யம. அவரத ச�நதலனகள�ன ப�த�பப     ஐமர�பப�ய இயறலக வ�த�கள அலனவர�டமம 



உணட. க�நத� கட அவரத ‘நலடபப�தலத’ 
ஸடவரடடடம இரநத ஜபறறகஜக�னடரகக��ம . 
மத�மர� அவரத மன��த�ர�ட�கக ஜக�ணடத ��ல 
அவரகலளமய. இனறவலர உ�கம எஙகம உளள 
இயறலகவ�த�களகக மத�மர� மகக�ய��ன 
மனனத�ரணம. உ�க அளவ�ல இனற தனவ��கக 
அரச�னல�வ�தம மபசபவரகள�ல ஜபரமப���னவரகள 
இயறலகவ�த�கமள

மதச�யததல�வரகளம மதச�ய உரவகஙகளம

இநத�ய சதநத�ரபமப�ர�டடதத�ன ப�னப�தத�ல ஒவஜவ�ர 
தல�வலரயம அவர �னத�ல இரநத மதச�ய உரவகம 
எனன எனபலத லவதமத நம பர�நதஜக�ளள மவணடம. 
இபப�ர�வ�லன மழமறற�னத�க இரகக�த எனபலதயம 
கணகக�ல ஜக�ளளமவணடம. அவரகள�ன மபசச 
ஜசயலப�டகள ஆக�யவறலறக ஜக�ணட அவரகள�ன 
அரச உரவகம ஜபரமப�லம இநதத தரபலபச ச�ரநதத 
எனற ஊக�தத வலரயலறஜசயதஜக�ளவத அனலறய 
வ�வ�தசசழல�ப பர�நதஜக�ளள உதவ�கர��னத எனற 
�டடம� ஜக�ளள மவணடம.

ல�யதமதச�யவ�ததத�ன ��கசச�றநத உத�ரண��க 
அல�பவர ச�வ�ரககர. 1905-1909 வ�கக�ல �ணடன�ல 
இரநத ச�வ�ரககர ஐமர�பப�வ�ல அனற உரவ�க� வநத 
ல�யதமதச�யவ�ததலத ��கவம கரநத கவன�தத 
அததலகய ஒனலற இநத�ய�வ�லம உரவ�ககம கனலவ 
வளரததகஜக�ணட�ர. இத�ல ஆரவமடடம கற 
எனனஜவனற�ல ச�வ�ரககரகக மனனத�ரண��க 
அல�நதத ப�ர�டடஷ ல�யதமதச�யம உரவ�கக�ய 
ச�மர�ஜயம�. அலததத�ன அவர எத�ரததப 
மப�ர�டன�ர, ஆன�ல அலததத�ன 
அவர தன தரபப�க 
உரவ�ககவம எணண�ன�ர 

 ஓர இநத ச�மர�ஜயம — ! அநதககனவ ச�வ�ரககர�ல இரநத வளரநத ர�ஷடர�ய சயம மசவக சஙக��க ஆக� இனற 
வலர இநத�ய அரச�ய��ல ஒர ல�ய வ�லசய�க ந�டகக�றத.

இரணட�வத த�ர�ள மதச�யவ�ததத�ன ��கசச�றநத உத�ரண��க அல�பவர மநரத�ன. மநர தன வ�ழந�ஜளல��ம 
கனவகணடத மழல�ய�ன ஒர த�ர�ளவ�த-ந�மந�ட அரலசமய என��ம. இநத�ய சதநத�ரதத�ன ஆரமப க��ஙகள�ல 
அவரகக இநத�ய சமகதத�ன மழல�ய�ன ஆதரவ இரநதத. அநந�ல�ய�ல அவர மறறத�க�ரம மந�கக�ச ஜசலலம 
உணரலவ அலடவதறகப பத���க அநத வ�யபலபப பயனபடதத�கஜக�ணட இநத�ய�வ�ன கடய�டச� அல�பபகலள 
வலவ�க ந�றவதத�ன மயறச� ஜசயத�ர. இநத�யக கடய�டச�ய�ன ல�யததணகள�க இனறம இரககம மதரதல ஆலணயம, 
தண�கலகததலற, ந�த��னறம, இதழ�யல மப�னற ப� அல�பபகள இனறம அரச�யலசடட ப�தக�பபடன சதநத�ர��கச 
ஜசயலபடம தளதலத அல�ததவர அவமர. ஆகமவ இநத�யக கடய�டச�ய�ன ச�றப�யம அவமர

இநத�ய அரச�னல�வ�த�கள�ல �றபபவ�தம ச�ரநத அணகமலறகக ��கசச�றநத உத�ரணம எனற ஈ.மவ.ர��ச��� ந�யககர 
அவரகலளமய ஜச�ல�மவணடம. மழல�ய�ன �றபப�ளர�கவம க�ககக�ரர�கவம� அவர இரநத�ர. எலதயம கடட எழபப 
அவர மயனறத�லல�. ப�னனர அவர ஜபயர�ல கடட எழபபபபடட அலனததககம� அவர எத�ர�னவர என அவரத 
எழததககள க�டடக�னறன. ஈ.மவ.ர� எல��வலகய�லம ஓர அரச�னல�வ�த�ய�கமவ இரநத�ர. எநத ஒர அரச உரவகமம 
அவலர உளளடகக�யத�க அல�ய மடய�த. அவர ஜபயர�ல உரவ�ன அரசககககட அவர ஜவள�மயத�ன இரநத�ர.

ஒரஙக�லணககபபடட எசச�நதலன ம�லம அவர ஐயபபடட�ர. �ரப�ன எலதயம அவர ஏறக �றதத�ர. வ��யறததபபடட 
எலதயம� மனவ�லளவ ப�னவ�லளவகலளப ப�ரகக��ல எத�ரதத�ர. அவரத மனனத�ரணஙகள ஐமர�பப�வ�லத�ன 
இரநதன எனற�லம அவரத �ன அல�பப இநத�ய ச�ரவ�க �ரலபச மசரநதத. �றபமப அவரத தததவம எனற 
ஜச�ல���ம. ஐமர�பப�ய ச�நதலனய�ளரகலளபமப�� அவரம �றபபவ�ததலத ஜப�ரளமதலவ�தச ச�நதலனகள�ன 
அடபபலடய�ல அல�ததகஜக�ணட�ர. ஈ.மவ.ர� அவரகள பகததர�வவ�தம எனற ஜச�னனத �றபப மந�ககம ஜக�ணட 
ஜப�ரளமதலவ�த அல�பலபமய. அவரககம அவரக��கடட ��ரகஸ�யரகளககம இலடமய இரநத மரணப�ட எனபத 
இதத�ன. அவர ��ரகஸ�யரகள ஐமர�பப�வ�ல ந�ர�கர�தத மனமன ஜசனறவ�டடரநத ஜப�ரளமதலவ�த �றபபவ�ததலதச 
மசரநதவர.

இநத�ய�வ�ன பரடச�கர அரச�னல�வ�த�கள�ல மகக�ய��ன ஒர மனனத�ரணம ஜ�யபப�ரக�ஷ ந�ர�யணன. கலடச�வலர  
அல�பப�ன�தர�க ��ற �றதத தனலன ஒர ந�ரநதர எத�ரபப�ளர�கமவ ந�றதத�கஜக�ணடவர அவர. அவமர உரவ�கக�ய 
�னத� அரசகட அவரகக உவபப�னத�க அல�யவ�லல�. ஜதள�வ�க வ�ளககவ�லல� எனற�லம எபமப�தம 
ஜ�யபப�ரக�ஷ ந�ர�யணன  த�ர�த பரடச�கரம ஒனலறமய தன அரச�ய��க ஜக�ணடரநத�ர. அலததத�ன அவர 



‘மழபபரடச�’ எனற எபமப�தம ஜச�ல��வநத�ர. எல�� தளஙகள�லம தல�க�ழ ��றறம எனபமத அவர உதமதச�ததத. 
அவர�ல இரநத அரச�னல�யம அதன வ�லளவ�ன கடடபப�டனல�யம அவலர எநத அல�பபககளளம அடஙக �றதத 
தன��ன�தர�கமவ கலடச�வலர ந�டககசஜசயதன.

இநத�ய இடதச�ர� இயககஙகலககள ப� வலகய�ன அரச�னல�வ�த�கலள ந�ம க�ணமடயம. உத�ரண��க மகரள 
கமயன�ஸடக கடச�ய�ன ஆரமப க��தத தல�வர�ன ஜக.ப�.ஆர மக�ப��லனச ஜச�ல���ம. அவர ந�ரநதர��ன பரடச�வ�த�. 
அவர�ல ஏறக மடநத ஓர அரசரவகம� க�லடய�த என��ம. மச�ஷ��ஸடகள�ல அபபட ப�ர இரநத�ரகள. 
ய.ஆர.அனநதமரதத�ய�ன ந�வ��ன ‘அவஸமத’ அததலகய ஓர அரச�னல�வ�த�ய�ன வ�ழகலகலயப பறற�ய வலவ�ன 
ச�ததர�பப. ஆன�ல இநத�ய இடதச�ர�கலளப ஜப�றததவலர அவரகள எபமப�தம� அரச�னல�கக�க மப�ர�டவ�லல�. 
ரஷய�வ�ல வலவ�ன ல�யதமதச�யம உரவ�ன ப�றமக இநத�ய�வ�ல ஜப�தவலடல� ச�நதலன ஆரமப�கக�றத. ஆகமவ 
இஙமக அத பரடச�கர ல�யதமதச�ய��கமவ மனலவககபபடடத.

இநத ந�னக அரசக கரதத�யலகள�ல ப�வலகய�ன க�லவகலள ந�ம நமமலடய அரச�யல மனமன�டகள�ல க�ண��ம. 
இவரகலள இவவ�ற அவரகள மனலவககம அரச ��த�ர� எனன எனற ப�ர�ததகஜக�ணமட�ஜ�னற�ல ஒவஜவ�ர 
சநதரபபதத�லம அவரகளகக இலடமயய�ன உறவகலளயம ஒவஜவ�ரவரம எடதத ந�ல�ப�டகலளயம இனனமம 
ஜதள�வ�கப பர�நதஜக�ளள மடயம. ச�வ�ரககர�ன ல�யதமதச�ய உரவகம� இனற வலர இநதமதச�யவ�ததத�ன 
அடபபலட. ச�ய��ப�ரச�த மகர��, த� னதய�ள உப�தய�ய� மதல அதவ�ன� வலர அதமவ ஜத�டரக�றத. ஆன�ல ந�ம 
வ�ஜப�ய அவரகள�ன அரச�யலலரகலள வ�ச�கலகய�ல அவரத �னம த�ர�ளவ�த அரச ஒனலறமய மன��த�ர�ய�கக 
ஜக�ணடரகக�றத எனபலதக க�ண��ம.

 மனமன�டகள�ல சப�ஷ சநத�ரமப�ஸ ஒர ல�யதமதச�ய உரவகதலதமய �னத�ல ஜக�ணடரநத�ர. இநத�ய�வ�ன 
பணப�டட ம�னல� �றறம உ�கததல�ல� வக�கக அதறக�ரககம வர��றறததகத� ஆக�யவறலறப பறற� அவர 
ஆமவச��கப மபச�வநதத அலதமய க�டடக�றத.ச�ர�மசதத�ல சப�ஷ க�நத�லயவ�ட ச�வ�ரககரகமக ஜநரகக��னவர.

அமதமப�� ஒடககபபடட �ககள�ன தல�வர�க வநத அமமபதக�ர இநத�ய�வ�ன �னந�யக அல�பபகலள உரவ�ககவத�ல 
மநரவகக உதவ�யவர. �னந�யகதத�ல ஆழ��ன நமப�கலக ஜக�ணடவர. ஆன�ல ல�யதமதச�ய அரமச அவரத �னத�ல 
இரநதத. அரச�யல ந�ரணயசலப வ�வ�தஙகள�ல அத�க�ரபபரவ��ககம ச�ரநத எநத ஒர கரதலதயம அவர �றதத 
ந�ர�கர�பபலதக க�ண��ம. �க�வ�ர த�ய�க� மப�னறவரகள அமமபதக�ர இநத�ய அரச�யல சடடதத�ல க�நத�யதலத 
மறற�கமவ கழவ� வ�டடவ�டட�ர எனற கறறம ச�டடன�ரகள. அமமபதக�லரப ஜப�றததவலர மறமப�கக எணணம 
ஜக�ணட ஒர ல�ய அரச,  தன எல�� உடகறகலளயம வலவ�ன அத�க�ரம ம�ம வழ�நடததம அரமச ச�றபப�னத. 
உடகறகளகக �னந�யக உர�ல�கள அள�ககபபடட�ல அத ல�யதலத வ��ல�ய�ழககச ஜசயத அதன மனனகரலவ 
தலடஜசயயம. இத ச�ர�மசதத�ல ‘தததவவ�த�ய�ன ஆடச�ய�ளன’ எனற ப�மளடமட�வ�ன கடயரசக மக�டப�டடல 
இரநமத ஆரமப�கக�றத

இகக�ரணதத�ல அமமபதக�ரகக எபமப�தம� ஹ�நத�க�சலபயடன நலலறவ இரநத�ரகக�றத. ஹ�நத �க�சலபய�ன 
ட�கடர மஞமசயடன அவர அரச�யல உடனப�டகளகக வநத�ரகக�ற�ர. இநத �க�சலபய�னர�ன �க�ர�ஷடரபபறற 
அவலரயம ஒர �ர�டடயபபதலவர�க க�ண மறபடடரகக�றத. அமமபதக�ர�ன வர��றற�ல இநத அமசம இனற 
மபசபபடவத�லல�. 1952 ல அமமபதக�ர கலடச�ய�க மதரத��ல ந�னறமப�த அவரகக ப�னனர ப�ரத�ய �ஸதர சஙலக 
ந�றவ�ய ஆர.எஸ.எஸக�ரர�ன ததமத�பநத ஜடஙகட மதரதல ஒரஙக�லணபப�ளர�கப பண�ய�றற�ய�ரகக�ற�ர.

அமதமப�� படமடல�யம ஜச�ல���ம. க�நத�ய�ன ��ணவர�க அரச�ய��ல வ�ளஙக�ய படமடல �னந�யக மந�கலகமய 
ப�ரத�ன��கக ஜக�ணடரநத�ர. ஆன�ல அவரத அகம ந�டய அரச எனபத ல�யதமதச�ய அரமச. இநத�ய�லவ இனலறய 
உறத�ய�ன ல�ய அரச�ஙக��க ஆகக�யவர அவமர. இகக�ரணதத�ல படமடலககம ஹ�நத�க�சலப �றறம ஆர.எஸ.எஸ 
இயககதத�னப�ல ஓர �த�பப இரநதத. அவரகள�ன இநதமதச�யம எனற கரதலத அவர ஏறகவ�லல� எனற�லம பணப�ட 
ச�ரநத ல�யதமதச�ய உரவகதலத ஏறறகஜக�ணடரநத�ர.

ஆன�ல மநர கலடச�வலர இநதமதச�யவ�த�கலள சறறம ஏறக மடய�தவர�க இரநத�ர. அவரத �னசச�யவ பரடச�கர 
அரச�னல�லயயம பரடச�வ�த�கலளயம ஏறறகஜக�ளவத�க இரநதத. அவரத கடல�ய�ன வ��ர�சகரகள�க இரநத�லம 
அவரகக மச�ஷ��ஸடகள�டம ஜபர�ய �னமவறப�டகள இரககவ�லல�. இநத�ய இடதச�ர�களகக மநர அரச�யல 
எத�ர�ய�க இரநத�லம  அவர அவரகளககப ப�டததவர�கமவ இரநத�ர. அவரகள பமடல� க�ஙக�ரஸ�ன 
வ�தச�ர�மக��கவம மநரலவ இடதச�ர� மக��கவம ப�ரதத�ரகள.

ஏ.மக.மக�ப��ன, இ.எம.எஸ.ம��த�ப�ஸ¤ , ச�.அசசதம�னன மப�னற ��ரகஸ�ய ஜபரநதல�வரகலளப ப�ரகலகய�ல அவரகள 
��ரகச�யக கரதத�ய��ன உளமள இரநத�லம அவரகள�ன அரச�யல கரததரவம எனபத த�ர�ளவ�த அரமச எனபலதக 
க�ண��ம. அவரகள �னந�யகவ�த�கள�கமவ கலடச�வலர இரநத�ரகக�ற�ரகள. ஆகமவத�ன அவரகள�ன ஆழதத�ல மநர 
��த ஒர ப�ர�யம இரநதஜக�ணடரநதத.

இநத�ய�வ�ன தனவ��கக அரச�னல�வ�த�கள�ல மதனல�ய�னவர க�நத�. இனறம அரச�னல� ச�ரநத ��றற அல�பபகலள 
அல�த கழககலள உரவ�ககம அலனவர�லம� ஏமதனம ஒரவழ�ய�ல க�நத�ய�ன வலவ�ன ப�த�பப இரநதஜக�ணடரககம. 
க�நத� �ணடன�ல இரநதமப�த அவலர ��கவம ஆழ��கப ப�த�ததவரகள இயறலகச�ரநத தனவ��கக அரச�னல�க 
கரததககலள மனலவததவரகள�ன தலஸமத�ய, ரஸக�ன, மத�மர� மப�னறவரகள. நலடயர ��ன ஸடவரடடன 
ச�நதலனகள�ன மநரடபப�த�பலபயம ந�ம க�நத�ய�ல க�ண���ம. அத�வத க�நத� ஓர அரலச உரவ�கக மயனறவரல�. 
அவர அரசவ�த�மய அல�. அவர அரச�னல�வ�த�. ‘அடபபலடய�ல க�நத�யம எனபத ஓர அர��கம. அலத எநத ஒர அரச 
அல�பபம எத�ர�ய�கமவ கரதம’ எனற அலத சர�ய�கமவ அஷ�ஷ நநத� சடடகக�டடக�ற�ர.



எத�ரக�� இநத�ய�லவபபறற�ய க�நத�ய�ன கனவ அஙக�ரநமத ஆரமப�கக�றத. அவரத ‘ஹ�நதசயர�ஜய’தத�ன மவர அநத 
ஐமர�பப�ய  அரச�னல�வ�த  �ரப�ம�மய உளளத.

[ம�லம]

க�நத�ய மதச�யம 4

இநத�ய சததத�ரபமப�ர�டடதலத மனன�னற நடதத�யமப�த க�நத� ஜக�ணடரநத மதச�ய உரவகம எனபத அவர 
ஜதனன�பர�கக�வ�ல இரநதமப�மத உரவ�கக� லவதத�ரநத எத�ரக��தத�டடஙகள�ல இரநத உரவ�னத. 
அநததத�டடததடன த�ன அவர இநத�ய�வகக வநத�ர. தன வ�ழந�ள மழகக ப� படகள�க அலததத�ன ஜசயலபடதத�க 
ஜக�ணடரநத�ர. அத அவரத க�ர��சயர�ஜயம எனற ஜபரநத�டடம�. அத ஓர இநத�ய அரலச உரவ�ககம த�டடம அல�. 
மழககமழகக ஓர அரச�னல�லய உரவ�ககம த�டடம !

ஆகமவத�ன அவர ஒரமப�தம சதநத�ரம ஜபறவதறக�க ஜவளலளயரடன மப�ர�டவலத �டடம� தன ஜசயலத�டட��க 
லவதத�ரககவ�லல�. ச��ச�யம ப�ரககமமப�த சதநத�ரபமப�ர�டடம� இரணட�மபடச��னத எனற எணணம அவரகக 
இரநதமத� எனற எணணம எழக�றத. அவர க�ர��ந�ரம��ணம, கதர, ஹர��ன இயககம மப�னற இயககஙகலளமய 
அடபபலடச ஜசயலப�ட�க கரத�ய�ரநத�ர. அவலரபஜப�றததவலர சதநத�ரபமப�ர�டடம எனபத நமல� ந�ம� கடட 
எழபபம பண�மய ஒழ�ய ப�றலர ஜவறற�ஜக�ளளம பண� அல�

க�நத� இநத�யச சதநத�ரபமப�ர�டடதலத மடநதவலர அத�க��க �ககலளதத�ரடட நடதத எணண�யல�ககக க�ரணமம 
இதமவ. அவர �ககலள அரச�யலபடததவம அவரகள�ன வ�த�லய அவரகமள த�ர��ன�ககசஜசயயவம வ�ரமப�ன�ர. அவரகக 
மனப�ரநத எநத சதநத�ரபமப�ர�டடததல�வரககம அததலகய கனவ இரககவ�லல�, அவரகள கலவ�யம வ�ழ�பபணரசச�யம 
ஜக�ணட ச�றப�னல�ய�னலர த�ரடடமவ மயனற�ரகள. ஏன க�நத�ய�ன ச�க��தத ப�ற தரபப�னரகட , ��கசச�றநத 
உத�ரணம அமமபதக�ர, ஜவக�ககலள ஜபர�ளவ�ல த�ரடட நடததம இயககஙகள�ல ஆரவம ஜக�ணடரககவ�லல�. 
க�நத�ய�ன மதச�ய உரவகம மக�ட�னமக�ட �ககள�ன வ�ழகலகலய ஜ��தத��க பத�த�கக கடடஜயழபபவத�க இரநதத.

க�நத�ய�ன கனவ மதச�யம

இனற இநத�ய�வ�ல ��கசச��மர வ�ச�தத�ரகக�ற ஒர ந��க இரகக�றத க�நத�ய�ன ஹ�நத சயர�ஜயம எனற கற�பபடன 
அநமத�ன� ப�மரல அவரத ஹ�நத சயர��ய� பத�பலப ஜவள�ய�டட�ர. உணல�த�ன. அநநல� க�நத�யரகள�ல 
‘கடமமப�கக’ ஜக�ணட ச��ர ஒழ�ய ஜபரமப���னவரகள மனலவபபத�லல�.

அதறகக க�ரணம ‘நவ�ன’ �னம மக�ணட ஒரவரகக அநநல ��க எத�ர�லறய�ன ஒர ச�தத�ரதலத அள�ததவ�டம 
எனபமத. நவ�ன க�� ந�ரவ�கம,அரசல�பப, உறபதத�-வ�ன�மய�கமலற, சமக உறவகள ஆக�யவறலறபபறற� �டட�ல� நவ�ன 
ஜத�ழ�லநடபம மப�ககவரதத ஆக�யவறலறபபறற�ககட எநதப பர�தலம இல���ல ��கவம பலழல�ய�ன ஒர �ன உ�க�ல 
வ�ழநதஜக�ணட உரவ�ககபபடட பகறகனவ என அநநல அவனககத மத�னறககடம.

ஜதனன�பர�கக�வ�ல இரநத 
ஜவள�வநத ‘இநத�யன ஒபப�ன�யன’ 
எனற இதழ�ல ஜத�டர�க 
ஜவள�வநதத இநநல. 1909 ல 
�ணடன�ல இரநத 
ஜதனன�பர�கக�வகக 
ஜசலலமமப�த வனமலறச�ரநத 
பரடச�த�ன சமகதலத 
உரவ�கக�� எனற வ�ன�வகக 
பத���க தனககத மத�னற�யலத 
இநந��ல க�நத� ஜச�லக�ற�ர. 
இநத�ய�வ�ல அபமப�த ஒர 
வனமலறபபரடச�லய 
ஜக�ணடவநத ப�ர�டடஷ�லர 
ஜவலவலதபபறற�ய நமப�கலக 
ந��வ�யத. அநத வழ�மய 
ஜதனன�பர�கக�வககம உகநதத 
எனறம ஜச�ல�பபடடத. க�நத� 
அலத நமபவ�லல�. அதறக�ன 
பத�ல� அவர தனககள மதடக�ற�ர.

ஹ�நத சயர�ஜயம தனனலடய 
ஜக�ளலககள�ன மழவ�ளககமம 
ஜக�ணட ல�யநல எனற க�நத� கரத�ன�ர. 1921 ல அநந��ன ஆஙக��பபத�பபகக அவர எழத�ய மனனலரய�ல ”என 
கரதத�ல இநநல� ஒர கழநலதககம வ�ச�ககக ஜக�டகக��ம. இத ஜவறபபககப பத���க அனப�ன நறஜசயத�லய 



கழநலதகக கறப�ககம. வனமலறலய த�ய�கதத�ல இட��றறம ஜசயயம” எனற எழத�ன�ர

தன ந��ல ‘நவ�ன பணப�ட’ கற�தத ஆழ��ன கணடனம இரபபத�க க�நத� ஜச�லக�ற�ர. அத மதலவ�ச�பப�ல ஏறக 
மடய�தத�க மத�னற��ம எனறம ஜச�லக�ற�ர. ஆன�ல தனகக தன கரததககள�ல ஆழ��ன நமப�கலக இரபபத�கவம 
இனற இநத�ய� இநந��ல உளள வ�ஷயஙகளகக�க மத�ரசச� ஜக�ணடரககவ�லல� எனற�லம அத ச�தத�ய��கம 
எனறம அவர நமப�கலக ஜதர�வ�கக�ற�ர. தனனலடய மதச�ய வ�டதல�பமப�ர�டடம எனபத இநத க�ர��சயர�ஜயக 
கனலவ ச�தத�ய��ககம மந�ககம ஜக�ணடமத என அவர அமமனனலரய�ல த�டடவடட��கமவ ஜச�லக�ற�ர.

அநந��ன அரச�யல ஜசயலத�டடதத�ல அக�மலசலய �டடம� தறமப�த தனன�ல மச�தலனஜசயதப�ரகக மடநத�ரகக�றத 
எனற ஜச�லலம க�நத� அதவம மப�த�ய அளவகக நலடமலற ஜவறற�லய அள�ககவ�லல� எனற வரநதக�ற�ர. 
இநத�ய�வ�ன சதநத�ரபமப�ர�டடதலதப பயனபடதத�கஜக�ணட தனனலடய ஜச�நதப ஜப�ரள�யல த�டடஙகலள 
அ�லபடதத த�ன மயலவத�கவம, அரச�ய��லம ஜப�ரள�ய��லம �தககரததககலள பகததவத�கவம, த�ன ஜசயவத ஓர 
அப�யகர��ன ஆடடம எனறம எழநத கறறசச�டடகளகக தனனலடய த�ட��ன அரச�யல ஜப�ரள�யல நமப�கலக இத 
எனறம, இதறக�கமவ த�ன அரச�ய��ல ஈடபடவத�கவம க�நத� பத�ல ஜச�லக�ற�ர.

ஹ�நத சயர�ஜயதத�ன ஜப�ரள�யல அரச�யல ஜக�ளலககலள ப�ற�ஜத�ர தரணதத�ம�மய வ�ர�வ�கப மபசமவணடம. 
ஆன�ல இனற அநநல�ப படகலகய�லகட ச�த�ரண வ�சகனகக அத�ரசச�மய உரவ�கம. இவர எனன அரச�ஙகம 
அல�கக வழ�ஜச�லக�ற�ர� இரககம அரச�ஙகஙகலளக கல�தத அர��கம உரவ�க வழ� ஜச�லக�ற�ர� என அவன 
த�லகபபலடயககடம. அத�உணரவ�ளரகளகக [Excentrics] �டடம� உர�ய ஒர வலக கடடறற எணணபப�யசசல ஜக�ணட 
நல இத.

அனலறய சழ��ல இநத�ய அரச�யல தளதத�ல ஜசய��றற�ய எவரககம மநர,பமடல,சப�ஷ,அமமபதக�ர அலனவரககம�, 
இத ஒர அநதரஙக��ன க�றககததனம எனமற மத�னற�ய�ரககம. இவரகள எவரம� அரச�னல�வ�த�கள அல� எனபமத 
மகக�ய��ன க�ரணம. இவரகள எணண�கஜக�ணடரநதத அரசரவஙகலளப பறற�. இவரகள எவரம� 
அத�உணரவ�ளரகள�ல�. ஆகமவ தஙகள க��கடடம தஙகளகக அள�ககம எணணஙகள�ன இயலலகலய த�ணடசஜசனற 
ச�நத�கக இவரகள�ல மடயவம இலல�.

எனகக எனன மத�னறக�றத எனற�ல ப�ர��ண�யம ஜத�டரப�ன கசபப ஒர �னபப�டபப மப�� ஈ.மவ.ர� அவரகலள 
அழதத�ய�ரகக�வ�டட�ல அவர க�நத� ஜச�னனவறலற சடஜடனற பர�நதஜக�ணடரககக கடம எனற. இநத�ய அரச�ய��ல 
அகக��தத�ல அவரத�ன க�நத�லயபமப�� அரச�னல�வ�த�. எல�� எலல�களககம ஜசல�ககடய அத�உணரவ�ளர.

க�நத� ஹ�நத சயர�ஜயம வழ�ய�க மனலவககககடய மதச�ய உரவகதலத சரகக��க இவவ�ற ஜச�லக�மறன. அலத 
வ�ர�வ�க நலகள வழ�ய�கமவ கறக மவணடம. க�நத�லயப ஜப�றததவலர மதலஜபரம வ�ழ��யம எனபத சதநத�ரம. 
சதநத�ரம எனபத ஜப�றபபடன இலணநதத. ஜப�றபப எனபத தன��ன�த ஒழககம �றறம சமக ஜநற�கள ஆக�யவறலற 
மபணவமத. இததலகய மழல�ய�ன சதநத�ரம ச�தத�ய��கககடய ஒர சமக அல�பலப அவர கறபலனஜசயக�ற�ர.

ஒர �ன�தன தன வ�ழகலகலய த�மன த�ர��ன�ககககடயவன�க இரகக மவணடம. அதறக அவன தன சமகதலத த�மன 
த�ர��ன�ககம உர�ல�யடன இரகக மவணடம. ம�ல�ந�டகள�ல இரநத எள�ல�ய�ன வ�ககர�ல�லய க�நத� இஙமக 
மகக�ய��னத�க கரதவ�லல�. தனலன அடகக�ய�ளமவணடய சகத� எத எனபலதத த�ர��ன�ககமவ அநத வ�ககர�ல� 
உதவக�றத அவனகக. அவன�ல பர�நதஜக�ளள மடய�த, அவன�ல மநரடய�கத ஜத�டரபஜக�ளள மடய�த ஒர ஜபர�ய 
அல�பப�ன ப�ர�ககமடய�த  உறபப�க அவன இரககமமப�த அவனகக உணல�ய�ல சதநத�ரம எனபமத இலல�.

சதநத�ரதலதப பற�ககம இனஜன�ர மகக�ய��ன அமச��க க�நத� எணணவத உ�க�யல இனபஙகள ��த�ன மபர�லச. 
அநத ஆலசய�ன�லத�ன இநத�ய� ம�ல�ந�டடனரகக அடல�ய�னத எனற க�நத� எணணக�ற�ர. நகரவ ஜவற� 
இயறலகலய அழ�கக�றத. ஜபரநஜத�ழ�லநடபஙகலள ஜக�ணடவரக�றத. ஜபர�ய அளவ�ல ஆறறல� மதலவய�ககக�றத. 
ஏர�ள��ன ம�பஜப�ரடகள அதறக மதலவய�க�னறன. ஆகமவ ம�பஜப�ரடகளகக�ன ம��தல உரவ�க�றத.

நகரவம மப�ரம ஒனறடன ஒனற ப�ர�ககமடய�தலவ எனபத க�நத�ய தர�சனம. அத�வத ஜபர�ளவ�ல நகரலவக 
ஜக�ணட ஒரசமகம மப�ர�டடபடமயத�ன இரகக மடயம. மப�ர ஜபர�ய ர�ணவஙகலளயம அநத ர�ணவஙகலள 
ந�ரவக�ககம ஜபர�ய அரசகலளயம உரவ�ககம. அநத அரச�ல எள�ய�ன�தன ஜவறம வர�ஜக�டககம கட�கன�க �டடம� 
இரகக மடயம. அவனகக சதநத�ரமம ந�லறவம இரகக�த. நவ�னப பணப�ட எனபத உடல� �க�ழவ�தத ஆன��லவ 
அழ�பபத எனற�ர க�நத�.

ஆன� வ�டதல� எனபத க�நத�லயப ஜப�றததவலர அற�வ�ரநதத அல�. அலத ஜசயலம�ம� ஒரவர அலடய மடயம. 
உடலச�ரநத உலழபலப க�நத� ��ள��ள வறபறததவத அத�ல உளள பலடபபககம �ன�த அகதலத வ�டதல�ஜசயவத 
எனபதன�ம�மய. ஒர �ன�தனகக  அற�வ�ரநத வளரசச�யம ஜத�ழ�லகள ம�ம ஜபறம ஆன��க ��ரசச�யம மசலவ ம�ம 
ஜபறம கரலணயம மதலவபபடக�றத. ஆகமவ ஜபரநஜத�ழ�லகள ம�ம மவல�பப�கப�ட ந�கழவலத க�நத� ந�ர�கர�தத�ர. 
அத �ன�தலன சமகதத�ல இரநதம உலழபப�ல இரநதம அனன�யபபடததம எனற�ர. அதன வ�லளவ�க ஜசயஜத�ழ���ல 
அவனகக இனபம இரகக�த, ஆகமவ அவன மப���ய�ன மகள�கலககலள மந�கக�ச ஜசலவ�ன

இவவ�ற�க ல�யபபடததபபடட அரச,  ர�ணவம ,ஜபரவண�கம, மப�ரகள, ஜபரநஜத�ழ�லநடபம, நகரவ ஆக�யவறலற ஒமர 
வ�ஷயதத�ன மவறபடட மகஙகள�கக க�ணம க�நத� ஒடடஜ��தத��க இவறலற ந�ர�கர�ததவ�டட ஒர சமக அல�பலப 
உரவ�கக மடயம எனற எணணக�ற�ர. அதமவ அவர மனலவதத க�ர��சயர�ஜயம. அலதமய எத�ரக�� இநத�ய�வ�ன 
மதச அல�பப�க அவர தனனலடய ‘ஹ�நத ஸவர�ஜ’ எனற ந��ல எழத�ன�ர.



க�நத� உரவக�ககம சமகம தனன�லறவ ஜக�ணட ச�ற�ய க�ர��ஙகலள அடபபலட அ�க�கக ஜக�ணடத. அநத �ககள 
தஙகளககத மதலவய�ன ஜப�ரதத��ன ஜத�ழ�லநடபதலத �டடம அஙமக பயனபடதத�கஜக�ளள��ம. அநத �ககள�ன 
மதலவககர�ய அலனதலதயம அஙமக உரவ�கக�க ஜக�ளள மடயம. அஙகளள ஜப�ரடகள�ல வ�ட கடட��ம. அஙகளள 
ந��தத�ல உணலவ உரவ�கக��ம. உலடலய அவரகமள ஜநயதஜக�ளள��ம. ஒரவலர ஒரவர சரணடவலதயம 
அடகக�ய�ளவலதயம அவரகள தவ�ரதத�ரகள எனற�ல அவரகளககதமதலவய�ன அலனதலதயம� அவரகள அஙமக 
உரவ�கக�க ஜக�ளள��ம.

இநத தனன�லறவ�ன க�ர��ஙகள ஒனறடன ஒனற மதலவய�ன அளவகக �டடம வண�க உறவகலள உரவ�கக�க 
ஜக�ளள��ம. அதன ம�ம அலவ தஙகள�டம இல��தஜப�ரடகலளயம அற�லவயம ப�றர�டம இரநத ஜபறறகஜக�ளள��ம. 
ஒர க�ர�� �ககள கணடபப�க தஙகள க�ர��தலதபபறற�யம, சழல�பபறற�யம நனற�க அற�நத�ரகக மவணடம எனற 
க�நத� எணண�ன�ர. அஙகளள மவள�ணல� �றறம ஜத�ழ�லகளகக�ன வ�யபபகலள அவரகள கறற�ரகக மவணடம. பத�ய 
இயலலககலள அவரகள கணடப�டககமவணடம.

தன ஜச�நத �ணலணபபறற� ஜதர�ய��ல வ�ழவலத அற�ய�ல� எனற க�நத� எணண�ன�ர. தன �ணலணபபறற� ஒரவன 
உணல�ய�ம�மய அற�நத�ரபப�ன எனற�ல அவன�ல மதலவய�ன அலனதலதயம அஙக�ரநத  உரவ�கக�க 
ஜக�ளளமடயம. கலறநத ஜச�வ�ல நல� வ�டகலள கடட மடயம. நல� உலடகலள உரவ�கக மடயம. இநத அற�தலகள 
பல��ய�ரம வரடஙகள�க ப�ரமபர�ய��க லக��றறபபடட வநதலவ. அவறலற ஜத�ழ�லமலறபகபப�ன வரண�ச�ர�மம 
ச�த�மலறயமத�ன அறபட�த ஜத�டரசச�ய�க ந�டககச ஜசயதன எனற நமப�ய க�நத� ஏறறதத�ழவ இல��த ஒர 
வரண�ச�ர� மலற எனபத அற�வ தல�மலற��றறதத�ல அறபட��ல ந�டபபதறக இனற�யல�ய�தத எனற�ர.

ச�ற�ய ஜத�ழ�லகழககள ஜத�ழ�லஞ�னதலத ச�றபப�க மபணவலத அவர அவத�ன�தத�ர. இநத�யச சழ��ல 



ஜத�ழ�றகழககமள ச�த�ய�க இரகக�னறன எனற�ர. ப�றப�ட பல��ய�ரம வரடதத வர��றளள ச�த� தனனலடய 
ஏறறதத�ழவ �னந�ல�லய ஒரமப�தம தவறவ�ட�த என உணரநத க�நத� ச�த� அடபபலடய���ன ஜத�ழ�றகழககள 
மதலவய�லல� எனற�ர. எல��ச�த�ய�னரம தஙகலள ஜத�ழ���ளரகள�க உரவக�ததகஜக�ளளம ஒர உறபதத�மலற 
மதலவ எனற�ர.

க�நத�ய�ன க�ர��சயர�ஜயதத�ன ச�றபப எனனஜவனற�ல அஙமக பக�ரவபபரவல [வ�ன�மய�கம] ��க எள�ல�ய�கவம 
மநரடய�கவம நலடஜபறக�றத எனபமத. உறபதத�யம பக�ரவபபரவலம ஒமர இடதத�ல ஒமர க��தத�ல ந�கழக�னறன. எத 
மதலவமய� அத �டடம� உறபதத� ஜசயயபபடக�றத. உறபதத�ஜசயபவரகள மநரடய�க மதலவய�னவரகளககக 
ஜக�டகக�ற�ரகள. ஆகமவ ஜபர�ய அளவ���ன பணடபமப�ககவரதத மதலவய�லல�. ஆகமவ க�நத� ஜபர�ய அளவ���ன 
மப�ககவரதலத தவ�ரககமவணடம எனற�ர. ‘உடனடய�க ரய�லகள மதலவய�லல� எனற ஜச�ல���டமடன, ஆன�ல 
அலவ இல�����கம எனற�ல அத நல�மத’ எனற�ர!

இநத தனன�லறவளள க�ர��ஙகள தஙகலள த�ஙகமள ஆடச�ஜசயக�னறன. அலவ ஜவள�மய இரநத அத�க��கப 
ஜபறவத�லல�. ஆகமவ அலவ அத�க��கக ஜக�டககவம மவணடயத�லல�. அலவ மசரநத ஒடடஜ��தத ஆடச�யல�பபகலள 
உரவ�கக��ம. அததலகய ஒர ல�ய அல�பமப க�நத� உரவக�தத �தத�ய அரச. அதறக ர�ணவம�� க�வலதலறமய� 
உளவல�பமப� மதலவய�லல�. அதறக ப�ரம��ணட��ன ‘அரச இயநத�ரம’ மதலவ இலல�. ஏஜனனற�ல அத ஜபர�ய 
அளவ�ல எலதயம ந�ரவ�கமஜசயவத�லல�. ஆகமவ அத மறற�லம அக�மலச அரச�க இரககம.

க�நத�ய�ன இநத க�ர��சயர�ஜயதலத பறற� மகடடதம� ஒர ‘நவ�ன’ �னம ”எனன அபததம இத!’ எனமற எத�ரவ�லன 
ஆறறம. த�ன வ�ழநதஜக�ணடரபபத ��கநத தரககபரவ��ன ஓர உ�க�ல எனறம க�நத� ஒர க�றககக கனவ�க�ல 
வ�ழநத அபததஙகலளச ஜச�ல��கஜக�ணடரநத�ர எனறம எணணம.

ஆன�ல க�ர��சயர�ஜய மக�டப�டலட க�நத�யப ஜப�ரள�த�ரம எனற தளதத�ல வ�ர�வலடயசஜசயதவர�ன ஜப�ரள�யல 
ம�லத ம�.ச�.க�ரபப� ஒரமலற ஜச�னன�ர, நவ�ன�னம ஒர மப�தம த�ன வ�ழம உ�க�ன மபரபததஙகலளப 
ப�ரபபத�லல� என. உத�ரண��க ஜபரமப���ன நவ�ன அரசகள ஆடச�யல�பலப தககலவததகஜக�ளளவம 
நடதத�சஜசல�வமத�ன ��கபஜபரமப���ன பணதலதச  ஜச�வ�டக�னறன. அரச இயநத�ரம எதறக�கச ஜசயலபடக�றத 
எனற�ல வர� வசல �றறம ந�த� ந�ரவ�கததகக�க. அநத வர� எதறக�க எனற�ல அரச இயநத�ரதலத 
ஜசயலபடசஜசயவதறக�க! எவவளவ தரககபரவ��க இரகக�றத இலல�ய�?

இனஜன�ர உத�ரணம, இனலறய நவ�ன அரசகள வளரசச�தத�டடஙகளகக�கச ஜச�வ�டவலத வ�ட ப��டஙக 
ர�ணவததககச ஜச�வ�டக�னறன. உ�கஜ�ஙகம ர�ணவததககச ஜச�வ�டபபடம ஜத�லக உ�கஜ�ஙகம உளள வறல�லய 
ஐநமத வரடஙகள�ல ஒழ�ததவ�டம. ஏன ர�ணவததககப பணம ஜச�வ�டபபடக�றத, அல�த�கக�க! ஏன அல�த� ஜகடக�றத, 
வறல�ய�ன�ல!

க�நத�ய�ன க�ர��சயர�ஜயம எனற கரதமக�ள வளரசச�, சதநத�ரம எல��வறலறயம க�ழ�ரநத, ச�த�ரண �ன�தன�ல 
இரநத கணகக�ட ஆரமப�பபதன ம�ம உரவ�வத. மச�ஷ��சம உளள�டட ப�ற அரசல�பபகள�ன கரதமக�ளகள 
அலனததம� வளரசச�, சதநத�ரம மப�னறவறலற ம���ரநத, ல�யதத�ல இரநத கணகக�டக�னறன. கனய�க�ர� 
��வடடதத�ல ஏர�லய மத�ணட ஜடல��ய�ல பணம அன�த�ககபபடட பமப�ய ந�றவனம வரமவணடம எனற ந�ல� 
ய�ரககச ச�தக�ன�த? கணகககள�னபட மதசம மனமனற�கஜக�ணமட இரககம, படடன�யம ஜபரக�கஜக�ணமட இரககம 
எனபமத இதன வ�லளவ�கம.

இஙமக த�டடஙகள ஒள�வ�டதத�ன ஜசயயம, வ�லளவகள ஒனற��ரகக�த. மகரள க�நத�யவ�த�ய�ன மபர�ச�ர�யர 
எம.ப�.�ன�தன ஒரமலற ஜச�னன�ர ”சர�சர� இரணடட ஆழமளள ஏர�ய�ல ந��ட உயரமளள பச மழக�சஜசததத 
எனற�ல இநத வளரசச�வ�த�கள சணலடகக வரவ�ரகள. பளள�வ�வரஙகலள எடதத வ�சவ�ரகள”

இனலறய இநத�ய மதச�யமம க�நத�யம

க�நத� அனலறய இநத�ய மதசவ�டதல�பமப�ர�ல ஈடபடடவரகள மனலவதத இரவலக மதச�ய உரவகதலதயம 
த�டடவடட��க ந�ர�கர�கக�ற�ர. 1909 ல க�நத� �ணடன�ல வ�ன�யக த�ம��தர சவ�ரககலர இரணட�ம மலறய�கச 
சநத�தத வ�ர�வ�ன வ�வ�த�தத�ர. பணப�டட மதச�யதலத மனலவதத ச�வரககர ஒர ர�ணவ ல�ய அரச இநத�ய�வ�ல 
அல�யமவணடம எனற கனவ�ல இரநத�ர. 1909 ல �ணடன�ல அரசசஜசய�ர வ�ல��யம கரஸ�ன லவல [William Curzon-
Wyllie] ச�வரககர�ன ��ணவர�ன �தன��ல த�ஙர�வ�ல ஜக�ல�பபடட�ர. இநதத தரணதத�ல �ணடனகக ஜதனன�பர�கக 
மப�ர�டடம கற�தத மபசசவ�ரதலதகக�க வரம க�நத� அனலறய ப�ர�டடஷ அரச�ன கடம �னகசபலபப பறககண�தத 
கணக�ண�பபகள நடமவ ச�வ�ரககர�ன நணபர ச�ய�ம�� க�ரஷண வர��வ�ன அலறய�ல தஙக மடஜவடதத�ர.

ஏறகனமவ 1906 ச�வரககலரச சநத�தத மப�த க�நத� தனனலடய அக�மலசபமப�ர�டடததகக அவலர இழகக மனற 
மத�றற�ர. 1909 ல வனமலறபமப�ர�டடததகக�ன �னந�ல� உசசந�ல�ய�ல க�ணபபடடத. இநத�ய மதச�ய க�ஙக�ரலஸ 
லகபபறற� மநரடபபரடச�கக இடடசஜசலலம வழ�கள மபசபபடடன. அசசநத�பபககப ப�னனர ஜதனன�பர�கக�வகக 
த�ரமபமமப�தத�ன  க�லஜட���ன மகஸ�ல [[Kildoman Castle] கபப��ல பயணம ஜசயயமமப�த க�நத� தனனலடய ஹ�நத 
சயர�ஜயதலத எழத�ன�ர. அநநல த�டடவடட��கமவ ச�வ�ரககர�ன ஹ�நத ல�யதமதச�யதலத ந�ர�கர�பபத. இநத�ய 
அரச�ய��ல இனறவலர அநத ஹ�நதல�யதமதச�யததகக எத�ர�க வ�ளஙகம அரச�யல ந�ல�ப�ட அநதபபயணதத�ல க�நத� 
உரவ�கக� வ�ழந�ள மனலவததமத. அதறக�கமவ அவர உய�ரதத�ய�கமம ஜசயத�ர.

அமத வ�சச�ல க�நத� மநரவ�ன த�ர�ளவ�த அரசரவகதலதயம ந�ர�கர�பபலத ந�ம க�ண��ம. மபபதஜதடட 



வரடஙகளககபப�னனர இநத�ய� சதநத�ரதலத ஜநரஙக�கஜக�ணடரநத மப�த  வரஙக�� இநத�ய� எபபட 



அல�யமவணடம எனற தன கனலவ க�ர��சயர�ஜயம எனற அடபபலடய�ம�மய க�நத� மனலவதத�ர. க�ஙக�ரஸ�ன 
அடததகடட தல�வரகள க�டடததடட அலனவரம� அதறக எத�ர�னவரகள எனற க�நத� அற�நத�ரநத�ர. �னந�யகவ�த�, 
�தசச�ரபறறவர, இ�டச�யவ�த� எனற அடபபலடய�ல க�நத� மநரலவ தன வ�ர�ச�க மனன�றதத�ன�ர. ‘என கர��ல இன� 
மநர மபசவ�ர’ எனற க�நத�ய�ன வர�மய ப�றக மநரவகக அலசகக மடய�த வ��ல�லய உரவ�கக� அள�ததத

ஆன�ல மநரவகக க�ர��சயர�ஜயம எனற த�டடதத�ல இம��கட ஆரவம இலல� எனபலதயம அலத அவர ஒர 
அபதத��ன, க�றககததன��ன கனவ�க �டடம� கரதக�ற�ர எனறம க�நத� பர�நதஜக�ணடரநத�ர. மநரவ�ன கனவ 
ஜபரநஜத�ழ�லகள, உயரஜத�ழ�லநடபம, ல�யந�ரவ�கம ஜக�ணட ஒர த�ர�ளவ�த அரலசச ச�ரநதலவய�க இரநதன.  
ஆன�லம க�நத� தன க�ர��சயர�ஜய த�டடதலத சதநத�ரததககப ப�னன�ல உரவ�கம மதச ந�ர��ண த�டடதத�ல 
மசரபபதறக�க மநரலவ மகடடகஜக�ணட�ர. மநரடய�க வ�வ�த�பபலத மநர தவ�ரகக�ற�ர எனற பர�நததம ��ணடம 
��ணடம க�நத� மநரவகக அதகற�தத கடதஙகள அனபப�ன�ர.

ஆன�ல மநர வ�வ�தததகமக வரவ�லல�. அத�ல வ�வ�த�பபதறமக ஏத��லல� எனமற அவர எணண�ன�ர. இநத�ய�வககத 
மதலவய�னத ஜபரமத��ட, ஜபரநஜத�ழ�ல, ஜபரநத�டடஙகள எனபத�ல அவர ஐய�றற�ரநத�ர. அவரமன 
மனனத�ரணஙகள�க ஸட���ன�ன மச�வ�யத  ரஷய�வம த�மய�டர ரஸஜவலடடன அஜ�ர�கக�வம இரநதன. க�நத� 
அவரத இறபபககச ச��ந�டகள மனன�ல வலர க�ர��சயர�ஜயததகக�க மநரவ�டம வ�த�டயலத, ஏன �னற�டயலத, 
ந�ம அககடதஙகள�ல க�ணக�மற�ம. க�ர��சயர�ஜயம தவ�ர  எநத ஒர அல�பபம இநத�ய�வ�ன எள�ய வ�வச�ய�கலள 
அனன�யபபடததம எனறம, அவரகலள ஜபரமத��ள�கள�டம அடல�பபடததம எனறம  கடதஙகள�ல க�நத� வ�த�டக�ற�ர.

க�நத� 1948 ல ஜக�ல�பபடடத ��கவசத�ய�ன ஒர த�ரபபம. அஷ�ஸ நநத� அவரத கடடலர ஒனற�ல மக�டமஸ க�நத�லய 
ஜக�னற�லமகட அகக��கடடதத�ல வ�ழநத ப�ரத ஆழ�ன வ�ரபமப அவர வழ�ய�க ந�லறமவற�யத எனற ஜச�லக�ற�ர. 
மநரவகக அதறகளள�கமவ க�நத� ஒர ஜபரமதலடய�க ��ற�வ�டடரநத�ர. க�நத�ய�ன லகர�டலட, க�ர��ந�ர��ணம 
மப�னறவறலற மநர எபமப�தம� ஜபர�த�க எடததகஜக�ணடத இலல�. அலவ �ககலள த�ரடடவத�ல ஆறறம �கதத�ன 
பஙகள�பலபக கணட அவறலற சக�ததகஜக�ணட�ர எனறத�ன ஜச�ல�மவணடம.

ஆன�ல ந�ட வ�டதல�யலடயம தரணதத�ல க�நத� அவரத க�ர��சயர�ஜய ஜக�ளலககலள அவவளவ�க 
மனலவகக��டட�ர என மநர ந�லனதத�ரகக��ம. ஆன�ல க�நத�கக அவரத வ�ழகலகய�ன ல�யபபண�மய அதவ�கதத�ன 
இரநதத. மநர க�நத�லய ச��ள�கக மடய��ல த�ணற�ன�ர. ப�றப�ட கனட�வ�ன ப�ரத�ர�க ஆனவரம மந�பல பர�சஜபறற 
அல�த�பமபசசவ�ரதலதய�ளர��ன ஜ�ஸடர ப�யரஸன�டம [ Lester B. Pearson] மநர க�நத�லய ‘க�ழடட 
சயஏ��றறகக�ரர’ [ Old hypocrite]  எனற ஜச�னனத�க அவர தன சயசர�லதய�ல கற�பப�டடரபபத�க ��ய�ட ரட�லப 
அவரத ப�ன நவ�னததவ க�நத�  எனற ந��ல ஜச�லக�ற�ர.

இரகக��ம. க�நத� அவரத கலடச�கக��தத�ல இநத�யபப�ர�வ�லனய�னமப�த ஜவடததகக�ளமப�ய ��ஜபரம வனமலறலயச 
ச��ள�கக தனனலடய ஜ��தத கவனதலதயம த�ரபப�யல�ய�லத�ன  க�ர��சயர�ஜயம கற�தத க�நத�ய�ன அழதததலத 
எத�ரஜக�ளள��ல மநர தபப மடநதத.  அரச�யல ந�ரணய சலப  நடவடகலககள வலபஜபறவதறகள க�நத� 
ஜக�ல�வமபடட�ர. ம�லம ச��வரடஙகள க�நத� உய�ரடன இரநத�ரநத�ல மநரவ�ன இநத�ய உரவ�ககததகக எத�ர�க 
க�நத� உணண�வ�ரதம இரநத�ரபப�ர. மநரவ�ல அலத ச��ள�கக மடநத�ரகக�த. க�நத�ககப ப�னனர 
க�நத�யபஜப�ரள�த�ரதலதப பறற�ப மபச�யவரகள�ன ஜ�.ச�.க�ரபப� மப�னறவரகலள மநர மனமனறறததககத தலடய�க 
அல�யம மடட�ளகள, பழல�வ�த�கள என ஜவறதத ஒதகக�ன�ர.

மநர உரவ�கக�ய ஜப�ரள�த�ர-சமகக கடடல�பப எபபடபபடடத எனபலத வ�ர�வ�கமவ வ�வ�த�ககமவணடம. அவரத 
மக�டப�ட க�பபப ஜப�ரள�த�ரம எனபபடடத. ஒரபககம ப�ரச�நத சநத�ர �க���மன�ப�ஸ [Prasanta Chandra 
Mahalanobis] வடவல�தத ல�யபபடததபபடட ஜப�ரள�யல �றறம மச�ஷ��ச கனவகள ஜக�ணட ந�தத�டடபபண�கள. 
�றபககம த�ர�ளவ�த மந�ககளள சமக அரச�யல கடடல�பப. மநரவ�ன கழபப �னந�ல�லய இத ��கசசர�ய�கமவ 
ப�ரத�ந�த�ததவம ஜசயதத. மநர �ன அளவ�ல ஒர த�ர�ளவ�த�. த�ர�ளவ�தச சமகம� ச�றநத கடய�டச�மலறலய 
உரவ�ககம என நமப�ன�ர. ஆகமவ ப�ர�ள�னற அரச�யல, ந�ரவ�கம மப�னறவறற�ல த�ர�ளவ�ததலத ம�றஜக�ணட�ர

ஒர சமகம தனனலடய உடகறகள�ன இயலப�ன மரண�யககதத�ல மனனகரவமத த�ர�ளவ�தப ஜப�ரள�ய��ன 
அடபபலட. ஆன�ல மநர மநற��ற�ன மச�வ�யத ப�ண� ல�யபஜப�ரள�த�ர மலறலய நமப�ன�ர. ம�தனதலத கவ�தத 
ஜபரநஜத�ழ�லகலள உரவ�கக�ன�ர.  அதன ஜப�ரடட மநர அத�க�ரம அலனதலதயம ல�யதத�ல கவ�ககம அரலச 
வடவல�தத�ர. அதன வ�லளவ�க அத�க�ர வரககம அபர���த��ன வ��ல�லயப ஜபறறத. ல�சனஸ ர�ஜ எனபபடம 
அல�பப உரவ�க�யத. அத த�ர�ளவ�தததகமக எத�ர�க அல�நதத. ஆகமவ த�ர�ள�வ�த மகம ஜக�ணட அத�க�ரவறக 
அரமச அவர�ல உரவ�ககபபடடத.

மநரவ�ன ஜக�ளலககள க�ரண��க ச�தகமம ப�தகம��ன வ�லளவகள உரவ�ய�ன. இநத�ய� சதநத�ரம அலடநதமப�த 
��ஜபரம பஞசஙகள�ன ப�டய�ல இரநதத. உணவ உறபதத� ஜக�ஞசமகட மப�த�தந�ல�ய�ல இரநதத. மநரவ�ன 
ப�ரம��ணட��ன ப�சனந�ர��ணதத�டடஙகள மவள�ணல�ந��தலதப ஜபரகக� உணவறபதத�லய இரடடபப�கக� 
உணவததனன�லறலவ உரவ�கக�ன. ந�ட மழகக ச�ல�கள, ��னச�ரம,ஜசயத�தஜத�டரப மப�னற 
அடபபலடககடட��னஙகள உரவ�ய�ன. இனற ந�ம க�ணம நவ�ன இநத�ய�வ�ன அடததளம மநரவ�ல 
உரவ�ககபபடடமத.

இநத�ய� இனறம �னந�யக ந�ட�க த�கழவதறக�ன அடபபலடகலளயம உரவ�கக�யவர மநரமவ. �னந�யகததகக�ன 
அடபபலட �னந�ல�கலள அவர ஜத�டரசச�ய�க மனலவதத�ர. அவரம அமமபதக�ரம உரவ�கக�ய அரச�யல சடடம 
�னந�யகப ப�தக�பப ந�றவனஙகளகக சடடபரவ��ன ப�தக�பபள�ததத. சதநத�ர இநத�ய�வ�ல அவறற�ன பஙகள�பப 



��கவம மகக�ய��ன ஒனற�கம.

ஆன�ல எத�ரவ�லளவகள ப� மநரவ�ன க�பபப ஜப�ரள�த�ரதத�ல உரவ�ய�ன. இநத�ய இயறலகசஜசலவம மநரவ�ன 
க��தத�ம�மய ��ஜபரம கடட��னதத�டடஙகள�ல ஜபர�ளவ அழ�ககபபடடவ�டடத. அதன வ�லளவகலள இநத�ய� இனற 
அனபவ�கக�றத. கடடபபடததபபடட ஜத�ழ�லதலற ஜநடஙக��ம இயலப�ன வளரசச� இல���ல மதஙக� ந�னறத. 
வ�லளவ�க பதககல ,களளவண�கம , மறறர�ல� வண�கம மப�னறலவ உரவ�க� இநத�யபஜப�ரள�த�ரதலத ம�லம 
மதஙகசஜசயதன.

அலனதலதயமவ�ட மகக�ய��க, இநத�ய�வ�ல சதநத�ரததககப ப�ன உரவ�ன அத�க�ர�களவரககம இநந�டடன ��ஜபரம 
ச�பகமகட�க இனறம ந�டகக�றத. ஒரபககம அவரகளகக மச�ஷ��சப�ண�ய�ல மறறத�க�ரஙகள அள�ககபபடடன. �றபககம 
அவரகள த�ர�ளவ�த அரச�ய�ல�பப�ல அதன சடடஙகள�ல ப�தக�ககபபடட�ரகள. அத�வத எலதயம ஜசயய��ஜ�னற 
அத�க�ரமம எத���ரநதம தபப�வ�ட��ம எனற சதநத�ரமம அவரகளகக அள�ககபபடடத. அவரகள ம���ரநதஜக�ணட 
அட�டடம வலர இநத�யந�ரவ�கதலத மழல�ய�கச ச�ரழ�தத ஊழல�ய��கக�ன�ரகள. இனற இநத�ய� சநத�ககம ��ஜபரம 
சவ�ம� இநதக கமபல� எபபட அகறறவத எனபதத�ன.

இநதவ�ஷயதத�ல மநரலவ த�டடவடட��க எசசர�ததவர ர��மக�ப���சச�ர�ய�ர. ர����� மதரநத ந�ரவ�க� எனற 
ஜபயஜரடதத�ரநதமகட அத�க�ர�கலளக கடடபபடததவதறக�க வ�த�டட�ர. ல�ய அத�க�ரதத�ல கடடபபடததபபட�த 
சதநத�ரச சநலதமய அத�க�ர�கள�ன ஆத�ககதலத தடககம எனற ஜச�னன�ர. அத�வத உணல�ய�ன த�ர�ளவ�தததகக�க 
மக�ர�ன�ர. அகமக�ர�கலக மறற�க உத�ச�னம ஜசயயபபடடத.

ஆக, க�நத�ய�ன �லறவககப ப�னனர இநத�ய�வ�ல உரவ�னத க�நத� கனவ கணட மதச�யம அல�. இநத அரசல�பப�ன 
ஜவறற�களககம மத�லவ�ககம மநரவம அமமபதக�ரம �க���மன�ப�ஸ¤ம த�ன க�ரண��னவரகள. இனலறய இநத�ய�  
சர�ய�ன ஜப�ரள�ல க�நத� மதசம அல�. 1951 ல இநத�ய அரச�யலந�ரணயசலப அரச�யல சடட மனவலரலவ 
ச�ரபப�ததமப�த அத�ல இரநத க�நத�யவ�த�கள ஆழ��ன அத�ரபத�லய அலடநத�ரகள. �க�வ�ர த�ய�க� மப�னற 
உறத�ய�ன க�நத�யவ�த�கள அத க�நத�யததகக கடடபபடட ச��த� எனமற ஜச�னனரகள.

ஆன�ல அநத மப�கக க�நத� இரககமமப�மத ஆரமப�ததவ�டடத. 1947 ல இநத�ய மதச�யகஜக�ட வடவல�ககபபடடமப�த 
மனனர இரநத இநத�ய மதச�யகஜக�டய�ல இரநத லகர�டலட ந�ககமஜசயயபபடட அமச�கச சககர��க ஆககபபடடத. 
அத அமமபதக�ர�ன வ�ரபபம எனற ஜச�ல�பபடக�றத. ர�டலட ந�ககமஜசயயபபடடத க�நத�லயப பணபடதத�யத. அத 
இல��த ஜக�டலய தனன�ல இநத�யமதச�யகஜக�டய�க ஏறகமடய�த எனற�ர அவர. ஆன�ல ர�டலடய�ன சககரமத�ன 
அநத ஜக�டய�ல இரகக�றத எனற அவர�டம ச�ககமப�ககத�ன ஜச�னன�ரகள.

இநத�ய அரச�யல ந�ரணய சலபய�ல க�ர��சயர�ஜயம கற�தத மக�ர�கலக எழநததம� அமமபதக�ர அலத த�வ�ர��க 
ந�ர�கர�தத�ர. க�நத�ய�ன க�ர��சயர�ஜயம எனபத தனன�லறவ ஜக�ணட ஒர நவ�ன அரச�னல�ச சமகதத�ன அடபபலட 
அ�க�க அல�யம க�ர��ம. ஆன�ல அமமபதக�ர அலத பலழய ந��பப�ரபததவ சமக அல�பப�ன அடபபலட அ�க�க 
அல�யம க�ர��ம எனற எடததகஜக�ணட�ர. மடநமப�கலகயம ச�த�ஜவற�யம பழல�வ�தமம க�நத மதஙக�ந�றம ஓர 
அல�பப என அமமபதக�ர க�ர��ஙகலள எணண�ன�ர. அவறலற ல�யபபடததபபடட உறபதத�மலற ம�ம 
நவ�னதஜத�ழ�லநடபம ம�ம உலடதத வ�சமவணடம எனற அலறகவ�ன�ர. அதமவ மநரவ�ன கரததம. அவரகள 
உரவ�கக�ய அரமச இஙமக இனறம ந�டகக�றத.

ஆன�ல இநத மதசதத�ன மகபபலடய�ள��க க�நத� இனறம ந�டகக�ற�ர. ஆகமவ ச���ன�யரகள இனறளள இநத�ய 
மதச�யதத�ன ச�றப� எனற க�நத�லயமய எணணக�ற�ரகள. ச�த�ரண வ�வ�தஙகள�ல இனறளள மதசககடட��னமம 
அரச�யல சழலம ‘க�நத� வ�ஙக�கஜக�டதத சதநத�ரம’ எனற மபசபபடக�றத. இநத மதசதத�ன எல�� சர�வகளககம, 
கலறகளககம அவமர க�ரண��க க�டடபபடக�ற�ர.

இநத�ய மதச�யதலதயம க�நத�லயயம மவறபடதத�ப ப�ரபபத ஒரவலகய�ல ச�தத�ய��லல�த�ன. ஆன�ல க�நத� கணட 
இநத�ய� இதவல�. க�நத�ய�ன இநத�ய� அடததள �ககள�ல இரநத , ந�ரவ�கதத�ன க�ழநன�ய�ல இரநத ம�ம� 
ஜசலவத�கம. இனலறய இநத�ய� ஜடல��ய�ல இரநத க�மழ இறஙக� வரக�றத. இநத தல�க�ழ மவறப�ட ��க��க 
மகக�ய��னத.

க�நத� சதநத�ரதத�றகப ப�ன க�ஙக�ரஸ அடததளக கடட��னப பண�கள�ல ஈடபடம ஓர அல�பப�க தனலன 
��றற�கஜக�ளள மவணடம எனறம அரச�யலகடச�ய�கச ஜசய��றறககட�த எனறம ஜச�னன�ர. இலத அவர ‘ஒர 
மபசசகக�கச’ ஜச�ல�வ�லல� எனபலத வர��றலறப ப�ரதத�ல ஜதர�நதஜக�ளள��ம. 1919 ல இநத�ய அரச�ஙக சடடம 
ம�ம இநத�யரகள ஆடச�ய�ல பஙஜகடககம மலற பர�நதலரககபபடடமப�த க�நத� அதறக எத�ர�க க�ர��ந�ர��ண 
த�டடஙகளகக க�ஙக�ரலஸ த�ரபப�ன�ர. அமதமப�� 1932 ல வகபபவ�ர� அற�வ�கலகககப ப�ன மதரத�ரச�யல 
மனமனழநதமப�த அவர க�ஙக�ரலஸ ஹர��ன இயககம மந�கக� ஜக�ணடஜசனற�ர.

க�நத� உரவ�கக எணண�ய இநத�ய�லவ ஜத�ழ�லநடபததகக எத�ர�னதம ஜபரம�தனககவ�பபகக எத�ர�னதம 
தன��ன�தரகள�ன அகசச�னலற நமப� அல�ககபபடடத��ன ஓர பனல�சசமகம எனற ஜச�ல���ம.  அத�வத க�நத�ய�ன 
மதச�ய உரவகம எனபத வரஙக��ம ச�ரநத உரவ�ககபபடடத. அதன இ�டச�ய சமகம எத�ரக��தத�லத�ன இரநதத. 
அநத இ�டச�ய சமகததககதத�ன க�நத� ர��ர�ஜயம எனற ஜபயர�டட�ர.

அநதபஜபயலர அவர தன லவணவ பகத� �ரப�ல இரநத எடததகஜக�ணட�ர. அத அவரத இ�டச�யககனவ�ன ஜபயர 
�டடம�. �றறபட ர��ர க��தத சமக அல�பலப ��ணடம ஜக�ணடவரமவணடம எனற அவர ஜச�ல�வ�லல�. அசசமக 



அல�பப எபபட இரககம எனறம அவர அற�நத�ரககவ�லல�. அவரத சமக உரவகம எநத ஜத�லபழஙக��தலதயம மந�கக� 
ஏஙகவத�க அல�யவ�லல�. அத ம�ல�ந�டட அற�வசசழ��ல ப�றநத அரச�னல�வ�ததத�ன அர�ய கன�கள�ல ஒனற.
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இநத�ய�வககச சதநத�ரம க�லடததப�னனர இநத�ய அரச�ய��ல ப�வலகய�ன தரபபகள உரவ�க�வநதன. ப�ர�டடஷ 
ஆடச�கக�தத�ல ப�ர�டடஷ�ரகக ஆதரவ�கவம இநத�ய சதநத�ரததகக எத�ர�கவம இரநத சகத�கள சதநத�ர இநத�ய� 
அள�தத �னந�யக வ�யபபகலள பயனபடதத�கஜக�ணட மதரத�ரச�ய��ல இறஙக�ன. அவரகள�ன சமகபப�ளவவ�த, 
மதசபப�ர�வ�லனவ�தப ப�ரசச�ரஙகள �னந�யகதத�ல ச��ச�யம ஜவறற�யம ஜபறறன. உத�ரணம த�ர�வ�ட இயககம, அக��� 
தள மப�னறலவ.

இவரகள சதநத�ரபமப�ர�டட க��தத�ல க�நத�ககம க�ஙக�ரசககம எத�ர�க, ப�ர�டடஷ�ரகக ஆதரவ�கச ஜச�ல��வநத அமத 
வ�யபப�டகலள க�ஙக�ரஸ எனற ல�யககடச�கக எத�ர�கச ஜச�ல�ததல�பபடட�ரகள. க��பமப�கக�ல இநத மந�கக�ல 
சதநத�ரபமப�ர�டடதலதப பறற� த�ர�பபடட வர��றகலளயம வ�ளககஙகலளயம எழத�ன�ரகள. இனலறய இலளஞனகக 
க�லடபபத ஒரபககம அரச�ஙகதத�ன ப�டபபததக வர��ற. �றபககம ப�ளவவ�தப ப�ரசச�ரம. இவறறகக நடமவ 
வர��றலற நடந�ல�யடன ப�ரபபதறக�ன ஜவள�மய இநத�யச சழ��ல இலல�.

இநத இர தரபப�லம இநத�யமதச�யம எனபத இனறளள இநத�ய அரச�ஙக அல�பப�ன கரதத�ய��க 
மனலவககபபடக�றத. இநத�ய அரச�ஙகம எனபத இநத�யமதச�யதத�ன ��த அல�நத�ரகக�றத எனபத உணல�. ஆன�ல 
இநத�ய மதச�யம எனபத அத அல�. அத இநத மதசதத�ன �ககள�ன �னந�ல�ய�ல உளளத. அநத �ககள�ல 
ஜபரமப���னவரகள�ன �னந�ல�ய�ல மதசம எனற கரதத ந�டககம வலர அத இரககம. அநத அகவய��ன 
கரததந�ல�மய இநத�ய மதச�ய��கம.

அநத மதச�யபப�ரகலஞய�ன மநரடய�ன வடவம அல� இநத�ய அரச எனபத. எநத ஒர அரசம அநத �ககள�ன மநரடய�ன 
ப�ரத�ந�த� அல�. அநத �ககள�ன மதச�யபப�ரகலஞ அநத அரலச உரவ�ககம சகத�கள�ல ஒனற எனற �டடம� ஜச�ல� 
மடயம. அநத �ககள அரச�யல ப�ரகலஞயம �னந�யக வ�ழ�பபணரவம ஒறறல�யம ஜக�ணடவரகள�க இரநத�ல �டடம� 
அநத மதச�யப�ரகலஞ அவரகள�ன அரச�ஙகதலத உரவ�ககவத�ல த�ர��ன�ககம பஙகள�பலபச ஜசலதத மடயம. 
இலல�மயல அத ப�வ�ன��ன ஒர தரபப�கமவ எஞசம

இநத�ய�வ�ல உளள ஜப�ரள�யல அத�க�ர ல�யஙகள, பலமவற ஜவள�ந�டடச ஜசலவ�கககள ஆக�யவறறடன இநத�ய 



�ககள�ன மதச�யபப�ரகலஞயம பஙகஜபறம ஒர ஜபர�ய மரண�யககதத�ன ச�ரசபபளள�மய இநத�ய�வ�ன அரசல�பப. அத 
இநத�ய மதச�யதத�ன மக��கக க�டடபபடக�றத அவவளவத�ன. இநத�ய �ககள�ன �னத�ல உளள இநத�ய மதச�யம எனபத 
அவரகள�ன எத�ரப�ரபபகளம கனவகளம க�நத ஒனற.

அத எனன எனபலத இநத�ய�வ�ன பணப�டடபப�னப�தத�ல, வர��றறத ஜத�டரசச�ய�ல, இனலறய  இநத�ய�வ�ன 
இ�டச�யஙகள�ல த�ன மதட மவணடம. ஆன�ல அதறக மன இநத�ய மதச�யதலதபபறற� ந�கக அள�ககபபடடரககம 
எத�ர�லறப ப�மபஙகலள ப�ரபமப�ம.

 

இநத�ய மதச�யம ய�ரகக எத�ர�?

 

இநத�ய�வ�ன நவ�னத மதச�ய உரவ�ககதத�ன வர��றலறப ப�ரககம ஒர நடந�ல�ய�ன ஆயவ�ளர அத பலமவற 
படந�ல�கள வழ�ய�க வளரநத வநத�ரபபலதப ப�ரபப�ர. இநத�ய பகத� இயககதத�ன கலடச�ய�ல அநத இயககதத�ன 
இனற�யல�ய�த ந�டச�ய�க இநத ச�ரத�ரதத/ �ற��ரசச� இயககஙகள உரவ�க�வநதன. தனனலடய கடடலர ஒனற�ல 
ய.ஆர.அனநதமரதத� பகத� இயககததககம ச�ரத�ரதத இயககததககம உளள உறஜவனபத ர��க�ரஷண பர� ஹமசரககம 
வ�மவக�னநதரகக��ன உறவ எனக�ற�ர.

இநத�தச ச�ரத�ரதத இயககஙகளத�ன இநத�ய� ஒர க��சச�ரமதசம எனபலத தரககர�த�ய�க மனலவததலவ. இநத ந�ட 
அரச�யலர�த�ய�க ஜப�ரள�யலர�த�ய�க தன�ந�டகள�க இரநத�லம பல��ய�ரம வரடஙகள�க ஒமர 
பணப�டடககடடல�பப�க இரநதவரக�றத, ஆகமவ இலத ஒர மதச�யம எனமற ஜச�ல� மவணடம எனற அலவ 
கணடலடநதன. ஆரமபக�� இநத �தசச�ரதத�ரததவ�த�கள அலனவரம� தஙகள எழததககள�ல அலத வலவ�கச 
ஜச�ல��ய�ரகக�ற�ரகள.

அதவல���ல இனற ச��ர கறவதமப�� இநத�ய மதச�யம எனபத ப�ர�டடஷக�ரரகள�ன உரவ�ககம அல�. ப�ர�டடஷ 
ஆடச� இநத�ய�வ�ல இரநத ப� தன�தமதசஙகள ��த ஒடடஜ��தத��ன ஒர ம���த�கக��க இரநதமத ஒழ�ய 
ந�றபதமதழ�ல இநத�ய�லவ வ�டடசஜசலவதவலர ப�ர�டடஷ�ர இநத�ய�லவ ஒமர அரச�யல அல�பப�கமவ�, ஒமர 
ஜப�ரள�த�ர அல�பப�கமவ�, ஏன ஒமர ந�ரவ�க அல�பப�கமவ� கட ஆககவ�லல� எனபத ��கசச�த�ரண��க எவரம 
வ�ச�ததற�யககடய உணல�. உத�ரண��க த�ரவ�த�ஙகர ப�ர�டடஷ�ரககக கபபம கடடயமத ஒழ�ய �றறபட ஒர தன� 
அரச�யல,ஜப�ரள�யல மதச��கமவ சதநத�ரம வலர ந�டததத. அபபட பறப� சமஸத�னஙகள இரநதன. அலதததவ�ர 
ப�ஜரஞச, மப�ரசசககல பகத�கள தன� அரச�யலமதசஙகள�கமவ ந�டததன.

இநத�ய�லவ ஒர மதச��க கலடச�வலர ப�ர�டடஷ�ர ஒததகஜக�ளளவ��லல�. ப�ர�டடஷ�ர க�ஙக�ரஸ¤டன நடதத�ய 
எல�� சரசலசகள�லம இநத�ய� எனபத ஒமர மதச�ல�, ஆகமவ க�ஙக�ரஸ இநத�ய மதசதலத ப�ரத�ந�த�கர�ககவ�லல� 
எனமற வ�த�டவலதக க�ண��ம. 1947 ல ப�ர�டடஷ�ர இநத�ய�லவ வ�டடவ�டடச ஜசலலமமப�தகட இநத�ய�லவ 
தன�தமதசஙகள�கமவ வ�டடசஜசனற�ரகள.  இநத�ய�வ�ன எநத ஒர மதசததககம தன�ய�கபமப�கம உர�ல� உணட எனற 
ந�பநதலனலய லவதமத அத�க�ரதலதக ஜக�டதத�ரகள.  இநத�ய�வ�ன தன�ந�டகள ஒரமப�தம ஒர ஒறலறத மதச�ய��க 
ஆக ஒததகஜக�ளள�த எனறம ஆகமவ இநத�ய� மப�ர�டட அழ�யம எனறம ந�லனதத�ரகள. 

ஆன�ல  ப�ர�டடஷ�லர அத�ரசச� ஜக�ளளலவததபட ஓர�ர ��தஙகள�ல இநத�ய� ஒமர மதச��க ஆக�யத. அதறக ஜபர�ய 
பலடஜயடபபகமள� மப�ரகமள� மதலவய�க இரககவ�லல�. இநத�ய�ஜவஙகம பலமவற சமஸத�னஙகள�ல இரநத �ககள 
அநதநத அரசரகளகக எத�ர�கத த�ரணட மப�ர�ட இநத�ய�லவ ஒமர மதச��க ஆகக�ன�ரகள.  ஆன�ல  இநத�ய� ஒமர 
மதச��க ஆனப�ன இநத�ய� எனற மதச�யதலத ந�கழதத�யத த�ஙகமள என ஜவளலளயரகள�ன வர��றற�ச�ர�யரகள 
ஜச�ல� ஆரமப�தத�ரகள.

இமதம��சடத�ன இஸ����ய வர��றற�ச�ர�யரகளம ஜசயவத. இநத�ய� ஒமர மதச�ல� எனற அவரகள ந�றபதமதழ 
வலர வ�த�டட�ரகள. அதன அடபபலடய�ம�மய அவரகள தன�ந�ட மக�ர�ன�ரகள.  லஹதர�ப�த மப�னற இஸ����ய 
சமஸத�னஙகள தன�ந�டகள எனற�ரகள. இநத�ய� ப� ந�டகள�கச ச�தறம எனற எழத�ன�ரகள. ��ற�க இநத�ய� 
வலவ�ன ஒமர ந�ட�க இலணநதமப�த அநத இலணபலப அகபர நடதத�ன�ர�, இலல� ஜஷரஷ� நடதத�ன�ர�, இலல� 
மக�தமக�ர�மய ஜசயதவ�டட�ர� எனற வ�வ�தஙகள�ல ஈடபடக�ற�ரகள.

இநத�ய�லவ படமடல எபபட ஒறறல�பபடதத�ன�ர? ர�ணவ வல�ல� ம�ம அல�. ஒபபமந�கக அநதப ஜபரமபண�கக 
��க��கக கலறவ�கமவ பலடப�ம பயனபடததபபடடரநதத. அனற இநத�ய சமஸத�னஙகள இநத�ய ல�ய அரசகக 
எத�ர�கப மப�லர ஜத�டதத�ரகக மடய��? மடயம, அநத அரசககள இரநத �ககள அநத அரசகலள ஆதர�தத�ரநத�ல. 
மதசபப�ர�வ�லனய�ன வ�லளவ�ன �தபப�ர�வ�லனய�ல அனலறய ப�ர�டடஷ இநத�ய ர�ணவம ப�வ�ன��க இரநதத. அதன 
மகக�ய��ன ஜவளலளய தளபத�கள ஜவள�மயற�வ�டடரநத�ரகள. �ககள�தரவடன சமஸத�னஙகள மப�ர�டடரநத�ல 
இநத�ய அரச த�ககப�டதத�ரகக�த. 

படமடலகக உதவ�யப ஜபரம சகத� அநதநத சமஸத�னஙகள�ல இரநத �ககளத�ன. அவரகள ஏறகனமவ க�ஙக�ரஸ�ல 
ஒரஙக�லணககபபடடரநத�ரகள. அவரகள ஏறகனமவ ஒர மதச��க இரநத�ரகள. தன�ந�ட மக�ர�ய த�ரவ�த�ஙகர த�வ�ன 
ச�.ப�.ர��ச��� அயயலர �ககமள மகலக ஜவடட தரதத�வ�டட�ரகள. ஐதர�ப�த�ல, மக�வ�வ�ல இலணபபககத தயஙக�ய 
எல�� சமஸத�னஙகள�லம �ககள�யககம எழநதத�ன இலணபலப ச�தத�ய��கக�யத. 



ஆக இநத�ய�லவ ஒர மதச��க ஆகக�ய சகத�கள இரணட. ஒனற , 
பல��ய�ரம வரடஙகள�க இஙமக இரநத வநத 
பணப�டடதமதச�யதத�ன அடததளம. இரணட அலத அலடய�ளம 
கணடஜக�ணட ஒர அக�� இநத�ய இயகக��க மனஜனடதத இநத 
ச�ரத�ரதத இயககஙகள, அவறற�ன வ�லளவ�க உரவ�ன இநத�ய 
�ற��ரசச�. அவறற�ல இரநமத க�ஙக�ரஸ தனனலடய மதச�ய 
உரவகதலத ஜபறறகஜக�ணடத.

இநத�ய�வ�ல இரநத, இனறம இரககம, இநதப பணப�டடதமதச�ய 
உரவகதலத அபதத��க �றககம  வ�தஙகள எழத�க 
கவ�ககபபடக�னறன. ��ரகஸ�ய அற�ஞர�ன ஜக.சசச�த�னநதன 
எனககள�தத மபடடய�ல இலத வர��றற ர�த�ய�கமவ �றகக�ற�ர. 
‘இநத�ய�வ�ல உரவ�ன எநத ஒர இயககமம இநத�ய�லவததழவ� 
வ�ர�வத�கமவ இரநதத. லவத�க �தம, ச�ணஜப\தத �தஙகள, பகத� 
இயககம, இநத ச�ரத�ரதத இயககஙகள, இநத�ய மதசவ�டதல� 
இயககம. அத �டட�ல�, இடதச�ர� எழசச�, நகசல�ட எழசச�, 
த��த எழசச� மப�னறலவயம ‘ப�ன இணடயன’ தனல� 
ஜக�ணடலவமய’ எனற�ர அவர

வ�மவக�னநதர நடதத�ய பவ�ர��க ய�தத�லர இ�யம மதல 
கனய�க�ர� வலர ந�ணடத. அத�ல உளளடஙக�ய�ரபபத ஒர 
இநத�ய பணப�டடதமதச�ய �னவலரபடம. அமத பயணதலத 
பனன�ரணட நறற�ணடகளகக மன ஆத�சஙகரர இஙக�ரநத 
வடகமக மந�கக� நடதத�ன�ர. அநத வலரபடம எபமப�தம� 
இநத�ய�வ�ல இரநதத. அலத அரச�யல வலரபட��க ��றற�யத 
இநதச�ரத�ரதத இயககஙகளம க�ஙக�ரஸ¤ம எனற ஜச�ல���ம.

மவடகலக எனனஜவனற�ல, இநத�ய�  எபமப�தம� ஒர மதச��க 
இரநதத�லல� எனற ஜச�லபவரகள த��ழகம �டடம ஒர மதச��க 
இரநதத எனப�ரகள! த��ழகம �டட�ல� இநத�ய�வ�ன எநத ��ந��மம உறத�ய�ன அரச�யல மதச�ய��க இரநதத�லல� 
எனபமத வர��றற உணல�. இநத�ய அரச�யல மதச�யம உரவ�னதறக�ன வர��¡றறகக�ரணம ஒனமற ஒனறத�ன. 
பல��ய�ரம வரடஙகள�க �ககள இடமஜபயரநத ஒரவஜர�ஜட�ரவர க�நத இநத ந��பபகத�ய�ல வ�ழக�ற�ரகள. அவரகள 
ஏறகனமவ ஓர ஒறலறச சமக��கமவ இரகக�ற�ரகள. ஆகமவ அவரகள இலணநத வ�ழ வழ�வலகஜசயயம ஒர மதச 
உரவகம� ம��தல�ததடதத அவரகலள மனமனறறபப�லதய�ல இடடசஜசலலம. .

இநத மதச�ய உரவகம இஙகளள இநத இனற�யல�ய�ல�ய�ல இரநத எழநதத. இஙகளள �ககளகக ம���ன 
ஒரவ�ழகலக மதலவ எனற ஜபரம கனவ�ல இரநத எழநதத. ஆகமவ ஒறறல�, பர�நதணரவ ஆக�யவறற�ன அடபபலடய�ல 
அத க�ஙக�ரஸ�லம க�நத�ய�லம நவ�னதமதச�ய��க உரவ�ககபபடடத. படமட��லம அமமபதக�ர�லம அத 
ந�கழததபபடடத.

இத ஒறலறதமதச�ய�ல� எனற வ�ட��ல கற�வநதனர அனலறய ப�ர�டடஷ வர��றறற�ஞரகளம ப�ர�டடஷ அரசம. இநத 
மதசததககள மதசஙகலள கணடப�டதத தன�ததன�மய அவறலற வளரகக மறபடடனர. மஸ��மகலளயம ச�கக�யரகலளயம 
தன�தமதசஙகள எனறனர. த��ததககள தன�தமதசம எனறனர. கரகக�ககள தன�தமதசம எனறனர. அநத 
ப�ர�வ�லனபமப�கககலள இநத�ய�வ�ன க��சச�ர ஒறறல�லய லவதமத எத�ரஜக�ணடத க�ஙக�ரஸ.

மஸ��மகள தன�தமதசகஜக�ளலகலய மனஜனடதத இநத ந��பபகத�லய ப�ர�ததனர. ஆன�ல அவரகள�ல ஜபரமபகத�ய�னர 
இனறம இநத ந��தத�ல இநத மதச�யதத�றகளத�ன வ�ழக�ற�ரகள. ஒரமவலள ந�லள ஒர த��ழதமதச�யம அல�நத�லம 
அவரகள அதறகளத�ன வ�ழநத�கமவணடம. இதமவ அவரகள ஒர தன�தமதச�யம எனற மக�ர�கலக எததலன 
அபதத��னத எனபதறக�ன ஆத�ரம. ஆன�ல இனறமகட மஸ��ம வர��றற�ச�ர�யரகள அநத தன�தமதச�யக 
மக�ர�கலகய�ல இரநத மடட�ளதனதலத ஒபபகஜக�ளவத�லல�. அதன ம�ம ந�கழநத ��னட அழ�வககப 
ஜப�றபமபறபத�லல�. வழககம மப�� அநதபபழ�லயயம க�நத�தல�ய�ல மப�டடவ�டக�ற�ரகள. எவவளவ அறபத��ன தல�! 
ப�� ��த�ர�, எலதயம த�ஙகம!

அமதமப�� த�ர�வ�ட இனவ�தம இஙமக ஒர ப�ர�வ�லனதமதச�ய��க மனலவககபபடடத. அநத வ�ததத�ன அபததம ச�� 
வரடஙகளககள ஜவள�வநதத. த�ர�வ�டரகள என அவரகள சடடய கனனடரகமள� ஜதலஙகரகமள� �ல�ய�ள�கமள� 
அலத இம��யம ஜப�ரடபடததவ�லல�.  உடமன அத ஜ��ழ�தமதச�ய��க உர��றறம ஜசயயபபடடத. த��ழமபசம �ககள 
ஒரமக�டபமபர இநத�ய� மழகக உளள�ரகள. த��ழந�டட �ககள�ல கலறநதத ந�னக மக�டபமபர த��ழ மபசபவரகள 
அல�. அவரகலள அனன�யபபடதத�ல த��ழதமதச�யம ந�ல�ந�றக�த. ஆகமவ ஒர ��ஜபரம ��னட அவ�தலதமய 
ஜ��ழ�தமதச�யம உதமதச�கக�றத எனபத ஜவள�பபலட.

இனலறய இநத�ய�வ�ல ஆக மறமப�கக�ன, ஆக நலடமலறச ச�தத�யம ஜக�ணட, ஆக ��னடமநயம ஜக�ணட மதச�ய 
உரவகம எனபத நவ�ன இநத�ய மதச�யமத�ன. அத இநதககள, மஸ��மகள,ச�கக�யரகள,க�ற�ததவரகள உடபட 
அலனவலரயம அரவலணததகஜக�ளவத�கமவ உரவக�ககபபடடரகக�றத. எவலரயம இரணட�ம கட�ககள�க 



ஆககமபடய�க 
அதன 
மக�டப�டடக 
கடடல�பப 
இலல�. 
எவலரயம அத 
ம���கமவ� 
க�ழ�கமவ� 
ந�றததவ�லல�. 
அதன 
�னந�யக 
அல�பபககள 
தன 
வ��ல�லயத 

த�ரடடகஜக�ளளம எநத ஒர சமகமம அதன அத�க�ரதலத அலடயமடயம எனபத ந�ரப�ககபபடடளளத, ��ணடம ��ணடம 
ந�ரப�ககபபடக�றத.

இதறக ��றற�க மனலவககபபடம மதச�யஙகள இனவ�த, �தவ�த, ஜ��ழ�வ�த ·ப�ச�ஸக மக�டப�டகலள தஙகள 



அடபபலடக கடடல�பப�கக ஜக�ணடலவய�கமவ உளளன. அலவ தஙகளககள உளள ஒர ஜபரமபகத� �ககலள ‘ப�றர’ 
ஆக ப�ரபபலவ. அவரகலள இரணட�மகட�ககள�க உரவக�ததகஜக�ளபலவ. எநதவலகய�ன �னந�யக அடபபலடயம 
இல��தலவ.

இதறகக க�ரணம நவ�ன இநத�ய மதச�யம எனபத க�நத�ய�லம மநரவ�லம வளரதத இனலறய ந�ல�கக 
ஜக�ணடவரபபடடத எனபமத. அவரகள எநத இன, ஜ��ழ�, �த அடபபலடய�லம அநத மதச�யதலத உரவக�ககவ�லல�. 
அவரகள�ன ஒடடஜ��தத எழதத�லம அவரகள ‘ப�றலன’ உரவக�பபலத ந�ம ப�ரகக மடய�த.��ணடம ��ணடம 
ஒததபமப�வலதபபறற� வ�டடகஜக�டபபலதபபறற� மசரநத இயஙகவலதபபறற� �டடம� அவரகள மபசக�ற�ரகள. 
இறநதக��தத�ன கனவ�ல இரநத அவரகள தஙகள மதச�ய உரவகதலத அலடயவ�லல� வரமக��ம கற�தத இ�டச�யதத�ல 
இரநத அலடநத�ரகள.

க�நத� உரவக�தத எத�ரக�� இ�டச�யதலத மநர ஜபரமப�லம ந�ர�கர�தத�ர. ஆன�ல அவர க�நத�ய�டம இரநத 
ஜபறறகஜக�ணடத  ஒறறல�லயயம வ�டடகஜக�டததல�யம �னந�யகதலதயம தன அடபபலட வ�த�கள�கக ஜக�ணட 
ஒர மதச�ய உரவகதலததத�ன. மநர க�நத� ஜச�னனதறக ��ற�க ல�யந�வ�கமஜக�ணட த�ர�ளவ�த அரச ஒனலற 
அல�தத�ரகக��ம. ஆன�ல அவரத அரச அதன எநத ந�ல�ய�லம ஒர �னந�யக அல�பப�க �டடம� இரநதத.

இநத�ய மதசப�ர�வ�லனககப ப�னனர இஸ����யர ��த இநத�ய�வ�ல இரநத கசபப வளர��ல தடததவர மநர. இஸ����யர 
தஙகள மதசபபறலற ந�ரப�ககமவணடம எனற படமடல எணண�ன�ர, ஏஜனனற�ல ப�க�ஸத�ன ப�ர�வ�லனலய ஆதர�தத 
மஸ��ம��ககக வ�ககள�தத மக�டககணகக�ன ஜதனனக �ககள ப�க�ஸத�னககச ஜசல���ல இஙமகத�ன இரநத�ரகள. 
ஆன�ல மநர இநதந�ட அவரகளககம உர�யமத எனற�ர. அவரகலளயம உளளடகக�யமத தனனலடய மதச உரவகம 
எனற�ர அவர. இனறம அதமவ ந�டகக�றத.

 

ஆன�ல மதசதலதபப�ளநத ரதத ஆலற ஓடவ�டட ச�� வரடஙகள கட ஆக�த ந�ல�ய�ல ��ணடம தனலன 
ஒரஙக�லணததகஜக�ணட மஸ��ம ��க அல�பப இநத�ய அரச எனபத ஓர இநத அரச, இத ப�ரபபன-பன�ய� மதச�யம, 
இதறகள ந�ஙகள இலணயமடய�த  எனற  ��ணடம மபச ஆரமப�ததத. அபமப�தகட மநர அவரகள தஙகள 
ந�னகளகக�க இலணநத மப�ர�டம உர�ல�லய அள�ககம ஒர நவ�னதமதச�யதலதமய த�ன உரவக�பபத�கச ஜச�னன�ர. 
அவரகள �த அடபபலடய�ல த�ரளவ�ரகள எனற�ல அதவமகட தன மதச�ய உரவகததககள ஏறறகஜக�ளளததககமத 
எனற�ர.  அதறக�லணய�ன இனஜன�ர மறமப�ககதமதச�யம இநத �ணண�ல இனறவலர மனலவககபபடவ�லல� 
எனபமத வர��றற யத�ரததம. பத�லகக அநத மநரலவ இநதஜவற�யர எனற�ரகள அவரகள!

மநர உரவ�கக�ய அநத மதச�யமத�ன உ�க�ன எநத ஒர ந�டடலம இனறவலர உரவ�னத�ம�மய ஆகசச�றநத 
அலணததபமப�கம தனல� ஜக�ணடத. அஜ�ர�கக மதச�யதலதவ�ட, ப�ர�டடஷ மதச�யதலதவ�ட ! சடடபரவ��கவம, 
நலடமலறய�லம, அடபபலட �னந�ல�ய�லமஸ.ஐய��ரககம எவரம உ�க வர��றலற ம�ம��டட��கமவனம 
பரடடபப�ரகக��ம. அநத மதச�யதலத வ��ர�ச�ககம ப�ர�வ�லன-ப�ளவவ�தச சகத�கமள க�நத�யம மநரவம உரவ�கக�ய 
மதச�ய உரவகதலதப பறற�ய அவதறகலளக க�ளபபக�னறன. அவறற�ன ஜ��ழ�, இன அடபபலடவ�த ப�ளவககரதத�யலகக 
இநத�ய மதச�யம எத�ர�ய�கத ஜதர�வத�ல எநத ஐயமம இலல�. அலவ ப�ளவபடதத ந�லனபபவறலற  இநத�ய மதச�யம 
ஒரஙக�லணகக�றத.

��கசச�றநத ஓர உத�ரணம, கணமன நடநதத. இநத�ய�வ�ல மபசபபடம த��ழதமதச�யவ�ததத�ன ந�டச�மய இ�ஙலகய�ல 
ஈழதமதச�ய��க உரவ�க�யத. அநதத மதச�யம ஒர கலறநதபடச  ஆடச�யத�க�ரதலத அலடநதமப�த அதன�ல 
இஸ����யரகலள உளமள லவததகஜக�ளள மடயவ�லல�. அத இஸ����யலர மழகக ஒடடஜ��தத��க அகத�கள�க 
வ�ரடட அடததத. அநதச ஜசயல� த��ழகதத த��ழதமதச�யரகள ��க ��க இயலப�க, தவ�ரககமடய�த ஒனற�க 
எடததகஜக�ணட�ரகள எனபலதயம ந�ம கணமட�ம.

அநத ப�ளவபடததம மதச�யதத�றகம இநத�ய மதச�யதத�றகம இலடமய ஒர எள�ய ஒபப�டலட நடதத�ன�லகட எத 
மறமப�கக�னத எனபத எவரககம ஜதர�யம. இனறம இர ப�க�ஸத�ன மப�ரகளககப ப�னப, ஏர�ள��ன த�வ�ரவ�தச 
ஜசயலப�டகளககப ப�னப, இநத�ய அரலசயம இநத�ய மதச�யதலதயம  அலவ தஙகள அரசம தஙகள மதச�யமம அல� 
எனறம த�ஙகள ஒர இஸ����ய அரச�ன க�ழ �டடம� வ�ழமடயம எனறம இஸ����ய அல�பபகள�ல கண�ச��னலவ 
��ணடம ��ணடம ஜச�ல��கஜக�ணடரககம ந�ல�ய�லமகட,  இநத�ய மதச�ய உரவகம எனபத இஸ����யரகலள 
உளளடகக�யத�கதத�ன ந�டகக�றத.

அநதத மதச�ய உரவகம மழல�ய�னத எனமற�, ப�லழகள அறறத எனமற� ஜச�ல�வ�லல�. ஆன�ல இலத வ�ட ம���ன, 
இலதவ�ட மறமப�கக�ன, இலதவ�டசச�றபப�ன �னந�ய அடபபலடயம ஒரஙக�லணககம வல�ல�யம ஜக�ணட ஒர 
மதச�ய உரவகதலத ந�ம கனவக�ண��ம, அதறக�கப மப�ர�ட��ம. ஆன�ல இநத மதச�யததகக ��றற�க இனற 
மனலவககபபடம ப�ர�வ�லனதமதச�யஙகள எல��ம� இனனம பழஙக��தலத மந�கக� த�ரமப� அ�ரநத ஜசனற 
ஜப�றக��ஙகலளபபறற�ய கனவகலள அலசமப�டம பழல�வ�த மதச�யஙகள. நறற�ணடகள�க தஙகளடன வ�ழம 
�ககள�ல ப�த�ய�லன அனன�யபபடததம ·ப�ஸ�ச மதச�யஙகள.

இனனம மவடகலக எனனஜவனற�ல, இநத ·ப�ஸ�ச ப�ர�வ�லனதமதச�யஙகள இநத�ய மதச�யதத�ல எலதஜயல��ம 
கலறகள�கச ஜச�லக�ற�ரகமள� அலதஜயல��ம இவரகமளத�ன உரவ�கக�ன�ரகள எனபமத. ஒறறல�லயயம 
பர�நதணரலவயம மனலவககம இநத�ய மதச�யததகக எத�ர�க அவநமப�கலககலளயம எலல�ககசபபகலளயம 
வளரததவரகள இவரகமள. இபமப�த இவரகமள அவறலறச சடட இநத�ய� ஒர மதச�ல� எனக�ற�ரகள!
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இநத�ய மதச�யதலத க�நத�ய�ன உரவ�கக��க மனலவபபவரகள அலத பலமவற வலகய�க மதத�லர கதத க�நத�லய 
தஙகளகக ஏறற�ரமப�ல அவதறஜசயக�ற�ரகள. இனற இநத�ய�வ�ல ப�றநத ஒர இலளஞன ச�த�ரண��க 
க�நத�லயபபறற�யம இநத�ய�லவபபறற�யம இநத அவதறகலளமய அத�கமம மகடடரபப�ன. அவறலற அவன 
நமபவதறக�ன க�ரணம அவன இலளஞன எனபமத. பளள�ககட வர��றறகக ��றற�க எத ஜச�ல��கஜக�டககபபடட�லம 
அவன நமபவ�ன எனபமத. அபமப�தத�மன அவன பரடச�கக�ரன ஆக மடயம?

��கககலறவ�னவரகமள வர��றறப ப�னனண�ய�ல அநத அவதறகலள லவதத அவறற�ன ஜபற�த�லய ஆர�யக�ற�ரகள. 
அதறக ஓர அடபபலட வ�ச�பபம வ�ழகலக ச�ரநத ப�ரலவயம மதலவ. அநத மத�ரசச� ந�ல� வரவதறகள 
ஜபரமப���னவரகள வ�ச�பலபயம அரச�யல வ�வ�தஙகலளயம ந�றதத�வ�டக�ற�ரகள. ஜ�\க�க வ�ழகலகய�ல அல�நதம 
வ�டக�ற�ரகள. ஆன�ல அநத இளல�பபரவ �னபப�மபஙகலள வ�ழந�ள மழககத த�ரமபத த�ரமபச 
ஜச�ல��கஜக�ணடரபப�ரகள.

ப�ரபபன-பன�ய� மதச�ய��?

இநத�ய சதநத�ரபமப�ர�டட அரச�ய��ல ஒவஜவ�ர தரபபம �றதரபலப 
அனன�ய ஆடச�ய�ன லககக��கள எனற கறறம ச�டடய�ரகக�றத. 
ஹ�நத�க�சலப ட�கடர மஞமசய�ன தல�ல�ய�ல ப�ர�டடஷ 
ஆடச�கக ஒததலழதத க�ஙக�ரலஸ அழ�ககம மயறச�களகக உதவம 
சகத�ய�க ஜநடஙக��ம ஜசயலபடடரகக�றத. அலதசசடடகக�டடம 
க�ஙக�ரஸ�ர ச�வ�ரககர அனபவ�தத ஜநடஙக��க ஜக�டம 
ச�லறவ�சதலத �லறததவ�டவ�ரகள. ச��ப க����க ச�வ�ரககமர 
ப�ர�டடஷ�ரகக �னன�பபகடதம எழத�கஜக�டதத தமர�க�த�ன என 
இடதச�ர� அரச�யலவ�த�கள ஜச�னன�ரகள.

அமதமப�� கமயன�ஸடகள இரணட�ம உ�கபமப�ர�ல ப�ச�ச சகத�கள 
ஒடககபபடமவணடம எனற சரவமதச மந�கக�ல இநத�ய மதச�ய 
க�ஙக�ரஸ�ன கலடச�ககடடப மப�ர�டடஙகலள எத�ரதத 

ப�ர�டடஷ�ரடன ஒததலழதத�ரகள. ஆகமவ அவரகள மதசததமர�க�கள எனற கமயன�ச எத�ரபப�ளரகள ப�க����கச 
ஜச�ல��வநத�ரகள. கமயன�ஸடததல�வரகள�ல ப�ர ஜநடஙக��ம இநத�ய சதநத�ரபமப�ர�டடதத�ன மனனண� வ�ரரகள�க 
இரநதவரகள எனற உணல� அஙமக மபசபபடவ�லல�.

க�ஙக�ரஸ¤ம க�நத�யம ம�ம� ஜச�னன இர தரபப�லம இமத மப�� மதத�லர கததபபடடன. இநத�க�சலப �றறம அதன 
வழ�தமத�னறலகள க�நத�லய இநத�ய�வ�ல உரவ�கவ�ரநத ஷதர�ய பரடச�லய தவ�ரபபதறக�க ஜதனன�பர�கக�வ�ல இரநத 
ஜவளலளயர�ல ஜக�ணடவரபபடட ஐநத�மபலடய�கச ச�ததர�ததன. இனற அககரதத�ல இரநத அவரகள�ல ஒர தரபப�னர 
ப�னவ�ஙக�ய�ரகக�ற�ரகள.

அமதமப�� கமயன�ஸடகள இநத�ய�வ�ல உரவ�கவ�ரநத மச�ஷ��ச �ககளபரடச�லய �ழஙகடகக ப�ர�டடஷ�ரடன 
இலணநதஜக�ணட ஐநத��பலட மவல� ஜசயதவர எனற க�நத�லயச ச�ததர�தத�ரகள. இடதச�ர�கள�ன மகக�ய��ன 
ச�நதலனய�ளரகள எவரம இநதவலகய�ல ச�ததர�ககவ�லல� எனற�லம கண�ச��ன பககஙகள இநமந�கக�ல 
எழதபபடடரகக�றத.

ஆன�ல க�நத�லயபபறற�ய ��கககசபப�ன வ��ர�சனதலத மனலவததத மஸ��ம��கத�ன. க�நத� உரவ�ககவத ‘ப�ரபபன- 
பன�ய�’ மதச�யம எனற வர�லய மதனமத��ல உரவ�கக�யவர ப�க�ஸத�ன மப�ர�டடதலத மனஜனடதத ��னன�. இநத 
வர�லய அவர ��ணடம ��ணடம ஜச�ல��கஜக�ணடரநத�ர. இனறம ப�க�ஸத�ன�ய ஊடகஙகள அவவர�லயமய 
ஒடடஜ��தத இநத�ய�லவபபறற�ச ஜச�லலமமப�தம கற�பப�டக�னறன.  அநத வர�லய அகக��தத�ம�மய ஜதறமக இரநத 
த�ர�வ�ட இயககஙகள கடன வ�ஙக�ன. இனறம த��ழகதத�ல ஒரதரபப�னர அவவர�லய ஜச�ல��கஜக�ணடரகக�ற�ரகள.

ஏன ‘ப�ரபபன-பன�ய�’ எனற ஜச�லஇலணபப உரவ�ககபபடடத? ��னன�வ�ன க��கடடதத�லம சர�, அதறக மனபம சர�, 
இநத�ய மதச�ய க�ஙக�ரஸ இநத�ய�வ�ன எல�� தரபப�னரம பஙஜக�ளளம ஒர ஜப�தம�லடய�கமவ இரநதத. பல��ய�ரம 
மபதஙகள ஜக�ணட இநத�ய�லவ ப�ரத�ந�த�கர�ககம ஓர அல�பப எபபட இரககம�� அபபடதத�ன அத எபமப�தம 
இரநதத.  அதனளலயநத�ய�வ�ன சமகத தரபபகள அலனததககம ப�ரத�ந�த�கள இரநதனர. அவரகளககள ஓய�த 
மப�ர�டடமம பசலம இரநதத. �கதத�ன இலணககம சகத�ய�க க�நத� இரநதமப�தம சர�, உரககமப�னற 
சரவ�த�க�ரததடன இநத�ர� க�நத� இரநதமப�தம சர� ,மக�ஷடசசணலட இல���ல க�ஙக�ரஸ இலல�. ஆகமவ அத ஒர 
இயலப�ன ஜவள�பப�ட எனமற ஜச�ல�மவணடய�ரகக�றத

இநத�யச சதநத�ரபமப�ர�டடதலத மனஜனடததவரகள ப�ர��ணரகள. அவரகமள ஆஙக��க கலவ�ககள ஜசனறவரகள. நவ�ன 
உ�கச�நதலனயடனம ஐமர�பப�ய மதச�யவ�தததடனம அற�மகம ஜபறறவரகள. ஆகமவ இநத�தச ச�ரத�ரததம, இநத�ய 
கல�ய��கக�ய �ற��ரசச�, இநத�ய மதச�யபமப�ர�டடம மனற�லம அவரகமள மனமன�டகள. உத�ரண��க, �ல�ய�ளம 
தவ�ர இநத�ய�வ�ன எநத ஜ��ழ�லய எடததகஜக�ணட�லம அநத ஜ��ழ�ய�ன இ�கக�ய �ற��ரசச� எனபத 
ப�ர��ணரகள�லத�ன ஜத�டஙகபபடடரககம. ப�னனர இலடந�ல� உயரச�த�கள அத�ல பஙஜகடதத�ரபப�ரகள 
எழபதகளககபப�னனர ப�றபடததபபடடவரகள. எணபத ஜத�ணணறகளககப ப�னனர த��ததககள. இதமவ இநத�ய சமக 
வளரசச�ய�ன வலரபடம. க�ஙக�ரஸ , கமயன�ஸடக கடச� மப�னறவறற�ன வளரசச�ய�ன வலரபடமம இதமவ.



க�ஙக�ரஸ�ன இரணட�ம கடடதத�ல ப�ர��ணரல��த 
ச�த�ய�னர அத�களவ�ல உளமள வநதனர. 
அசச�த�கள�ல பன�ய�ககள ��க��க கலறவ, 
அமனக��க இலல� எனமற ஜச�ல�மவணடம. 
ஆன�ல �றற ப�ர��ணரல��த ச�த�கலள 
ஜப�தவ�க லவச�ய அநதஸதளள ச�த�கள எனற 
ஜச�ல���ம. வண�கம ஜசயபவரகளல� எனற�லம 
படந�ல�ய�ல இவரகலள லவச�யரகள எனறம 
ஆகமவ பன�ய� எனறம ஜச�னமன�ஜ�னற�ல 
க�ஙக�ரஸ�ன எல�� ஜசயலப�டகலளயம 
ப�ரபபனரகள X பன�ய�ககள எனமற 
ப�ர�ககமவணடய�ரககம.

க�ஙக�ரசககள ப�ர��ணரகளககம இரணட�ம 
ந�ல�சச�த�ய�னரககம இலடமயய�ன  மரண�யககம 
எபமப�தம� வலவ�க இரநதஜக�ணடரநதத. இர 
தன�பப�ர�வகள�க ஜவள�பபலடய�க ப�ர�நத இவரகள 
ம��த�கஜக�ளளவ�லல� எனற�லம எஙகம இநத 
ம��தல உலறநத�ரநதத. இதனடன மவற ப� 
ப�ர�வ�லனகளம மப�டடகளம க�நதஜக�ணடன.

இசசழ��லத�ன க�ஙக�ரசககள இஸ����யர�ன 
இடதலதபபறற� ப�ரகக மவணடம. 1908 மதம� 
மஸ��மகலள க�ஙக�ரஸ�ல இரநதம 
ஒடடஜ��தத��க ப�ற இநத�ய சமகதத�ல இரநதம 
ப�ர�பபத�ல ப�ர�டடஷ ஆடச� ஜவறற� ஜபறற�ரநதத. 
அவரகளகக தன�தமதரதல மலற அள�ககபபடட 
அவரகள ஜப�ததமதரத��ல வ�ககள�கக 
அன�த�ககபபடவ�லல�. அவரகள�ன தல�ல�லய 
அவரகமள மதரவஜசயத�ரகள. அத�வத 
இநத�ய�வ�ன அரச�யல மப�ர�டடதத�ல அவரகள 
எவவலகய�லம பஙகள�கக லவககபபடவ�லல�.

அனலறய மதரத��ல அலனவரககம வ�ககர�ல� 
இலல�. ஜச�ததர�ல� ஜக�ணடவரகளகமக வ�கக. 
ஆகமவ அனலறய ப�ர�டடஷ ஆடச�ககக க�மழ 
இரநத மஸ��மகள�ல பதத சதவ�தம மபரககக கட 
ஓடடர�ல� இலல�. ப�ர�டடஷ ஆடச�ககக க�மழ 
வர�த சமஸத�னஙகள�ல அநத ஓடடர�ல�யம 
இலல�. ஆகமவ அனலறய அரச�ய�த�க�ரம எனபத 
இஸ����ய உயரகடய�னர ப�ர�டடஷ ஆடச�ய�ன 
தயவடன ஜபறறகஜக�ளளககடய ஒனற�கமவ 
இரநதத. அனலறய இஸ����யததல�வரகலளப 
ப�ரதத�ல அவரகள ப�ர�டடஷ ஆடச�யடன ஒததச ஜசயலபடட மஸ��ம �னனரகள அல�த ப�ரபககள எனபலதக 
க�ண��ம.

க�நத�ய�ன க�ஙக�ரஸ இஸ����ய எள�ய �ககலள அரச�யலபடதத� அவரகலள தனனள ஜக�ணடவரவலத இநத 
இஸ����ய உயரகடததல�ல� அசசததடன கவன�ததகஜக�ணடரநதத. க���·பத இயககமத�ன இநத�ய�வ�ல உரவ�ன 
மதல இஸ����ய ஜவக�ககள அரச�ய��யககம. அத�ல இரநத எள�ய �ககள�ன பஙகள�பப க�நத�லயக கவரநத�ரகக��ம. 
அதனம�ம அம�ககலள அரச�யலபடததவம இநத மஸ��ம ஒறறல�லய உரவ�ககவம மடயம எனற அவர 
எணண�ய�ரகக��ம. ஆகமவ அவர அதனடன க�ஙக�ரஸ ஒததசஜசயலபடசஜசயத�ர.

க�நத�ய�ன மந�ககம ந�லறமவற�ய�ரநத�ல �டசககணகக�ன மஸ��மகள க�ஙக�ரஸ¤ககள வநத�ரபப�ரகள. அஙமக 
ஏறகனமவ இரநத அத�க�ர மரண�யககதத�ல அவரகளம ஒர பத�ய தரபப�க ஆக�ய�ரபப�ரகள. ஒடடஜ��தத அத�க�ரம அநத 
மரண�யககதத�ன ச�ரசபபளள�ய�க உரவ�க� வநத�ரககம. க�ஙக�ரஸ�ன அத�க�ரல�யதத�ல ஒர பகத�ய�க அவரகள 
இரநத�ரபப�ரகள. அதமவ �னந�யகதத�ன இயலப�ன வழ�மலற.

அத நடககவ�லல�. க���·பத இயககம இஸ����ய �தததல�வரகலள அரச�யலககள இழததவநதத. இஸ����ய அரச�யல 
எனபத மல�� அரச�ய��க ஆக�யத.  எள�ய மஸ��மகள  பத�ய அரச�யல அலடய�ளஙகலள அலடவதறகப பத���க 
ஏறகனமவ இரநத �த அலடய�ளதலத எடததகஜக�ணட ஜப�தஜவள�கக வநத�ரகள.

ஐயததடன இநத அடததள எழசச�லய கவன�ததகஜக�ணடரநத மஸ��ம ம�லதடட அரச�யலவ�த�கள சடஜடனற ஒர 
அத�க�ர சதத�ரதலதக கணடஜக�ணட�ரகள. அததலன எள�ய �ககலளயம தஙகள க�ழ ஆமவச��க அண�வகககச ஜசயயம 
�நத�ரம. அதமவ இஸ����ய மதச�யம. மக�ட சட அண�நதஜக�ணட, வறதத பனற�யடன ஸக�டச ச�பப�டட, �சத�கக 



மப�வலத ஆஙக��தத�ல பகட மபச� வ�ழநதவரகள அநத இஸ����யத தல�வரகள. ஆன�ல சடஜடனற அவரகள 
�தகக�வ�ரகள�க உர��ற�ன�ரகள.

க���·பத இயககம க�ஙக�ரசககள ஏர�ள��ன இஸ����யரகலளக ஜக�ணடவநதத. கலடச�வலர க�ஙக�ரஸ�ன இஸ����ய 
ப�ர�வ�க இரநதவரகள ஜபரமப�லம அபமப�த வநதவரகமள. அவரகலள க�ஙக�ரஸ�ல இரநத அனன�யபபடததவம எள�ய 
மஸ��மகலள க�ஙக�ரலஸ  எத�ர�ய�க எணணசஜசயயவம ஒர மக�ஷ��க உரவ�ககபபடடமத ப�ரபபன-பன�ய� மதச�யம 
எனற மக�ஷம. த�ரமபதத�ரமப இநத மக�ஷதலதச ஜச�லவதன ம�ம தஙகள தரபப�ல அலத ஒர வலவ�ன நமப�கலகய�க 
ஆகக�ன�ரகள.

அநத மக�ஷம ம�ம க�ஙக�ரசககள இரநத ஒனறகஜக�னற மரணபடட சகத�கலள எல��ம மசரதத ஒமர தரபப�க 
��றற�வ�டட�ரகள. இவவ�ற ஒர வலவ�ன ஒறலற எத�ர�லயக கடடல�கக��ல இஸ����யர�ல  அரச�யல ர�த�ய�க 
ஒனறத�ரள மடய�த. ஏஜனனற�ல க�ஙக�ரஸ¤ககள இரநதலத வ�ட ��கபஜபர�ய சமகபப�ர�வ�லனகள, அரச�யல 
ப�ர�வ�லனகள, ஜப�ரள�த�ர ஏறறத�ழவகள மஸ��மகள�டம இரநதன.  க�ஙக�ரஸ எனற ப�ரபபன- பன�ய� இநத சகத� 
தஙகலள வ�ழஙக�வ�டம எனற அசசதலத �த அலடய�ளதலத ச�நத எள�ய மஸ��மகள�டம ஜச�ல�� அவரகலள 
தஙகளக�ழ த�ரடட மஸ��ம உயரகடய�னர�ல மடநதத. அதமவ ப�க�ஸத�ன ப�ர�வ�லனகக வழ�யல�ததத.

க�ஙக�ரச�ன உளமரணப�டகலள ந�ம எள�ல�ய�க வகததகஜக�ளளமவ மடய�த. ஏறகனமவ ஜச�னனத மப�� அத 
இநத�ய  உளமரணப�டகள�ன சர�ய�ன ப�ரத�ந�த�ய�க இரநதத. ப�ர��ணர- ப�ர��ணர அல��த லவச�ய,சதத�ர ச�த�கள 
எனற ஒர மரண�யககம இரநதத. வடகக- ஜதறக எனற ஒர மரண�யககம இரநதத. இநத�மபசமவ�ர -அல��மத�ர எனற 
ஒர மரண�யககமம இரநதத. க�ஙக�ரசககள இரநத எநத ஒர அரச�யல ஜசயலப�டலடயம இநத அலனததவலகய�ன 
மரண�யககஙகளம ச�கக��ன வலகய�ல ஒனறடன ஒனற ஊடரவவதன ம�ம ந�கழவத�கமவ எடததகஜக�ளள மடயம.

ஒர பன�ய�வ�க க�நத� க�ஙக�ரசககள இரநத ப�ர��ணரகள�ன எத�ரபலபச சநத�ததகஜக�ணமட இரநத�ர. அவரத 
உணண�வ�ரதஙகள ப� அவரகளகக எத�ர�னலவ. அமதச�யம ப�ர��ணர�ன மநரலவ அவர மனன�றதத�ன�ர, அத அநத 
ப�ர��ண எத�ரபலப ச��ள�ககம ஓர உதத� எனற ஜச�லபவரகள உணட. மநரவகக எத�ர�க எழநத லவச�யர-சதத�ரர 
தல�வர�ன சப�ஷ சநத�ர மப�ஸ¤கக எத�ர�க க�நத�யடன ந�னறவர மகக�ய��ன லவச�ய -சதத�ரதல�வர�ன வல�ப�ய 
பமடல. அத�வத க�ஙக�ரலசயம சர� அதன உளமரணப�டகலளயம சர� எள�ல�பபடததமவ மடய�த.

��னன� அநத எள�ல�பபடததல�ச ஜசயத ப�க�ஸத�லன அலடநத�ர. ஆன�ல  அநத எள�ல�பபடததபபடட ஜப�த எத�ர� 
எனற உதத� அதறகம�ல ஒர மதச உரவ�ககததககக லகஜக�டககவ�லல�. அஙமக அவர�ல ஒர மதச�ய சமகதலத 
உரவ�கக மடயவ�லல�. ��னன�வ�ன மஸ��ம ��க ஒர ஜப�ததமதரதல�ககட சநத�கக�த ஜசயறலகய�ன அரச�யல 
இயகக��கமவ இரநதத, இரகக�றத. ஆபக�ன�ய எலல���க�ண பசலகள, க�ழககப�க�ஸத�ன ப�ர�வ�லன, ச�நத க�வரஙகள, 
இபமப�த ஸவ�த பளளதத�ககப மப�ர என உளந�டடபமப�ர நடகக�த க��ம� ப�க�ஸத�ன�ல இரநதத�லல�.  
இஸ����யரகள�ல இரநத மக�ட�னமக�ட அடததள�ககள இனறமகட எவவலகய���ன �னந�யக�ய��ககலம இல���ல 
ம�லதடடனர�ல ஆளபபடக�ற�ரகள.

இனறமகட ப�க�ஸத�ன�ல ஜசலலபடய�கககடய ஒமர அரச�யல இலணபபசகத�ய�க இரபபத இநத�ய எத�ரபப எனற 
எத�ர�லற �னந�ல� �டடம�.  அத�வத அமத ப�ரபபன -பன�ய� மக�ஷம த�ன. ஆன�ல அத இனலறய நவ�ன உ�க�ன 
ச�ககலகலள எத�ரஜக�ளள மப�த��னத�க இலல�. ஒவஜவ�ர தரபபம தஙகள அத�க�ரதலதக மக�ரக�னறன அஙமக. 
ஜவறபப�ல ப�றநத மதசம அநத ஜவறபபகக�ன வ�ல�லய ஒவஜவ�ரந�ளம ஜக�டததகஜக�ணமட இரகக�றத.

ப�க�ஸத�ன�யவ�த�கள�டம இரநதத�ன த�ர�வ�ட இயககம ப�ரபபன-பன�ய� மக�ர�கலகலயக கடன ஜக�ணடத. த�ர�வ�ட 
இயககதத�ன மவரகலள ஆர�யநத�ல ந�ம �ஸடஸ கடச�ககச ஜசனற மசரமவ�ம. ப�ர�டடஷ ஆடச�ய�ன பதவ�கள�ல 
பஙகமக�ர� ப�ர��ணர அல��த உயரச�த�ய�னர�ல உரவ�ககபபடட இயககம அத. இநத�யரகளகக ஒரவலக மப���ய�ன 
ப�ர�நத�ய தனன�டச�லய ப�ர�டடஷ அரச வழஙக�யமப�த அலத அலடவதறக�க அரச�யல கடச�ய�க அத உரவ�க�யத. 
க�டடததடட மஸ��மதல�வரகலளபமப�� அதவம ப�ர�டடஷ�லர ஆதர�தத உயர�டட ப�ரமகரகள�ல ஆனத.

க�டடததடட மஸ��ம ��க�ன ப�ண�ய�ம�மய த�ர�வ�ட இயககமம நகரவலதக க�ண��ம. க�ஙக�ரஸ மக�டககணகக�ன 
அடததள �ககலள அரச�யலபடதத� தனனள இழததகஜக�ளவலத அவரகள ப�ரகக�ற�ரகள. க�ஙக�ரஸ�ல இரநத 
ப�றபடததபபடட �ககலள ப�ர�தத தஙகளககக க�மழ ந�றதத�கஜக�ளள மவணடம எனற ஆலசய�ன�ல க�ஙக�ரலஸ 
ப�றபடததபபடட �ககளகக எத�ர�ன சகத� எனற எள�ல�பபடதத ப�ரபபன-பன�ய� எனற மக�ஷதலத அவரகளம மழஙக 
ஆரமப�தத�ரகள.

இனறவலர வ�வ�த�ககபபட�த ப� மக�ணஙகள இத�ல உளளன. வடந�டடல பன�ய�ககள எனன ஜசயத�ரகமள�, எநத 
சமக இடதத�ல இரநத�ரகமள�, அநத இடதத�ல இரநதவரகள�ன மத��ய�ரகள, ஜசடடய�ரகள, ந�யரகள, மவள�ளரகள 
மப�னறவரகமள த�ர�வ�ட இயககதத�ன மனமன�டசச�த�கள. இவரகள தஙகலள லவச�யரகள எனற 
ஜச�ல��கஜக�ணடவரகள. இநத�ய �ககளஜத�லக கணகஜகடபபகள�ல அவவ�ற தஙகலள அலடய�ளபபடதத�கஜக�ளள 
இயககம நடதத�யவரகள.  த��ழக மவள�ள�ரகளம மகரள�ந�யரகளம ப�ர�டடஷ கணகஜகடபபகள�ல தஙகலள லவச�யரகள 
எனற ஜச�ல��கஜக�ளவலதக க�ண��ம. ஜவளளகக�ல சபர�ண�ய மத��ய�ர, �மன�ன�ண�யம சநதரன�ர மப�னறவரகள 
அநத லவச�ய அலடய�ளகமக�ரல�பபறற� ந�லறய எழத�ய�ரகக�ற�ரகள. அத�வத ‘வட இநத�ய பன�ய� ஜகடடவன, ஆகமவ 
ப�றபடததபபடடவரகமள வநத ஜதனன�நத�ய பன�ய�ககள�க�ய எஙகள�ன க�ழ அண�வகதத ந�லலஙகள’ எனற 
மக�ஷமத�ன த�ர�வ�ட இயககதத�ன ஜத�டககம.

மஸ��மகளகக �தம எனற ஒறறல�பபடததம சகத� இரநதத. அமதமப�� இனதலத மனன�றதத மடய�� எனற 



மச�தலனத�ன த�ர�வ�ட இனவ�ததத�ன எழசச�ககக க�ரண��க அல�நதத. ஏறகனமவ க�லடஜவல��ல இரநத 
எடககபபடட �மன�ன�ண�யம சநதரன�ர மப�னறவரகள�ல ஒர ச�ற�ய வடடததககள மபசபபடட கரதத அத. ஒர 
மதச�ய உரவக��க மனலவபபதறக�ன ஆயவடபபலடமய� தரககபரவததனல�மய� அதறக இரககவ�லல�. ஆன�ல 
�தவ�தமமப��மவ இனவ�தமம எள�ல�ய�க மபதஙகலள உரவ�ககம எனற நமப�கலகயடன அத மதச�யககரதத�கக��க 
உரவ�ககபடடத. உரவ�ன ச�� வரடஙகளககளள�கமவ அத நலடமலறய�ல லகவ�டபபடடத. இனவ�தம அபபடமய 
ஜ��ழ�வ�த��க ஆககபபடடத.

த�ர�வ�ட இயககதத�ன ப�றவ�கக�ன க�ரண��கச ஜச�ல�பபடவத வகபபவ�ர� ப�ரத�ந�த�ததவததகக�ன ஈ.மவ.ர� அவரகள�ன 
மக�ர�கலக க�ஙக�ரச�ல �றககபபடடல�மய. க�ஙக�ரஸ�ன மதச�ய ந�ல�ப�டகள அகக��தத�ல ஜதள�வ�கமவ 
இரநத�ரகக�னறன. உயர�டடததகக �டடம� வ�ககர�ல� அள�தத தன ஆத�ககததககக க�மழ ஜவளலளயர நடதத�ய 
மதரதலகள, ��க�ண ஆடச� எலதயம� க�ஙக�ரஸ ஏறறகஜக�ணடத�லல�. ��ணமட� ��ர�� ச�ரத�ரததம, �ணமடக 
ஜசமஸமப�ரட ச�ரத�ரததம, லச�ன க��ஷன அலனதலதயம க�ஙக�ரஸ ந�ர�கர�தத�ரகக�றத. ப�னனர ஏறபடட ஒபபநததத�ன 
மபர�ல ��க��கக கலறவ�ன க��ம �டடம� க�ஙக�ரஸ அவவ�டச�ய�ல இரநத�ரகக�றத. க�ஙக�ரஸ மக�ர�யத மழல�ய�ன 
தனன�டச�, அலனவரகக��ன வ�ககர�ல�ய�ன அடபபலடய���ன �னந�யகம. அநதபமப�ர�டடதலத ப�ளவபடததம 
மக�ர�கலகய�கமவ அத வகபபவ�ர� ப�ரத�ந�த�ததவதலத ப�ரததத.

உணல�ய�ல வகபபவ�ர� ப�ரத�ந�த�ததவதலத க�ஙக�ரச�ன மப�ர�டட வல�ல�லய ப�ளககம மயறச�ய�க ப�ர�டடஷ�ரத�ன 
ஜக�ணடவநத�ரகள. அவரகள�ன அடவரடகள�லத�ன அத மபசபபடடத. வகபபவ�ர� ப�ரத�ந�த�ததவம வநத�ரநத�லகட ந�� 
உர�ல�ய�ல��தவரகளம வர�கடட�தவரகள��ன அனலறய ப�றபடததபபடமட�ர�ல பதத சதவ�தமமபரகட வ�ககள�கக 
மடநத�ரகக�த எனபதம, அதன பயனகலளபஜபறற த��ழக லவச�யரகள�ன உயரகடகள�ல ச��ர ப�ர�டடஷ ஆத�ககததககக 
க�மழ ��க�ண சலபகள�ல ஜசனற அ�ரநத�ரபப�ரகள எனபதமத�ன உணல�. அபபடய�ன�ல ஈ.மவ.ர� மக�ர�ய அநத 
வகபபவ�ர�கமக�ர�கலக ய�ரலடய ந�னகக�க?

ப�றபடததபபடமட�ரகக உணல�ய�ன ஆடச�யத�க�ரம எனபத இநத�ய�வககச சதநத�ரம க�லடததப�னப அரச�யல 
ந�ரணயசலப கட உரவ�கக�ய அரச�யல சடடதத�ல வயதவநத அலனவரககம வ�ககர�ல� அள�ககபபடடமப�தத�ன 
ச�தத�ய��க�யத. அலதச ஜசயதத க�ஙக�ரஸ.  இனற இநத�ய� மழகக வலவ�க உரவ�க�ய�ரககம ப�றபடததபபடமட�ர 
அத�க�ரம எனபத எநத வகபபவ�ர� ப�ரத�ந�த�ததவம வழ�ய�கவம உரவ�னதல�, வயதவநமத�ர வ�ககர�ல� ம�ம �டடம� 
உரவ�னத. த��ழகதத பன�ய�ககள�ன லகய�ல இரநத அத�க�ரம த��ழகதத ப�றபடததபபடமட�ர லககளககச ஜசனறதம 
க�ஙக�ரஸ அள�தத வயதவநமத�ர வ�ககர�ல� வழ�ய�கமவ.

இநத�ய�வ�ன �ககளஜத�லகய�ன ஜபரமபகத� ப�றபடததபபடடவரகள எனறம, வயதவநமத�ர வ�ககர�ல� அவரகளகமக 
அத�க�ரதலத அள�ககம எனறம ஜதர�நதத�ன ‘ப�ரபபன-பன�ய�’ க�ஙக�ரஸ அசசடடதலதக ஜக�ணடவநதத. 1953 ல 
�கமன�வ�ல மபச�ய மநர அலத த�டடவடட��கமவ ஜச�லக�ற�ர, இநத�யச சதநத�ரபமப�லர வழ�நடதத�யத 
உயரச�த�ய�னர�க இரநத�லம வரமக��தத�ல அத�க�ரம ப�றபடததபபடமட�ர லகககச ஜசலலம எனறம அதமவ 
எணண�கலகயடபபலடய���ன �னந�யகம எனறம அவர ஜச�னன�ர.

த��ழகதத�ல ஈமவர� அவரகள ஜசயதத மப�� ப�றபடததபபடமட�ர உர�ல�கக�க ப�ர�டடஷக�ரரகலள ஆதர�ககம இயககம 
எதவம ப�ற இநத�ய ��ந��ஙகள�ல ந�கழவ�லல�. அஙமக க�ஙக�ரஸ உரவ�கக�ய அலனவரககம வ�ககர�ல�யள�ககம 
�னந�யகம ம�ம� ப�றபடததபபடமட�ரகக�ன அத�க�ரம லகவநதத. ஆகமவ த��ழகததப ப�றபடததபபடமட�ரகக ஈமவர� 
அரச�ய�த�க�ரம ஜபறறததநத�ர எனபஜதல��ம ஜவறம வர��றறபப�ரல�கள �டடம�.

ஒரமபசசகக�க இநத�ய� மழகக ஈமவர�ககள க�ளமப� ப�ர�டடஷக�ரரகலள ஆதர�தத�ரநத�ல இநத�ய�வகக தனனரசம 
வநத�ரகக�த வயதவநமத�ர வ�ககர�ல�யம வநத�ரகக�த ப�றபடததபபடமட�ர அத�க�ரமம ச�தத�ய��க�ய�ரகக�த. 
ஈமவர�வ�ல ப�றபடததபபடமட�ரகக அத�க�ரம க�லடககவ�லல�, அவலர��ற� க�லடததத எனமற ஜச�ல�மவணடம. 
க�ஙக�ரஸ ப�ரபபன பன�ய� அரச�யல�ந அடதத�யத எனற வ�ததலத மனலவபபவரகள அநத ‘ப�ரபபன-பன�ய� மதச�யம’ 
ம�ம த��ழகதத�ல அத�க�ரததகக வநதவரத�ன க��ர�ஜ எனபலத �றநதவ�டக�ற�ரகள. அவர �ஸடஸ கடச�ய�க இரநத 
த��ழக அத�க�ரதலத லகய�ணட  ‘த��ழக பன�ய�’ககலள ஜவள�மயதளள�தத�ன அநத அத�க�ரதலத அலடநத�ர.

ப�ரபபன-பன�ய� மதச�யதலதமய க�நத� உரவ�கக�ன�ர எனபத  ஜச�ல�பபடட ஒர த�ர�பவ�தப ப�ரசச�ரம. அத 
த��ழகதத பன�ய�ககள தஙகள அரச�ய�த�க�ரததகக�க ப�றபடததபபடமட�லர க�ஙக�ரஸ�ல இரநத ப�ர�பபதறக�க 
மஸ��ம��க�டம இரநத எடதத�ணட ஓர எள�ல�வ�தம அல�த அவதற �டடம�.

Statue of Mahatma Gandhi at Gandhi National Memorial, Aga Khan Palace, Pune, India. Picture taken - 29th March. 2009. 

தரக மத��ள�ததவ மதச�ய��? 

ஐமபதகள�ல ப�.ட. ரணத�மவ உரவ�கக�ய ஜச�ல��டச� இத. இநத�ய மதச�யம உணல�ய�னதல� எனறம, இத 
இநத�ய�வ�ல இரநத மத��ள�கள�ன ந�னகக�க உரவ�ககபபடடத எனறம அவர ஜச�னன�ர. க�ஙக�ரஸக�ரரகள 
ப�ர�டடஷ�ர இரநதமப�த அவரகளடன ஒததலழதத மத��ள�களகக தரகமவல�ஜசயத ஜப�ரள�யல அத�க�ரதலத 
அலடநதவரகள எனறம, சதநத�ரம மத��ள�களகமக வ�ஙக�கஜக�டககபபடடத எனறம  அவர வ�த�டட�ர.

அதனப�ன இசஜச�ல��டச�லய இடதச�ர�கள அலனவரம� ��ற� ��ற�ப பயனபடததக�ற�ரகள. இநத�ய மதச�யதலத 
தஙகள மக�டப�டட மந�கக�ல வலரயலற ஜசயதஜக�ணட அலத தஙகளகக உகநத மலறய�ல ��றற�யல�ககமபடய�ன 
மப�ர�டடஙகள�ல ஈடபடவதறக இநத�ய இடதச�ர�களகக அலனதத உர�ல�யம உணட. ஆன�ல அவரகள மனலவககம 



ச�தத�ரம அவரகள�ன ப�ரசச�ரததரபப அனற� வர��ற அல�.

இவரகள�ல ஜச�ல�பபடட மகக�ய��ன கறறசச�டட எனனஜவனற�ல க�நத� இநத�ய�வ�ன ஜபரமத��ள�களடன 
ஜநரகக��க இரநத�ர,  அவரகள�டம ந�த� ஜபறறகஜக�ணட�ர, அவரகள வ�டடல தஙக�ன�ர, ஆகமவ  அவர 
இநத�யபஜபரமத��ள�கள�ன ஆள, அவர ஜபறறததநத மதச�யம எனபத அவரகள�ன ந�னகக�னமத எனபதத�ன. 
இவரகள�ல ஒரச�ர�ர அலத ம�லம உசசபடதத� க�நத�லய அரச�யலககக ஜக�ணடவநதமத அவரகளத�ன எனக�ற�ரகள.

இஙமக ஜச�ல� மவணடய வ�ஷயம எனனஜவனற�ல க�நத� தனலன பரடச�கக�ரர எனற ஜச�ல��கஜக�ணடவரல� 
எனபமத. அவரகக ��ரகச�யம ஏறபலடயத�கவம இரககவ�லல�. அவர எலதயம� ரகச�ய��கச ஜசயயவம இலல�. ஆகமவ 
அவரத த�டடஙகள �டடம ரகச�ய��னலவ எனற ஜச�லவலதபமப�� அபததம எதவம இலல�. அவரத ஜப�ரள�யல 
த�டடஙகள அவர�ம�மய வ�ர�வ�கமவ எழதபபடடரகக�னறன. அவறலற ஒடடமய அவர அலனதலதயம மறற�லம 
ஜவள�பபலடய�கச ஜசயத�ர. அவர எனன எணண�ன�ர எனன ஜசயத�ர எனபலத அவரத எழததககலளயம ஜசயல�யம 
ஒடட மடவஜசயவமத மலற.

க�நத�ய�ன சமகபஜப�ரள�யல ச�தத�நதம அவரககபப�ன ஜ�.ச�.க�ரபப� மப�னமற�ர�லம வ�ர�வ�க வ�ளககபபடடரகக�றத. 
க�நத� தன�யலடல�கக மறற�க எத�ர�னவர அல�. தன�யலடல� மபர�லசய�க ஆகககட�த எனற ஜச�னனவர �டடம�. 
அவர எனறம� மத��ள�களகக எத�ர�க ஜத�ழ���ளரகள க�ளரநஜதழமவணடம எனறம மத��ள�வரககதலதமய 
ஜத�ழ���ளர அழ�கக மவணடம எனறம ஜச�னனவரல�. ��ற�க அநத ப�ர�வ�லனலய, அத�ல உலறநதளள வனமலறலய 
ஓர அழ�வசசகத�ய�க �டடம� கணடவர.

க�நத�கக ‘மதச�ய மத��ள�கள’ ��த நமப�கலக இரநதத. இநத�ய�வ�ன ஜப�ரள�யல வளரசச�கக அவரகள�ல 
ஜபரமபஙகள�பப�றற மடயம எனற அவர நமப�ன�ர. �ககலள ஒரஙக�லணககவம அல�பபகலள உரவ�கக� 
ந�ரவ�கமஜசயயவம த�றனளள மதச�ய மத��ள�கள ஏர�ள��க உரவ�க� வரமவணடம எனற அவர ஜச�னன�ர. அவரகள 
ஜத�ழ�லநடபம ச�ரநத இயஙக��ல �ன�தரகலளச ச�ரநத இயஙகமவணடம எனறம, அவரகள�ன உபர�ச ஜசலவதலத 
ம�லம மத��டகள�கவம அறசஜசயலப�டகள�கவம �டடம� அவரகள ஆககமவணடம எனறம ஜச�னன�ர.

க�நத� மத��ள�களககச ஜச�னன வழ�க�டடல தர�கரதத� மலற எனபபடக�றத. தஙகள ஜச�ததககளகக மத��ள�கள 
அறஙக�வ�ரகள�க �டடம� இரககமவணடம எனறம, அநதச ஜச�ததககலள அவரகள சய��பததகக�கச வழ�கள�ல 
ஜச�வ�ட��க�த எனறம ஜச�னன�ர. இத அபபடமய பர�தன ச�ண ச�யம அதன வண�கரகளககச ஜச�னன 
அற�வலரத�ன.

மத��ள�கள எனற�ம� சமகதத�ன த�ய சகத�கள எனற எணணம ஜக�ணடவரகள தஙகள ப�ண�ய�ல மப�கடடம. ப�றர 
க�நத� ஜச�னனவறற�ன நலடமலறததனல�லயயம இனறம ந�டககம அதன ஜப�ரததபப�லடயம கற�தத ச�நத�கக��ம.  
அலவ அலனததம சர� எனறம , க�நத� க�டடய ஜப�னவழ� எனறம ஜச�ல�வரவ�லல�. அத அவர அனலறய சழ��ல 
மனலவதத ஒர கரததந�ல�. அதறக அவர உணல�ய�க ஜவள�பபலடய�க இரநத�ர. அதமவ ச�நதலனககம 
பர�ச��லனககம உர�யத.

மத��ல மபசமவணடயத, இனற இடதச�ர�கள�ன ஒமர மனனத�ரண மதச��ன ச�ன� மதச�யமத��ள�கள எனற 
மக�டப�டலட தனனலடய அத�க�ரபரவ ஜக�ளலகய�கமவ அற�வ�ததச ஜசயலபடட வரக�றத எனபமத.��மவ�வ�ன 
இடதச�ர�பபரடச�ககபப�னனர மத��ள�கலள ஜக�னமற ஒழ�தத, அதனப�னனர ச�றவண�கரகலள மழககக 
ஜக�னஜற�ழ�தத, அதன ப�ன ந�� உடல�ய�ளரகலளக ஜக�னஜற�ழ�தத,  அவவ�ற�க இனலறய ச�ன அரச�ன 
கணககபபடமய க�டடததடட ஒரமக�ட ��னட உய�ரகலள  ப��ஜக�டதத ச�ன� அதன ஜப�தவலடல� அல�பலப 
உரவ�கக�க ஜக�ணடத.

அத உலழபப�ளரகளம, டப�டட�ளரகளம ,ஆடச�ய�ளரகளம �டடம� அடஙக�ய சமகம.  அத�வத எநதச சமகதலத 
உரவ�ககவதறக�க கமயன�ஸடகள ரஷய ஆதரவடன 1948 லம,  ச�ன ஆதரவடன நகசல�டடகள 1962லம  
மயனற�ரகமள� அமத சமகம. எநத சமகதலத உரவ�ககம எணணததடன க�நத�லய தரகமத��ள�கள�ன லகய�ள 
எனற�ரகமள� அமத சமகம. அநதச சமகம ஜவறம மபபத வரடஙகள�ல அரச�யல ஜப�ரள�யல தளஙகள�ல பர�த�பகர��ன 
மத�லவ�லயத தழவ�யத.ம�றஜக�ணட ஒர அடகட மனலவகக மடய�த ந�ல� உரவ�னத.

அதன வ�லளவ�க ஜடங ஸ�ய�மவ� ப�ங க�நத� ஜச�னன அமத மதச�யமத��ள�கள எனற கரதலத மனலவதத�ர. 
தன�ய�ர ஜத�ழ�ல ஜத�டஙக ஊககவ�ககபபடட�ரகள. அவரகளகக அனன�ய மத��டகள ஜபறறததரபபடடன. ச�ன�வ�ல 
கமயன�சபபடஜக�ல� அரச இரநதமப�மத மதச�ய மத��ள�கள இரநத�ரகள, அவரகள ப�ர�நத�யக கமயன�ச தல�ல�ய�ன 
ஆதரவடன ��க ரகச�ய��கச ஜசயலபடட�ரகள எனபத அபமப�த ஜவள�பபடடத. ஏஜனனற�ல அவரகள இல���ல அநத 
ஜப�ரள�ய�ல�பமப ஜசயலபட மடய�த. அவரகள எல��ம இனற ��ணடம ஜபரமத��ள�கள ஆக�வ�டட�ரகள. ச�ன� 
அவரகலளசச�ரநமத இனற இயஙக� வரக�றத. ப� ச�ன மத��ள�கள ட�டட�ககலள வ�ட அமப�ன�கலள வ�ட 
ஜசலவநதரகள.

இலதஜய�டட இனலறய மகரள, வஙக கமயன�ஸடகள தஙகள ஆடச�ககளளம தஙகளககச ச�தக��ன மதச�ய 
மத��ள�கலள உரவ�கக மயனறஜக�ணடரகக�ற�ரகள. மத��டகளகக�க அலழபப வ�டகக�ற�ரகள. கடச�கக ஜபரம 
ந�த�லய அவரகள�டம இரநத ஜபறறகஜக�ளக�ற�ரகள. மத��ள�கலளக ஜக�னற ச�பப�டவத எனற கரதஜதல��ம 
லடமன�ஸர மப�� கலபடவஙகள�க ��ற� க��ஙகள த�ணடவ�டடன. ஆன�ல இனறம ச�ன ஆதரவ கமயன�சம மபசம 
கமபலகள க�நத�லய தரக மத��ள�ததவ ஆதரவ�ளர எனக�ற�ரகள. ச�ன�லவச சடடகக�டடன�ல ச�ன மத��ள�கள 
ச�னக கமயன�ச அரசகக வ�சவ�ச��னவரகள எனக�ற�ரகள.  இத எனன தரககம எனமற பர�யவ�லல�.



க�நத� மபச�ய தர�கரதத� மலற பழல��வ�த கமயன�ச மக�டப�டடபப�தத �னந�ல�ய�ல அபதத��னத�கமவ மத�னறம. 
ஆன�ல ஜசலவம எனபத ஓர அளவககம�ல அறகஜக�லடய�க ��ற�மய ஆகமவணடம. மத��ல அத மப�கஙகள�க 
இரககம. ப�னனர அத�க�ர��க ஆகம. அதன ப�னனர அதறக பயமன இலல�. ஆன�ல அத சழனற�கமவணடம. 
ஆகமவத�ன ர�கஜபல�ர�க இரநத�லம சர�, வ�ரன பபஜபடட�க இரநத�லம சர�, ட�டட�வ�க இரநத�லம சர�, அவரகள 
அறசஜசயலகளகக வரக�ற�ரகள. க�நத� அநத �னந�ல�லய அவரகள�ன ந�னகக�கவம மசரதததத�ன மனலவகக�ற�ர.

மத��ள�கள தவ�ரகக மடய�தவரகள எனற�ல, அவரகளகக தர�கரதத� மக�டப�ட தவ�ர மவற எனன வழ�மலறலய ஓர 
ந�மந�டம அரச ஜச�ல�மடயம? மவற ச�தத�யஙகள எனன? க�நத� ஜச�னனத அலததத�ன எனபத ஒர ��ஜபரம 
நலடமலற வ�மவகம �டடம�. க�நத� அவர நமப�ய மதச�ய மத��ள�களடன ஓய�த வ�வ�ததத�ல இரநத�ர. அவரகலள தன 
அறசச�ரப�ல தனபககம இழகக மயனற�ர. உரவ�க�வரம இநத�ய மதச�யதத�ன ஆககபரவ��ன பஙகள�பப�ளரகள�க 
அவரகலள ஆகக மலனநத�ர.

இநத�ய சதநத�ரபமப�ர�ல க�ஙக�ரஸ மபர�யககததககத மதலவய�ன ந�த�லய க�நத� இநத�ய மதச�ய மத��ள�கள�டம 
இரநமத ஜபறறகஜக�ணட�ர. மதலவகக�க �டடம. ஜவள�பபலடய�க. அவறறகக லபச� ப�கக�ய�ல���ல கணகக 
லவதத�ரநத�ர. அத ஒனறம �ஞசம அல�. அவரகள அலனவலரயம ��பஜவற� �டடம� ஜக�ணட ��ரகஙகள என 
உரவக�ததகஜக�ளளம ஜவறபபவ�த ��ரகஸ�யம� அபபடச ஜச�ல� மடயம. க�நத�கக ந�த�யள�ததவரகள�ல 
ஜபரமப���னவரகளகக க�நத� ��த �த�பப�ரநதத. ப�ர ஜச�நத வ�ழவ�ல க�நத�ய வ�ழ��யஙகலள கலடபப�டததவரகள.

இனற ச��ர ஜச�லவதறக ��ற�க அவரகள�ல பன�ய�ககள ஒரச��மர. ஜபரமப���னவரகள ச�நத�கள, ��ரவ�ர�கள, 
ப�ரஸ�கள. இநத�ய�வ�ன ந��பப�ரபககள , �னனரகள மப�னறவரகளடன ஒபப�டமமப�த அநத மதச�யமத��ள�கள 
மறமப�கக�னவரகள. இநத�யபஜப�ரள�த�ரதத�ன எழசச�கக�ன அடததளதலத அல�ததவரகள இநத மதச�யமத��ள�கமள. 

அவரகள தஙகள ந�னகக�க க�நத�கக ந�த�யள�தத�ரகள எனபலத அகக��சசழல� லவததப ப�ரககம எவரககம�  
அபததம எனற பர�நதஜக�ளள மடயம. அவரகள�ன வண�க ந�னகளகக ப�ர�டடஷ அரச எனற மத��ள�ததவ அல�பப 
அல�த சமஸத�ன �னனரகள எனற ந��பப�ரபததவ அல�பபத�ன வசத�ய�னத. மநர மபச�கஜக�ணடரநத மச�ஷ��சம 
அவரகளகக ��க ��க அப�யகர��னத. பஞசஙகள நடநத வறல� ஓஙக�ய�ரநத இநத�ய�வ�ல மநர உறத�யள�தத 
வயதவநமத�ர வ�ககர�ல� ச�ரநத �னந�யகம எனபத மத��ள�களகக மறற�லம நமபமடய�த ஒனற. அலதவ�ட க�நத� 
ப�டவ�த��க ஜச�ல��கஜக�ணடரநத க�ர�� சயர�ஜயம எனபத  அவரகளகக தறஜக�ல�கக ந�கர�னத.

ஆன�ல அலதயம ��ற�  அவரகள�ன மதசபபறற�ன�ம�மய அவரகள க�ஙக�ரசகக ந�த�யள�ததனர. ��மஜஷட�� நவமர��� 
ட�டட� , ப�ர��, �மன���ல ப��ஜ மப�னறவரகள�ன  வர��றலற எடததபப�ரதத�ல அவரகள�ன வண�க ஆரவதலதயம 
த�ணட அவரகள�டம அழதத��ன ஒர மதசபபறற வ�ளஙக�யலதக க�ண மடக�றத. அவரகள தஙகள மந�கக�ல மதசதத�ன 
மனமனறறதலத இ�கக�கக�ன�ரகள எனறம ஜதர�க�றத.

��கக கற�ர�ன ஜத�ன�ய�லம ஜபரமப�லம எத�ர�லற �னந�ல�ய�லம எழதபபடட க�ச�க�ச ந��ன எம.ஓ.�தத�ய�ன 
மநரயக ந�லனவகள [   [Reminiscences of the Nehru Age M.O.Mathay] ந��ல ��.ட.ப�ர��லவப பறற� வரம இடம இஙமக 
கற�பப�டததககத. க�ஙக�ரஸ ஆடச�ய�ல இரககமமப�த ப�ர�� மநரலவ ப�ரகக வரக�ற�ர. மநரவடன அபமப�த அவரகக 
நல� அற�மகம இலல�. ஆகமவ அவர �தத�லய வநத சநத�கக�ற�ர.

எனன ச�ககல எனற�ல  ��.ட.மதஷமக தல�ல�ய���ன ந�த�யல�சசகம ப�ர�� கடநத மபபதவரடஙகள�ல ப�ர��வ�ன 
வண�க அல�பபகள அள�தத நனஜக�லடகளகக வர� மப�டடரநதத. அவறற�ல ஜபரமபகத� சதநத�ரபமப�ர�டட 
க��கடடததக க�ஙக�ரஸ¤கக அள�ககபபடட ந�த�. அலத எடதத ஜச�னன�லம அத�க�ர�கள பர�நதஜக�ளள �றதத�ரகள. 
அத�க�ர�கள அலனவரம� ப�ர�டடஷ க��தத ஐ.ஸ�.எஸ க�ரரகள. மதஷமகமககட மனன�ள ஐஸ�எஸத�ன. அவரககம  
சதநத�ரபமப�ர�டடததககம சமபநத��லல�.

�தத�ய வ�ஷயதலத மநரவககக ஜக�ணடஜசலவத நல�தல� எனக�ற�ர. ஏஜனனற�ல மநரவககம க�ஙக�ரஸ�ன 
ந�த�ய�த�ரஙகளககம எநதவ�த��ன ஜத�டரபம இரககவ�லல�. ப�ர�� க�ஙக�ரஸ¤கக ந�த�யள�ததத மநரவகக பத�ய 
ஜசயத�ய�கமவ இரககம. ஆகமவ அபலக��ம ஆஸ�தலத ஜத�டரபஜக�ளளமபடச ஜச�லக�ற�ர. ஆஸ�லத 
ஜத�டரபஜக�ணட ந�கழநதலத எடததச ஜச�லக�ற�ர ப�ர��. ஆச�த அலத மநரவககச ஜச�லக�ற�ர. மநர ஆச�த 
ஜச�னனதன�ல அலத நமபக�ற�ர.

ஆன�ல மநர ஜச�ல��யம அலதத மதஷமக ஏறறகஜக�ளளவ�லல�. ட�டட� க�ஙக�ரஸ¤கக அள�தத ந�த�யதவ�ககம 
வர�கடடய�கமவணடம எனக�ற�ர. அகக��தலதய �னந�யக �ரப�னபட ஓர அல�சசகதத�ல இனஜன�ர அல�சசகம 
தல�ய�ட மடய�த, ப�ரத�ரகட! ஆகமவ மநர அவமர மதஷமகலக ஜசனற கணட வ�ஷயஙகலள வ�ளககக�ற�ர. ப�ர�� 
அநத ஜபரம நனஜக�லடகலள அள�தத க��கடடதத�ல க�ஙக�ரஸ¤கக நனஜக�லட அள�பபத தறஜக�ல�கக ந�கர�னத�க 
கரதபபடடத, அநத நனஜக�லடகளகக ப�ரத�ப�ன�க எலதயம� ப�ர�� அபமப�தம இபமப�தம எத�ரப�ரககவம இலல� 
எனக�ற�ர. ஜ�ல� மதஷமக சம�த�கக�ற�ர.

அபமப�த ப�ர�� �தத�ய�டம மபசமமப�த க�நத�ய�ன தர� கரதத� மக�டப�ட எபபட தனலன கவரநதத எனறம ஆகமவ 
தன ஜச�ததககள�ல ஜபரமபகத�லய கலவ�ச�ரநத அறந�ல�கள�க ��றற�கஜக�ணடரபபலதயம பறற�ச ஜச�லக�ற�ர. 
க�நத�ம�ல ஜபர�ய �ர�ய�லத ஏதம இல��த �தத�ய  அலத ஆசசர�யததடன பத�வஜசயக�ற�ர.

ந�டடககக க�லடதத சதநத�ரம� ப�ர�� ட�டட�வ�ன க��டகள�ல ஜக�ணடஜசனற ச�ரபப�ககபபடடத எனற ந�கக 



இடதச�ர�கள�ல ஜச�ல�பபடடரகக�றத. அலதச ஜச�னனவரகள இனற அமத ட�டட�ககலளயம ப�ர��ககள�யம தஙகள 
ஆடச�ஜசயயம ��ந��ஙகளகக வநத மத��ட ஜசயத உதவமபட மக�ர�கஜக�ணடரகக�ற�ரகள எனற உணல�யடன 
இலணதமத ந�ம அலத ச�நத�கக மவணடம.

எநத ஒர அரச�ய��யககமம அலதசச�ரநத மத��ள�கள�ன பஙகடமனமய மவரனற�ய�ரகக�றத. மதச�ய மத��ள�கள�ன 
பணப�டட, அரச�யல பஙகள�பலப தவ�ரதத ஒர வர��றலற எவரம� எழத�வ�ட மடய�த. அணண��ல�ச ஜசடடய�ர, 
அழகபப� ஜசடடய�ர, பசலசயபப மத��ய�ர மப�னறவரகள�ன பஙகள�பலப எழத��ல இரபத�ம நறற�ணடன த��ழர 
வர��றலற எவர எழத மடயம? அவரகள�ன ந�த� ஜபற�த பணப�டட, அரச�யல இயககம என ஏமதனம த��ழந�டடல 
உணட� எனன?  அவரகலள இயகக�யத க�நத� ஜச�னன அமத தர�கரதத� மக�டப�டத�ன.

ஏன மகரளதத�ம�மய மகக�ய��ன ஈழவத ஜத�ழ�லமலனமவ�ர�ன ந�த�யதவ�யடனத�ன கமயன�ஸடக கடச� மவரனற�யத.  
அவரகள தஙகள ந�னகக�க அவறலற ஆதர�தத�ரகள எனமற� அல�த அவவ�யககஙகள அவரகள�ன ந�னகக�க 
அவரகள�ல உரவ�ககபபடட டம�� இயககஙகள எனற ஜச�ல��வ�ட மடய�� எனன?

மநர உரவ�கக�ய மச�ஷ��ச- அரசல�ய ஜப�ரள�யல அல�பப இநத�ய�வ�ன மதச�ய மத��ள�களகக மறற�லம 
எத�ர�லறய�னத எனபலத ஜப�ரள�த�ர அற�மகம உலடய எவரம�  உணர��ம. அவரத ல�சனஸ ர�ல� ��ற�மய 
அவரகள வளரரநத�ரகள, ப� அழ�யவம மநர�டடத, ச�றநத உத�ரணம நஸ�� வ�டய�. மநர ப�ண�  க�பபபஜப�ரள�த�ரம 
லகவ�டபபடட த�ர�ளவ�தப ஜப�ரள�த�ரம நரச�ம�ர�வ க��கடடதத�ல பகததபபடடதம� இநத�ய�வ�ல இரநத மதச�ய 
மத��ள�கள ஜபரமப�லம அலனவரம� அசரவளரசச� கணட�ரகள எனபதம வர��மற.

க�நத� நடதத�ய சதநத�ரபமப�ர�டடம ம�ம இநத�ய�வகக க�லடததத மநரவ�ன ஆடச�. மநரவ�ன ம�ம இநத�ய�வககக 
க�லடததத �னந�யகபபணபளள த�ர�ளவ�த அரச�யல. ல�யபபடததபபடட ந�ரவ�க மலற. கடடபபடததபபடட 
ஜத�ழ�லதலற �றறம அரச த�டட��டல ஜக�ணட ஜப�ரள�த�ரம. அத�ல இநத�ய ஜபரம ��பஙகலள அலடநத�ரகக�றத.  
இனறம இநத�ய�வ�ன ஜப�ரள�த�ர மதஜகலமப�க இரககம ஜப�தததலற அரசச�ர ல�யபஜப�ரள�த�ரதத�ல 
உரவ�னமத. இநத�ய மவள�ணல�லய ம�மபடதத� உணவபபஞசதலதத த�ரதத அலணககடடகள அவவ�ற உரவ�னலவமய. 
இநத�ய�வ�ன ஜப�தசமசலவததலறகள அவவ�ற மவரனற�யலவமய. ல�யதத�டடமம அரச மத��டம இலல�மயல 
பஞசதத�ல க���ய�ன ஜப�ரள�த�ரம ஜக�ணட சதநத�ர இநத�ய� அதன ஜத�ழ�லதலறகக�ன அடபபலடக 
கடட��னஙகலள உரவ�கக�ய�ரகக மடய�த.

அமதச�யம அவறறகக�ன இழபபகளம உளளன. த�டட��டல அடததளம வலரககம ஜசல�வ�லல� எனபத மதலச�ககல. 
மத��டலடவ�ட வழ�நடததல� வ�ட ந�ரவ�கம அத�க அத�க�ரம ஜக�ணடத�க ஆக�யத. அதன ம�ம ஊழல ஜபரக�யத. 
ஜத�ழ�ல�ய��ககல ம�ம சழ�ழ�கள ஜபரக�ன. இவவ�ற ப�வறலறச சடட��ம. ஆன�ல மநர அள�ததத ஒர அவர 
கனவகணட மதச�ய கடட��னம, அலத �ககள தஙகள வ�ரபபபபட ��றறவதறக�ன �னந�யக அடததளம.  அநத 
அடததளதத�ன ��த வசத�ய�க ந�னறபடதத�ன அலத இழ�வஜசயக�ற�ரகள இடதச�ர�கள.

பணப�டட �றபபத மதச�ய��?

சதநத�ரபமப�ர�டடம நடநதஜக�ணடரநத க��தத�ம�மய இநத�க�சலபயம அதனப�னனர ர�ஷடர�ய சயமமசவக சஙகமம 
க�நத� மனலவதத மதச�ய உரவகம ��த லவதத மகக�ய��ன கறறசச�டட அத இநத�யப பணப�டலட மழல�ய�க 
வ��கக� ம�ல�ந�டட த�ர�ளவ�த மதச�யதலத நகல ஜசயத உரவ�ககபபடட ஒர மதச�யம எனபதத�ன. 
இநத�யபபணப�டடதமதச�யம எனபத இநதபபணப�ட எனறம அபபணப�டலட மஸ��மகலள �க�ழவ�பபதறக�க க�நத�யம 
மநரவம தஙகள மதசகறப�ததத�ல இரநத அகறற�ன�ரகள எனறம கறறமச�டடபபடடத. மதசபப�ர�வ�லனய�ன 
உணரசச�கஜக�நதள�பப�ன ந�டகள�ல இநதக கறறசச�டட ப� �டசமமபலர க�நத�கக எத�ர�ன �னந�ல�ககத த�ரபப�யத. 
அவர ஜக�ல�யறவம க�ரண��க அல�நதத.

அதனப�னனர க�டடததடட ஐமபத�ணடகக��ம இநதககறறசச�டட ��ணடம ��ணடம மனலவககபபடட வநதத. க�நத� 
உரவ�கக�யத இநத�யபபணப�டலட �றககம மப���தமதச�யம எனற நமபம இநதததவ இயககதத�னர ‘வ�றவ�றபப�ன’ 
‘உணல�ய�ன’ ‘ஜசயலககம ஜக�ணட’ மதச�யததகக�ன ஒர மப�ர�டடம� த�ஙகள நடததவத எனக�ற�ரகள. இநத 
மந�கலக க�ழததளதத�ல ஜவறம பசலதனல�யடன மனலவககம நம� ர�த� ர��ன எழத�யத.

இநத�ய மதச�யதத�ன மவரகள இநத�ய�வ�ன பணப�டடப ப�ரமபர�யதத�ல உளளன எனபத உணல�. ஆன�ல அத 
இவரகள கறம இநத மதச�யம எனபத ஏறகனமவ ஜச�லவதமப�� ஐநத பன�தபப�ரல�கள�ன வ�லளவ�க உரவ�னமத. 
இநத�ய�வ�ன பணப�டடப ப�ரமபர�யம எனபத ச�ண, ஜப\தத �தஙகள�ன ஜபரமபஙகள�பப ஜக�ணடமத. அலனதலதயம 
தழவ�கஜக�ளளம இலணபபததனல�மய அதன ச�ர�மச��ன கணம. க�நத�ய�ன பணப�டட ம�ம எனபத ச�ணமம 
ஜப\ததமம உரவ�கக�ய அநத இலணககம தனல�, ச�ரசததனல�த�ன.

ம�லம ஒர மதச�ய உரவகதத�ன க�ரணம இறநதக��தத�ல இரகக��ம. ஆன�ல அதன கனவ எத�ரக��தத�ம�மய இரகக 
மடயம. இனலறய இநத�ய�லவ த�ரபப� இறநதக��ததககக ஜக�ணடஜசல� மடய�த. அதறக�க வர��ற இநந��தத�ல 
உரவ�கக�ய இனலறய சழல� ரததம கச�ய ஜவடடதத�ரததவதம ச�தத�ய�ல�. க�நத� தனனலடய மதச�ய��க 
மனலவததத  அவரத இ�டச�யககனவ�ன ஓர எத�ரக��தத�டடதலத. அலத அலடவதறக இநத�ய ந��பபகத�ய�ல வ�ழம 
�ககள அலனவரம தஙகள மபதஙகலள த�ணட ஒரஙக�லணயம ஒர அரச�யலஜவள�லய உரவ�கக அவர மயனற�ர. 
அதமவ இநத�ய மதச�யப மப�ர�டடதத�ல அவரத பஙகள�பப.

இநத�ய சமகதலத மபதபபடததம எநத ஒர கரதத�யலககம ச�ரச��ல��த எத�ரததரபப�கமவ க�நத� இரநத�ர. அவரத 



பணப�டட மவர எனபத ப�ர�வ�லனகக�ன அலடய�ளஙகள�ல இலல� ச�ரசததகக�ன �னந�ல�கள�ல இரநதத. அவரத 
இநத�ய� இறநதக��ததகக த�ரமப�பமப�கம மயறச� அல�. ப�ரமபர�யதத�ல இரநத மவரஜக�ணட எத�ரக��ததகக�க 
தனலன வளரததகஜக�ளளம ஓர இ�டச�யவ�தம அத.

க�நத�ய�ன மதசம மந�கக�ஸ

இனலறய இநத�ய�லவ க�நத�ய மதச�யம எனற ஜச�லபவரகள க�நத�லய உணர�தவரகமள. இனலறய இநத�ய�வ�ல 
அரபபண�பபளள எல�� க�நத�யரகளம ஏமதனம ஒரவலகய�ல இநத�ய அரலசயம இநத�ய சமக அல�பலபயம எத�ரததப 
மப�ர�டபவரகள�கமவ இரகக�ற�ரகள எனற உணல� நம கணமன இரகக�றத. ச��த�னம� அலடய�த மப�ர�ள�கள�க, 
கலடச�ககணம வலர ஓய�த க�ளரசச�ய�ளரகள�க �டடம� அவரகள இரநத�ரகக�ற�ரகள, இரகக�ற�ரகள. ப�ப� ஆமமத, 
அணண� ஹச�மர, சநதர��ல பஹ¤கண�, �கனன�தன-க�ரஷணம��ள, ச�வர�ம க�ரநத, ம�த� படகர, வநதன� ச�வ� என 
அநதபபடடயல� ந�டட��ம. க�நத�ய மதச�யம எனபத இனற�ரககம ஓர அல�பப அல� அத ஒர இ�டச�யககனவ 
எனபதறக�ன ஆத�ரம அதமவ.

க�நத� இநத�ய�வகக அள�ததத ஒர மதச�யக கனலவ. கடமவ அககனலவச ச�தத�ய��ககவதறக�ன ஒர வ�யபலப. நம 
லகய�ல க�லடததத அநத வ�யபபம கனவமத�ன. ந�ம ந�த மபர�லசய�ல, நகரவஜவற�ய�ல, ச�த��த இன ஜ��ழ� ச�ரநத 
ப�ளவபமப�கக�ல, அரச�யல அத�க�ர ஜவற�ய�ல, அனற�டச ச�ரசஙகள�ல அலத இழநதவ�டட க�நத�லயக 
கலறகறக�மற�ம. தனத மத�லவ�கஜகல��ம தநலதத�ன க�ரணம எனற ஜச�லலம உதவ�ககலரபப�ளலளகலள ந�ம 
ஜதரதஜதரவ�கக கணடஜக�ணடரகக�மற�ம அல�வ�?

[மழல�]
 

  



க�நத�ய�ன தமர�கம
அனபளள ஜ�

இநத�ய அரச�ய��ல க�நத� ஜசயத மனற தமர�கஙகள எனற ஜச�ல�பபடக�னறலவ உஙகள கவனததகக 
வநத�ரகக�னறனவ�? 1. அவர மநத��� சப�ஷ சநத�ர மப�லஸ ந�ய�ய�றற மலறய�ல கடச�த மதரத��ல மத�றகடதத�ர 2. 
அவர பகத ச�ங தகக�ம�றறபபடட மப�த அலத ஆதர�தத�ர 3. த��ததககளகக இரடலட வ�ககர�ல�லய ஆஙக�� அரச 
ஜக�ணடவநதமப�த அலத உணண�வ�ரதம இரநத மத�றகடதத�ர.

இநதகக�ரணததகக�கமவ அவர இனற தமர�க� எனற ஜச�ல�பபடக�ற�ர. இலதபபறற� உஙகள கரதத எனன?

‘ஜசம�ண�’ அரண�சச�ம

அனபளள அரண�சச�ம,

ஜப�தவ�க நமமலடய ஜப�த அரடலடகள�ல, ஆழநத வ�ச�பமப� வர��றறபபர�தம�� இல��த ம�லடபமபசச�ளரகள�டம 
இரநத ஜபறறகஜக�ணட மனலவககபபடம த�ர�பகளம அவதறகளமத�ன இலவ.

ப� �டசம மபலரக ஜக�ல�ஜசயத ஸட���லனபபறற� அல�த ��மவ�லவபறற�ப மபசம மப�த அவரகள�ன தவறகலள 
லவதத அவரகலள �த�பப�டககட�த எனற ஜச�லபவரகளத�ன க�நத�ம�ல இநத ‘��ஜபரம’ தவறகலளக கணடப�டதத 
அவலர �ன�தரகள�ல கலடயர எனற ஜச�ல�வரக�ற�ரகள. இவவளவத�ன க�நத�ய�ல அவரத ம��ச��ன எத�ர�கள கட 
கணடப�டககககடய ப�லழகள எனற�ல இதமவ க�நத�ய�ன ம�னல�கக�ன ச�னற�கம.

ஒனற: சப�ஷ சநத�ர மப�ஸ க�நத�ய�ன ஜக�ளலககளகக மறற�லம எத�ர�னவர. அபபட தனலன அலடய�ளம 
க�டடகஜக�ணடவர. ப�னன�ள�ல சப�ஷ எபபரட உரவ�ன�ர எனற ப�ரககமப�த அவலர வர��றறணரவம ந�த�னமம 
இல��த கறபன�வ�த� என க�நத� ��கசசர�ய�கமவ பர�நதஜக�ணடரகக�ற�ர எனற ஜதர�யவரக�றத. சப�லஷ க�நத� 
க�ஙக�ரஸ தல�வர�க ஆக அன�த�தத�ரநத�ல க�ஙக�ரலஸ அவர வனமலறபப�லதகக இடடசஜசனற�ரபப�ர. இநத�ய 
�ணணககள �பப�ன�யலர ஜக�ணட வநத�ரபப�ர. இஙமக உ�கபமப�ர ந�கழ லவதத�ரபப�ர. தன மத�ர�த 
வர��றறபப�ரலவய�ன வ�ல�ய�க மக�ட �ன�த உய�ரகலள ப��ஜக�டதத�ரபப�ர.

ஆகமவ ஜதளளதஜதள�வ�க கணமன ஜதர�யம ஓர அப�யதலதத தவ�ரகக தன அலனதத சகத�கலளயம க�நத� 
பயனபடதத�யத ��க இயலப�னத. அலத அவர ஜசயய��ல வ�டடரநத�லத�ன அத ��ஜபரம வர��றறபப�லழ. சப�ஷ 
தடபப�ன இளமதல�வர�க இரநத�ர. அநத வச�கரம� அவரத ஜவறற�கக�ன மதலக�ரணம. அதறக எத�ர�க க�நத� 
தனனலடய வச�கரதலத பயனபடதத�ன�ர.

அலதவ�ட ம���ன இனஜன�ர க�ரணம உணட, அனலறய க�ஙக�ரச�ல வஙகததகக இரநத அத�கபபடய�ன பஙக. வஙக 
ப�ர�நத�ய உணரலவ சப�ஷ தன மதரத��ல அபபடட��கமவ பயனபடதத�கஜக�ணட�ர. அதறக எத�ர�க 
க�நத�ஜசயயககடவத�க இரநதத ஒனமற, ஜதனன�நத�யப பஙகள�பலப த�ரடடவத. படட�ப� ச�த�ர�ல�ய� வழ�ய�க அலத 
ஜசயயமயனற�ர அவர.

சப�ஷ ஜவனறப�ன க�நத� க�ஙக�ரச�ல ந�டபபத சர�யல�. 
சப�லஷ மதரவஜசயதத க�ஙக�ரஸ ஜப�தககழ. ஆன�ல 
க�ஙக�ரச�ன உணல�ய�ன ப�ம எனபத க�நத�கக �ககள 
ம�ல இரநத ஜசலவ�கக. ஜப�தககழவ�ன மதரலவ �த�தத 
க�நத� சப�ஷ தல�ல�ய���ன க�ஙக�ரஸ�ல ந�டதத�ரநத�ல 
எனன ஆக�ய�ரககம? க�நத�ய�ன அக�மலசமந�கலக நமப� 
க�ஙக�ரசகக வநத �ககலள அவர சப�ஷ�ன வனமலற 
மந�கககக லகயள�கக மவணடய�ரககம. அலத அவர 
ஜசயத�ரகக மவணட�� எனன?

ஆகமவ அவர த�ன வ��க�வ�டவத�கச ஜச�னன�ர. அவர 
வ��க�ன�ல க�ஙக�ரமஸ இலல�. ஆகமவ ஜப�தககழ 
பண�நதத. க�நத� மவணடம க�நத�யம மவணட�ம எனற 
க�ஙக�ரஸ ஜப�தககழவ�ன ந�ல�ப�டலட க�நத� 
ஏறக����ரநதமத ந�ய�ய��னத.

ப�னனர க�நத� ஹர��ன இயககம ஆரமப�ததமப�தம 
உயரச�த�பப�தத ஜக�ணடரநத ஜபரமப���ன ஜப�தககழ உறபப�னரகள பரமஷ�ததமத�ஸ ட�ணடன, மக�வ�நத வல�ப 
பநத ஆக�மய�ர தல�ல�ய�ல எத�ர ந�ல�லய எடதத�ரகள. க�ஙக�ரசகக க�நத� மவணடஜ�னற�ல க�நத�யமம மவணடம 
எனற ந�ல�ப�டலடமய க�நத� எடதத�ர. அவரகலள பண�யலவதத�ர. இறத�ய�ல அமத க�ஙக�ரஸ இட ஒதகக�டவலர 
வநததறக அவமர க�ரணம. அதமவ அவரத அரச�யல. அத�ல எனன ப�லழ இரகக�றத?

பகத ச�ஙலக தகக�ம�றற க�நத� ஆதரவள�தத�ர எனபத க�நத�ய அவதற ஜசயய ஐ�பதகள�ல கமயன�ஸடககடச� 
தலடஜசயயபபடட க��தத�ல எஸ.ஆர.ட�ஙமக எனற  மநரல�யறற இடதச�ர�த ஜத�ழ�றசஙகவ�த� க�ளபப�வ�டட ஜப�ய. 
இநத ஆச��� ஜநரககட ந�ல� க��தத�ல இநத�ர� அரசடன மசரநத அடதத சயந�க கததககள வர��ற. அநத அவதற 



��கதஜதள�வ�க தவஜறன ந�ரப�ககபபடடளளத. த��ழ�ல அ.��ரகஸ மப�னற க�நத�ய எத�ரப�ளரகமள இலத வ�ர�வ�க 
பத�வஜசயத�ரகக�ற�ரகள. த�ர�நத� 2008 இதழகலளப படயஙகள.

க�நத� பகதச�ஙக�ன வனமலற ச�ரநத வழ�கலள ஏறறவரல�. ஜவளலளயலரக ஜக�லலதல அவர மந�கக�ல ��ஜபரம 
ப�வம. அவலரபஜப�றததவலர ஜவளலளயர  ஓர அரச�யல ஆடடதத�ல �றதரபப�ல இரபபவரகளத�ன. அவரகலளயம அவர 
மநச�தத�ர. அவரகள�ல உளள ஏலழ �ககலளயம தனனவர�கமவ கணட�ர. ஆகமவ அவரகளககம அவர தஙகளவர�க 
இரநத�ர.

இஙக���நதகக வடடம�ல� ��ந�டடககச ஜசனற க�நத�லய தண�தலவககம �ககள தஙகள தல�வர�க தஙகள 
கபபததககக கடடசஜசனறதஙக லவததத அதன�லத�ன. ஜவளலளயரடன எநந�ல�ய�லம மபச க�நத� தய�ர�க 
இரநத�ர. பகதச�ங ஜசயத மக�ல�கலள ந�ய�யபபடதத�யப�ன அவர எபபட உ�க �னச�டச�யடன மபச மடயம? எபபட 
ஜவளலளயன�ன அறவணரலவ மந�கக� மபச மடயம? அதனப�ன சதய�கரகததகக எனன �த�பப?

ஆகமவ பகதச�ஙலக அவர மழகக ந�ர�கர�ததமத இயலப�னத. வர��றறணரவம ச�ந�ல�யம இல��த கறபன�வ�தப 
பரடச�ய�ளர�கமவ பகத ச�ஙலக அவரத கடதஙகள க�டடக�னறன. அவர தகக�ம�றறபபடவ�ரகலகய�ல மதசம� 
உணரசச�கஜக�நதள�பபடன அவரகக ச�ரப�க ந�னறத. அவர ஜசயதலத க�ஙக�ரச�ம�மய மகக�லவ�ச�பமபர 
ந�ய�யபபடதத�ன�ரகள. அத ஜப�த�ககள�ன �னந�ல�. வ�ர வழ�ப�டம த�ய�க வழ�ப�டம நம �ககள�ன �னத�ல ஊற�யலவ. 
க�ரணம ந�ம ப� நறற�ணடகள�க மப�ர�டம சமக��க இரநத�ரகக�மற�ம. அதறக�ன �னந�ல�களம பட�ஙகளம 
வ�ழ��யஙகளம நம பணப�டடல ஊற�ய�ரகக�னறன

அநத அல�லயக கண�ததகஜக�ணட தன ஜக�ளலகலய �றநத பகதச�ஙலக ந�ய�யபபடதத�ன�ஜரனற�லத�ன க�நத� 
அமய�கக�யர. அல�த பகதச�ஙலக ந�ர�கர�ததவ�டட தன ஜச�நத �கன அலதசஜசயத�ரநத�ல அலத 
ந�ய�யபபடதத�ய�ரநத�ல அத சயந�ம. எத க�நத�யம�� அதமவ க�நத�. அத�ல அவர ச�ரசமஜசயதஜக�ளளமவ இலல�. 
இநத�ய�மவ க�நத�யதலத ஒடஜ��தத��க ந�ர�கர�தத�ரநத�லம அவர தன மந�கக�ல ஜதள�வ�கமவ இரநத�ரபப�ர.

ஆன�ல அவர பகதச�ங �றறம மத�ழரகள�ன வ�டதல�கக�க தன�பபடடமலறய�ல தனன�ல மடநதலத எல��ம ஜசயத�ர. 
வழ�தவற�ய ல�நதரகள அவரகள எனற ப�ர�டடஷ ஆடச�ய�ளரகள�டம �னற�டன�ர. அலனததககம இனற த�டவடட��ன 
கடத ஆத�ரஙகளன�அவணக�பபகஙகள�ல உளளன. பகதச�ங, படமகஷவர தத தவ�ர ப�ற பரடச�ய�ளரகள உய�ர 
ப�லழததல�கக ஆஙக�� ஆடச�ய�ளரகள க�நத�ம�ல ஜக�ணடரநத �த�பபம க�நத� அவரகள�ல பறககண�ககபபட மடய�த 
இடதத�ல இரநத�ர எனபதம� க�ரணம.

த��த ப�ரசச�லனய�ல க�நத�ய�ன ஜக�ளலக ஜவள�பபலடய�னத, த�டடவடட��னத. த��ததககள தஙகள சமக 
இழ�வ���ரநத கலவ�, ஜத�ழ�ல ம�ம ம�ம� வரவத ஒர பககம. அவரகலளபபறற�ய உயரச�த�ய�னர�ன கணமண�டடதலத 
��றற�யல�பபதம, அவரகள�டம கறறவணரலவ உரவ�ககவதம இனஜன�ர பககம. த��ததககலள ப�றரகக எத�ர�க 
ந�றததம ஒர மப�ர�டடம இநத�ய சமகதலதப ப�ளவபடததம எனறம ஒடடஜ��தத��க த��ததககளகக எத�ர�ன 
உணரவகலளமய உரவ�ககம எனறம க�நத� உறத�ய�க ந�லனதத�ர.

இலதமய க�நத�  இஸ����யர வ�ஷயதத�லம எணண�ன�ர. க�நத�ய�ன அணகமலற எனபத இநத�ய சமகதலத மழகக 
அரச�யலககக ஜக�ணடவரவதம, அவரகளகக இலடமய உளள வர��றற மரணப�டகலள ஜ�ல�ஜ�ல� 
ச�ரசபபடததவதமத�ன எனற ந�ம க�ண��ம. எல�� சமக உறபபகலளயம ஒனறடன ஒனற உலரய�ட லவககமவ 
அவர மயனற�ர.

க�டடததடட 200 வரடம இநத�ய�லவ ஆணட ப�ர�டடஷ ஆடச�ய�ளரகள த��ததககளகக�க எலதயம� ஜசயயவ�லல� 
எனபத வர��ற. அவரகள�ன க�நத� த��த கழநலதகளடன
���நத�ரகள�ன க�மழத�ன த��ததககள வர��றற�ம�மய ஆகபஜபர�ய ஜக�டல�கலள அனபவ�தத�ரகள. அபபடபபடட 
ப�ர�டடஷ அரச த�டஜரன 
சப�ஷசநத�ர மப�ஸªடன
இரடலட வ�ககர�ல�லய ஜக�ணட வரவஜதனபத அபபடட��ன ப�ர�தத�ளம சழசச� எனபலத அற�ய ர��தநத�ரம ஏதம 
மதலவய�லல�.

அநத இரடலட வ�ககர�ல� அபமப�த ஏறகபபடடரநத�ல எனன நடநத�ரககம? த��ததககள�ல ஒரச�ர�ர ப�ர�டடஷ 
த�சரகள�க ச�ல�லற அத�க�ரதலத அலடநத�ரபப�ரகள. இநத�ய�வகக சதநத�ரம க�லடககம வலர இரபத வரடம அநத 
சலலக ந�டதத�ரககம. ஆன�ல அதன வ�லளவ�க த��த சமகம� ஜப�த ஓடடதத�ல இரநத மறற�லம 
அனனன�ய��க�வ�டடரககம. சதநத�ரததககபப�ன அமமபதகர க�ஙக�ரஸ ஆதரவடன சடட அல�சசர�க ஆக� இட 
ஒதகக�டலட 90 சதவ�தம உயரச�த�யர�ல ஆன க�ஙக�ரஸ ஆதரவடன  அரச�யல சடடதத�ம�மய இடமஜபறசசயத�ரகக 
மடய�� எனன?

தன வ�ழந�ள�ன இறத�ய�ம�னம அமமபதக�ர க�நத� இரடலட வ�ககர�ல�கக எத�ர�க இரநதத எததலன நனல� 
பயததத என அநதரஙக��க உணரநத�ரபப�ர எனமற ந�லனகக�மறன. த��ததககள தஙகள உர�ல�களகக�கப 
மப�ர�டமவணடம. ஆன�ல ஒடடஜ��தத இநத�ய சமகதத�ல இரநத அனன�யபபடட அவரகள எலத அலடய மடயம?

க�நத� உணண�வ�ரதம இரநத அகமக�ர�கலகலய மற�யடதத�ர. ஆ��ம, அவர மறற�லம தவஜறன நமப�ய ஒர 
மக�ர�கலகலய மற�யடகக தன உய�லர பணயம லவதத�ர. அதமவ இயலப�ன க�நத�ய வழ�. த��ததககளகக எத�ர�க 
ப�ரச�த�ய�னலர அவர தணடவ�டடரகக மவணடம எனக�ற�ரகள� இவரகள? அத ��க எள�ய வ�ஷயம. அமமபதக�ர 



அடஙக�பமப�னதறகக க�ரணம க�நத�ய�ன ��த அவர 
ஜக�ணடரநத ஜபர�த�பப �டடம அல�. 
இனறமப��மவ அனறம இநத�ய த��ததககள�ல 
ஜபரமப�னல�ய�னர க�நத�லயமய தல�வர�க 

எணண�ன�ரகள. ஏஜனனற�ல வர��றற�ல மதலமலறய�க அவரகள�ன ப�ரசச�லனலயக மகடட, அவரகலள அரச�யலககக 
ஜக�ணடவநத, அவரகள�ன ந�னகலள ப�றர கவன�ககச ஜசயத அல�பப க�நத�ய�ன க�ஙக�ரமச.

தன கரததககளகக எத�ர�ன அலனவலரயம� ஜக�னமற ஒழ�தத ஸட���லனயம ��மவ�லவயம ப�றலரயம 
தல�வரகள�கக ஜக�ணட�டக�றவரகள தன ஜக�ளலககக�க உணண�வ�ரத��ரநத ச�கததண�நத க�நத�லய சரவ�த�க�ர� 
எனக�ற�ரகள. த�ன எத�ரககம ஒரவர ம�ல இம�� கட ஜவறபலப உ��ழ��ல தன த�ர��க வல�ல�லய �டடம� 
ஆயத��கப பயனபடதத�யவலர தமர�க� எனக�ற�ரகள.

உணல� எனபதத�ன எததலன தன�யத ! எவவளவ மவடலடய�டபடவத  !  எததலன ஜவறககபபடவத  !  இரநதம 
அத எபபடமய� ஜவறற�ஜபறற வரவதன ��யமத�ன எனன? வர��ஜறஙகம ந�ரமப�ய�ரககம எள�ய �ககள உணல�லய 
தஙகள ஆத��வ�ல எபபடமய� அலடய�ளம க�ணக�ற�ரகள எனபதத�ன�?
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