
கமபக��ணம ச
னற கப�த ஒர க��டடல�ல த�ர எஸ  .  வ�  .  ர�ம��ரஷணன    எகதசன
ய�� 
நத�தத 
ச��ஞ
ம க&ரம கப
�கச��ணடரநகதன. "&+ங�ள 
ம+பதத�ல எழத�ய �டடனர�ன0 எ கக 
அனபப� �ல 
நகத�ஷபபடகவன" எனகறன. மறக��மல அனவ�ன0 எ கக மனற �டடனர�ன0 
ம�ன ஞ
ல மலம அனபப� னவதத�ர. என வனலபபத�வ�ல அனவ�ன0 பத�வ ச
யவத�ல 
ம��ழச
�யனட��கறன.  மதல�ல 'சம�டனடக �டத�
�' 

சம�டனடக �டத�
� - எஸ.வ�.ர�ம��ரஷணன

சம�ர நறனறமபத ஆணட�ளகக மன �வர ர சC ரல டலச�0ஸ� ப�ரப மல�வததப�ல மனறனய 
அற�ம�பபடதத�யத�ல�ரநத சத�டங�� இநத�ய� மழவதம ச
ழ�தத வ0ரநதசத�ர பய�ர சம�டனடக 
�டத�
�. சம�ர &�னக தனலமனற�ளகக (120 வரடங�ள) ஆய�ரக�ணக��  த�ரமணங�ன0 
சவறற��ரம�� &�றதத�யம பலல�ய�ரக�ணக�� வர�0�ன (கற�பப��ப சபண�0�ன) வ�ழகன�னய 
&�
ம�க��யம அடட��
ம��க ச��ட�டட பறநதத இநதப பழமசபரம institution. ப�ன ர ப�ரத�பம 
மங�த சத�டங��ய சம�டனடக �டதம இனற மட�� மட�� மடயம தரவ�யகக� வநத�ரபபத��த 
சதர���றத. ஏ �ம? ஆர�யநத ப�ரதத�ல ��னடககம பத�ல இனனம வ�க �தம�� இரக��றத. ��லம 
எனற பர�ம�ணகம ��லங��லம�� இரநத�றகப�ல இலனலய�ம. ��லகம அவ
ரக க��லம ச��ணட 
சரங��வ�டடத�ம. அத�வத எவரககம க&ரம இலனலய�ம. சப�ழனதப கப�க� வழ�ய�லல�மல வமப 
கப
� ம��ழத &�ட�ள கப�ய இபகப�த ய�ரகககம அவ��
ம இலல�மற கப�யவ�டடத�ம. சம�டனடக 
�டத�
��ள தய�ர�பபதறக கவணடய ஓயகவ� அவ��
கம� இலல�மற கப�யவ�டடத�ம. உல�கம 
அசமர�க��வ��� இநத�ய� மழவதம பமப�ய ஆ��வ�டடத�ம. இநத &�னலய�ல மனறநத வரம 
சம�டனடக �டத�
�னயப கபண� வ0ரபபத�ல எவரககம அக�னற இலனலசயனற�ல அத�ல அத�
யமம 
ஏம� கலத த�ன.

 நற�ணட மன வநத (அநதக��லதத�ல &வ+ ம எனற அனழக�பபடட) தம�ழ &�வல�ள 
பலவறற�லம  - உத�ரணம : பதம�வத� 
ர�தத�ரம (1898 -1900)** - ஒர க
�ப0�ங�� வ�லலன ஒர 
சம�டனடக�டதம மலம �னத வ0ர வ�தத�டவ�ன. ஐமபத அறபத ஆணட�ள மன �ல தம�ழ 

� �ம�க�0�ல �த�&�ய���ளகக �லய�ணம &�ச
யம� வடன மக ��ர, &மப�ய�ர (அலலத �ள0 
ப�ரட &டர�C ��க கட இரக�ல�ம) கப�னற வ�லலன�ள 'ட�ண' எனற ��ர�யதத�ல 
இறஙகவ�ர�ள. அவர�ள ��டடம மதல ன�வர�ன
 அக&�ம�� சம�டனடக �டதம 
எழதவத��தத� �ரககம 
�ல 
மயங�0�ல அதறக க&ரம இலல�மற கப� �ல க&ர�� மகரததத�ல 
ஆCர��� த�ல��டடம தரணதத�ல '&�றதத' எனற கச
ல�டடகச��ணட கப�ய வ�யவழ�ய�� 
அபவ�தம ஏகதனம ச
�லலவதம உணட. ஆ �ல சம�டனடக �டத�
� ம�த�ர� வர�த, ச
லவம 
கனறவ. வ�ஷம ம�த�ர� கவனல ச
யயம. னவததவர�ள சபயர சவ0�கய சதர�ய�மகலகய இரக�வம 
மடயம. 

ஆம�ம அனரயண� (3 னப
�) கடப கப�தம. ம�ஞ
�ப கப� �ல ஒனறனரயண� (9 னப
�) �வர. 
இரபபனதயம இலல�தனதயம  எழத� அடய�ல 'உணனம வ�0மப�' 'உன &லம &�டபவன' எனற 
ஏத�வத எழத� �ல கவனல மடநத கப�கம. கமபக��ணதத�ல�ரநத ஒர ம�பப�ளன0 வ+டட�ர 
க��யமபததர வநத சபணனணப ப�ரதத�ரபப�ர�ள. 
மப�ரத�யம�� ச
�ஜC� பஜC� த�னற 
மமதமம 
ச
�லல�ய�ரபப�ர�ள. சபணணக���க ச��டட�வ� வ�டடகச��ணடரககம உளளரக��ர க
�த� 
ஒரவன - அவன சபணணகக மனறப னபய ��வம இரக�ககடம - சபணண�ன &டதனத 
ர�ய�லனல 
எனறம அவளனடய ��தலன ஒரவன க
லதத�ல இரபபத��வம அவனககக ச��டக� இஷடபபட�த 
சபறகற�ர�ள அவ
ரம�� வ�வரம அற�ய�த தரகத
ப ப�ரடடனயத கதட த�ரமணம 
&�ச
யதத�ரபபத��வம ஒர கப�ட கப�டவ�ன. "த+ர வ�
�ர�தத�ல உணனம வ�0ஙகம" எனற கவற 
க
ரதத�ரபப�ன. 
மபநத�ம�ர�ள கழமப�ப கப�வ�ர�ள. 
ர� &மகச�தறக வமப? இவன0 வ�டட�ல 
கவற சபண இலனலய� எனற னபய �ன அமம� அப�பப�ர�யப படவ�ள. �னட
�ய�ல அவவ�கற 
த+ரம� �க�பபடட "எங�ள கலசதயவததகக மன பக�டட ப�ரதகத�ம 
ர�ய�� வரவ�லனல. 
மன �க�வம" எனற ஒர பரட� வ�டபபடம. சபணவ+டட�ர &�னல கனலநத கப�வ�ர�ள. இரணட 
மனற மனற இபபட &�ச
யம��� &�னற கப� �ல அதற�பபறம அநதப சபணணகக �லய�ணம 
ஆவகத �ஷடமத�ன. ஏச னற�ல ஊர�கர '�
ம
' சவனற கப
தசத�டங�� வ�டவ�ர�ள. உனல 
வ�னய மட �லம ஊர வ�னய மடமடயம�?இநத &�னலய�ல, இதவனர எடட�த பழததகக ஏங��க 
ச��டட�வ� வ�டடக ச��ணடரநத மனறபனபய �ன மடய�கலகய பழம வ�ழவதறக &�னறயகவ 
வ�யபப உணட. 
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சவ�ர
�யம�  ஒர இனஸடடயஷன &மம�னடய�ல  இரநத மனறநத ச��ணடரக��றத எனபத 
சதர���றத. அத உணனமய�ல இழபபத� � எனபத கவற வ�ஷயம. மன �0�ல �த�
�ர�யர�ளககம 

� �ம�க��ரர�ளககம சரடய�� எபகப�தம ன�வ
ம இரநத ஒர ப0�ட ன� &ழவ�பகப� த 
என கவ� உணனம !

 ** ம�தனவய�வ�ன இநத &�வல மதல ப��ம 1898 லம இரணட�ம ப��ம இரணட ஆணட�ள 
�ழ�ததம சவ0� வநதத.

அத அநதக ��லம


ம+பதத�ல ச
னன  பதத�க �ண��ட
�ய�ல 
�ல பதத�ங�ன0த கதட வ�ங��க ன. அபபட வ�ங��ய 
பதத�ங�0�ல "அத அநதக ��லம" எனற பததமம ஒனற. 

&�னக ம�தம எனற &�ன க��கறன. உய�ரனமய�ல எஸ.வ�.ர�ம��ரஷணன அவர�ள "ரய�ல 
ப�ரய�ணதத�ன �னத" எனற தனலபப�ல ஒர �டடனர எழத� �ர. ம��வம &லல �டடனர. அடதத ம�தம 
அக
��ம�தத�ரன "இரய�ல பயணங�0�ல" எனற அனதத சதடரநத எழத� �ர. இத ஒர கப� ஸ�� 
அனமநதத. 

&ணபர மனஷய பதத�ர �டம எஸ.வ�.ர�ம��ரஷண �ன மறற �டடனர�ள ��னடககம� எனற 
வ�
�ர�ததத�ல, இவர�ன �டடனர சத�கபப C வர�ய�ல வரவ�ரபபத��ச ச
�ன �ர. 

எஸ.வ�.ர�ம��ரஷணன பறற� ...

எஸ.வ�.ர�ம��ரஷணன 1936 இல க��னவ ம�வடடம த�ர�பரதத�ல ப�றநதவர. 
ர�தத�ரமம 
டடமம 
பய�னற ர�ம��ரஷணன சங� ஆன ய�0ர�� இநத�ய�வ�ன பல பகத��0�லம பண�பர�நத, மதனனம 
ஆ ணய�ர�� ஓயவசபறற�ர. தறகப�த ன�தர�ப�தத�ல வ
�ததவர��ற�ர. தம�ழ�ன மன ண� 
இதழ�0�ல �டநத��ல இநத�ய�னவச 
�ததர�ககம �டடனர�ன0 எழத�யள0 இவரத மதல �டடனரத 
சத�கபப "அத அநத ��லம"

இவர எழத�ய �டடனர�ள - ஓம
கத�, தக0க, த� மண�, �னணய�ழ�, உய�ரனம, கப�னற சத�பபள 

ம�ச
�ரம இலல�த பதத�ர�கன��0�ல வநதனவ.

பதத�தத�ல 1940 �ள ��லதனத அழ���ச 
�ததர�க��றத. இனனம ச
�லலப கப� �ல, அநதக ��லதத�ல 
&�ன இலனலகய எனற ஏங� னவக��றத. பல வரல�றறச ச
யத��ள, ம�ன�பபடததபபட�மல 
சமல�த�  &ன�சசனவயடன ச
�லல�யள0�ர. இநதப பதத�தனத படதத கப�த ஒர வயத� வர தன 
அனபவதனத எ ககச ச
�லலத��கவ எ ககத கத�னற�யத.

[ ... அபகப�த ம�� 
�லகர ��ர னவததகச��ணடரநத ர. அவறறகக கரஷன மனறய�ல ச��ஞ
ம 
சபடகர�ல ச��டதத அர
�ங�ம, கபரநத�ளகக அடகய�ட மறததவ�டடத. வ�ன0வ, எலல� 
பஸ�ளம அடபபக �ர�ய�ல ஓட . பஸ�ளகக ப�ன ஒர 'டர�ம' இனணக�பபடடரககம. அத�ல �ர�னய 
ச��டட, வணட ��0மபவதறக ஒர மண� க&ரம மன �ல கமடட அடபப கப�ல பறற னவபப�ர�ள....] 


�ல வ�ஷயம &�ம க�ளவ�பபட�தத 

[... �ஸதர�ப�வ�ன உடல த� ம ச
யயபபடட 
�ல மண� க&ரம �ழ�தத 
�னதய�ல �ஸதர�ப�வ�ன 
இரணட �ணண�ட வன0யல�ள மடடம மழத��வம &�றம ம�ற�மலம இரபபனதக �ணட ஓகட�ட 
வநத ��நத�C�ய�டம ச
�ன �ர. அனத &மப மறதத ம��தம�வ�டம க&ர�ல வநத ப�ரககம�ற 
மனற�ட �ர. ��நத�C� கப�யப ப�ரகன�ய�ல அவவ�கற ��டக�க �ணட�ர. �ஸதர�ப� ஒர 
�றநத 
பத�வ�ரனதய�தல�ல இபபட &டதத�ரக��றத எனற �ரத�ய ��நத�C� அவறனற எடததப பதத�ரம��ப 
கப�றற� னவததகச��ணட�ர...]

��லம எபபட ம�ற�யள0த எனற இனதப படதத�ல பர�யம



[ ... பல &�ரங�ளம 
�றறர�ளம &த�க�னரய�கலகய அனமநத�ரநத  அத�ல ச
னன யம அடக�ம. 
ச
னற நறற�ணடல, த�ன த� நகத�றம கவம ஆறற�ல க0�ததவ�டடக க��ய�லககப கப� த��ப 
பசன
யபப மதல�ய�ர எழத�னவதத�ரக��ற�ர. ஆ �ல இக�டடனரனய &�ம படததகச��ணடரககம 
��லதத�கலகய கவம மழச 
�க�னடய��கவ ம�ற�வ�டடரக��றத. &லல கவன0ய�� இநதக �த� 
��கவர�, த�ம�ரவரண�, அமர�வத� கப�னற &த��ளகக வநதத�ரக�வ�லனல...]

தணண+ர பறற� அவர எழத�யள0த 
�நதன னயத தணடவத�� உள0த

[... வ+டடக ��ணறற�ல இரநத எடதத தணண+னரத னதயர�யம�� அபபடகய கடக�ல�ம. ஆறற &+ர�� 
இரநத�ல ��யச
�க கடபபத &லலத எனற ச
�ன �ர�ள. க��னட��லதத�ல ஆறற�ல &+ர மடடம 
கனறநத கப�தம ஊர�ல, னடபப�யட வ�ய�த��ள பரவ�ய 
மயங�0�ல ச��த�ர இல���வ� ர இனத 
வல�யறதத� �ர�ள......ம�டம ம �தனம க0�பபதம, தண� தனவபபதம அனனறய அசததங�ள....அற�ள 
இநதச 
�ன  அழகக�ன0 C+ரணம ச
யதச��ள0 மடநதத...இனனறய &த��ள, வரல�றற�ல ��ண�த 
இனனறய ர�ட
ஸ ஆனல�0�ன �ழ�வ�0�ல வநத அC+ரணதத�ல தடததகச��ணடரக��னற .... 
சனவய�  கட&+ரககத தடடபப�ட உள0 இடங�ள 
�லவறற�ல இனச �ர தணண+ர 
பபன0 
இரநதத. அத எஸ.ஐ.ஆர. எனற அனழக�பபடட சதன �நத�ய ரய�லகவ �மசப �ய�ர�ன உபயம. ...
�ற 

�ற ஸகடஷன�0�ல கபபமவ�ழ ஏனழமக�ள 
டடப�ன �க0�ட தணண+ரகக வநத &�றப�ர�ள. 
எனC�ன டனரவர�ள �ர�
 தகத�ட இவர�ளகக எனC�ன ப�யலர�ல ச��த�தத சவணண+னரத 
த�ர�0ம�� வழஙகவ�ர�ள....]


�ல த�வல�ள ஓ அபபடய� எனற வ�யக� னவக��றத.

[...ச&ல கதத� �ல வரம அர�
� ம �தனகக உணசவனற�ல, தவ�ட ம�டடகக மக��யம�  உணவ. 
மனற�வத�� வரம உம�ககம உபகய��ம உணட. உம�னயக கவ�தத அத�ல ஒர தணனல 
னவததவ�டட�ல அத ச��ஞ
ம ச��ஞ
ம�� &�ள மழவதம � னற உம� மழவதம 
உம�க�ர�ய���வ�டம. அதத�ன கடமபதத� ர எலகல�ரககம வரட�நத�ர உபகய��ததக��  பல சப�ட. 
அனத அபபடகயகய� அலலத 
�றத உபப லவங�ம, க
ரதகத� உபகய���பப�ர�ள. �ர�கக(Carbon) 
ஈற�ன0 உறதத�மலம எ �மனலச 
�னதக��மலம அழகக�ள அன தனதயம இழததக ச��ள0 
கடய 
கத� உள0த�ல ப�ரஷ கதனவய�லனல. வ�ஞஞ�  ர+த�ய�� &�ரப�க�பபடட இநத உணனம 
பன �டடப பறபன
க �மசப ��0�ன வ�0மபரப ப�ரச
�ர சவளளதத�றக மனப இனற ப�னவ�ங�� 
வ�டடத....]

ப�ர�ம ர வ�டட 'பதத' பறற� இபபட கற�பப�ட��ற�ர.

[... "பதத" எனற ஒர ஆ
�ரம 
�ல வகபப� ர�னடகய, கற�பப��ப ப�ர�மணர வ+ட�0�ல 
அன
ர�க�பபடடத. சரங�ச ச
�ன �ல ஒர &�0�ல ச��டட கப�யவ�டக கடய பத�ரததங�ள 
அவவ0வம பதத. உத�ரணம��, மறகக பதத இலனல. ஆ �ல 
�தம, 
�மப�ர, இடல� மதல�ய  பதத. 
அவறனறகய�, அனவ னவக�பபடரககம ப�தத�ரங�ன0கய� சத�டட�ல ன�னய அலமப�கச��ள0 
கவணடம. இத �ல எலல�ம அ வ�
�யம��ப சபண�ளகக கவன0 கடறற...இனற உடறபய�ற
� 
இலல�மல உடமப வல� வரவத கப�ல, அதறக க&ரம�ற�  ��ரணங�0�ல உடமப வல� வநத 
அவஸனதப படட ர அனனறய இலலததர
��ள...]

&�றபத�0�ல 
� �ம�, கடமப ட�கடர, அடபபங�னர, �ல�ச
�ரம, கப�டகட�, கப �, �லய�ணங�ள 
எனற பல வ�ஷயங�ள &னற�� ச
�லலபபடடரக��றத. இத�ல உள0 வரல�ற பள0�வ�பரங�ள 
இலல�மல அனனறய வ�ழன�யம, ம �தர�ன0 பறற�யத. இநத ஆணட வநத ம�� மக��யம�  நல�� 
இனதக �ரதல�ம.

அக
��ம�தத�ரன மனனனரய�ல கற�பப�டவத கப�ல .."இநத நலகக ஒர சபயர மறறம 
சப�ர0�ர�த� தய�ர�தத�ல அத பல பக�ங�ளககப கப�கம..." அத பதத�தனதவ�ட சபர�த�� இரககம.

"அத அநதக ��லம", எஸ.வ�.ர�ம��ரஷணன, உய�ரனம பத�பப�ம. 119 பக�ங�ள, 60/= ரப�ய. படக� 
மனற, மண� மபபத &�ம�டம ( &டவ�ல இரணட ��பப�, &�னக சத�னலகப
� அனழபப )



ப�க: &�ன0 ர�ம��ரஷணன "ரய�ல ப�ரய�ணதத�ன �னத" மறறம அக
��ம�தத�ரன எழத�ய "இரய�ல 
பயணங�0�ல" �டடனர�ள ஆ��யவறனற இஙக பத�வ ச
யய உளக0ன.

ரய�ல ப�ரய�ணதத�ன �னத - ரய�ல பயணங�0�ல

ரய�ல ப�ரய�ணதத�ன �னத 

எஸ.வ�. ர�ம��ரஷணன 

எ கக வ�வரம வநதப�ன அனமநத மதல &+ணட ரய�ல ப�ரய�ணம 1945ஆம ஆணடல. அபகப�சதலல�ம 
ரய�ல எனற�ல &�Cம��கவ "பன�வணட.' அத�வத கபகபசபனற பன� வ�டடக ச��ணட 

�றவர�0�ன (ஏன, சபர�யவர�0�னகட) �றபன னயத தணடவ�டம, &�லக�ர�னய எர�ததத த+ய�ககம 
&+ர�வ� வணட. மனலய�0தத�ல அதன சபயகர த+வணடத�ன. &மத இலஙன�ச 
க��தரர�ள 
ய�ழபப�ணததகக� உர�தத�  அழகத தம�ழ�ல அனதப பன� இரதம எனற அனழக��ற�ர�ள.

அநதக ��லதத�ல ரய�ல வணடய�ல மனற வகபப�ள இரநத . மதல வகபப எனபத பலரககம 
எடட�கன� . . . அத�வத ம��பசபரமப�ல�க �ரகக அபப�றபடடசத�ர 
ங�த�. சவளன0க��ர 
தனர�ளம ஐ.ஸ�.எஸ. அத���ர��ளம இநத�யர�0�ல Cம+னத�ர�ளம அத�ல ப�ரய�ணம ச
யத�ர�ள. 
இரணட�ம வகபப எனபதம (�டநத பதத�ணட�0�ல ஏறக கனறயக ��ண�மகலகய கப�யவ�டட 
இனனறய மதல வகபப�ன மநனதய அவத�ரம) அனனறய ரப�ய மத�பப�னபட ம��வம வ�னல 
உயரநதத��க �ரதபபடடத. ச
லவநதர�ள மறறம உயர மதத�ய வகபப� ர�ல 
�லரகம அத�ல 
பயண�தத ர.

மனற�வத வகபபத�ன C த� வகபப. டகச�ட இலல�த பஞன
 ப �னத�0�ல�ரநத மதத�ய தர 
வகபப� ர வனர எலகல�ர�லம உபகய���க�பபடடத. இதன &�னலனம இனற &�ன ததப ப�ரக� 
மடய�த அ0வ கம�
ம�� இரநதத. மனற�வத வகபபப சபடட எனபத எவவ0வ கபர 
கவணடம� �லம ஏறககடயசத�ர 
ங�ப பலன�. எநதவ�தம�  ர�
ரகவஷனம ��னடய�த. உட��ர 
இடமகட அத�ரஷடதனதப சப�றததத எனற�ல தஙகம வ
த�னயப பறற�ப கப
 கவணடயத�லனல. 
ஆ �ல ஒனற. ப�சரஞசக��ரர�ள ஆணட வநத இநகத� ன
 �வ�ல ரய�ல இனதவ�ட கம�
ம எனற 
ச
�ன �ர�ள. அஙக� &�ல�வத வகபப ஒனறம உணட�ம. அத�ல ஸ+டட�க0 (சபஞச�ள) 
��னடய�த, தனரய�ல உட��ர கவணடம�ம.

மனற�வத வகபனபப பறற� இனச �ர வ�ஷயம. அத�ல ம�ன
�ர வ�
�ற��ள ��னடய�த எனபத. 
க��னடய�ல பயண��ள பன  ஓனல வ�
�ற��ன0க ச��ணட வநத வ+
�கச��ளவ�ர�ள. அகத
மயம 
ஒனற ச
�லல கவணடம. இனற கப�ல�லல�மல சபடட�0�ல சபரமபகத� மரதத� �ல ஆ த. 
அத �ல இபகப�னதய சபடட�ளகப�ல அததன  சட��வ�லனல.

வணட ��0மபம ஸகடஷ �ல கப�ரடடர�ள ய�ரடல இரநத வணட வர மனகப அத�ல ஏற�, 

�ம�ன�ள னவபபதற��� கமகல இரககம பலன�ம+த ஒர அழககத தணனட வ�ர�தத னவபப�ர�ள. 
சம�ர எடடண� அலலத பன �ரணட அண� கபரததகக அத "ஸல+பப�ங சபரத'த��த தரபபடம. 
அநதப பலன� ம+த 'For Luggage only' எனற ஆங��லதத�ல எழத�ய�ரககம வ�ரதனத�ன0 எவரம 
�ணடச��ளவத�லனல. ரய�ல�ல ஏறவத ஒர "ப�ரமமப ப�ரயதத ம.' அபகப�சதலல�ம எலகல�ரம 
ஏ�பபடட 
�ம�ன�ள மடனட மடசச�க0�டத�ன ரய�கலறவ�ர�ள. இரமப� �ல ஆ  டரஙகப 
சபடட�ள, க��லட�ல, தணண+ரக கC� இதத�ய�த� �ணடபப�� இரககம. தவ�ர பட
ணக கனட�ள, 
அமம� சபணணக���ப பற�தத (வ+டட மரதத�ல பழதத) ம�மபழம மதல�யவம அவவபகப�த இரககம. 
க��லட�ல எனபத படகன� மடடமலல�மல எலல� வ�தம�  �ணட� மணட� 
�ம�ன�ன0யம 
த�ண�க�ககடயத. லகக�ஜ எனடனயக கனறவ��க ��டடவதற���க �லலர� ம�ணவர�ள 
பதத�ங�ன0 க��லட�ல�ல பகதத�வ�டவதம உணட.

ஒவசவ�ர ஸகடஷ �லம ரய�ல வணட இபகப�னதவ�ட அத�� &�ழ�ன� &�றகம. &மனம ஏறற�வ�ட 
கவணடயத கப�ரடடர�ன சப�றபப. எறமப தன எனடனயவ�ட அத��ம�  பளனவத தகக��றத 
எனற உய�ர�யல வ�ஞஞ� ��ள ச
�லல��ற�ர�க0, அனத &மத பனழய ��லப கப�ரடடர�ள ச
யகத 
��டட �ர�ள! ரய�ல வநத &�னறவடன உளக0 ஏற� கவ இரபபவர�ளககம "வநகதற�'�ளககம 



ஒர சபர�ய கப�ர�டடம தவஙகம. Cன கல�ரம உட��ரநத�ரபபவர ""ஏனய� இஙக�கய வநத 
வ�ழற+ங�? ப�ன �ல சபடடசயலல�ம ��ல�ய�க ��டககத'' எனற ஆன
 ��டடவ�ர. ப�னபறப 
சபடட�0�ன &�னலனம அவரகக எபபட ஞ� த�ரஷடய�ல பலபபடடத எனபத ஒர மரமம. 

அநத யதததத�ல உளக0 ஏறபவர�0�ன உறதனணய�  கப�ரடடகர� இனத ஒனறம லட
�யம 
ச
யய�மல ""&+ங� ப�டடகக ஏறங� 
�ம�, 
�ம�ன  &�ன ஏதத�டகறன'' எனற ச
�லல�வ�டடச 

�ம�ன�ன0க க
�மல Cன ல வழ�ய�ய உளக0 தள0�வ�டவ�ர (அனனறய ரய�ல சபடடய�ல 
Cன ல ��னடய�த.) உளக0 அண�வகதத &�றபவர�ள ""ஐகய� ப�வ� என ��ல�கல கப�டடடடகய'' 
எனற கககரல�டவ�ர�ள. அத எலல�ம ம�யம�லம எனற அனபவ பரவம�யத சதர�நத னவதத�ரககம 
கப�ரடடகர� ம+த� 
�ம�ன�ன0யம தள0�வ�டவ�ர. அதறகள 
�ம�ன�0�ன உர�னமய�0க 
கடமபங�ளம எபபடகய� அடததப ப�டததகச��ணட உளக0 கப�ய�ரககம. அடதத படலம 
கப�ரடடரககக கல� ச��டததல. கடமபஸதர மதல�ல கப
�ய எடடண�னவக ச��டபப�ர. உடக  
கப�ரடடர &னக ம பப�டம ச
யயபபடட 
�ல வ
 ங�ன0 அவ�ழததவ�டவ�ர. ""�ஸடதனதப 
ப�ரததக ��ச ச��டங� ஐய�; ப�ளன0 கடடக��ரன 
�ம�. இனனம &�லண� கப�டடக ச��டங�'' 
எனற ர+த�ய�ல. �னட
�ய�ல, கட இரணடண� வ�ங��கச��ணட த�ரபத�யனடவ�ர.

ரய�ல ��0மபமவனர பயண��0�ன மதத�ய�ல "சடனஷன' &+டககம. மணண�ன னமநதர�ள 
வநகதற��ளகக இடமவ�ட�மல த�ங�க0 ஸ+டனட ஆக��ரம�தத�ரபப�ர�ள. கவணடசமனகற ��னல 
&+டடப படததகச��ணட தஙகவத கப�ல ப�
�ஙக ச
யவதம உணட. ஆ �ல ரய�ல &�ரநதவடன 
இநத�ய� -
+ � ம�த�ர� உறவ�ள ம�ற�வ�டம. இனம�ம தனலசயடககம. ""&+ங� எஙக� ஸ ô ர 
கப�கறள?'' ""தமப�கக எநத ஊர?'' கப�னற வ�
�ர�பப�ள சம� உறவகக வழ� வகககம. இத�ல 
கவடகன� என சவனற�ல அடதத ஸகடஷன வரவதறகள இரணட �ட
�க��ரர�ளம 
ஒனற���வ�டவ�ர�ள. மடடமலல�த பத�த�� ஏற வரபவர�ன0 வ�ரடடவத�ல ஒனற��ச 
ச
யலபடவ�ர�ள.

மனற�வத வகபப�ல உளக0 
�பப�ட வர�த. 
�பப�டட க&ரதத�ல வரம Cஙஷன�0�ல 
அரனமய�  
�பப�ட ��னடககம. ��ணடன வனர கப�யச 
�பப�டடவ�டடத த�ரமப கவணடய 
க&ரததகக வணடயம &�றகம. ��ணட �ல 
�பப�ட மடடமலல�த டபனம ��பப�யம உணட. 
சவC�கடர�யன ��ணடனம &�ன-சவC�கடர�யன ��ணடனம ப�0�டப�ரதத�ன இரமன �0�ல 
வடதரவம சதனதரவமகப�ல அனமநத�ரககம. சவC�கடர�யன ��ணட �ல ��பப�த�ன ��னடககம. ட 
கவணடசமனற�ல அன
வ ��ணடனகக (அத�வத ப�0�டப�ரதத�ன மறக��டககத)த�ன கப�� 
கவணடம. கத&+ர அன
வம��க �ரதபபடடத ஏன எனற சதர�யவ�லனல. ��ணடன த தவ�ர, 
ப�0�டப�ரதத�ல தய�ர
�தம, ப0�யஞ
�தம மதல�ய படனடச க
�ற�ள ��னடககம. அக&�ம�� ப�கக 
மடனடய�ல சறற� அழ���ப "கபக' ச
யயபபடடரககம. சபடடய�ல உட��ரநதபடகய வ�ங�ல�ம. 
சவ0�கய இறங� மடய�தவர�ளம சபண�ளம இநத வ
த�னய உபகய���ததக ச��ணட ர. அகத 

மயம ஆண தனணயறற சபண ப�லரகக இரங�� ஆண�ள அவர�0�ன கC�னவக ச��ணட கப�யக 
��பப� வ�ங�� வரவதம உணட.

ப�0�டப�ரதத�ல வய�றறப ப
�னயத தவ�ர அற�வப ப
�னயத த+ரககம 
�த ங�ளம வ�ற�பபடட . 
ரய�ல வநத &�னறதம "��நத கபபபர, சகத
ம�தத�ரன, த� மண�, இநத க&
ன, 
நத�கர�தயம' எனற 
ஒபப�ததவ�ற னபயன�ள Cன லகத�றம மறறன�ய�டடப பதத�ர�ன� வ�றப�ர�ள. இத�ல 
"இநதக&
ன' லகம���நதன ச��னலககப ப�றக &�னற கப�ய�றற.

�னட
� &�ம�ஷதத�ல ஓடவநத ரய�னலப ப�டபபவர�ளகக டகச�ட வ�ங� க&ரம�லனலசயனற�ல 
��ரட �டம (Guard) ஒர வ�ரதனத ச
�லல�வ�டட ரய�ல�ல சத�றற�கச��ள0ல�ம. ப�ன �ல டகச�ட 
இனஸசபகடர ப�ரய�ண�ய�டம வநத �டடணதனத வசல�ததக ச��ணட ����த ரபதத�ல (அடனட 
அலல) டகச�ட ச��டததவ�டடப கப�வ�ர. அதற���க கடதல 
�ரஜ ஒனறம ��னடய�த. டகச�ட 
இலல�மல பயண�தத ம�டடகச��ணட�ல �னட
� Cஙஷ �ல�ரநத இரடனடக �டடணம 
ச
லதத� �ல கப�தம. டகச�ட இலல�மல பயண�பபத�ல &�பணர�ள உணட. ச
க��ங இனஸசபகடர 
வநத�ல அவர�ளகக மக��ல வ�யரததவ�டம.

அதறகள வணட &�னற�ல அவர�ள ஓன
பபட�மல &ழவவ�ர�ள. இலல�வ�டல �ழ�ப பனறககள 
பகநத த�0�டடகச��ணட க&ரதனதக �டததவதம உணட. அநதக ��லததப ப�ரய�ண��ளகக இரக� 
சப�வம அத��ம எனற &�ன க��கறன. ய�ரம இனஸசபகடர�டம அவர�ன0க ��டடக 



ச��டக�ம�டட�ர�ள. இததன ககம ப�தரம கப�� மடய�மல அவத�பபடடகச��ணடரபபவர�ள 
இநதப ப�ரய�ண��க0.

அனனறய பன�வணடப ப�ரய�ணதத�ன இனற�யனமய�த ஒர அம
ம ரய�ல ப�சன
க��ரர�ள. அத�ல 
ப�டகவ�ர, ப�ட�கத�ர எனற இரவன� உணட. ப�டகவ�ர�ல 
�லர தங�ள ��த�ல ன�னய னவதத 
அழதத�கச��ணட அடவய�றற�ல�ரநத &�தம எழபபவர. அவர�க0 தங�ள ப�டனடக க�ட� வ�ரபபம 
இனற� ��னதப சப�தத�க ச��ள��ற�ர�க0� எனற கத�னறம. ச&ரபபப சபடடகய த�0 வ�தத�ய 
ம��ப பயனபடம. இனச �ரவர�ன தனண ச��ணட வரம கரடடப ப�சன
க��ரர�ளம 
�Cம�  
��ட
�. அவர�ள எலகல�ரககம ப�சன
 த�ர�0ம��கவ ��னடததத. இவர�ன0க கற�தத ஒர 
வ�க
ஷம�  
ங�த� என சவ �ல எநத ர�C� எநதப படடணம கப� �லம என  டகச�ட 
ச
க��ங இரநத�லம இவர�0�ல எவரம ஒரகப�தம டகச�ட வ�ங��யத�� வரல�ற இலனல எனபத. 
இவர�ள ப�ன �ல &டநத ஒர பணண�யமம இலனல எனற ரய�லகவ ஊழ�யர�ள 
ப�சன
க��ரர�ன0த "தணண+ர சத0�தத' வ�டடரநத�ர�ள எனற எணண��கறன.

�டடனரய�ன ஆரமபதத�ல ச
�ன  எனனனடய மதல ரய�ல ப�ரய�ணதத�ன ஒர ��ட
� என ம த�ல 
வ�ர���றத. அபகப�த &�ன மதனரய�ல�ரநத சதன��
�கக மனற�ம வகபப�ல கப�யகச��ணடரநகதன. 
ஏகத� ஒர ஸகடஷ �ல &�னற ரய�ல ��0மபம தரணதத�ல, ப�மரள ("கடம�ள' ம�த�ர�, "ப�மர �'ன 
சபணப�ல) கப�லத சதனபடட ஒர கடகட ��ழவ� ஏற� ""இநத வணட வ�ரதபடட கப�கம�'' எனற 
க�டட�ள 
�லர ""கப���த, கப���த, இறஙக'' எனற பதற� �ர�ள. &லலகவன0ய�� அனதக க�டட 
ஒரவர மடடம ""கப�கம ப�டட, உளக0 வ�'' எனற அவன0 ஏறற�கச��ணட�ர. ""&+ வ�ரதபடட 
எனற ச
�ன �ல இபகப�சதலல�ம ய�ரககப பர�யம? வ�ரத&�ர எனற ச
�லல'' எனற 
அற�வனரயம வழங�� �ர. மதல�ல வ�ரதபடடய�� இரநததத�ன ப�ன �ல ஸனடல�� வ�ரத&�ர 
எனற ம�ற� த அபகப�தத�ன எலகல�ரககம சதர�யவநதத. "வ�ரதபடடச 
 �யன  வ�னலகக 
வ�ஙகவத' எங��ரநத வநதத எனபதம பர�நதத. 
 �யன ப பறற�ய �னதத�ன சதர�யவ�லனல. இத 
&டநதத 1945 இல. அபசப�ழகத வ�ரதபடட எனற சபயர அற��ப கப�யவ�டடரநதத கப�லம, 
�ல 
வயத�  படடக��டடப சபணப�ளன0�0�டம தவ�ர!

ரய�னலப பறற�ய இநதச 
�தத�ரம 1945-1955 எனற ��ல �டடதத�யத. அதன ப�றக சபர�ய பல 
ம�றறங�ள &��ழநத . இரகன� வ
த�, படககம வ
த� எனற மனற�ம வகபபப ப�ரய�ண��ளககத 
சத�டரநத கய��ம அடததத. அதவனரய�ல �+ழ வகபபப பயண��ள அனதசயலல�ம &�ன ததககடப 
ப�ரததத�லனல. இதறகக ச��ஞ
 ��லம மன �ல, ய�ரனடய பரஸ÷ககம எடட�மல சபரமப�லம 
��ல�ய��கவ ஓடகச��ணடரநத பனழய மதல வகபப எடக�பபடட இரணட�வத வகபபகக மதல 
வகபப எனற &�ம�ரணமம &னடசபறறத. கடகவ பல வரடங�ள (யதத ��லதத�ல�ரநத) 
��ண�மறகப�ய அணனமய�ல த�ரமப� வநத�ரநத மதத�ய வகபப (இணடர ��0�ஸ) இரணட�ம 
வகபசபனற சபயனரத தடடகச��ணடத. இநத வகபபப சபடட�0�ல கஷன னதக�பபடட ஸ+டட�ள 
இரககம. ப�ரய�ண��0�ன எணண�கன� வனரயறக�பபடடத�ல உட��ரம வ
த� உறத�பபடததபபடடத. 
மனற�ம வகபப�ல ர�
ரகவஷன அடகய�ட இலல�த &�னலய�ல இத ஒர கடதல அனகலநத�ன. 
ஆ �ல தஙகம சபரத வ
த� ��னடய�த. ப�தரம�ள மனற�ம வகபனபவ�ட இனனம வ
த�யடனம 
சததம��வம இரககம. ப�ரய�ண��0�ன தரமம ஓர0வ உ
தத�ய�� இரககம. ஆ �ல �டடணம 
�ண�
ம�� அத��ம. இனதசயலல�ம கடடக �ழ�ததப ப�ரதத உயர வகபப� ரகடப ப�ல க&ரப 
பயணங�ளகக மடடகம இனதப சபரமப�லம உபகய���தத ர.

அடதத வநத ஆணட�0�ல மனற�ம வகபப�ல தஙகம வ
த� (ஸல+பபர)யம உட��ரம வ
த�யம (ஸ+ட 
ர�
ரகவஷன) சபர�கவ, உட��ர மடடம வ
த� ச��ணட இநதப பத�ய இரணட�ம வகபனப &�டவ�ர 
இலல�மற கப��, அதவம ஒரவழ�ய�� &+க�பபடட மனற�ம வகபப�றக� அநதப சபயர சடடபபடடத. 
இனனம &+டக��றத.

ப�னனனர
க0�பபதறக வ
த� பனடதத ப�தரம�ளம கட தணண+ர வ
த�யம ச��ணட ம�ன வ�
�ற��ள &�னறநத 
ஆரடர பணண� �ல 
�பப�டம வரம இனனறய ஸல+பபர�ன0ப ப�ரதத�ல இனவத�ன மநனதய 
ய�தத�ன மனற�ம வகபபப சபடட�0� எனற வ�யபப�� இரக��றத. கவற எத�ல &டநதகத� 
இலனலகய�, இநத வ�ஷயதத�ல மடடம�வத சதநத�ர இநத�ய�வ�ல ஒர ��லதத�ல ம�க�0�� 
&டததபபடட 
�ம� �யர�ள மக�0�� உயரவ சபறற�ரக��ற�ர�ள எனற கத�னற��றத.



இரய�ல பயணங�0�ல 

அக
��ம�தத�ரன - (எஸ.வ�. ர�ம��ரஷணன த சத�டரநத)

ஆ�ஸட 2004இல மதனர ச
னறவ�டட வநகதன. ம��வம வ
த�ய�  இரய�ல வணட, வ
த�ய�  
படகன�, ச&ர�
கலய�லல�த சழ&�னல, ம��க கனறநத 
பதசமழபபம சத�ழ�லமனற நடபம, கற�தத 
��லதத�ல வணட கப�யகச��ணடரபபத - எலல�கம தக�ம வர�மல ச
யத . எஸ.வ�. 
ர�ம��ரஷணன ஒர பதத வரட இநத�ய இரய�ல வரல�னறக கற�ய�ரநத�ர. அவர கற�யத 
ஒவசவ�னறம ம�ன�ய�லல�த உணனம எனற &�ன கற மடயம. &�ன இனனம பதத�ணட�ளகக 
மனகப, அத�வத 1935ýரநகத இநத�ய இரய�லகக அடனமபபடடவ�டகடன.

அனனறய இரய�ல ��ல அடடவனணனயப ப�ரத த�ல 
�ல &�னலயங�ளககப பக�தத�ல R எனறம W 
எனறம அலலத RW எனறம இரககம. எங�ள கடமபம இரய�ல கடமபம�தல�ல அநத ஆங��ல 
எழததக�0�ன சப�ரள சதர�யம. R எனற�ல அநத &�னலயங�0�ல 
�றறணட ��னடககம. W எனபத 
தணண+ர &�ரபபம &�னலயங�ள. பயண��ள சபடடககத தணண+ர ��னடக��த கப� �லம இஞC�ன 
தணண+ர கடககம. இபகப�த அசதலல�ம ��னடய�த. 

பயணதத�னகப�த R &�னலயம வநத�ல ஒர ப�த த�ரதனத எடததகச��ணட ஒரவகர 
ம�0�ககம 

�றறணடச
�னலககப கப�ய ��ப� வ�ங��கச��ணட வரகவணடம. எங�ள பயணம மநனதய இரவ 

��நதர�ப�தத�ல சத�டங�� சபறவ�ட� (இனனறய வ�Cயவ�ட�) &�னலயதத�ல இரய�ல ம�ற� 
சளரபகபடனட எனற &�னலயதத�றக வநதனடயமகப�த அடதத &�ள ம�னல &�னக அலலத 
&�ன�னரய�கம. இபகப�த அநத &�னலயம சதலஙகபபடததபபடட சளரபகபடட� எனற���வ�டடத. 
அநதச 
�ற &�னலயதத�ன ன
வ 
�றறணடச 
�னலனய &டதத�யவர என பள0� 
&ணபன/வ�ன0ய�டடத கத�ழன/எத�ர� 
நத� தத�ன உறவ� ர. ��ப� ம��வம &னற�� இரககம. 
ஆ �ல 
�ற னபய �� இரநத சடசசடக ��ப� &�னறநத ச
�மனபப பதத�ரம�� அமம�வ�டம 
ச��ணட வநத ச��டபபத ம��த த+வ�ரம�  அனபவம. ர�
ரகவஷன ��னடய�த, எலல�ரம படகன�, 
டபன��ர�யர, கC�, இரமப டரஙக 
��தம பயணம ச
யத�� கவணடம. கத�ளயரப னபயன, 
சபணண�� இரநத�லம வயத இரணடனரத�ன எனற 
�த�ககம மக�ள, டகச�டகட இலல�மல 
பயணம ச
யயம ப�சன
க��ரர�ள, 
ந&�ய�
��ள - இவவ0வ தனட �ன0யம ம+ற�க ��ப� வ�ங�� 
வரவத சபரனமய�� இரககம. அதவம 
நத� தத�ன ம�ம� அலலத 
�ததபப� ச��டதத ��ப�. ரய�கல 
சம�ததம ஏசழடடப சபடட�க0�ட மடநதவ�டம. ஆதல�ல எநதப சபடடய�ன �தவ உங�ள எத�ர�ல 
இரக��றகத� அத�ல ஏற�கய த+ரநத�� கவணடம. வணடய�ல ஏறச� கவ உள0வர�ள ஏறபவர�ன0ப 
பரம வ�கர�த�ய��ப ப�ரபப�ர�ள. ஏறபவர�ளககப சபடடய�ல இரபபவர�ள ம த�ல ஈரகம இலல�த 
அரக�ர�0��த கத�னறவ�ர�ள. உணனமய�ல இரய�ல எநத &�னலயதத�ல &�னற�லம ஒவசவ�ர 
�தவர��லம கதவ�சரப கப�ர &��ழம.

சபஜவ�ட� - ச
னன க��னடகயத�ன அபரவ இன
 கமனத�ள அவர�ளனடய கமனதனமனயத 
த�டடம�டட ப�ரத�பலன இலல�த பயண��ளகக அ0�பப�ர�ள. ஆரகம� �யமத�ன அவர�ள ன�ய�ல 
எபபடசயலல�ம ச
யலபடம? அநத &�0�ல 
� �ம� 
ங�+தகம ஆரகம� �யதத�லத�ன உரவ� த 
என ற�ல அத சப�யய���த. ன
�ல, பங�ஜமலýக, க�. 
�. கட, �ணணன ப�ல�வ�ýரநத அனனறய 
தம�ழ -சதலஙக 
� �ம� &ட�ர�0�ன ப�டல�ள வனர அநத ஆரகம� �யதத�ல வ�க
ஷ ர
�ய ம�� 
உரவ�கம. ஒர தம�ழக �டடனரய�ல ர�ணட�ர ன� எனற தம�ழ 
� �ம� வரல�றற�
�ர�யர ஒர 
ப�டனடக கற�பப�டட “அநத &�0�ல இநதப ப�டனடப ப�ட�த ப�சன
க��ரகர ��னடய�த” எனற�ர. 
அநதப ப�டடன மதல வர�: ஐய� 
�ற சபண ஏனழசயனப�ல ம  ம�ரங��த�?

இனற இரய�ல பயணதத�னகப�த ஏகத� கப�டகட� எடக�ப கப�வதறகப கப�ல உனட 
உடதத�கச��ணட கப���ற�ர�ள. அநத &�0�ல அத 
�தத�யம�லனல. இரய�ல பயணம எனற�கல �ர�, 
அழகக. ஆதல�ல இரய�லககப கப�டடகச��ளவத எனற ஒர பனழய 
டனட அலலத ப�வ�னட 
த�வண� அலலத படனவத�ன சப�றக�� எடதத னவக�பபடடரககம. இநத “ஐய� 
�ற சபண” 
ப�டனடப பயண��ள ப�ட �லம சப�ரததம�� இரககம.

ஒர C+வனள0 �னத அலலத �டடனர உடக  படபகப�னர &�ன வ�ல ஆழதத� அவர�ளனடய 
அனபவங�ன0யம எழதத�0ரனடயதடன சப�ரத த�கச��ள0ச ச
யயம. எஸ.வ�. ர�ம��ரஷண �ன 



�டடனர ஓர எடததக��டட.

&னற�: உய�ரனம

எணசணயக க0�ப படலம

எணசணயக க0�ப படலம - எஸ.வ�. ர�ம��ரஷணன

தம�ழ &�டடல ��லம ��லம��ப பழங�� வநத &�யத��0�ல ஒனற வ�ரம இர மனற 
எணசணய கதயததக க0�க� கவணடசமனபத. ஆண�ளகக பதன ��ழனமயம 

 �க��ழனமயம எணனண ஸ&� ம, சபண�ளகக ச
வவ�யம, சவள0�யம எனற 
வனரயறக�பபடடரநதத. இனனறகக அறபத�ணட�ளகக மன (1945) ��ல கத
 வரதத 
ம� ங�ன0யடட, இத வ�ரம ஒர தடனவய��ச சரங�� இரநதத. ஆ �ல அநத 
அ0வக��வத �ணடபப�� அன
ர�க�பபடட வநதத. சபர�யவர�ள அலவல 
ச
��ர�யங�ன0 ஒடட ச��ஞ
ம அடCஸட ச
யத ச��ணட�ர�ள. அத�வத, 
அர
�ங� அத���ர��ள, வக�+ல�ள மதல�கய�ர பலரம 
 �க��ழனமகக பத�ல வ�டமனற 
த� ம�  ஞ�ய�ற அனற னவததக ச��ணட�ர�ள. ஆ �ல அவர�0�ன னபயன�ளகக 


 �க��ழனமயம, சபண�ளகக சவள0�யனறம எணனணகக0� �டட�யம�� உணட. அபகப�சதலல�ம 
சபணப�லர சவ0� கவனலககப கப�வத அர�த எனபனத &�ன வ�ல ச��ள0ல�ம. ‘வயத வநத’ 
சபண�ள பலரம பள0�க கடததகக� கப��வ�லனல.
என ம�த�ர� 
�ன பனபயன�ளகக அமம�க�க0 எணனண கதயதத வ�டவத வழக�ம. ��ழகக� ப�ரதத 
உட��ர னவதத ம�0க கப�டடக ��யச
�ய &லசலணனணனய இ0ஞசட�� என தனல ம+த னவதத, 
என த�ய�ர தன பலதனதசயலல�ம ப�ரகய���தத அழதத�த கதயபப�ர. 
�ல 
மயம &லசலணனணககப 
பத�ல ப�டடல�0�ல ��னடககம 
நத �த�த னதலம, அனரக�+னர வ�னதத னதலம. (கமபக��ணம ட. 
எஸ. ஆர �மசப �ய�ன 
ரகக�ள ப�ரபலம) இனவ இரககம. 
�லர தங�ள வ+டடகலகய 
�ர�
ல�ங�ணண� கப�னற னதலங�ன0க ��யச
� உபகய���பப�ர�ள, ச
னன ய�ல�ரநத வரம 
பணடட க��ப�ல�
�ரலவ�ன ப�ரங��மல�த னதலம ப�ழசபறறத. ஆ �ல வ�னல அத��ம. மன0ககக 
க0�ரச
� எனற ச
�லலவ�ர�ள. மன0னயகய மலத ம��க ச��ணட வக�+ல சத�ழ�ல ச
யத வநத 
என தநனத இனதகய வ�ங�� உபகய���தத�ர. அத�ல கப�டடரககம னவதத�யர�ன படம �றபன ய�ல 
பத�யககடய ஒர கப�டகட�, க��டட, டரபன அண�நத, &+0 த�ட ம+ன
யடன, &+ணட &�மமம 
தர�தத�ரபப�ர.
தனலகக எணனண கதயபபத மதல �டடம. இதவனர எ கக அழன� ஆடக
பம ஒனறம ��னடய�த. 
ஆ �ல அடதத �டடம�� பழ � மர�ன கப�ல க��வ �ணடய�� &�னற உடமப மழவதம 
எணனண ப
�கச��ள0 கவணடம. (இத ��யச
பபட�த &லசலணனணய�� இரககம) இத எ ககப 
ப�டக��த ஐடடம. மக��யம��, ம�தத�ல எணனண தடவ�க ச��ளவத�ல எ கக பயங�ர வ�கர�தம. 
ஆ �ல தரத�ரஷடவ
ம�� இநத ம�த�ர� வ�ஷயங�0�ல என அனமத� க��ரபபடவ�லனல. அமம� 
னவதததத�ன 
டடம�� இரநதத. வ+டடகக வ+ட இகத வ�
றபடத�ன எனற னவததக ச��ளளங�ள.
எணனண கதயததக ச��ணட பத�ன நத இரபத &�ம�டங�ள ஊற கவணடம. அபகப�த சவய�ல�ல 
கப��க கட�த, ஒனறம த�ன க கட�த எனற இரணட வ�த�மனற�ள. அபகப�த மடடம அலல 
க0�தத ப�றககட அனற சவ0�ய�ல கப��ககட�த. கப� �ல தனலவல� வரம. ஆ�, 
 �க��ழனம 
வ�டமனற &�0� �லம சப�ழத 
�யம வனர வ+டடககளக0கய அடங��க ��டக� கவணடய�ரநதத. 
வ+டடத கத�டடதத�ல சறற� �லகட வ
வ வ�ழம.
பசன
த தணண+ர�ல க0�பபவர�0� �லம 
ர�, சவணண+ர�ல க0�பபவர�0�� இரநத�லம 
ர�, 
எணனண ஸ&� ம எனற�ல சவணண+ர�லத�ன க0�க� கவணடம. எணனண க0�ரச
� எனபத�ல 
ஈட�டடவதற��� அனற சவந&+ர ச��ஞ
ம கடகவ சவமனமய�� னவக�பபடம. தனலய�ல�ரநத 
எணனணனய எடக� அநத &�0�ல ஷ�மப, கப�னற ‘கC�ர’ எலல�ம வரவ�லனல. க
�பபககக கட 
அனற ல+வத�ன சத�னற சத�டட வழங�� வநத 
+யக��ய(சதலஙகச 
+னமய�ல, அத�வத சநதரத 
சதலஙக கப
�  ச
னன  ம���ணதத�ன ஆநத�ர C�லல�க�0�ல, ‘கஙகடக��னய’ அனரதத &மத 

+யக��ய ம�த�ர� உபகய���தத ர. &மம ஊர�ல 
+யக��யகக 
�ல
மயம (ஷ�ஷ+ண+C+ ழ�ut) எனற 
ஆங��லதத�ல எழத� ர. ஆ �ல ‘கஙகடக��ய’ த�ன &�Cம�  ‘க
�ப &ட’. க
�பப கப�லகவ அத�ல 
&�னறய நனரவரம. &மத 
+யக��ய எணனணனய எடகககம தவ�ர நனர ஒனறம சபர�த�� வர�த. 
ஆரமப ��லதத�ல சவளன0க��ரர�ள கஙகடக��னயப ப�ரதத வ�டடச சடட  சபயர &மமர 

+யக��யககம ண�ஜt ம+ஸ+ப+ ஆ��ய�ரக�ல�ம. க��யமததர �சலகடர �ரநலககம, மலப�ர �சலகடர 
த�ரச&லகவல�ககம ம�றறல���ப கப�  ��லம. ச
னன  ம�&�ரதத�ல இனறம �மப+ரம�� (
�னல 



ரபதத�ல) வ+றற�ரககம ஸர த�மஸ மனகற�, ப�ர� ம��ல (தரமபர�) ய�ல ரயததவ�ர� மனறத 
த+ரனவனய &�றவ�ப ப�ழசபறற ன�கய�ட �டபப� �சலகடர�� &+ணட ��லம க��கல�ச
� �ர.) ப 
சப�டயம அரபபப சப�டயம��க �லநத சவந&+ர�ல �னரததத தனலய�ல கதயதத�ர�ள. 
+யக��ய 
உஷணம, அனதத த �கய தனலய�ல கதயதத�ல �ண எர�யம எனபத�ல தனனமனயகய த த 
தனனமய��க ச��ணட அரபப க
ரதத�ர�ள. 
+யக��ய, அவனர வன�னயச க
ரநத, ஆ �ல 
�பப�ட 
ல�யக��லல�த (uஸ+ ண�ண+tண+த+ற+ம+) ஒர. ��ய அரபப எனபத ஒர மரதத�ன இனல. இவறனற 
உலரதத�ப சப�டதத�ர�ள. &�டட னவதத�யதனத அடபபனடய��க ச��ணட பனழய ��லத த� 
ர� 
வ�ழகன� மனறய�ல இத ம�த�ர�ய�  ‘த�ர�கத�ஷ 
ம ம’ . ப�ததம, வ�தம, 
�கலஷமம ஆ��ய 

ர+ரதத�ன மககணங�0�ன 
ம&�னல (ங�ண+ற+ண+ஸ+&+ம+ ஷ+ய+ t ல+ம+ C�ல+க+ம+ம+ ) &�னறயகவ 
ன�ய�0பபடடத. அரபப க0�ரச
� மடடம அலல. 
+யக��ய ச��ஞ
ம ‘ஸடர�ங’ 
�த ம. அனத 
மடடம கப�டட�ல அடகய�ட எணனணனய &+க�� கம �னய வறவற எனற ஆக�க கடயத. அரபப 
ஒர ச��ழ ச��ழபப�  சப�ரள �லனவகக வழவழபனபயம ம�ரதததனனமனயயம அ0�க�க கடயத. 
இகத இரணட ��ரணங�ளக��� மனலய�0தத�ல அரபபககப பத�ல ச
மபரதத�ச ச
டய�ன 
இனலனயகய�, பழங�ஞ
� (அத�வத க&றற வடதத �ஞ
�) னயகய� உபகய���தத ர. எங�ள ஊர�ல 
வ�ழநத மனலய�0��ள அபகப�த மலப�ர, ச
னன  ம���ணதத�ல இரநதத�ல தம�ழ &�சடஙகம அரச 
உடபட எலல�த தனற�0�லம மனலய�0��ள &�னறயகவ ��ணபபடட ர. அவர�ள இபபடச ச
யத 
ப�ரதத�ரக��கறன. ஆ �ல ச��ஙக &�டடத தம�ழர�0�னடகய இத வழக�ம இலனல.
அரபபக �லனவ தனலககதத�ன. உடமப�ல வழ�யம எணனணனய எடக� 
+யக��யத தளடன பசன
ப 
பயறற ம�னவக �லநத�ர�ள. சவறம 
+யக��னயப கப�டட�லம உடமபககக ச�டதல ஒனறம 
இலனல. எனற�லம இநதக �லனவ 
ரமததகக அத��ம ச�ம�� இரககம. பயதத ம�வடன ச��ஞ
ம 
�டனல ம�வ �லபபனதயம கடக �ணடரக��கறன. 
�ற கழநனத�ள எனற�ல 
+யக��கய ��னடய�த. 
அவறற�ன ம�ரதவ�  
ர+ரததகக சப�ரததம�� ‘பயததம ம�னவ’ மடடகம பயனபடதத� �ர�ள.
ஒர மனற எங�மம�வகக அமனம கப�டட வ�டடத. அபகப�சதலல�ம அமனம வன�க ��யச
ல�ள 
(சபர�யமனம, 
�ன மனம, தடடமனம, மணலவ�ர�, சப�னனகக வ+ங��, இதத�ய�த�) வநத�ல , C�ரம 
&�னற ப�னனம பதத�ய உணவ ச��டக�பபடடத. சடனட அத��ர�ககம சப�ரட�ள எலல�கம வ�லகக. 
உஷணதனதத தண�க� த� ம எணனண கதயததக ச��ள0 கவணடம. ஆ �ல 
+யக��ய ச��ஞ
ம 
உஷணம எனபத�ல அனமத�க�பபடவ�லனல. சவறம அரபனபத கதயக�ச ச
�ன �ர�ள. 
+யக��ய 
இலல�த கநதல�ல�ரநத எணனண எபபடப கப�கம எனற அமம�வகக ஒகர மனலபப. ஆ �ல, 
கதயததப ப�ரதத கப�த ஆச
ர�ய�ரம�� அரபப மடடகம கவனலனய ச
வவக  ச
யத மடதத 
வ�டடத.
எணனணக க0� எனற�கல �ணண�ல 
+யக��யததள வ�ழநதவ�டம 
�ற�ய அப�யம எபகப�தம 
உணட. மக��யம��ச 
�றவர�ள ‘தனலய�ல 
+யக��ய இரககமகப�த �ணனண இறக� மடகச��ள’ 
எனற அமம�க�ள படததப படததச ச
�லல�ய�ரநதம, அவர�ளனடய இயறன�ய�  ஆவல� �லம 
தடபப� �லம உநதபபடட 
�ல 
மயங�0�ல �ணனணத த�றநத வ�டவ�ர�ள. அபபறம �ண 
எர���றசதனற அழத ஊனரக கடடவ�ர�ள. இநத வ�ஷயதத�சலலல�ம 
�றம��ள கதவனல ச��ஞ
ம 
அமம� ச
�ன பட க�டட�ர�ள.

�லர எணனண கதயததக ச��ளளமகப�த ��த�லம இரணட ச
�டட &லசலணனண வ�டடக 
ச��ளவ�ர�ள. இநத வழக�ம எங�ள வ+டடல இலல�தத�ல எ கக இநத அனபவம இலனல. 
ட�கடர�0�டம ச
�ன �ல, இத கடகவ கட�த, ச�டதல எனற�ர�ள. அகத 
மயம &�ன ப�ரதத 
வனரய�ல ��த�ல எணனண வ�டடக ச��ளபவர�ள &னற��தத�ன இரநத�ர�ள.
ப�ன �0�ல �ணகடன, வட&�டடல எணனண கதயதத வ�டவதறச�னற இரககம த � ஆட�ன0 
(அனத அவர�ள ஒர �னலய�� வ0ரதத�ரக��ற�ர�ள) மக��யம��, க0�ர ம�தங�0�ல சபர�ய 
ம �தர�ள ‘ம�ல�ஷவ�ல�’ னவ வ+டடகக அனழதத தனலய�ல�ரநத ��லவனர வ�ஸத�ரம�� எணனண 
கதயததக ச��ளவ�ர�ள. சபரமப�லம �டச�ணனணய�� இரககம. 1956 வ�க��ல ஸ�. ஐ. ட (
�. ம�. 
ஞ�) எனற ��நத�ப படதத�ல ‘கதல ம�ல+ஷ’ எனற ம�மத ரஃப�ய�ன ப�டட சபர�ய ‘��ட’ ஆய�றற. 
அநத இன
ய�ன மன ண�ய�ல &ன�சசனவ &ட�ர C� � வ�க�ர பமப�ய�ன �டற�னரய�ல எணனண 
ம�ல�ஷ கப�டவ�ர. இத பலரககம ஞ�ப�ம வரககடய, ப�ரபலம� சத�ர ஸ+ன. இனறம, பமப�ய 
ச
�ப�தத�ய�ல ம�ல+ஷ வ�ல�க�ள ன�ய�ல கபப�யடன அனலவனதக ��ணல�ம.
தம�ழ &�டடலம எ கக இரணட தனலமனற�ளகக மனப &�வ�தர�ள கவரம ச
யதவ�டட 
எணனணயம கதயதத வ�டவ�ர�0�ம. அநத &�ட�0�ல எலகல�ரககம ‘�டடக கடம�’ இரநதத�ல 
&�வ�தர�ளகக வ�டகன�ய�0ர�0�ன தனலய�ல அத�� கவனல இரநத�ரக� மடய�த. ஆ �ல என 
��லதத�ல கடம� மனறநத ‘��ர�ப’ வநதவ�டட படய�ல, அவர�0�ன �வ ம வ�தவ�தம�  
‘�டடங’க�0�ன ப�ல த�ரமபகவ, ‘ம�ல�ஷ’ �னலனய அவர�ள மறநத�ரக�க கடம.



&னற�: உய�ரனம, ம�ரச 2005 

பணம ��
�ன பர�ண�மம

பணம ��
�ன பர�ண�மம - எஸ.வ�. ர�ம��ரஷணன

ஓர�டந த �கல
&�னல&�லல�த ல�� �கல
உரணகட�டடம
பணங��ச
னம
உரவம�  சப�ரக0
’கவனலக��ர�’ படதத�ல (1949) ஒர ப�டல.

எ கக ஏழ வயத ஆ கப�த (1944) ஒர அ
�த�ரணம�  

மபவம &��ழநதத. அதத�ன ஓடனடக ��லண�வ�ன ப�றபப.
��லண� எனபத ஒர ரப�ய�ன 1/64 பகத�. இனற அதறக 
அரததகம இரக� மடய�த. ஆ �ல அனனறய கதத�ய�ல 
அதறக ம�டட�கய� கதங��ய பரப�கய� வ�ங� மடயம. 
‘
�ன க ��0�ஸ ப
ங�0�டம’ அத��ம��ப பழங��யத 
��லண�க�ளத�ன. ��லண�த�ன கழநனத�0�ன அடபபனட 
&�ணயசமனகற ச
�லலல�ம. அதவனரய�ல வழங�� வநத 
��லண�வக��  ச
பப &�ணயங�ள சபர�த��வம �றததப 
கப�யம 
�ல 
மயங�0�ல பசன
க �0�மப ப�டததம 
��ணபபடம. ஐமபத ஆணட�ளகக மநனதய வ�ககட�ர�ய� 
ம��ர�ண�ய�ன ��லண�வ�ல�ரநத என ��லதத�ன ஆற�ம 
C�ரஜ 
க�ரவரதத� படம சப�ற�தத ��லண� வனரய�லம 
இகதகப�லதத�ன இரநத . ஆ �ல த�டசரனற மன0தத 
பத�ய ��லண�கவ� அதவனர க�டடர�த அத�
யம�� 

&டவ�ல சபர�ய ஓடனடயடன ‘வ�ஷர’ ம�த�ர� வ�0ங��யத. ப0ப0சவனற தங�மகப�ல ம�ன �யத. 
இத கழநனத�0�ன உள0ங�ன0க ச��ளன0 ச��ணடத�ல அத�
யம இலனல. அகத 
மயம, 
சபர�யவர�0�ன ப�ரனவ கவற வ�தம�� இரநதத. அர
�ங�ம ‘ப�பபர’ ஆ��க ச��ணடரக��றதகப�ல 
இரக��றத எனற பலரம ச
�ன �ர�ள. ஆங��கலகய ஆட
� அஸதம�க� 
ஆரமப�ததவ�டடசதனறகடப பலரககத கத�னற�ய�ரநத�ல அதவம &�Cகம. உணனமய�ல யதத ��லச 
ச
லவ�0�ல ‘கப�ணட’ய���க ச��ணடரநத ப�ர�டடஷ இநத�ய அரசககக கனறநத ச
லவ�ல 
மடடம�  &�ணயங�ன0த தய�ர�பபனதத தவ�ர கவற வழ�ய�ரக�வ�லனல. அத �ல த�ம�ரச ச
லவ 
கனறநதசதனற�ல அர
�ங�தத�ன மத�பபம த�ழநத கப�ய�றற. 

ஓடனடக ��லண�வ�ன ப�ரத�பதனதச ச
�லலமன ஐமபத வயதககக �+கழ உள0வர�ளக��� 
அனனறய &�ணயங�ன0 (coinage) பறற�யசத�ர அற�ம�ம கதனவபபடல�ம.
சமடர�க மனறசயனபத, ஆய�ரததத சத�ள0�ய�ரதத &�றபத�0�ல ப�ட பதத�ங�0�ல மடடகம 
இரநதத. &னடமனறய�ல இரக�வ�லனல. ம�னவ &�றனவ அ0வ�0�ல�ரநத &�ணய ம�றற வ���தம 
வனர எலல�ம த�ற�ஷ� (ப�ர�டடஷ) மனறத�ன. �னடககப கப� �ல ஒனறனர வ+ன
 ரனவனய 
&�றததம ஒர பட உபனப அ0நதம ச��டததவ�டட ஒர ரப�ய ஏழனர அண� (1-7-6) எனற வ�னல 
ச
�லலவ�ர�ள. ஒர ரப�யகக 192 தமப�ட. அதறக ஆங��லதத�ல னப (Pie) எனற சபயர. 
இலஙன�ய�லம ஆட
� ச
லதத� வநத அகத ப�ர�டடஷ�ர ரப�யகக 100 
தம (Cent) எனற னவததப 
பள0�ச 
�றவர�0�ன ப�ரதனதக கனறதத�ர�ள. ஏக � இநத�ய�வகக அநதக �ரனணனயக 
��டடவ�லனல.
அகத�ட �ணகக &�னறவ�டவ�லனல. ப �சரணட தமப�ட�ள க
ரநதத ஒர அண�. அதகப�ல பத� �ற 
அண�க�ள க
ரநத�ல ஒர ரப�ய ஆகம. இசதலல�ம ப�ர�டடஷ இநத�ய�வ�ல அத�வத 
ம���ணங�0�ல. ம��ர�C�க�ள ஆணட சகத
 
மஸத� ங�ள ரப�யககக �+ழபபடட &�ணயங�ன0த 
தததம ப�ண�ய�ல அச
டதத . உத�ரணம��, த�ரவ�ஙகர�ல 
க�ரம இரநதத. &மம ஊர�கல “அவன 
ன�ய�கல &�ல ��ச க
ரநத கப�சச, த�ம�ர ஏற�டதத” எனற ச
�லவத கப�ல த�ரவ�ஙகர�ல “அவன 



ன�ய�கல &�ல 
க�ரம க
ரநத கப�சச . . .” எனற கபசவ�ர�ள. இரபதசதடட 
க�ரம ஒர ‘
ரக��ர 
ரப�ய’ (த�ரவ�ஙகர ரப�ய.) ப�ர�டடஷ ரப�ய�ன மத�பப இனனம ச��ஞ
ம கடதல. அத�வத 28 ல 

க�ரம. இத�ல இரணட வ�க �தங�ள. த�ரவ�ஙகர�ன 
ரக��ர ரப�ய எனபத ஒர மத�பபத�ன. 
அபபட ஒர ரப�ய &�ணயம அச
�டபபடவ�லனல. மறறம ப�ர�டடஷ &�ணயம 
மஸத� ங�0�ல 
ச
லலபடய�கம. ஆ �ல 
மஸத�  &�ணயங�ள ச
னன ய�கல� க��னவய�கல� 
ச
லலபடய��வ�லனல.
ஒர ரப�ய, எடடண� (இனனறய 50 னப
�), &�லண� (25 னப
�), மறறம இபகப�த இலல�த 
இரணடண�, ஓரண�, அனரயண�, ��லண�, தமப�ட எனற &�ணயங�ள இரநத . வ�ககட�ர�ய� 
ம��ர�ண� ��லதத�ய (அவரனடய உரவம சப�ற�க�பபடட) பனழய ரப�ய &�ணயங�ள ஏறககனறய 
மழ சவள0�ய�ல ஆ னவ. மதல உல� யததததககப (1914-191 ப�நனதய ஐநத�ம C�ரஜ (1911-35) படம 
கப�டட ரப�ய�ள அனதவ�டத தரம கனறநத�லம �ண�
ம�� சவள0�த�ன. எ ககத சதர�நத ஆற�ம 
C�ரஜ 
க�ரவரதத�ய�ன (படடம : 193 ரப�ய�ள இரணட�வத உல� யதததத� �ல (1939-45) கமலம 
ப�த�க�பபடடக ச��ஞ
ம ப�வம�� இரநத . அவறற�ன சவள0� எனட 6/16 கத�ல� எனற க�டட 
&�ன வ. (ரப�ய &�ணயதத�ன எனட ஒர கத�ல�.) சதநத�ரம வரம தரவ�ய�ல (1947) மதன மனறய�� 
சவள0�கய இலல�மல &�க�ல� �ல ஆ  ஒர ரப�ய &�ணயம சவ0�ய�டபபடடத. ஒர பக�தத�ல பல� 
கப�டடரநதத. சவள0�கய இலல�மல ரப�ய�? &மப மடய�த ��ழவர�ள “�ல� மறற�வ�டடத” எனற 
அங�ல�யதத�ர�ள.
அனர ரப�ய எனபத ஏறககனறய ரப�ய�ன ப�த� அ0வ�லம &�லண� &�ணயம (இனதப சப�தமக�ள 
‘பணம’ எனற ச
�ன �ர�ள) அத�லம ப�த� ன
ஸ�லம வடடம�� இரநத . ஆ �ல ஒர பணதத�ன 
ப�த� மத�பப ச��ணட இரணடண�கவ� அ0வ�ல &�லண�னவவ�டப சபர�த��வம உரவதத�ல 

தரம��வம இரககம. ஓரண� &�ணயம வடடமம அலல�த 
தரமமலல�த ஒர அலங��ரம�  
டன
 �ல இரககம. இரணடண�வ�ன ஒர 
�ன  ன
ஸ ப�ரத� கப�லக ��ணபபடட அனரயண� 
&�ணயமம உணட. இனவ எலல�ம &�க�ல �லநத அலலத �லக��த சவவகவற உகல��க �லனவ�ள. 
அதறகம �+கழ இரநத ��லண�வககம தமப�டககம அநத அநதஸத ��னடய�த. அனவ சவறம 
த�ம�ரதத� �ல அடக�பபடடனவ. ம�ன
�ரம சபர�ய அ0வ�ல தர இடங�ளகக அனபபபபடம வனர 
(electrical transmission) ச
மப�ன வ�னல மத�பப ம��க கனறவ�� இரநத�ரக� கவணடம. அத �லத�ன 
“என ��டகட ச
பப�ல அடதத ��ச கடக ��னடய�த” எனற வ�க��யம வநத�ரக� கவணடம. 
எ ககத சதர�நதகப�த 
�த�ரணம��ப ப�சன
க��ரர�ளககக ��லண� கப�டட�ர�ள. அதறக மன, 
அத�வத இரணட�ம உல� யததம வநத வ�னலவ�
��ள �ணடபட உயரம வனர, ப�சன
க��ரர�ளகக 
ஒர தமப�டத�ன ச��டதத�ர�0�ம. ஆ �ல 1945 ல ஒர தமப�ட ச��டதத�ல ப�சன
க��ரர�ள 
மனறதத�ர�ள. “&+கய னவததகச��ள” எனற கட எபகப�த�வத ச
�ன �ர�ள. பழ � கப�னற 
க��ய�ல�ளககச ச
லபவர�ள ம�தத�ரம ப�ன �ல சவக��லமவனர கடத தமப�ட ச��டதத ர. மனல 
ஏறம வழ� ச&ட� இரணட பக�மம நறறக�ணக��  ப�சன
க��ரர�ள உட��ரநத�ரபப�ர�ள. 
அவர�ள எலகல�ரககம ஆளககக ��லண� ச��டததக �டடபடய���த. தவ�ரவம, தனலகக ஒர 
தமப�ட எனற�லகட அவர�0�ன த� 
ர� �சலகன &லலபடய�� இரககம�தல�ல இத 
இர
�ர�ரகககம அனகலம�� இரநதத. ஐமபத�0�ல தமப�ட�0�ன பழக�ம �னடவ+த�ய�ல அடகய�ட 
அறறப கப�யவ�டடத. ஆ �ல பழ �ய�ல 
�லலனற வ�றகம வ�ய�ப�ர��ள ஒர ரப�யகக 150 எனற 
வ���ததத�ல தமப�ட &�ணயங�ள ச��டபப�ர�ள. (எணண�ப ப�ரதத�ல இனதவ�டக கனறயம எனற 
ச
�ன �ர�ள. ஆ �ல மர�ன தர�
 ததகக மனல ஏறம அவ
ரதத�ல ய�ரம எணண� த��த 
சதர�யவ�லனல!)
இநதத தமப�ட�ள ப�சன
க��ரர�ள ன�ககப கப�யத த�ரமப அகத �னடக��ரர�0�டம ர�தத�ர�ககள 
வநத க
ரநதவ�டம. அவர�ள அனத எடததகச��ணட ப�சன
க��ரர�ளகக ரப�ய��வம 
அண�வ��வம ச��டபப�ர�ள. அத�லம �ம�ஷன அடக��மல ஆணட�ளகக அவர�0�ன 

மப�தத�யதத�ன மழ மத�பப ��னடதத�ரககம� எனற எ ககத சதர�யவ�லனல.
மதல�ல ஒர ரப�யகக உகல�� &�ணயமத�ன இரநதத�ம. அத�வத க&�டட ��னடய�த. எ ககத 
சதர�நதகப�த ஒர ரப�யககக ����த க&�டடம இரநதத. அதவம யதத ��லதத�ல த�ன 
சத�டங��றற�ம. இத�லம அர
�ன மத�பனபக கனறககம ஒர வ�ஷயம இரநதத. ஐநத, பதத, நற, 
ஆய�ரம ரப�ய க&�டட�ள எலல�வறற�லம ர�
ரவ ப�ஙக �வர ர ஒர உறத� சம�ழ� அ0�ததக 
ன�யபபம னவதத�ரபப�ர. அதனபட எவரம ரப�ய க&�டடக�ன0 ரப�ய�� �C� �வ�ல 
ம�றற�கச��ள0 உர�னம உணட. அதறக அரததம அநத அ0வ சவள0�னயத த�ரபப�க ச��டக� அரச 
�டனமபபடடரநதத எனபகத. அத�வத அர
�ங�ம ன�ய�ரபப�ல கவணடய சவள0�னய னவததக 
ச��ள0�மல இஷடபபட �ரனஸ� க&�டட அடக� மடய�த. அடபபனட (ஒர ரப�ய க&�டடல 
&+த�ததனறச ச
யலரத�ன ன�சயழதத�டடரபப�ர.) &�ணயம�  ரப�னயகய ����தம�� அடபபத 
எனற கறகக வழ�னய ஆங��ல ஆளன�ய�ன மதல 180 ஆணட�ளகக எவரம &�ன ததப 



ப�ரததத�லனல. ஆ �ல ரப�கய க&�டட�� வநத ப�றக இபகப�த உயர மத�பப க&�டட�ன0க 
�C� �வககக ச��ணட ச
னற�லகட அவர�ள அநத அ0வ ஒர ரப�ய க&�டட ச��டதத�ல 
கப�தம எனற ஆ��வ�டடத. இத அர
�ங�ம இஷடபபட க&�டட அச
டக� அன
ரனணய�ய�றற. 
பணவ+க�மம அத��ர�ததத.
யதததத� �ல அத��ர�ததத பணபபழக�மம பணவ+க�மம மடடமலல. எலல�வறறககம தடடபப�ட, 
�டடப�ட ஏறபட (ப�ன �ல ர�C�C� &�ம�ரணம ச
யத) ‘�ணடகர�ல சபரம�ட னலச
னஸ ர�ஜயம’ 
அபகப�தத�ன சத�டங��றற. அதறகத தகநதவ�ற லஞ
 ஊழலம �றபபச 
நனதயம தனலசயடதத . 
வ�ய�ப�ர��ள பலர �றபபச 
நனதய�ல ச��ளன0யடதத ர எனற�ல அத���ரம இரநத இடதத�ல 
இதவனர இலல�த அ0வகக லஞ
 ல�வணயம சபர��றற. த�டசரனற (1945 இல எனற 
&�ன க��கறன) னவஸர�ய�ன &�ரவ�� 
னப - இனனறய மதத�ய அனமச
ரனவ கப�னறத - ஒர 
சவடகணனடத தக��ப கப�டடத. ஆய�ரம ரப�ய க&�டட�ன0 இனற�ல�ரநத ச
லல�த எனறத 
அநத ஆனண. த�ங�ள &�ய�யம�  வழ�ய�ல 
மப�த�தத பணதனதயம பலர ஆய�ரம ரப�ய க&�டட�� 
னவதத�ரக�ககடம. (அபகப�சதலல�ம வங��ய�ல பணம கப�டம வழக�ம இனற கப�ல 
வ0ரநத�ரக�வ�லனல எனபனத &�ன வ�ற ச��ள�.)
அவர�ள அநதப பணம தங�ளகக எபபடக ��னடததத எனற ச
�லல� அநத க&�டட�ன0 ர�
ரவ 
ப�ங��கல� அலலத இமப+ர�யல ப�ங��கல� (ஸகடட ப�ங��ன அனனறய சபயர) ம�றற�கச��ள0ல�ம. 
ஒனற இரணட க&�டட�ன0க ச��ணட கப� �ல அவர�ள ஆடக
பனண இலல�மல ச��டதத 
வ�டவ�ர�ள. ஆ �ல லட
க �ணக��ல ச��ளன0யடதத க
ம�தத னவதத�ரநதவர�ளகக ம��க �ஷடம. 
இத�ல சபர�தம ப�த�க�பபடடவர ச
னன  ம���ணதத�ன அனனறய சவளன0க��ர �வர ர ஸர. 
ஆரதர க��ப எனற பரவல�� &மபபபடடத. 
�த�ரணம�� ப�ர�டடஷ �வர ர�ள லஞ
தத�ல ஈடபட 
ம�டட�ர�ள. ஆரதர க��ப யதத��லக ��றற அடககமகப�த தறற�க ச��ணடவர. வரதத� உல��ல 
சபரம பள0��ள 
�லனரத தனணகக அனழதத மடநத வனர �றபபப பணதனத ம�றற�க 
ச��ணட�ர�ம க��ப. எங�ள க��யமததர�ன ப�ழசபறற சத�ழ�லத�பர ஒரவர - �வர ரகக ம�� 
கவணடயவர - இரணட லட
ம ரப�ய இதகப�ல ம�றற�க ச��டதத�ர�ம. அநத &�0�ல ஒர லட
கம 
ம��ப சபர�ய சத�ன�. அனத உனடயவர�ன0 ‘லக£த�பத�’ எனற உ
தத�ய��ச ச
�ன  ��லம.
ரப�ய அண� னப
�க �ணகக 
�க�ல� த. சமடர�க மனற கப�ல பஜயதனதச க
ரதத�ல ��ர�யம 
ஆ��வ�ட�த. உத�ரணம��ப பள0�ககடதத�ல ஒர �+ழ வகபபக �ணகக ப�னவரம ர+த�ய�ல 
அனமநத�ரககம.
ர அ னப *
147 13 7 x
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___________________________
2365 9 4
(* ரப�ய, அண�, னப
�)

இநதக �ணகன�ப கப�டவத� �ல மதல�ல 7 தமப�டனய 16ஆல சபரக��, வரம 112 ஐ 12ஆல வகபபத 
மதல �டடம. ம+த� வரம 4 தமப�ட�ன0 அஙக�கய வ�டடவ�டட வகததல�ல கதறம 9 மழ 
அண�க�ன0ப பதத�ரம�� னவததக ச��ள0 கவணடம. அடததத 13 அண�க�ன0ப பத� �ற�ல 
சபரக��க ��னடககம 208 அண�வடன ன�ய�ல னவதத�ரககம 9 அண�க�ன0ச க
ரததக ச��ள0 
கவணடம. அனத 16 ல வகதத�ல ��னடககம ம+த� 9 அண�னவ அண�க �ணக��ல வ�டடவ�டட ஈவத 
சத�ன�ய�� 13 ரப�னய ன�ய�ல னவதத�ரநத ர.147 ஐப பத� �ற�ல சபரக��க ��னடககம 2352 
ரப�யடன கடட சம�ததம 2365 ஐ ரப�யக �ணக��ல எழத� �ல �ணகக மடநதத. இனதப 
படபகப�ரககப ‘கப�ர’ அடதத�கல� தனல சறற� �கல� &�ன அதறகப சப�றபப�0� அலல. பணக 
�ணகக எனபத அபபடதத�ன இரநதத. இபகப�த� �ல இநதக �ணகன�ப கப�ட சபரமப�கல�ர 
��லககலடடனர &�டவ�ர�ள. அனகற� ஒனபத வயதக கழநனத�ள இனதக ����தம, சபன
�ல 
(அலலத 
�கலடட, பலபபம) மலம �ணக��டட�ர�ள. 
�ல 
மயம தபப கப�டடக கடடம 
வ�ங�� �ர�ள. அலலத சபஞச கமல ஏற� &�னற�ர�ள. &�ன �ணககப ப�டதத�ல மக��� இரநதத�ல 
இனத அனபவ பரவம��ச ச
�லல மடயம. இபகப�தகட &�ன எழத�ய�ரககம ம�த�ர�க �ணக��ன 
வ�னட தபப�� இரநத�ல ஆச
ர�யபபட ம�டகடன. &லல கவன0ய��க கடட னவக� எங�ள 
வ�தத�ய�ர�ள இனற இலனல!
த�ரவ�ஙகர &�ணயதனதப பறற�ச ச
�னக ன. அஙக� இரணடவ�த &�ணயங�ள பழங��யத�ல, 
இனதவ�டச 
�க�ல�  �ணகக�ள ச��டததப ப�ளன0�0�ன உய�னர வ�ஙகவதறக ச
��ர�யம�� 
அனமநதத. 137 ரப�ய ‘
ரக��ர &�ணயதனத’ ப�ர�டடஷ &�ணயம�� ம�றற� எனற பள0�ககடக 
�ணகக�ள ச��டபப�ர�ள. 137 ஐ இரபதசதடட 
க�ரதத�ல கண�க� (சபரக�) கவணடம. வரம 



வ�னடனய 28 ல 
க�ரதத�ல வகதத�ல ப�ர�டடஷ &�ணய மத�பப ��டடம.
சதநத�ரம வநத பதத�ணட ��லதத�றகப ப�றக, 1958 ல எனற &�ன க��கறன. க&ர அரச சமடர�க 
மனறய�ன அடபபனடய�ல அனமநத &�ணயச 
+ரத�ரதததனதக ச��ணட வநதத. ரப�ய அபபடகய 
இரக�, இலஙன�ய�ன 
தம கப�ல, அத நற பதக ��ச�ள ஆக�பபடடத. பதக��ச ‘&ய� னப
�’ 
எனற சபயர சடடபபடடத. 
ர�ய�  சம�ழ�சபயரபபத�ன.
பத�ய ��ச மக�ளககப பழக�ம�கம வனர 
�ல வரடங�ளககப பனழய &�ணயங�ளம கடகவ 
அனமத�க�பபடட . ஆ �ல பத�த��ப பத�பப�க�பபடவ�லனல. தவ�ரவம ச��ஞ
ங ச��ஞ
ம��த 
த�ரமபப சபறறகச��ணட உரக�பபடட  எனற &�ன க��கறன. ஆ� ��லக��ரமதத�ல அனவ 
வழக��ல�ரநத மனறநசத�ழ�நத . ஆ �ல இத &�லண�, எடடண� இரணடககம சப�ரநத�த. பத�ய 
��சகக &�லண� 25 னப
�வ��வம எடடண� 50 னப
�வ��வம �ச
�தம�யப சப�ரநத�யத�ல அனவ 
&+டபபதறகத தனடகயதம இலனல. ஆ �ல அவறற�ன பத�ய பத�பப�ள அண�க �ணக��ல 
எழதபபடவ�லனல. 25 னப
� அலலத 50 னப
� எனகற கற�க�பபடட . அகத 
மயம அவறற�ன 
பனழய &�ணயங�ளம ச
லலம.
இரபதனதநத னப
�வககக �+கழ பத�த��க ச��ணடவரபபடட &�ணயங�ள வரம�ற (ஒர) &ய� 
னப
�, இரணட &ய� னப
�, ஐநத &ய� னப
�, பதத &ய� னப
�. ப�ன �ல இரபத னப
� 
&�ணயமம சவ0�ய�ய�றற (இபகப�த ��ணபத அர�த.) &�லண� எடடண� தவ�ர மறற பனழய 
&�ணயங�0�  தமப�ட, ��லண�, அனரயண�, ஓரண�, இரணடண� மதல�யனவ பத�ய ��சக 
�ணக��ல சப�ரநத�தத�ல 
�ல 
�க�ல�ள ஏறபடட . அதவனர, பல சப�ரட�ளகக ஓரண� அலலத 
இரணடண� எனற வ�னல &�ரணய�க�பபடடரநதத. உத�ரணம�� சகத
ம�தத�ரன (த� தத�ள) 
ஓரண�வ�� இரநத வநதத. &ய� னப
� மத�பப�ல இத 6 ர னப
�வ�கம. சத�னலயடடம எனற 
ப�ரத�கக ர னப
� &ஷடதத�ல அபபதத�ர�ன�ய�ன &�ரவ��ம அனத 6 &ய�னப
� எனற &�ரணய�ததத. 
&லலவர�ளககக ��லம இலனல எனபத கப�ல சகத
ம�தத�ரன அத�ல�ரநத க+ணமனடநத 
�ல 
ஆணட�0�ல மடபபடடத. ‘��நத’கவ� இரணடண�வகக வ�றற வநத பதத�ர�ன�. அதன 
ர�ய�  
&ய� னப
� மத�பப 12ல வரம. ��டடய மத�பப எனற ச��ளன�னயக �னடபப�டதத அனத 13 
&ய�னப
� எனற னவததவ�டட�ர�ள. ஆ�, &�ணய 
+ரத�ரதததத� �ல ��நத பதத�ர�ன� ப�ரத�கக ல 
னப
� ல�பம அனடநதத. Unearned income எனற ச
�லலல�ம! கமதம, வ��டன, �ல�� கப�னற 
&�லண�ப பதத�ர�ன��ள ப�த�க�பபடவ�லனல. &�லண� எனபதறகப பத�ல 25 &ய� னப
� எனற 
வ�னலனய எழத� �ர�ள. வ�னல அகதத�ன.
இதகப�ல பல 
�ம�ன�ள ப�த�க�பபடட . சபரமப�லம ��டடய மத�பப வ�ய�ப�ர��ளககதத�ன 
அனகலம�� அனமநதகத தவ�ர ந�ரகவ�ரக�லல. ஒனறனர அண� வ�றற பல சப�ரள�ளம 10 
னப
�வ�� உயரததபபடட  (+1 னப
�) இசதலல�ம rounding off எனற சபயர�ல &டநத 
அ&�ய�யங�ள. இத �ல ஒர 
�ற�ய அ0வககப பணவ+க�ம அத��ர�ததத எனற கடக க�டடரக��கறன. 
அகத 
மயம (1957-62) சத�டங�� இரநத இரணட�வத ஐநத�ணடத த�டடதத� �லம இரக�க கடம. 
அதத�டடதத�ல பணவ+க�தனத உணட பணணம அம
ங�ள &�னறயகவ ��ணபபடட . வலத
�ர�ய�  
ம�ன மஸ� �யம இடத
�ர�னயச க
ரநத பகபஷ கபத�வம இதத�டடதனதத த�க��க ��ர
�ரம�� 
எழத� �ர�ள. ஆ �ல பணம என கம� வ+ங��க ச��ணகடத�ன கப�ய�றற.
ஆரமப ��லததகச�னற, அனர &ய� னப
� &�ணயம ஒனனற அச
டதத�ரநத�ல இதகப�னற 
�ல 

ங�டங�ன0 அரச தவ�ரதத�ரக�ல�ம. 
�ல ஆணட�ளககப ப�றக அனத வ�பஸ சபறற�ரக�ல�ம. 
ஏக � இனதச ச
யயவ�லனல. 
�ல ஆணட�0�கலகய பணவ+க�ம ஒர &ய�னப
�, இரணட &ய� 
னப
� &�ணயங�ன0ப பழக�தத�ல இரநத வ�ரடடவ�டடத. இனனறய இன0ஞர�ள பலர ஒர &ய� 
னப
� எனற ��ன
க �ணண�லகடப ப�ரதத�ரக� ம�டட�ர�ள. ஆ �ல ச��ளன� அ0வ�ல (in 
theory) இனறம அத ச
ல�வண�ய�ல இரககம &�ணயமத�ன. &ய� னப
�னவத சத�டரநத 
ப�ன �ட�0�ல ஐநத னப
�வம ப�ன ர பதத னப
�வம ச��ஞ
ங ச��ஞ
ம�� மனறநத . இனற 
இரபதனதநத னப
�த�ன கனறநதபட
 &�ணயம�� வ�0ஙக��றசத ல�ம.
எத எபபடய�ரநத�லம �ணகக ம��வம சலபம���ப கப� த. எலல�த சத�ன��ளககம ஒர த
ம 
பள0�னய இநதப பக�கம� அநதப பக�கம� &�ரதத� �ல சபரக�லம வகததலம மடநத கப�ய� . 
அலலத னப
� ரப�ய��கவ� ரப�ய னப
�வ��கவ� ஆ��வ�டடத. இதன வ�ன0வ��க �ணகக 
வ�தத�ய�ர�0�ன ம��னமயம கனறநத கப�ய�ரக�ககடம!
ஆ �ல இதறச�லல�ம ச��ஞ
 ��லம ப�டததத. ஆரமப &�ட�0�ல பரவல�  கழபபம இரநதத. 
படததவர�ள படக��தவர�ன0வ�ட அத��ம��த தபப ச
யத�ர�ள. எ கக ஞ�ப�ம இரக��றத, 
�லலர� ம�ணவ �  &�ன ச
னன கக ரய�ல�ல வரமகப�த என �டம ஒர வயத�  ம�த 
அனப��ப கப
�க ச��ணடரநதவர, ச
னடரல வநதவடன அடதத &�ன0க���ப ப �வகக ஒர 
டகச�ட வ�ங��த தரச ச
�லல�க க�டடக ச��ணட�ர. பணமம ச��டதத�ர. &�னம &லல 
ப�ளன0ய�� ஓடப கப�ய வ�ங�� வநத ச��டதகதன. ஆ �ல பக��ங ��0�ரக ஆற அண�வககப 



பத�ல தவறதல�� ஆற னப
� ப�க�� ச��டததவ�டட�ர. (அபகப�த &ய� னப
� வநத பத�த, 
எலகல�ரகம இத கப�னற தபப�ள ச
யத ச��ணடரநத 
மயம.) &�னம �ணனண மடகச��ணட 
வ�ங��கச��ணட வநத சபரனமகய�ட அநத அமம�0�டம 
மரபப�தகதன. அவரககக �ழகக �ண 
கப�லம, உடக  தபனபச சடடக��டட �ர. &�னம 
�ரமதனதப ப�ர�மல ச��ணடரகக ஓடச 

ர�ய�  
�லலனற வ�ங�� வநகதன. ஆ �ல அனதக ச��டககமகப�த டகச�டனட அவர�டம 
ச��டக� மறநதவ�டகடன. 
�லலனறனயக �ணண�ல எணனண வ�டடகச��ணட எணண�ய அநத 
ம�ம�யம இனத �வ �க��மல க��டனட வ�டட வ�டட�ர. &�ன வ+டடகக வநத ப�றக என 
ப�கச�டடல டகச�ட இரபபத �ணட த�டக��டகடன. ர�
ரகவஷன இலல�த டகச�ட (அபகப�த அத 

�Cம.) உடக  வ�ழநதடததகச��ணட ச
னடரலகக ஓடப கப�ய டகச�டனட ‘��ன
ல’ பணண� 
பணதனதத த�ரபப� வ�ங��யதகடப சபர�த�லனல. அவர கபசக
�ட கபச
��ச ச
�லல�ய�ரநத ஒர 
சப�த &ணபர�ன சபயனர ம�தத�ரம னவததகச��ணட தபபத தலக�� அநத அமம�0�ன வ�ல�
தனதக 
�ணடப�டதததம பணதனத அனபப� னவதததம ஒர &+ணட �னத!
ப�ன கற�பப : ஒனற ச
�லல மறநத வ�டகடன. ��ரல ம�ரகஸ�ல ‘ஸகடட’ கப�ல ��லக��ரமதத�ல 
அதன அவ
�யம த+ரநத கப�  ப�றக, &ய� னப
�வ�ன ‘&ய�’ பகத� ‘உத�ரநத’ கப�ய�றற (withered 
away) மக�ளம அவர�ன0ப ப�னபறற� அரசம அனத வ�டட வ�டட ர.

�லய�ண ஊரவலம

�லய�ண ஊரவலம - எஸ.வ�.ர�ம��ரஷணன

ஐமபத அறபத வரடங�ளகக மன �லய�ண 
ஊரவலம எனற ஒர �ணச��ள0�க ��ட
� 
அடக �ட ��ணக ��னடததத, ஆட ம�தம, 
ம�ர�ழ� ம�தம கப�னற 
�ல ��லங�ன0த 
தவ�ர. �லய� ணததகக மன த� ம ‘ம�ப 
ப�ளன0 அனழபனப’ (C�  வ�
ம எனறம 
ச
�லவதணட) ஒடட ம�பப�ளன0னயத த�றநத 
��ர�ல1  உட��ர னவதத ஊரவலம�� (வழககச 
ச
�லல�ல இத 
�ல 
ம யம ‘ஊரக��ல’ம��வம 
த�ர�நதத) அனழததச ச
லவ�ர�ள.

&னற�� இரடட  ப�ன ர த�ன ஊரவலம 
&னடசபறம. சபண�ள �லர�லர�  படடப 

படனவ�ள 
ர
ரக�, அவறற�ன Cர�ன�ய� த ��ய�ஸ வ�0க��ன ஒ0�ய�ல ப0ப0க�, மலல�ன�ப 
பவ�ன &றமணதனதப பரபப�க ச��ணட ��ரககப ப�ன &டபப�ர �ள. ��ர இரணட�வத ��யர�ல 
ஆனம கவ�தத�ல &�ரநதச��ண டரககம. மன �லம ப�ன �லம ��ய�ஸ வ�0கக�ன0ச சமக� மட 
ய�மல சமநதச��ணட கல�க��ரர �ள &டபப�ர�ள. அத ஒர சபர�ய ன
ஸ சபடகர�ம�கஸ 
வ�0கக�. ம��வம ப�ர��
ம�  ஒ0�னயயம மணசணணனண மணதனதயம ஒரஙக� 
பரபப�கச��ணடரககம. ஆ �ல அநத மணசணணனண வ�
ம மலல�ன� மணதகத�ட இனழநத 
ச�நதம�  ஒர &ற மணம��கவ கத�னறம. அநத வ�
ன  இலல�மல �லய�ண ஊரவலங�ள 
பர�ம0�க� மடய�த.

அநதக ��லதத�ல ��ர எனபத அபரவம�  வஸத. பல கழநனத �ள ��ர�கல ஏற�ய�ரநத�ரக�ககட 
ம�டட�ர�ள. அத �ல ஊரவலததககக ��ர வநத &�னற உடக கய, �லய�ணததகக வநத 
கழநனத�ள, மக��யம�� ம�பப�ளன0 வ+டனடச க
ரநதவர�ள  ��ண�தத �ணட ம�த�ர� ஓட வநத 
அனத ஆக��ரம�த தகச��ளவ�ர�ள. அபபறம ம�ப ப�ளன0 வரமசப�ழத அவரகக ப�ன ஸ+டடல 
எபபடகய� இடம பணண�க ச��டபப�ர�ள. ஊர வலம சத�டஙகமகப�த அவரகக இரணட பக�மம 
உறவ�  வ�ணட �ள சபரனம தனலச��ள0�மல ச&ரக��யடததகச��ணட உட��ரநத�ரககம. மன 
ஸ+டடல டனரவர�ன &�னல ச&ரக�ட &�னல த�ன. பரமபனர ப�தத�யனத என பத கப�ல இத 
வ�ஷயதத�ல கழநனத�ளகக ஒர உர�னம இரநதத. த+ப�வ0�ககப படட�ஸ ம�த�ர� இநதக கழநனதப 
படட� 0ம இலல�த ம�பப�ளன0 ஊர வலம ��னடய�த; க
�ப�க�வம க
�ப�க��த.




�த�ரணம�� ம�பப�ளன0 சவ0�யரக��ரர�� 
இரபப�ர என பத�ல அவர எபபட இரக��ற�ர 
எனற ஆவல ஊரக��ரர�ள எல கல�ரககம 
உணட. ஆ�கவ ஊர வலம கப�கம வ+த��0�ல 
எலகல�ர வ+டட வ�
றபட�ளம &�னறநத 
��ணபபடம.
மதல &�ள ஊரவலதத�ல ம�பப�ளன0 
மடடமத�ன எனற�ல அடதத &�ள த�ரமணம 
ஆ  ப�றக ர�தத�ர� ஊரவலம இனனம சவக 
கC�ர�� இரககம. இத�ல சபண ம�பப�ளன0 
இரவரம கC�டய�� அமரநத�ரபப�ர�ள. 
அக&�ம�� அகத ��ர��தத�ன இரககம. பஷப 
அலங��ரங�ள ச��ஞ
ம அத��ம�� 
இரக�ககடம. ஊர வலததடன கப�கம கடடம, 
கவடகன� ப�ரதத &�றகம கமபல இரணடகம 

இனற கடதல�� இரககம. “&லல கC�டப சப�ரத தம” எனற ம��ழபவர�ன0யம ம த�ர 
வ�ழததபவர�ன0யம தவ�ர ப�ரதத வய�ற எர�பவர�ளம ஊரக��ரர கடடதத�ல இரபபர. �லய�ண 
வ�ரநத� �கல� அனலச
 ல� �கல� அடதத &�ள மணமக� 0�ல ய�ரக��வத உடல&�னல 
றற 
ப�த�க�பபடட�ல “சப�லல�தவர �0�ன �ண�ளத�ம ��ரணம” எனற ச
�லலபபடவத வழக�ம� 
ய�ரநதத.

&�றபத�ளககம மநத�  ��லதத�ல ஊரவலதத�ற��� 
�ரடட வணட�ளம &�னறய இரந த�ரக� 
கவணடம. 
�ல ஊர�0�ல இனனம ச��ஞ
ம ப�க�� இரந த . 1950 ல த�ணடக�லல�ல ஒர 
த�ரமணதத�றகப கப�ய�ரநகதன. சபணண�ன தநனதய�ல “வ�
�ர�த தக ச��ணட வ�” எனற அனப 
பபபடடவர த�ரமப� வநத, “��ர 30 ரப�ய, 
�ரடட (அலங��ரக கத�னர வணட) 12 ரப�ய�ம” எனற 
ர�பகப�ரட ச��டதத�ர. ��னதத த+டடகச��ணட ஒடடக க�டடகச��ணடரநத &�ன ‘அழ��  

�ரடனட வ�டடவ�டடக கடப பணமம ச��டதத ஓட னடக ��ர ய�ர�வத னவபப�ர �0�’ எனற 
எணண�க ன. எங�ள ஊர�ல 
�ரடட ��னடய�த. &�ன 
�ரடட ஊரவலதனதப ப�ரதத த�லனல. 
ஆன�ய�ல என ச
�நத &லனம இத�ல �லநத�ரநதத என கவ� உணனம. சபணனணப சபறற 
த�பப �ர ப�
� ஸ ச��ஞ
ம ச&�டததப கப�ய பண மனடய�ல இரநத�ர எனறம &�ன 
க�ளவ�பபடடரநதத �ல பத� ச டட ரப�னய ம�ச
ம பணண� ர�C�ர�ண� ��லம கப�ல 
�ரடனட 
ஏறபடததவ�ர எனற &மப�கன�கய�ட ��தத�ரநகதன. இரணட &�ம�ஷம கய�
ன  ச
யத வர “
ர�, 
��கர இரக�டடம” எனற ச
�லல�வ�டட�ர. எ ககத தனல ய�ல இட வ�ழநத�ற கப�ல�ரநதத. என  
ச
யவத? அனற &�ன இழநத 
�ரடட ஊரவலம ��ணம ப�க��யம அபபறம எனறகம வ�யக 
�வ�லனல. மதத�ய அறபத�0�ல &டநத என �லய�ணததகக 
�ரடட வர ‘
�னஸ’ உணட� எனற 
C�னடம�னடய��, ஆ �ல சர�மப &மப�கன�ய�லல�மலத�ன வ�
�ர�ததப ப�ரதகதன. 
�ரடட எனபத 

ர�தத�ரம ஆ��வ�டடத எனற சதர�ய வநதத.

ஊரவலதனதப பறற�ய �னதனய ‘ம�பப�ளன0 டரஸ’ பறற� இரண சட�ர வ�ரதனத�ள ச
�லல�மல 
மடக� மடய�த. ம�பப�ளன0 அனழபப எனற�ல க��டட, ஸ¨டட, னட (எலல�ம ம�பப�ள ன0கக 
ம�ம �ர�ன உபயம) இனற� யனமய�த அய�டடங�ள. அவறனற அண�நதத�ன ம�பப�ளன0 மறககடன 
பவ � வரவ�ர. 
�ல ம�பப�ளன0�ளகக ஸ¨டடம ‘னட’யம அண�வத மதல தடனவ ய��கவ 
இரககம.2 பலரககம சதர�நதவர ய�ர�வத னட �டட வ�டவ�ர�ள. அநதக ��லதத�ல சடர�ல+ன 
சடர�வல கப�னற தண� �ள ��னடய�த. �
ங��மல இரக� கவணடம எனற�ல உலலக  உதத மம. 
ஸ¨ட எனபத ‘ஆயள பர�யந தம’ (ஆயள மழவதம) னவததக ச��ள0 கவணடயத��வம �ரதப 
படடத. அத �ல சபரமப�லம ‘ம�பப�ளன0 டரஸ’ �மப0� ஆனடய�லத�ன னதக�பபடடத. 
தம�ழ&�டடன 
+கத�ஷணததகக அவவ0வ ஏறபனடயத�லனலத�ன. அதவம �லய�ணம 
�தத�னர 
ம�ததத�ல இரநத�ல, ம�பப�ளன0 ய� வர கழநனத�0�ன கமபல�ன &டகவ வ�யரக� வ�யரக� 
உட��ரந த�ரபபத ��ணகப�ர ம தனதக �னரக�ககடயசத�ர ��ட
�.

_________________________________________________________________________________
(1. அத�வத டரர ட�ப எனற, க�னவ�ஸ தண�ய�ல ஆ  கனரனயக ச��ணட வணட. பனழய 
ம�டல�0�ல 
�Cம��க ��ணபபடட இத ப�ற��லதத�ல ஏக � அர��பகப�ய�றற. &�றபத�0�ல 



இரநகத சவ0�வரவத அபரவம�ய�றற. சவய�னலயம சவபபதனதயம இனனறய ��ர�ன0 வ�ட அத 
&னற��கவ 
ம�0�ததத எனற கத�னற��றத.

2. இதறகம மநத�  ��லதத�ல க��டட அண�வத பரவல�� இரநத�ரக��றத. ஆ �ல ஸ¨ட அபரவம. 
&�றபத�0�ல இரநத க��டடம ம��க கனறநதவ�டடத.) 

உனடநத ன�னய ஒடட  �னத

உனடநத ன�னய ஒடட  �னத 
(1943) 
எஸ.வ�. ர�ம��ரஷணன

என ஆற�வத ப�றநத &�ன0க ச��ணட�ட ஒர வ�ரமத�ன ஆ��ய�ரநதத. 
C வர� 1943. யதததத�ன த�க�ம உக��ரம�� இரநத ��லம. &�ன எணணம 
எழததம அனரகனறய��க �றறக ச��ணட ஆ �ல பள0�க கடத த�ல க
ர�மல 
சதநத�ரப பறனவய�� இரநத �னட
�க ��லம. &�ள மழக� வ�ன0ய�ட மடயம 
எனற�ரநத க&ரம. ச
னன ய�ல இரநத வநத�ரநத, என வயனத ஒதத 
உறவக��ரப சபண 
கர�C� வடன மமமரம�� 
�ங� வ�ன0 ய�டட 
வ�ன0ய�டகச��ணட ரநகதன. &�னத�ன 
�ங�ம. அவள தனயகரநத ஆட�� 
இரக� ஒபபக ச��ணடரநத�ள. 
�ங�ம���ய &�ன ஒர �டடல�ன கமல 
வ+றற�ரக�, 
கர�C� �டடல�ன �+ழ பயநத பதங�� �ள. 


�ங�ம ஒர �ரCன யடன �+கழ ப�யநதத. தரத�ரஷடவ
ம��க �டடல�ல�ரநத 
சத�ங��கச��ணட ரநத ஒர &�ட�வ�ல அதன ஒர ��ல ம�டடகச��ள0கவ, 


�மம �ரCன  ஓலதத�ல மடநதத. &�ன அழத அழன�னயக க�டட எல கல�ரம ஓட வநத�ர�ள. 
எனன  அள0� எடததகச��ணட ம�டய�ல� ரநத �+கழ ச��ணட கப�ய பர� க
�த�தத�ர�ள. �+கழ 
வ�ழவதம வ�ழநத�ல அழவதம 
�Cம�  வ�ஷயங�ளத�க , இத என  ச��ஞ
ம C�ஸத�ய��கவ 
�வ �க ��ற�ர�ள எனற எ கக� ச��ஞ
ம ஆச
ர�யம�� இரநதத. என மர�ய�னத கப�யவ�டக 
கட�கத எனபதற���த சத�டரநத ஓலம�டகடன.
“எலமப உனடநதவ�டட�ற கப�ல�ரக��றத” எனற அபப� ச
�ன த க�டடத. அதறச�ல ல�ம 
எ கக அரததம சதர�ய�த த�ல 
�ர�யபப ம�த�ர� ஏகத� இனச �ர ��யம எனற &�ன த 
தகச��ணகடன. எனன த தக�� வணடய�ல கப�டடகச��ணட ‘கலடய�ஸபதத�ர�’ எனற சப�த 
மக�0�ல அனழக�பபடட கலட ட�கடர கமர� வரக��ய�டம கப� �ர�ள. ‘வரக��யமம�’ எங�ள கடமப 
ட�கடர மடடமலல, எங �ள வ+டடல எலல�ப ப�ர
வங �ன0யம ப�ரதத எனன யம என 
க��தர 

க��தர��ன0யம இவ வல��றக அற�ம�ம பணண� னவததவரம ஆவ�ர. அபகப�த ப�ரதத பக�தத 
��ர�மம ஒனற�ல ப�ர
வம ப�ரக� அவர கப�ய�ரந த�ர. உடக  சபர�ய�ஸபதத�ர� எனற சபயர 
சபறற �வரசமணட ஆஸபதத�ர�கக ஓடக �ம. அஙக� ஒர ‘ஆமப�ளன0 ட�கடரம’ ஒர கலட 
ட�கடரம இரநத ர. மதல�மவர எனன ப பர� க
�த�ததவ�டடக க��யமததரகக எடததப 
கப�கமபட அற�வனர ச��டதத�ர. அபபறம அமம� ச
�லல�த சதர�நதத : என இடத மழஙன� எலமப 
ஒடநதவ�டட த�ம. மடடல ப�ரதத மற�நத னவததத�ல எகஸகர எடதத ர�பகபர பணண கவணடய 
க�ஸ�ம. த�ர�பரம ‘சபர�ய�ஸபத த�ர�’ய�ல எகஸகர ��னடய�தத�ல க��யமததரககதத�ன கப�� 
கவணடம�ம.
எலமப மற�நத�ல ம��வம வல� இரககசமனற ப�ன �ல க�ளவ�ப படடரக��கறன. ஆ �ல &�Cம� 
�கவ அனற சத�டரநத வல� ஏதம இரநதத�� எ கக ஞ�ப�ம இலனல. ஒரகவன0 எ ககக 
ச��டக�பபடட மக��யததவமம, க��யமததரகக, அதவம ��ர�ல, கப�கம வ�யபபம ச��டதத 

நகத�ஷதத�ல வல� அமங��ப கப�ய�ரக�ககடம. அபகப�த ��ர எனபத ம�� அபரவம. எங�ள 
வ+டடலம ��ர ��னடய�த. அபப� அவ
ரம��க �சக
ர�கக (க��ரடட) கப�ய கவனல�ன0 மடததக 
ச��ணட 
+க��ரகம த�ரமப� �ர. வழகக�ளகக ‘வ�யத�’ வ�ங�� இரக� கவணடம. ட�கஸ�ககச 
ச
�லல�யனபப� �ர�ள. த�ர� பரதத�ல அநத &�0�ல ட�கஸ� எனற�ல �ள0 ட�கஸ�த�ன. அத� வத 
ப�னரகவட ��ர எனற பத�வ ச
யதச��ணட �றபப கப�ரடல சவளன0 எண�ள எழத�ய�ரப 
ப�ர�ள. ஆ �லம வ�டன�ககத த�ன ஓடம. இநதக ��ர�0�ன மக��யம�  உபகய��ம �லய�ண 
ஊரவலங�க0. அத �கல� என  கம� அனவ எலல�கம கனரனய சலபம��த த�றக�ககடய ‘டரர 



ட�ப’ வணட�0��தத�ன இரந த . சவய�ல�லம மனழய�லம இரநத ப�த��பப ச��டபபத 
க�னவ�ஸ தண�த�ன. (21 வரடங �ள �ழ�தத என �லய�ண ஊர வலம &டநதகப�த கட இனவ 
இரநத . ப�ன �ல ��ண�மற கப�யவ�டட .)
��0மபவதறகள ஒர 
�க�ல. க��னவ வனர கப�யத த�ரமப� வர கவணடய சபடகர�ல இலனல ய�ம. 
அபகப�த உல� யதததத�ன ��லம�ன�ய�ல சபடகர�லககப பயங�ரத தடடபப�ட &�லவ�யத. கரஷன 
எனற ச��ஞ
ம ச��டப ப�ர�ள. கடதல�� கவணடம�  �ல கத�னரக ச��மபத�ன. எபப டய�வத 
‘ப�0�க ம�ரகச�டடல’ வ�ங��கச��ணட ஒகர மண�ய�ல வநதவ�டவத��ச ச
�லல� த�ர�0 ம��கவ 
பணம வ�ங��கச��ணட கப�  ட�கஸ� டனரவர மனற மண� க&ரம ஆ��யம ��ண�மற கப�� என 
அமம�வம அபப�வம தவ�ததபகப� �ர�ள. �னட
�ய�ல ச��ஞ
ம சபடகர�லம ச��ஞ
ம 

+சமணனணயம (
+னம எணனண -சவளன0க��ரன ச��ணடவநத எணனண; அத�வத ��ரஸ�ன 
ஆய�ல) �லநத கடததவ�டட ஒர ன�தர ��லதத ��ர வநத &�னறத. இனத னவததகச��ணட 
க��ய மததர கப�யச க
ர மடயம� எனற அமம�வககக �வனல. ஆ � லம ஓடனடகய� 
உனட
கல� எபபடகய� ஒழங���ப கப�யச க
ரநதவ�டகட�ம.
க��னவய�ல ர�மர�வ, லஷமண ர�வ எனற இரணட ட�கடர�ள. இரவரம 
க��தரர�ள. இதற 
ச�னற ஆஸபதத�ர� �டட னவதத C�லல�வ�ல ய�ரக��வத எலமப மற�ய�த� எனற 
��ததகச��ணட ரநத�ர�ள. அனற &�ன ��னடத கதன. ர�மர�வ சர�மப &லலவர. தமப� ச��ஞ
ம 
மசட. க��பக ��ரர எனற ச
�ன �ர�ள. &லல கவன0ய�� ர�மர�வத�ன என � டம வநத�ர. 
அனப��ப கப
� �ர. எணணத சதர�யம� எனற க�ட ட�ர. சதர�யம எனற சபரனம ய��ச 
ச
�னக ன எததன  வனர எணணவ�ய எனற�ர. னதர�யம�� “நற” எனற ச
�ன  ப�றக 
ம தககள ச��ஞ
ம 
நகத�ம எழநத உறதத�யத. ஆ �ல என �வனலகக அவ
�யம இரக� வ�லனல. 
அவர கக0�கர�ப�ரம (அநதக ��லதனதய மயக� மரநத) ச��டபபதற���தத�ன க�டடரக ��ற�ர. 
சபர�யவர�ன0ககட அபபடதத�ன எணணச ச
�லல� மயக�ம ச��டபப�ர�ள எனற ப�ன �ல 
சதர�நதத. பதசத�னபத எணண�ய ப�றக &டநதத எதவம எ ககத சதர�ய�த. அத �ல 
லகமணர�வ�ன மனக��பம (அவரத�ன எலமனப இனணதத� ர�ம) எனன ப ப�த�தத�ரக� மடய�த.
&�ன வ�ழ�ததகப�த என இடத ன�னய மடக�� ப�0�ஸடர கப�டடரநதத. இரணட &�ள �ழ�தத 
வ+டடகக அனபப� �ர�ள. ஆ �ல த�ர�பரம த�ரமப மட ய�த. அடக�ட ட�கடர�டம ச��ணடவநத 
��டட கவணடம எனபத�ல இரணட வ�ரம கப�ல &�னம என அமம�வம க��னவ ய�கலகய எங�ள 
ம�ம� வ+டடல தங��க �ம. ம�ம� எனற�லம என அமம�வ�ன கடபப�றநத 
க�� தரர அலல. 
சபர�யபப�வ�ன ப�ளன0, ஒனறவ�டட 
க��தரர. இபகப�த எலல�ம ச
�நத அணணன வ+டடல 
கப�யத தஙகவதறக� கய�
ன  ச
ய��ற�ர �ள. அநத &�0�ல ச
�நத பநதங�ள எலல�ம இனனம 
ச&ரக�ம�� இரநத . ஒனற வ�டட�லம 
ர�, இரணட வ�டட�லமகட 
ர�கய, னதர�யம�� 
உர�னமகய�ட கப�ய  ‘கடர�’ கப�டல�ம.
ம�ம� வ+ட இரநதத இபகப�த ர�ம &�ர எனறனழக�பபடம அனனறய ‘ப�ர�ம�ன எகஸசடன ஷன.’ 
சரக�ம�� எகஸசடனஷன எனற ச
�லவ�ர�ள. க��னவய�ல அநதப பகத� அநதக ��லதத�ல ம�� 
அழ���வம அனமத�ய��வம இரநதத. ப�0�ன கப�டட அனமதத ஒழங�� , வ�
�லம�  வ+த��ள, 
மரங�ள அடரநத ��மப வணட ச��ணட த �தத � வ+ட �ள. ம�ம� வ+டடல ஒர மய�லகட இரநதத. 
ஆ �ல அத கத�ன�னய வ�ர�தத ஆட�தத எ கக ம�கநத ஏம�றறதனத அ0�ததத. அதறக அமம� 
ச
�ன  ��ரணம: அத சபண மய�ல�ம, ஆண மய�ல�ள த�ன ட�னஸ ஆடம�ம.
ன� 
+ர�� மனக றறம அனடந தத�ல ச��ஞ
 ��லததககப ப�றக ப�0�ஸடனர உனடதத ஒர 
சபர�ய தண�க�டட கப�டட�ர�ள. இனனம 
�ல &�0�ல ஊரககப கப�� அனமத�தத�ர�ள. இபகப�த 
மறபட ஒர ��ர 
வ�ர�. ஆ �ல இமமனற அத (என சபறகற�ரகக) ஒர பதடடம�லல�த, 
ம�த�  
ம�  ய�தத�னரய�� இரநதத. 
�ல வ�ரங�ளககப ப�ன ம+ணடம ஒர மனற வநத ��டட கவணடம 
எனற ச
�லல� அனபப� �ர�ள. 
அடதத க��னவ வ�Cயமத�ன �னட
� வ�
�ட கட. ன� மழ கணம���வ�டடத. எனற ச
�லல�க 
�டனட எடததவ�டட�ர�ள. ப�றக ஊரககப கப�ய, ஒடட  ன�கக மறபடயம பலம வரவதற��� 
த� 
ர� ஒர 
�ன  பய�ற
�. அத� வத ஒர டபன ப�கஸ�ல மணனல &�ரபப� என �டம 
ச��டபப�ர�ள. எங�ள வ+டடக ��மபவணடகலகய &�ன மற�நத ஒடட  என இடத ன�ய�ல 
அனதத தக��கச��ணட கமலம �+ழம��ப பதத தடனவ &டக� கவணடயத. ன�கக இனனம மழ 
பலம வர�தத�ல 
�ல 
மயம அத ச��ஞ
ம �ஷட ம�� இரநதத. அதறக &�க  ஒர வழ� 
�ணடப�டதகதன. �ஷட ம�� இரககமகப�சதலல�ம டபன ப�கனஸ வலத ன�கக ம�றற� 
&டநதச��ணடரநகதன. பதத தடனவ என கவ� �சரகட�� &டநதவ�டகவன. ஒர &�ள அமம� 
அனதக �ணடப�டததக ச��ஞ
 ல��க �டநதச��ணட�ள. அப கப�தத�ன எ கக அநதப பய�ற 

�கய ஒடநத ன�ககதத�க  எனபத உனறததத!

+க��ரம எலமப &னற��ப ப�டததகச��ள0வம பலபபட வதறகம இனனம ஒர உப�யமம 



ன�ய�0பபடடத. இத &�டட னவதத�ய மனற. ‘ச��
தத�’ என றனழக�பபடட கயவ �ன மன  
வ�னய அனழதத என ன�கக மய� சலணனண தடவ� &+வ� வ�டச ச
�லலவ�ர�ள. அதறக ஏன மய�ல 
எணனண எனற சபயர, அத மய�ல�ல இரநத எடததத� எனசறலல�ம சதர�யவ�லனல. ஆ �ல அதன 
மணம என கம� ச�நதம�� இரக�வ�லனலகய எனபத மடடம &�ன வ�ரக��றத.
எபபடகய� ன� 
+க��ரதத�கலகய கணம���வ�டடத. ஐநகத ம�தங �0�ல &�ன பள0�ய�ல க
ரநத 
கப�த என இடத ன�கக எநதத தனடயம வ�த�க�பபடவ�லனல. எலல�ம சபம!

ஐஸ¨கக வநத மவஸ!

ஐஸ¨கக வநத மவஸ! - எஸ.வ�. ர�ம��ரஷணன 

 

1944. ஐகர�பப�வ�ல மடடமலல�த இநத�ய�வ�ல இமப�ல மன ய�லம 
(மண�பபர 
மஸத� ம - இநத�ய பரம� எலனல) உல� யததம 
உக��ரம�� &டநத ��லம. த�ர�பரதத�ல ப�ரக கர�டடல எங�ள 
வ+டடல�ரநத ஐநத�ற ��மபவணட�ள தள0� இரநத ஒர 
பங�0�னவ (��மபவணட னவதத த � வ+ட�ன0 அபபடதத�ன 
ச
�ன �ர�ள. த � வ+ட எனற த �ய��ச ச
�லல கவணடயதகட 
இலனல. ஏச  �ல த�ற+ண+t எனற கட�ன0, பமப�ய கப�ய 
வநதவர�ன0த தவ�ர ய�ரம ப�ரதததகட இலனல) ர�ணவதத� ர 
எடததகச��ணட இரநத ர. அஙக� எபகப�தம 
+ரனட அண�நத 
தரபப�ள C+பப�லம ம�ல�டடர� ல�ர�ய�லம வரவதம கப�வதம�� இரககம. அவர�ளககம 
ஊரக��ரர�ளககம சத�டரகப இரக�வ�லனல. அத ஒர த � உல�ம. 

ஒர &�ள ப�ரக கர�டடல ஒர பரபரபப. ர�ணவதத� ர�ன உபகய��ததக��� வநத ஐஸ �டட�ள 
உபர�ய�� இரந த�ரக� கவணடம. ப�னற கப�னற ஒர சபர�ய ஐஸ �டடனய அவர�ள வ+டடகக 
சவ0�கய 
�னலய�ல ச��ணடவநத கப�டடவ�டடப கப�யவ�டட�ர�ள. எலகல�ரம ��ண�தத �ணட 
ம�த�ர� அனத சவடட எடததக �டட�ன0 வ+டடககக ச��ணடச
னற ர. எங�ள வ+டட 

னமயற��ரர அபப� தனரயம தன பஙககக ஒர �டடனயக ச��ணடவநத எங�ள எலகல�ரககம 
ஐஸ 
ரபத பணண�க ச��டதத�ர. ஆம. அனற ஐஸ எனபத ஒர அபரவம�  சப�ரள. ஃப�ர�டஜ 
எனபத (ம �
�பல &�ரம� ) த�ர�பரதத�ல ய�ர வ+டடலம இலல�த ��லம. வ�ய�ப�ர ர+த�ய�ல 
ப �க�டட�ள வ�ற�பபட வ�லனல. சவளன0க��ரர�ளகக ஐஸ ஒர அதத�ய�வ
�ய ம�  சப�ரள. 
ஆத� &�ட�0�ல ஆஸத�கரல�ய�வ�ல�ரநத �பபல�ல ப�0ம ப�0ம�� இறககமத� ச
யத ஐஸ �வஸ�ல 
(இனனறய வ�கவ�� நத� �வஸ) னவதத�ரபப�ர�0�ம. அங��ரநத உஷணம ஏற�மல ப�த��பப�� 
மரததள சறற� பல ஊர�ளகக ரய�ல மலம அனபபபபடம. ரய�லகவய�கலகய மதல வகபப�0�ல 
(அனனறய மதல வகபப ஒர ‘சபபர ��0�ஸ’ எனற ச
�லலல�ம. ஆங��கலயர கப�  ப�ன ர 
ப�ரய�ண��க0  இலனல எனற &+க�பபடடத) உபகய��ததக ���வம C�லல�த தனல&�ரங�0�ல 
இரநத இங��ல+ஷ ��0பப�0�ல தனர�0�ன கட உபகய��ததக���வம ச
னறத.
&�ன ச
�லலம ��லதத�ல இறககமத�கச�லல�ம அவ
� யம இரக�வ�லனல. ஐஸ உறபதத� ச
யயம 
சரபசரC�கரஷன 
�த ம வநதவ�டடத. ஆ �ல மக�0�ன பரவல�  உபகய��ததகக ஏறற 
ம�த�ர�யலல. �னடவ+த�ய�ல கப�ய ஐஸ �டட வ�ங� மடய�த. அத �ல ஐஸ எனற�ல 
�றவர�ளகக 
அததன  ‘எகன
டசமணட.’ ஒர �டட ��னடதத�ல ஆன
கய�ட �டததச 
�பப�டவ�ர�ள. “பல 
கப�ய�டணட�” எனற கடகவ சபர�யவர�ள �தத�கச��ணடரபபத அவர�0�ன ��த�கலகய ஏற�த.
அவர�0�ன ஆன
 &�னறகவறம ��லமம 
+க��ரகம வநதத. 1945 ஆ�ஸடல உல� யததம 
மடநதகப�ய�றற. அடதத ஒர வரடதத�ல ர�ணவ உபகய��ததக��� வர வனழதத னவதத�ரநத 

�த ங�ள சப�த உபகய��ததக��� வ�ய�ப�ரததகக வநத�ரக� கவணடம. ஆ�, சதநத�ரம 
வரவதறகச 
றற மனகப எங�ள பள0�ககட வ�
ல�ல ‘கச
� ஐஸ’ எனற பத�ய வஸத கத�னற�யத. 
அதவனர ம�டட�ய, 
�ககலட, பரப�, ச��யய�ப பழம, இலநனத, வட�ம மதல�யனவத�ன பள0�ச 

�றவர�0�ன கவடனட. இபகப�த கப�டடய��க கச
� ஐஸ மன0ததத. மத�ய உணவ இனட 
கவன0ய�ல இநதப பதனமனயச சறற� &�ங�ள கடடம கப�டகவ�ம. ஆளகக அனரயண� 
வ�ங��கச��ணட (அத�வத மதல�ல ஆரடர�ள எடததகச��ணட ப�ன ர) ஐஸ��ரன ர�C� தன 



அத�
ய வஸதனவ உணடபணணவ�ன. ஈரத தண�ய�ல சறற� னவதத�ரநத ஒர சபர�ய ஐஸ �டடனய 
எடதத கதங��ய, ம�ங��ய ம�த�ர� தரவவ�ன. ஒர ன�பப�ட அ0வ தரவனல ஒர கச
�னயச சறற� 
னபததண�ய�ல ப�டதத இறககவ�ன. ஐஸ தரவல எபபடகய� கச
�னயச சறற� ஒடடகச��ணடவ�டம. 
அநத அறபததனத &�ங�ள �ண ச��டட�மல ப�ரததகச��ணடரபகப�ம.
அடததத த�தத�பப�  
ரபத எசஸனனஸ அதன கமல ஊறற� எங�ளகக ச��டபப�ன. &�ங�ள 
அனதச சனவக�ச சனவக� அத உர�� எங�ள 
டனடய�ல வழ�நதச��ணகட இரககம. 
இபகப�சதலல�ம ஐஸ எநதத தணண�ய�ல உணட�க �பபடடத, அம+ப� இரககம�, க
ரக�பபடடரககம 
�லர�ள அங�+�ர�க�பபடடனவய� எனசறலல�ம சபர�யவர�ள மடட மலல�த 
�றவர�ளகட 
�வனலபபடககடம. அனற அனதப பறற�சயலல�ம ய�ரம அலடடகச��ள0வ�லனல. ஊர�ல ��லர�, 
னடப�யட கப�னற வ�ஷ C�ரங�ள பரவ�ய�ரநத�ல மடடகம எங�ன0 எச
ர�தத�ர�ள.
கரங��� ஆரமப�தத ம �த �� வ0ரச
� சபறறத கப�லகவ, கச
� ஐஸ�ன அடதத பர�ம�ணத 
கத�றறம சத�டரநதத. இதன சபயர ஐஸபரட. இபகப�த ர�C�வகக பத�ல ஒர கC� வநத 
க
ரநத�ன (அவனனடய சபயர சதர�ய வ�லனல). ஒர வ�க �தம�  சபடட அவ �டம இரககம. 
அத�ல &�னறயக கழ��ள உணட. ஒவசவ�னற�லம எசஸனஸ �லநத ஸ�ரபனப ஊறற� அதறக &டவ�ல 
ஒர கச
�னயயம ச
ர��வ�டட அநதப சபடடனய சல�டசல�டசவனற ஆடட வ�ன. சபடடககள 
ப �க�டடனயயம, உபனபயம �லநத கப�டடரபப�ன எனற க�ளவ�பபடகடன (அத அத��க 
க0�ரனமனய வ�ன0வ�ககம�ம). ��ன
யம ச��டததவ�டடக ச��த�ககம சவயய�ல�ல &�ங�ள 
சப�றனமய��  (
�ல 
மயங �0�ல சப�றனம இலல�மலம) ��ததகச��ணடரபகப�ம. �னட
�ய�ல 
க��ய�ல �தவ த�றக��ற�ப கப�ல, ‘சரட’ எனற ச
�லல� ஆளகக ஒனற�� எங�0�டம ஒனற 
ச��டபப�ன. &�ங�ள அன வரம ‘ஏழ�வத ச
�ரக�ததகக’ கப�கவ�ம.
இனனம இரணட வரடங�0�ல சமஷ� �ல பணண�ய ‘சரடகமட’ ஐஸபரடட�ள வரல�ய� . இனவ 
இனனம ச�டடய�� அனமநத�ரககம. அ0வ�ல சபர�யத. அதறகத தகநத�றகப�ல வ�னலயம ஓரண�. 
தரதத�ல இத (ன�ய�ல எங�ள மன �னலய�ல ச
யத) பனழய ஐஸபரடனட வ�ட உயரநததத�ன.
ஆ �லம ��ததகச��ணடரநத வ�ங��ச 
�பப�டட (அமம� சடசசடப பணண� ஒவசவ�னற�� &ம 
இனலய�ல கப�டம கத�ன
னயப கப�னற) ‘தர�ல’லம த�ரபத�யம இத�ல இரக�வ�லனல.

&னற�: உய�ரனம ( &வமபர 2005) 

படடக��ரர 
பன0 - எஸ.வ�.ர�ம��ரஷணன

த�ர�பரம கப�ரட ன�ஸகல�ல வரடதத�றக ஒர மனற எங�ள (ம�ணவர�0�ன) ப�ரனவய�ல ம�� 
மக��யததவம வ�யநத &�ள ஒனற வரம. அதத�ன 'படடக��ரர 
பன0'.

படடக��ரர எனற�ல என சவனற ச��ஙக &�டடறக சவ0�கய ப�றநத வ0ரநதவரககத 
சதர�ய�மல இரக�ககடம. படடக��ரர எனபவர ச��ஙக மணண�ன ப�ரத�  னமநதர�0�  
�வணடர�0�ன 
ம�ததனலவர எ ல�ம. &�லபப�ரபததவ ��லதத�ல�ரநத வநத ஒர படடம, பதவ�. 
பனழய க��டனடப படடக��ரர &லல க
 �த�பத� 
ரக�னர மனற�டய�ர ��மர�Cர மநத�ர�
னபய�ல 
அங�ம வ��ததத பலரககம &�ன வ�ரக�ல�ம. த�ர�பரதத�ல இரநதவர 
ங�ரணட�மப�ன0யம 
படடக��ரர. அவரககத த�ர�பரம அனமநதர�யர அக��ர��ரதத�ல ம�0�ன� கப�னறசத�ர வ+ட 
உணட. படடக��ரர அவவபகப�த அஙக� வநத கப�வ�கர ஒழ�ய அவர வ
�ததத 

ங�ரணட�மப�ன0யதத�லத�ன. வங��0ம கப�ல &�லபப�ரபக�ளம Cம+நத�ர�ளம தங�ள 
�றறர�ல 
வத�ய�த &�ரங�0�கலகய உலல�
ம�க ��லங�ழ�ககம வழக�ம அநதக ��லதத�ல தம�ழ&�டடல 
வநத�ரக�வ�லனல#. �வணடர 
ம�தனதசக
ரநத ப�ளன0�ள 
�லர படடக��ரர வ+டடகலகய தங�� 
ன�ஸகல�ல படதத�ர�ள.

படடக��ரர�ன ஒகர ம�ன த�ர�பரம ன�ஸகல�ல படததவநதவன, 
�ல ஆணட�ளகக மன 
(1930 �0�ல) தவற�வ�டட�ன. இத &டநத ஆணட�ள பல ஆ��வ�டட�லம, படடக��ரர அநதப னபய �ன 
ஞ�ப�ரததம�� அவனனடய ப�றநத &�0�ல பள0� ம�ணவ, ம�ணவ�யரககத த�னபணடங�ள 
அனபபவனத வழக�ம��க ச��ணடரநத�ர. அனற ��னலய�ல ப�யன சவங�டடபபன எலல� 
வகபப�ளககம ஒர 
ரகலர ச��ணட வரவ�ன. ப�றப�ல இரணட�வத ப+ர�யடல படடக��ரர 
பன0 
இரககம எனறம அதறகப ப�றக பள0�ககடம இரக��த எனறம அத�ல �ணடரககம. மத�யம உணவ 
இனடகவன0ககப ப�றக மதல ப+ர�யட(2.15 ல�ரநத 3 மண�) சம�ர�� &டககம. அபகப�கத 
னபயன�0�ன ம சதலல�ம எத�ரப�ரபப�ல லய�தத இரககம.



இரணட�வத ப+ர�யட சத�டங�� வடக  
�ரத� வ�ல�ஸ க��டடல ஆட�ள கனட கனடய�� 
இ �பப�ன0ச சமநதச��ணட ஒவசவ�ர ��0�ஸ�� வரவ�ர�ள. அடதத வகபப�றக அவர�ள வநதத 
சதர�நதவடக  எங�ள ��0�ஸ�லம �
ம
சவனற 
ததம சத�டங��வ�டம. இநத ஒர&�ள, 
வ�தத�ய�ர�ளம அதறகச�லல�ம ஒனறம ச
�லல ம�டட�ர�ள. அடததத கனட�ள எங�ள 
வகபபககம வநத வ�டம. ஆ
�ர�யரகக மனபக�தத�ல கனட�ன0 னவததகச��ணட 
க��டடல��ரர�ள ஒவசவ�ர னபயனககம ஒர லடட, ஒர C�ங��ர�, ஒர னமசரப�க, தவ�ர 
பகக��ட�, ��ர�பநத� இததன யம வ�&�கய���பப�ர�ள. அவறனற வ�ங��கச��ணட கழநனத�ள தனல 
��ல பர�ய�த 
நகத�ஷததடன வ+டடகக ஓடவ�ர�ள. வ�தத�ய�ர�ளககம உணசடனபத�ல 
அவர�ளககம 
நகத�ஷகம. படடக��ரர இரநதவனர வரட� வரடம இனத 
�ரதனதயடன ச
வவக  
ச
யத நறறக�ணக��  ப�ஞச உள0ங�0�ல உவன�னய வரவனழதத வநத�ர. தரத�ரஷடவ
ம�� 
(1952 ல எனற &�ன க��கறன) ,படடக��ரர ஒர மனற பழ � மனலககப கப�ய ப�ர���ரதனத வலம 
வநத ச��ணடரகன�ய�ல அவரனடய எத�ர��ள ய�கர� த�டசரனற அவனர மற�ததக �தத�ய�ல 
சவடட வ�டட�ர�ள. அவர ஸதலதத�கலகய மரணமனடநத�ர. அததடன 'படடக��ரர 
பன0'யம 
&�னற கப� த.

# வங��0தத�ல இத �கலகய �ல�தத� பத��ரம�� வ0ர, ம+த� வங��0ம மழவத�லம க��னவ, 
மதனர கப�னற படடணங�ள வ0ரவ�லனல.

ச
னற 'வ�ய' வரடதத�ல வ�ழகன� 

எஸ.வ�. ர�ம��ரஷணன

வழக�மகப�ல அறபத�ணட �ழ�தத வ�ய வரடம மறபடயம எடடப ப�ரக��றத. அறபத 
வரடசமனற�ல இரணட தனலமனற�ள �ழ�நதவ�டட ��லம. இநத இனடசவ0� &மத வ�ழகன�மனற 
சபர�தம ம�ற�வ�டட ��லம. 19ஆம நறற�ணடன சவட�ள ச��ஞ
ம ச��ஞ
ம�� மனறநத &வ+  
இநத�ய� உரவ�  ��லம.

வ�ய வரடதத�ல (1946-47) &ம வ�ழகன� மனறனய இனனறய 
வ�ழகன�மனறயடன ஒபப�டட�ல வ�யபப��வம த�ன�பபடடம 
அ0வகக வ�தத�ய�
ம��வம இரககம. உத�ரணங�ன0 
அடக��கச��ணகட கப��ல�ம. இடச 
�க� தனத உதகத
�ததச 

�லவறனற மடடம இஙக� ச��டக��கறன. இனற 
படடசத�டடசயலல�ம வ�ய�ப�தத�ரககம ச
லகப
� (cell phone) 
பறற� &�ன ச
�லலவரவ�லனல. அத &ம �ணணகக மன �ல 
�டநத பதத�ணடக ��லதத�ல பரவ�ய வ
த�. 
�த�ரணத 
சத�னலகப
�கய (landline) அனற ஒர கபரத�
யம. பமப�ய, 
ச
னன  கப�னற சபர &�ரங�0�லகட ம��க கனறவ��கவ 
��ணபபடட வஸத. Mofussil எனற அனழக�பபடட 
C�லல�க�ன0 எடததகச��ணட�ல, �சலகடரககத சத�னலகப
� 
உணட, த�
�லத�ரககக ��னடய�த. அநத அ0வகக மடட�� 
இரநதத எனபனத வ�0ககவதறகச ச
�ல��கறன. "அமம�வ�ன 
உடல&�னல கம�
ம உடக  ��0மபவம" எனற ச
னன ய�ல 
வ
�ககம த யனககத சதர�யபபடதத க��னவய�ல இரககம 
தநனத உபகய���தத 
�த ம தநத�த�ன, ஃகப�ன அலல. ப�டட 

கப�யவ�டட�ர எனற சலடடர கப�டவ�ர�ள. ஆ �ல ஒனற ச
�லல கவணடம. அநத &�0�ல தப�ல 
அடதத &�க0 கப�யச க
ரநதச��ணடரநதத. வ�ய வரடதத�ல அஞ
லடனட (post card) 
மக��லண�வ�ல�ரநத அனரயண�வ��க கனறநதத. யதத ��லச ச
லவ�ன0 ஈட�டடவதற��� அத 
அனரயண�வ�ல�ரநத உயரததபபடடரநதத��வம இபகப�த யததம மடநதனத ஒடட ம+ணடம 
கனறக�பபடடத��வம என த�ய�ர அபகப�த ச
�ன த ஞ�ப�ம இரக��றத. �வர ஒனறனர அண�. 
அபகப�த இனலணட சலடடர இரக�வ�லனல (அத இனனம ஐநத வரடங�ள �ழ�தத சதநத�ர 



இநத�ய�வ�ல ரஃப� அ�மத ��தவ�ய� �ல ச��ணடவரபபடடத). தப�ல ஆப+ஸ�ல ��ரட, தப�ல தனல 
தவ�ர ச��ய �வம வ�றற�ர�ள எனபத பலரககம அத�
யம�� இரககம. ஆம, மகலர�ய�வக��  அநத 
ம�� ஔஷததனதப படடக��டட ஏனழ எ0�யவர�ளககம ��னடக�ச ச
யயபபடடத இநத ஏறப�ட. 
ஞ�ய�றறக��ழனம�0�ல தப�ல ஆப+ஸ படடய�ரககம. ஆ �ல தப�ல படடவ�ட� உணட. �டதங�ள 
வரம. தப�றசபடடய�ல** கப�டட�ல ஞ�ய�றனகறகட எடபப�ர�ள. 

ம��தம� ��நத�னய மக�ள சவறம தனலவர��ப ப�ரக�வ�லனல. �டவ0��கவ மத�தத�ர�ள. 
த+ணட�னம ஒழ�பப�ன அவ
�யதனத அவர எடததச ச
�ன த�ல சபரம0னவ ஏறறகச��ணட�ர�ள. 
�ர�C ங�ளககத த�றநத வ�டபபட�த எநதக க��ய�லககம த�ன வரம�டகடன எனற ��நத� 
ச
�லல�வ�டடனத ஒடடப சபர�ய க��ய�ல�ள பலவறற�ன �தவ�ளம த�றக�ல�ய� . வ�ய வரடதத�ல 
இவவ�ற த�றநத ��நத�C� வ�Cயம ச
யத க��ய�ல பழ �. அநத ஆணடல &+ணட ��லததகக (ஒர 
ம�தததககம கமறபடட) ம��தம� ச
னன  ��நத� ப�ரச
�ர 
ப�வ�ல தங�� �ர. த� மம 
ப�ர�ரததன க கடடங�ள &னடசபறம. "All are welcome". அவனரச ச
னற 
நத�க��த 
ச
னன வ�
��க0 இலனல எ ல�ம. ��நத�யட�0�ன ன�சயழததக���ப பலரம அவனர 
மறறன�ய�டவத வழக�ம. ஆ �ல ன�சயழதத கவணடம� �ல ஐநத ரப�ய ச��டததவ�ட 
கவணடம. அநதப பணம �ர�C  &�த�ககப கப�யசக
ரம.

அகத ��நத� என  மடடகச��ணட�லம ன�கததலர�
� &
�ததகச��ணகட வநதத. &�ரங�0�ல அர�
� 
எனற�கல ம�ல அர�
�த�ன. ன�கததலர�
�னயப ப�ரக�ககடக ��னடக��த. அத�லம சவளன0சவக0ர 
எனற 'ப�ல�ஷ' பணண� (அபகப�தத�ன ப�ரனவய�ய�ரககம�ம) 
தத�லல�மல 
�பப�டம சப�லல�த 
வழக�ம அத��ர�ததக ச��ணடரநதத. ஆ �ல (&லல கவன0ய��) ��நத�ய�ர பர�நதனரதத 
சவலலதத�ன &�னலனம இபபட இரக�வ�லனல. கற�பப�� உனழககம வரக�தத� ர அஸ�� எனற 
அந&�0�ல அனழக�பபடட சவளன0ச 
ரக�னரனய (refined sugar) உபகய���க�வ�லனல. சவலலம 
அலலத &�டடச 
ரக�னரனய மடடகம ப�வ�தத�ர�ள. கமல தடட�0�லமகட சவலலம, அஸ�� 

ரக�னரய�ன உபகய��ம ப�த�ப ப�த�ய�� இரநதத. எங�ள வ+டடல கவனலக��ரர�ள கரஷன 
அடனடககக ��னடககம அஸ��னவ எங�ள அமம�வ�டம ச��டததவ�டட எங�ள பஙக '
+னம 
எணசணனய' (மணசணணசணய) 
நகத�ஷம�� வ�ங��ச ச
லவ�ர�ள. 

ஆம�ம, யதத ��லதத�ல ஆரமப�தத, 'கபபன' எனற சப�தமக�0�ல அனழக�பபடட கரஷன ��ரட 
சவகவ�� அமல�ல இரநதத. அர�
�, மணசணணசணய, சவளன0ச 
ரக�னர எ  எலல�வறறககம 
கரஷன. 'கபபன' ம�த�ர� ஏனழ மக�ன0 வறதசதடதத இனச �ர ச��டனமனய என வ�ழ&�0�ல 
ப�ரக�வ�லனல. 
�வபப &�ட�, லஞ
 ஊழல எலல�வறற�லம ஊற�ய�ரநத கபபன மனற மக�ன0, 
கற�பப�� ஏனழ�ன0, &�Cம��கவ 'வய�றற�ல அடததத'. பல தடனவ அர�
� பழததப கப�ய இரககம. 
�னடக��ரர�ள &�றனவய�லம அ0னவய�லம அ&�ய�யம ச
யவ�ர�ள. கரஷன �னட�0�ல &+ணட ��ய 
&�றகம. வ�றபவர�0�ன 
நனத (seller's market) எனபத�ல �னடக��ரர�ள னவதததத�ன 
டடம. வ�ய 
வரடதத�ல அர�
� 8 அவனஸ கப�டட�ர�ள. ஒர 
மயதத�ல 6 அவனஸ��க கடக கனறநதத. ப�க�� 
அவனஸ�ளககக க��தனம கப�டட�ர�ள. க��தனம 
�பப�டட வழக�ம�லல�த தம�ழர�ள தவ�ததக 
ச��ணடரநத�ர�ள. 

வ�ழகன� இனனம '
�மப�0��' இரநதத. வ+டடகக வ+ட ��ணற இரநதத. அத�ல தணண+ரம இரநதத. 

��ரணம, ஏர��ளம க0ங�ளம ஆக��ரம�க�பபடவ�லனல. பல &த��ளம C+வ&த��0�� இரநத ##. 
ஆற�0�ல தணண+னரத தவ�ர மணல த�ர�0ம��க ��ணபபடடத. வ+ட �டடவதற��� ம�டட 
வணட�0�ல எடததச ச
லலபபடடத, ல�ர� ல�ர�ய�� அலல. 'ஆறற மணறச��ளன0' எனபத அனற 
எவரம க�ளவ�பபட�த ப�ற��ல அத�
யம. ச
னன , க��னவனயவ�டச 
�ற�ய &�ரங�0�ல (உ.ம: 
த�ரபபர) கழ�யத தணண+ர 
பன0 எதவம இரக�வ�லனல. கழ�ய இரநத சபர�ய &�ரங�0�ல கடப 
சபரமப�கல�ர ��ணறறத &+னரகய உபகய���தத ர. &லல ��ணறற Cலம இரககமகப�த ச
லவ 
ச
யத னபபனலன னவபப�க ன, &�ர 
னபககத தணடம �டடவ�க ன எனகற சபரமப�கல�ரம 
எணண� ர. ��ணற எனற�ல 
ங� ��லதத�ல�ரநத வரம தணண+ர க
நதம ��ணற. கப�ரசவல 
எனபத அபகப�த அற�யபபட�த வ�ஷயம.

நறற�ணடன மதல 45 ஆணட�0�கலகய &�டட னவதத�யம க+ண�தத 'இங��ல+ஷ' னவதத�யதத�ன 
ன� ஓங��ய�ரநதத. ஆ �ல எம.ப�.ப�.எஸ ட�கடர�ள கனறவ��கவ இரநத�ர�ள. சபரமப�ல�  
ட�கடர�ள எல.எம.ப�க�ளத�ன. தவ�ர எல.ஐ.எம எனற கடட மரததவம (integrated medicine) 



படததவர�ள இரநத�ர�ள. ஆங��ல மறறம ஆயரகவத மனற�ன0ச க
ரததப பய�னறவர�ள. 
அவர�ளம சபரமப�லம அகல�பத� மரநத�க0 ச��டதத ர. சலபம, மறறம வரமபடகக 
உ�நதத�ய�ரநத ��ரணதத�ல. 
லஃப� மரநத�க0 ம�� வ+ர�யமள0த��க �ரதபபடட . 
ஆணடபய�டகக�0�ன 
��பதம (ண+ஸ+t வ+த+வ+ஷ+t வ+&+ ண+ர+ம+) இனனம சத�டங�வ�லனல எனகற 
ச
�லல கவணடம. வ�ய வரடதத�லத�ன சப �
�ல�ன எடடபப�ரக� ஆரமப�தத�ரநதத. ஆ �ல வ�னல 
ம�� அத��ம. தவ�ர அனனறய சப �
�ல�னககக க0�ர 
�த ம கதனவ. அத அனற பரவல�� 
இரக�வ�லனல. இனற &மககக க0�ரவ�டடப கப�  னடப�யட C�ரதத�ரநத கயகர��ம (��
ம) 
வனரய�ல�  பல க&�ய�ள அனற பயங�ர எமன�0�ய வ�0ங�� .

இனற சத�ழக&�ய எனறனழக�பபடம கஷடகர��ததகக மரநத இலல�தத�ல அத �ரம வ�ய�த� 
எனகற �ரதபபடடத. அவவபகப�த ��லர�வம எபகப�த�வத ப�க0க க&�யம கத�னற� உய�ர�ன0 
அள0�கச��ணட கப�ய� . அபகப�சதலல�ம ��ர�ள (ப�0ஷர எனற ச
�லவ�ர�ள) மடடம�னற� 
கரடகய�க�ளம ம��க கனறவ�� இரநத ��லம. வ�ய வரடம னவ��
� ம�தம (கம 1946) 
லணட �ல�ரநத வநத�ரநத ��ப�ச ட ம�ஷ �ன இநத�ய சதநத�ரம பறற�ய ம�� மக��யம�  மடனவப 
பறற� கரடகய�வ�ல ச
�லலபகப���ற�ர�ள. அனத க&ரடய��வம உட டய��வம க�டபதற��� 
எங�ள வ+டடல ஒர கடடகம கடயத &�ன வ�ல�ரக��றத. ம �
�பல &�ரம�  த�ர�பரதத�ல 
அபகப�த இரணட மனற கபர�0�ன வ+டடலத�ன வ�ச �ல�ப சபடட இரநதத�ம. ��ர�மங�0�ல 
ம�ன
�ரம இலல�ததம &�ரங�0�ல சபரமப�ல�  வ+ட�ள ம�னவ
த� னவததகச��ள0�ததம 
��ரணம�ய�ரக�ல�ம. 

நறற�ணடன சத�டக�தத�ல ம�தனவய� ப�ரல�ப�தத 
ம� அவலங�ள இனனம ��ணபபடட . 
கப�  வ�ய வரடதத�ல சபணட�டடனயத 'தள0�' னவததவ�டட இனச �ர சபணனண 
மணநதச��ளவத 
டடததககப பறமப�� இரக�வ�லனல. 'இரத�ர மணத தனடச 
டடம' வர இனனம 
ஓர�ர ஆணட�ள இரநத .

** தப�ல + சபடடய�ன 
நத�னயத தம�ழபபடதத� 'தப�றசபடட'சயனற அநதக ��லதத�ல 
எழத� �ர�ள எனபத�ல�ரநத இநதச ச
�ல தம�ழ�ல பரணம�� இனணநத absorb / integrate 
ஆ��வ�டடத எனபத சதர���றத. இத கப�னற பதங�ன0க �ன0நதவ�டட ச
யறன�ய�  
ச
�ற�ன0ப பன வதறக அவ
�யம இலனல எனறம கத�னற��றத. 

## எ ககத சதர�நத C+வ&த�ய�� இரநத அணனமக ��லதத�ல அநத அநதஸனத இழநதத எங�ள 
ஊர அமர�வத�. அநத &�0�ல �டஙக��னடய�லம மழங��ல தணண+ர�வத ஓடம. இனற பல 
ம�தங�ளகக வறற�பகப���றத. 

ஓவ�யங�ள: என.
+ �வ�
ன

ச
னற வ�ய வரடதத�ல (1946-47) அர
�யல

ச��நத0�பப ம�கநத ��லம

தம�ழப பதத�ணட த� ததனற ம+ணடம வ�ய வரடம சத�டங��ய�ரக��றத. இநத க&ரதத�ல அர
�யல 
மக��யததவம ச
ற�நத இதறக மநனதய வ�ய வரடதனத &�ன வகரகவ�ம:

கப�  வ�ய வரடம (1946-47) ஒர 
�த�ரண ஆணட�� இரக�வ�லனல. நற, இரநற ஆணட 
��லதத�ல &��ழககடய ம�றறங�ள 
�ல 
மயங�0�ல ஓர�ர வரடங�0�கலகய ஏறபடவனதச 

ர�தத�ரதத�ல ��ண��கற�ம. அததன�யசத�ர அபரவம�  ��ல�டடம அநத வரடமம அனதத 
சத�டரநத 
ரவC�ததம (1947-48). ப�ரத�ய�ர ��லதத�ல�ரநத &�ம கவணட &�னற வ+ர சதநத�ரம 
மன த�ல வர ஆரமப�ததப ப�ன த�ல வநகதவ�டடத. 

இங��ல�நத இரணட�ம உல� யதததத�ல ஆற�ணட�ள அடபடடக �ன0ததப கப�யவ�டடத. இநத�ய 

�மர�ஜயதனத* இ �யம தக� னவததகச��ள0 மடய�த எனற மடவகக ஆங��கலயர வநதவ�டட 



��லம. அணனமய�ல &டநத மடநத�ரநத ச
ஙக��டனட வழகக 
(க&த�C� சப�ஷ 
நத�ரகப�ஸ�ன இநத�ய கத
+ய ர�ணவதத� ர 
1945ஆம ஆணட &�ட த�ரமப�யகப�த ஆங��ல அர
�ங�ம 
அவர�0�ல 
�ல மக��ய வ+ரர�ன0ப சப�றக��சயடதத 
அவர�ளம+த டலல� ச
ஙக��டனடய�ல த � &+த�மனறம அனமதத 
வழககத சத�டரநதத. ப�ர
�தத� சபறற இநத Redfort trial 
மக�0�னடகய ஆரவ�ரம�  ப�த�பனப ஏறபடதத�யத) மறறம 
பமப�ய�ல �டறபனடக �ல�ம (RIN# mutiny, ப�பரவர�, 1946) 
ஆ��யனவ இநதத த+ரம� தனத ஊரC�தபபடதத� . இபகப�த 
அவர�0�ன கற�சயலல�ம, இநத�யர�0�ன &லசலணணததடனம 
இந&�டடல இரநத தங�ள �ண�
ம�  மதல+ட மறறம 
வ�ய�ப�ரததகக ஊற வ�ன0ய�மலம சதநத�ரம ச��டததவ�டட எவவ�ற &லலபடய�� 
சவ0�கயறல�ம எனபகத. 


�த�ரணம�� ஒர ப�ரச
�ன ய�� இரக� மடய�த இநத லட
�யம எத�ரப�ரக��த அ0வ 
ப�ரச
�ன ய�� எழமப�யத. ��ரணம, 
�ல ஆணட�ளகக மன அகத ஆங��கலயர ஊடட வ0ரதத 
C�ன �வம அவரனடய ப�ர�வ�ன க ச��ளன�யமத�ன. யதத ��லதத�ல இநத�ய மஸல�ம�0�ன த �த 
சத�கத�னய** சபர�ய அ0வ�ல வன0ததப கப�டடவ�டட C�ன �, இபகப�த &+ங�ள கப�வதறக 
மன �ல இநத�ய மஸல�ம�ளககத த � &�ட (அதறக அடவ�னஸ��கவ ப���ஸத�ன எனற 
&�ம�ரணமம ச
யதவ�டடரநத�ர) ச��டததவ�டடப கப� �லத�ன ஆசச எனற சவளன0யர�டம 
அடம ப�டதத�ர. ��நத�C�யம ��ங��ரஸ�கம� எனற�ல கத
பப�ர�வ�ன னய &�ன ததககடப ப�ரக� 
மடய�சதன��ற�ர�ள. லணடன அர
�ங�ததககம 
ர�, இநத�ய னவ
�ர�ய கவவல ப�ரபவககம 
ர�, 
இநத வ�ஷயதத�ல (அத�வத ப���ஸத�ன எனபத &டக��த ��ர�யம எனபத�ல) அகத அப�பப�ர�யமத�ன. 
இநத இழபற� &+டக�, கபசசவ�ரதனத &டதத� ஒர வழ� ச
யத ச��டபபதற��� ப�ர�டடஷ அரச 
மனற மக��ய ��ப�ச ட அநதஸத மநத�ர��ன0 இநத�ய�வகக அனபப�யத. அதத�ன ஸட�ஃகப�ரட 
��ர�பஸ, சபத�க ல�ரனஸ, அசலகஸ�ணடர அடங��ய ப�ர
�தத� சபறற '��ப�ச ட ம�ஷன'.

அதறகள ம���ணங�0�ல சப�தத கதரதல &டததபபடடத. அபகப�த இநத�ய�வ�ல 11 ம���ணங�ள. 
ச
னன , பமப�ய, மதத�ய ம���ணம (&�கபர), ஒர�
�, அ
�ம, ப���ர, ஐக��ய ம���ணம (United 
Province, ப�ன �0�ல உததரப ப�ரகத
ம எனற சபயர சடடபபடடத), எலனலபபற ம���ணம (Frontier 
Province எனம NWFP) ஆ��ய எடட ம���ணங�0�ல ��ங��ரஸ ஆட
�னயப ப�டததத. 95% 
மஸல�ம�0�ல� , இனற ப���ஸத� �ல இரககம, படட�ண�யர�0�ன பம�ய�  எலனல ம���ணம 
��ங��ரஸ�கக 
வ�க�0�ததத கற�பப�டததக�த. 
�நத, வங��0ம இரணடல மடடம 
�ற�ய சமC�ர�டடயடன 
C�ன �வ�ன மஸல+ம ல+க அத���ரததகக வநதத. ல�கனரத தனல&�ரம��க ச��ணட (ப�ர�வ பட�த) 
அனனறய பஞ
�ப�லம ல+க கத�றறபகப�ய ய �ய �ஸட�ள மறபடயம ஆட
�னயக ன�பபறற� ர.

சதன �நத�ய� மழவதம வ�ர�நத பரநத ச
னன  ம���ணதத�ல ர�C�C� ப�ரதமர�� (அனற 
அபபடதத�ன சபயர. Premier. 'Chief minister' அலல) கவணடசமனற ��நத�C� வ�ரமப� �ர. �ர�Cன 
பதத�ர�ன�ய�லம எழத� �ர. ஆ �ல தம�ழ&�ட ��ங��ரஸ �ம�டட ர�C�C� க��ஷட, 
தத�யமரதத� 
க��ஷட எனற ப�0வபடடரநதத. 
தத�யமரதத� ��லம�  ப�ன அவரத 
�ஷயர ��மர�C &�ட�ர 
(அபகப�த அபபடதத�ன ச
�ன �ர�ள) தனலனம த�ங��ய ப�நனதய ப�ர�வகக ர�C�C� 
ப�ரதமர�வத�ல உடனப�டலனல. ஆநத�ர ��ங��ரஸ �ம�டடகய� ப�ர��
ம��ரனவ ஏ�ம த�� 
ஆதர�ததத. ஆ�, ஆநத�ரக�
ர� ப�ர��
ம பநதல ச
னன  ம���ணப ப�ரதம மநத�ர�ய� �ர. அப 
பழக�றற &�ணயஸதர, பழதத கத
பகதர, த�ய���, லட
�யவ�த�. ஆ �ல impractical idealist.

��ப�ச ட ம�ஷன சவக ப�டபடட, உனடய�த ஆ �ல வ�
�தத�ரம� , ஒர 
மஷட இநத�ய�வககக 
ச��ட�க�ணடர�  C�ன �னவ ஒரவழ�ய�� ஒபபகச��ள0 னவததத. ஆ �ல சவணசணய த�ரணட 
வரமகப�த த�ழ�னய உனடதத�றகப�ல பணடத க&ர அனதப பறற� ஒர பதத�ர�ன�ய�0ரககப கபடட 
அ0�க�, அனதக ��ரணம ��டட C�ன � பலட அடததவ�டட�ர. சத�டரநத ப���ஸத�ன  அனடய 
ஆ�ஸட ம�தம க&ரட &டவடகன�ஒ (Direct Action) சத�டஙகம எனற அற�வ�தத�ர. அகத 
மயம க&ர 
தனலனமய�ல அனமநத 'இனடக��ல 
ரக��ர�ல' (interim government) பஙக க�டடப சபறற�ர. அத�ல 
��ங��ரஸ�கக ஆற மநத�ர��ளம மஸல+ம ல+ககக ஐநத எனறம மடவ�ய�றற.



'க&ரட &டவடகன�' *** மஸல�ம ல+க ஆணட வங��0த தனல&�ர �ல�தத�வ�ல வ�ய வரடம ஆவண� 
ம�தம (ஆ�ஸட 16ஆம கதத�) சத�டங��யத. வங��0ப ப�ரதமர சஹரவரதத�ய�ன அர
�ங�தத�ன 
ஆதரவடன சபரம0வ�ல வகபபக �லவரம தணடவ�டபபடடத. நறறக�ணக��  ��நதக�ள 
ச��னற கவ�க�பபடட ர. அத�ல ப�0�டப�ரதத�ல வ
�தத ஏனழ ப���ர��ள பலர இரநதத�ல 
�ல 
&�ட�0�ல ப���ர�ல ம�மமத�யரகச�த�ர�  வனமனறக �ல�ங�ள எழநத . �ல�தத�வ�கலகய 

ரத�ரC��ள தங�ள ��ரப�ன�ன0 எடததகச��ணட மஸல�ம�ன0ப பழ�த+ரக�த சத�டங�� னத 
ஒடட வங��0� ��நதக�ளம ��0மப, மஸல�ம க
தம ��நத க
ததனதத த�ணடயத. இதறக 
எத�ரவ�ன ய�� மஸல�ம சபரமப�னனமய�ல வ
�ககம ��ழகக வங�தத�ல ��நதக�ள த�க�பபடட ர.

சம�ததத�ல ��நத�C� வ�ரமப�ப கபண�ய ��நத மஸல+ம 
ஒறறனம அறகவ 
+ரகனலநத &�சடஙகம 
ம� &லல�ணக�ம 
&
�நதத. இத�ல ச
னன  ம���ணம மடடம தபப� 
அனமத���ததத. ப�ர�நத கப�வதத�ன தன லட
�யம�தல�ல வ�ய 
வரடம ம�ர�ழ� ம�தம கடய இநத�ய அர
�யல &�ரணய 

னபய�ல பஙச�டததகச��ள0 மடய�சத  C�ன � அறகவ 
மறததவ�டட�ர. மதத�ய அர
�ல (இனடக��ல 
ரக��ர) அவர 
க
ரநததகட உளக0 இரநத மடடக�டனட கப�டட அரன
 
ஸதமப�க�ச ச
யவதறச�னற ச��ஞ
ம ச��ஞ
ம��த சதர�ய 
ஆரமப�ததத. அகத 
மயம ��டடத த+கப�ல &�சடஙகம பரவ�ய 
வகபபத தகவஷமம அர�C�மம அதவனர அனமத�ப 
பங��வ�ய�ரநத பஞ
�ப மறறம எலனல ம���ணதனதயம 
பனடசயடதத . இவவ�ற�� வ�ய வரடம மடயம தரவ�ய�ல என  ச
யவசதனற அற�ய�மல 
த�ன�தத ப�ர�டடஷ அரச எவர�டமம கபச��ற ம�த�ர� கப
� ஊனரகய வ�னலகக வ�ங��வ�டவத�ல 

மரததர�  அடம�ரல சம�ணடகபடடன  இநத�ய�வகக னவ
�ர�ய�� அனபப�யத. அவரககக 
ச��டக�பபடட ஒகர இலகக, C¨ன 1948 ககள இநத�ய�னவ வ�டட சவளன0க��ரர�ள சவ0�கயற 
வழ�பணணவதத�ன. அவர டலல�கக வநத க
ரநதவடன வ�ய வரடம மடவகக வநதத. 

* Indian empire. ப�ர�டட �ன மன ர இநத�ய�வ�ன 
கரவரதத� எனறம மடசடடபபடட�ர.
# Royal Indian Navy
** இபகப�த சஷடயலட வகபப� ரகக இரககம த �த சத�கத�னயப கப�னறத அலல அனற 
மஸல�ம�ளகக இரநத த �த சத�கத�. இநத�யர�ன0ப ப�ர�தத�ளவதற��  னவ
�ர�ய ம�ணகட� 
ப�ரபவ�ன ஏறப�ட (1909). அதனபட மஸல�ம அகபட
�ர�ள (கவடப�0ரகக அனனறய சபயர) த �த 
சத�கத�ய�லத�ன &�ற�ல�ம; அவர�ளகக மஸல�ம�ள மடடகம வ�க�0�க� மடயம. ��நதக�ளம 
இதரரம இதர மத கவடப�0ர�ளகக� ஓடடபகப�ட மடயம. 
*** இநதக ச��டய &�ள �மல��
 �ன க� ர�ம படதத�ல 
�ததர�க�பபடடரக��றத

1946 இல &னடசபறற சப�ததகதரதலத�ன &�ன �ணட மதல கதரதல.  ஃபரஸட ப�ரம 
எனறனழக�பபடட ஆற�வத வகபப�ல &�ன படததக ச��ணடரககம கப�த &டநதத. இரணட�வத 
உல�யதததத�ல &மனமக க�ட��மகலகய  ப�ர�டடஷ இநத�ய 
ரக��ர சCரம � ம+த யததப ப�ர�ட ம 
ச
யதத�ல�ரநத (1939) கத�னற� யதத��லம மழதம &+டதத ��ங��ரஸ - ப�ர�டடஷ ப�ணக�ம 

ம+பதத�லத�ன ஒரவழ�ய�� மடவ சபறற இணக�ம�� ம�ற�கச��ணடரநதத. ��ரணம அதறகச 
�ல 
ம�தங�ள மனப இங��ல�நத�ல  (அத�வத ப�ர�டட �ல - அபகப�சதலல�ம மதத தனலமனறய� ர, 



என அபப� அமம� உடபட, இங��ல�நத எனறத�ன ச
�ன �ர�ள. ஏன, ப�ர�டடஷ ப�ரதமர�ய�ரதத 

ரச
�லம �னட
�&�ள வனர அபபடதத�ன ச
�ன த��வம ஸ��டலநதக��ரர�0�ன எர�ச
னலப 
பறற�க �வனலபபடவ�லனல எனறம கடத சதர���றத.) ஆட
� ம�ற�யகத. 
�ல ம�தங�ளகக மன 
இநத�ய�வ�ன அனத�ப��ள  (உ.ம. ��ர�பஸ, சபத�க-ல�ரனஸ) &�னறநத சத�ழ�ற�ட
� 
ரச
�ல�ன 
�ன
ரகவடவ �ட
�னயத கதரதல�ல மற�யடதத அகம��சவறற� சபறற�ரநதத (1945). அநத மடனவத 
சதர�நத ச��ளவதற��� அனற ப�.ப�.ஸ� ச
யத��ள வரமகப�த என தநனத �டமட எனற 
ததம 
பணண�கச��ணடரநத கரடகய�வ�கலகய ��னதப பத�ததக ச��ணடரநதத ஞ�ப�ம இரக��றத. 
&�யஸ க�டடவ�டட ம�கநத 
நகத�ஷததடன கடததகக (��ல) வநத &றச
யத�னயச 
ச
�ன வடன அமம� உடக  ப�ய
ம பணண� எலகல�ரககம ச��டதததம ஒர ‘இ �ய’ &�ன வ. 
பத�ய லணடன அரச த�மதம�னற� இநத�ய�வகக சதநத�ரம ச��டபபனதத தங�ள 
ச��ளன�பப�ர�ட ம��ச ச
யதவ�டடத . உட டய�� 
�னறய�ல�ரநத ��ங��ரஸ தனலவர�ள 
அன வரம வ�டவ�க�பபட அனதத சத�டரநதத�ன இபகப�த, 1937 இல இரநத 
ஒனபத�ணட�ளககபப�ன, மறபடயம சப�ததகதரதல வநத�ரக��றத.

த�ர�பரதத�ல உற
��சவள0ம �னரபரணகட�டயத. &�ட மழவத�லம அபபடதத�ன இரநத�ரக� 
கவணடம. ஊசரஙகம சவர�0�ன ம+த “மங�0ம�  மஞ
ள சபடடகக� உங�ள ஓடட” எனற 
ச��டனட ச��டனடய�� எழத� �ர�ள. (கட�சதனற ச
�லல அபகப�த எசலகன �ம�ஷ ர 
எலல�ம ��னடய�த). ‘வ�கக’ எனற பதம அபகப�தம இனனம 
�ல வரடங�ள வனரய�லமகட 
உபகய���தத &�ன க�டடத�� &�ன வ�லனல. ஆங��லச ச
�லல�  ‘கவ�ட’ ஆ த  (‘ரய�ல’ 
ம�த�ர�ய��) ஓடட எனசற�ர தம�ழ வ�ரதனதய��ப பர�ணம�தத  &�னலசபறற�ரநதத. அகதகப�ல, 
கதரதல�ல &�றபவர ‘அகபட
�ர’ எனற அனழக�பபடட�ர. அவர ‘கவடப�0ர’ ஆ த இனனம பல 
��லதத�றகப ப�றகத�ன. வடசம�ழ�ய�ல�ரநத வநத ‘அகபட
�ர�ன’ க&ரட சததததம�ழ சம�ழ�சபயரபப.




� �ம� க&�டடஸ ம�த�ர� ப�ர
�ரத தணடக����தங�ள (அதறகம க&�டடஸ எனறத�ன 
ச
�ன �ர�ள) அச
டதத வ� �கய���க�பபடட . இன0ஞர�ள, கற�பப�� ம�ணவர�ள, வ+ட வ+ட��ப 
படகயற� மக�ன0 க&ர�ல 
நத�தத க&�டடச�ன0க ச��டததம வ�ணணபப�ததம ‘��நத�க�ட
�கக’ 
வ�கக க
�ர�தத�ர�ள. சத�ணடர�ள சதரதசதரவ�� சம��கப� �ல மழங��க ச��ணடம 
கப� �ர�ள. இனற ��ண�மறகப�  சம��கப�ன பபறற�ச 
�ல வ�ரதனத�ள ச
�லல 
கவணடசமனற�ல  அத ச
��ர�யம� சத�ர 
�த ம. மல�வம கட. ம�ன
�ரம, கபடடர� எதவம 
க�ட��த. &�ம கப�டம 
தததனத இனனம ச��ஞ
ம சபர�த��க கடடம, அவவ0வத�ன. ஒல�சபரக�� 
கப�லக ��னதத தன0க��த. அடக�ட ��ங��ரஸ சப�தக கடடங�ள &டநத . மடடபப�னற 
சவங�டர�மயயர (‘மடடபப�னறச 
�ங�ம’), ம.சப�.
�வஞ�  ��ர�மண� ய�ர, அலல�பப�சன
 எனற 
சவ0�யர�ல இரநதம தனலவர�ள வநத கப
� �ர�ள. அவர�0�ல ஒரவர எங�ள வ+டடகக வரன� 
தநத என தநனதய�டம ச��ஞ
க&ரம கப
� வ�டடப கப� �ர. அவரத�ன ��மர�C &�ட�ர (அபகப�த 
அபபடதத�ன அவர சபயர. ப�ன �0�ல ‘&�ட�ர’ எனற பகத� , ��ரல ம�ரகஸ�ன ப�னஷய�ல 
ச
�லலபகப� �ல, ‘உத�ரநதகப�ய�றற’ ) எனற அபபறம அபப� ச
�ன �ர. “அட, அபபகவ 
சதர�ஞ
�ரநத�ல எடடப ப�ரதத�ரபகபக   எனற கனறபடடகச��ணட�ர அமம�.

அசதன  மஞ
ள சபடட எனற க�ளவ� இனதப படககம பலர ம த�லம எழககடம. அத ஒர 
த �க�னத. ன
மன �ம�ஷன வநதவ�டடப கப� தறகப ப�ன 1931 இல னவஸர�ய ஒர �ம�ஷன  
&�யம�தத�ர. அதன கவனல இநத�ய�வடன ஒபப�டக கடய பல &�ட�0�ல என  ச
ய��ற�ர�ள எனற 
ப�ரதத &மகக கதரதல மனற�ன0ச 
�ப�ர�ச ச
யதல. சவளன0க��ரர�ள எபகப�தம சர�மப 
systematic. (அனத &�ம அவர�0�டம �றறகச��ள0த தவற�வ�டகட�ம எ த கத�னற��றத. 
உத�ரணம��, அணனமய�ல Right to Information Act வநதத. இயறறவதறக மன ர, 
�ல மனக ற�ய 
&�ட�0�லம, மறறம ப�ல�பனபனஸ த�யல�நத, சம�ர+ஷஸ கப�னற 
�ல ��ழக�தத�ய &�ட�0�லம 
இனத எபபடச ச
யத�ரக��ற�ர�ள, 
டடம மடடம�லல�த &னடமனறய�ல எபபட இரக��றத எனற 
ஆர�யநத�ரக� கவணடம. அனதச ச
யய�மல ‘��பப�யடதத’ இயறறபகப��, இனற அநதச 
டடம 
ப�டடகக ஒர பக�ம இரக��றத, ச
�லலமபடய�� 
�ம� �ய மக�ளககப ப�ரகய�C ம எதவம 
இலனல). மனக ற�ய கம �ட�ள கப�லனற�  இஙக� ஒவசவ�ர �ட
�ககம (சகயசன
 
அகபட
�ரககம) த �தத �க �லர�ல சபடட�ள னவபபசதனற �ம�ஷ �ன பர�நதனர ஏற�பபடடத. 



��ங��ரஸ கதரதல�ல பங ச�டததகச��ள0ச 
மமத�தத 1937 இல�ரநத அதறக மஞ
ள சபடட 
எனற�ய�றற. 1946இல C�ன �வ�ன மஸல�மல+ககக பசன
பசபடட. மறறவர�ளகக என  
என சவனற எ ககத சதர�யவ�லனல.  சகயசன
�ளம க��த�வ�ல உணட.

ஒர மக��யம�  
ம�ச
�ரதனத இஙக� ச
�லலகவணடம. அனற வயதவநதவர எலகல�ரககம 
ஓடடர�னம ��னடய�த. இததன  படபப அலலத இததன  ச
�தத எனற னவதத�ரநத�ர�ள. அநதத 
தகத� இரநத�லத�ன ஓடடபகப�டல�ம. அத �ல C தசத�ன�ய�ல ஓடடர�னம சபறறவர�0�ன 

தவ+தம இனனறவ�ட ம��ககனறவ�� இரநதத. இஙக� எ கக ஒர 
மபவம &�ன வகக வர��றத. 
ப�ன �ல 1952 இல இரபதகத�ர வயத� வர எலகல�ரககம வ�ககர�னம வநதகப�த எ0�யவர�ள 
பலரகக அத சதர�யவ�லனல. அபகப�த எங�ள வ+டடல ஒர 
னமயற��ர ம�ம� இரநத�ர. வ�தனவ, 
வயத�  ம�த. “ஓடடச
�வட &மம வ+டடல இரநத &�ல எடடல இரக��றகத, &+ங�ள 
ஒடடபகப�டப கப��வ�லனலய�, ம�ம�?” எனற க�டகடன. “எ கச�லல�ம ஓடட ��னடய�தபப�, 
அதகக ச
�தத எத�வத இரக�ணம” எனற பத�ல ச
�ன �ர. இலனல, இபகப�த 
டடம 
ம�ற�ய�ரக��றத எனற &�ன ச
�ன கப�தம ம�ம�கக &மப�கன� வரவ�லனல. &�ன சவறம 
பத�ன நத வயதப னபய �ய�ரநததம ஒர ��ரணம�� இரக�ல�ம. என த�ய�ரம வநத வறபறதத�ச 
ச
�ன  ப�றகத�ன கப� �ர.



1946 இல இரநத, 
ப�ன �ல மனறநத 
கப�  ஒர ப�ர�ய 
வ�ஷயம 
மஸல�ம�ளகச�னற 
இரநத 
‘த �தசத�கத�’. 
த �தசத�கத� 
எனற�ல இனற 



சஷடயலவகபப� ரகக ஒதக��ய�ரபபத கப�ல அலல. மஸல�ம மக�ள மஸல�ம 
கவடப�0ர�ளககதத�ன ஓடட0�க� மடயம. ஒர மஸல�ம ல+�ர, ஒர கத
+ய மஸல�ம, ஒர மஸல�ம 
சகயசன
 எனற &�னற�ல, அநத மனற கபர�ல ஒரவனரத கதரநசதடககம உர�னம த�ன இஸல�ம�ய 
ஓடடர�ளகக உணட. அவர�ளககம மஸல�மலல�த அகபட
�ர�ளககம எநத 
மபநதமம ��னடய�த.  
மடடமலல, ��நத, ��ற�ஸதவ ஓடடர�ள மஸல�ம கவடப�0ர�ள ய�ரககம ஓடடப கப�டவம 
மடய�த. 37 வரடங�ளகக மன இநத�யர�ன0ப ப�ர�தத�ளவதறக ஆங��கலயர ச��ணட வநத 
இதத�டடம �னட
�ய�ல இநத�ய�னவகய ப�ர�ததவ�டடத. கமகல வ�வர�க�பபடடத 1946 கதரதல�ன 
அடபபனடய�லத�ன. ஆ �ல, ப�ர�ததல மழனம சபறறகப�த (1947) ஆளவதறகதத�ன, அநத வ�ஷமதனத 
ஆரமப�தத னவதத சவளன0யர இரக�வ�லனல! 

&�ன ஒர த�ரடன. அத�வத அறபதத&�னக �னல�0�ல ஒனற�  த�ரடட எனற �னலனய 
மனறய��ப பய�னற பரமபனரத சத�ழ�ல��க ச��ணடரநதவன. இனற &�யககனட�ள ம�த�ர� 
மன0தத 
� �ம�வ�ல ப�ரதத உதத��ன0க ன�ய�ணட ப�னழக��ற�ர�க0 அத கப�னற 'வநகதற�' 
அலல, ரய�ல�ல மயக� மரநத ப�ஸ �டட ச��டததப ப�ரய�ண��0�ன சப�ரன0 அப�ர�ககம �+ழததரத 
த�ரடனமலல எனபனதத சத0�வபடதத வ�ரமப��கறன.

&�ன என சத�ழ�னல இன  கதத�ய�ல சத�டங��க ன எனற கற�பப�டடச ச
�லல மடய�த.  
மதல�ல &�ன சத�ழ�ல ச
யதத சபர�யவர�க0�ட கடப கப�ய 'அ
�ஸசடணட' கப�லதத�ன. 
ச��ஞ
 ச��ஞ
ம��த கதரநத ப�றக த�ன எனன த த �ய��ப கப�� அனமத�தத�ர�ள.  &�ன 
கதரச
�யனடநதவ�டகடச னற என த�பப �ரம ப�ர�டட �ர. இரணடமனற அபபடப கப�ய 
சவறற��ரம��க ன�வர�ன
னயக ��டட வடன எ கக அ
�தத�ய தன மப�கன�யம னதர�யமம 
வநதவ�டட .

இசதலல�ம &டநத ஒர ஐமபதனதநத வரடங�0�வத ஆ��ய�ரககம. இபகப�த எ கக 
வய
���வ�டடத. இரவ �ண மழ�ததம ஓடயம ஒ0�நதம பண�பர�யம வயச த�ணடவ�டடத. 
எனனனடய ஒகர ம�ன கவற னலனககப கப�யவ�டட�ன. சபண�ன0யம �டடக ச��டதத 
வ�டகடன. இனற &�ன ஒர 'ம�C�' த�ரடனத�ன. சத�ழ�ல�ல இரநத ர�னடயர ஆ��ப பல வரடங�ள 
ஆ��வ�டட .

ஆ �ல ச
�லலப கப� �ல இவவ0வ 
+க��ரம &�ன சத�ழ�னல வ�டடரக� ம�டகடன. இபகப�தம 
என உடமப�ல சதமப இரக��றத. சரங�ச ச
�ன �ல &� ��த சத�ழ�னல வ�டவ�லனல, உல�ம ம�ற� 
வரம கவ�தனத C+ரண�ததக ச��ள0 மடய�மல &�ன வ�ல� கவணட வநதத எனபத த�ன 
ச��டனம. என &+ணட &�ள ஆறற�னமனய இஙக�ய� வத ச
�லல�க ச��ளள��கறன. 



&�ன சத�ழ�ல சத�டஙகம &�ட�0�ல வ+ட�ள ��னரய�ல 
�டடபபடடரககம. அத�வத ச
ங�ல�ளகக &டவ�ல 
��னரச 
�நத (சணண�மபம மணலம க
ரநத �லனவ) 
ப
�க �டடய�ரபப�ர�ள. 
�ல
மயம மண 
�நத பசவதம 
உணட. அநத ம�த�ர� �டட  சவர�0�ல �ன ம னவக� 
மடயம. அதற��� எலகல�ர�லம அத மடயம எனற 
&�ன த தகச��ள0 கவணட�ம. �ன ம னவபபத ஒர 
அர�ய �னல. �றறக ச��ணட அபப�ய�
ம 
ச
யயகவணடம. எ கக இத�ல பழதத அனபவம 
இரநதத. C�க��ரனதய��வம ல��வததடனம ச
யய 
கவணடய கவனல. ஒர ஆள பகநத கப�� கவணடய 
அ0வ�ல சவர�ல ஒர ஓடனட கப�ட கவணடம, அகத 

மயம 
ததம�லல�மலம ச
யயகவணடசமனற�ல 
சமம�வ�? ஆ �ல &�ன சத�ழ�ல சத�டங�� 
�ல 
ஆணட�ள �ழ�தத 
�ல வ�பர+ தங�ள &��ழல�ய� .  
��னர எஙக�� ��ண�மல கப�ய 
�சமணட வநத 
வ�டடத. அதறக மனக  தனரககதத�ன 
�சமணட 
கப�டடக ச��ணடரநத�ர�ள. அத சவறறககம பரவகவ 
�ன ம னவபபத �ஷடம���ப கப� த. சவறறககப 
பத�ல�� Cன ல வழ�ய��ப பகவகத 
�ல�க��யம 
எனற�ய�றற. Cன ல �மப��ன0 வன0தகத� 
அறதகத�வ�டட உளக0 கப�� கவணடம. 

சவக 
+க��ரகம த � வ+ட�ள எனபகத கனறநத எலல�ம 
பயங�ரம�   அடகக ம�டக  �டடடங�0�ய� . 
அததன யம ச�டட ��ன ��ர+ட �டடடங�ள. அத�லம மனற�வத ம�டய�லம ஐநத�வத ம�டய�லம 
ஏற�க �ன ம னவக�வ� மடயம? மதல�ல இநத ம�றதல�ச0லல�ம சபர�ய &�ரங�0�ல த�ன வநதத. 

�ன  ஊர�0�ல  அனவ வரவதறக &�ள ப�டததத.  அபகப�த &�ங�ள அடக�ட 
�றறர�ளகக 
வ�Cயம ச
யயல�க �ம. எங�0�ல 
�லர படடணதனத வ�டட சவ0�யரககக கடசபயரநததம உணட. 
ஆ �ல ��லம கப��பகப�� அனவயம சபர�ய ஊர�0�ன அடசசவடனடப ப�ன பறற�க 
�ழனதய���வ�டட .

இகத 
மயம &டநத இனச �ர &வ+ ��ல அ&�ய�யதனதயம ச
�லல கவணடம. சவக &�ன0கக 
மன �ல எலகல�ரம தங�ள வ+டடல த�ன பணதனதப பதக�� னவததக ச��ணடரநத�ர�ள. 

�த�ரணம�� 'Safe' எனற பலம�  இரமபப சபடட�ங�0�ல (
�ல
மயம சபடட�0�ல) இரககம. 
�ல 
யகத�க��ரர�ள 
னமயற�டடல ஏகத� பனழய அலம� �யப ப�தத�ரததககளக0கய� அலலத அழக 
கததண�க கனடககளக0கய�, அ
� த�ரணம�  இடங�0�ல பணதனத னவபப�ர�ள. கற�பப��, 
த �ய�� இரநத 
�ல ��ழவ��ள இபபடச ச
யவனதக �ணடரக��கறன.  
அஙக�சயலல�ம பணம இரககம எனற ய�ரம எத�ரப�ரக� ம�டட�ர�ள எனபத  அநதப 
பதத�
�ல��0�ன  அனம� ம. ஆ �ல  அநத ர�
�ய இடங�ன0க �ணடப�டபபத எங�ளகக 
அவவ0வ ஒனறம �ஷடம�ய�ரக�வ�லனல. இசதலல�ம அனபவதத�ல உத�ககம ஞ� ம, 
வ+டடக��ரர�0�ன கரடட கய�
ன �ன0க �டநத கப��க கடயத. அகத கப�ல எநதவ�தம�  
இரமபப சபடட, சபடட�ங�ன0யம மற 
�வ� கப�டடத த�றபபதற��  பய�ற
�யம ஆறறலம 
எங�ளகக இரநதத. கற�பப�� &�ன அத�ல ஒர &�பணன எனற ப�ர
�தத� சபறற�ரநகதன. 

ஆ �ல ப�ன �ல &டநதத என சவனற�ல, ன�ய�ல &�ல ��ச க
ரநதவ�டட�ல ஒவசவ�ரததனம 
வங��க �ணகக னவததக ச��ணட ச��டக�ல வ�ங�ல எலல�வறனறயம 'ச
க' மலம��ப பணண 
ஆரமப�தத�ன. பணக��ர வ+ட�0�ல பணம�� னவததகச��ளவகத கனறநத கப�ய�றற. ஆ �லம 
தங�ம, னவர &ன��ன0 சபடட�ததள னவபபத சத�டரநதத. என தரத�ரஷடம 
�ல ஆணட�0�ல 
இனவயம வ+டனட வ�டட சவ0�கயற� வங�� 'ல�க�ர'�0�ல கடகயறத சத�டங�� . வரம�  
வர�க��ரர�ளககப பயநதகட இபபடச ச
யத�ர�ள. பக�ம பக�ம�� சவவ கவற வங���0�ன 
ல�க�ர�0�ல ஒ0�தத னவதத�ல இன�மட�கஸ��ரர�0�ன �ணண�ல மணனணத தவல�ம எனபத  
அவர�0�ன �ரதத. இசதலல�ம என வய�றற�ல மணனண அள0�பகப�டட சதன கவ� &�ச
யம.



&�0னடவ�ல என த�றனம, அனபவம எலல�கம வ+ண��பகப�வத 
கப�லத கத�னற�றற. ஆய�ரம ப�ட படட ஒர வ+டடககள ஏற� 
இரணட�ய�ரம ப�டபடட இரமபப சபடடனயத த�றநதப�ன 
அததன யம வ�யரததம எனற சதர�நத�ல என ம ம என  
ப�டபடடரககம எனபனத &+ங�க0 ஊ��ததக ச��ள0ல�ம. 
�னட
�ய�ல, ��லம ச�டடப கப�சச, இதசத�ழ�லகக இ �கமல 
&�ன ல�யக��லனல, கடடம கடடம�� வட &�டடல 
எஙச�ங��ரநகத� வநத பதபபத உதத��ன0க 
ன�ய�ள��ற�ர�க0  அநதப னபயன�ளடன என �ல கப�டட 
கப�ட மடய�த எனற த+ரம� �தத &�ன ச��ரவம�� 

வ�ல��வ�டகடன. 

இதத�ன என உதத�கய�� சய
ர�னத.

அநத &�ள ஞ�ப�ம.
தம�ழ வரடங�ள ஒவசவ�னறம அறபத�ணட சழற
�ககப ப�ன ர பதத�ணடக க��லம பணட 
த�ரமப� வரம. அதனபட 1949-ல வநத வ�கர�த�ய�ணட ம+ணடம இபகப�த வநத�ரக��றத. இரணட 
தனலமனற�ளககப ப�றக, த�தத� வ+றற�ரநத இடதத�ல கபரக �, கபதத�கய� இரக��ற�ர�ள. இநத 
இனடசவ0�ய�லத�ன எததன  ம�றறங�ள, கவறப�ட�ள! அனனறககம இனனறககம ஒர சபர�ய 
வ�தத�ய�
ம, அனற ��ர�மபபறங�0�ல ம�ன
�ர வ
த� அடகய�ட இலனல. இயநத�ரப பரட
�ய�ன 
ஆரமப &�னலய�ல இநத�ய� இரநதத. ஒர வ�வ
�ய &�ட�� இரநத அநத &�ள�0�ல அதன மக�0�ல 
ம��ப சபரமப�கல�ர ��ர�மங�0�ல வ�ழநத ர. இதன வ�ன0வ�� &�ர வ�ழகன�ககம ��ர�ம 
வ�ழகன�ககம மனல - மட கப�னற வ�தத�ய�
ம. கக��ர�மங�0�லம சத�னலக��ட
��ளம 
ச
லகப
��ளம பழஙகம இநத &�0�ல இதன மழப பர�ம�ணதனதக �றபன  ச
யவதகடக �ஷடம�� 
இரக�ல�ம. &�ர வ�ழகன�ய�ன 
�த�ரண அடபபனட வ
த��ளகட ��ர�மங�0�ல இரக�வ�லனல.

    அறபத�ணட�ளகக மன �ல வ�ச �ல�னயயம ம�ன
�ர வ�
�ற�னயயம �ணண�ல கடப 
ப�ரததற�ய�த ��ர�மவ�
��ள பலர இரநத ர. அவர�ளககத சதர�நத ஒகர ம�னவ�0கக 
�ல 
பணக��ரர�0�டம ��ணபபடட கபடடர� வ�0ககத�ன. &�ரவ�
��ளம ��ர�மவ�
��ளம சவவகவற 
உல�ங�0�ல வ�ழநத ர எனகற ச
�லலல�ம. ப�ன �ல ஐமபத�0�ல ம�ன
�ரம வநத ப�றகத�ன 
��ர�மங�ளம ச��ஞ
ஙச��ஞ
ம�� &வ+ ��லதனத க&�க�� &�ரத சத�டங�� . அனற தம�ழ&�ட 
எனற த �ய�� ஒனற இரக�வ�லனல. தனல&�ரம ச
னன  &+ங�ல�� 25 C�லல�க�ன0க ச��ணட, 
சதன �நத�ய ப�னஷ�ள &�னகம கப
பபடட கடட ச
னன  ம���ணதத�ல, �ன �ய�கமர� தவ�ர 
இனனறய தம�ழ�ம மழதம அடங��ய�ரநதத. இததவ�ர, ச
னன ய�ல பத�க �ர சதலஙக 
C�லல�க�ளம, �ன ட, மனலய�0 C�லல�க�ளம உணட. ச
ங�லபடட,
    வட ஆரக��ட, சதன �ரக��ட, தஞ
�வர, த�ரச
�, மதனர, ர�ம&�தபரம, த�ரச&லகவல�, க
லம, 
க��யமததர, &+ல��ர� ஆ��ய பத�க �ர C�லல�க�ள (ம�வடடம எனற சபயர அனற இலனல) 
இரநத . அவறற�ல &+ல��ர� தவ�ர மறறனவசயலல�ம இரணடம மனறம��� �ன �ய�கமர�யம (அனற 
த�ரவ�ஙகர�ல�ரநதத) &மம�டம வநத இனற சம�ததம 32 ம�வடடங�0� த ப�ன �ள �னத. 
ஆட
�யர�ல�ரநத �லலர� வ�ர�வனரய�0ர வனர அர
�ங�ப பண�ய�0ர�ள க��யமததர�ல�ரநத 
�டபப�வககம மங�ளர�ல�ரநத மதனரககம ம�றறல�வத 
�Cம�ய�ரநத ��லம. "பணம �டடம 
பர+டன
' எனற அனழக�பபடட எஸ.எஸ.எல.
�. எனற பள0�பபடபப�ன இறத�ய�ணடத (அபகப�த 
பத�க �ர�வத வகபப) கதரனவத சதலஙக, தம�ழ, மனலய�0ம, �ன டம எனற எலல� 
C�லல�க�ளககம சப�தவ�� ச
னன ய�ல�ரநத ஒகர வ�ர�யம &டதத�யத. "பப0�க எகஸô ம' எ ப 
சபயர சபறற அனத மநனதய வ�கர�த� வரடதத�ல ம���ணம மழவத�ல�ரநதம சம�ர 50,000 கபரத�ன 
எழத� �ர�ள. அத�ல ப�த�பகபர கதற� �ல அத��ம. கதரவ சபறறவர�0�ல வ
த� பனடதத 
�லகர 
�லலர�ககப கப� �ர�ள. ��ரணம �லலர��ள ம��ககனறவ. மறறம சபர�ய ஊர�0�ல ம�தத�ரகம 
இரநத . ம���ணம மழவதககம�� ச
னன , அணண�மனல, ஆநத�ரம எனற மனகற 
"
ரவ�ல�
�னல�ள' (பல�னலக�ழ�ங�ள).
    அணண�மனலய�ல அடக�ட ஸடனரக &டநதத�ல அதறக 
ரவ�ல�டட�
�னல எனற 
க�ல�பசபயரம உணட. மரததவம, சப�ற�ய�யலகக எனசறலல�ம த � பல�னலக�ழ�ங�ள இலனல. 
ம���ணதத�ல மனற வ�ச �ல� &�னலயங�ளத�ன இரநத : மதர�ஸ - 1, மதர�ஸ - 2, த�ரச
�. இத�ல 



மதர�ஸ - 2 சதலஙக. மதர�ஸ - 1-ல "ச
யத��ள' வரமகப�த, அத�ல "வ�ரததல' வரம, 1-ல "��ர�ம 
&��ழச
��ள' ஒல�பரபப�கமகப�த 2-ல "��ர�மஸதல ��ரயகரமம', இதத�ய�த�. ப�ணடசக
ர� ப�சரஞச 
��ல �ய�� இரநதத. அஙக� சங�வர� இலல�தத�ல, அங��ரநத �டலரககம வ�ழபபரததககம 
�ள0க�டததல அகம��ம�� &னடசபறற வநதத. "
+னமய�ல' இரநத இறககமத�ய�கம மதவன��ள 
மல�வ��க ��னடததத�ல பதனவ ச
னன ய�ன உயர&�னலக கடயர�ளகக ஒர ச
�ரக�ம�� 
வ�0ங��றற. இர த�ர மணததனடச 
டடம வநதத மநனதய "வ�கர�த�' வரடதத�லத�ன. அத&�ள 
வனர ஆண�ள ஒர மன வ� இரககமகப�கத இனச �ர த�ரமணம ச
யதச��ணட "இரணட 
சபணட�டடக��ரன' ஆ�ல�ம. 
டடதத�ல தனடய�லனல. ஆ �ல இதறகப ப�ன 
டடவ�கர�தம�� 
மறமணம பர�யம �ணவன  
�னறகக அனபபல�ம. ஆ �ல ஒனற; மதல மன வ�கய ப��ர 
ச��டதத�லத�ன &டவடகன� எடக�பபடம. இரணட: இநதச 
டடம இநதக�ளகக மடடகம 
சப�ரநதம. இநதச 
டடததககப ப�றக மன வ�னயத "தள0� னவககம' வழக�ம மனறயல�ய�றற 
எனபத உணனம. வ�கர�த�ய�லத�ன "சட�ம� �யன' ஆ� இரநத இநத�ய�, கடயர
�� மலரநதத. 
அதமதலத�ன ஆற�ம C�ரஜ மன ரககம &மககம 
மபநதம இலனல. த�லல�ய�ல �வர ர 
சC ரலககப பத�ல C �த�பத� வநத�ர. மதல C �த�பத� ர�Cனப�ப எனறனழக�பபடட ர�கCநத�ர 
ப�ர
�த. ச
னன , ம���ணதத�ல�ரநத "ர�ஜயம' ஆ� ம�ற�றற. (அபகப�சதலல�ம, "ம�&�லம' எனற 
ச
�ல ஒ0னவய�ர�ல இரநத ப�ரத�ய�ர வனர பயனபடதத�ய "உல�ம' எனற சப�ர0�கலகய 
அற�யபபடடத). அதன "ப�ரதமர' (ஆம, அனறவனர, அபபடதத�ன சபயர) கம�ர
�ம� ர�C�வம 
"மதனமநத�ர�' எனற பதபசபயர சபறற�ர. த�லல�ய�ல 
மஷட &+த�மனறம கப�ய சபர+ம க��ரட வநதத. 
அத &�Cம��கவ "சபர+ம'த�ன. அத�வத, அபப+ல�ள லணட �லள0 ப�ர�வக �வன
�லககப கப���த. 
மநனதய வ�கர�த� ஆணடல தம�ழ�தத�ல &டநத ஒர மக��யம�  &��ழவ�ன மக��யததவம அனற 
எவர�லம உணரபபடவ�லனல. அதத�ன த�ர�வ�டக �ழ�தத�ன மத�ய தனலனமய�டம ம ஸத�பதத� �ல 
இன0ய சமC�ர�டட ப�ர�நத வநத த�ம� எனற த �க�ட
�ய� த. ப�ன �ல அவர�ள இவவ0வ 
சபர�த�� வ0ரநத ஆட
�னயக ச�டடய��க ன�பபறறவசரனற அபகப�த ��ங��ரஸ��ரர�ள 
மடடமலல, ய�ரகம &�ன க�வ�லனல. அட, இநத "வ�கர�த�' ஆணட த�ம�வ�ன மண�வ�ழ� ஆணட 
கப�ல�ரக��றகத...
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க
�ஷல�ஸம கத�றறவ�டடத�? 
 சதநத�ரம வரவதறக மனப இநத�ய கத
�ய ��ங��ரஸ, ��ங��ரஸ ம��
னப எனற 
அனழக�பபடடதகப�லகவ ச
யலமபடடத. அத�வத சவறம �ட
�ய�� இலல�மல இநத�ய�வ�ன 
கத
�ய மன ண�ய�� இயங��யத. வலத
�ர�, இடத
�ர� எனற பலதரபப� ரம இனணநத 
ச
யலபடட ர. அவர�ன0 இனணததத கத
�யவ�தம, சதநத�ரகவடன� எனற அடபபனடக 
ச��ளன�யம ம��தம� ��நத�ய�ன தனலனமயகம.
 இவறற�ல இடத
�ர�ய� ர க
�ஷல�ஸ 
�தத�நததத�ல &மப�கன� னவததவர�ள. தம�ழ�ல அகபதவ�தம 
எனற ச
�ன �ர�ள. ப�ன �ல 
மதரமம எனற பதம வழங�ல�ய�றற. ��ங��ரஸ�கலகய ��ங��ரஸ 
க
�ஷல�ஸட எனபத, சப�ஷகப�ஸ�ன ப�ரவரட ப�0�ககப�ல, ஒர த � உள�ட
� (அனற 
��ங��ரஸ�ல உட�ட
��ள அனமத�க�பபடட ). தடபபம�க� இன0ஞர�ள &�னறநத இக�ட
�ய�ன 
தனலவர சCயபப�ர��ஷ &�ர�யண. தவ�ர ஆச
�ரய� &கரநத�ரகதவ (வயத�ல ச��ஞ
ம மத�ரநதவர) 
சப�ர0�த�ர வலல&ர அக
�ககமதத�, ட�கடர ர�மமக ��ர கல���ய�, அசசதபடவரததன, யசப 
கம�ர�ல� எனற கற�பப�டததக�வர�ள பலர.
 1942 ஆ�ஸட கப�ர�டடதத�னகப�த ப�ர�டடஷ அர
�ங�ம வரல�ற ��ண�த அடககமனறனய 
ஏவ�வ�டட ��நத�C�ய�ல�ரநத ��மர�ஜ வனர ��ங��ரஸ��ரர�ன0க கணகட�ட ன�ல�
ம��ச 

�னறய�ல�டடகப�த இவர�ள தனலமனறவ�ல ச
னற கப�ர�டடதனதத சத�டரநத�ர�ள. ப�ன �ல 
பலர ப�டக�பபடடச 
�தத�ரவனத ச
யயபபடட ர. ம�றகவடதத�ல�ரநத சCயப�ர��ஷ ல�கர�ல ன�த 
ச
யயபபடட ப �க�டடம+த மண�க�ணக��� அமரததபபடட�ர (அத �ல அவர�ன ��ல�ள 
&�ரநதரம�� பலவ+ மனடநத ). அகத
மயம த�லல�ய�ல ஒர ப�ர�டடஷ உயர அத���ர�ய�ன வ+டடகலகய 
ம�றகவடதத�ல பண�ய�ல அமரநத அரண� அஸபஅல� �னட
�வனர (1945) கப�ல+ஸ ô ர �ணண�ல 
மணனணத தவ�ய 
��
சச
யலம அந&�0�ல ப�ரபலம.
 1947-ல சதநத�ரம வநத ன�கய�ட &�டனடச 
மதரமப ப�னதய�ல ச��ணட ச
லல கவணடசமனற 
இவர�ள வறபறதத� �ர�ள. ��ங��ரஸ�ன மதத தனலவர�க0�, அதறக அவ
ரம�லனல, ப���ஸத�ன 
ப�ர�வ�ன னயசய�டட 
மதத�ரம சப�ங��யதகப�ல எழநத அ�த��ள ப ரவ�ழவ கப�னற உட டப 



ப�ரசன �ன0 மதல�ல �வ �க�ல�ம எனற �ரத� ர. க
�ஷல�ஸட இன0ஞர�க0� சதநத�ரம வநத 
உற
��ம தண�யமன சடகட�ட சட�� 
மததவச 
+ரத�ரததங�ன0 ச��ணடவர�வ�டல ஆற� �ஞ
� 
பழங�ஞ
� ஆ��வ�டம எனற அஞ
� ர. அவர�0�டம லட
�யவ�தம உள0 அ0வகக யத�ரதத உணரவ 
இலனல எனற அப�பப�ர�யபபடட 
ரத�ர பகடல அனனறய &�னலனமய�ல &�டடன ச
�தனத 
அன வரககம 
மம��ப பங��டட�ல ஆளககக ��லண�த�ன (இரணட &ய�னப
�) கதறம எனற 
ச
�ன �ர. ம��தம�வ�ன த�டர மனறனவத சத�டரநத வ�ர�
ல அத��ர�ததத. த�ங�ள 
��ங��ரûஸவ�டட சவ0�கயற�வ�டகவ�ம எனற அவர�ள ம�ரடடயகப�த ய�ர 
கப��கவணடம� �லம ��ங��ரஸ�ன �தவ�ள த�றநகத இரக��னற  எனற பகடல கற� �ர. ஓர0வ 
இடத
�ர�க ச��ளன�யனடயவசர  அற�யபபடட க&ர சம� ம ��தத�ர.
 ம�ரச 1948-ல &�
�க &�ரதத�ல கடய ��ங��ரஸ க
�ஷல�ஸட�ள சவ0�கயற�கய வ�டவத எனற 
த+ரம� �தத�ர�ள. க
�ஷல�ஸட �ட
� எனற த � ஸத�ப ம உதயம�ய�றற. கதரதல 
�ன ம ஆலமரம. 
இரணட�ணட �ழ�தத பழமசபரம தனலவர ஆ
�ரய� ��ரப0� � ��ங��ரûஸத தறநத ப�ரC� 
மஜதர ��
�ன (வ�வ
�ய� - உனழபப�0�) �ட
�னயத கத�றறவ�ததனதத சத�டரநத இர பத�ய 
�ட
��ளம (இரவரகம பனழய ��ங��ரஸ��ரர�ள) இனணநத ப�ரC� க
�ஷல�ஸட �ட
�ய�ய� .
 1950-ன இறத�ய�ல &��ழநத பகடல�ன மரணததககபப�ன ��ங��ரஸ �ட
�யம மதத�ய அரசம க&ரவ�ன 
மழ அத���ரதத�றகள வநத . 1952 சப�ததகதரதல வரமகப�த க&ர ஒர C &�ய� 

ரவ�த���ர�ய��கவ வ�0ங�� �ர.
 சப�ததகதரதல�ல ப�ரC� க
�ஷல�ஸட�ள அ��ல இநத�ய�வ�ல 10 
தவ���தம வ�கக�ன0ப 
சபறற�ர�ள. ஆ �ல அனவ பரவல�� இரநதத�ல அநத வ���தததகக எம.ப�., எமஎல.ஏ. இடங�ள 
��டடவ�லனல. அவர�ன0வ�ட சம�தத வ�கக�ள கனறவ��ப சபறற �மய �ஸட�ளகக அனதவ�ட 
அத�� இடங�ள ��டட ; ��ரணம அவர�ள பரவல�� இலல�மல ஆநத�ரம, மலப�ர கப�னற 
�ல 
"ப�கச�டட�0�ல' மடடகம இரநத�லம அஙக ஆழம�� இரநதகத (&மத கதரதல ப�ரத�&�த�ததவ 
மனறய�ன இநத மரணப�ட இனனம சத�டர��றத. படங ரணயயஙழ ற�நஙள �பப!).
 1952 கதரதல மடவ�0�ல பணடத க&ரவககம 
�ல அத�ரச
��ள ��தத�ரநத . &�ட�ளமனறதத�ல 
சபரமப�னனம ��னடதத�லம ��ங��ரஸ�ன ச
லவ�கக 
ர�நத�ரபபத சத0�வ�ய�றற. ச
னன  
ம���ணதத�ல அறத�ப சபரமப�னனம கட இலனல. உததரபப�ரகத
தத�ல க&ரவடன கப�டடய�டட 
சத�கத� "அகபட
�ர' (கவடப�0ர) கட �ண�
ம�  ஓடட�ள சபறறதத�ன கத�றற�ர. 
""��ங��ரஸ�ன சபயர�ல ஒர வ�0ககக�மபம &�னற�லம சCய�ததவ�டம'' எனற எலகல�ரம 
ச
�லல�வநத &�னலனம ம�ற�வ�டடத சதர�நதத. அடதத கதரதலககள மக�0�ன �வ தனதயம 
�றபன னயயம �வர பத�த�� ஏத�வத ச
யத�� கவணடம எனற மடசவடக�பபடடத. அதனபட, 
1955 C வர�ய�ல &னடசபறற ஆவட ��ங��ரஸ�ல "
மதரம அடபபனடய�ல�  
மத�யம' 
(&ரஸண�பணளறணஸ ட�றறஙழய ரச &ரஸணஙறஹ) எனபத ��ங��ரஸ�ன லட
�யம எனற 
மக��யம�  ச��ளன�த த+ரம� ம "ஒரம த��' &�னறகவற�யத.
 இத�ல ஆச
ர�யம என சவனற�ல 
�தத�நதர+த�ய�� க
�ஷல�ஸதனத &மப�யவர�ள அன வரம 1948-
கலகய சவ0�கயற�வ�டடரநத�ர�ள. அத�வத 
ரத�ர பகடனலபகப�ல ச��ளன�ர+த�ய�  
வலத
�ர��ளம, அலல�வ�டல கனறநதபட
ம, 
மதரமதத�ல அக�னற ச��ள0�தவர�ளகம ��ங��ரஸ�ல 
தங��ய�ரநத ர. ப�ன �ல இபகப�த த�டசரனற, இனற�ல�ரநத கணகட�ட ன�ல�
ம�� �ட
� 
மழவதகம க
�ஷல�ஸட ஆ��வ�டடத எனற ஆவடய�ல த+ரம� ம கப�டடகப�த ஒரவரகட 
ஆடக
ப�க��தத வ�நனதய�லம வ�நனதத�ன.
 ஆவடககபப�றக, இநத�ய�வ�ல உணனமய�  க
�ஷல�ஸட�ள சபரமப�லம ��ங��ரஸýகக 
சவ0�கயயம 
நதரபப க
�ஷல�ஸட�ள உளக0யம இரநத�ர�ள எனற�ல அத��த தவற�லனலத�ன.
 ஏறககனறய இகத
மயதத�ல, ம�கவ� 
+ �னவகய த�ன �ணட பரட
�பப�னதகக ம�றற�யனமக� 
மயனற ச��ணடரநத�ர. அவரனடய ச
யலவ+ரர�ள அவரத "ச��ளன�ய�ல ஊற�ய' 
(ணயகரஸறழணய�றஙக) �மய �ஸட சத�ணடர�ள. ஒர 
மத�யப பரட
�னய த�
�லத�ர மலம 
&டதத மடய�த. க&ரC�ய�டகம� க
�ஷல�
 
�தத�நததத�ல ஆழநத &மப�கன� ச��ணட ச
�நதக 
�ட
�க��ரர�ள அத��ம இரக�வ�லனல. ஆ� இநத�ய�வ�ன க
�ஷல�ஸப பரட
� சபரமப�லம அரச 
இயநத�ரம மலம��தத�ன &டநதத. 
டடங�ள, அரசனடனம சத�ழ�ல�ள, இதய�த�. அனத ர�C�C� 
"னலச
னஸ, �ணடகர�ல, சபரம�ட ர�ஜ' எனற தன ப�ர
�தத� சபறற ச
�றசற�டர�ல 
�ட �ர.
 இநத வ�ஷயதத�ல தன �ட
�ய�ன கனறப�டனடயம அதன வ�ன0வ�� தன க
�ஷல�ஸதத�ன 
பலவ+ தனதயம உணரநத க&ர C�க��ரனதய��ச ச
யலபடட�ர. உரகக கப�னற � ர�த 
சத�ழ�ல�0�ல அரச ப�ரகவ
�ததகத ஒழ�ய ஏறச� கவ த �ய�ர மலம அனமநத�ரநத சத�ழ�ல�ன0த 
கத
�யமயம�ககவத�ல அவர &�த� ம ��டட �ர. அவர�ன இறத�ய�ணட�0�ல (1960 - 64) 
+ �வடன 
ஏறபடட 
ச
ரவம யததமம அவரத கவ�தனதயம, �னட
�ய�ல அவரத ஆயன0யகம கட கனறதத .
 அவரகக ச��ஞ
��லம ப�ன ஆட
�கக வநத இநத�ர� ��நத� மழக� மழக� ஒர 



அர
�யலவ�த�ய��கவ வ�0ங�� �ர. தன தநனதனயப கப�லனற� அவரகக "இஸம' எதவம ��னடய�த. 
உணனமய�ல அவர ஒர ப�ரதயட
வ�த�கயதவ�ர, வலத
�ர�யமலல, இடத
�ர�யமலல. அர
�யல 
��ரணங�0� �ல இடத
�ரனபக ன�கச��ணட�ர. ��லதத�ன �டட�யம எ ல�ம. தரத�ரஷடவ
ம�� 
அவர அர
�யனலப பர�நதச��ணடதகப�ல சப�ர0�த�ரதனதப பர�நதச��ணடரக�வ�லனல.
 அத �ல ப�ரத� ம�� அர
�யல அனகலங�ன0க �ரதத�ல ச��ணட அவரனடய சப�ர0�த�ரக 
ச��ளன� அனமநதத. சத�ழ�ல�ன0த கத
�யமயம�ககவத�லம �டடபபடட சப�ர0�த�ரதனத 
&�றவவத�லம தநனத ��டடய வ�கவ�மம &�த� மம ம�0�ன ஆட
�ய�ல ��ணபபடவ�லனல. வ�ன0வ, 
பணவ+க�ம, வர�சசனம ஏறறம, லஞ
ம, ஊழல சபரக�ம, த �ம �த சதநத�ரம சரங��யத மதல�ய . 
க
�ஷல�ஸம எனற சபயர�ல அபகப�த ஏறபடடத உணனமய�ல "அர
�ங� மதல�0�ததவம'த�ன.
 அவனரத சத�டரநத வநத ர�C+வ�ன கற��ய ஆட
�க��லதத�னகப�த ��லமம அதன 
�டட�யங�ளகம சபர�தம ம�றத சத�டங�� இரநத . அபகப�கத சத�டங��ய கப�கக அவரககப 
ப�ன த+வ�ரமனடநத இனற த�ர�0மயகச��ளன� எனற அனழக�பபட��றத.
 ��ங��ரஸ, ப�ரத�ய C த� எனற இரணட சபர�ய �ட
��ளகம இனதக ச��ளன�ய0வ�லம 
&னடமனறய�லம ஏறறகச��ணடவ�டட . இனற க
�ஷல�ஸம எனபத ப�ஷன அலல எனபத 
சதர���றத. அகத
மயம, இநத�ய�வ�ல க
�ஷல�ஸம சவனறத� அலலத கத�றறத� எனற�ல, இரணடகம 
இலனல எனறத�ன ச
�லல கவணடம.
 ஏச  �ல, 
�ல ஐகர�பப�ய &�ட�0�ன &�Cம�  க
�ஷல�ஸமகப�ல இநத�ய�வ�ல ஒரகப�தம 
வரகவய�லனல. பகததபபடட அரச மதல�0�ததவம எனபத கவற ஒரமனற. அத க
�ஷல�ஸம ஆ��த.

அற�வல�ம "அந&�யம� ' �னத

�ன  வயத�ல பதத�ர�ன�ய�ன "
�றவர பகத�ய�ல" படததசத�ர �னத, இனறம என ம த�ல 
பசனமய�� &�ன வ�ல &�ற��றத. அதன த�தபரயமம மழபபர�ம�ணமம வ�0ங� எ கக இனனம 
பதத�ரபத ஆணட�ள ப�டதத�ரககம. C�ரஜ ஆரசவலல�ன "வ�லஙகபபணனண" கப�ல கழநனத�ளகக 
சவ�ர
�யம� த��வம, சபர�யவர�ளகக அரததம சப�த�நதத��வம ஒரஙக� அனமநத அக�னத 
இதத�ன:-

��டடல ம�ர�ங�0�ன அர
 �ய 
�ங�ம ஆட
� ச
ய��றத. ��லக��ரமதத�ல அதன கடட இ0வர
ன 
வ0ரநத �லவ� �றகம பரவததகக வர��றத.  எத�ர��லதத�ல இர�ஜயப�ரம ச
யயத தக�வ�ற 
அவனகக எவவ�ற �லவ� கப�த�பபத எனற 
�ங�ர�C� கய�
�ததக ச��ணடரககம கவன0ய�ல 
பறனவ�0�ன மன  �  �ழக அஙக வர��றத.  தங�ள &�டடல இர�Cகம�ரர�ளகச�னகற 
ஏறபடதத�ய�ரககம பள0�கக அவன  அனபபல�கம எனறனழக��றத. வ�லஙக�0�ன அர
னம 
ம��ழச
�யடன அவவ�கற ச
ய��றத.  
�ல வரடங�ள �ழ�நத படபனப  மடததவ�டடக ��ட த�ரமபம 
இ0வர
னகக ஒர தடபடல�  வரகவறப &டக��றத. னவபவதத�ன இறத�ய�ல 
�ங�ம "ம�க , உன 
எத�ர��லப ப�ரனC�ள உ த கபசன
க க�ட� ஆவல�ய�ரக��னற . அனவ�ளகக 
�ல வ�ரதனத�ள 
ச
�ல" எனறதம இ0வர
ன �மப+ரம�ய எழநத கப

ஆரமப�க��றத "&�ன அத���ரததகக வரமகப�த என மதல ஆனணய�� எலல� ம�ர�ங�ளம இ � 
மரதத�ல கட �டடகச��ள0 கவணடம எனற
உததரவ�டகவன...".  அத கமகல சத�டரவதறக மனகப 
�ங�ர�C� தக�கமல+டட�ல தனரய�ல வ�ழநத 
வ+ற�ட��றத. &�ன என  மடட�ளத ம ச
யகதன, எவவ0வ உயரநதத�� இரநத�லத�ன என , 
என &�டடககம மக�ளககம ஒர ப�ரகய�C மம இலல�த �லவ�னய அலலவ� �றற வநத�ரக��ற�ன! 
எனற ப�ரல�ப�க��றத.

�வர ர - சC ரல டலச�0ஸ� ப�ரப (1848 - 1856) இரய�லகவ, தநத� மறறம உயர�லவ�கக 
மதலமனறய�� இங��ல�நத�ல இரபபதகப�னற பல�னலக�ழ�ங�ள (�ல�தத�, பமப�ய, ச
னன ) 
மதல�யவறனற இநத�ய�வ�ல சத�டங�� இந&�டனட &வ+ ��லததககக ச��ணட வநத�ர எனற 
ச
�லலல�ம.  இத ஆ�� இனற நறனறமபத ஆணட ச
�ச
ம �ழ�நதவ�டடத. �டநத 
�ல 
ஆணட�0�ல இநத�ய� சத�ழ�ல ர+த�ய�ல "வ0ரநத வரம &�ட" எனற பரவதத�ல�ரநதம வ0ரநத 
"மனக ற�ய &�ட" எனற &�னலனய எடடக ச��ணடரக��றத.  &வ+  
�த ங�ள அன ததகம   
"சவளன0க��ரன ச��ணடவநதத" எனற �ரதபபடட ��லம ஒனற &+ணட &�ள இரநதத 
உணனமகய. ஆ �ல இனற இத மனலகயற�ப பல ஆணட�0���னற . ஆரமபதத�ல கமல&�டடல 
இரநத வநத &வ+  வ�ஞஞ� ம, சத�ழ�ல நடபம எனற வ�தனத�ள அன ததம இனற அவர�ள 
கப�ல &மககம ச
�நதம� னவ எனற தண�நத கறல�ம.  இகத ஒனறனர நறற�ணட�0�ல (1853 ல 
சத�டங��) இனச �ர ஆ
�ய &�ட�  Cபப�னம இனவ அன தனதயம ஐகர�பப�வ�ல�ரநத 



தர�தம��க �றற &வ+  ��லதத�ல ��லனவததத. இனற உல��கலகய சத�ழ�லநடபதத�ல 
உச
&�னலய�ல இரககம கத
ங�0�ல அத ஒனற.  ஆ �ல Cபப� �யர�ள நற�ணட�ளகக 
கமல��கவ இநத "&வ+ ம" அன தனதயம C+ரண�ததகச��ணட "Cபப� �ய மயம" ஆக��கச��ணட 
வ�டட�ர�ள. அத Cபப� �ன �ல�
�ரம மறறம ��லங��லம�ய�ரநத வ�ஞஞ� ம, 
�றபம 
மதல�யவறகற�ட இனணநதம, ப�லம தணண+ரம �லபபதகப�ல இனழநதம கப�யவ�டடத. ப�ன �ல 
வநத அணனமக��லதத�ல அ
�தத�யம�ய வ0ரநத இனற உல� வலலர
�ய�ரககம 
+ �வ�ன �னதயம 
அபபடகய.

உத�ரணம��, 
+ க கடய� வர�0�னடகய பரமபனரய�� ஒர &மப�கன� இரக��றத; அத�வத 
எறமப�ள 
�ர�
�ர�ய�� இநத ஊனரவ�டட அ
லரககக கடகயற� �ல, அதன அரததம இநத ஊர�ல 
ப�மபம வரபகப���றசதனபத.  
+  அர
�ங�தத�ன ஸ+ஸகம�கர�பர�ள இதறகம மக��யததவம 
அ0�தத, தங�ள �ரவ��ன0 மடடமனற� இதகப�னற &��ழவ�ன0யம உன �பப�� ஆர�ய��ற�ர�ள.  
இநத�ய�வ�கல� வ�வ
�ய��0�ன இதகப�னற ஆய�ரம�ணடத தததவங�ள "படடக��டட�ன கபசச" 
எனறம மட&மப�கன� எனறம அரச வ�ஞஞ� ��0�ல உத�
+ பபடததபபடம.  இநத 
வ�தத�ய�
தத�றகக ��ரணம Cபப�னம, 
+ �வம எபகப�தம ஐகர�பப�யர�0�ல ஆ0பபடவ�லனல 
எனபத�ய�ரக�ல�ம. அவர�ள இரவரம த�ங�0��கவ மனவநத �றறகச��ணட கம �டட வ�தனத 
இநத�ய�னவப சப�ரததவனரய�ல கம �டட ர &மனம ஆணடகப�த அவர�ள &மககக �றப�ததத 
எனபத�ல வ�ன0நதத�ய�ரக�ல�ம.

ஐமபத, அறபத ஆணட�ளகக மன �ல, இயறன� அனமபப�ல மறற�லம கவறபடட க�ர0தத�லம, 
இர�Cஸத� �லம சவவகவற ம�த�ர�ய�� இரநத . அநதநதப ப�ரகத
தத�ன பக��0ம (
+கத�ஷணம), 
த�வரவ�யல மதல�யவறனற ஒடட கவறபடட . இனகற� மனழம�க க�ர0தத�லம, ப�னலம�க 
இர�Cஸத� �லம அச
�� ஒகர ப�ண�ய�ல, அகத மலபசப�ரள�ன0க ச��ணட வ+ட�ள 
�டடபபட��னற  எனற�ல எஙக�கய�
ச&ரட��னறத.  அனர நறற�ணடகக மனகப�லனற� இனற உளளரக ச��தத �ரகக வ+ட 
�டடவத�ல "வ�யஸ" இலனல. அவரனடய மரப�ளகக மத�பபம இலனல, எலல�வறனறயம 
�லலர��0�ல பய�னற படடம சபறற இஞ
� +யரமத�ன த+ரம� �க��ற�ர�ள. அவர�ள த�ம படதத 
பதத�ங�ன0கய மழக� மழக� &மப��ற�ர�ள. அநநல�க0� சபரம0வம கம �டட அனபவதத�ன 
அடபபனடய�ல அனமநத�ரக��னற . இர�Cர�C �ல�ரநத �டடசப�மமன வனர அர
ர�ள க��டனட 
�டட கப�தம1950 �0�லகட மக�ள வ+ட �டட கப�தம "��னர"ய�ல �டட ர. "உளளர�கலகய 
��னடககம சணண�மனபயம மணனலயம �லநத அனரதத�ல "��னர" ஆ��வ�ட��றத. சலபம�  இனதச 
ச
யயம �னலகய இனற மனறநசத�ழ�நதவ�டடத. அவவபசப�ழத 
�சமணட பறற�ககனறய�ல 
ச&ரக�ட கத�னறமகப�தம, ��னரய� �ல
�டடககடய ஒறனறம�டக �டடடததககககட எங��ரநகத� வரம 
�சமணனடகய &�ட இரடனட 
வ�னல ச��டககம அலலத �டடடதனதகய ம�தக�ணக��ல &�றததம &�னல வர��றத. இத 
அ �வ
�யம� தம இனற�யனமயக கடயதம� சத�ர கதனவ எ ல�ம.

மரததவம, �லவ�, சப�ர0�த�ரம எநதத தனற�0�லம இநதப ப�ரசன  இரக��றத. சப�தC ங�0�ன 
மக �ப�வதத�ன ம+த த�க�ம ம�கநத பதத�ர�ன� - ஊட�த தனறய�லம இகத �னதத�ன.  &�Cம�  
இநத�ய� ��ர�மங�0�கல இரக��றத எனற ��நத� ச
�ன �ர அனகற. அபபடய� �ல இனற 
க�ட�கவ கவணட�ம. இநத�யச சழ&�னலனயயம உணனமய�  கதனவனயயம பறற� ��ர�மவ�
��ளகக 
உணரவ இரக��றத.  &மத ப�டடன மபப�டடன ��லதத�ல�ரநத வரம வழ��ன0யம மனற�ன0யம 
பறற�ய அற�வம இரக��றத. அவறனறயம மறறம 
�நதன �ன0 ஒரங��னணதத உபகய���தத�ல 
கத
&லனகக உததமம.  ஆ �ல தரத�ரஷடவ
ம�� எலல�த தனற�0�ன கப�கன�யம &�ரணய�ககம 
அத���ரமம ச
லவ�ககம, ச
னன ய�ல ப�றநத த�லல�ய�ல படதத அசமர�க��வ�ல கமறபடபப படதத, 
&மத ��ர�மங�ன0க � வ�ல கடக �ணடர�த, சபர&�ரவ�
��0�டகம கவ�நத�ரக��றத. இவர�ளகக 

�றறர மக�0�ன வ�கவ�தத�ல &மப�கன�ய�லனல.  &�ம இநதக கனறப�டனடக �ன0யம வனர 

+ ர�0�ன தன மப�கன�னய அனடவத �ட ம. அத�லல�மல அவர�ன0 ம�ஞசவத இயல�த ��ர�யம.

எஸ.வ�.இர�ம��ரஷணன
&னற�:- த� மண� 

சத�டரநத சரஙகம இநத�ய எலனல�ள





ஆ�ஸட 1947 ல இநத�ய�வ�ன 
ர�தத�ரதத�ல இரணட மக��ய &��ழவ�ள &னடசபறற .

14 ம கதத�, இயறன�, பக��0ம, வரல�ற எலல�வறறககம எத�ர�� கத
ம இரணட��ப ப�0க�பபடடத. 
ப���ஸத�ன எனற ஒர சட�ம� �யன ப�றநதத. “என இதயதனதப ப�0பபதகப�ல உணர��கறன” 
எனற ��நத�C� அங�ல�யதத�ர. இரணட வ�ர மனப வநத ஆ நதவ��டன தனலயங�ம  “இனனம 
பத�ன நத &�ட�ளககப ப�ன ர &ம &�டட ர எவரம தனன  இநத�யன எனற அனழததகச��ள0 
மடய�த; ��நதஸத� �யன அலலத ப���ஸத� �யன எனறத�ன கற�கச��ள0 மடயம” எனற 
வரததபபடடத. (&லலகவன0ய�� அபபட ஆ�வ�லனல).

அகத&�ள &ட&�
�ய�ல, 12 மண� அடதத ஆங��லக ��லணடர ப�ர��ரம 15 ம கதத� சத�டங��யவடன 
ப�ர�வ�ன க�பபறம ம+த�ய�ரநத &�ட (மழ இநத�ய�வ�ல ஏறககனறய மக��ல பஙக) இநத�யன 
ய �யன எனறசபயரடன இனச �ர &�ட�� உதயம�ய�றற. அதறக மன கC�த�ட ர+த�ய�ல &�ள 
&னற�� இலனலய�ம. ப���ஸத�ன ப�றநதகவன0 மரண கய��ம எனறம ச
�ன �ர�ள. அடதத 
அறபதத�ய�ரணட ஆணட��ல வரல�றனறத இனற த�ரமப�ப ப�ரதத�ல அத 
ர�ய�� இரக�ல�ம 
எனற கத�னறவம ச
யயல�ம.

சதநத�ரத� ததனற ��னல எங�ள பள0�ககடதத�ல (த�ர�பரம கப�ரட ன�ஸகல) ஒர வ�ழ� 
இரநதத. அத ல+வ &�ளத�க  எனற ய�ரம வர�மல�ரக�வ�லனல. வ�தத�ய�ர�ள னபயன�ள 
எலகல�ரகம ஏகத� ஒர ம�தபப�ல இரநத�ர�ள. 
+ �வ�
ன எனற ஒர 
+ �யர வகபபப னபயன 
‘வநகதம�தரம’ (ஸ�Cல�ம ஸ�பல�ம) எனற கத
+ய �+தம ப�ட �ன. &�றபத வரடங�0�� அபப�டட 
தனடச
யயபபடடரநதத�� எங�ள ச�டம�ஸடர தன ப�ர
ங�தத�ல (இபகப�சதலல�ம ‘உனர’ 
என��ற�ர�ள. அபகப�சதலல�ம ‘ப�ர
ங�ம’) ச
�ன �ர. அபபடதத�ன இரக�கவணடம. அதவனர 
அநதபப�டட எஙகம க�ட�வ�லனல. ஆ �ல என அமம�வ�டம ‘சகத
 �+தங�ள’ எனற இரணட 
ப��ங�0�ல இரநத (ஒவசவ�ர ப��மம வ�னல ‘ஆற அண�’ ) ப�ரத�ய�ர�ன �வ�னததத�ரடடல 
இனதயம அதறகப ப�ரத�ய�ர எழத�ய இரணட தம�ழ�க�ங�ன0யம ப�ரதத�ரநகதன. அவறற�ல ஒனற 
‘இ �ய&+ர சபரக��ன  இன� � வ0தத�ன ’ எனற ஆரமப�ககம எனற ஞ�ப�ம.

சதநத�ரததகக இரணட வ�ரங�ளகக மன வ�
��பபடடணதத�ல எம.எஸஸ� படததகச��ணடரநத 
என தனமயன ஒர &லல கவனல ��னடதத �ல�தத� கப�யசக
ரநத�ரநத�ர. அபகப�த �ல�தத�வ�ல 
வகபபக�லவரங�ள &டநத ச��ணடரநத 
மயம. அவர ரய�ல�ல கப�ய ச��ர� ஸகடஷ �ல 
இறங��ய அனனறகக 19 கபர ச��லலபபடட�ர�ள எனற அபப� �வனலகய�ட ச
�ன �ர. ஆ �ல 

�ல &�ட�0�ல ம��தம� �ல�தத�வகக வநத உணண�வ�ரதம கமறச��ணட ப�ன ர 
�C &�னல 
த�ரமப�வ�டடத��வம சதநத�ர த� ம சம�ம�� எலல� வகபப� ர�லம ச��ணட�டபபடடத��வம இ � 
�வனல கவணட�ம எனறம அணண�வ�டம�ரநத தநத� வநதத. தவ�ர, சதநத�ரதனதக ச��ணட�டம 
வன�ய�ல CலகC��� எனற ப�ர
�தத� சபறற �ல�தத� ர
கலல�வம ஒர டபப� தப�ல ப�ர
ல�ல 
அனபப� �ர. அநத அத�
யதனத &�ங�ள அன வரம அபகப�தத�ன மதலமதல��ப ப�ரக�கவ 
ச
ய��கற�ம. ஆம, அனற &மமர�ல ர
கலல�சவலல�ம ��னடய�த. ஆ �ல எலகல�ரம 
த.&�.கம�ரஸவ�ம�ய�ல அழ��� சம�ழ�சபயரக�பபடட வங��0� &�வல�ள மலம ர
கலல�னவப பறற� 
க�ளவ�பபடட &�கன�ச 
பபகச��ணடரநத ��லம.

‘ர�ஜ’ எனற ச
லலம�� அனழக�பபடட 
�மர�ஜயதத�ன �னட
� பதத�ணட��லதத�ல (ச
யறன�ய�� 
இநத�ய�வ�ல இனணக�பபடடரநத பரம� 1937 ல த �&�ட ஆ த�ல�ரநத), பத�க �ர ம���ணங�ளம 
(’ப�ர�டடஷ இநத�ய�’) மறறம அறநறறச ச
�ச
ம ‘சகத
 
மஸத� ங�ளம’ (Native States) 
இரநத . &�டடன &�லபபரபப�ல மனற�ல ஒர பகத�னய உள0டக��ய சகத
 
மஸத� ங�ள 
ப�ர�டடஷ 
க�ரவரதத�ய�ன கமல�த�க�ததகக உடபடட ம��ர�C�க�ள மறறம &வ�ப�ள எனற 
கற&�ல மன ர�0�ல ஆ0பபடட . இவர�0�ல 
�லரககத த �ப படடப சபயர�ள இரநத . 
ம��ர�ண� ப�ரத�பப�ன வம
தத�ல வநத உதயபபர ம��ர�C� ‘ர�ண�’ எனறற�யபபடட�ர. 
ன�தர�ப�த &வ�ப &�C�ம எனற அனழக�பபடட�ர. ச��ளன� ர+த�ய�� சவ0�யறவ, ப�த��பப 
இரணனடயம ஆங��கலயரகக வ�டடகச��டதத ப�ன உள0�ட
�ய�ல 
மஸத� �த�பத��ளகக மழ 
அத���ரமம உணசடனற�லம &னடமனறய�ல அபபட இரநதசதனற ச
�லலமடய�த. ��ஷம+ர, 
ன�தர�ப�த இரணடம பரபப�ல ம��பசபர�யனவ. அடததபடய�� னமசர, பகர�ட�, கவ�ல�யர மதல�ய 
&டததர ன
ஸ ர�ஜயங�ள 
�லவம பதகக��டனட, 
�நதர கப�னற 
�ற�ய 
மஸத� ங�ள பலவம 
இரநத . 
மஸத� ம ஒவசவ�னறககம ‘த�வ�ன’ எனற ச
�லலபபடட ஒர ப�ரதமமநத�ர� இரநத�ர. 



அவர ம��ர�C�வ�ல &�யம�க�பபடட�லம னவஸர�ய�ன ஒபபதலம அவ
�யம. தவ�ர ‘சரஸ�சடணட’ 
எனற ப�ர�டடஷ ப�ரத�&�த�யம 
மஸத� தத�கலகய இரநத ஏ��த�பதத�ய &லன�ன0க 
�ண��ண�ததவநத�ர. த�ரவ�ஙகர, னமசர, பகர�ட� மனறம ம�� மனக றறமனடநத ர�ஜயங�ள. 
��நத� ப�றநத �தத�யவ�ர எனறனழக�பபடட ச
�ர�ஷடரம மழதகம 
மஸத� ங�ளத�ன, ப�ர�டடஷ 
இநத�ய�கவ ��னடய�த. அனற ர�ஜபத� � எனறனழக�பபடட ர�Cஸத� மம (
�ற�ய அஜம+ர 
&+ங�ல��) அபபடதத�ன.

அனனறய ம���ணங�ள இனனறய ம�&�லங�ன0 வ�ட ம��பசபர�யனவ. சதறக� அனமநத ஒகர 
ம���ணம�  ச
னன ; தம�ழ�ம, ஆநத�ரம, சதன�ன டம, வடக�ர0ம (மலப�ர) ஆ��யனவ க
ரநதத. 



கமறக� பமப�ய ம���ணம� த வட �ர �ட�ம, மர�டடயம, கCர�த (1936 வனர 
�நத கட) எனற 
வ�ய�ப�தத�ரநதத. அனதசய�டடக ��ழகக� அனமநத�ரநத மதத�ய ம���ணம (தனல&�ர: &�கபர) 
எனபத இனனறய மர�டடயதத�ன வ�தரபப�வம 
டடஸ�ர ம�&�லமம .  வடகக� 
�நத, பஞ
�ப, 
எலனலம���ணம, ஐக��யம���ணம (ப�ன �ள உததரபப�ரகத
ம), ��ழகக�, ப+��ர, ஒர�ஸஸ�, வங��0ம, 
(இனனறய கம.வங�மம வங�கத
மம), ��ழகககக��டய�ல அஸஸ�ம (இனனறய அஸஸ�ம, கம��லய�, 
ம�க
�ர�ம, &���லநத, இனற வஙகத
தத�ல�ரககம ஸ�லச�ட அடங��யத) ஆ� பத�க �னற.. 
ஒவசவ�ர ம���ணததககம ஒர ப�ர�டடஷ �வர ர உணட. இனவ தவ�ர கடக, அஜம+ர எனற 
இரணட �ம�ஷ ர ஆட
�ப ப�ரகத
ங�ள.  (இனனறய ய �யன ப�ரகத
ங�ள கப�னறனவ). மறறம 
ப�ர�டடஷ அர
�யல ஏCணட கமறப�ரனவய�டட பல
�ஸத�ன, வட��ழககஎலனல ஏCன
� (NEFA, 
இனனறய அரண�ச
ல) எனற பழஙகடப ப�ரகத
ங�ள.

இநத�ய�வ�ன இபகப�னதய கத
பபடதனதயம அபகப�னதயனதயம ஒபப�டட�ல ஆச
ர�யம�  அ0வகக 
கவறபடடரககம. உத�ரணம�� க�ர0� எனற ஒனற அபகப�த�லனல. �ன �ய�கமர�ய�ல இரநத 
ஆலபபனழ வனர த�ரவ�ஙகர மன ர�ன 
மஸத� ம. ச��ச
�ய�ல�ரநத த�ரசசர த�ணட ச��ச
� 

மஸத� ம. ப�லக��ட, க��ழ�கக��ட, மங�ளர, ம��மப�ன�ய�ன ச��லலர எலல�கம ச
னன  
ம���ணம. இனனறய ப���ஸத�ன பஞ
�ப (மலத�ன, ல�கர, ர�வலப�ணட), மறறம &மத பஞ
�ப�ன 
அம�ரத
ரஸ, லத�ய� �, �ர�ய� �வ�ன அமப�ல�, ��ம�
லபப�ரகத
த தனல&�ர 
�மல� அததன யம 
அனற பஞ
�ப ம���ணம. அதன தனல&�ரம ��நத-
+க��யர�ளம மஸல�ம�ளம 
ர�
மம�  
C தசத�ன�ய�ல இரநத ல�கர &�ரம., இதத�ய�த�. &மனமப சப�ரததவனர கமர�மன  &+ங�ல�� 
தம�ழ&�ட மழதம ஒனற�� இரநதத. அகத ச
னன  ம���ணதத�ல ஆநத�ரர�ளம &மமடன 
இரநத�ர�ள. ஆ� கமர�மன  இலல�வ�டனம, வடகவங�டம &மத ம���ணதத�ல இரநதத.

1937-கலகய ம���ணங�0�ல மக�0�ல கதரநசதடக�பபடட அர
�ங�ங�ளகக மழ அத���ரம 
ம�றறபபடடத. ஆ �ல மதத�ய அரச ஆங��கலய னவஸர�ய�ன ன�ய�கலகய 1946 வனர &+டததத. 
1946 ல, சதநத�ரததகக மதறபடய��, மதத�ய�ல ஒர ‘இனடக��ல 
ரக��ர’ (��ங��ரஸ+மஸல�ம ல+க) 
&�றவபபடடத. ஆற ��ங��ரஸ மநத�ர��ள, ஐநத ல+க அனமச
ர�ள. அர
�ன ‘தனலவர’ னவஸர�ய. 
உபதனலவர Cவ�ரல�ல க&ர. உளதனற அனமச
ர 
ரத�ர பகடல. &�த�யனமச
ர மஸல�ம ல+��ன 
ல�ய��த அல���ன (வரங��ல ப���ஸத� �ன மதல ப�ரதமர).  தனலவர எனற சபயர இரநத�லம 
தனலய�டவத�லனல எனற னவஸர�ய வ�கக ச��டதத�ரநத�ர.அனதக ��பப�றறவம ச
யத�ர 
எனறத�ன ச
�லலகவணடம.

அகத 
மயம ம���ணங�0�லம கதரதல�ள &டநத ��ங��ரஸ (சபஷ�வனரத தனல&�ர��க ச��ணட 
எலனலம���ணம உடபட) ஏழ ம���ணங�ன0யம, C�ன �வ�ன மஸல�ம ல+க இரணனடயம 
(வங��0ம, 
�நத) ன�பபறற� . இத�ல ஒர கவடகன� என சவனற�ல, இனற ப���ஸத� �ல 
இரககம ம���ணங�0�ல (ஆம, அவர�ள இனனம ம���ணம -province- எனற வ�ரதனதனயதத�ன 
னவதத�ரக��ற�ர�ள) 
�நத ஒனனறததவ�ர கவசறஙகம (பஞ
�ப, எலனலம���ணம) மஸல�மல+க 
சவறற� சபறற�ரக�வ�லனல எனபகத.

எர�
கத�க ச��ளன�ய�ல &டநத இம�லயத தவற�ள

இரணட�வத உல� யததததகக மன இநத�ய�வ�ல எர�சப�ரள ப�ரசன  எனற ஒனற இரக�வ�லனல. 
அபகப�சதலல�ம ரய�ல�ளம ம�டடவணட�ளமத�ன 
ரககப கப�ககவரதத�ல சபரமபகத�னய 
வ��தத . பஸஸýம ல�ர�யம உணட. ஆ �ல ம��க கனறவ. பல ��ர�மபபறச 
�னல�0�ல அனவ 
கப��ககட மடய�த.சபரமப�ல�  மக�ள (&�ரங�0�லகட) அடபசபர�பபதறக வ�றன�கய 
உபகய���தத ர. ஓர0வகக மணசணணசணயம உணட. தவ�ர இனச �ர அடபப எர�சப�ரள 
ம�டடச
�ணம. அத�வத இனற அறறபகப�  வரடட. &�டடன கதனவகக கவணடய 
சபடகர�ல�யததகக ம�� அத��ம��கவ பரம�வ�ல உறபதத�ய�ய�றற. அநத பரம� அனற (1937 வனர) 
இநத�ய�வ�ன ஒர ம���ணம.

  யதததத�ன கப�த &�னலனம தனல�+ழ�ய�றற. 1942-ல Cபப� �யர பரம�னவக ன�பபறற� ர. �பபல 
கப�ககவரதத ப�த�க�பபடட &�னலய�ல ��னடதத 
�ற�த0வ எணசணய�லம ர�ணவ மஸத+பபககதத�ன 
மதல�டம. சபடகர�லககம "
+னமசயணசணயககம' �டனமய�  கரஷன, கபரநத�ள �ர�ய�ல ஓடம�ற 
ம�றறபபடட . அடபபக�ர�ககம ��ர�க�� அத��ர�க�கவ, ��ட�ள சபரவ�ர�ய�� அழ�க�பபடட .



  யததம மடநத சதநத�ரமம ஐநத�ணடத த�டடங�ளம வநதப�ன, ஐமபத�0�ல இநத�ய�வ�ன 
சத�ழ�றபரட
� வலவனடநதத. இனனறய சத�ழ�ல மறறம சத�ழ�ல நடபதத�ன அஸத�வ�ரம அனற 
இடபபடடசத ல�ம. அங�கலஸவர (கCர�த) கப�னற பத�ய எணசணயவ0க �ணடப�டபப�ள 
&��ழநதத அடதத பதத�ணட�0�ல. அபகப�த &டநத மதறசபரம தவற அததனறனய ஓஎனC�
� எனற 
அரச &�றவ தத�ன ஏ�கப�� உர�னம ஆக��யகத. அகத
மயம 1965 வனர ச
�நத எணசணயவ0ம 
அற�ய�த ப�ர�டடன வடககக �டல�ல எணசணய வ0தனதக �ணடப�டதத உடக கய மழமசசடன 
அத�ல இறங��ப சபர�ய சபடகர�ல�யம உறபதத�ய�0ர��� 1990-�0�ல த� 
ர� &�னக ம�லல�யன டன 
எணசணய எடததத. &�மம அகத கவ�தத�ல ச
யலபடடரநத�ல அரப�, வங�க �டல�0�ல�ரநத 
&மகக கவணடய மழ அ0வ எணசணனயயம சபறற�ரக�ல�ம. ஆ �ல 1990-�0�ல &மத சயகதனவ 
பரதத� சவறம 25 
தவ���தமத�ன வ0ரநத�ரநதத. அணனமய�ல இததனறய�ல த �ய�னரயம 
அனமத�ததப�ன ர�னலயனஸ �ணடப�டதத�ரககம வ0ங�ள அறபத�0�லம அஙக�த�ன இரநத ; 
ஆ �ல ஓஎனC�
�ய�ன ��டடபப�ரனவகக அனவ எடடவ�லனல. அரச &�றவ ங�ளகக� உர�தத�  
சமதத தத� �ல &�றபத ஆணட�ளகக &மத சப�ர0�த�ர மனக றறததக��  ப�னதனயத 
தவறவ�டட வ�டகட�ம. இபகப�த�வத �ணடப�டதகத�கம எனபதத�ன ஆறதல.

  அடததத, இனதவ�டப சபர�ய "இம�லயத' தவற. அர
�யனலத தவ�ர கவசற�ர ��ரணமம இலல�மல, 
1970-�0�ல இநத�ர� ��நத� &�லக�ர�ச சரங�ங�ன0 கத
�யமயம�க�� �ர. மனகற ஆணட�0�ல 
உறபதத� 
ர�நத &�லக�ர� வ�னல &மப மடய�த 300 
தவ���தம ஆய�றற எனபனத அர
�ங�கம 
ஒபபகச��ள0 கவணடவநதத. ஊழல�ளம மல�நத, கற�பப�� ப���ர�ல, ம�ப�ய�க�0�ன ஆத�க�ம 
வலததத. அனவ இனனம &�லக�ர�த சத�ழ�னலத தங�ள ப�டய�ல னவதத�ரக��னற . த �ய�ர தவற 
ச
யத�ல தடடகக�டகம &�னலய�ல�ரநத அர
�ங�ம, அரசடனம &�றவ ங�க0 தவற�னழககமகப�த 
ச
யல�ழநத &�னறத. சம�தததத�ல சவளன0க��ரன ��லதத�ல�ரநத &மக��ரநத ஓர அர�ய 
ச
லவதனத இனற இழநத &�ற��கற�ம.

  அகத
மயம &மத ரய�லகவ ச��ளன�யம தபப�  ப�னதய�ல கப��ல�ய�றற. கபகப எனற 
பன�வ�டம �ர� எஞC�ன�ளககப பத�ல ட
ல எஞC�ன�ன0ப கப�டட 48 மண� க&ரம ஓடய தரதனத 
36 மண�ய�ல �டபபத�ல சபரம�தம ச��ணகட�ம. &மம�டம இலல�த (சவ0�&�டடப) சபடகர�ல�யதனத 
&மபவனதவ�ட உளளரச 
ரக��  &�லக�ர�னய உபகய���தத ச��ஞ
ம சமள0ப ப�ரய�ணம 
ச
யவகத வ�கவ�ம எனபனத மறநகத�ம. ச
�லல�னவதத�றகப�ல 1973 அரப - இஸகரல�யப கப�னரத 
சத�டரநத �ச
� எணசணய வ�னல ��ட��டசவனற உயரநதகப�த இநத�யப சப�ர0�த�ரகம 
றற 
ஆடதத�ன கப�ய�றற. பணவ+க�தத�ல�ரநத அன �யச ச
ல�வண�த தடடபப�ட வனர எலல�ச 

�க�ல�ன0யம எத�ரச��ள0 கவணட வநதத. அனதபபறற�ய ப�ரகனஞகய இலல�த இகத ச��ளன�த 
தவற இனனம 
�ல தனற�0�லம ச
யயபபடடத. ��லங��லம�� &மககக ன�ச��டததவநத 
��ல&னடச ச
லவதனதத சத�னலததவ�டட இநத�யப சப�ர0�த�ரதத�ன மதச�லமப�  
வ�வ
�யததகக டர�கடர�ன0யம உளளரப கப�ககவரததகக (
�றறர�0�லமகட) ம�டடவணட, 
Cட��வககப பத�ல ஆடகட�சம�னபல வ�� ங�ன0யம ன�கச��ணட ச��டனம அறபத�0�ல 
சத�டங�� சத�ணணற�0�ல மழனமயனடநதத. ��ல&னட�0�ல சறறபபறச சழலம ம�சபடவ�லனல.

 அன �யச ச
ல�வண�யம ம�ச
ம எனபனதசயலல�ம எணண�பப�ரக�ககட த�லல�, ச
னன  கப�னற 
ம�&�ரங�0�ல இரநத க��கல�ச
�ய ம�ட
�னம தங��ய அரச�ளகக க&ரம இரக�வ�லனல.

  எணசணய வ0ம, &�லக�ர�, ��ல&னடனய வ�டவம கட &வ+  ��ல &��ர��தத�ல தனலய�ய 
மக��யததவம சபறற�ரககம ம�ன
கத�ய�ன &�னலனய அடததக �வ �பகப�ம. ஐமபத, அறபத�0�ல 
ஏறககனறய &�டடன &த��ள எலல�வறற�லம அனண�டட வ�டகட�ம. அத �லத�ன இநத�ய�வ�ன 
லட
க�ணக��  ��ர�மங�ளககம ஆணடகக ஆணட பல��ப சபர��ய சத�ழ�ல�ளககம ம�ன
�ரம 
ச��டக� மடநதத. ஆ �ல மனலச
ர�வ�0�ல ��ட�ள அழ�நத ஆற�ள வறட
� அனடநதவரம 
இனனறய &�னலய�ல இனனம அத��பபடய�  ம�ன
கத�னய ஆற�0�ல இரநத எத�ரப�ரக� மடய�த. 
&�லக�ர� வ0தனத மழனமய�� உபகய���ததக ச��ணடரநத�ல அ ல ம�ன
�ரம &மத கதனவனயப 
பரதத� ச
யத�ரக�ல�ம. இனற அத &டக��த ��ர�யம. அத �ல, ஆபதத� த எனற�லம 
அணம�ன
�ரதனதக ச��ணட ஓர0வ 
ம�0�தத வர��கற�ம. &�ம மனக றவதறக ம�&�ல அரச�0�ன 
ம�னவ�ர�யங�க0 சபர�ய தனடய�ய இரக��னற . உறபதத�, வ�&�கய��ம இரணட த�ன
�0�லம 
சப�யததபகப�ய &�டடன சத�ழ�ல அஸத�வ�ரதனதகய பலவ+ பபடதத� வர��னற . இதறகப 
ப�ரத�  ��ரணம அரச�0�லம ஆளங�ட
��0�லம அர
�யல ல�பங�ளக��� அனவ 



பயனபடததபபடவகத.

  உத�ரணம��, இலவ
 ம�ன
�ரம ச��டபபத, ம�னத�ரடனடக �ணடச��ள0�மல வ�டதல மதல�ய . 
அர
�யலவ�த��0�ன தனலய+டட�ல இலவ�ர�யங�ள அ0வகக அத��ம�  ஊழ�யர�ன0ச சமநத 
அவர�ளககச 
மப0ம ச��டபபதறக� த�ணற��னற . &ஷடதத� �ல பணமனட, அதன வ�ன0வ�� 
வ�ஸதர�பப, பதபப�ததல இரணடகம இயல�த &�னல எனற ம�னவ�ர�யங�ள ச��ஞ
ம ச��ஞ
ம�� 
மழ��க ச��ணடரக��னற .

  நற�ணட�ளககமன 
+ �வ�ல மஞசப கபரரச ��லதத�ல உயர கடமபப சபண�ள இரமபக 
��லண��0�ல இறக�பபடட வ0ரச
� கனற�ய 
�ற�ய ப�தங�0�ல தங�ள 
ர+ர ப�ரதனதச சமக� 
மடய�மல த�ணறவ�ர�ள எனற படதத�ரக��கற�ம. ம�னஉறபதத�யம வ�&�கய��மம 
+ரத�ரநத� 
&மப�ம�  
பன0 ��னடதத�சல�ழ�ய, இனற ம��பசபர�ய அ0வ�ல வ0ரநத வரம இநத�ய�வ�ன 
சத�ழ�ல�ள வரங��லதத�ல அநத மஞசப சபணமண��0�ன &�னலககத தள0பபடல�ம.
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