
      வரலாற்றறக் றையிலலடுத்தவர்ைள் 

‚யபளற்க் ைனிஸடுத்தயர்ைள் ளடைளப்ளை உள்ர். ஸெத்டப் 
ஹளயர்ைள் அயர்ைலக்ஸைதழபளைச் ெளட்ெழ ஸெளல் யபப்ஹளயதழல்‛ 

ன்ளர் ஸெஸ்ள நழஹளஸ். இந்டத்டயளதழைின் ிபதள ஆனேதம் யபளறு. 
யபளற்ழன் அடிப்ைனிஹஹன அயர்ைள் ‘தழரின’ 
அைனளப்டுத்டைழளர்ைள். ஹதெழனத்த  யபனறுக்ைழன்ர். தங்ைின் 
ழைழ்ைள அபெழனலுக்குத் ஹதளதளை ஒன மங்ைளத்தக் ைட்ைநக்ைழன்ர். 
அதன் னெம் ழைழ்ைளம் நட்டுநல்ளநல் மங்ைளனம் அயர்ைின் 
யெநளைழட. 

‘நக்ைள யபளற் ளஹந லதழக்ஸைளள் ஹயண்டும் ‛ ன்ளர் 
ஆர்.ஸ்.ஸ்.ெழன் குனஜழ ஹைளல்யளல்ைர். அப்டி அயர் ஸெளன்ட 1939ல். 
அதற்குச் ெழ ஆண்டுைலக்கு னன்ர்தளன் ( 1932-33) ெழந்டஸயி அைழ்வுைின் 
அடிப்ைனில் னதழன யபளற்று உண்நைள்  ஸயினளைழனினந்த. 
ஸநளைஞ்ெதளஹபள, லபப்ள, ைளழங்ைன் னதழன இைங்ைில் ஹநற்ஸைளண்ை 
அைழ்யளய்வுைின் அடிப்ைனில் அடைளறும் நழைவும் ஸதளன்நனளட 
ப் ஸனந ஸைளள்ப்ட்ை ஹயதப் ண்ளட்டிற்கு ஆனிபம் ஆண்டுைலக்கு 
னன்தளை ஒன ைப ளைரிைம் னயினின் இப்குதழனில் ஸெமழத்தழனந்தட 
ழறுயப்ட்ைட. ெழந்டஸயினில் யளழ்ந்த நக்ைள் தழபளயிைர்ைள்தளன் ன்ைழ 
ரீதழனிலும் ைனத்டைள் உனயளனி. யர்ச்ெழ அைந்த ளைரிைத்தழபளைழன 
ெழந்டஸயி நக்ைனேம் அயர்ைட ண்ளட்ைனேம் ளஹைளடிைளை யந்த 
ஆரின ஸநளமழக்குலயிர் யழீ்த்தழர் ன்ைழ ைனத்ட இங்ஹை ழஸத் 
ஸதளைங்ைழனட. 

ஸதன்ளட்டில் அதளயட அன்ன ஸென் நளைளணத்தழல்  னதழதளய் 
உனயளைழனினந்த ளர்ப் தழர்ப்ன அபெழனல் னன்யத்தழனந்த தழபளயிைக் 
ைனத்தழனலுக்கு நழைப் ஸரின அயில் இட யலுஹெர்த்தட. இடைளறும் 
ஸநளமழனினல் அடிப்ைனிஹஹன தழபளயிைம்  ஹெழனயர்ைலக்கு யலுயள 
யபளற்றுச் ெளன்றுைளைச் ெழந்டஸயி அைழ்வுைள் அநந்த. 



தழபளயிை ஸநளமழைள் ன்தழல் தநழழ் , ஸதலுங்கு, ைன்ைம், டல, நனளம் 
தயிப  ப்பளலஷய்  ன்டம் ஒன்று. லூெழஸ்தளத்தழல் யமக்ைத்தழழனந்த 
ஸநளமழ. இதடிப்ைனில் ெழந்டஸயி ளைரிைத்த னஹபளட்ைள ளஹநள  

ளைரிைக் கூறுைலைனட  ஸநக் ஆல்ின் ஹளன் யபளற் ழஞர்ைள் 
யளதழட்ைர். ஹய ஸதளல் இந்தழன ளைரிைம் ன்ட ஹநற்ைளெழன 
(ஸநெஹைளநழன) ளநட் ளைரிைத்டைன் ஸதளைர்னைனட ன்ைழ ைனத்டம் 
ஹநஸலந்தட. 

ஸளறுப்ளர்ைள இந்டத்டயளதழைள் ? இன்ன னஸ்ழம் ளடுைின் 
ண்ைன ளைரீைத்ஹதளடு இணத்ட இதழன ளைரிைத்த யபனறுப்தளயட 
க் ஸைளதழத்ஸதலந்தர். 

அஹத ெநனத்தழல் தழபளயிைக் ைனத்தழன அபெழனல் தத்தழல் நழைப் ஸரின 
யசீ்சுைனதளக்ைழன ஸரினளர் ஈ.ஸய.பள. அயர்ைள் ஹநற்குழத்த உண்நைின் 
அடிப்ைனில் ‚இஸ்ளநழனர்ைள் தழபளயிைர்ைஹ‛ ன்ளர். ‚இஸ்ளம் ன்ட 
தழபளயிைம் ன்தன் அபனச் ஸெளல்‛ க் ையித ளடிளர். 

இவ்யளறு ஆரினர்ை யந்ஹதழைள் ச் ஸெளன்யர்ைள் இஸ்ளநழனபத் 
தழபளயிைர்ைள்  அணத்டக் ஸைளண்ை சூமழல்தளன் ஆர்.ஸ்.ஸ். 
ைளபர்ைள் தநக்ைள யபளற்த் தளஹந லத ஹயண்டும் ன்ைழ குபக் 
ஹைளல்யளல்ைர் ஒழத்தளர். ன் நளதழரி அந்த யபளறு அநன 
ஹயண்டுஸந அயர்ைள் ண்ணிர்? 

‘இந்தழனக் ைளச்ெளபத்தழல் ன்நத் தன்நக்கு இைநழல்; இந்த ளடு 
இந்டக்ைலைனட. ெநணம் , வுத்தம், ெவக்ைழனம் ல்ளம் அதற்குள் 
அைக்ைம். ஆரினர்ைஹ இந்ளட்டின் னர்யகுடிைள் , ஹயதைளம் 
ஸளற்ைளம். வுத்த நதத்த ற்றுக்ஸைளண்ை அஹெளைர் ஹளன் 
நன்ர்ைள் ைளத்தழல்தளன் இந்தழனள யீநைந்தட ; அந்ழனப் 
ைஸனடுப்னக்கு ஆட்ட்ைட. இந்தழனளயின் இமழவுைலக்ஸைல்ளம் 
னஸ்ழம் நன்ர்ைஹ ைளபணம். ைட்ைளன நதநளற்ம் , இந்டக்ைள் நீட 
தினள யரிச்சுந ன்தளை அயர்ைின் ஆட்ெழைள் அநந்த. 
சுதந்தழபப் ஹளபளட்ைப் ின்ைவுைலக்கு னஸ்ழம்ைள் உள்ிட்ை 
ெழறுளன்நனிர், தழத்ைள், ிற்டுத்தப்ட்ையர்ைள் ஆைழஹனளஹப 



ைளபணம். சுதந்தழபப் ஹளபளட்ைத்தழல் அயர்ைஹள , ைம்னைிஸ்டுைஹள 
ங்ைிக்ையில். ளட்டுப் ிரியிக்கும் நதயளதத்தழற்கும் 
னஸ்ழம் லீஹை ைளபணம். ைம்னைிெம் ன்ட ளெழெம், ளெழெம் ஹளன் 
ஒன அபெழனல் ஸைளள்ை. சுளஷ் ெந்தழப ஹளற இந்தழன 
யிடுதன ஹளக்ைழ ஆற்றுப்டுத்தழனஹத யி.டி.ெளயர்ைர்தளன். 
சுதந்தழபப் ஹளபளட்ைத்தழற்குப் ிந்தன இந்தழன உனயளக்ைத்தழல் 
ஜயலர்ளல் ஹனயின் ங்கு குழப்ிைத்தக்ைதன்று.’ 

இப்டினள ஒன யபளற்க் ைட்ைநப்ஹத அயர்ைட இன்ன 
அபெழனலுக்கு உைந்தட ன்த யிக்ை ஹயண்டினதழல். தங்ைட 
இன்ன ளெழெ ையடிக்ைைலக்ைள ‘யபளற்று ழனளனத்த ’ 
உனயளக்குயதளை இந்த ையடிக்ைைள் அநைழன். 

நத்தழனிலும் நளழத்தழலும் ஆட்ெழைக் ைப்ற்றுயதற்கு னதளை 
அயர்ைள் இந்தக் ைனத்டை தநட ள்ிைில் டிக்கும் ிள்ைலக்கு 
நட்டும் னிற்றுயித்ட யந்தர். யித்னள ளபதழ, ெபஸ்யதழ ெழசு நந்தழர் னதளை 
ஸனர்ைில் ளஸைங்ைழலும் சுநளர் 60,000 ள்ிைள் யப அயர்ைள் ைத்தழ 
யனயட குழப்ிைத்தக்ைட. 1980ைலக்குப் ின்ர் நளழ ஆட்ெழைக் 
ைப்ற்ழன உைன் நளழ அபசுப் ள்ிைலக்ைள டைற்ை இந்த ஹளக்ைழல் 
உனயளக்ைழர். 

ளைடைற்ைப் ரிெவழப்தற்ைளை ‘ைல்யி நற்றும் ஆபளய்ச்ெழக்ைள ஹதெழனக் 
குலயளல்’ (NCERT)  ழனநழக்ைப்ட்ை ‘ளைடைற்ைலக்ைள ஹதெழன யமழைளடும் 
குல’ (National Steering Committeeon Text Books - 1996) இயர்ைட ளைடைற்ைக் 
குழத்ட ைடுநனளை ச்ெரித்தட. ‚ஹதெ க்தழ ன் ஸனரில் டிப்டினளைப் 
ச்ெக் குமந்தைின் நதழல் ஸயறுப் யிதப்ஹத இந்டைற்ைின் 
அடிப்ை ஹளக்ைநளை உள்ட ‛ ன்று நதழப்டீ்டுக் குல இயர்ைட ளை 
டைற்ைக் ைண்டித்தட குழப்ிைத்தக்ைட. 

நத்தழனில் ள.ஜ.ை. ஆட்ெழனப் ிடித்தவுைன் தீயிப இந்டத்டயயளதழனேம் , 

ஆண்டுஹதளறும் ஆர்.ஸ்.ஸ். அநப்னக்குக் குனனஜ ஸெய்யனநள 
னபி நஹளைர் ஹஜளரழ யெம் ைல்யித்ட ஒப்ைக்ைப்ட்ைட. UGC 
(ல்ைக் ைமை நளினக் குல), NCERT, CBSC (உனர்ழக் ைல்யிக்ைள நத்தழன 



யளரினம்), ICHR (யபளற்று ஆபளய்ச்ெழக்ைள இந்தழனக் குல) னதள 
உனர்ைல்யி அநப்னைில் இனந்த நதச்ெளர்ற் ைல்யினளர்ைனேம் , 

யபளற்ழஞர்ைனேம் ீக்ைழயிட்டு அந்த இைங்ைில் அப்ட்ைநள 
ஆர்.ஸ்.ஸ்.ைளபர்ைனேம் யகுப்ன ஸயழனர்ைனேம் ஹஜளரழ ழனநழத் தளர்.  
யபளற்றுப் ளைத் தழட்ைக் குலயின் தயபளை இனந்த அழஞர் டி.ன்.ஜள. 
(‘சுயின் னிதம்’ டை லதழனயர்) ீக்ைப்ட்ைட குழப்ிைத்தக்ைட. 

ஆர்.ஸ்.ஸ். அநப்ன ைத்தழ யனைழ ‘யித்னளளபதழ’ ள்ிைின் 
ஸெனபளைழன தீளளத் த்பள ன்யர் ஸதளகுத்த , ‘இந்தழன நனப்டுத்தழன் 
தழரிைள நளர்க்ஸ், ஸநைளஹ நற்றும் நதபளெளக்ைின் ிள்ைள் ’ ன்ைழ 
டை ஆைஸ்டு 15, 2001 அன்று இந்டத்டயளதழைள் ஸயினிட்ைர். 
ன்.ெழ..ஆர்.டினின் இனக்குபள ஹஜ.ி. பளஜ்னத்டம் , ஆர்.ஸ்.ஸ். இதமழல் 
ஸதளைர்ந்ட  லதழ யனைழ அடல் பளயத்டம் லதழன ைட்டுபைள் அதழல் 
இைம் ஸற்ழனந்த. அப்ஹளட நத்தழனப் ள்ிைில் னிப்ட்டு யந்த 
யபளற்றுப் ளைடைல்ைிழனந்ட 41 ைனத்டை ீக்ை ஹயண்டுஸந பளயத் 
லதழன ைட்டுபனில் குழப்ிைப்ட்டினந்தட. அந்தப் ளை டைற்ைள் 
அத்டம் உைப் னைழ் ஸற் யபளற்ழஞர்ைள் ர் லதழன நழைத் 
தபநள டைக்ள் ன்ட குழப்ிைத்தக்ைட. அதழல் ைத்தழரி ஹளை ஹயண்டும் 
 லதழன பளயத்டம் இன்ஸளன னக்ைழன ஆர்.ஸ்.ஸ் பள ஹஜ.ஸ். 
பஸ்ஹதளைழனேம் ன்.ெழ.இ.ஆர்.டி னின் ஆஹபளெக் குலயிலும் ழர்யளைக் 
குலயிலும் இணக்ைப்ட்ைர். 

அடுத்த ெழ யளபங்ைில் வ்யித னன்ழயிப்னைலம் இன்ழ பளயத் 
ைட்டுபனில் குழப்ிட்டினந்த ைனத்டைின் அடிப்ைனில் யபளற்றுப் ளை 
டைல்ைில் குழப்ிட்ை ெழ யரிை ீக்குநளறு  ன்.ெழ.இ.ஆர்.டி,  
ெழ.ி.ஸ்.இ-க்கு அழவுறுத்தழனட ( 23 அக்ஹைளர் 2001). இப்ளை டைற்ை 
லதழன ஆெழரினர்ைள் னளபனேம் ைந்தளஹளெழனளநஹஹன அய 
ீக்ைப்ட்ை. இட டைளெழரினர்ைலைன் ஸெய்ட ஸைளண்ை ஒப்ந்தத்தழற்கு 
தழபளட நட்டுநழன்ழ யபளறு னிற்றுயித்தழன் அடிப்ை 
அஸழைலக்கும் நளள ஒன ஸெனல்  இந்தழன அயில் 
ைல்யினளர்ைள் லப்ின ைண்ைங்ைள் ஸைளடூபன்ைின் ைளதழல் ஊதழன 
ெங்ைளனிற்று. 



ன் நளதழரி யிைனங்ை ெழ.ி.ஸ்.இ ீக்ைழனட ன்ட 
இந்தத்டயயளதழைின் நப்ளங் ை ஸயிப்டுத்தழனட . டுத்டக்ைளட்ைளை, 
‚ஹயதைள இந்தழனளயில் நளட்டுக் ைழ உண்டம் யமக்ைநழனந்தட. பளநள 
ஆடு, நளடுைள் னளைங்ைலக்ைளைக் ஸைளல்ப்ட்ை ‛ ன்ைழ ைனத்தச் 
ஸெளல்லும் யரிைள் ீக்ைப்ட்ை. இந்த இன யமக்ைங்ைலம் ஹயத ைளத்தழல் 
ழயினதற்கு பளநள ெளன்றுைச் ஸெளல் னடினேம். 
யினந்தழர்ைலக்கு நளட்டுக்ைழ ஸைளடுத்ட உெரித்தல் குழத்ட ெதத 
ிபநளணம் ( 3.4.1.2), யெழஷ்ை தர்ந சூத்தழபம் ( 4.8)ஆைழனய ஹசுைழன். 
அழவும் ஆனேசும் நழக்ை ிள்ைள் ஹயண்டுநளளல் ‘ஃீப் ிரினளணி’ ெளப்ிை 
ஹயண்டுஸந ினைதளபண்ன உழைதம் ( 6.4.18) குழப்ிடுைழட. ஹநலும் 
யியபங்ைலக்கு டி.ன்.ஜளயின் ‘னிதப் சு ’ னும் டைனேம் ச்.டி. 
ெங்ைளழனளயின் ‘யபளற்ழல் சு’ (ஸெநழளர், ஹந 1967) னும் ைட்டுபனனேம் 
ைளண்ை. அட ஹளஹய அஸ்தழளனப அைழ்யளய்வுைள் ற்ழ லத யந்த ி.ி. 
ளல் ( ‘ண்ைன இந்தழனள’) ஆடு, நளடு, னந, ன்ழ ஆைழனயற்ழன் ைனைழன 
லும்னைள் ைழைத்தழனப்தக் குழப்ிடுைழளர். லும்னைிலுள் ஸயட்டு 
அைனளங்ை யத்ட அய னளைங்ைலக்ைளைக் ஸைளல்ப்ட்ைய 
ன்தனேம் தழவு ஸெய்டள்ளர். 

இந்த ஆதளபங்ைஸனல்ளம் ைண்டு இந்டத்டயயளதழைள் ைங்ைழடுயளர்ைள 
ன். அயர்ைள் ஸெளல்ைழ ஒஹப தழல்: ‚ீக்ைப்ட்ை ைனத்டைள் ெழ 
ெனதளனங்ைின் உணர்வுைப் னண்டுத்டைழன் ‛. இந்த யரிை 
ீக்குயட ஹயறு ெழ ெனதளனங்ைின் ண்ளடுைனேம் உணவுப் 
மக்ைங்ைனேம் நப் தளைழஹத ன்ட ற்ழ அயர்ைள் 
ையப்டுயதல். டுத்டக்ைளட்ைளை , நளட்டுக்ைழ உண்ட யபளற்று 
ரீதழனளை தழத் நக்ைின் ண்ளைளை உள்ட. இந்த உண்நனப் ளை 
டைல்ைிழனந்ட ீக்ைழனட நட ைளச்ெளபத்த இமழவு ஸெய்யட  த் தழத் 
தயர்ைள் ைண்டித்தட (இந்தழனன் ஸ்ிபஸ் , டிெம்ர் 12, 2001) 

ையிக்ைத்தக்ைட. னஸ்ழம் நக்ைின் உணர்வுைள் ளதழக்ைப்டுஹந ன்று 
ஹஜளரழனிைம் ஹைட்ைதற்கு , “அதளல்தளன் னஸ்ழம் நன்ர்ைள் ஸெய்த 
ஸைளடுநை ளங்ைள் ளைடைற்ைில் தழவு ஸெய்னயில் ‛ ன்று 
ஸநத்தநளைப் தழித்தளர் (ப்பன்ட்ன், ிப்பயரி 28, 2003, க். 88). ஆை இந்ட 



உனர்ெளதழச் ெனெைங்ைின் உணர்வுைள்தளன் ஹஜளரழ கும்ளல் நதழக்ைப்டும். 
நற்யர்ைின் உணர்வுைப் ற்ழ ைய இல். 

ஒன ெனெைத்தழன் உணர்வுைள் ன்   ஹதள ைைவுளல் 
அனப்ட்ையனல். யபளற்று ரீதழனளைக் ைட்ைநக்ைப்ட்ையஹன. ஒன 
ைளத்தழல் உனர்ந்த உணயளைக் ைனதப்ட்ை நளட்டுக்ைழ இன்று இமழயளைக் 
ைனதப்டுைழ ழ வ்யளறு ற்ட்ைட ன்ைழ னரித ஒன நளணயன் 
அழந்டஸைளள்யட அயெழனம். இத்தைன யபளற்றுப் னரிதத் தீய்த்ட அந்த 
இைத்தழல் இந்டத்டய உணர்ய ஊட்டுயஹத இயர்ைட தழனத்தங்ைின் 
ஹளக்ைம். இஹத ஹள ெளதழனச் சுபண்ைல்ைள் குழத்த ஒன ிரியனேம் ( 11ம் 
யகுப்ன யபளற்று டைல்) னலநனளை ீக்ைழர். யபளற்று ரீதழனளைச் ெளதீனச் 
சுபண்ைனேம், தீண்ைளநக் ஸைளடுநனனேம் அழனேம் ஒன நளணயன்தளன் 
இன்ன இைஒடக்ைவட்டுக் ைனத்தழனப் னரிந்டஸைளள் இனலும். அத 
அழனளத ஒன நளணய நம் ஸளட இைஒடக்ைவடு ன்த 
உனர்ெளதழனினக்கு இமக்ைப்ட்ை அீதழனளைஹய  னரிந்ட ஸைளள்லம். 
ஆளல் இத்தைன னரிதஹ இந்டத்டயயளதழைலக்குத் ஹதய. ஹயதளன் 
இந்தப் ைடைல் தைழடுதத்தங்ைள். 

உங்ைலைன அபெழனலுக்குப் ஸளனந்தளட ன்தற்ைளை இப்டி 
அழனளனநளைப் ளை டைற்ைில் உள் யபளற்று உண்நைலக்குக் ைத்தழரி 
ஹளடுைழரீ்ைஹ க் ஹைட்ைதற்கு தீளளத் த்பள ஸெளன்ளர்: ‚சு ைழழஸ்ட 
ஹநரினேைன ைள்க் குமந்த. உண்ந ன்தற்ைளை அய்ஹபளப்ினப் 
ள்ிைில் இதச் ஸெளல்ழக் ஸைளடுப்ளர்ைள ? ஒன க்ைம் அன் ஹநரி 
ன்ளர்ைள்; இன்ஸளன க்ைம் ைன்ிஹநரி ன்ளர்ைள் ‛ ன்று ைழண்ைடித்தளர் 
(அவுட்லுக், டிெம்ர் 17, 2001). 

ீக்ைப்ட்ை ஹயறு ெழ ைனத்டைள்: 

அைழ்வு நற்றும் ைல்ஸயட்டுைின் அடிப்ைனில் னபளண ைளங்ை 
நதழப்டீு ஸெய்னேம் யரிைள் ீக்ைப்ட்ை. டுத்டக்ைளட்ைளை னபளண நபனப்டி 
பளநின் ைளம் ைழ.ன. 2000. இதற்கு ந்த யபளற்றுச் ெளன்றுைலநழல். 



ெழந்டஸயி ளைரிைத்தழல் குதழபைள் னன்டுத்தப்ட்ைட ைழைனளட ன்னும் 
ைனத்ட ீக்ைப்ட்ைட. ஸில் ஹயதங்ைில் குதழபைள் நற்றும் பதங்ைள் 
ற்ழன குழப்னைள் உள். ெழந்டஸயி ளைரிைத்த ஆரினஹயத ளைரிைம் 
 ÔழறுயÕ ெழந்டஸயினில் குதழபைள் ளயிக்ைப்ையில் ன்ைழ 
ைனத்த இயர்ைள் நத்தளை ஹயண்டும். 

அஹெளைர் ல்ள நதங்ைனேம் அனுெரித்ட ைந்த ஹளதழலும் 
ஹயள்யிைலக்ைளைப் ளர்ப்ர்ைள் அயபட ஆட்ெழன ஸயறுத்தர் ன்ட 
குழத்த ஸெய்தழைள் ீக்ைப்ட்ை. அஹத ஹள னத்தனக்கு தழபளைப் 
ளர்ப்ர்ைள் தழர்யினளற்ழன ஸெய்தழனேம் ீக்ைப்ட்ைட. 

யர்த்தநள நைளயபீபட இம் யனட யளழ்க்ை , குனஹதஜ் ைடெர் 
டெக்ைழைப்ட்ைட ஆைழன ஸெய்தழைலம் ளபத்னப ஆண்ை ஜளட் அபெர்ைின் 
ஸைளள்ைைள் குழத்த ஒன யரினேம் ீக்ைப்ட்ை. ஸஜனின்ைள் நற்றும் 
ஜளட்ைின் நட னண்டும் க் ைளபணம் ஸெளல்ப்ட்ைட. 

ைழஹபக்ைத்தழலும் ஹபளநழலும்ெளட்ைன யத்ட அடிநைள் 
ஹயயளங்ைப்ட்ைர். ஆளல் இங்ஹைள ளர்ப்க் ைனத்தழனழன் 
அடிப்ைனில் யெழனர்ைலம் சூத்தழபர் ைலம் உனர்ெளதழனினக்கு 
உமப்ட ைைநனளக்ைப்ட்ைட ன்ைழ ஒப்னந ீக்ைப்ட்ைட. 

இந்தப் ளைங்ைள் ீக்ைப்ட்ைட குழத்த யியளதங்ைள் அைங்கு னன்ஹப 
மன டைற்ை ீக்ைழயிட்டு ளன்கு னதழன யபளற்றுப் ளை டைற்ை 
ெழஙிரழணி ஸயினிட்ைட (ஸெப்ைம்ர், யம்ர் 2002). அய: 

1) நக்ைள் ளலும் நற்யர்ைலம் லதழன Ôஇந்தழனளவும் உைனம் Õ - 6ஆம் 
யகுப்ன. இந் டைழல் இபண்ைளம் அகு யபளறு ற்ழனட (இ.உ.). 

2) நக்ைன்ளல் லதழன Ôண்ைன இந்தழனளÕ - 11ஆம் யகுப்ன (.இ.) 

3) லரிஓம் லதழன Ôஇன்ன இந்தழனளÕ - 11ஆம் யகுப்ன (ந.இ.) 

4) நீளட்ெழ ஸஜனின் லதழன Ôநத்தழன ைள இந்தழனளÕ - 11ஆம் யகுப்ன (ந.இ.) 



இந்டைற்ைள் ஸயினளவுைன் அயற்ழனில் ஸயிப்ட்ை அத்தங்ைள் , 

ிமைள், ச்சுக் ைனத்டைக் ைண்டு அதழர்ச்ெழனேற் Ôஇந்தழன யபளற்றுப் 
ஹபளனம்Õ அநழர்தெபெழல் கூடின (டிெம்ர் 28-30, 2002) தட 63ஆயட ஆண்டுப் 
ஹபயனில் இயற் நதழப்ிடுயட த் தீர்நளித்ட , அதன்டி இர்ஃளன் 
லபீ், சுயபீள ஸஜனஸ்யளல் , ஆதழத்ன னைர்ஜழ ஆைழன னைழ் ஸற் 
யபளற்ழஞர்ைள் இப்ணிக்ைளை ழனநழக்ைப்ட்ைர். அயர்ைட அழக்ை 
ஸைளல்ைத்தளயில் ைந்த ( 2003) இந்தழன யபளற்றுப் ஹபளனத்தழல் 
ற்றுக்ஸைளள்ப்ட்டு 130 க்ைங்ைில் ஒன டைளை ஸயினிைப்ட்டுள்ட. 
(னையரி: ரழநீீக்ஷீநீ tணகீ்ஷீஹ், நழஸீயீணீஸீீ ிய ீ stரீக்ஷீஹ் 
ெழரீஸீரீக்ஷீநீss, மழநீtணமீீய ீநழஸீ stயtீutநீ ரீன ீைழ sயணீஸீீ ரழ tuயீநீீs, 

ரிரீீணீtீண-ீ700 020, யி னொ. 50/-) யிஸ்ய ஹநளைன் ஜள ஹளன் 
யபளற்ழஞர்ைலம் இட குழத்ட யிரியளை லதழளர் (தழக்ஷீரீஸீ tயீஸீீநீ, 

தழநீதீ. 28 - யிணகீ்ஷீ. 24, 2003). ஹநலும்  அழஞர்ைள் லதழன 
ைட்டுபைனேம், த்தழரிைத் தனங் ைங்ைனேம் Ôெலநத்Õ அநப்ன 
ஸதளகுத்ட ஸயினிட்டுள்ட. ( 8, க்ஷழயtீலீணீதீீணயீ ீழண ீ tநீ ீிரீ usநீ, 

றழணனீயீ ீயிணகீ்ஷீரீ. மழஞி-01, யி னொ.75/-) 

ஹநற்குழத்த டைற்ைின் டணஹனளடு இக் குறுடைல் லதப்டுைழட. ஒன் 
இங்கு யழனேறுத்டயட னைைழனம். ளெழெ அபெழனல் ஹளக்குைன் கூடின யிரக் 
ைனத்டைள் நட்டுஹந இங்ஹை சுட்டிக் ைளட்ைப்டுைழன். நற்டி 
ளைடைற்ைில் இனக்ைக் கூைளத யபளற்றுப் ிமைள் , லத்டப் ிமைள் , 

அத்தங்ைள் ஆைழனய சுனக்ைம் ைனதழத் தயிர்க்ைப்டுைழன். யபளறு , 

ைளயரிெ ஆைழன குழத்த அடிப்ை அழவுகூை இல்ளதயர்ைளல் 
உனயளக்ைப்ட்ை நழைவும் தபக்குயள டைற்ைள் ன்ட இயகுழத்த 
ஸளடயள ைனத்ட. னர்ணிநள ஹஜளரழ சுட்டிக்ைளட்டின ெழ அத்தநள 
இக்ைண நற்றும் ைனத்டப் ிமைக் ைட்ைம் ைட்டி ஸயினிட்ைட 
Ôஅவுட்லுக்Õ இதழ் ( 12, ஹந 2003). டுத்டக்ைளட்ைளைச் ெழ யபளற்று 
அத்தங்ைள் நட்டும்: 

Ôெழந்ட ஸயி அைழ்வுைின் அடிப்ைனில் இந்தழனப் மந ைழ.ன. 5000த்த 
ட்டுைழடÕ (.இ. க். 20) - வ்யவு ின்னுக்குக் ஸைளண்டு ஸென்ளலும் 



இந்தழனளயின் ைப ளைரிைத்த ைழ.ன. 2600க்கு னன் ஸைளண்டு ஸெல் 
இனளட. 

Ôதழஸன்ைவழ் ைணக்கும் த்டப்ளட்டும் ெங்ை இக்ைழனங்ைள் ப்டும்Õ (.இ. 
க். 26) - ட்டுத்ஸதளை நற்றும் ஸதளல்ைளப்ினம் ல்ளம் ன் ஆச்சு? 

Ôளநழனளன் ெழற்ங்ைள் ைளந்தளபக் ையடியத்தழன் ெழந்த டுத்டக் 
ைளட்டுைள்Õ (.இ. க். 165) - ைழ.ி. 6ஆம் டைற்ளண்ைச் ஹெர்ந்த ளநழனளன் 
ெழற்ங்ைலக்கும் ைளந்தளபக் ைக்கும் ஸதளைர்ன ைழைனளட. 

Ôெந்தழபகுப்தர் இந்தழனள னலயதனேம் னதன் னதளை ஒன்ழணத்ட 
ஆண்ைளர்Õ (.இ. க். 125) - அத்தம் 

Ôசுத்ஹதளதர் ெளக்ைழனக் குடினபெழன் அபெர்Õ (.இ. க். 110). - மங்குடினபசுைில் 
அபெர்ைள் ைழைனளட. 

Ôழங்ைளனத் தத்டயம் ெங்ைபபனேம் இபளநளனுஜபனேம் ளதழத்தட Õ (.இ. க். 
198) - ெங்ைபர் 8ஆம் டைற்ளண்டு. பளநளனுஜர் 11ஆம் டைற்ளண்டு. ழங்ைளனத் 
ிரிவு ஸயிப்ட்ைட 12ஆம் டைற்ளண்டு. 

Ôஇந்தன ளைரிைம் 8000 ஆண்டு ைளத் ஸதளைர்ச்ெழனள யபளறு உைனட Õ 

(இ.உ.க். 58) - ஆைப் மநனள ெழந்டஸயி ளைரிைத்தழன் ைளஹந ைழ.ன. 2500 
தளன். 

Ôைழழஸ்தயப் னித டைளைழன ிள் தி ஒனயபளல் லதப்ட்ைட Õ (இ.உ. 
க். 88) - குந்தட்ெம் ளல்யபளல் லதப்ட்ைட. 

Ôக்தழனளர் ைல்ஜழ ன்றும் அடிந...Õ (ந.இ. க். 30) - அயர் அடிந அல். 

Ôநைைளஸ்ைர் தீவு அபளிக் ைைழல் உள்ட Õ (இ.இ. க். 4) - அட இந்தழனப் 
ஸனங்ைைழல் உள்ட. 

Ô1600ஆம் ஆண்டு ைழமக்ைழந்தழனக் ைம்ஸி இந்தழனளயில் ( ?) ழறுயப்ட்ைடÕ 

(இ.இ. க். 4) - அட ழறுயப்ட்ைட ிரிட்ைில். 



ந்தப் ட்டினச் ஸெளல்யதளளலும் அயற் ைளை யரிெனில் 
ஸெளல்யட யபளற்று டைல்ைின் நபன. இந்த னென்று ஆெழரினர்ைலம் 
ள்வும் ைளப் ிபக்ஞஹன இல்ளநல் ல்ஹயறு ழைழ்வுைக் 
குழப்ிடுைழன்ர். ஸெலூைஸ் , ஹரளன்ஸலர், ஸெங்குட்டுயன் ஹளன் 
ஸனர்ைள் தயளை லதப்ட்டுள். ைஜழி னைநட  ளம் ஹச்சு 
யமக்ைழல் குழப்ிட்ைளலும் யபளற்று இறுக்ைத்டைன் லடம்ஹளட 
ைஜழினின் நஹ்னத் (யிணலீீ ீu ீரீன ீழணகீ்ஷ்ஸீய)ீ ன்ஹ குழப்ிடுயர். 
Ôநலநத் குர் Õ, Ôநைநத் ைஜழி Õ  ஒன ளைடைலுக்குப் ஸளனந்தள 
யைனில் இந்டைற்ைில் லதப்ட்டுள்ட குழப்ிைத்தக்ைட. இப்டி 
த்தஹனள இத்டைன் ழறுத்தழக் ஸைளள்ஹயளம். 

இந்த ஆண்டு (2003) ல, த்ட நற்றும் ன்ிபண்ைளம் யகுப்னைலக்கு ஹநலும் 
னென்று யபளற்று டைற்ை மழெழணிறழஜழ-ஸயினிட்டுள்ட. அய இங்கு 
ஆய்வுக்கு டுத்டக் ஸைளள்ப் ையில். அயற்ழலும் இஹத அடிப்ைனில் 
னபட்டுைள் ஸெய்னப்ட்டினக்கும்  உறுதழனளை ம் இைனண்டு. 

 

யபளற்ழன் ஸனபளல் னஸ்ழம் ஸயறுப்ன  

(நத்தழன ைள இந்தழன யபளறு குழத்த 11ஆம் யகுப்னப் ளைடைளைழன 
நீளட்ெழ ஸஜனின் லதழன நத்தழனைள இந்தழனள (ந.இ) இங்ஹை 
யிநர்ெத்தழற்கு டுத்டக் ஸைளள்ப்டுைழட.) 

நத்தழன ைள இந்தழன யபளற்ழல் ன்நளதழரி யினளட்டுை 
இந்டத்டயயளதழைள் யினளடுயளர்ைள் ன்த ீங்ைள் னன்கூட்டிஹன 
ஊைழத்டயிை னடினேம். நீளட்ெழ ஸஜய்ின் னத்தைத்தப் னபட்டிப் ளர்த்தளல் 
உங்ைள் ஊைங்ைள் டைறு ெதம் உண்நனளனினப்த உணர்யரீ்ைள். நத்தழன 
ைள இந்தழன உனயளக்ைத்தழல் னஸ்ழம் ஆட்ெழனளர்ைின் ங்கு 
னக்ைழனநளைழட. யமக்ைநள ல்ள அபெர்ைனேம் ஹளஹய அவ்பைலம் 
தழரி அபெர்ைள் நீட ை டுத்தளர்ைள் , ளடுை ஸயன்ளர்ைள் , 

இமந்தளர்ைள், யரி யசூழத்தளர்ைள் , ழர்யளைம் ஸெய்தளர்ைள். இந்தழனப் 
ண்ளட்டின் நீட இஸ்ளம் ளபடெபநள ஒன தளக்ைத்த இக்ைள 



ைட்ைத்தழல் ற்டுத்தழனட. னதழன ைட்ைைக்ை , ழர்யளை ன  
அயர்ைட ங்ைிப்னைள் குழப்ிைத்தக்ைய. அக்ர் ஹளன் நன்ர்ைள் 
அடிந னன ஒமழப்தழல் குழப்ிைத்தக்ை ங்ைளற்ழனேள்ர். 
இஸ்ளநழன ைளச்ெளபப் ங்ைிப் யியரிக்கும் தளபள ெந்தழன் டைலும் 
னஸ்ழம் ஆட்ெழனளர்ைின் ர்யளை னன ஆய்வு ஸெய்னேம் ஆர்.ி. 
தழரிளதழனின் டைலும் குழப்ிைத்தக்ைய. (இந்டைற்ைள் இபண்டும் நீளட்ெழ 
அம்நளயளல் னக்ைணிக்ைப்ட்டுள்ட குழப்ிைத்தக்ைட ; டைற்ட்டினழல் 
அய இைம்ஸயில். 

இந்தப் ின்ணின இத்டத்டயக் ைண்ணளடி ஹளட்டுப் ளர்த்தளல் ப்டித் 
ஸதரினேம்? 

Òனஸ்ழம் ை டுப்ளர்ைள் ஸைளடூபநளயர்ைள் , நட ஹைளயில்ைனேம் 
ைச் ஸெல்யங்ைனேம் அமழத்தயர்ைள். யளள்னனில் நதநளற்ம் 
ஸெய்தயர்ைள். இஸ்ளனக்கு நதம் நளறுயடதளல் அடித்த நக்ைலக்கு ந்தப் 
னனும்ற்ைளட. அங்கும் ற்த் தளழ்வுைள் ஸதளைனம். இந்ட நக்ை 
அயர்ைள் ஸைளடுந ஸெய்தர். இந்தழனப் ண்ளட்டிற்கு அயர்ைின் 
ங்ைிப்ன  டநழல். னைளன நன்ர்ைின் ஸைளடுந ை 
தழர்த்ட இந்ட லச்ெழைள் ஆங்ைளங்கு ைஸற்.Ó 

இப்டி லடயடதளன் அயர்ைப் ஸளனத்தநட்டில் ஹதெக்தழ. இதற்கு 
யபளற்று ஆதளபங்ைள் டம் இல் ன்ட ற்ழஹனள , இத்தைன 
னனற்ெழைள் ளை டைற்ைளை நளற்ப்டும் ஹளட தழர்ைளத் தன 
ஸயறுப்ின் யிழநளை நளறுைழட ன்ட ற்ழஹனள அயர்ைலக்குக் 
ைழஞ்ெழத்டம் ைய ைழைனளட. நீளட்ெழ அம்ந இந்த இந்டத்டய 
யிதழனிழனந்ட இம்நழனேம் ிமளநல் இந்டை லதழனேள்ளர். 

Òஅவுபங்ைெவப் அவுபங்ைளளத்தழல் இந்தளர் Ó ன்ட ஹளன் பளநள 
அத்தக் ைஞ்ெழனங்ைச் (அயர் இந்தட அைநத் ைரில். ல்ஹளபளவுக்கு 
அனைழலுள் குல்தளளத்தழல் அயபட ெநளதழ உள்ட.) சுனக்ைம் ைனதழ 
யிட்டுயிட்டு ஹபடினளைப் ளைடைழல் தழனப்டும் ச்சுக் ைனத்டைலக்குப் 
ஹளஹயளம். 



நத்தழன ைள யபளற்றுக்கு அடிப்ைனளை உள் ஆதளபங்ைலள் 
னதன்நனளய பளி , தளி ஹளன்ஹளர் லதழனேள் குழப்னைள் , 

இயர்ைஸயறும் அபெய லத்தளர்ைள்  னதழல் னந்தள்லைழளர் 
நீளட்ெழ. Òஅயர்ைட யபளறுைள் அபெயன நய்னநளைக் ஸைளண்ைய. 
அதற்ைப்ளலுள் உைத்த அயர்ைள் ையிப்தழல் Ó (ந.இ.க்.8) - ன்ைழ 
கூற்ழல் ந்தப் ஸளனலம் இல். பளி ஹளன்ஹளர் அபெய 
லத்தளர்ைள் அல். ல்ஹயறு ெந்தர்ப்ங்ைில் அயர்ைள் அபசுைக் 
ைடுநனளை யிநர்ெழத்டம்லதழனேள்ர். அபெய ெளர்ந்த அபெழனல் யபளறு 
தயிப ல்ஹயறு இதப உைளனத அம்ெங்ைனேம் அயர்ைள் லதழனேள்ர். 
(ெழ டுத்டக்ைளட்டுைள்: நறளர்-இ-ரளஜலளி ; டேஷ்ைள-இ-தழல்குரள). 
தயிபவும் ளர் , ஸஜலளங்ைழர் ஹளன்ஹளரின் யளழ்க்ைக் குழப்னைள் 
அன்ன ைளச் ெனெை யபளற் அழனப் ஸரிடம் உதவுைழன். 
தனெரின் ைஸனடுப்ின்ஹளட னஸ்ழம்ைலம் கூைக் ( Òைலீளய ஓடம் 
இ நறுப்ளர்ைள் Ó) ஸைளல்ப்ட்ைத நத்தழன ைள னஸ்ழம் 
ஆெழரினபள னளஸ்தழ குழப்ிடுைழளர். இத இனட்ைடிப்னச் ஸெய்னேம் நீளட்ெழ, 
Òெழ யீ யபளற்ளெழரினர்ைள் Ó நட்டுஹந னஸ்ழம்ைள் 
ஸைளல்ப்ட்ைதனேம் ஸெளல்யதளைக் குழப்ிடுயடம் (க். 100) இங்கு 
ையிக்ைத்தக்ைட. அதளயட னஸ்ழம் யபளற்ளெழரினர்ைள் இத ல்ளம் 
லதநளட்ைளர்ைளம். 

இஸ்ளநனேம் னைளன நன்ர்ைனேம் அபளினளவுைன் 
ஹதயக்ைதழைநளை இணத்டச் ஸெளல்ப்டுயடம் குழப்ிைத்தக்ைட. 
Òஅபளின ஹதெழனயளதத்தழன் ஸயிப்ளைளைஹய இப்னதழன நதம் (இஸ்ளம்) 
ஹதளன்ழனட  அழஞர்ைள் கூறுைழன்ர் Ó (க். 23) ன்ைழளர் நீளட்ெழ. 
ஹதெழனம் ன்ைழ ைனத்தளக்ைனம் நஉணர்வும் ஹதளன்ளத ஒன ைளைட்ைம் 
அட ன்ட ெழந்தழக்ைத்தக்ைட. ிழஹதளரிைத்தழல் Òஇந்தப் னதழன (இஸ்ளநழன) 
அைனளம் இஸ்ளனக்கு னந்தழன யடியங்ைஸனல்ளம் ஸளட 
ழயிழனந்ட அமழத்ஸதளமழத்தட. னஸ்ழநளை நளழன ைழப்தழனர்ைள் 
தங்ைள் பளஹயள நன்ர்ைக் கூை நந்தளர்ைள் Ó (க். 121). இடவும்கூை 
ஹயண்டுஸநன்ஹ இஸ்ளம் குழத்த ஒன Ôஅமழத்ஸதளமழப்னப்Õ ிம்த்தப் 
தழக்கும் உள்ஹளக்ைம் தயிப ஹயறு ந்தப் ஸளனலம் அற் ஒன கூற்ளகும். 



11ம் டைற்ளண்ைச் ஹெர்ந்த ஃிர்தவ்ஸ்னின் Ôரளஹ்நர்Õ ஈபளின் 
நளஸனம் ஸெவ்யினல் இக்ைழனநளைப் ஹளற்ப்ைக் கூடின ஒன ைளயினம். 
இஸ்ளனக்கு னதழன ஈபளின் ஸனநப் ஸரிடம் அட 
னைழ்ந்டபக்ைழட. ைழப்தப் ஸளனத்தநட்டில் ஹபளயள நன்ர்ைள் 
இஸ்ளனக்கு 1200 ஆண்டுைள் னற்ட்ையர்ைள். இஸ்ளம் அங்கு யந்த 
ஹளட அம்நக்ைள் ைழழஸ்தயர்ைளை இனந்தர். இஸ்ளம் ைழழஸ்தயப் னித 
நப ற்றுக் ஸைளள்யட நட்டுநழன்ழ னைம்நட ிைப் ஹளஹய 
சுயனேம், ஹநளெெனேம், இப்பலழநனேம் கூை இத்டெதர்ைளை ற்றுக் 
ஸைளள்லம் தளபள நப்ளங்கு உைனதளை உள்ட. 

இந்டப் ண்ளட்ை அமழத்தயர்ைள், நதநளற்ம் ஸெய்தயர்ைள் 

ைஜழி னைநட தழஹல ன ை டுத்த ைதனச் ஸெளல்யட நட 
ளை டைற்ைில் யமக்ைம் தளஸன்ளலும் நழை யிளயளரினளை அயர் 
ஹைளயில்ைனேம் ெழைனேம் உைத்ததளைச் ெழத்தழரிப்ட ளைடைல் 
லதழனழன் குந்தட்ெ அங்ைலக்கும் தழபளட. ந்தச் ெழைள் 
வ்யளறு உைக்ைப்ட்டு அயற்ழன் குதழைள் ங்ஸைங்கு அனுப்ப்ட்ை 
ன்தஸனல்ளம் அல்னொினின் ஹநற்ஹைளள்ைலைன் (க். 28) யிரியளை 
லதழச் ஸெல்ைழளர் நீளட்ெழ. இங்கு நட்டும் நத்தழன ைள னஸ்ழம் 
யபளற்ளெழரினர்ைள் அயனக்குத் ஹதயப்டுைழன்ர் ன்ட இனக்ைட்டும். 
அஹத அல்னொி அன்ன இந்தழனளயில் ெளதழ அநப்ன குழத்ட யிரியளை 
லதழனேள்ளஹப அத ன் அம்நனளர் ைண்டு ஸைளள்யில்? 

Òளளம் யிக்பலபளஜள யிெள ஹதயன் அஜ்நீரில் ைட்டினினந்த னைழ்ஸற் 
ைல்லூரி ஒன்று ை டுத்ட யந்த டனக்ைழனர்ைளல் அதளஸ்தழன் ைள 
ஜஷம்ஹளபள ப்டும் நசூதழனளை நளற்ப்ட்ைடÓ ன்று தைடினளைக் கூழச் 
ஸெல்ைழளர் நீளட்ெழ (க். 38). இதற்கும் னலநனள ஆதளபம்டநழல்.  
யிக்பைபளஜளயின் ைல்ஸயட்ஸைளன்று அம்நசூதழனின் ைட்டுநளப் ஸளனளைப் 
னன்ட்டுள்ட உண்நதளன். ஆளல் இந்ட நன்ர் ஒனயர் ைட்டின ஹதள 
ஒன ைல்லூரின அமழத்ட நசூதழ ைட்ைப்ட்ைட ன்று ஸெளல்யட இன்ன 
அயர்ைட அபெழனல் ஹளக்ைம் ைனதழத்தளன். இன்று னைழ் ஸற்தளை 
யிங்கும் த்தஹனள இந்டக் ஹைளயில்ைின் (தஞ்ெ ஸரின ஹைளயில் , 



ைளஞ்ெழ ைளநளட்ெழ ஹைளனில் உட்ை) னெங்ை ஆபளய்ந்ட இடிக்ைப்ட்ை 
வுத்த, ெநண ஆனங்ைிிைத்தழல் அய ைட்ைப்ட்ையனளை உள்த 
ஆய்யளர்ைள் அய்னத்தழற்கு இைநழன்ழ ழறுயினேள்ர். இயை 
நத்டயிட்டு ஒன க்ைநளைப் ளைஞ் ஸெளல்யட ப்டிச் ெரினளகும்? 

ிழஹதளரிைத்தழல் (க். 116) ஸநஹ்பளழ இனம்னத் டெண் நடபளயிழனந்ட 
ஸனர்த்ஸதடுக்ைப்ட்டு யந்தட ன்ஸளன ஆதளபநற் ைனத்த , 

அய்னத்தழற்ைழைநள ஊைத்த ழறுயப்ட்ை ஒன உண்நனளைக் கூழச் 
ஸெல்ைழட இந்தப் தழஹளபளம் யகுப்னப் ளைடைல். அஹத ஹள இந்டக் 
ஹைளனில்ைக் ைட்ைக் கூைளட  ரளஜலளன் தடுத்ததளைவும் யற் 
இடித்ததளைவும் 164, 166 க்ைங்ைில் யிரியளைக் ைத அக்கும் நீளட்ெழ 
நீண்டும் 216ஆம் க்ைத்தழல் அதஹன தழனப்ிச் ஸெளல்யடம் இங்ஹை 
குழப்ிைத்தக்ைட. அஹத ஹள அவுபங்ைெவப் ÒÓ இந்டக் ஹைளனில்ை 
அமழத்தளைச் ஸெளல்ப்டும் ஸெய்தழ 173ஆம் க்ைத்தழல் நட்டுநழன்ழ நழகுந்த 
யன்நத்ஹதளடு நீண்டும் ஒன ன 217ஆம் க்ைத்தழலும் கூப்ட்டுள்ட. 
அவுபங்ைெவப் நட குநபகுனபனக்குக் ைளெழனில் நைம் ைட்டிக் ஸைளள்யதற்கு 
நளினம் அித்த ஸெய்தழ நட்டும் நீளட்ெழனின் ைண்ணில் ைளட. ஸில் 
அயர்ைின் இன்ன நசூதழ - ஹைளனில் அபெழனலுக்கு இவ் உண்ந 
தழபளட. 

அஹனளத்தழனில் பளநர் ஹைளனி இடித்டயிட்டு அங்ஸைளன நசூதழனப் ளர் 
ைட்டிளர் ன்ைழ அயர்ைின் அபெழனனேம் ளைடைழல் டேமக்ை நீளட்ெழ 
தனங்ையில். Òநசூதழ ைட்டுயதற்ைள இைங்ை (ளர்) நழைவும் 
ையநளைத் ஹதர்வு ஸெய்தளர். னேை னடியில் ழைமப்ஹளகும் யிஷ்டயின் 
த்தளயட அயதளபத் தநளைழன ெம்ல் , பளநன் ிந்த இைநளைழன அஹனளத்தழ 
(னதழனய இவ்யளறு ஹதர்வு ஸெய்னப்ட்ை) Ó ன்ைழ கூற் (க். 134) 

யிரியளை யியளதழக்ை ஹயண்டினதழல். யிஷ்டயின் த்தளயட அயதளபம் 
இங்குதளன் Ôழைமப்ஹளைழடÕ ன்று ளர் அழந்தழனந்ததற்ஹைள , நசூதழ இனந்த 
இைத்தழல் பளநர் ஹைளனில் இனந்ததற்ஹைள உறுதழனள ஆதளபம் டம் 
ைழைனளட. அஹனளத்தழ ளரின் அன்ன ழர்யளைத் தைபங்ைில் 
ஒன்று. அவ்யவு நட்டுஹந. யழநனள அபஸெளன் ழறுயின 
ஹபபெபள அவுபங்ைெவப் குழத்டத் ஸதளைர்ந்ட ஒன நதஸயழப் ிம்ம் டைல் 



னலயடம் ைட்ைநக்ைப்டுைழட. Òஅவுபங்ைெவப் (இந்ட) நதத்தழல் ஸெய்த 
தனடீுைள் பந்த அயில் தழர்ப்னைனேம் ைைங்ைனேம் 
ஹதளற்றுயித்தடÓ (க். 175) ன்று ஸெளல்லும் நீளட்ெழ அதற்ைள ஆதளபங்ைள் 
தனேம் (யமக்ைம்ஹளச்) சுட்ையில். நற்ஸளன இைத்தழல் Òனஸ்ழம் 
நதம் நளறுயட ன்ைழ ழந்தனின் அடிப்ைனில் அஜழத்ெழங்ைழற்கு அபெ 
தயினப் ஹபபெர் (அவுபங்ைெவப்) யமங்ைழளர் Ó ன்ைழளர் நீளட்ெழ (க். 180). 

அப்டினள ழந்த யிதழக்ைப்ட்ை தற்கும் ஆதளபங்ைில். 
அஜழத்ெழங்ைழற்குப் ிகு இந்தர்ெழங் அபெ பள ஹளடம் இத்தைன ழந்த 
டம் யிதழக்ைப்ையில். 

அக்பப் ற்ழச் ஸெளல் யனம்ஹளட அயபட ைளத்தழல் Ôலம்றள ெளநளÕ 

இனற்ப்ட்ைத நீளட்ெழ சுட்டிக்ைளட்டுைழளர்.  ஸதளைர்ந்ட , Òஅட அநழர் 
லம்ெளயின் ைதனச் ஸெளல்ைழட ; அயர் இத்டெதர் னைநதழன் நளநன். 
உை இஸ்ளநளை நளற்றுயதற்கு அயர் னனற்ெழத்தளர்Ó ன்ைழளர் (க். 218). 

இதழல் ைைெழத் ஸதளைர் ஹதயனற்ட. னலம்நட உனினைன் 
இனந்தஹளஹத உகுத் ஹளரில் ஸைளல்ப்ட்ையர் லம்றள. இத் டெதரின் 
ிரினளத் ஹதளமபளை இனந்த லம்றளவுக்கு Òஉை இஸ்ளநளை நளற்றும் Ó 

தழட்ைஹநள அதற்ைள ஹபஹநள இனந்ததழல். ின்ளில் ஈபளின 
ளட்டுப்னப் ளைல்ைின் ெளைெ ளனைபளை இனப்ஸற்யர் லம்ெள. இந்தக் 
ைதைஹ ளப ஈர்த்தய. நதநளற்றும் ஸயழஸைளண்ையர்ைளை 
இஸ்ளநழனர் அயபனேம் ெழத்தழரிக்கும் உள்ஹளக்ைம் தயிப இக்கூற்ழலும் 
டம் உண்நைள் ைழைனளட. 

குஸ்பள ைளப் ற்ழச் ஸெளல் யனம்ஹளட , Òளர்யளரி ெளதழனிழனந்ட 
நதம் நளழனயர் இயர்... நீண்டும் தட னெதளதனரின் நதத்தழற்குத் 
தழனம்ிளர்Ó ன்ைழளர் நீளட்ெழ (க். 78). Ôனெதளதனரின் நதத்தழற்குÕ அயர் 
தழனம்ினதற்கு ந்த ஆதளபனநழல். நதம் நளறுதல் , நீண்டும் Ôசுத்தழÕ 

னெம் இந்ட நதத்தழற்கு ஸைளண்டுயனதல் ன்ட தயிப ஹயறு ெழந்தைள் 
டம் நீளட்ெழ அம்நளயிைம் இல் ன்தத்தளன் இந்தக் கூற்று 
ஸயிப்டுத்டைழட. ஃினொஸ் டக்க் நன்பப் ற்ழச் ஸெளல் 
யனைனில், Òெழ இயபெர்ைலம், நதம் நளழன இந்தழனர்ைில் சுல்தளனுைன் 
தழனநண யமழனில் உவுைனயர் ைலம் ிபனத்டய அந்தஸ்ட ஸற்ர் Ó 



ன்று கூப்டுைழட (க். 67). Ôசுல்தளனுக்குத் தழனநண யமழனில் 
உவுைனயர்ைள்Õ ன்ைழ யளெைம் ஸளனற்ட. யிரநத்த நளட. 
ஆந்தழபள நளழத்தழழனந்ட இஸ்ளநளைழனயனம் சுல்தளின் ிபதநபளை 
இனந்தயனநள ைளன்-இ-ஜலளன் அந்தப் தயின அைனேம்ஹளட 
சுல்தளனுைன் ந்தத் தழனநண உவும் ஸைளண்டினக்ையில். ிபனத்டய 
அந்தஸ்ட அைந்த இயபெர்ைள்  நீளட்ெழ குழப்ிடுைழ அபெ 
பம்பனிர் இந்டக்ைள் ன்த அயர் நத்தளலும் ளம் ழயில் 
ஸைளள் ஹயண்டினினக்ைழட. 

123ஆம் க்ைத்தழல் Òஹநற்கு ஞ்ெளிலும் ைழமைகு யங்ைத்தழலும் இஸ்ளனக்கு 
பளநள ளங்ைள் ைழைத்தத அழஞர்ைள் குழப்ிடுைழன்ர். இவ்யின 
குதழைலம் ழபந்தபநள யியெளனக் குடிஹனற்ங்ைின் யிிம்னைளை 
இனந்த... இவ்யின குதழைிலும் ஹயைர்ைலம் , உணவு ஹெைரித்ட 
யளழ்யர்ைலம் னதழன நதத்தழற்குச் ஸென்ர் Ó ன்று தழவு 
ஸெய்னப்ட்டுள்ட. இவ்யின குதழைலம் ழபந்தபநள யியெளனக் 
குடினினப்னைள்தளன். யிிம்னைள் ன்தன்னெம் அயர்ைள் ழபந்தபக் குடிைள் 
அல் ப் ஸளனள் உனயளக்ைப்டுைழட. இந்தழன யியெளனத்தழன் யபளஹ 
ஹநற்கு ஞ்ெளிழனந்டதளன் ஸதளைங்குைழட. யியெளனிைள் நதம் 
நளயில். உணவு ஹெைரித்ட யளலம் ளஹைளடிைலம் ஹயைர்ைலம்தளன் 
இஸ்ளநளனிர் ச் ஸெளல்யதன் ஸளனஸன்? 

இஸ்ளநழன நன்ர்ைள் ல்ள யைனிலும் ஸைளடூபநளயர்ைள் ப் தழவு 
ஸெய்யட இந்டைழன் ஹளக்ைநளை உள்ட. ளநழி சுல்தளன்ைப் ற்ழச் 
ஸெளல் யனம்ஹளட , Ò175 ஆண்டு ைள ஆட்ெழனில் தழஸட்டு நன்ர்ைள் 
இனந்தர். இயர்ைில் அய்யர் ஸைளல்ப்ட்ைர் ; னெயர் தயி 
ீக்ைப்ட்ைர்; இனயர் குனைளக்ைப்ட்ைர் ; இனயர் ஸெத்டப் ஹளனிர் Ó (க். 
95) ன்ைழ கூற் உண்ந ன்ஹ யத்டக் ஸைளள்ஹயளம். இந்தக் 
ஸைளடுநைச் ஸெளல் யந்த ஆெழரினர் ஒவ்ஸயளன இந்ட பளஜனத்தழப 
நன்ரின் இப்ின் ஹளடம் டைற்றுக்ைணக்ைள அயபட நயினனம் , 

அந்தப்னப அடிநைலம் ிணத்ஹதளடு ரிக்ைப்ட்ைதனேம் கூ ஹயண்ைளநள ? 

யிஜன ைப நன்ர்ைள் ஒவ்ஸயளனயரின் ெழதஹனளடும் குந்தட்ெம் 400 
ஸண்டிர் ரிக்ைப்ட்ைத ங்ஹை ஸெளல்யட? 



Òநதக் ைைங்ைள் ற்டும் இைங்ைில் ஆஃப்ைளினர் ைக் ஸைளண்டுயந்ட 
குடினநர்த்டயத னைளனர்ைள் ஒன ஸைளள்ைனளைஹய யத்தழனந்தர் Ó 

(க். 201) ன்ைழளர் நீளட்ெழ. இடவும் ஆதளபநற் அயடெறு. ஸஜலளங்ைவனம் 
அவுபங்ைெவப்னம் ெழ இைங்ைில் ஆப்ைளினபக் குடிஹனற்ழனட 
உண்நதளன். ஆளல் அதற்கும் ெழ இைங்ைில் ஆப்ைளினபக் 
குடிஹனற்ழனட உண்நதளன். ஆளல் அதற்கும் நதக் ையபங்ைலக்கும் 
ஸதளைர்ில். ஸெளல்ப் ஹளளல் னைளனர்ைள் ஆப்ைளினர்ைிைம் 
ச்ெரிக்ைனளைஹய இனந்தர்.  ெந்தர்ப்ங்ைில் ஆப்ைளினர் னைளன 
நன்ர்ை தழர்த்டக் ைழர்ச்ெழனிலும் ஈடுட்டுள்ர். 

ெனெைக் ஸைளடுநைலக்கு இஸ்ளநழல் தீர்வு இல்னளம் 

தீண்ைளந, ெளதழனம் னதள ெனெைக் ஸைளடுநைள் தழர்த்ஹத இந்தழன 
நக்ைில் ர் னஸ்ழம்ைளை நளழர். இந்தழனளயில் ஹதளன்ழன ல்ள 
நதங்ைலம், இந்தழனளயிற்கு ஸயினிழனந்ட யந்த ைழழஸ்தயனம் 
ெளதழனத்தழற்குப் ழனளட. ெளதழக் ஸைளடுநைலம் , தீண்ைளநனேம் இல்ளத 
ஒன நதநளை இஸ்ளம் நட்டுஹந உள்ட. ிைள் ைளத்தழழனஹத அட 
ெநத்டயம் ஹளதழக்கும் நதநளை உள்தளல்தளன் ஸரினளர் ஈ.ஸய.பள. 
ஹளன்யர்ைள் Òஇ இமழவு ீங்ை இஸ்ளம் ஒன்ஹ ன் நனந்ட Ó  
னமங்ைழளர்ைள். யனணளெழபநத்த ழ ழறுத்த யினம்னம் 
இந்டத்டயயளதழைள் இத ற்ளர்ைள ? இஸ்ளநழலும் ற்த் தளழ்வுைள் 
உள். அங்கு ஹளளலும் உக்கு யிடியில் ன்ைழ ைனத்த 
நீளட்ெழ ஸஜய்னும் தட ளைடைல் யளனிளை யழந்டபக்ைழளர். 

Òதளழ்ந்த ெளதழ இந்டக்ைளை இனந்ட நதம் நளழனயர்ைள் நீதள ெனெை 
ஒடக்ைல்ை இஸ்ளம் தணித்தஸதன்தற்கு ஆதளபநழல். ழச்ெனநளை 
அயர்ைள் நதம் நளழனயர்ை ெனெை அயில் ெநநளயர்ைளைக் 
ைனடயதழல்Ó (க். 30) ன்று உறுதழை உபக்ைழட இந்தப் தழஹளபளம் 
யகுப்னப் ளைடைல். இதற்கும் ன் ஆதளபங்ைள் ன்று யிங்ையில். 
நசூதழனிஹள, நபணச் ெைங்குைிஹள இல் ஹயஸங்குஹநள இஸ்ளநழல் 
தீண்ைளந ைைிடிக்ைப்டுயதழல். இஸ்ளநழன னதழனளபஹனள , 

இஸ்ளநழன ளைளபஹனள , ஹதயபஹனள, இஸ்ளநழன தழத்தஹனளளம் 



ெந்தழத்ததழல். ஆளல் நீளட்ெழ த்த உறுதழனேைன் ஸெளல்ைழளர் 
ளனங்ைள். Ôழச்ெனநளைÕ ன்ஸளன அலத்தம் ஹயறு. இந்ட நதத்தழலுள் 
தர்ந ெளத்தழபங்ைள் ஹள இஸ்ளநழன ெரினத் ெட்ைங்ைில் தீண்ைளநக்கும் , 

ெளதழனத்தழற்கும் இைநழல். ஆண்ைலக்கும் ஸண்ைலக்கும் இஸ்ளநழல் 
ஒஹப நளதழரினள உரிநைள் யபனறுக்ைப்ை யில்ன £னினும் 
ஸண்ைலக்குச் ஸெளத்டரிந , யியைளபத்ட ஸெய்னேம் உரிந ஆைழனயற் 
இஸ்ளம் யமங்குைழட. இயற்ஸனல்ளம் நீளட்ெழனம்நள 
அழனநளட்ைளர்ைள் ஹளலும். அடுத்தப் க்ைத்தழல் ( 31), Òஉண்நனில் 
அபளினர்ைள் நழைவும் டேடக்ைநள ஒன இ ஹயறுளட்ை 
உனயளக்ைழனினந்தர். Ôநம்லுக்ைள்Õ ன்மக்ைப்ட்ை ஸயௌ ¢ ழ 
அடிநைலக்கு உனர் தயிைள் யமங்ைப்ட்ை... ைனப்ன அடிநைள் ைடும் 
உமப்ிற்குப் னன்டுத்தப்ட்ைர் Ó ன்று குழப்ிைப்டுைழட. இடவும் 
கூை ஹதயக்ைதழைநள அலத்தத்டைன் இஸ்ளநழன உைழலும்கூை ழ 
ஹயற்றுந உள்ட ச் ஸெளல்யதற்ைளைஹய இங்ஹை டேமக்ைப்ட்டுள்ட. 
தழன்னென்ளம் டைற்ளண்ைப் ற்ழப் ஹசும்ஹளட டனக்ைழனர் , தளஜழக்ைள், 

இந்தழன னஸ்ழம்ைள் ல்ஹளபனேம் யிட்டுயிட்டு டைளெழரினர் 
அபளினர்ைிைம் ன் ஹளைழளர் ன்றும் ஸதரினயில். ிளல் ன்றும் 
ைனப்ன அடிந இஸ்ளம் ஆவுைன் அயனக்கு ிைள் உனரின அந்தஸ்ட 
யமங்ைழனதனேம், Ôளங்குÕ ஸெளல்லும் உரிநன அித்ததனேம் தநட 
இனக்ைத்தழன் ழதழப் ஸளறுப் அயனக்குக் ஸைளடுத்ததனேம் நீளட்ெழ 
அழனநளட்ைளர்; அழந்தளலும் ஸெளல்நளட்ைளர். 

Òஇஸ்ளம் ெனெைச் ெநத்டயத்த யர்க்ைழட ன்ைழ ெழந்த 
ிரிட்டிரளர் யந்த ிஹை பப்ப்ட்ைட Ó ன்றும் ஒன ைனத்த அதழபடினளை 
னன் யக்ைழளர் நீளட்ெழ (க். 123). ிரிட்டிரளர் ன்தல், யனணளெழபநம், 

ெளதழனம், தீண்ைளந ஆைழனயற் தழர்த்த அயனம் இஸ்ளநழன் இந்தப் 
ண் யினந்ட ளபளட்டினேள்ர். 11ஆம் டைற்ளண்ைச் ஹெர்ந்த அல்பளி 
இந்தழனச் ெளதழ னனேைன் ஒப்ிட்டு இஸ்ளநழனச் ெநத்டயத்த 
யழனேறுத்டைழளர். உண்ந இப்டி இனக்ை இஸ்ளநழனச் ெநத்டயம் ஒன 
யீக் ைனத்தளக்ைம் நட்டுஹந , இனல்ில் அப்டினல் ன்ஸளன 
ண்ணத்தப் ிள்ைிைம் உனயளக்ை நீளட்ெழ டும்ளட்ைப் ளனங்ைள். 



அக்பட ஆட்ெழனப் ற்ழச் ஸெளல் யனைனில் 1560ல் அயர் அடிந 
னன ஒமழத்தட ற்ழ ந்தக்குழப்னம் ளை டைழல் ைழைனளட. 1582இல் 
தட ஸெளந்த அடிநைனேம் அயர் யிடுத ஸெய்தளர். உைன்ைட்ை 
றுத அயர் ைண்டித்ததஹனள , ைட்ைளன உைன்ைட்ைனனேம் குமந்தத் 
தழனநணத்தனேம் தை ஸெய்ததனேஹநள நீளட்ெழ குழப்ிடுயதழல். 
ஆளல், Òஆனிபநளனிபம் யியெளனிைள் அடிநனளக்ைப்ட்டு ஸயிளடுைலக்கு 
ஸைளண்டு ஸெல்ப்ட்ைர். ர் இந்தழனளவுக்கு ஹநற்ஹை உள் ளடுைலக்கு 
யிற்ைப்ட்ைர்... இந்த அடிந யினளளப நனநளைக் ைளனல் நளழனட Ó 

ன்று னைளனர் ைளம் ற்ழச் ெழத்தழபம் தீட்டுைழளர் (க். 200). ஆனிபநளனிபம் 
அடிநைள் யிற்ைப்ட்ைர் ன்று ஸெளன்ஹளடம் அதற்கு ஆதளபநளை 
இபண்டு டுத்டக்ைளட்டுைள் நட்டுஹந அயபளல் குழப்ிை னடிைழட. அடிந 
யினளளபனம் னைளனர் ஆட்ெழனில் ஸனநவு குந்தட ன்ஹத 
உண்ந. 1563இல் அடிநைள் ஸயிளட்டிற்குக் ைைத்தப்டுயதத் தை 
ஸெய்ட ைடும் தண்ைைனேம் அக்ர் அழயித்தளர். ஆளல் 18ம் 
டைற்ளண்டு யப ஒன நபக்ைளல் அரிெழனனேம் ெழ ஹதங்ைளய்ைனேம் 
யினளய்க் ஸைளடுத்ட தநழமைத் தழத்ைள் யிக்கு யளங்ைப்ட்டு 
ஹதளட்ைச் ெளகுடிக்ைளை ற்றுநதழ ஸெய்னப்ட்ைர். ளைப்ட்டிணம் 
டனைம் இத்தைன அடிந யினளளபத்தழன் நய்னநளை யிங்ைழனட 
(ளர்க்ை: ஹபள. நளணிக்ைம் லதழன ரழணீஸீ்நீக்ஷீஹ் யஸீீ ஜழணீயீீ ீ
மழணீuீ). இய அத்டம் இந்ட நன்ர்ைின் ஆட்ெழக் ைளத்தழல் 
ைஸற்யனல்யள? 

னைளன ஆட்ெழனில் ஸைளடும் யரிைள் யசூழக்ைப்ட்ை ஸதன்ைழ ைதைள் 

Òஇந்தழனளயின் யபளறு ைளணளத யைனில் யியெளனிை ஸைல்ழ 
சுல்தளன்ைள் சுபண்டிர்Ó (க். 62) 

Òஇஸ்ளநழனனக்கு னதழன இந்தழனளயில் யிச்ெழல் ஆழல் ஒன ங்ஹை 
யரினளை யசூழக்ைப்ட்ைட. ஸைல்ழ சுல்தளன்ைள் ைளத்தழல் 
யசூழக்ைப்ட்ையற்க் ைளட்டிலும் இட நழை நழைக் குவுÓ (க். 135) 

Òஸரர்ரள இந்டக்ைிைநழனந்ட ஜழஸ்னள யரி யசூழத்தளர்Ó (க். 135) 



இய ல்ளம் நீளட்ெழனம்ந உதழர்த்டள் னத்டக்ைள். இன்னும்  
இைங்ைிலும் இத்தைன ைனத்டைள் குழப்ிைப்டுைழன். இய 
அத்டம் ஹளைழ ஹளக்ைழல் உதழர்த்டயிைக் கூடின யமக்ைநள 
ஆதளபநற் யெங்ைளைஹய உள். ண்ைன இந்தழனளய ஒன 
ட்ெழனச் ெனெைநளைச் ெழத்தழரித்ட நத்தழன ைளத்த இனண்ைதளைப் ைம் 
ிடிக்ை னனலும் யமக்ைநள ஹயதளன் இட. ஸைல்ழ சுல்தளன்ைின் 
ைளத்தழற்கு னளை யியெளனிைள் இங்ஹை சுபண்ைப்ையில் ன்தற்கு 
ஆதளபங்ைலநழல். ல்ள நன்ர்ைலம் யியெளனிைச் சுபண்டிர் 
ன்று ஸெளல்யஹத ஸளனந்டம். ஸரர்ரள ஜழஸ்னள யசூழத்ததற்கும் 
ஆதளபங்ைள் ¤ைழைனளட. இந்டக்ைிைம் ஜழஸ்னள யசூழத்த னஸ்ழம் 
நன்ர்ைின் னஸ்ழம்ை யிட்டு யக்ையில். அயர்ைிைம் Ôெக்ைத்Õ 

யரி யசூழக்ைஹய ஸெய்தர். இந்தழன யபளற்ழல் ஒன நல்ைல் ன்று 
ஸைல்ழ சுல்தளன்ைின் ைளத்த யபளற்ழஞர்ைள் சுட்டுயட யமக்ைம். 
ஹயறு யமழனின்ழ நீளட்ெழ ஸஜனினும் இத யமழஸநளமழைழளர். அழயினல் , 

ழர்யளைம், ண்ளடு ஆைழன டைில் சுல்தளன்ைின் ஆ ¢ட்ெழ நழைப் ஸரின 
ங்ைிப்னைச் ஸெய்டள்ட. ைழனர் ஸளனத்தப்ட்ை ெக்ைபங்ைள் , இபளட்ை, 

ைளைழதம், டேண்ணினக் ைட்டிைக் ை ப்  டுத்டக் ைளட்டுைச் 
ஸெளல் னடினேம். இன்றும் னமக்ைத்தழலுள்  ழர்யளைச் ஸெளற்ைள் 
னைளனர் அித்த ைளை. இயற் ஸனல்ளம் யிட்டுயிட்டு ஸைல்ழ 
சுல்தளன்ைள் ஸைளடுநனளை யரி யசூழத்தர்  ஸநளட்ைனளைச் 
ஸெளல்யட ஸயறும் அபெழனஹனன்ழ யபளறு லடம் னனல். 

அவுபங்ைெவப்ின் ஆட்ெழனப் ற்ழச் ஸெளல் யனம்ஹளட , Òடணக் 
ைண்ைத்தழன் ல்ஹயறு குதழைனேம் ஒலங்ைளை இணக்ைளததழன் 
யியளை ஒஹப குதழை ஸயற்ழ ஸைளள்ப்ன ை டுப்னை 
ஹநற்ஸைளள் ஹயண்டினினந்தட Ó ன்று கூறுைழளர் நீளட்ெழ (க். 171). 

இதற்கும் அயபளல் இபண்டு டுத்டக்ைளட்டுைத்தளன் ஸெளல் னடிைழட 
(அஸ்றளம் நற்றும் ஆஃப்ைளன் மங்குடிப் குதழைள்). ினும் ல்ளனிபம் 
ை டுப்னைள் ழைழ்ந்ததப் ஹளக் ைத ஸெளல்லுைழளர் நீளட்ெழ. 
ஒப்டீ்ையில் னைளனர் ஆட்ெழ ( 17ஆம் டைற்ளண்டு) அநதழனள ஒன 
ைளைட்ைநளை யிங்ைழனட ன்ஹத யபளற்ழஞர்ைின் ஸளடயள ைனத்ட. 



அவுபங்ைெவப் நழகுந்த யன்நத்டைன் ெழத்தழரிக்கும் டைளெழரினர் 
நபளட்டினர்ைள் நீதள அயபட ைஸனடுப் Òஜழைளத் ிபைைம் Ó 

ஸெய்னப்ட்ைதளைக் குழப்ிடுயட (க். 193) யிரநத்தழன் உச்ெம். நபளட்டினர் 
நீட அயர் ைஸனடுத்தட உண்நதளன். ஆளல் Òஜழைளத் ிபைைம்Ó ன்று 
ஸெளல்யஸதல்ளம் ஸயறுப் னதலீடு ஸெய்னேம் ஹயனன்ழ ஹயல். 

னைளன நன்ர்ைக் ஸைளடூபநளர்ைளைச் ெழத்தழரிப்ட 
ன்ஹதளைல்ளநல் ஹயண்டுஸநன்ஹ அயர்ை ஸயிளட்டுக்ைளர்ைளைவும் 
இந்ட நத தழர்ப்ளர்ைளைவும் , அம்நன்ர்ைலக்கு தழபள தழர்ப்னை 
இந்டக்ைின் லச்ெழனளைவும் இப்ளைடைல் ஸெளல்ழச் ஸெல்ைழட. யிஜனைபப் 
ஹபபெத் ஹதளற்றுயித்த னதளம் னக்ைபப் ற்ழ ஸெளல் யனம்ஹளட , 

Òஸதன்ிந்தழனள னலநனனேம் அந்ழன ஆதழக்ைத்தழழனந்ட யிடுயித்தயர் Ó 

ன்று கூப்டுைழட (க். 92, அலத்தம் நட). அவுபங்ைெவப் பளஜனத்தழப 
தழர்ப்னக் ஸைளள்ை ஸைளண்ையர் ன்று ஸெளன்ஹதளடு ழறுத்தளநல் Òஇந்ட 
தழர்ப்னக் ஸைளள்ை Óனேைனயர் ன்றும் குமந்தைலக்குச் 
ஸெளல்ப்டுைழட (க். 180). பளஜனத்தழபர்ைலம் இந்டக்ைலம் இணந்ட 
ஹநற்ஸைளண்ை தளக்குத அவுபங்ைெவப் Ôயஞ்ெைநளைÕ ....த் ஹதளற்ைடித்தளபளம். 
ன் நளதழரி Ôயஞ்ெைம்Õ  நளணயர்ைலக்கு யிக்ையில். 

னக்ைப Ôஅன்ின ஆட்ெழனிழனந்டÕ யிடுயித்தயபளைச் ஸெளல்யட ஹளஹய , 

னென்ளம் யபீ யல்ள , Òஸதன்ிந்தழனளயில் இந்டக்ைலக்குத் 
தநனித்தயபளை (யபளற்ளெழரினர்ைள்) யியரிப்தளை Ó நீளட்ெழ 
குழப்ிடுைவளர். னளர் அப்டி Ôயியரிக்ைழளர்ைள்Õ ன்ட ற்ழ அயர் தனேம் 
குழப்ிையில்; நக்கும் ஸதரினயில். ஹளரிடும் நன்ர்ைள் இனயனம் 
ஸயவ்ஹயறு நதங்ைச் ஹெர்ந்தயர்ைளை இனந்தளல் ஹளடம் அத ஒன 
Òஇந்ட னஸ்ழம் Ó ஹளபளைச் ெழத்தரித்டயிடும் ஸயழ நீளட்ெழனிைம் 
ஹநஹளங்ைழ ழற்ட நட்டுந்தளன் ஸதரிைழட. அவுபங்ைெவப்ிற்கு தழபள Ôஇந்ட 
தழர்ப்Õச் ஸெளல் யனம்ஹளட Ôஜளட்ைள், ெத்ளநழைள்Ó னழனயர்ைின் 
ைைங்ைஸல்ளம் ட்டினழைப்டுைழட (க். 175, 176). ஆளல் ஜளட்ைலக்கு 
தழபளப் ை டுப் ஹநற்ஸைளண்ைட ைன்யளை பளஜனத்தழபர்ைள் 
ன்தஹனள ெத்ளநழைள் நசூதழை நட்டுநழன்ழ இந்டக் ஹைளனில்ைனேம் 
கூை இடித்டத் தளக்ைழர் ன்தஹனள நீளட்ெழ குழக்ைத் தயறுைழளர். 



னைளன நன்ர்ைின் யழீ்ச்ெழனப் ற்ழச் ஸெளல் யனம்ஹளட , 

நபளட்டினர்ைள், ஜளட்ைள், ெவக்ைழனர்ைள் ஆைழஹனளரின் தளக்குதல்ைின் 
யியளைஹய அட தநனில் யந்த ஈபளினர்ைின் தளக்குதல் , 

ஆப்ைளினர்ைின் தளக்குதல் ஆைழனய னைளனப் ஹபபெச் ெழதத்தட 
ற்ழ நவும் ெளதழக்ைழளர். ல்ளயற்னேம் இந்ட-னஸ்ழம் ைனளைச் 
ெழத்தரிக்கும் ஹளக்ைழல்  உண்நைலம் ஆதளபங்ைலம் ள்ிப் 
ிள்ைின் ைண்ைிழனந்ட நக்ைப்டுைழன். 

னஸ்ழம்ைின் ல்ஸண்ணங்ைனேம் ெளதைனேம் அைக்ைழ 
யளெழத்தல் 

அடிந னன அக்ர் ஒமழத்ததனேம் குநபகுனபனக்கு நைம் ைட்டிக் 
ஸைளள் அவுபங்ைெவப் நளினம்அித்ததனேம் நீளட்ெழ நப்ட குழத்ட 
னன்ஹ ளர்த்ஹதளம். னைளன நன்ர்ைள் இந்டக் ஹைளனில்ைலக்கும் 
நைங்ைலக்கும் அித்த நளினங்ைப் ற்ழக் குழப்ிைளத நீளட்ெழ 
அயர்ைட Òநளினங்ைளல் னன் ஸற்ட ஸனம்ளன்நனேம் னஸ்ழம் 
ைஹÓ ன்று ஸெளல்யட (க். 153) அப்ட்ைநளை னஸ்ழம் தழர்ப் 
நளணயர்ைள் நதழல் யிதக்கும் னனற்ெழனளைஹய உள்ட. னஸ்ழம்ைள் 
நன்ர்ைள் ஹநற்ஸைளண்ை ைளச்ெளப னக்ைழனத்டயம் யளய்ந்த ஹயறு  
ையடிக்ைைலம் உரின னக்ைழனத்டயத்டைன் சுட்டிக் ைளட்ைப்ையில். 
னைநட ின் டக்க்ைப் ற்ழப் ஹெ யனம்ஹளட , அயர் 
Òஸ்யர்ைத்யளரிÓக்கு இைம் ஸனர்ந்ததளை நட்டும் குழப்ிைப்டுைழட (க். 82). 

Òசுயர்க்ைத்தழன் ைதவுÓ ப் ஸனடும் ஒன இந்தழ/இந்டப் ஸனபத் டக்க் 
சூட்டினதன் னக்ைழனத்டயம் நளணயர்ைலக்குக் குழப்ிைப்ையில். 

னைளன ஆட்ெழக் ைளத்தழல் ற்ட்ை ழர்யளை , அழயினல் யர்ச்ெழைள் ற்ழ 
னன்ஹ குழப்ிட்ஹைளம். ஆளல் நீளட்ெழ அம்ஹனள , Òீபளற்ல், ைளற்று 
ஆற்ல் னதழனய (அக்ைளத்தழல்) அழனப்ையில் Ó ன்ைழளர் ( 205). 

இந்தழனளயில் னதன் னதளைக் ைளற்று ஆைள் னைளனர் ைளத்தழல் 
அழனைப்டுத்தப்ட்ைதற்கு (ெழஸ்தளில்) ஆதளபங்ைள் உள். 

னைளனர் ைளப் ஸனங் ையிஞர்ைள அநீர் குஸ்ன, ைரீ், ஃெழ ஆைழஹனளர் 
ற்ழ நளணயர்ைலக்கு யிரியளைச் ஸெளல்ப்ையில். Ôளபெவை 



இக்ைழனம்Õ ன்ைழ தப்ில் உள் ையிஞர்ைின் ட்டினழல் குஸ்னயின் 
ஸனர் இைம் ஸறுயஹதளடு ெரி (க். 119). Ôடைெழிரில்Õ இந்தழனக் 
ைளச்ெளபம்குழத்ட குஸ்ன யிரியளைப் ஹசுயட ஒன னக்ைழனநள ங்ைிப்ன. 
ினும் அட குழப்ிைப்ையில். Ôெகுண க்தழ Õ ன்ைழத் டணத் 
தப்ின் ைவழ் ைரீ் ற்ழ ஒன யரி ைளணப்டுைழட (க். 124). 

அவ்யவுதளன். அயபட னஸ்ழம் ின்னஹநள , ஸெயளர் குடும்ம் 
ஒன்ழழனந்ட ஹதளன்ழன ின நிதர் ன்ட ற்ழஹனள , இந்ட நதம் , 

இஸ்ளம் இபண்டிலுஹந அயர் யிைழ ழன்தஹனள , ெைங்ைளெளபங்ைனேம் 
ெளதழ னனனேம் ைடுநனளைச் ெளடினதஹனள , தழத் ெனெைத்தச் ஹெர்ந்த 
னியர் பயிதளஸ் , நனத்டய குத்தச் ஹெர்ந்த ென் ஆைழஹனளர் அயபட 
ெவைர்ைளை இனந்ததஹனள நீளட்ெழ குழப்ிையில். ன்நத் 
தன்நனள ஒன ைளச்ெளபப் ளபம்ரினம் ம்னைனட ன்ைழ உணர்வு 
ச்ெ நங்ைில் உனயளயத அயர் யினம்யில். 

நளளைப் ஸளடயள ைளச்ெளபப் ளபம்ரினம் இங்குைழைனளட ன்று 
ஸெளல்யதற்ஹை நீளட்ெழ ிபனத்தப்டுைழளர். Òஇக் ைளைட்ைப் ளபெழை 
இக்ைழனம் ெநஸ்ைழனதத் தளக்ைம் ஸயில். ெநஸ்ைழனத இந்தழ 
இக்ைழனங்ைலம் ளபெழைத் தளக்ைத்தழளல் ளதழக்ைப்ையில் Ó ன்று அயர் 
ஸெளல்யட (க். 86) இந்த ஹளக்ைம் ைனதழஹனனளகும். அக்ரின் அபெயக் 
ையிஞபள ஃறழ தநனந்தழ ைளதல் ைளயினம் (ள்-தநளன்) லதழனடம் 
ரளஜலளன் ஆதபவு ஸற் தளபள ெஹைள உழைதங்ைப் ளபெவைத்தழல் 
ஸநளமழஸனர்த்தடம் ெநஸ்ைழனதத் தளக்ைத்தழளன்ழ ஹயஸன். இந்தழ 
ஸநளமழனில் ல்ஹயறு னதழன ஸெளற்ைள் ளபெழைத்தழன் ஸைளைனளைச் 
ஹெர்ந்டள்த நீளட்ெழ ப்டி நந்தளர்?  ழர்யளைச் ஸெளற்ைள் (ெழபஸ்தளர் , 

தளெழல்தளர்) னைளனர் ைளக் ஸைளைனல்யள ? இயற்ஸனல்ளம் 
நீளட்ெழ நப்தஹைளன்ழ யிஜனைப ஆட்ெழக் ைளத்தழல் இந்தச் 
ஸெளற்ைஸல்ளம் ீக்ைப்ட்டுப் மன ெநஸ்ைழனதச் ஸெளற்ைள் நீண்டும் 
ழர்யளைத் டனில் ஹைளஹளச்ெழனதளைவும் ஒன யபளற்றுப் ஸளய்ன 
யிதக்ைழளர் (க். 81). 

சுஃி நபன ன்ட நட ண்ளட்டிற்கு னைளனர் ைளம் அித்த 
ஸைளைைில் ஒன்று. சுனத்த அமழத்ட இநனில் தன்க் ைபத்டக் 



ஸைளள்லம் க்தழ நளர்க்ைநள சுஃி நபன இந்ட-னஸ்ழம் ஒற்றுநக்கு ஒன 
ளநளை யிங்ைழனட ற்ழ நீளட்ெழ யிரியளை டம் ஸெளல்யில். 
இஸ்ளநழன் இறுக்ைநள நய்ன ீஹபளட்ைத்தழழனந்ட யிைழ ழன் சுஃி நபன 
Ò12ஆம் டைற்ளண்டு யளக்ைழல் ெளதள னஸ்ழம் நளர்க்ைத்தழற்குள் 
னலநனளை உள்யளங்ைப்ட்ைட Ó  நீளட்ெழ குழப்ிடுயட (க். 127) 

யன்நனளைக் ைண்டிக்ைப்ை ஹயண்டின ஒன்று. இதழல் ந்த உண்நனேம் 
இல். ஸெளல்ப் ஹளளல் இன்று யப சுஃி நபின் ைவற்றுைள் 
ஸதளைர்யதக் ைளண இனலும். தயிபவும் சுஃி நப Ôெளதள 
இஸ்ளநழல்Õ இணப்தழல் அல் ைறளழ , அல் லளஜ் , ைழப்ன் அல் அபளி 
ஆைழஹனளர் னக்ைழனப் ங்ைளற்ழர்  நீளட்ெழ ஸெளல்யதழலும் (அஹத 
க்ைத்தழல்) ந்த உண்நனேம் இல். 

உைழல் நழை அதழைநள னஸ்ழம்ைள் யெழக்கும்ளடுைில் இபண்ைளயட 
இைத்தழல் உள்ட இந்தழனள. இங்குள் இன ஸனம் ெனெைங்ைலக்குள் 
ஒற்றுநனனேம், அநதழனனேம், அனுெரிப்னத் தன்நனனேம் , 

ல்ழணக்ைத்தனேம் உனயளக்குயஹத ளை டைற்ைின் ஹளக்ைங்ைளை இனக்ை 
னடினேம். இந்த ஹளக்ைத்த டைறு ெதம் குமழ ஹதளண்டிப் னதக்கும் 
னனற்ெழனளை அநந்டள்ட நீளட்ெழ அம்நனின் நத்தழன ைளம் குழத்த 
இந்டைல். ளைடைல் ன் ஸனரில் னன் யக்ைப்ட்டுள் ஒன னஸ்ழம் 
ஸயறுப்னக் ைதனளைஹ இட. 

 

ஒன்று : யபளற்ழல் யகுப்ன யளதம் 

1. இந்த ளட்டின் நீட ைஸனடுத்ட யந்தயர்ைள்தளஹ இஸ்ளநழனர். 
யந்ஹதழைலக்கு யக்ைளத்ட யளங்குயடதளன் உங்ைள் ஹளக்ைநள? 

யபளற்று டைல்ைள் உங்ைலக்கு அப்டிப் ஹளதழத்டள். ஆளல் 
யபளற் ஆமநளை ஹனளெழத்டப் ளர்த்ஹதளநளளல் இன்று இஸ்ளநழனப 
அந்ழனர் ச் ஸெளல்லும்னம் இங்ஹை யந்ட குடிஹனழனயர்ைள்தளன் 
ன்ட யிங்கும். யைஸநளமழ ஹயதங்ைில் (ைழ.ன. 1500-ைழ.ன.500) 

Ôதஸ்னேÕக்ைள் ன்னும் உள்ளட்டு நக்ைப் ற்ழ குழப்ிைப்ட்டுள்ட. 



இயர்ைள் ைடுத்ட யந்த ஆரின ஸநளமழ இத்தயபளல் 
அடிநனளக்ைப்ட்ைளர்ைள். இந்த ஆரீனர்ைள் Ôரிக்Õ ஹயதக் ைளத்தழல் 
ைளல்ை யர்க்கும் ஹநய்ச்ெல் இத்தயபளை ஈபளன் யமழனளை இந்தழனளயில் 
னகுந்ட இங்ைழனந்த யியெளன நக்ைப் ஹளரிட்டு அடிநனளக்ைழச் 
சூத்தழபர்ைளைவும், தீண்ைத்தைள தயர்ைளைவும் ஆக்ைழளர்ைள். பஜனத்தழபர்ைள் 
கூைத் டனக்ைழனர்ைள் குடிஹனழன ைளத்தழல் இங்குக் குடிஹனழனயர்ைள்தளன். 
ஸெௌைளன், ரிைபர், ஹெளங்ைழ ல்ளம் யந்ஹதழைள்தளன். ில் 
இஸ்ளநழனப நட்டும் யந்ஹதழைள் ச் ஸெளல்யட ன் ழனளனம் ? 

Ôஆரினர் யனை Õ ச் ஸெளல்லும் ம் ளைடைல்ைள் Ôஇஸ்ளநழனர் ை 
டுப்னÕ ச் ஸெளல்யட ிஞ்சு நத்தழல் யகுப்ன யளதத்த 
தழப்தழல்னள? இங்குள் ைழழத்தயர்ைலம் இஸ்ளநழனனம் இந்த ளட்டுக் 
குடிநக்ைளை இனந்ட நதம் நளழனயர்ைள்தளன். 

னளனக்கும் யக்ைளத்ட யளங்குயதல் நட ஹளக்ைம். அபெழனல் ஹளக்ைழல் 
இங்ஹை பப்ப்ட்டுள் நதஸயழனளட ல்ளனிபக்ைணக்ைளஹளர் ஸைளன்று 
குயிக்ைப்டுயதற்குக் ைளபணநளைழனேள்ட. இஞர்ைலம் ஸளடநக்ைலம் , 

டித்தயர்ைலம் உண்நனள ிபச்ெழைிழனந்ட தங்ைின் ையத்தத் 
தழனப்ி யகுப்ன ஸயழக்கு ழனளயதற்கு இசுளநழனர் ற்ழ 
நதஸயழனர்ைளலும், த்தழரிைைளலும், ைல்யினளர் ைளலும் தழட்ைநழட்டுப் 
பப்ப்டும் ைட்டுக் ைதைள் னைைழனப் ங்கு யைழக்ைழன். ஹய இந்தக் 
ைட்டுக் ைதை ஆபளய்ந்ட உண்ந ழனக் ைண்ைழயட ெளனை 
உணர்வுைன ஒவ்ஸயளனயரின் ைைந. இந்த ழனில் யபளற்று 
ஆதளபங்ைள், ஆபளய்ச்ெழக் ைட்டுபைள் , னள்ி யியப ழறுயங்ைள் 
ஸதளகுத்டள் ஸெய்தழைள் ஆைழனயற்ழன் அடிப்ைனில் உண்ந ழனக் 
ைண்ைழயடதளன் நட ஹளக்ைம்.இங்ஹை ஸெளல்ப்ட்ையற் 
ஆதளபங்ைலைன் நறுத்தளல் ளம் ற்றுக்ஸைளள்ைழஹளம். 

2. இஸ்ளநழனர் ை டுத்ட யந்ட இந்டக் ஹைளனில்ை இடித்டச் 
ெழதத்தளர்ைள் ன்தற்குத்தளன் ஆதளபங்ைள் இனக்ைழஹத? 

ைஜழி னைம்நட தழஹல ன ஹெளநளதனபம் ஹைளனி இடீத்ட 
ஸளறுக்ைழளர் ன்று உங்ைலக்குப் ளைடைற்ைள் ஸெளல்ழனேள் இல்னள? 



இந்தழனளயில் ஹைளனில்ைள் ன் ெளநழ கும்ிடுைழ இைம் நட்டுநல். 
நன்ர்ைின் ஹைளட்ைைளைவும் ழதழக் ைஞ்ெழனங்ைளைவும் அய 
இனந்த. இல்ளயிட்ைளல் தஞ்ெப் ஸரின ஹைளனிச்சுற்ழ இவ்யவு 
ஸரின அைமழ ன் ? ண்ைன நன்ர்ைின் ஹளர்ைள் ன் ஸனம்ளலும் 
ஸைளள்டினப்தற்ைளை ஹநற்ஸைளள்ப் ட்ையதளன். இந்த 
அடிப்ைனில்தளன் ைஜழி னைநட ஸைளள்னிட்ைடம். ஹைளயிலுக்குள் 
ஒிந்ட ஸைளண்ை தழரி நன்க் ஸைளல்வும் , ஒித்ட யக்ைப்ட்ை 
ஸெல்யத்தக் ஸைளள்னிைவும் தழரினின் ண்ளட்டு ஆலநன 
அமழக்ைவும்தளன் ஹைளனில்ைள் நீட ைஸனடுக்ைப்ட்ை. ந்த இஸ்ளநழன 
நன்னும் தன்னுைன ல்க்குள் இனந்த இந்டக் ஹைளனில்ைஹனள 
தட ளடைளப்ிழனந்த இந்டக் ஹைளனில் ைஹனள இடித்ததழல். 
அவுபங்ைெவப் ஆட்ெழக்ைளத்தழலும் அப்டித்தளன். அயனக்கு தழபளைச் ெதழ 
ஸெய்தயர்ைின் ஹைளட்ைைலம் ஹைளனில்ைலம் இடிக்ைப் ட்ை. நற்டி 
னலநனள நதச் சுதந்தழபம் இனந்தட. அவுபங்ைெவப் ஆட்ெழக் ைளத்தழல்தளன் 
தநழழ்ளட்டிழனந்ட குநபகுனபர் ைளெழக்குச் ஸென்று னப்தளண்டுைள் ெநனப் 
ஸளமழவுைள் ஸெய்ட அங்ஹை குநளபெளநழ நைம் ஒன்னேம் ழறுயிளர். 

இன்ஸளன்னேம் ஹனளெழத்டப் ளனங்ைள். தஞ்ெப் ஸனிப ஹைளனில் உட்ை 
இன்றுள்  ஹைளனில்ைள் ெநண/னத்த ஹைளனில்ை இடித்டக் 
ைட்ைப்ட்ையதளஹ. இபளெபளென் இங்ைனிலுள் அடேபளதனபம் , 

ஸளனய ஆைழன இைங்ைிழனந்த னத்தக் ஹைளனில்ை இடித்டத் 
தபநட்ைநளக்ைழ அந்த ஊர்ைலக்கு Ôஜளத நங்ைம்Õ ன்னு தன்னுைன 
ஸபனச் சூட்ையில் ¬ளன? சுதளயர்நன் (ைழ.ி. 1193-1120) ன்ைழ Ôளர்நபளÔ 

நன்ன் குஜபளத்தத் தளக்ைழ அங்ைழனந்த ெநணக் ஹைளனில்ைக் 
ஸைளள்னிையில்னள? ைளசுநீர் இந்ட நன்ன் லர்ரன் ஆட்ெழனில் 
ஹைளனில்ை இடிப்தற்ஸைன்ஹ Ôஸதய்யங்ை ழர் னெம் ஸெய்ைழ 
அதழைளரிÕ (ஹதஹயளத்த ளனைன்) ன்று ஒன அதழைளரி 
ழனநழக்ைப்ட்டினந்ததளை ைல்லணன் லதழன Ôபளஜதபங்ைழணில்Õ 

குழப்ிைப்ட்டுள்ஹத! வுத்த ெநணக் ஹைளயில்ை இடித்டத்தளன் 
தஞ்ெப் ஸரின ஹைளயில் , ைளஞ்ெழ ைளநளட்ெழ ஹைளயில் ஹளன்யஸனல்ளம் 
ைட்ைப்ட்ை  சுஹபஷ்ிள் , நனி ெவிஹயங்ைைெளநழ னதழஹனளர் 



ழறுயினேள்ர். தழனயளனொர் ஹைளயில் தழனக்குத்த யிரிவு ஸெய்ன 
ஹயண்டும் க் ைளபணம் ஸெளல்ழ அங்ைழனந்த ெநணக் குடினினப்ன 
அமழக்ைப்ட்ைட குழத்டப் ஸரினனபளணத்தழஹஹன ெளன்றுைள் உள். ஹய 
ஹைளனில் இடிப்ன ன்த ந்தஒன குழப்ிட்ைநதத்தப் ின்ற்றும் 
நக்ைின் ஸெனளைவும் ைனத ஹயண்டினதழல். 

3. ஆளல் இஸ்ளநழனர் ைட்ைளனநளை நதம் நளழனேள்ஹப ? இந்டக்ைளை 
இனந்தயர்நீட ÔஜழறழனளÕ ன்னும் தண்ை யரி யிதழக்ைப்ட்ைதளைப் 
ளைடைல்ைில் டித்தழனக்ைழஹளஹந? 

நறுடினேம் ளைடைல்ைள? ெரி. நன்ர்ைள் ந்த நதத்தச் ெளர்ந்த யர்ைளை 
இனந்தஹளடம் அயர்ைள் நக்ைின் தழரிைள்தளன். தளயட ஒன்ச் 
ஸெளல்ழ நக்ைக் ஸைளள்னடித்தயர்ைள்தளன். இஸ்ளநழன நன்ர்ைள் 
இந்டக்ைள் நீட ÔஜழறழனளÕ யரிசுநத்தழனட உண்நதளன். ஆளல் இந்த யரி 
இந்டை ஹைளனில்ைப் பளநரிக்ை ன்று ஸெளல்ப்ட்ைட. இஸ்ளநழன 
நக்ைள் நீட யரி இல் ன்று ழத்டயிைளதீர்ைள். Ôெக்ைளத்Õ 

யரினேம்கூைப் ஸண்ைள் , குமந்தைள், ளர்ப்ர்ைிைம் 
யசூழக்ைப்ட்ைதழல். இந்ட நன்ர்ைள் னைதக் குடிைிைநழனந்ட ÔஜழறழனளÕ 

யமழத்தர் ன்று தழளன்ைளம் டைற்ளண்டுப் னணி ஒனயர் 
குழப்ிடுைழளர். 

ஜழறழனளவுக்ைளைப் னந்ட ஸைளண்டு இந்டக்ைள் நதம் நளழளர்ைள் ன்று 
ழத்டயிைளதீர்ைள். ந்த இஸ்ளநழன நன்பட ைளத்தழலும் இந்ட நக்ைள் 
ைட்ைளனநளை நதம் நளற்ப்ட்ைதழல். இதன் ஸளனள் நதநளற்ங்ஹ 
இல் ன்தல் ; இபண்டு யைைில் நதநளற்ங்ைள் ைஸற். 
ஒன்று: ல்ஹளனம் ெஹைளதபர்ைஹ Õ ன்று ÔசுஃிÕ டயிைின் 
ிபச்ெளபத்தளல் ஈர்க்ைப்ட்டு இந்ட நதச் ெளதழக் ஸைளடுநைளல் ஸயறுப்னற் 
அடிழ நக்ைள் இஸ்ளநழற்கு நளழர். இபண்டு: அபெழனல் ரீதழனளை 
ஆலம் யர்க்ைநளை இனந்ட னதழன நன்ர்ைத் தங்ைள் யிசுயளெத்தளல் 
அெத்த யினம்ினர்ைலம் நதம் நளழனேள்ர். ஆளல் ந்த ழனிலும் 
ெளதளபண நக்ைள் ைட்ைளனநளய் நதம் நளற்ப்ட்ைதழல். அபெழனல் 



ைளபணங்ைலக்ைளைச் ெழ ெநனங்ைில் ெந்ஹதைத்தழற்ைழைநள ெழ 
ெநீன்தளர்ைள் நதம் நளற்ப்ட்டினக்ைளம். 

4. அல்ளவுதீன் ைல்ஜழ இந்ட ஜநீன்தளர்ை ஒடுக்ைழளஹ? 

அயர் இந்டயல்ளத இஸ்ளநழன Ôஇக்தளதளர்Õைனேம் கூைத்தளன் 
ஒடுக்ைழளர். நதஸயழனன்  ீங்ைள் அயபத் டெற்றுைழரீ்ைள். ஆளல் 
அயர் ைளத்தழன இஸ்ளநழன யபளற்ளெழரினர் ஜழனளபி ன் 
ஸெளல்ைழளர் ஸதரினேநள ? இஸ்ளம் நதத்தழற்ைளைக் ைல்ஜழ ஒன அபென் ன் 
னனிஹள, தி யளழ்யிஹள டவும் ஸெய்ததழல் த் டெற்ழளர். 
தழனப்ித் தழனப்ிச் ஸெளல்ைழஹன்  ழக்ைளதீர்ைள். அபெழனல் 
ைளபணங்ைலக்ைளைச் ெழ திர்ை இஸ்ளநளக்ை அவுபங்ைெவப் ஹளன் 
நன்ர்ைள் ஸெய்த ெழ னனற்ெழை , ஸனம் நக்ைள் தழபள்ைக் 
ைட்ைளனநளை நதம்நளற்ழளர்ைள் ன் ஸளனில் ளம் னரிந்டஸைளள்க் 
கூைளட. அபெழனல் ஹளக்ைத்தழற்ைளைக் குறுழ நன்ர்ைஹளடு ைட்ைளனநள 
நண உவுை இந்ட நன்ர்ைள் ற்டுத்தழக் ஸைளண்ைட ற்ழ 
யபளற்ழலும், ெங்ைப் ளைல்ைிலும் டிக்ைழஹளநழல்னள அப்டித்தளன் 
இடவும். இஸதல்ளம் ெரி அல்ட தயறு  ளன் ஸெளல் யபயில். 
த்தஹனள தனைலக்கு னன்னஹநற்ஸைளள்ப்ட்ை அதழைளப ஸயழ 
ிடித்த நன்ர்ைின் ையடிக்ைை அயற்ழற்குரின சூமழழனந்ட 
யிக்ைழப் னதளைபப்டுத்தழ இன்ன தனனச் ஹெர்ந்த அப்ளயி 
நக்ைள் நீட இபத்த ஸயழ ஸைளண்ை ைநன ற்டுத்தப் னன்டுத்தக் 
கூைளட. 

5. இந்ட நன்ர்ைள் த்தஹனள ஸைளடுநைள் ஸெய்தழனக்ைளம். ஆளல் 
ஓரினயபக் கூைக் ைட்ைளனநளய் நதம் நளற்ழனதழல்ஹன? 

ளம் ெழ அடிப்ைைப் னரிந்ட ஸைளள் ஹயண்டும். னதழல் இஸ்ளம் , 

ைழழஸ்தயம், வுத்தம் ஹளன்ைய பப்னதற்குரின நதங்ைள் ) இந்ட நதம் 
அப்டிப்ட்ைதல். னற்ியினில் ஒனயர் ஸெய்த ைனநயிைலக்ஹைற் 
இப்ியினில் அயர் குழப்ிட்ை ெளதழனில் ிந்ட இமழவுைள் அல்ட 
ஸனநை அைைழளர் ன்ைழட இந்டநதம். ஹய ஒனயப ஹயற்று 
நதத்தழழனட இந்ட நதத்தழற்கு நளற்ழளல் அயப ந்தச் ெளதழனில் 



யப்ட ன்ட இந்ட நதத்தழற்கு ஒன ிபச்ெ. அடுத்ட இங்ஹைனேள் 
யதழை, ெளத, யனணளெழபநதத்தழற்கு இந்ட நதம் ன் ஸனர் ெநீத்தழல் 
ற்ட்ைடதளன் ன்த ெங்ைபளச்ெளரி , யிஹயைளந்தர், ளபதழ உட்ைச் 
ெைனம் ற்றுக்ஸைளள்ைழன்ர். யபளறு னலநனேம் ல்ஹயறு 
சுதந்தழபநள இக்குல நக்ை அயர்ைலக்ஸைளன ெளதழப் ஸனர் ஸைளடுத்டத் 
தட ஆட்ெழக்குள்லம் ெளதழன ற்றுத் தளழ்வுைலக்குள்லம் இந்ட நன்ர்ைள் 
ளர்ப்ரின் டணஹனளடு ஸைளண்டு யந்டள்ர். இதன்னெம் அந்தச் 
சுதந்தழப நக்ைள் நீட ஸளனளதளபச் சுபண்ைல்ைலம் ெளதழனக் ைைநைலம் 
தழணிக்ைப்ட்டு அயர்ைள் ன்ஸன்றும் அடிநைளக்ைப் ட்ைர். 
னென்ளயதளை நதம் நளற்ழனதழல்ஹன தயிப , நளற்று நதஙை இமழவு 
ஸெய்யதழலும் அபெதழைளபத்தழன் ட ¬ணளனடு நளற்று நதத்தயப 
இபக்ைஹநனில்ளநல் ஸைளன்று குயித்ததழலும் இந்ட நதம் ஹயஸந்த 
நதத்தழற்கும் ெத்ததழல். இந்ட ெநனளச்ெளரினளர்ைின் டணஹனளடு 
ளண்டின நன்ன் ண்ணளனிபம் ெநணர்ை ஆெ யளனில் கூரின 
இனம்ச் ஸெனைழக் ஸைளன்த நட க்தழ இங்ைைழனங்ைள் 
ளபளட்டினேள்த ீங்ைள் அழயரீ்ைள். Òளெழப்ல் நளெழஸநய்னர் Ó, 

Òஊத்தயளனர்Ó, Òநந்தழஹளல் தழரினேம் அந்தைர்ைள் Ó ன்ஸல்ளம் 
தழனளவுக்ைபெர் ெநணர்ைத் தழட்டினேள்தத் ஹதயளபத்தழல் ைளணளம். 
ெநணர்ைனேம் ெளக்ைழனர்ைனேம் Òகூடுஹநல் தன ஆங்ஹை அறுப்ஹத 
ைனநங்ைட்ைளய் அபங்ைநள ைனளஹ Ó ன்று ஸதளண்ைபடிப்ஸளடி ஆழ்யளர் 
ஹயண்டிளர். ல்ளயற்ழற்கும் ெழைபம் யத்தளற்ஹளச் ெளக்ைழனப் 
ஸண்ைக் ைற்மழக்ைத் தழனவுள்ம் ஹயண்டுஸநச் ெம்ந்தர் ளடிளர். 
ளடினட நட்டுநல் ஹெளம , ளண்டின அபசுைின் டணஹனளடு இய 
ல்ளம் ழஹயற்ப்ட்ைதற்கு யபளற்ழல் ெளன்றுைலள். 

6. ிற்ைள ளனக்ை , நபளட்டின நன்ர்ைள் ைளத்தழல் இஸ்ளநழனக் 
ஹைளனில்ைப் பளநரிப்தற்கு உரிந இனந்தழனக்ைழட.  இஸ்ளநழனர் 
இந்ட நன்ர்ைின் ைத் தயர்ைளைக் கூை இனந்தழனக்ைழளர்ைஹ! 

உண்நதளன். ளம் னஹ குழப்ிட்ைடி இய ல்ளஹந அபெழனல் 
ஹளக்ைழல் ஸெய்னப்ட்ையதளன். இஸ்ளநழன நன்ர்ைின் ைளத்தழலும் 
இந்டக் ஹைளனில்ைள் பளநரிக்ைப்ட்ைதளல் இன்வும் மநனள இந்டக் 



ஹைளனில்ைள் ளஸைங்கும்உ ள் ன்த நந்டயிைளதீர்ைள். பஜனத்தழபர் , 

ளர்ப்ர் ஹளன் இந்டநத ஆதழக்ைச் ெக்தழைள் இஸ்ளநழன நன்ர்ைிைம் 
உனபதழைளரிைளை இனந்டள். அக்ரிைம் அதழைளரினளை இனந்த 
பளஜளநளன்ெழங் ற்ழ உங்ைலக்குத் ஸதரிந்தழனக்கும். னைம்நட ின் டக்க் 
ைளத்தழல் அழரள ளட ன்ைழ இஸ்ளநழன குறுழத் தயன் 
தக்குட்ட்ை குதழனில் ஸைளடுநைள் ஸெய்யதளைப் பளன் ன் இந்ட 
ழப்ிபன னனிை , அந்தப் குதழ ளடயிைநழனந்ட ழக்ைப்ட்டு பளிைம் 
யமங்ைப்ட்ைட. இதற்ைளை ளட ெஹைளதபர்ைள் டக்க்ை தழர்த்டைைம் 
ஸெய்தர். அஹனளத்தழனிலுள் அனுநளன் ைர்த்தழக் ஹைளனில் ஸதளைர்ளைச் 
Ôசுன்ிÕ இஸ்ளநழனர்ைலக்கும் இந்டெ ெளடக்ைலக்குநழைஹன ிபச்ெழ 
யந்தஹளட டில்ழ நன்ன் யளஜழத் அழரள இந்டைைலக்கு ஆதபயளைச் 
ஸெனல்ட்டுள்ர். இட ஸதளைர்ளை அழரள ஹநற்ஸைளண்ை இபளடய 
ையடிக்ைனில் சுநளர் னன்னூறுக்கும் ஹநற்ட்ை இஸ்ளநழனர்ைள் 
ஸைளல்ப்ட்ைதளைச் ஸெய்தழைள் உள். 
 

7. மன ெங்ைதழைள் ைழைக்ைட்டும். ெநீத்தழன யபளற்றுக்கு யனஹயளம். 
இந்தழனள-ளைழஸ்தளன் ிரியிக்கு னஸ்ழம் லீக் ைட்ெழதளஹ ைளபணம்? 

ளடு ன்ளல் ன் , ளட்டுப் ற்று ன்ஸதல்ளம் வ்யளறு நக்ைள் 
நத்தழனல் உனயளக்ைப்டுைழட. இந்தழனள ன்ஸளன ளடு ஆங்ைழஹனர் 
யனைக்கு னன்ன இனந்தடண்ைள , ந்த ஒன குதழ நக்ைலம் தளங்ைள் 
ிரிந்டஹளய்ச் சுதந்தழபநளை யளம ஹயண்டும்  யினம்ிளல் அத 
ழஹயற்று யடதளஹ ழனளனம் ன் ஹளன் ஹைள்யிைிழனந்ட 
ஸதளைங்ைழ நழைவும் யிரியளைப் ஹெப்ை ஹயண்டின யிெனம் இட. யிரியளைப் 
ஹசுயதற்கு இங்ஹை அயைளெநழல்ளததளல் ஹபடினளை ீங்ைள் ஹைட்ைதற்கு 
யனஹயளம். 

ஆங்ைழ ைளதழத்தழனத்தழற்ஸைதழபளைத் ஸதளைக்ை ைளத்தழல் ந்த 
ஹயறுளடுைலம் இல்ளநல் இந்டக்ைலம் இஸ்ளநழனனம் இணந்ஹத 
ஹளபளடிர். குழப்ளை 1857 னதல் சுதந்தழபப் ஹளரில் இஸ்ளநழன 
நன்ர்ைின் ங்கு குழப்ிைத்தக்ைட. அைழ இந்தழனத் ஹதெழன உணர்வு 



ன்த னதற்ைட்ை இந்டத தயர்ைள் உனயளக்ைழனஹளட ஆங்ைழ 
ஆைெழனின் Òனதழன இமழவு Óைலக்ஸைதழபளை இந்தழனப் மநன அயர்ைள் 
உனர்த்தழப் ிடித்தர். இந்தழனப் மந ன்த இந்ட மநனளைஹய 
னன் யத்த இயர்ைள் இந்த அடிப்ைனில் இந்த ஆரின ெநளஜம் , 

யனணளெழபந ெ , இந்ட நைளெ ஹளன் னத்டனிர்ப்ன ையடிக்ைனில் 
இங்ைழர்.இன்ன Ôஇந்டத்டயம்Õ, Ôஇந்ட பளஷ்டிபம் Õ ஆைழன 
ைனத்தளக்ைங்ைள் னதன் னதழல் ன யக்ைப்ட்ைட. 
Ôஇந்டநைளெÕனில்தளன் ன்ட இன்று அயர்ைஹ ற்றுக்ஸைளள்லம் 
உண்ந. ெயர்க்ைளர் , ளய் பநளந்தர் ஹளன்யர்ைளல் தந 
தளங்ைப்ட்டு இனங்ைழன இவ்யநப்ன இந்டக்ைள் நத்தழனில் னக்ைழனநள 
ைனத்தழனல் ெக்தழனளை யிங்ைழனட. குழப்ளைக் ைளந்தழனின் யனைக்கு னன்ன 
இதன் ங்கு குழப்ிைத்தக்ைட. 

1933இல் இந்ட நைளெனின் தயபளை இனந்த ளய் பநளந்தர் 
ிரியிக்கு னட்ை இந்தழனளய நத அடிப்ைனில் 
இனளடுைளைப்ிரிக்ை ஹயண்டும் னதன் னதழல் ஸெளன்யர்ைில் 
ஒனயர். இப்ஹளடள் ளைழஸ்தளன் குதழனச் ெழந்டயிற்கு அப்ளற்ட்ை 
ஆப்£ைளிஸ்தளன் னதழனயற்ஹளடு இணத்ட Òஒன 
நளஸனம்னஸ்ல்நளன் ஹபபசு உனயளக்ைப்ை ஹயண்டும். அங்குள் 
இந்டக்ைள் இங்ஹை யந்டயிை ஹயண்டும்.இங்குள் இஸ்ளநழனர் அங்ஹை 
ஹளய்யிைஹயண்டும்Ó ன்ளர். தக்கு 1905ஆம் ஆண்டு யளக்ைழஹஹன 
இக்ைனத்ட ஹதளன்ழனட வும் அயர் கூழளர். ின்ர் 1937ஆம் ஆண்டு 
அைநதளளத்தழல் ைஸற் இந்ட நைளெ நளளட்டில் அப்ஹளட 
தயபளை இனந்த ெயர்க்ைளர் , Òஇந்தழனளய ஒற்த் ஹதெநளைக் ைனத 
னடினளட. னக்ைழனநளை இபண்டு ஹதெங்ைள் இந்தழனளயிற்குள் உள். 
ஒன்றுஇந்டக்ைின் ஹதெம்; நற்ட இஸ்ளநழனரின் ஹதெம்Ó ன்ளர். 

இங்ஸைளன் ீங்ைள் ையிக்ை ஹயண்டும். இஸ்ளநழனனக்குத் தி ளடு 
ஹயண்டுஸநன் ஹைளரிக்ை னஸ்ழம் லீக்ைளல் னதன் னதழல் ப்ஹளட 
யக்ைப்ட்ைட ஸதரினேநள? 1940ஆம் ஆண்டு ளகூர் நளளட்டில்தளன். அதற்கு 
னன்ஹ இந்ட நைளெ இந்தக் ஹைளரிக்ைன யத்டயிட்ைட ன்டதளன் 
உண்ந. ளட்டுப்ிரியி ற்ழப் ஹெ ெர்ய ைட்ெழ நளளடு ஒன்று 



கூட்ைப்ட்ைட. அதழல் ஜழன்ள னென்று ஹைளரிக்ைை யத்தளர். 1. நத்தழன 
ெட்ைநன்த்தழல் னஸ்ழம்ைலக்கு னென்ழல் ஒன்று ிபதழழதழத்டயம் , 2. 

ஞ்ெளப் நற்றும் யங்ைத்தழல் னறழம் நக்ைள் ஸதளைக்கு ற் 
ிபதழழதழத்டயம், 3. ெழந்ட, லூெழஸ்தளன் நற்றும் யைஹநற்கு ல் 
நளைளணம் ப் னதழன னென்று னஸ்ழம் ஸனம்ளன்ந நளைளணங்ை 
உனயளக்குயதல். இய அத்டம் னற்ழலும் ழனளனநள ஹைளரிக்ைைள். 
அன்ன னஸ்ழம் நக்ைள் ஸதளைக்கு ற் ிபதழழதழத்டயம் ஹைளரிளர் 
ஜழன்ள. ைளங்ைழபஸ் ைட்ெழத் தயர்ைள் னம் இத ற்றுக் ஸைளண்ைர். 
ஹதஜ் ைடெர் ெப்ன ஹளன்யர்ைள் நளளட்டிஹஹன ஆதரித்டப் ஹெழர். 

நளளட்டில் ங்கு ஸற் இந்ட நைளெத் தயர்ைள் இதற்கு தழபளைப் 
ஹெழ ஒன னடிவுக்கு யபளநல் நளட்ைக் ைத்தர். அதன் ிகு ஜழன்ள 
திளடு ஹைளரிக்ைன னன்யத்தளர். Òஜழன்ளயின் தழட்ைம் அழவு 
தடம்னம் தழட்ைம்Õ ப் ளபளட்டிளர் ஸரினளர் ஈ.ஸய.பள. 

8. தளங்ைள் ஸனம்ளன்நனளை உள் ஒன ளட்ைப் ிரிக்ை ஹயண்டுஸநன்று 
இந்டைைள் ஸெளன்ளர்ைள ? ம் னடினயில்ஹன! அயர்ைலக்கு இதழல் 
ன் ளம்? 

இந்டக்ைள் ஸெளன்ளர்ைள் ன்று ளன் ஸெளல்யில். இந்ட நைளெத் 
தயர்ைள் ஸெளன்ளர்ைள். ெளதளபண நிதனுக்கு , தளன் ஒன இந்ட ன் 
உணர்ஹய ைழைனளட. அயனுக்கு தளயட உணர்வு இனக்ைழஸதன்ளல் ெளதழ 
உணர்வு ஹயண்டுநளளல் இனக்ைளம். உனர்ெளதழ இனக்ைழஸதன்ளல் ெளதழ 
உணர்வு ஹயண்டுநளளல் இனக்ைளம். உனர்ெளதழ இந்ட ஆதழக்ைச் ெக்தழைள் 
ஸயள்னரிைநழனந்ட ஆட்ெழ அதழைளபத்தப் ழத்டத் தளங்ைள் யத்டக் 
ஸைளள் யினம்ினஹளட ெளதழைளய்ப் ிவுண்டினந்த நக்ை 
Ôஇந்டக்ைள்Õ ன் ஸனரில் ஒன்ழணக்ை ஹயண்டினினந்தட. ஹய 
இஸ்ளநழனர் ன்ஸளன ÔதழரிÕனக் ைளட்டித் தங்ைிைநழனந்ட 
அந்ழனநளைழனினந்த தளழ்ந்த ெளதழ நக்ைத் தங்ைஹளடு இணத்டக்ஸைளள் 
ஹயண்டின அயெழனம் உனர்ெளதழனினக்கு இனந்தட. 

இன்ஸளன்னேம் ீங்ைள் யபளற்று ரீதழனளய்ப் னரிந்டஸைளள் 
ஹயண்டும்.ஆங்ைழஹனரின் யனைஹனளடு ஹதர்தல் அபெழனலும் , நக்ைள் 



ஸதளைக் ைணக்ைவடும் ( 1891) இங்ஹை டேமந்தட. இந்தக் ைணக்ைவட்டில் 
இஸ்ளநழனர், ைழழஸ்தயர், ெளதழ இந்டக்ைள் , தளழ்த்தப்ட்ையர் த் தித் 
திஹன யியபங்ைள் ஹெைரிக்ைப்ட்ை. இச்சூமழல் ளைழஸ்தளன் 
இந்தழனளஹயளடு இணந்தழனந்தளல் இஸ்ளநழனர் நற்றும் தளழ்த்தப்ட்ையரின் 
ஸநளத்த ண்ணிக்ை இந்டக்ைின் ண்ணிக்ைன யிை அதழைநளய்ப் 
ஹளய், ஹதர்தல் அபெழனழல் தங்ைலக்குப் ளதழப்ன ற்டும் ஆத்தழனந்தத 
இந்டத் தயர்ைள் உணர்ந்தர். இந்ழன தழர்ஸைளள் அயர்ைள் 
இபண்டு யமழை ஹநற்ஸைளண்ைர். 

ஒன்று : தளழ்த்தப்ட்ையர்ைனேம் இந்டைைளைக் ைனத ஹயண்டும் ன்ைழ 
ைனத்தப் பப்னயட. 1934 ிப்பயரினில் அைளளத்தழல் கூட்ைப்ட்ை இந்ட 
நைளெனின் ெழப்னக் கூட்ைஸநளன்ழல் இக்ைனத்ட 
தளழ்த்தப்ட்ையர்ைனேம் இந்டைைளைக் ைனத ஹயண்டும் ன் ைனத்த 
தழர்த்தர். ினும் அபெழனல் ளம் ைனதழத் தயர்ைள் இக்ைனத்த 
யழனேறுத்தழர். இறுதழனளை , தளழ்த்தப்ட்ையர்ைலக்கு ஸளடக்ைழணற்ழல் ீர் 
இக்கும் உரிந ஹளன்யற் நறுக்ைக்கூைளட ன் தீர்நளத்த 
ழஹயற்ழன இந்ட நைளெ Òஇனந்தளலும் அயர்ைள் Ôனஞ்ஹஞளயதீம்Õ 

(னடல்) அணினக்கூைளடÓ  அழயித்தட. 

இபண்டு: இஸ்ளநழனர் ஸனம்ளன்நனளை உள் குதழைப் ிரித்ட தி 
ளைளக்ைழயிட்ைளல் ஞ்ெழன குதழனில் Ôஇந்ட பளஜ்னம் Õ அநத்ட அதழல் 
தளங்ைள் ஆட்ெழ ஸெலுத்த னடினேம்  உனர்ெளதழ இந்டக்ைள் ழத்தர். 

உண்நஇப்டி இனக்ை ளட்டுப் ிரியிக்கு னஸ்ழம் லீக் நட்டுஹந 
ைளபணம் ச் ஸெளல்யட அத்தம். 

9. அப்டினளளல் ளட்டுப் ிரியினில் இஸ்ளநழனர்க்குப் ங்ஹை இல் 
ன்ைழரீ்ைள? 

இந்டைைலக்குத் தினளை ஒன ளடு ன்ளல் அதழல் தளங்ைள் தந 
ற்ை னடினேம்  இந்ட ஆதழக்ைச் ெக்தழைள் ழத்தட ஹளஹய 
இஸ்ளநழனனக்குத் திளடு ன்ளல் தளங்ைள் ஆதழக்ைம் ஸெலுத்த னடீனேம் 
 இஸ்ளநழன ஹநல்தட்டினம், னஸ்ழம் லீக் தயர்ைலம்ழத்தர். 



ஆளல் அடிப்ைனில் ஒவ்ஸயளன இஸ்ளநழனனம் ிரியியளதழைள் 
ன்ஹள இஸ்ளநழனநதத் தயர்ைள் (உநளக்ைள்) ிரியி யளதத்த 
னன் யத்ட இஸ்ளநழன நக்ைத் தங்ைின் ைவழ்த்தழபட்டிர் ன்ஹள 
ைனத ஹயண்டினதழல். லதர் அழ , தழப்ன சுல்தளன் ஹளன் நன்ர்ைள் 
ஸயள்னபளட்ெழன தழர்த்டக் ைடுநனளைப் ஹளபளடினத னன்ஹ 
குழப்ிட்ஹைன். 1857 சுதந்தழபப் ஹளர் ற்ழன ளட்டுப்னப் ளைல்ைில் 
நவுல்யிைள அைநடல்ளரள , இளனத் அழ ஹளன்ஹளர் ளளெளஹைச் , 

ஜளன்ெழபளணி ஆைழஹனளஹபளடு இணனளைப் ஹளற்ப்டுைழன்ர். 1885இல் 
ைளங்ைழபஸ் ைட்ெழ ஆபம்ிக்ைப்ட்ைஹளட ெர்ெனத் ஹளன் இஸ்ளநழன 
ஹநல்தட்டிர் ைளங்ைழபெழல் ஹெப ஹயண்ைளம் , ஆங்ைழஹன ஆட்ெழக்குச் ெளர்ளை 
இனந்ட இஸ்ளநழனனக்குச் ெலுைைள் ஸறுயடதளன் னக்ைழனம் க் 
கூழனஹளட இஸ்ளநழன நதத்தயர்ைள நவுளள பரீத் அழ 
ைளங்ஹைளய் ஹளன்ஹளர் Òைளங்ைழபெழல் ஹெர்ந்ட இந்டச் ெஹைளதபர்ைலைன் 
ஹளபளடுங்ைள்Ó  இஸ்ளநழனனக்கு அமப்ன யிடுத்தர். இந்தத் தன்ந 
ைைெழயப ஸதளைர்ந்தட. ஜழன்ள ஹளன் அபெழன னதன்நனளைக் 
ஸைளண்ை ெக்தழைள் ைளங்ைழபசுக்கு நளற்ளை இனந்ட ிரியின ஆதரிப்ட 
ன்டம் நவுளள அனல்ைளம் ஆெளத் ஹளன் நதப் ற்ளர்ைள் 
ஸதளைர்ந்ட ைளங்ைழபெழல் இனந்ட அத தழர்ப்ட ன்டம் ஸதளைர்ந்தட. 

நத அடிப்ைனிலும் உநளக்ைள் ளட்டு ஒற்றுநக்கு ஆதளபம் ைளட்டிர். 
கூட்டுத் ஹதெழனத்தழற்கு இஸ்ளம் தழபளதல். னைம்நட ி அயர்ைஹ 
நதழளயிற்குச் ஸென்வுைன் ி நதத்தழனைன் கூட்டுத் ஹதெழனத்த 
யழனேறுத்தழளர். ஜநளத் யபளை இனந்த நவுளள உஹென் அைநத் 
நதளி, Òஹதெம் (குயளம்) ன்ட ழ ல்த் ஸதளைர்ள ைனத்தளக்ைம். 
Ôஉம்நளஹ்Õ அல்ட Ôநழளத்Õ ன்ட நதம் ஸதளைர்ள ைனத்தளக்ைம். 
இபண்ைனேம் குமப் ஹயண்டினதழல். ஒனழ ல்க்குள் இன 
நதத்தழர் இணந்ட யளழ்யஸதன்ட இஸ்ளநழனர் ஹைளட்ளடுைலக்கு 
தழபளதல்Ó ன்ளர். 

10. ெர் ெனத் ஹளன் ஹநல்தட்டிர் ைளங்ைழபசுக்கு தழபளை ஸயள்னனக்கு 
ஆதபயித்தர் ன்று ஸெளன்ரீ்ைள். இட இமழயில்னள? 



ெர் ெனத் ஸெய்தட ெரி ன்று ளன் ஸெளல் யபயில். ஆளல் இந்ட 
நத ஆதழக்ைச் ெக்தழைலக்ஸைதழபளை ஸயவ்ஹயறு குலயிர் தங்ைின் 
உரிநைப் ஸ ஹயண்டின ைளங்ைழபெ தழர்த்தர் ன்ட ெர் ெனத் 
ஹளன்ஹளர் நட்டும் ஸெய்த ைளரினநல்.  ிரியினம் இதச் 
ஸெய்டள்ர். நட ீதழக்ைட்ெழ , தந்த ஸரினளர் , ைளக்ைர் அம்ஹத்ைர் 
ஆைழஹனளனம் கூை இந்ழ டுக்ை ஹர்ந்தத ளம் நந்டயிைக் கூைளட 
ளன் ஸெளல் யனயட இடதளன். 

ஒன்று ஆதழக்ைச் ெக்தழைள் அயர்ைள் இஸ்ளநழனபளை - இனந்தளலும் ெரி , 

இந்டக்ைளை இனந்தளலும் ெரி - தங்ைின் ன் ஹளக்ைழல்தளன் 
ஸெனல்டுைழன். இஸ்ளநழனர்ை நட்டும் சுட்டிக்ைளட்டி தழர்ப்ட 
அத்தம். 

இபண்டு இஸ்ளநழனர் அயனம் ஒற்க் ைனத்டைனயர்ைள் , ஒஹப 
நளதழரி ஸெனல்டுயர்ைள் , ஒஹப நளதழரி யளக்ைிப்யர்ைள் 
ன்ஸதல்ளம்அயர்ைள் ற்ழச் ஸெளல்க்கூடின ைட்டுக் ைதைில் 
ஒன்றுதளன். இஸ்ளநழனர்ைலக்குள்லம் ல்ஹயறு ஹளக்குைள் இனந்த. 
அபெழனல் ெக்தழைட ைனத்டம் நதத் தயர்ைட ைனத்டம் ல்ளக் 
ைளங்ைிலும்ஒத்டப்ஹளதழல். னம் ழப்ட ஹள இஸ்ளநழன 
நதத் தயர்ைலம் இஸ்ளநழன நக்ைலம் ிரியியளதழைள் இல். 
தயிபவும் நழைவும் ின்தங்ைழ ழனிழனந்த னஸ்ழம் ெனெைத்த 
யீப்டுத்டயட, னதழன ஆங்ைழக் ைல்யின அயர்ைலக்கு ¢ அழனைம் 
ஸெய்யட, னதழன ல்ைக் ைமைம் ஒன் உனயளக்குயட ன்ஸல்ளம் 
ெனத் ஹளன்யர்ைள் ஹநற்ஸைளண்ை னனற்ெழை ஸயறும் ஆங்ைழ ஆதபவு 
ையடிக்ைனளைப் ளர்த்டயிை னடினளட. 

11. இந்தழன யபளறு லதப்ட்ைஹத இந்ட யகுப்னயளதச் ெளர்ஹளடுதளன் 
ன்ட ஹளச் ஸெளன்ரீ்ைள். யபளறு ன்ட மன ெம்யங்ைத் 
ஸதளகுத்டச் ஸெளல்யடதளஹ ? இட ப்டி ஒன க்ைச் ெளர்ளை இனக்ை 
னடினேம்? 

யபளறு ன்ட ஒனயைனள Ôைத ஸெளல்ல் Õ ஒன ெம்யத்தக் 
ைண்ணளல் ளர்த்த இனயர் தித்திஹன அத யியரிக்கும் ஹளட இனஹயறு 



ைதைள் உனயளைழயிடுைழன் ன்த ளம் அனுயத்தழல் உணர்ைழஹளம். 
யபளறும் அப்டித்தளன் ெம்யங்ைள் ஒன்ளை இனந்த ஹளதழலும் 
ஸெளல்யரின் யினப்ன ஸயறுப்னக்கு ற் அயற்ழல் ஒன ெழ 
ஹதர்ந்ஸதடுக்ைப்டும்ஹளட ஸயவ்ஹயறு யபளறுைள் ஹதளன்ழயிடுைழன். 
ஸதளைக்ைக் ைளத்தழல் இந்தழன யபளற் லதழனயர்ைள் ஹஜம்ஸ்நழல் 
ஹளன் ஸயௌ ¢னர்ைள்தளன். ிரித்தளலம் சூழ்ச்ெழ ன்ட அயர்ைின் 
அபெழனல் ஸைளள்ை. ஹய இந்தழன யபளற்க் ைளப்ளகுளடு 
ஸெய்னேம்ஹளட Ôஇந்ட இந்¤தழனளÕ, Ôனஸ்ழம் இந்தழனளÕ, Ôிரிட்டிஷ் இந்தழனளÕ 

ப் குத்தர். ஹய இந்ட இந்தழனள ைஸனடுப்ளல் னஸ்ழம் 
இந்தழனளயளக்ைப்ட்ைட ன்டம் ஸயௌ ¢னபளட்ெழனில் இட யீ 
யர்ச்ெழனப் ஸற்ட ன்டம்இதன் னெம் ஸளனளைழட. ஆளல் யீ 
யபளற்ழஞர்ைள் இந்தழன யபளற் இப்டி நதப அடிப்ைனில் குப்ட 
தயறு ன்ைழன்ர். ண்ைன இந்தழனள , இைக்ைள இந்தழனள , யீ 
இந்தழனள ப் ிரிப்டதளன் ஸளனத்தநளை இனக்கும். ஹன கூை 
இப்டித்தளன் குத்டள்ர். 

ஸயௌ¢னர் லதழன யபளற்றுக்கு தழபளை இந்தழனத் ஹதெழனயளதழைள் 
யபளறு லதழனஹளட ஆங்ைழ ஆைெழக்கு தழபளைப் மம் ஸனநனத் 
டெக்ைழப் ிடித்தர். உணர்வு ரீதழனளய் இந்தழனத் ஹதெழனத்தக் ைட்ைநக்ை 
னனன் உனர்ெளதழ இந்டக்ைள் ண்ைன Ôஇந்டÕ இந்தழனளய இட்ெழனநளை 
னன் யத்தர். இந்தச் ஸெனற்ளடுதளன் இஸ்ளநழனர் ற்ழன ல்ஹயறு 
யிதநள யபளற்றுப் ஸளய்ைலக்கும் ைளபணநளைழனேள். ஸனம்ளலும் 
உனர்ெளதழனிஹப ஆதழக்ைம் ஸெலுத்டம் ைல்யித்ட , த்தழரிை, 

ஸதளக்ைளட்ெழ னதழனயற்ழல் இந்ழ ஸதளைர்ைழட. இதளல் ெளதளபண 
நக்ைள் நத்தழனிலும் இப்ஸளய்ைள் ஆமப்தழந்டள். இனந்தஹளதழலும்  
ெளனைச் ெழந்தனேைன யபளற்ளெழரினர்ைலம் , இைடெளரிச் 
ெழந்தனளர்ைலம் இத்தைன யபளற்றுப் ஸளய்ைத் ஹதளலுரிக்கும் 
னனற்ெழைனேம் ஸெய்ஹத யந்தழனக்ைழன்ர். ளர் நசூதழப் ிபச்ெழனில் 
கூை இந்ட நத ஸயழனர்ைள் யபளற்ப் னபட்ை னனற்ெழத்த ஹளஸதல்ளம் 
இந்தப் னபட்ைல் ஹயைலக் ஸைதழபள இயர்ைின் னனற்ெழைள் 
ளபளட்டும்டினளை இனந்த. இன்று இந்டத்டயயளதழைள் ஆட்ெழனக் 



ைப்ற்ழனவுைன் ஸெய்த னதல் ஹயைில் ஒன்று யபளற்த் 
தழனத்தழனடதளன். மன ளைடைற்ை ீக்ைழயிட்டு ) ன்ைழ நத்தழன உனர் 
ைல்யி ழறுயம் இப்ஹளட ல னதழன யபளற்றுப் ளைடைற்ை ஸயி 
னிட்டுள்ட. இதழல் நதச்ெளர்ற் ைனத்டக்ைள்  ீக்ைப்ட்டு , னஸ்ழம்ைள் 
நீட ஸயறுப்த் டெண்டும்  ைனத்டைள் இணக்ைப்ட்டுள். 
தழர்ைளத்தழல் நழைப் ஸரின ஆத்த ற்டுத்தப் ஹளைழ னனற்ெழ இட. 

12. ைைெழனளை ஒன ஹைள்யி. இந்தக் ைளஷ்நீர் யியைளபம் ற்ழக் ஸைளஞ்ெம் 
ஸெளல்லுங்ைள். இந்தழன னைினில் ஒன நளழநளைழன ைளசுநீனக்கு நட்டும் 
ன் தி உரிந ? அபெழனல் ெட்ைத்தழன் 370ஆயட ிரிய ீக்ைழயிை 
ஹயண்டும் ன்ைழ ஹைளரிக்ை ழனளநளடதளஹ? 

ைளஷ்நீர்ப் ிபச்ெழனனேம் ீங்ைள் ஸைளஞ்ெம் யபளற்று ரீதழனளய்ப் ளர்க்ை 
ஹயண்டும். 1846க்குப் ின்ன ிரிட்டிரளரின் டுிடிைள ஹைளக்பள நன்ர்ைள் 
ைளஷ்நீப ஆண்டு யந்தர். இயர்ைள் இந்டக்ைள். ஆளல் ைளஷ்நீர் 
ள்த்தளக்ைழன் ஸநளத்த ெத் ஸதளைனில் 77 ெதம் ஹர் இஸ்ளநழனர். 
ஹைளக்பள நன்ர்ைின் ஸைளடுநனள ஆட்ெழக் ஸைதழபளை 1931இல் ைளஷ்நீப 
நக்ைள் ைழர்ந்ஸதலந்தர். இதன் யியளை அபெழனல் ெவர்தழனத்தத்தழற்ைள 
குல ஒன் அன்ன அபசு அநத்தட. இந்தப் ின்ணினில் 1939இல் 
ஹரக் அப்டல்ள தநனில் Ôஹதெழன நளளடு Õைட்ெழ ஸதளைங்ைப்ட்ைட. 
இக் ைட்ெழனின் ெளர்ளைப் ல்ஹயறு ெளனைக் ஹைளரிக்ைை உள்ைக்ைழன 
Ôனதழன ைளஷ்நீர் Õ ஹைளரிக்ை 1944இல் னன்யக்ைப்ட்ைட. ஸதளைர்ச்ெழனளை 
1945இல் Ôஹைளக்பள நன்ர்ைஹ ஸயி ஹனறுங்ைள் Õ ஹளபளட்ைம் 
ஸதளைங்ைப்ட்ைட. பளஜள அரிெழங்ைழன் அபசு ஸைளடும் அைக்குன னெம் 
ஹளபளட்ைத்த ஒடுக்ை னனன்ட. இதற்ைழைனில் 1947ஆை.15இல் ஆட்ெழ 
நளற்ம் ைஸற்ட. 

நத அடிப்ைனிள ளட்டுப் ிரியிஹனளடு இந்த ஆட்ெழ நளற்ம் 
அபங்ஹைழனட. ஹஜளத்னர் , ஜீளைத், அய்தபளளத், ைளஷ்நீர் ஹளன் 
ெநஸ்தளங்ைப் ஸளறுத்தநட்டில் Òநக்ைள் யினப் அழனக் ைணிப்னத் 
ஹதர்தல் ஒன்று ைத்தழ அதடிப் ைனில் இணப்ன ையடிக்ை 
ஹநற்ஸைளள்ப்டும்Ó  இந்தழன அபசு (அக். 5, 1947) அழயித்தட. 



பளஜ அரிெழங் இணப்ன ற்ழத் தழட்ையட்ைநளை னடிவு தனேம் அழயிக்ைளத 
சூமழல் 1947 அக்ஹைளர் 26இல் யைஹநற்கு ல்ப் குதழனிழனந்த 
இக்குல நக்ைள் ளக்ைழஸ்தளன் அபெளதபஹயளடு ைளஷ்நீர் நீட 
ைஸனடுத்தர். ெநளிக்ை னடினளத அரிெழங் இந்தழன அபெழன் உதயின 
ளடிளர். இணப்னக்கு ஒப்னக்ஸைளண்ைளல் நட்டுஹந ைை அனுப் 
னடினேம் ன்ைழ ழந்தஹனளடு ைை அனுப்ிக் ைளஷ்நீப இந்தழன 
அபசு ைப்ற்ழக் ஸைளண்ைட. இணப்ன ஒப்ந்தத்த தழர்த்ட நக்ைள் 
ைழர்ச்ெழ ஸெய்னஹய அரிெழங் ைளஷ்நீப யிட்ஹை ஓடிளர். 

ெட்ைம் ஒலங்குப் ிபச்ெழ ெவபளவுைன் ைணிப்னத் ஹதர்தல் ைத்டயதளை 
ஹன யளக்ைித்தளர். ஆளல் அந்த னடிய ழஹயற்றும் னனற்ெழன 
அயர் ஹநற்ஸைளள்ஹயனில். இந்த அடிப்ைனில் இந்தழன-ளக். ஹளர் 
ஒன்று ழைலம் யளய்ப்ன யர்ந்தட. இந்தப் ின்ணினில் இந்தழனளஹய இந்தப் 
ிபச்ெழன ஜ. 1, 1948 அன்று அய்.ள. அயனின் ளடைளப்னக் குலயிற்கு 
டுத்டச் ஸென்ட. ஜ. 20, 1948 அன்று ளடைளப்னக் குல ைளஷ்நீர் 
ிபச்ெழன ஆபளனக் குல ஒன் ழனநழத்ட அந்த அடிப்ைனில் ஆை.13, 

1948 அன்று ைளஷ்நீர் தீர்நளத்த அய்.ள. ழஹயற்ழனட. ஹளர் ஓய்வு , 

இபளணயத்தத் தழனம்ப் ஸறுதல் ைணிப்னத் ஹதர்தல் ைத்டயட ன்ைழ 
னென்று அம்ெங்ை இந்தத் தீர்நளம் யழனேறுத்தழனட. 

அய்.ள. இந்த ையடிக்ைன ஹநற்ஸைளண்டினக்கும் ஹளஹத ைளஷ்நீனக்ைள 
அபெழனல் ழர்ணன அய ஒன் இந்தழனள அநத்தட. Òஅபெழனல் ெட்ை 
உனயளக்ைத்தழல் ஜம்ன-ைளஷ்நீர் நக்ைலம் ங்கு ஸ ஹயண்டும் ன்ைழ 
ஹளக்ைத்டைன்தளன் இந்த னனற்ெழ ஹநற்ஸைளள்ப்டுைழட. நற்டி அந்த 
நக்ைள் ிரிந்ட ஹளை யினம்ிளல் அந்த யினப்ம் ழச்ெனநளய் 
ழஹயற்ப்டும். இந்த அபெழனல் ழர்ணன ெ அதற்குத் தைனளை 
இபளடÓ  இந்தழன அபசு (ய. 21, 1949) யளக்ைித்தட. 370ஆயட ிரிவு 
ஒன் உனயளக்ைழக் ைளஷ்நீர் இந்தழனளவுைன் இணக்ைப்ட்ைட. 
ஸயினேவு, ளடைளப்ன, தையல் ஸதளைர்ன தயிப ி அம்ெங்ைில் சுனளட்ெழ 
உரிநைள் ைளஷ்நீர் நக்ைலக்கு யமங்ைப்ட்ை. 



அபெழனல் ழர்ணன அயனில் 370ஆயட ிரிவு ற்ழ ன். ஹைளளெளநழ 
அய்னங்ைளர் கூழனத உங்ைலக்கு ழவூட்ை யினம்னைழஹன். அயர் 
கூழளர்: Òைளஷ்நீரில் இன்னும் ஹளர் ீடிக்ைழட. ெழ குதழைள் தழரிைள் 
யெம் உள். அய்.ள. அயனேம் இதழல் தனிட்டுள்ட. ைளஷ்நீப 
நக்ைலக்கு இந்தழன அபசு ெழ உறுதழைனேம் யமங்ைழனேள்ட. இந்ழனில் 
370ஆயட ிரியின் னெம் ெழ ெழப்னரிநை ைளஷ்நீப நக்ைலக்குத் 
தனயட தயிர்க்ை இனளட.Ó 

இடதளன் 370ஆயட ிரிவு உனயள ைத. ைணிப்னத் ஹதர்த இந்தழன அபசு 
யஞ்ெைநளை னழனடித்தடதளன் தயஹஸனளமழன 370ஆயட ிரியச் 
ஹெர்த்தத ப்டித் தயளைச் ஸெளல் னடினேம்! ஸெளல்ப் ஹளளல் 
ைளஷ்நீப நக்ைலக்கு யளக்ைிக்ைப்ட்ை உரிநைள் இந்தழன னைினில் 
அைங்ைழள் ெைஹதெழன இங்ைலக்கும் யமங்ைப்ை ஹயண்டும்  
ளனம் ஹைளனயடதளன் நட ெளனை உனர்வுக்கு அைனளநளை இனக்ை 
னடினேம். 

13. ைளஷ்நீப நக்ைலக்கு இந்தழன அபெளல் யமங்ைப்ட்ை யளக்குறுதழைள் 
ழஹயற்ப்ட்ையள? 

இல்ஹய இல். னலநனளைக் ைளஷ்நீப நக்ைள் நளற்ப்ட்ைர். 

ய.5, 1951 அபெழனல் ழர்ணன அயகூட்ைப்ட்ைட. 

ய. 15, 1952: அபெழனல் ெட்ைம் ற்றுக்ஸைளள்ப்ட்ைட. 

ஆை.9, 1953: ைளஷ்நீப இணப்ச் ெட்ைப் ஹபயனக் கூட்டி 
ழஹயற்ளநல் ிரியி னனற்ெழனில் இங்ைழளர் க் 
குற்ம்ெளட்ைப்ட்டு ஹரக் அப்டல்ள ைட ஸெய்னப்ட்ைளர். 22 
ஆண்டுக்ைளம் அயர் ெழனிைப்ட்ைளர். 

ிப்பயரி 1954 னம்ைட ஸெய்ட ெழனிைக்ைப்ட்டு இணப்னத் 
தீர்நளம் ழஹயற்ப்ட்ைட. 

நளர்ச் 27, 1957 ைணிப்னத் ஹதர்தல் ைத்த னடினளட  ஹன அழயித்தளர். 



14. இனந்தளலும் 370ஆயட ிரிவு இன்னும் ீடிக்ைழஹத? 

ஸனனக்குத்தளன் ீடிக்ைழட. அந்தப் ிரியின் ைவமள அத்த உரிநனேம் 
இன்று ழக்ைப்ட்டுள். குறுக்ைப்ட்டுள். 1954இல் ஸதளைங்ைழ இட 
டிப்டினளை ழஹயற்ப்டுைழட. தட கூட்ைளட்ெழ அதழைளபத்த நன 
அபசு ைளஷ்நீர் நீட பப்த் ஸதளைங்ைழனட. 1965இல் அபெழனல் ெட்ைம் 
தழனத்தப்ட்டு ைளஷ்நீர் னதல்யபளயதற்கு ஒனயர் 25 ஆண்டுக் ைளம் 
ைளஷ்நீரில் யெழத்தழனக்ைஹயண்டும் ன்ைழ ழந்த ீக்ைப்ட்ைட. 1984 இல் 
248ஆயட ிரிவு தழனத்தப்ட்ைட. இதன்டி ைளஷ்நீர் ஸதளைர்ள ஹளபளட்ை 
தழர்ப்னச் ெட்ைங்ை ழஹயற்றும் உரிநன இந்தழனப் ளபளலநன்ம் 
டுத்டக் ஸைளண்ைட. Ôஜம்ன-ைளஷ்நீர் ையபப் குதழச் ெட்ைம் Õ (ஜஷ Ô90), 

1991ஆம் ஆண்டுப் Ôஹளபளட்ைத் டெண்ைல் ெட்ைத் தழனத்தம் Õ ஆைழனயற்ழன் 
னெம் ஸைளடும் அைக்குனக்ைள உரிநைக் ைளஷ்நீப நக்ைள் நீட 
இந்தழன அபசு டுத்டக் ஸைளண்ைட. Ôனங்ைபயளதழைÕ அைக்குதல் ன்ைழ 
ஸனரில் ைளஷ்நீப நக்ைள் ஊபைங்கு யளழ்வு¢க்கு ஆட்டுத்தப்ட்டுள்ர். 

15. ைளஷ்நீப இஸ்ளநழனர் இந்தழனளயிற்குள் ங்கு ஹயண்டுநளளலும் ழம் 
யளங்ைளம். ஆளல் இந்தழனர் னளனம் ைளஷ்நீனக்குள் ழம் யளங்ை 
னடினளதட ன் ழனளனம்  ஆர்.ஸ்.ஸ். ஹளன் அநப்ிர் 
யளதழடுைழளர்ைஹ? 

இட ைளஷ்நீப இஸ்ளநழனனக்கு நட்டுநல் , ஜம்ன-ைளஷ்நீர் குதழனிலுள் 
அத்ட நக்ைலக்கும் இந்டக்ைலக்கும் ஸளனந்டம் ெட்ைம்தளன். இந்தச் 
ெட்ைத்த உனயளக்ைழனட இந்ட ஹைளக்பள நன்ர்ைள்தளன். தநழழ்ச் சூமக் 
ைணக்ைழஸடுத்டக் ஸைளண்டு இத ஹனளெழத்ட ளனங்ைள். தநழமை 
நக்ைச் சுபண்டிச் ஹெைரித்த ழதழனக் ஸைளண்டு யைளட்டுப் ளர்ெழ-ினள 
ஹெட்டுைள் தநழழ்ளட்டில் நழை னக்ைழன ைபங்ைில் ஸெளத்டக்ை யளங்ைழக் 
குயிக்ைழன்ர். இட ப்டி ழனளனநளை இனக்ை னடினேம் ? ஹய னளர் 
ஹயண்டுநளளலும் ங்கு ஹயண்டுநளளலும் ஸெளத்டக்ைள் யளங்ைளம் 
ன்ைழ உரிந ஸயிளட்டு , யைளட்டு இந்ட ஆதழக்ைச் ெக்தழைலக்குச் 
ெளதைநள ஹைளரிக்ைதளன். நளளை ஒவ்ஸயளன நளழத்தழலும் அந்த நக்ைள் 



நட்டுஹந ஸெளத்டக்ைள் யளங்ை னடினேம் ன்ைழ ழனப் 
பயளக்குயடதளன் ெரினள ஹைளரிக்ைனளை இனக்ை னடினேம். 

இபண்டு : இசுளநழனப் ண்ளடு இமழயளதள? 

1. னளபளயட ஒன்றுயிட்ை ெஹைளதப உவுன உள்யர்ைத் தழனநணம் 
ஸெய்ட ஸைளள்யளர்ைள? இஸ்ளநழனர் ஸெய்ட ஸைளள்ைழளர்ைஹ? 

ஸனங்ைழன இபத்த உவுைஹனளர் தழனநணம் ஸெய்ட ஸைளள்யட ல்தல் 
ன்ட அழயினல் னடிவு. இதன் ஸளனள் ஒன்றுயிட்ை ெஹைளதபர்ைத் 
தழனநணம் ஸெய்ட ஸைளள்க் கூைளட ன்ட நட்டுநல் ; அக்ைளிள்ைள், 

நளநன் ிள்ைள் , அத்தப் ிள்ைள் ஆைழஹனளபக் கூைத் தழனநணம் 
ஸெய்ட ஸைளள்க்கூைளட ன்டதளன். இந்டக்ைள் இந்தத் தழனநணத் 
தைை ற்றுக் ஸைளள்யதழல் ன்ட உங்ைலக்குத் ஸதரினேம். 
இஸ்ளநழனர் ஸற்ஹளனைன் கூைப் ிந்தயர்ைின் ிள்ைத் 
தழனநணம் ஸெய்டஸைளள்ைழன்ர். அவ்யவுதளன் ஹயறுளடு. ஹய 
இஸ்ளநழனப நட்டும் குஸெளல்யதழல் னில். இஸ்ளநழனனம் 
கூை ஹயறுெழ தழனநணத் தைைக் ைைிடிக்ைஹய ஸெய்ைழன்ர். 
ெவளயில் இபண்டுயிதநள தழனநண உவுைலம் தை ஸெய்னப்ட்டுள். 

2. இஸ்ளநழனர் சுயத ஸெய்யர்ைல்யள ? நளட்டிச்ெழ தழன்ட 
இமழயல்யள? 

ஆட்டிச்ெழ ெளப்ிடும்ஹளட நளட்டிச்ெழ ெளப்ிடுயட தயளட 
ன்தற்கு அழயினல் ஆதளபம் டவுநழல். ஸெளல்ப் ஹளளல் 
ஆைடிச்ெழனக் ைளட்டிலும் நளட்டிச்ெழனில் னஹபளட்டீன் னதழன 
ெத்டக்ைள்அதழைம். சு நளநழெத்த இஸ்ளநழனர் நட்டுநல் , இந்ட 
நதத்தழஹஹன  ிரியிர் , ஆங்ைழஹள இந்தழனர் , தளழ்த்தப்ட்ையர் ப் 
னம் ெளப்ிடுைழன்ர். ஸயிளட்ையர் ல்ஹளனம் யினம்ிச் ெளப்ிடுயட 
நளட்டிச்ெழனத்தளன். யைஆற்ைளடு அம்ஹத்ைர் நளயட்ைம் னலயதழலும் 
Òஃீப் ிரினளணி ைழைக்கும் Ó ன்ைழ அழயிப்னப் ைைப் ளர்க்ை 
னடினேம். 



யபளற்ழல், ஹநய்ச்ெல் நற்றும் ஹயட்ை யளழ்க்ைன ஹநற்ஸைளள்லம் 
ெனெைங்ைள் ைளல்ை இச்ெழ உண்ட யமக்ைம். ஹயதைளத்தழல் குதழப , 

நளடு னதழனயற்ப் ழனிட்டுத் தழன்றுள்ர். Òஉங்ைள் ிள்ைள் 
அழவுைஹனளபளைவும், ஹயதநழந்தயர்ைளைவும், ீண்ை ஆனேப் 
ஸற்யபளைவும்இனக்ை ஹயண்டுநளளல் ஸய் ஹெர்த்த நளட்டுக் ைழ 
ெளப்ிடுங்ைள்Ó ன்று ினைதளபண்ன உழைதம் ( 6418) குழப்ிடுைழட. இதற்கு 
ஆதழ ெங்ைபளச்ெளரி உபனேம் லதழனேள்ளர். யியெளனச் ெனெைங்ைில் 
ைளல்ைைின் ஹதய இனந்ததளல் நளட்டிச்ெழ ெளப்ிடுயட இமழயளட 
ன்ைழ நதழப்டீுைள் ஹதளன்ழ. இந்தழனளயில் ஹயத நதத்தழற்கு தழபளைத் 
ஹதளன்ழன னத்த-ெநண ெநனங்ைள் இத யழனேறுத்தழ. ஹய 
ின்ளன ளர்ப் நதனம் நளட்டிச்ெழ ெளப்ிடுயத இமழயளக்ைழனட. 
இன்று யியெளனத் ஸதளமழல்டேட்ங்ைள் வ்யஹயள யர்ந்டயிட்ை. 
யியெளனத்தழல் ைளல்ைைின் ங்கு குந்டயிட்ைட. ஹய 
உஸைங்ைழலும் னன்ஹழன ெனெைங்ைில் நளட்டிச்ெழ 
உண்ணப்டுைழட. 

3. ளம் ஸெய்யட ல்ளயற்ழற்கும் தழபளைச் ஸெய்ைழளர்ைஹ இஸ்ளநழனர். 
ளம் இந்தயர்ை ரித்தளல் அயர்ைள் னதக்ைழளர்ைஹ? 

ஒவ்ஸயளனயரிைனம் ஒவ்ஸயளன யிதநள மக்ைங்ைள் உள். 
இஸ்ளநழனர் நட்டுநல் ; அய்ஹபளப்ினர், அஸநரிக்ைர், பெழனர் ப் னம் 
னதப்தஹன மக்ைநளை யத்டள்ர். ண்ைன தநழழ்ச் ெனெைத்தழலும் 
கூைப் னதக்கும் மக்ைம் இனந்தழனக்ைழட. நதத் தயர்ைள் 
இக்கும்ஹளட ரிக்ைளநல் னதத்ட Ôஅதழஷ்ைளணம்Õ ைட்டி யமழடுயட இந்ட 
நதப் மக்ைம்தளன். அழயினல் ரீதழனளய் ளர்த்தளலும் கூை ரிப்தக் 
ைளட்டிலும் னதப்டதளன் ெரினளட ச் சுற்றுச்சூமழனளர்ைள் 
குழப்ிடுைழன்ர். 

4. தளப நணம் னரிந்ட ஸைளள்யட குபளிஹஹ அனுநதழக்ைப்ட்டுள்ஹத? 

ந்தச் சூமழல் தளப நணம் குர் ஆில் அனுநதழக்ைப்ட்ைட ன்தப் 
ளர்க்ை ஹயண்டும். இஸ்ளம் ஹதளன்ழன ைளத்தழல் ல்ஹயறு இக்குலக்ைள் , 

நதப் ிரிவுைள் ஆைழனயற்ழன் தழர்ப்னக் குள்ளக்ைப்ட்ைட. ழன 



ஹளர்ைச் ெந்தழக்ை ஹயண்டின ழர்ந்தம் அதற்ைழனந்தட. ஹளர்ைில் 
ஆண்ைள் பளநளைக் ஸைளல்ப்ட்ைதனடுத்டச் ெனெைத்தல் ஸண்ைின் 
ண்ணிக்ை அதழைநளைழனட. டுத்டக்ைளட்ைளை ¤னேகுத்¦ ன்னுநழைத்தழல் 
ைஸற் ஹளரில் லட ஆண்ைள் ஸைளல்ப்ட்ைர். அப்ஹளட ஸநளத்த 
ெத்ஸதளைஹன 700 ஹர்ைள்தளன். இந்தச் சூமழல் ெனெைச் ெநழனக் 
ைளப்ளற்வும் யிதைலக்கு யளழ்க்ை தபவும் தளப நணத்த இஸ்ளம் 
அனுநதழத்தட. அளதப் ஸண்ைள் , யிதயைள் ஆைழஹனளபப் ற்ழப் 
ஹசும்ஹளடதளன் னித குர் ஆன் ( 4:3) ஒன ஆண் ளன்கு நயினப 
தழனநணம் ஸெய்ட ஸைளள்ளம் ச் ஸெளல்ைழட. அந்த ளல்யனம் ெநநளை 
யத்டக்ஸைளள்ப்ை ஹயண்டும் ன்றும் யழனேறுத்டைழட. 

குர்-ஆன் இப்டி அனுநதழத்டள்தளல் இஸ்ளநழனர் அயனம் ஒன்றுக்கு 
ஹநற்ட்ை நயினபத் தழனநணம் ஸெய்ட ஸைளண்டுள்ர் ப் 
ஸளனில். னள்ி யியபங்ைிடிப்ைனில் ளர்த்தளல் 
இஸ்ளநழனபக் ைளட்டிலும் இந்டக் ைள்தளன் அதழை அயில் தளப நணம் 
னரியர்ைளை உள்ர் ன்ட யிங்கும். இந்தழனப் ஸண்ைின் ழ 
ற்ழ ஆபளன அபெளல் ழனநழக்ைப்ட்ை ( 1975) குல ஒன்ழன் னடிவு ைவஹம 
தபப்ட்டுள்ட. 

தளப நணம் 

(ண்ணிக்ைைள் ெதயதீங்ைக் குழக்ைழன்) 

ஆண்டுைள் இந்டக்ைள் இஸ்ளநழனர்  

1931-41 6.79 7.29 

1941-51 7.15 7.06 

1951-61 5.06 4.31 

1981ஆம் ஆண்டு நக்ைள் ஸதளைக் ைணக்ஸைடுப்னம் கூைப் தளப நணம் 
இந்டக்ைள் நத்தழனில் அதழைநளை உள்த ழறுயினேள்ட. இன்ஸளன்னேம் 
ீங்ைள் ையிக்ை ஹயண்டும். இந்தழனளயிலுள் இஸ்ளநழன ஆண்ைக் 
ைளட்டிலும் ஸண்ைின் ண்ணிக்ை 25 ட்ெம் குவு. ஹய 



இஸ்ளநழனர் அயனம் ளன்கு நயினபக் ைட்டிக் ஸைளள்யட 
ன்ஸதல் ளம் ைனச் ெளத்தழனநழல்ளத யிெனங்ைள். 

5. இஸ்ளநழனர் குடும்க் ைட்டுப்ளடு ஸெய்ட ஸைளள்யதழல். ஹய 
அயர்ைள் நத்தழனில் நக்ைள் ஸதளைப் ஸனக்ைம் அதழைநளை இனக்ைழட. 
இந்ழ ஸதளைர்ந்தளல் அயர்ைள் ஸனம்ளன்ந ஆைழயிடுயளர்ைஹ? 

இந்ட நத ஸயழனர்ைள் இந்தக் ைனத்டக்கு ஆதபயளை 1981ஆம் ஆண்டு நக்ைள் 
ஸதளைக் ைணக்ஸைடுப்க் ைளட்டுயளர்ைள். அதளயட இஸ்ளநழனர் 
ண்ணிக்ை 61 நழல்ழனிழனந்ட 75 நழல்ழனளைழனினக்ைழட ( 30.69 ெத 
அதழைரிப்ன). ஆளல் அஹத ெநனத்தழல் இந்டைைின் ண்ணிக்ை 453 
நழல்ழனிழனந்ட 549 நழல்ழனளை உனர்ந்டள்ட. ( 24.14 ெத அதழைரிப்ன). 
இந்தப் னள்ி யியபத்த நட்டும் ளர்க்கும்ஹளட அயர்ைள் ஸெளல்யட 
உண்ந ஹளத் ஹதளன்றும். னலநனளை இந்தப் ிபச்ெழன யிங்ைழக் 
ஸைளள் ைவஹமனேள் தையப் ளனங்ைள். 

நக்ைள் ஸதளை யர்ச்ெழ 

(ண்ைள் ெதயதீங்ைக் குழக்ைழன்.) 

ஆண்டுைள் இந்டக்ைள் இஸ்ளநழனர்  

1961-71 23.69 30.84 

1971-81 24.14 30.69 

இதன்டி ளர்த்தளல் னதல் த்தளண்டுைக் ைளட்டிலும் அடுத்த த்தளண்டில் 
இந்டக்ைின் நக்ைள் ஸதளை யர்ச்ெழ யதீம் அதழைரித்டள்ட. ஆளல் 
இஸ்ளநழனர் யர்ச்ெழ யதீஹநள குந்டள்ட. 

ஒன்ப் னரிந்ட ஸைளள்யட ல்ட. நக்ைள் ஸதளை யர்ச்ெழ யதீம் ன்ட 
நத உணர்யப் ஸளறுத்ததல். ைல்யினழவு , ஸளனளதளப யர்ச்ெழ ஹளன் 
இதப ைளபணிைஹன அட ஸளனத்தழனக்ைழட ன்த ஆபளய்ச்ெழனளர் 
ழறுயினேள்ர். இஸ்ளநழனர் நத்தழனில் ைல்யி , ஸளனளதளப ழைள் 
ன் இந்டக்ைக் ைளட்டிலும் குவு இஸ்ளநழனர் நத்தழனில் யறுந 
இந்டக்ைக் ைளட்டிலும் 17 ெதம் கூடுதல். ஸளடயில் ைல்யி யர்ச்ெழ 



அதழைநளகும்ஹளட குமந்த ஸறும் யதீம் குந்டயிடுைழட. ைளஷ்நீரில் 75 
ெத இஸ்ளநழனர் குடும்க் ைட்டுப்ளடு ஸெய்ட ஸைளள்ைழன்ர். தநழழ்ளட்டில் 
ஸநளத்த ெத்ஸதளைனில் இஸ்ளநழனரின் யதீம் 5.21. ஸநளத்தம்குடும்க் 
ைட்டுப்ளடு ஸெய்ட ஸைளள்யர்ைில் இஸ்ளநழனரின் ங்கும் ைழட்ைத்தட்ை 
இஹத அவுதளன் இனக்ைழட. ஹய இஸ்ளநழனர்ெத் ஸதளை ஸனைழ 
யனைழட ன்டம்இப்டிஹன ஹளளல் அயர்ைள் ஸனம்ளன்ந 
ஆைழயிடுயர் ன்டம்அப்ட்ைநள ஸளய்ைள். 

6. இஸ்ளநழனர்க்கு நத உணர்வு அதழைநழல்னள ? ஹதர்தல்ைில் தங்ைள் 
நத்தச் ஹெர்ந்தயர்ைலக்குத்தளஹ அயர்ைள் யளக்ைிக்ைழன்ர்? 

இந்தழனளயிலுள் இஸ்ளநழனர் ல்ஹளனம் ஒஹப நளதழரினளைத்தளன் 
யளக்ைிக்ைழளர்ைள் ன்தற்கும் ஆதளபங்ைில். இைத்தழற்கு 
இைனம்,ைளத்தழற்குக் ைளனம் இஸ்ளநழனர் யளக்ைிக்கும் னனேம் 
ஹயறுடுைழட. ளல் ஆர்.ிபளஸ் ன்யர் ைளன்னப நனநளநை யத்டம் 
டீ்ைர் ி. ஹநனர் ன்யர் தழனச்ெழ , ஜல்னர் ஆைழன ைபங்ை நனநளை 
யத்டம் 1957, 1962 ஹதர்தல் னடிவுைின் அடிப்ைனில் நனநளை ஸெய்த 
ஆய்வுைின்டி இஸ்ளநழனர் நதயளத அடிப்ைனில் யளக்ைிப்தழல் 
ன்ட ழனொணநளைழனேள்ட. (ைளநழக் அண்ை ஸளழடிைர் யகீ்ழ .ஸள.யி. 
ஆண்டுநர், 1988). ஹதெழனக் ைட்ெழைலக்குத்தளன் அயர்ைள் அதழைநளை 
யளக்ைிக்ைழன்ர். யகுப்னயளத இனக்ைங்ைளைத் ஹதளற்நிப்யைட்கு 
அயர்ைள் யளக்ைிப்தழல். 1952 ஹதர்தழல் இஸ்ளநழனபட யளக்குைில் 
65.41 ெதம் ஹதெழனக் ைட்ெழைலக்குத்தளன் யிலந்த. 1962இல் இட 75.2 ெதநளை 
அதழைரித்தட. ஸநளத்த நக்ைள் ஸதளைனில் ைழட்ைத்தட்ை 12 ெதம் ஹர் 
இஸ்ளநழனபளை இனந்டம்கூை னஸ்ழம் லீக் ைட்ெழனளல் 1957 ஹதர்தழல் 
ளபளலநன்த்தழற்கு ஒஹப ஒன உறுப்ிபனேம் , 1962இல் இபண்ஹை இபண்டு 
உறுப்ிர்ைனேம் நட்டுஹநஅனுப் னடிந்தட. இடவும் கூைக் 
ஹைபத்தழழனடதளன் ெளத்தழனநளனிற்று. கூட்ைணி இல்ளநல் ங்குஹந 
னஸ்ழம் லீக் ஸயற்ழ ஸ இனளட ன்டதளன் உண்நழ. 



7. அஸநரிக்ைளயிற்கும் அபனளைலக்கும் அல்ட இஸ்ஹபலுக்கும் யகுைள 
ளஸைளன்றுக்கும் ெண்ை யந்தளல் இங்ஹை இனக்கும் இஸ்ளநழனர் 
இஸ்ளநழ ளடுதளன் ஸயற்ழ ஸ ஹயண்டும் ¢ிறு ிபளர்த்தழைழளர்ைஹ? 

அப்டிப் ிபளர்த்தழத்தளல்கூை அதழல் ந்தத் தயறுநழல் ன்த ளம் 
னதழல் னரிந்ட ஸைளள் ஹயண்டும். ழனளனச் ெழந்தனேள் னளனம் 
அஸநரிக்ைளவும், இஸ்ஹபலும் இஸ்ளநழன ளடுைலக்ஸைதழபளைச் ஸெய்டயனம் 
அனளக்ைழனத்தங்ை ற்றுக் ஸைளள் னடினளட. யபளறு னபளவும் 
அஸநரிக்ை அய்ஹபளப்ின ளடுைலம் , ைழழஸ்தய நதனம் இஸ்ளநழனனக்கு 
தழபளைச் ஸெய்ட யந்த அீதழைள் பளம். ண்ஸணய் யம் 
ைண்டுிடிக்ைப்ட்ை ிகு , இஸ்ளநழன ளடுைள் ஸைளஞ்ெம் சுதளரித்டக் 
ஸைளள்த் ஸதளைங்ைழன ஹளடம் இன்வும் அஸநரிக்ை அய்ஹபளப்ினப் 
ன்ளட்டு ழறுயங்ைள்தளன் அந்த ண்ஸணய் யத்தனேம் 
ஸைளள்னடிக்ைழன். ÔரளÕயின் ஆட்ெழக்ைளத்தழல் ஈபளன் , அஸநரிக்ைளயின் 
டுிடினளைவும் ைத்தநளைவுஹந நளற்ப்ட்ைட. இந்தப் 
ின்ணினில்தளன் அஸநரிக்ை அய்ஹபளப்ின யல்பசுைலக்ஸைதழபளைவும் , 

ைழழஸ்தயக் ைளச்ெளப ஹநளண்நக்கு தழபளைவும் லைழ இஸ்ளநழன 
அடிப்ையளதத்த ளம் ளர்க்ை ஹயண்டும். ஹைளஹநினின் தநனில் 
ைஸற் லச்ெழன Ôஇஸ்ளநழனப் னபட்ெழÕ ன்ஹ யபளற்ளெழரினர்ைள் 
கூறுைழன்ர். அத அடிப்ையளதம் ச் ஸெளன்ளல்கூை அட அஸநரிக்ை 
ஹநளண்நனனேம், அடியனடி ரளயின் ஆட்ெழனனேம் தழர்த்த யைனில் 
இனக்கும் ழனில் னஹளக்ைழன நளற்ம் ற்டுத்டநஹளக்குைன் 
இனந்தட. ஆளல் அத்யளி தநனில் இங்ஹை உனயளகும் இந்ட 
நீட்னயளதம் ன்ட நளற்ங்ைலக்கு தழபளட. ளட்ைப் ின்ஹளக்ைழத் 
தள்லயட. யனணளெழபநத்த ழளட்ை னயட. இந்த யைனில் 
இஸ்ளநழன அடிப்ை யளதத்தனேம் , இந்ட நீட்ன யளதத்தனேம் 
ஹயறுடுத்தழப் ளர்க்ை ஹயண்டும். 

8. அப்டினளளல் இஸ்ளநழன நதம்தளன் உனர்ந்தட ன்ைழரீ்ைள? 

நதம் நக்ைின் அின். ந்த நதனம் நக்ைலக்கு தழபளடதளன் ன்ைழ 
ைனத்த ம்னைழயர்ைள் ளங்ைள். ஒன ெழறுளன்ந நத்தழதழற்ஸைதழபளை ஒன 



ஸனம்ளன்ந நதம் உள்ளட்டு அயிஹள , உை அயிஹள ஸளய்ப் 
ிபச்ெளபத்த யழநனளை ஹநற்ஸைளள்லம்ஹளட ளம் உண்நனக் 
ைண்ைழன ஹயண்டின யர்ைளை இனக்ைழஹளம்.தயிபவும் ந்த ஒன 
ஹளபளட்ைனம், அட நத அடிப்ைனிளதளை இனந்தளலும் ெரி , ஸநளமழ 
அடிப்ைனிளதளை இனந்தளலும் ெரி ின்ணி னில் ஒன அபெழனல் 
இனக்ைழட. அந்த யைனில் ின்ணினளனேள் உண்நை ளம் 
ைணக்ைழஸடுக்ை ஹயண்டினதளனினக்ைழட. இந்தழனளவுக்குள் ெளதழன ஸயன் 
நதநளைவும் ஒப்டீ்ையில் ெநத்டயத்தப்ஹடம் நதநளைவும் இஸ்ளம் 
நட்டுஹந உள்ட ன்தனேம்ளம் நந்ட யிைளைளட. 

9. ீங்ைள் ஸெளல்யஸதல்ளம் ெரி ஹளத்தளன் ஹதளன்று ைழட. ன்ளலும்.... 
இஸ்ளநழனர் நத்தழனில் நற்யர்ைக் ைளட்டிலும் நத அடிப்ைனிள 
ஒற்றுந கூடுதளை இனக்ைழஹத ? அயர்ைின் ளட்டுப் ற் ளம் ம் 
னடினேநள? 

ெழறுளன்நனிரின் உயின ளம் னரிந்ட ஸைளள் ஹயண்டும். 
இஸ்ளநழனரின்  உரிநைள் டிப்டினளைப் ழக்ைப்ட்டுள். அயர்ைள் 
நீதள ஸனநத ஸயழனேம் , யன்னனேம் அநப்ன ரீதழனளை 
அதழைரித்டள். அபசு , இபளடயம், த்தழரிைைள் ல்ளம் ஸயிப்ைனளை 
இஸ்ளநழனர்க்கு தழபளை உள். இத்தைன ளடைளப்ற் சூமழல் 
இஸ்ளநழனர் நதத்தழன் ஸனபளல் இணந்ட ழற்தனேம்  தங்ைின் 
அைனளங்ைக் ைளப்ளற்ழக் ஸைளள் னயதனேம்ளம் யிங்ைழக் 
ஸைளள் ஹயண்டும். அயர்ைின் நத உணர்வு தற்ைளப்ன ஹளக்ைழளட ; 

தளக்குதல் ஹளக்ைழளதல். ளட்டுப் ற்ழல் இஸ்ளநழனர் னளனக்கும் 
ெத்தயர்ைள் அல். சுதந்தழபப் ஹளபளட்ைத்தழல் அயர்ைின் ங்ை 
ற்ைஹய குழப்ிட்ஹைளம். இந்தழனளவுக்கும் அண்ை ளடுைலக்குநழைஹன 
ஹளர் னெண்ைஹளட இஸ்ளநழனரின் திப் ஸனந்தயர் ைளனிஹத நழல்த் 
அயர்ைள் இந்தழன ல்னக் ைளப்தற்ைளைத் தன நை அனுப்த் 
தனளர் ன்று கூழளர். 

ளட்டுப் ற்று ன்ஸதல்ளம் இனற்ைனள உணர்யல். ஹெளயினத் 
னினன் ஒன்ளை இனந்தஹளட ஒன ஜளர்ஜழனன் அல்ட உக்ஹபினட 



ளட்டுப் ற்று ன்ட ஹெளயினத் னைினனுக்கு யிசுயளெநளை இனப்ட. 
இன்று அங்ஹை ழந னழலும் நளழயிட்ைத ீங்ைள் அழயரீ்ைள். 
இன்று ஒன ஜளர்ஜழனன் நளஸ்ஹைளவுக்கு யிசுயளெநளை இனந்தளல் அதன் 
ஸனர் ளட்டுப் ற்று அல்; ஹதபெத் டஹபளைம். 

10. இஸ்ளம் அடிப்ைனில் யன்னனப் ஹளதழக்கும் நதந்தளஹ ? ஒன 
ைனில் குர் ஆனேம் ஒன ைனில் யளனேம் யத்டக் ஸைளண்டு 
நதத்தப் பப்னயடம், ெழ யணக்ைம் ஸெய்யர்ைள் நீட Ôஜழலளத்Õ (னிதப் 
ஹளர்) ைத்டயடம்தளஹ இஸ்ளநழனரின் நதக் ஸைளள்ை? 

இஸ்ளம் அடிப்ைனில் யன்னனப் ஹளதழக்கும் நதனநல் ; குர்ஆன் 
அடிப்ைச் ஸெய்தழ யன்னனேநல். Ôஇஸ்ளம்Õ ன் ஸெளல்ழன் 
ஸளனஹ Òஆண்ையனுக்கு அர்ப்ணித்டை ஸைளண்டு அநதழன 
ழளட்டுயடÓ ன்டதளன். ஒன இஸ்ளநழனன் நற்ஸளன 
நிதஅயன் ம்நதத்தச் ெளர்ந்தயளை இனந்தளலும் ெரி தழஹப 
ளர்க்கும்ஹளட Ôெளம் அஹய்க்கும் Õ ன்றுயளழ்த்த ஹயண்டும்.இதன் 
ஸளனள் Ôஉக்கு அநதழ உய்ைளகுை Õ ன்டதளன். அல்ளஹ் 
ைனணனளயர். (அல் பஹ்நளன்); ஆறுதல் அிப்யர் (அல் பலமீ்), ைனண 
நழகுந்த அல்ளஹ் னளர்நீடம் ஹதயனற் யன்னனப் ஹளதழக்ைச் 
ஸெளல்யில். 

நதத்தப் பப்னயதழல் யன்னக்கு நட்டுநல். யற்னறுத்தலுக்கும் 
இைநழல் ன்ைழட குர்ஆன் ( 2:256). இந்த யரிைலக்கு யிக்ைம் ஸெளல் 
யந்த நவுளள னைம்நதழ , Òைத்தழன யத்டக் ஸைளண்டு நதத்தப் 
பப்னநளறு ிைள் ளனைம் ஸெளன்தளை அயடெறு ஸெய்யர்ைலக்கு இடஹய 
தழல். அதழைளபம் ைனிலுள் ஹளட Ôநதத்தழல் ைட்ைளனநழல் Õ ன்ைழ 
ஸைளள்ைன இஸ்ளநழனர் ைைிடிப்ட னைைழனம் Ó ன்ைழளர். 
அல்ளயத் தயிபஹயறு ைைவு யணங்குஹயளப அயடெறு ஸெய்னக் 
கூைளட ன்று ஸெளல்லும் குர்ஆன் ( 6:109) நற் ைைவு யணங்குஹயளனைன் 
ஒஹப ெனெைநளய் இணந்ட யளமஹயண்டும் ன்தனேம் யழனேறுத்டைழட. 
Òஇல்ளயிட்ைளல் அல்ளஹ் உங்ை நட்டும் தினளை அல்யள 
ைத்தழனப்ளர்Ó ன்ட இஸ்ளநழன இயளக்கு (5:48). 



இதன் ஸளனள் இஸ்ளநழல் யன்னனின் அைனளஹந இல் 
ன்தல்; ல்ள நதங்ைனேம் ஹளஹய இஸ்ளனம் ஹளர்க்ைத்தழல் 
யன்னனப் ிபஹனளைழப்த ஆதரிக்ைழட. ஹளர்க்ைத்தழல் இபத்த 
உவுைஹனளர் நீட கூை யன்னனப் ிபஹனளைழக்ைத் தனங்ை 
ஹயண்டினதழல் ன்று ைவதள உஹதெம் ஸெய்னயில்னள ைழனஷ்ணன் ? 

Ôஜழலளத்Õ ன்ைழ னிதப் ஹளனம் இப்டி ஒன சூம னயத்டச் 
ஸெளல்ப்ட்ைடதளன். 

Ôஜழலளத்Õ ன்ட நதத்தப் பப்னயதற்ைள ஹளர் அல். அட 
ஒடுக்குனக்கு தழபளஹளர். Ôநக்ைளÕயில் இனந்தயபனிலும் 
ÔநதழளÕயில் அைக்ைம் னகுந்த ஸைளஞ்ெளள் யபனிலும்கூை னைம்நட 
ி அயர்ைள் யன்ன ற்ழனேம் Ôஜழலளத்Õ ற்ழனேம் ஹெயில். 
ிைலைன் ஸெய்ட ஸைளண்ை ஒப்ந்தத நீழ ÔஅபளினளÕயிழனந்ஹத 
இஸ்ளத்த ஒமழத்டயிை ஹயண்டும் ன்ைழ ைங்ைணத்டைன் நளற்று 
ம்ிக்ைனளர்ைள் ஹளர் ஸதளைங்ைழனஹளடதளன் அயர் யன்ன 
ற்ழப்ஹெத் ஸதளைங்ைழளர். ஹளபக்கூை Ôஅல்ளஹ்யின் யமழனிள 
ஹளர்Õ வும் Ôிெளெழன் யமழனிள ஹளர் Õ வும் ிரித்டப் ஹசுைழட 
குர்ஆன் ( 4:75). நவுளள னைம்நதழ கூறுைழளர் Òநக்ைளயிழனந்ட ஒடுக்கு 
னனளர்ைின் ஸைளடுந தளளநல் னடிந்தயர் ைஸல்ளம் தப்ிஹனளடின 
ின்ர் யீநளயர்ைள் நட்டும் அங்ஹைஹன தங்ை ஹரிட்ைட. அத்தைன 
யீர்ைலம், ஸண்ைலம், குமந்தைலம் ஸதளைர்ந்ட தளக்ைப்ட்ைஹளட , 

அயர்ைக் ைளப்ளற் ஹளரில் இங்ைச் ஸெளன்ளர் ிைள் ளனைம். 
ஒடுக்குனனளரிைநழனந்ட ஒடுக்ைப்ட்ையர்ைக் ைளப்ளற்றுயதற்ைள 
ஹளர்தளன் அல்ளஹ்யின் யமழனிள ஹளர் ஒடுக்குயதற்கும் 
ஆக்பநழப்தற்குநள ஹளர் ிெளரின் யமழனிள ஹளர்(தளகுத்) Ó. ஆக்ைழபநழப்னப் 
ஹளப குர்ஆன் நறுக்ைழட (2:190). 

ந்த யமழளட்டு இல்த்தனேம் இடிக்ைக்கூைளட வும் குர்ஆன் 
ைட்ைனிடுைழட. ஸில் Òல்ள யமழளட்டு இல்ங்ைிலும் ஒழப்ட 
அல்ளஹ்யின் தழனப்ஸனர்தளன் Ó (22:40). இஸ்ளநழனபல்ளதயர் நீட 
யன்ன ிபஹனளைழக்ைப்ை ஹயண்டும் ச் ஸெளல்யதளை குர்-ஆிழனந்ட 
ஹநற்ஹைளள் ைளட்ைப்டும் ந்த யரினேஹந இஸ்ளந ற்றுக்ஸைளள்ளத 



ைளபணத்தழற்ைளைத் திர்ைள் தளக்ைப்ை ஹயண்டும் ன்ைழ அர்த்தத்தழல் 
ஸெளல்ப்ட்ைய அல். ஒப்ந்தத்த நீழ ழனளனத்டக்குப் னம்ளைத் 
தளங்ைள் தளக்ைப்டும்ஹளட ஹநற்ஸைளள் ஹயண்டின யன்னதளன் அட. 
அதழலும்கூை, Òெழ யணக்ைம் ஸெய்ஹயளர் னளஹபனும் ளடைளப்னத் ஹதய 
 உங்ைிைம் யந்தளல் அயனக்குப் ளடைளப்ன அினேங்ைள். ளடைளப்ள 
இைத்தழல் அயப ஹெர்ப்ிப்ட உங்ைள் ைைநÓ ன்ைழட குர்ஆர் (9:6). 

11. அப்டினளளல் ஹயஸந்த நதத்தக் ைளட்டிலும் இஸ்ளத்த ன் 
இந்டக்ைள் ஸயறுக்ைழளர்ைள்? 

நறுடினேம் ஸெளல்ைழஹன். ஸளத்தம் ஸளடயளை இந்டைைள் ன்று 
ஸெளல்ளதீர்ைள். ெளதளபண நக்ைள் ஸயறுப்ில்ளநல் ெஹைளதர்ைளைத்தளன் 
யளழ்ைழளர்ைள். யைநளழங்ைில்  இைங்ைில் ஸனர் , உை ஹளன் 
அம்ெங்ை யத்ட இஸ்ளநழனபனேம் இந்டைைனேம் ிரித்டயிை 
னடினளட. தநழழ்ளட்டுக் ைழபளநங்ைில் இஸ்ளநழனனம் இந்டக்ைலம் 
உவுன ஸெளல்ழ யளழ்யட உங்ைலக்குத் ஸதரினேந்தளஹ? 

12. ெரி, ஆர்.ஸ்.ஸ்., யிசுய இந்ட ரிரத் , ளபதீன ஜதள ஹளன் இந்ட 
நதஸயழ அநப்னைள் நற் நதங்ைக் ைளட்டிலும் இஸ்ளத்த 
குழயப்ஹதன்? 

இதற்குப்  ைளபணங்ைள் உண்டு. னதழல்: இந்ட நதத்தழற்கு அடுத்த ஸரின 
நதம் இஸ்ளம். ெழ நளயட்ைங்ைில் இஸ்ளநழனர் ஸனம்ளன்நனளைக் 
கூை உள்ர். அடுத்தட: யபளற்று ரீதழனளய் இஸ்ளநழனப ÔதழரிÕனளை 
ழறுத்டயட ிட. இத னன்ஹ யிக்ைழனேள்ஹளம். ைைெழனளை: இந்ட 
நதத்தழன் அடிப்ைைள யனணளெழபநம் , ெளதழக் ஸைளடுந , தீண்ைளந 
ஆைழனயற்றுக்கு ஒன ெரினள ெயளளை யிங்குயட இஸ்ளம்தளன். 
ைழழஸ்தயம் உட்ைப் ி நதங்ைள் ெளதழக்குப் ழனளஹளட இஸ்ளம் 
நட்டுஹந ெளதழன ஸயன்ட.இதளல்தளன் ஆர்.ஸ்.ஸ். ழறுயர் குன 
ஹைளல்யளல்ைர், Òளன்கு யனணம் ன்ைழ நட ெனெை அநப்ில் னதழல் 
தனிட்ை நதம் இஸ்ளம்தளன். இந்தழனளயில் டேமந்த இஸ்ளம் நட 
ெளதழ யர்க்ைச் ெனெை அநப்ிற்குச் ெயளளய் இனந்தட Ó  யனிஸரிந்தளர். 
ஆர்.ஸ்.ஸ்., ளபதீன ஜதள ஹளன்ய யனணளெழபநத்தப் ஹடய. 



Ôஇநளெப் ிபஹதெÕ நளழப் ளபதழன ஜதள அபசு தயினிழனந்த ஸைளஞ்ெ 
ைளத்தழல் ஸெய்த ைளரினங்ைிஸளன்று ÔநணழÕ ன் இைத்தழல் ÔநனுÕ 

ஹைளனிப்  ஹைளடி னொளய் ஸெவு ஸெய்ட னடப்ித்தட. இயர்ைள் 
இஸ்ளந னதன்ந தழரினளைக் ைனதளநல் ஹயஸன் ஸெய்யளர்ைள்? 

 

னென்று: னக்ைணிக்ைப்டும் இஸ்ளநழனர் 

1. இஸ்ளநழனபட ன்ைள் ஸதளைர்ந்ட னக்ைணிக்ைப்ட்டு யனயதளை னன்ன 
ஒனன குழப்ிட்டீர்ைள். யிக்ை னடினேநள? 

னடினேம். ைளசுநீர் யிெனத்தழல் அய்.ள. அயத் தீர்நளத்தழற்கு தழபளைவும் 
ஸைளடுத்தயளக்குறுதழன நீழனேம் இந்தழன அபசு ைந்ட ஸைளள்யதழழனந்ட 
ஸதளைங்ைளம். ைளஷ்நீர் நக்ைின் தயபள ஹரக் அப்டல்ள 
ைழட்ைத்தட்ை இனத்தழபண்டு ஆண்டுைலக்கும் ஹநளைச் ெழ 
யக்ைப்ட்டினந்தட உங்ைலக்குத் ஸதரிந்தழனக்கும். அப்னம் , 

ஸயௌ¢னபளட்ெழனில் 1907னதல் இஸ்ளநழனர்க்குத் ஹதர்தழலும் ஹய 
யளய்ப்ிலும் இைஒடக்ைவடு அிக்ைப்ட்டினந்தட. நழைவும் ின்தங்ைழன 
ழனிலுள்யர்ைளை இனந்டம் Òசுதந்தழபத்தழற்குÓப் ின் அந்த உரிநைள் 
அயர்ைலக்கு நறுக்ைப்ட்டுள். இத னன்ின்று ஸெனல்டுத்தழனயர் 
ெர்தளர் ஹைல். ஸநளமழயளரி நளழங்ைள் ன்ட அடிப்ைனில் ஒன 
ெளனைக் ஹைளரிக்ைதளன் ன்ளலும் அடகூை இஸ்ளநழனனக்குப் ளதழப் 
ளைஹய னடிந்தட. யை ளட்டில்ஸனம்ளள இஸ்ளநழனரின் தளய்ஸநளமழ 
உனட. ஆளலும் உனட ஸநளமழக்ைள நளழம் டநழல். நளழ ஆட்ெழ 
ஸநளமழனளை அநனளத ைளபணத்தளல் உனடஸநளமழ யர்ச்ெழக்ைள 
ஸெனல்ளடுைள் இல்ளநற் ஹளனி. யி.ி.ெழங் உத்தழபப்ிபஹதெ னதல்யபளை 
இனந்தஹளட உனட ஸநளமழன நளழத்தழன் இபண்ைளயட ஆட்ெழ 
ஸநளமழனளக்ை நஹெளதள ஸைளண்டு யந்தளர். ெட்ைநன்த்தழல் ழஹயற்ப்ட்டு , 

ையர்னம் ைஸனலத்டப் ஹளட்டுயிட்ைளர். ினும் இந்தழபள ைளந்தழனின் 
ஆட்ெழனில் குடினபசுத் தயரின் ைஸனலத்ட அம்நஹெளதளவுக்கு 
நறுக்ைப்ட்ைட. ஹய இன்றுயப அட ெட்ைநளக்ைப்ையில். 
ஒனன உனதத் தளய்ஸநளமழனளைக் ஸைளண்ை த்ட ெட்ைநன் 



உறுப்ிர்ைள் தங்ைள் தளய்ஸநளமழனில்தளன் உறுதழஸநளமழ டுப்ஹளம் ச் 
ஸெளன்ஹளட ைளங்ைழபஸ் ைட்ெழனிர் அத அனுநதழக்ையில். அடுத்ட 
ÔஅழைளரிÕலுள் இஸ்ளநழனப் ல்ைக்ைமைம் இஸ்ளநழனர் 
ஸனநப்ட்டுக் ஸைளள்லம் ழறுயங்ைில் ஒன்று. இதனுைன 
ெழறுளன்ந உரிந ளடைளக்ைப்ை ஹயண்டும் ன்ட ஒன ழனளனநள 
ஹைளரிக்ை. இன்றுயப இட ழஹயற்ப்ைளதஹதளடு இனக்ைழ 
அதழைளபங்ைலம் ழக்ைப்ட்டுள். 1971 ஹதர்தல் அழக்ைனிஹஹன இட 
குழத்டக் ைளங்ைழபஸ் ைட்ெழ இஸ்ளநழனனக்கு யளக்குறுதழ அித்தழனந்தட. 
ஆளல் ஹதர்தழல் ஸயன்ின் 1972 ஹந நளதத்தழல் ல்ைக்ைைமை 
அதழைளபங்ைள் ஹநலும் குறுக்ைப் ட்ை. ல்ைக் ைமைங்ைலக்கு 
நட்டுநல்; ைல்லூரிைலக்ஹை சுனளட்ெழ  ஸைளடுக்ை ஹயண்டும் ன்தல்ளம் 
அபசுக் ஸைளள்ை னளை இனக்கும் ஹளட இஸ்ளநழனப் ல்ையக் 
ைமைத்டக்கு நட்டும் இந்தக் ைதழ. 1947ஆட்ெழ நளற்த்தழற்குப் ின்ன னதன் 
னதழல் இஸ்ளநழனர் தங்ைள் ைல்யி உரிநக்ைளை யதீழனில் இங்ைழனட 
இந்தப் ிபச்ெழக்ைளைத்தளன். (ஜஷன் 72). இன்று, அதளயட ள.ஜ.ை. 
ஆட்ெழஹனழன ிகு ழந ஹநளெநளைழனேள்ட. ெநீத்தழல் ( 2003 இறுதழ) 
அழைளர் ல்ைக்ைமை உரிநைில் நீண்டும் தனிட்டுள்ட. இதத் 
ஸதளைர்ந்ட ற்ட்ை நதக் ையபத்தழல் இஸ்ளநழனர் ஸைளல்ப்ட்ைர் 
யிபயில் ஃெளளத், யளபணளெழ ஹளன் இைங்ைலக்கும் இஸ்ளநழனனக்கு 
தழபள யன்ன பயினட. இன்றுயப இந்த யன்ன 
ஸதளைர்ைதனளை இனக்ைழட. ஹநலும் ஹநலும் இந்தழன அபெழனல் ன்ட 
யகுப்னயளத நனநளைழ யனயஸதன்ட அயர்ைின் யனந்தத்தக்ை ழன 
இபட்டிப்ளக்ைழ யிட்ைட. 

2. அபெழனல் யகுப்னயளத நனநளைழட  த யத்டச் ஸெளல்ைழரீ்ைள்? 

ஆட்ெழனளர்ைள், அபெழனல் ைட்ெழைள் , அதழைளரிைள் ப் னம் தங்ைப்ை 
ஸனநழதத்டைன் அைனளம் ைண்டு இனங்கும் ழ லடைின் 
ிற்குதழனில் இந்தழபள ைளந்தழனின் ைளத்தழல் ஸதளைங்ைழ இன்று 
உச்ெநைந்டள்ட. ைளஷ்நீர் ிபச்ெழனில்ஹன ைந்ட ஸைளண்ைதற்கு ந்த 
ழனளனனம் ைற்ிக்ை இனளட ன்ளலும் அடிப்ைனில் அயரிைம் 
நதச்ெளர்ின்நக் ைனத்டக்ைள் ஹநஹளங்ைழ இனந்த. இந்தழனள ஹளன் 



ஒனளடு நதச்ெளர்ின்நனத்தளன் ைைப்ிடிக்ை னடீனேம் ன்தத் 
தழனம் யழனேறுத்தழ யந்த அயர் , Ôஇஸ்ளநழனர் தங்ை இபண்ைளம் தபக் 
கூடிநக்ைளைக் ைனதளத ழன ற்டுத்டந ஸளறுப்ன இந்டக்ைிைம் 
தளன் உள்ட ன்ளர். இந்ட நதயளதத்தத் ஸதளைர்ந்ட இந்டக்ைிைம்தளன் 
உள்ட ன்ளர். இந்ட நதயளதத்தத் ஸதளைர்ந்ட ைண்டித்ட யந்தளர். நளழ 
னதநச்ெர்ைள் னென்று நதங்ைலக்கு ஒனன அபசுத்ட , இபளடயம், 

ைளயல்ட ஹளன்யற்ழல் இஸ்ளநழனர்க்கு உரின ங்ைிக்ைப்டுைழதள 
ன்ட குழத்ட நத்தழன அபசுக்கு அழக்ைைள் அனுப் ஹயண்டும் ன்த 
ைனனளக்ைழனினந்தளர். ினும் ஹைளயிந்த யல்ந்த் , ெர்தளர் ஹைல் 
ஹளன் தட ெை அநச்ெர்ைள் இந்ட யகுப்னயளத உணர்ஹயளடு 
ஸெனல்ட்ைஹளட ஹனயளல் யனந்த நட்டுஹந னடிந்தட. இந்தழனளயின் 
னதலும் ைைெழனேநள நதச்ெளர்ற் ிபதநர் ன்று ஹனயச் 
ஸெளல்ளம். இந்தழபளயின் ஆட்ெழனில் ழந நளழனட. உனட , 

இஸ்ளநழனப் ல்ைக்ைமைம் ஆைழன யியைளபங்ைில் அயர் ைந்ட 
ஸைளண்ைட ற்ழ னன்ஹ குழப்ிட்ஹைன். ஸயிப்ைனளை அயர்தன் 
இந்ட நதயளதச் ெக்தழைலைன் இணத்டக் ஸைளண்ைளர். யிசுய இந்ட ரிரத் , 

அரித்டயளபளயில் ளபதநளதள ஹைளனில் ைட்டின ஹளட ( 1983) அயஹப ஹரில் 
ஸென்று தழந்ட யத்தளர். அஸநரிக்ைளயில் Ôழனைனளர்க் ைம்ஸ் Õ 

த்தழரிைக்கு அித்த ஹட்டினில் (ஆைஸ்டு 82), Ôபளநள அபளினப் ணம் 
இந்தழனளயிற்கு யனைழட. தளழ்த்தப்ட்ையர்ை நதம் நளற்ப் ஸன 
னனற்ெழைள் ஸெய்னப்டுைழன் Õ ன்ளர். ஹரக் அப்டல்ள தநனில் 
இஸ்ளநழனப் ளபளலநன் உறுப்ிர்ைள் அயபச் ெந்தழத்ட னனிை 
யந்தஹளட (ஆை ¢. 73) இஸ்ளநழனர் தழர்க்ைட்ெழை ஆதரிப்த குற்ம் 
ெளட்டிளர். 1982 யம்ரில் 41 ளபளலநன் உறுப்ிர்ைள் இந்தழபளயச் 
ெந்தழத்ட இஸ்ளநழனர் ிபச்ெழைள் ஸதளைர்ளை நனு ஒன்க் 
ஸைளடுத்தர். இி ைளங்ைழபஸ் ைட்ெழனிலுள் இஸ்ளநழனப் ளபளலநன் 
உறுப்ிர்ைள் இதப இஸ்ளநழன உறுப்ிர்ைஹளடு ஹெர்ந்ட யந்ட நனு 
ஸைளடுக்ைக் கூைளட  (ஜ. 83) அடுத்த நளதஹந உத்தபயிட்ைளர். இயபட 
ஆட்ெழனில்தளன் ஸநளபதளளத் , நீபட் ஹளன் இைஙைில் நதக் ையபங்ைில் 
ஆனிபக்ைணக்ைள இஸ்ளநழனர் ஸைளல்ப்ட்ைர். 



இந்தக்ையபத்தழஸல்ளம் ி..ெழ. ப்டும் Ôனபளயின்ெழனல் ஆனேதப் 
ைÕஸயிப்ைனளைஹய இஸ்ளநழனனக்கு தழபளை இனந்தத 
உச்ெீதழநன்ம் உட்ை னம் ைண்டித்தஹளட இந்தழபள ி..ெழன 
ஆதரித்டப் ஹெழளர் (ி. 24, 83). ஹதர்தல் யளக்குறுதழை 
ழஹயற்ளயிட்ைளல் தளங்ைள் த்டமனளந இனக்ைம் ஸதளைங்ைப் 
ஹளயதளை இஸ்ளநழனர் அழயித்தஹளட (ஜ. 24, 83) அதக் ைடுநனளய் 
தழர்த்ட, Ôவ்யவு அநதழனளை ீங்ைள் அதக் ைடுநனளய் 
தழர்த்ட,Ôவ்யவு அநதழனளய் ீங்ைள் ஹளபளடிளலும் அட ைளங்ைழபசுக்கு 
தழபளதளைத்தளன் ஸளனள்டும். ீங்ைள் ஒத்டமத்தளல்தளன் ங்ைளல் 
இந்ட நதஸயழனக் ைட்டுப்டுத்த னடினேம் Ó ன்று நழபட்டிளர் (ிப். 10, 83). 

Ô1985ஆம் ஆண்டின் ஸதளல்ழனல் ெழன்ங்ைள் ளடைளப்னச் ெட்ைத்தழன் Õ 5() 

ிரியின்டி ளடைளக்ைப்ட்ை இைங்ைஸன்ளலும் யமழடும் தங்ைிளல் 
அதழல் நக்ைள் யமழளடு ஸெய்ன உரிந அிக்ைப்ட்டுள்ட. ஆளல்டில்ழ 
Ôெப்தர்ஜங் நசூதழ Õ உட்ை  இஸ்ளநழன யமழளட்டுத் தங்ைள் 
ளடைளக்ைப்ட்ை இைங்ைள் க் ைளபணம் ைளட்ைப்ட்டு இஸ்ளநழனர்க்கு 
யமழளட்டு உரிந நறுக்ைப்ட்டு யனைழட. ஜதள ஆட்ெழக்ைளத்தழல் இந்தச் 
ெட்ைப்னர்யநள யமழளட்டு உரிந இஸ்ளநழனர்க்கு யமங்ைப்ட்ைட (ஹந. 
79). நீண்டும் இந்தழபள ஆட்ெழனில் இவ்வுரிந ழக்ைப்ட்ைட (ஸெப். 5, 83). 

பளஜவீ்ைளந்தழ நழை ஸயிப்ைனளைஹய இந்டநதச் ெக்தழைலைன் கூட்டு 
யத்டக் ஸைளண்ைதனேம் ஆர்.ஸ்.ஸ். அயப ஆதரித்ததனேம் ளம் 
அழஹயளம். ஒன க்ைம் ரள ளனு யமக்ைழல் இஸ்ளநழன நதயளதச் 
ெக்தழைத் தழனப்தழப்டுத்தச் ெட்ைம் இனற்ழக் ஸைளண்ஹை ளர் நசூதழனில் 
பளந யமழளடு ஸெய்ன அனுநதழனித்ட இன்ன ஸைளடுநைலக்ஸைல்ளம் 
ைளபணநள ைதன யிக்ை ஹயண்டினதழல். ஸனம்ஸளறுப்ள 
தயிைில் இனப் யர்ைள் அடிக்ைடி ெங்ைபளச்ெளரி ஹளன் நதத் 
தயர்ைச் ெந்தழத்ட ஆஹளெைனிம் , ஆெழைனேம் ஸறுயட , 

அதப் த்தழரிைைில் யிம்பம் ஸெய்யட ன்ஸதல்ளம் இந்தழபள , 

பளஜவீ், ஆர். ஸயங்ைட்பளநன் ஆைழஹனளரின் ைளத்தழல் உச்ெநைந்தட. இந்த 
ையடிக்ைைஹளடு அபசு , இபளடயம் ஹளன்யற்ழல் உனர்ெளதழ 
இந்டக்ைின் ஆதழக்ைத்தனேம் , அயற்ழல் இஸ்ளநழனர் 



னக்ைணி¢க்ைப்டுதனேம் இணத்டப் ளர்த்தளல் நட அபெழனல் 
இந்டநனநளைழனினப்ட யிங்கும். ெநீத்தழல் ைளஞ்ெழ ெங்ைபளச்ெளரி 
டைற்ளண்டுயிமள ஸைளண்ைளைப் ட்ைஹளட பெழம்நபளவ் ஓஹைளடி 
யந்ததனிம் அந்த யிமளயிற்குத் ஸதக்ைளட்ெழ நற்றும் ளர்ப்ப் 
த்தழரிைைள் அித்த யிம்பங்ைனேம் ழத்டப் ளனங்ைள். ள.ஜ.ை. 
ஆட்ெழனில் ெங்ைபளச்ெளரினின் அபெழனல் தனடீுைள் ற்ழ யிக்ை 
ஹயண்டினதழல். நசூதழ இைத்தழல் ஹைளனில் ைட்டுைழ ிபச்ெழ னில் 
யளஜ்ஹனி ஸஜஹனந்தழபப அமத்டப் ஹசுைழளர். ஸஜனழதள அயர் இட்ை 
ஆணன ற்று நதநளற்த்தைச் ெட்ைம் ஸைளண்டு யனைழளர். அபசு 
ழைழ்ச்ெழைள்அத்தழலும் இந்ட நதக் ைைவுள்ைலக்குப் னெ ஸெய்யட , ஹயத 
நந்தழபங்ைள் ஓடயட ன்ஸதல்ளம் இ¢று யமக்ைநளைழயிட்ை. 

3. அபசுப் ணிைில் இஸ்ளநழனனக்கு உரின ங்ைிக்ைப்ையில் ன்று 
ஸெளல்ைழரீ்ைள? 

ஆம். இந்தழனளயிலுள் ஸநளத்த நக்ைள் ஸதளைனில் 11.8 ெதம் இஸ்ளநழனர் 
உள்ர். ஆளல் உனர் அபெதழைளரிைள் நட்ைத்தழல் இஸ்ளநழனர் ந்த 
அவு உள்ர் ன்று ளனங்ைள். 

அைழ இந்தழனள 

தயி ஸநளத்த இஸ்ளநழன ெதயதீக் ஆண்டு  

 ண்ணிக்ை அதழைளரிைள் ைணக்ைழல்  

   இஸ்ளநழனர் 

அய்..ஸ். 4195 90 2,14 1984 

அய்.ி.ஸ். 2222 67 3.0 1983 

ஹநஹனேள்ட அைழ இந்தழனக் ைணக்ைவடு. தநழமைத்தழல் ழந ன் 
ஸதரினேநள? ைவஹம ளனங்ைள். தநழமைத்தழல் இஸ்ளநழன ¢ நக்ைள் ஸதளை யதீம் 
5.2 ெதம். 

தநழழ்ளடு 



தயி ஸநளத்த இஸ்ளநழன ெதயதீக் ஆண்டு  

 ண்ணிக்ை அதழைளரிைள் ைணக்ைழல்  

   இஸ்ளநழனர் 

அய்..ஸ். 272 3 31.10 1984 

அய்.ி.ஸ். 111 3 02.7 1983 

நன அபெழன் டில்ழத் தநச் ஸெனைத்தழல் உள் ழனக் ைவஹம 
ளனங்ைள். ஸநளத்த ெத்ஸதளைனில் 11.8 ெதநளை உள் 
இஸ்ளநழனர்ைலக்ைள ிபதழழதழத்டயம் இட ( 1971ஆம் ஆண்டு யியபம்). 
இன்று இந்த ண்ணிக்ை ஹநலும் குந்டள்ட. 

தயி ஸநளத்த இஸ்ளநழன ெதயதீக்  

 ண்ணிக்ை அதழைளரிைள் ைணக்ைழல்  

   இஸ்ளநழனர் 

ஹதர்வுழ 140 02 1.43 

அதழைளரி 

னதல்ழ 395 05 1.27 

அதழைளரி 

ிரிவு 1666 12 0.27 

அதழைளரி 

உதயினளர் 4507 19 0.42 

சுனக்ஸைலத்தளர்ைள் 

தயி ஸநளத்த இஸ்ளநழன ெதயதீக் ஆண்டு  

 ண்ணிக்ை அதழைளரிைள் ைணக்ைழல்  



   இஸ்ளநழனர் 

ஹதர்வுழ 130 00 0 

னதல்ழ 155 00 0 

இபண்டு+னென்ளம் 3280 08 0.24 

ழைள் 

லத்தர்ைள் 

தயி ஸநளத்த இஸ்ளநழன ெதயதீக் ஆண்டு  

 ண்ணிக்ை அதழைளரிைள் ைணக்ைழல்  

   இஸ்ளநழனர் 

ஹநல்ழ 2511 09 0.36 

ைவழ்ழ 6588 30 0.46 

ளன்ைளம் ழ 5383 39 0.73 

ஊமழனர்ைள் 

4. தினளர் ழறுயங்ைில் ழந பயளனில் ச் ஸெளல் 
னடினேநள? 

அங்கு இதயிை ஹநளெம்.ைவஹமனேள் 1984ஆம் ஆண்டின் னள்ி யியபங்ைப் 
ளனங்ைஹன். ண்ைள் ல்ளம் ெதயதீக் ைணக்ைழல் இஸ்ளநழனரின் 
ங்ைக் குழக்ைழன். 

தினளர் ழறுயங்ைள் 

ழறுயம் அதழைளரிைள் ைண்ைளணிப்ளர்ைள் ஸதளமழளர்ைள்  

டிஸ்ஹைள 4.1 5.6 10.3 

ஸைக்ஸ்நளஹைள 0 0.30 4.4 



நத்ளல் 0 1.72 3.53 

ைளழஹைள 0.68 0 10.02 

நலழந்த்பள & 1.48 2.25 5.02 

நலழந்த்பள 

ஆர்ஹை 3.30 3.00 11.90 

ஹஜஹை ஸதளமழல் 2.63 3.28 5.41 

ழறுயங்ைள் 

இந்தழனன் 0 2.33 7.09 

க்ஸ்ப்ஹளெழவ்ஸ் 

ஹநற்குழத்த னள்ியியபங்ைள் ல்ளம் ெழறுளன்நக் குல 
அழக்ைனிழனந்ட ஸதளகுக்ைப்ட்ைய. Ôைளநழக் அண்ட் ஸளழடிக்ைல் 
யகீ்ழÕ இதழ்ைிலும் (ஆண்டு நர் 88, ஜஷ 29, 89) ஒய்.ஜழ. ளக்ஹை 
லதழனேள் Ôசுதந்தழபத்தழற்குப் ின் இஸ்ளநழனனம் தளழ்த்தப்ட்ஹைளனம் Õ 

ன் டைழலும் ைளணளம். 

ஹைளனனத்டெர், அைநதளளத், ஸென், ம்ளய் ஹளன் ஸதளமழல் ைபங்ைில் 
ஹநற்ஸைளள்ப்ட்ை ஆய்வுைின்டி இங்ஸைல்ளம் ஸதளமழற்ெளைில் 
ணினரினேம் இஸ்ளநழனரின் ண்ணிக்ை ஆண்டுக்ைளண்டு 
குந்டஸைளண்ஹை யனைழட ன்தனேம் ஆய்வு னடிவுைள் ைளட்டுைழன். 

தநழழ்ளட்டில் இஸ்ளநழனர் அதழைம் ணினரினேம் ஸதளமழல் ட ஸதரினேநள? யை 
ஆர்க்ைளடு நளயட்ைத்தழலுள் ஹதளல் திடும் ஸதளமழற்ெளைில் 
இஸ்ளநழனர் அதழைம் ஹய யளய்ப்னப் ஸறுைழன்ர் ( 32 ெதம்). ன் 
ஸதரினேநள? இந்த ஹய நழைவும் அசுத்நள , இமழயள, ஆஹபளக்ைழனக் ஹைைள 
ஹய. ளபம்ரினநளை இமழயளைக் ைனதப்டும் இவ்ஹயனத் 
தளழ்த்தப்ட்ையர்ைலம் (60 ெதம்) இஸ்ளநழனனஹந ஸெய்ட யந்தர். இன்றும் 
கூை உனர்ெளதழ இந்டக்ைள் இந்த ஹயனச் ஸெய்யதழல். இனந்தழப 



இனக்குர்ைள், லத்தர்ைள் ஹளன் ஹயைில் நட்டுஹந ங்கு 
ஸறுைழன்ர். ஹதள ஊயத்தல் , நனிர் ிடுங்குதல் ஹளன் 
ஹயை இஸ்ளநழனர் , தளழ்த்தப்ட்ையர் நற்றும் ஸண்ைள் நட்டுஹந 
ஸெய்ைழன்ர். (ளர்க்ை ஹபள. ன். ெர்தளர்ைளன் , Ôயளணினம்ளடி ஹதளல் 
ஸதளமழளரின் ெனெைப் ஸளனளதளப ழ Õ அச்ெழல் ஸயியபளத ம்.ி. 
ஆய்வு). 

5. இபளடயம், ைளயல்ட ஆைழனயற்ழல் இஸ்ளநழனனக்கு உரின 
ங்ைிக்ைப்ட்டுள்தள? 

இல். யகுப்னக் ையபங்ைில் இஸ்ளநழனர் ஸைளல்ப்டுயஸதன்ட 
இந்ட நத ஸயழனர்ைளல் நட்டுநல் , இபளடயம் நற்றும் ைளயல்டனளல் 
ஸைளல்ப்டுயடதளன் அதழைம். ீதழதழைள் தளர்குண்ஹை , பளஹஜந்தர் ெச்ெளர் 
ஆைழஹனளர் தநனில் ைளஷ்நீரில் இபளடயக் ஸைளடுநைள் ற்ழ 
ஆபளய்ந்த குல சுட்டிக்ைளட்டினேள் ஒன ெம்யம் ( 31.3.90) இங்ஹை 
குழப்ிைத்தக்ைட. ஒன ஆெழரினரின் யடீ்டிற்குள் Ôடினைென்Õ டித்டக் 
ஸைளண்டினந்த நளணயர்ை யரிெனளய் ழறுத்தழப் ஸனபக் ஹைட்டு 
இஸ்ளநழன நளணயப நட்டும் சுட்டுக் ஸைளன்ழனக்ைழட இந்தழன 
இபளடயம். Ôெர்யஹதெ ஸளடநன்ிப்னச் ெ ) Õன்ைழ நித உரிந 
அநப்ன ஸளடயளை அபெழன் நித உரிந நீல்ை நட்டுஹநஆய்வு 
ஸெய்னேம் ஒனஅநப்ன. ஆளலும் 1987இல் நீபட்டில் ைந்த யகுப்னக் 
ையபத்த அட ஆபளய்ந்தட. ஆளலும் 1987இல் நீபட்டில் ைந்த யகுப்னக் 
ையபத்த அட ஆபளய்ந்தட. ி..ெழ. ைனிர் இஸ்ளநழனர்ை 
ளரினில் ற்ழச் ஸென்று 130 ஹப ஆற்ங்ைபனில் ழற்ை யத்டச் சுட்டுக் 
ஸைளன்று ஆறுக்குள் தள்ின ஸைளடுநன அட ைண்டித்டள்ட. ஒன 
ைட்டிைத்தழல் னட இஸ்ளநழனர் உனிஹபளடு யத்டை 
ஸைளலத்தப்ட்ைதற்கும் ி..ெழ. தளன் ைளபணம்  அவ்யழக்ை 
ைண்டிக்ைழட. அடுத்த ளள் நீபட் யதீழைில் Òி..ெழ. ஜழந்தளளத் ÕÕ ன்று 
ஆர்.ஸ்.ஸ். ெழர் னமக்ைநழட்டுக்ஸைளண்டு ஊர்யம் ைத்தழர். ெநீத்தழன 
ம்ளய்க் ையபத்தழல் ெழயஹெக்குத் டணனளைக் ைளயல்ட 
ஸெனல்ட்ைதனேம், ளர் நசூதழன ஸயழனர்ைள் இடிக்கும் ஹளட , ி..ெழ. 
நற்றும் ைளயல்டனில் ல்ஹயறுிரிவுைள் ஹயடிக்ை ளர்த்டக் ஸைளண்டு 



ழன்தனேம் த்தழரிைைில் டித்ஹதளம். இபளடயம் , ைளயல்ட 
னதழன இப்டி இந்டநனநளைழப் ஹளதற்ைள ைளபணங்ைிஸளன்று 
இயழழல் இஸ்ளநழனனக்கு உரின ிபதழழதழத்டயம் அிக்ைப்ைளதட. ி..ெழ. 
ைனில் 4 ெதம் நத்தழன ரிெர்வ் ைனில் ) 5.5. ெதம் நதக்ையபங்ை 
அைக்குயதற்ைள அதழபடிப்ைனில் 6 ெதம் நட்டுஹந இஸ்ளநழனர் 
உள்ர். நதக் ையபம் ஸதளைர்ள யமக்குைனேம் ஹளலீெளர் 
ஒலங்ைைளப் தழவு ஸெய்ட ைத்டயதழல். ியந்தழ (ம்ளய் 1984) 

ையபத்தழல் தழவு ஸெய்னப்ட்ை 611 யமக்குைில் ளன்ைழல் நட்டுஹந 
தண்ை யமங்ைப்ட்ைட. குஜபளத்தழல் ைஸற்றுள் ஸெய்தைச் ( 2002) 

ஸெளல் ஆபம்ித்தளல் அட ஒன தி டைளைஹய யிரினேம். அங்ஹை இன்று 
ழந ன்ஸயில் குற்யளிைள் அதழைளரிைளைவும் , 

அநச்ெர்ைளைவும் தழரிைழளர்ைள். ளதழக்ைப்ட்ையர்ைள் ழயளபணநழன்ழத் 
டன்னறுைழளர்ைள். இச்சூம உஹந்தழப க்ெழ ஹளன் அழஞர்ைள் அபஹெ 
Ôைழரிநழல்Õ தன்ந அைந்த ழ க் கூறுயட குழப்ிைத்தக்ைட. 

6. நதக் ையபங்ைில் ஸைளல்ப்ட்ை இஸ்ளநழனர் ற்ழ ஹதனும் னள்ி 
யியபங்ைள் உண்ைள? 

இத்தைன னள்ி யியபங்ைச் ஹெைரிப்தழல் ஒன ெழக்ைல் இனக்ைழட. 
யன்ன ப்ஹளடம் உனிர்ைனேம் உைந ைனேம் நட்டுநல் , 

ெளன்றுைனேம் ஹெர்த்ஹத அமழத்ட யிடுைழட. இத்தைன யிெனங்ைில் அபசு 
ஆயணக் ைளப்ைங்ைனேம் னலநனளை ம் னடினளட. 
டுத்டக்ைளட்ைளைப் ைல்னர் (அக். 1989) ையபத்தழல் குந்தட்ெம் 1000 ஹர் 
ஸைளல்ப்ட்ைர். பனிழல் னணம் ஸெய்ஹதளபக் குத்தழக் ஸைளல்யட , 

ளழனல் யன்னைள் ப் யளறும் இஸ்ளநழனர் நீட தளக்குதல் 
ஹநற்ஸைளள்ப்ட்ைட. ையபத்தத் ஸதளைர்ந்ட ஒன இட்ெம் ஹர் அைதழைள் 
னைளநழல் இனந்தர். ஜயரி 90யப 10,000 ஹர் னைளநழல் இனந்தர். 1990 
ிப்பயரி நளதத்தழல் Ôெண்ஹை ஸநனில் Õ த்தழரிை சுநளர் 13 ளட்ைள் 
அப்குதழனில் தங்ைழ இக்ையபம் ற்ழ ஒன ஆய்வு ஹநற்ஸைளண்ைட. ஆயணக் 
ைளப்ைத்தழல்  னக்ைழனச் ெளன்றுைள் அமழக்ைப்ட்டினந்தத அப்த்தழரிை 
ஸயிப்டுத்தழனேள்ட. ையபத்தழன்ஹளட உைனுக்குைன் யனம் அயெபச் 
ஸெய்தழைப் ) தழவு ஸெய்த னத்தைம் ) உட்ை அமழக்ைப்ட்டினந்தட. 



தயிபவும் இத்தைன ெம்யங்ைள் குழத்ட அபசுத் தபப்ன அழக்ைைனேம் , 

உனர்ெளதழனிர் ஆதழக்ைம் ஸெலுத்டைழ த்தழரிைச் ஸெய்தழைனேம் ளம் 
ம்னடினளட. இனந்தஹளதழலும் அவ்யப்ஹளட நித உரிந அநப்னைள் 
 ையபங்ைள் குழத்த உண்ந யியபங்ை ஆய்வு ஸெய்ட அழக்ைைள் 
ஸயி னிட்டுள். ஆளல் இயற் னளனம் னலநனளய்த் ஸதளகுத்ட 
ஒட்டுஸநளத்தப் னள்ி யியபம் தனளரித்டள்தளைத் ஸதரினயில். இந்த 
உண்நை நதழல் ழறுத்தழக் ஸைளண்டு ைவழ்க்ைண்ை னள்ியியபத்தப் 
ளனங்ைள். நத்தழன அபெழன் உள்ட அநச்ெைத்தழன் ைவலள் Ôைளயல்ட 
ஆய்வு நற்றும் யர்ச்ெழ ழறுயம்Õ ஸயினிட்டுள் அழக்ை ஒன்ழழனந்ட 
இவ்யட்ையண தனளரிக்ைப்ட்டுள்ட. தையல் இல் (த.) ன்ட அபெளல் 
தையல் னைக்ைப்ட்டுள்தக் குழக்ைழட. தையல் னைக்ைப்ைளத 
னதழபண்டு யியபங்ை யத்டச் ஸெளல்யதளளல் ெபளெரினளை 
இக்ையபங்ைில் 100 ஹர் ஸைளல்ப்ட்ைளல் அதழல் 70 ஹர் 
இ¢1ளநழனர்ைள்தளன். ஸநளத்த ெத்ஸதளைனில் இஸ்ளநழனர் 12 ெதம்தளன் 
ன்த நந்டயிைளதீர்ைள். இங்ஸைளன்ச் ஸெளல்யட அயெழனம். 
இஸ்ளநழனர் குழத்த ஆய்வுை ஹநற்ஸைளள்யதற்கு உரின ஆயணத் 
ஸதளகுப்ன ழனங்ைள் டம் இங்கு இல். இட குழத்ட அக்ை 
உள்ஹளர் இந்த யிைனங்ை¤0ல் னன்ை டுத்தல் அயெழனம். 

அட்ையண 

7. ெநீத்தழல் நதக் ையபங்ைில் ஸளடப்ைனள ண்னைள்  தளயட 
ஸெல் னடினேநள? 

ஸெளல்ளம். னதழல் இந்டஸயழப் ளெழெ அநப்னைள் இஸ்ளநழனனக்கு 
தழபள னமக்ைங்ை ஸயிப்ைனளை யக்ைழன். இஸ்ளநழனபளை 
இனப்ஸதன்ஹத ஹதெத்டஹபளை நளை ைளட்ைப்டுைழட. ளரின் ிள்ைஹ 
ளைழஸ்தளனுக்கு ஓடுங்ைள்Ó, Òளர் நசூதழனள நபணநள ட ஹயண்டும்ஸெளல் Ó 

ன்ஸல்ளம் னமங்ைப்டுைழட. அடுத்ட , இப்ஹளஸதல்ளம் யகுப்னக் 
ையபங்ைள் ன்ளல் ஒஹப இைத்ஹதளடு னடிந்டயிடுயதழல்.ளடு 
னலயடம் ஒஹப ெநனத்தழல் தளக்குதல் ைத்தப்டுைழட- ளெழெச் ெக்தழைள் 
இதற்ஹைற் யப்ின் ளடு னலயடம் அநத்டள். ளர் நசூதழ 



இடிக்ைப்ட்ை வுைன் ளஸைங்கும்  இைங்ைில் ையபங்ைள் ைந்தத 
ழத்டப் ளனங்ைள். அப்னம் , யன்ன ன்ட ஒஹப ளில் 
னடியைந்ட யிடுயதழல். ஸதளைர்ந்ட ெழ ளட்ைள் யப 
னைந்டஸைளண்ஹை இனக்ைழட. தழடீர் தழடீஸப யன்ன ஸயடிக்ைழட. ந்த 
ஹபத்தழல் ன் ைக்குஹநள ன் அச்ெத்ஹதளடு இஸ்ளநழனர் யளமஹயண்டி 
னினக்ைழட. ளன்ைளயதளை , ெழறுளன்நனிர் ஸைளல்ப்டுயட ன்ஹதளடு 
அயர்ைள் ஸளனளதளபப் ின்னத்தஹன அமழத்டயிடும் ஹளக்ஹைளடு 
அயர்ைட ைைைள் ,ஸெளத்டக்ைள், ழறுயங்ைள் ஆைழனய 
அமழத்ஸதளமழக்ைப்டுைழன். ெநீத்தழன சூபத் , ஹபளைள, ம்ளய்க் ையபங்ைில் 
இத ீங்ைள் ளர்த்தழனக்ைளம். ைைெழனளை , இத்தைன தளக்குதல்ைின் 
ஸைளடூபத்தன்ந அதழைரித்தழனக்ைழட. யீ ஆனேதங்ைள் , ஸயடிகுண்டுைள் 
னதழனய னன்டுத்தப்டுைழன். 

8. இந்தழனப் ஸளனளதளபத்தழல் இஸ்ளநழனர் ஆதழக்ைம் ற்ழ டம் ஸெளல் 
னடினேநள? 

ஸெளல்த்தக்ை அயில் ந்தத் தீர்நளைபநள ங்ைனேம் அயர்ைள் 
யைழக்ையில். இந்தழனளயின் நழைப்ஸரின ஸதளமழல் ழறுயங்ைள் 50இல் 
ஒன்றுகூை இஸ்ளநழனனக்குச் ஸெளந்த நளதல். அஹதெநனத்தழல் ைைக் 
ஹைளடினளை உள்யர்ைில் ஸனம்ளளயர்ைள் தளழ்த்தப்ட்ையர்ைலம் 
இஸ்ளநழனனந்தளன். 50 நழல்ழனன் னொளய்க்கு ஹநளை னதலீடு 
ஸெய்னப்ட்டுள் 2832 ஸனந்ஸதளமழல் ழறுயங்ைில் ளன்ஹை ளன்குதளன் 
இஸ்ளநழனனக்குச் ஸெளந்தநளய. (ளர்க்ை ைளநழக் அண்ட் ஸளழடிக்ைல் 
யகீ்ழ, 3-11-90). 

9. அபசு ைட்டிக் ஸைளடுக்கும் யடீுைள் , யங்ைழக் ைைன்ைள் னதழனய ந்த 
அவு இஸ்ளநழனபச் ஸென்ைைழன்? 

குந்த யனநள ) நற்றும் டுத்தப யனநள ) யடீ்டு ஒடக்ைவடுைில் 2.86 
ெதம் நட்டுஹந இஸ்ளநழனனக்குக் ைழைக்ைழன். ழனளன யிக் ைை 
உரிநங்ைள் ஸற்ஹளரில் இஸ்ளநழனர் 6.9 ெதம் தளன். Ôைளதழ நற்றும் 
ைழபளநப்னத் ஸதளமழற் குல Õயின் த் தழட்ைங்ைளல் னைந்ஹதளரில் 
இஸ்ளநழனர்ைள் 0.25 ெதம் தளன். இன்ஸளன யியபம்: 



அபசுக்ைைன்ைள் 

ஸதளை னொ. னைந்த இஸ்ளநழனர் 

 ெதயதீக் ைணக்ைழல் 

50,000-1,00,000 3 

1 ட்ெம்-2 ட்ெம் 2 

2 ட்ெம் - 10 ட்ெம் 1க்கும் குவு 

(ளர்க்ை: ைளநழக் அண்ட் ஸளழடிக்ைல் யகீ்ழ, 3-11-90) 

10. ைல்யி ழனில் இஸ்ளநழனர் ப்டி உள்ர்? 

ஸபளம் ஹநளெம். ெழறுளன்நக் குலயின் அழக்ைனின்டி த்தளம்யகுப்ன 
யப டித்தயர்ைில் 4 ெதம் நட்டும் இஸ்ளநழனர். உனர் ைல்யினில் 
ழந இன்னும் ஹநளெம். நத்தழனதப யர்க்ைம் ன்ட இஸ்ளநழனர் 
நத்தழனில் உனயளைளநல் ஹளட இதற்ஸைளன ைளபணம். ஸனம்ளஹளர் 
மைள், ையித் ஸதளமழல் ஸெய்ஹயளர் இப்டித்தளன். உங்ைலக்குத் 
ஸதரிந்ட இஸ்ளநழனர் ஓபவு யெதழனளை உள் ஒனெழ குதழை 
யத்டக்ஸைளண்டு இந்தழனள னலயடம் இடதளன் ழ ன்று 
ைனதழயிைளதீர்ைள். 

11. ஆளல் இஸ்ளநழனனக்கு ஸயிளடுைிழனந்ட பளநளய்ப் ணம் 
யனைழஹத? 

இந்தழபளைளந்தழ அஸநரிக்ைளயில் ஹட்டி ஸைளடுத்தத யத்டச் 
ஸெளல்ைழரீ்ைள? ச்.ன். குகுணள இட ற்ழப் ளபளலநன்த்தழல் 
ஹைட்ைஹளட அபெளல் (ஆை. 16, 1982) இட உைஹ நறுக்ைப்ட்ைட. அஹத 
ஆண்டு ளபளலநன்த்தழல் அிக்ைப்ட்ை தழல் (ப்தல் 28, 82) ஒன்ழழனந்ட 
இன்ஸளன தையல் 1981-82ஆம் ஆண்டு ஸயிளட்டு உதயி ஸற் இந்தழன 
ழறுயங்ைின் ண்ணிக்ை 3159. இதழல் இஸ்ளநழன ழறுயங்ைள் 62 
தளன். அதளயட ஸயறும் இபண்டு ெதம் தளன். 



இன்ஸளன்னேம் ெழந்தழத்டப் ளனங்ைள். இன்று பளநஜன்ந னநழ ன் 
ஸனரில் நழைப்ஸரின அயில் ஸயிளடுைிழனந்ட இந்ட ஸயழ 
அநப்னைலக்கும் திர்ைலக்கும் ணம் யந்ட குயிைழட. சுனட்டினட 
ஹளை ஞ்ெழனயற் யத்டக் ஸைளண்டு  இன்று அஹனளத்தழ னலயடம் 
பளநள ிபைளபங்ைலம் , நளிைைலம் நழை ஆைம்பநளய்க் 
ைட்ைப்டுைழன். இட ஸதளைர்ளைக் ைணக்கு ஸைட்ை ஒன யனநள யரி 
அதழைளரி நீட அபசு ையடிக்ை டுத்டள் ஸெய்தழன ீங்ைள் 
ளர்த்தழனக்ைளம். ஆந்த் ட்ையர்த்தின் Ôைைவுின் ஸனபளல் Õ ன்ைழ 
தையல் ைத்தழல் இந்த அதழைளரினின் ஹட்டினனேம் ீங்ைள் ளர்க்ைளம். 
உண்ந இப்டினினக்ை இஸ்ளநழனனக்கு ஸயிளட்டிழனந்ட ழதழயனைழட 
ன்ைழ ஸெய்தழ தழட்ைநழட்டு ஸதளைர்ந்ட பப்ப்டுயட இஸ்ளநழனனக்கு 
தழபள யன்னக்கு ஒன ைளபணநளை அநந்ட யிடுைழட ன்த 
ஆய்யளர்ைள் சுட்டிக்ைளட்டினேள்ர். ஸநளபதளளத் ையபத்தழற்கு Ôைம்ஸ் 
ஆப் இந்தழனள Õ த்தழரிைனில்அதன் ஆெழரினர் ைழரிளல் ஸஜனின் ஸதளைர்ந்ட 
இத்தைன யதந்தழ பப்ி யந்தத ஒன ைளபணநளய்ப் னம் சுட்டிக் 
ைளட்டினேள்ர். இந்த யைனில் யன்னனில் ஸதளைர்னச் ெளதங்ைின் 
ங்ைனேம் ளம் ையிக்ை ஹயண்டினினக்ைழட. 

குஜபளத் யன்னன ஒட்டி அஸநரிக்ைள ஹளன் ஸயிளடுைில் உள் 
இந்ட உனர்ெளதழனிர் இங்குள் இந்டத்டய ெக்தழைலக்கு ஆதபயளை ழதழ 
தழபட்டுயட ற்ழன ெர்ச்ெ ஹநலுக்கு யந்தட. பளர்ட் லளதஹய ஹளன் 
அஸநரிக்ைக் ைல்யினளர்ைள் இட ஹளத் தழபட்டுப்டுைழ ணம் 
இந்தழனளயில் னஸ்ழம்ைலக்கு தழபள யன்னைில் னன்டுத்டயதப் 
ற்ழக் குற்ம்ெளட்டினேள்ட இங்ஹை குழப்ிைத்தக்ைட. 

12. இஸ்ளநழனனக்கு தழபளைத் ஸதளைர்னச் ெளதங்ைள் ப்டி 
ஸெனல்டுைழன். 

இஸ்ளநழனர் ற்ழன ைட்டுக் ைதைள்  இடயப ளம் ன்ஸயல்ளம் 
ஸெளன்ஹளஹநள அவ்யவும் ஸதளைர்னச் ெளதங்ைள் யமழனளய்த்தளன் நக்ைள் 
நத்தழனில் தழக்ைப்டுைழன். இந்தழ ஸநளமழப் த்தழரிைைள் இந்த யைனில் 
நழைவும் ஹநளெம். ளர் நசூதழப் ிபச்ெழனில் Ôஸ்யதந்த்ப ஹெத்ள Õ, 



Ôஹனளினர்Õ, Ôஆஜ்Õ, Ôஸ்யதந்த்ப ளபத் Õ ஹளன் த்தழரிைைள் ப்டி 
இஸ்ளநழனனக்கு தழபள ஸளய்னள யதந்தழைப் பப்ி ன்த 
பளதழைள பளநஹெரன் ன்யர் ஸயிப்டுத்தழனேள்ளர். (.ஸள.ய.ீ 15-1-90). 

னளனம்ெழங் னளதவ் இந்த ஸயழனர்ைலக்கு ஆதபயளை இல் ன் ஒஹப 
ைளபணத்தழற்ைளை அயப Ôனல்ள னளனம் Õ ன்ஹ இப்த்தழரிைைள் 
லதழ. Ôனளனம் இஸ்ளநழனப ஆனேதம்யத்டக் ஸைளள்ச் 
ஸெளல்ைழளர்Õ வும் Ôனளனம் ஆட்ெழனில் இந்டக்ைள் ெழத்தழபயத 
ஸெய்னப்டுைழன்ர்Õ வும் இய ஸளய்ச் ஸெய்தழை ஸயினிட்ை. 
ளர் நசூதழ இடிப்னப் ிபச்ெனில் ÔதழநணிÕ ஹளன் ளர்ப்ப் 
த்தழரிைைள் ப்டி ைந்டஸைளண்ை ன்த ீங்ைள் அழயரீ்ைள். இந்ட 
நதஸயழ அநப்னைள் தை ஸெய்ய்னப்ட்ைதத் ÔதழநணிÕ ைண்டித்ட 
லதழனட (டிெம். 12) Òஸனம்ளன்நனிரின் ைனத்டக்ை ற்றுக்ஸைளள்ள 
யிட்ைளல் இஸ்ளநழனரின் ைதழ இப்டித்தளன் ஆகும் Ó ன்ைழ ைனத்தழல் நசூதழ 
இநடிப்த் ஸதளைர்ந்ட யஹீபந்தழப ைனர் ன்யரின் ைட்டுபன Ôஇந்தழனன் 
க்ஸ்ிபஸ்Õ (ஜ. 7,93) ஸயினிட்ைட. ளர்ப்ர் ஆதழக்ைத்தழலுள் 
ஸதளக்ைளட்ெழனப் ற்ழச் ஸெளல் ஹயண்டினதழல். நசூதழ இடிப்ிற்கு 
ஆதபயளை நக்ைத் தழபட்டின ளெழெ அநப்னைின் னனற்ெழக்குப் 
ின்ணினளை யிங்ைழனட ஸதளக்ைளட்ெழனில் ஸதளைபளை ஒிபப்ப்ட்ை 
இபளநளனண, நைளளபதங்ைள்தளன் ன்தனேம் ஆபளய்ச்ெழனளர்ைள் 
சுட்டிக்ைளட்டுைழன்ர். ஆளல் இஹத த்தழரிைைள் தளன் ஆண்டுக்கு ஒன 
ன Ôபம்ஜளன்Õ நர் ஸயினிட்டு இஸ்ளநழன யணிைர்ைிைம் யிம்பக் 
ஸைளள் அடிப்தனேம் இத்டைன் இணத்டப் ளர்க்ை ஹயண்டும். 

13. ஸதளக்ைளட்ெழனில் தழப்னசுல்தளன் ைதனக் கூைத்தளன் ஸதளைபளைக் 
ைளட்டிளர்ைள்? 

ஆளல் ஒன்க் ையினேங்ைள். ஒவ்ஸயளன யளபனம் தழப்ன சுல்தளன் 
ஸதளைனக்கு னன்ளை Òஇட ைற்க் ைதனின் அடிப்ைனிளட Ó 

ன்று அழயிப்னச் ஸெய்தளர்ைள். தழப்ன சுநளர் இனடைறு ஆண்டுைலக்குள் 
யளழ்ந்ட நடிந்த ெரித்தழப ளனைர். அயனைன ைதக்கு இந்த அழயிப்ன. 
இபண்ைளனிபம் ஆண்டுைலக்கு னன்ன யளழ்ந்ததளைச் ஸெளல்ப்டும் 



ெளணக்ைழனன் ைதக்கும் இபளநளனண , நைளளபதங்ைலக்கும் இந்த அழயிப்ன 
ைழைனளட. 

தழபப்ைங்ைில் கூை இஸ்ளநழனர் ற்ழ ஒஹபயிதநள ிம்ங்ைள்தளன் 
னன் ழறுத்தப்டுைழன். Ôல்Õ இஸ்ளநழனர் ன்ளல் இந்டக்ைஹளடு 
அனுெரித்டப் ஹளைழயர், உதயி ஸெய்ைழயர், உரிநைலக்ைளைப் ஹளபளடிளல் 
அயர் ல் இஸ்ளநழனபல். ÔஹபளஜளÕ, Ôஜளதழநல்ழÕ ஹலபளம் னதல் 
ஹற்று யந்த Ôஒற்ன்Õ, Ôபெழம்நளÕ யப ெநீத்தழன தழபப்ைங்ைில் 
இஸ்ளநழனர் யன்னனளர்ைளைச் ெழத்தரிக்ைப்ட்ைட ழயினக்ைளம். 

14. ÔஹபளஜளÕ தழபப்ைம் ற்ழச் ஸெளன்ரீ்ைள். ெரி , Ôஜளதழநல்ழÕனில் 
ஸளடயளை நதக் ையபம் ைண்டிக்ைப்டுைழஹத தயிப ந்த ஒன நதத்தனேம் 
குழப்ிட்டுச் ஸெளல்யில். ீங்ைள் யிதண்ையளதம் ஸெய்யட ஹளத் 
ஹதளன்றுைழஹத? 

ளச்ெந்தர் ஹளன் ளர்ப்ர்ைிைம் ளம் ச்ெரிக்ைனளை இனக்ை 
ஹயண்டும். ஸைளஞ்ெம் அெந்தளல் ம் ைளடைில் ஜளதழநல்ழனச் 
சுற்ழயிட்டுப் ஹளய்யிடுயளர்ைள். அந்தப் ைத்தழல் இபண்டு ன 
நதக்ையபங்ைள் ைளட்ைப்டுைழன். இபண்டுஹந ைப்ட 
அய்தபளளத்தழல்தளன், இன்று நதக் ையபங்ைள் அஹனளத்தழனிலும் , ம்ளனிலும், 

நீபட்டிலும், டில்ழனிலும் ைக்ைழன். ல்ளயற்னேம் யிட்டுயிட்டு 
ளச்ெந்தர் ன் அய்தபளளத்தத் ஹதர்ந்ஸதடுக்ை ஹயண்டும் ? அய்தபளளத் 
ன்தன் னெம் யன்னனளர்ைள் இஸ்ளநழனர் ன்ைழ ைனத்ட 
நனைநளய்ச் ஸெளல்ப்டுைழட. தயிபவும் ளதழக்ைப்டுயள் ஒன இந்டப் 
ளைைழ. ஸனர் Ôவ பஞ்ெி Õ. ஹய நதக் ையபத்தழல் அயட தளனக் 
ஸைளல்யர்ைள் இஸ்ளநழனபளைத்தளன் இனக்ை னடினேம். இப்டிச் 
ஸெளல்ழக்ஸைளண்ஹை ஹளைளம். ங்ைப் ஹளன்யர்ைின் யளதங்ை 
யிதண்ைளயளதம் ச் ஸெளல்ளதீர்ைள். ெநத்டயம் , ெளனைம் ன்ைழ 
அடிப்ைனில் நித உரிநைலக்ைளைப் ஹளபளடுைழயர்ைள் ளங்ைள். 
அழவுரீதழனளை ளங்ைள் ஸெளல்ைழ யிரனங்ைள் தயளய ன்று 
ழறுவுங்ைள் ளங்ைள் தழல் ஸெளல்ைழஹளம். 



15. ீங்ைள் ஸெளல்யடம் ெரிதளன். ஆளல் ஸனம்ளன்நஹனளரின் 
ைனத்டக்ை ற்றுக் ஸைளள்யடதளஹ ெளனைம்? 

ஸனநளன்நனளயர்ைின் ைனத்டக்கும் ஸனம்ளன்ந ெளர்ளைச் 
ஸெளல்ப்டும் ைனத்டக்கும் ஹயறுளடு ைளணஹயண்டும். இந்தழனளயிலுள் 
ஸனம்ளன்நனள நக்ைள் ளர் நசூதழன இடித்தட ழனளனம் ன்ள 
ஸெளல்ைழன்ர்? ழச்ெனநளைக் ைழைனளட. Ôஸதளைர்னச் ெளதங்ைள் ற்ழன 
ஆய்வு நனம்Õ ன்ைழ அநப்ன டிெம்ர் 8ஆம் ஹததழனன்று , Ôைம்ஸ் ஆப் 
இந்தழனளÕ இதழ் டிெம்ர் 12, 15 (1992) ஆ¤ைழன ஹதெழதில் ஸெய்த ைனத்டக் 
ைணிப்ின்டி 80 ெதம் ஹர் நசூதழ இடித்ததக் ைண்டித்டள்ர். அஹதளடு 
ஸளத்தளம் ஸளடயளைப் ஸனம்ளன்நஹனளரின் ைனத்டை ற்றுக் 
ஸைளள்யடதளன் ெளனைம் ன்றும் ஸெளல் னடினளட. நித உரிநப் 
ிபச்ெழைப் ஸனம்ளன்ந அடிப்ைனில் தீர்நளித்டயிை னடினளட. 
ளக்ஹை இந்ட நதஸயழ அடிப்ைனில் ளபதீன ஜதள ஆட்ெழக்கு யந்ட 
இந்தழனளயிலுள் இஸ்ளநழனர் னளனம்ிள் ஸக்கூைளட ன்ஸளன 
ெட்ைம் ஹளட்ைளல் ஸனம்ளன்நக் ைனத்ட  ற்றுக் ஸைளள் னடினேநள ? 

யமழளட்டுத் தங்ை இடிப்டம் அப்டித்தளன். அஹதளடு ெளனைம் 
ன்ளல் ெழறுளன்நஹனளர் ஸனம்ளன்நஹனளனக்குக் ைட்டுப்டுயட 
நட்டுநல்; ெழறுளன்நஹனளனக்குப் ளடைளப்ிப்டம் , தங்ைட 
ைனத்டக்ை அயர்ைள் ிபச்ெளபம்ஸெய்ட ஸனம்ளன்நக் ைனத்தளை நளற் 
உரிநனிப்டம் ஹெர்த்டத்தளன் ெளனைம். ஆளல் ஒன ச்ெரிக்ைன 
இங்கு ஸெளல்யட ஸளனத்தம். ெளதளபண நிதிைனம் இந்டத்டயச் 
ெழந்தைப் தழப்தழல் ஆர்.ஸ்.ஸ். , ள.ஜ.ை. கும்ல் ஸதளைர்ந்ட 
ஸெனல்ட்டு யனைழட. ஆளல் அதற்கு இணனளை நட நதச்ெளர்ற் 
ெக்தழைள் ஹய ஸெய்யதழல் , அணிதழபட்டுயதழல் ன்தனேம் ளம் 
நந்டயிைளைளட. ெநீத்தழன ஹதர்தல்ைில் ( 2003) ள.ஜ.ை. ஸயற்ழ 
ஸற்தற்குப் ின்ணினளை உள் இந்டத்டயக் கும்ழன் ஸதளைர்ச்ெழனள 
ஸெனற்ளடுை ளம் நந்டயிைக் கூைளட. குழப்ளைப் மங்குடினிர் , 

தழத்ைள் நத்தழனில் இயர்ைின் ஸெனல்ளடு ையிக்ைத்தக்ைட. 

16. ளர் நசூதழதளன் இடிக்ைப்ட்டுயிட்ைஹத. ஹளட ஹளைட்டும்  
இஸ்ளநழனர் இத ற்றுக் ஸைளண்ைளல் இி ிபச்ெழ இல்தளஹ? 



இிஹநல்தளன் ிபச்ெழஹன. நடபளயில் Ôஇட்ைளÕ நசூதழன இடித்டயிட்டுக் 
Ôைழனஷ்ண ஜன்ந னநழ Õ ைட்ை ஹயண்டுஸநவும் , அஞ்ெினில் ைழழஸ்தயக் 
ஹைளனி இடித்டயிட்டு Ôஅனுநளன் ஜன்ந னநழ Õ அநக்ை 
ஹயண்டுஸநவும் இந்ட ஸயழனர்ைள் ஹெத் ஸதளைங்ைழயிட்ைர். யனணளெழபந 
அடிப்ைனிள Ôஇந்ட பளஜ்னம்Õ தளஹ அயர்ைின் இறுதழக் குழக்ஹைளள்! 

17. இஸ்ளநழனரின் நழ ப்டி இனக்ைழட? 

நழைவும் ளடைளப்ற் நழனிலுள்ர். இபண்ைளம் தபக் குடிநக்ைளை 
உணர்ந்ட ஸயட்ைழப் ஹளனேள்ர். தங்ைின் அைனளத்தக் ைளப்ளற்ழக் 
ஸைளள் ஹயண்டும் ன்ைழ ழனில் Ôஇஸ்ளம் திர் ெட்ைம் Õ, 

Ôஉனடஸநளமழக்கு ழனளனம் யமங்குதல் Õ, Ôஅழைளர் இஸ்ளநழனப் 
ல்ைக்ைமைத்தழற்ைள ெழறுளன்ந உரிந யமஙகுதல் Õ, 

Ôளைப்னத்தைங்ைில் இஸ்ளநழனர் ற்ழன ஸளய்ச் ஸெய்தழை ீக்குதல் Õ 

ஹளன் ஹைளரிக்ைை னன் யக்ைழன்ர். ையபங்ைில் ளதழக்ைப்ட்ை 
இஸ்ளநழனபப் ஹட்டி ைளடம்ஹளட தங்ைட ளதழப்னைச் 
ஸெளல்க்கூைப் னந்ட ெளைழன்ர். (.ஸள.ய.ீ 10-11-90). இமந்தட இமந்ததளை 
இனக்ைட்டும். இி இமப்னைள் ஸதளைபளதழனக்ைட்டும். குந்தட்ெ 
அநதழனள யளழ்க்ை ஹளடம் ன்டதளன் அச்ெம் ைந்த அயர்ைட 
இன்ன நழ , ினும் நசூதழ இடிப்னக்கு னன இஸ்ளநழனர் 
நத்தழனில் குழப்ளை இஞர்ைள்நத்தழனில் ற்ட்டுள் அபெழனல் 
யிமழப்னணர்வு ளபளட்ைத்தக்ைட. 

18. ீங்ைள் ஸெல்யஸதல்ளம் ெரினளைவும் ழனளனநளைவுந்தளன் ஹதளன்றுைழன். 
ல்ளயற்னேம் ளன் ஹனளெழத்டப் ளர்க்ைழஹன். இந்ட யகுப்னயளதம் 
ன்ட ம்ந உைடினளை தழர்ஸைளண்டுள் ஆத்தள சூமல் ன்ட 
யிங்குைழட. இந்ழனில் ம்னைன ங்கு ன்? 

ஸனம்ளன்நனிரின் ஸனரிள ளெழெத்தழற்கு தழபளைச் 
ெழறுளன்நனிரின் உரிநைப் ளடைளப்ட இந்த ளட்டிலுள் 
ெளனைச் ெக்தழைின் ைைந. ளர் நசூதழ இடிப்ிற்குப்ிகு இந்ட 
நதஸயழனக் ைண்டிப்தற்ஹை அபசு அனுநதழ யமங்ை நறுக்ைழட. 
ைண்டிப்யர்ைலம் கூை ஸயிப்ைனளை இந்டநதப் ளெழெத்தக் 



ைண்டிக்ைளநல் Ôெநன ஒற்ந Õ ன்ைழ ஸனரில்தளன் ைனத்ட ிபச்ெளபம் 
ஸெய்ைழன்ர். ஹதள இபண்டு ெநனங்ைஹந னபண்டு ிடித்டக் ஸைளண்டு 
ஒனயப ஒனயர் தளக்ைழக் ஸைளண்டு ழற்ட ஹளன் அர்த்தத்த இட 
ற்டுத்தழயிடுைழட. ஆளல் ழந அடயல். இந்டநத ஸயழனர்ைலம் 
இந்டநனநள அபசும் தளக்குைழன்ர். இஸ்பளநழனர் தளக்ைப்டுைழன்ர் ; 

ஹய இந்ட நதஸயழனக் ைண்டிக்ைழஹன் ன்று ஸெளல்ளநல் நத 
ஒற்றுந ஹசுயஸதல்ளம் சும்நள ம்நளத்டத்தளன். இந்த ழனில் 
இந்டநத ஸயழக்கு தழபளை நக்ைத் தழபட்டுயட ெளனைச் ெக்தழைின் 
ைைந. அதழல் ஓர் அங்ைம்தளன் இஸ்ளநழனர் ற்ழன ைட்டுக்ைதைத் 
தயிர்ப்ட. ைட்டுக் ைதைள் னன் யக்ைப்டும்ஹளட அயற்த் 
ஹதளலுரிப்டம், அம்ப்டுத்டயடம், னன்யக்கும் ெக்தழை தழர்த்ட 
ஹளபளடுயடம் ெழறுளன்நனிரின் உனிர் , உரிந, உைந 
ல்ளயற்னேம் ளடைளப்டம் நட ைைந. அட நட்டுநல். இன்று 
ளர் நசூதழ இடிக்ைப்ட்ை இைத்தழல் ஹைளனில் ைட்டுயட ன்ைழ 
அடிப்ைனில் ெங்ைபளச்ெளரி ஹளன்ைஇந்டநத ஸயழனர்ைலம் இந்டத்டய 
அபெழனல் ெக்தழைலம் ஸெனல்ட்டுக் ஸைளண்டினக்கும் ழனில் நசூதழ 
இடிக்ைப்ட்ை இைத்தழல் நீண்டும் நசூதழனத்தளன் ைட்டிக் ஸைளடுக்ைஹயண்டும் 
ன்ைழ ஹைளரிக்ைன னன் யப்ட ம் ைைநனளை உள்ட. 91ஆம் 
ஆண்டு இந்தழனப் ளபளலநன்த்தழல் ழஹயற்ப்ட்ை ெட்ைத்தழன்டி 1947ல் 
யமழளட்டுத் தங்ைள் ப்டி இனந்தஹயள அப்டிஹனதளன் இன்றும் இனக்ை 
ஹயண்டும். அந்தச் ெட்ைப்டினேம் , ஸளடயள நித அங்ைின்டினேம் , நசூதழ 
இடிக்ைப்ட்ை அன்று அன்ன ிபதநர் பெழம்நபளவ் அித்த 
யளக்குறுதழைின் டிலனம் ளர் நசூதழ இடிக்ைப் ட்ை இைத்தழல் நீண்டும் 
நசூதழஹன ைட்டிக் ஸைளடுக்ைப்ை ஹயண்டும். இந்தக் ஹைளரிக்ைன ளனம் க்ை 
ஹயண்டும்.இதப இைடெளரி , இதச்ெளர்ற் அபெழனல் ெக்தழைனேம் னன் 
யக்குநளறு யழனேறுத்த ஹயண்டும். 

ின்ிணப்ளய்ச் ெழ ஹைள்யிைள் 

1. இந்த டைழன் னதற்தழப்ன ஸயினளைழப் த்தளண்டுைள் ைைந்டயிட்ை.  
னள்ி யியபங்ைத் தந்டள்ரீ்ைள். இயற்ழல் ெழழஹதனும் நளற்ங்ைள் 



ற்ட்டுள்யள? இந்தழன னஸ்ழம்ைின் ழநனில் ஹதனும் 
னன்ஹற்ங்ைள் ற்ட்டுள்தள? 

ழச்ெனநளை இல். இன்னும் ஹநளெநளை ஒடக்ைப்ைக் கூடின ழக்ஹை 
னஸ்ழம்ைள் தள்ப்ட்டுள்ர். குழப்ளை அயர்ைள்நீதள ஸயறுப்னப் 
ிபச்ெளபனம் தளக்குதல்ைலம் அதழைநளைழனனேள். இந்தப் த்தளண்டுைில் 
நத்தழனிலும்  நளழங்ைிலும் ள.ஜ.ை. ,வும் அயர்ைட கூட்ைணினினம் 
ஆட்ெழக்கு யந்டள்ர். நதச் ெளர்ற் அழஞர்ைள் , ைல்யினளர்ை ல்ம் 
ழறுயங்ைில் இனந்ட ீக்ைழனேள்ர். நதச்ெளர்ற் ளை டைற்ை 
ீக்ைழயிட்டு அந்த இைங்ைில் னஸ்ழம்ைள் நீட ஸயறுப் யிதக்கும் 
ஹநளெநள ைனத்டக்ைப் Ôளைங்ைளைÕ லதழ நளணயர்ைலக்குப் 
னைட்டுைழன்ர். னஸ்ழம்ைள் ைத்க்கூடின ÔநதபெளÕ ள்ிைள் 
தீயிபயளதழை உனயளக்கும் நய்னங்ைள் ன்ைழ ிபச்ெளபத்த அத்யளி 
னதளஹளர் ஸதைளர்ந்ட ெய்ட யனைழன்ர். அந்த அடிப்ைனில் 
நதபெளக்ைள் நீடம் அழைளர் ல்ைக்ைமைத்தழன் நீட  னதழன 
ைட்டுப்ளடுைள் யிதழக்ைப்ட்டுள். 

நதநளற்த் தைச் ெட்ைத்தத் தநழமை அபசு இஸ்ளநழனர்ைனேம் 
ைழழஸ்தயர்ைனேம் குழ யத்ட இனற்ழனேள்ட. இன்று ள.ஜ.ை. 
ஆட்ெழனப் ிடித்டள் ந.ி. , ெட்டிஸ்ைர், பளஜஸ்தளன் ஆைழன நளழங்ைில் 
இச்ெட்ைம் ழஹயற்ப்டும்  அழயிக்ைப்ட்டுள்ட. இச்ெட்ைத்தழன் 
னெம் னஸ்ழம் ைல்யி ழறுயங்ைலம் இதப அநப்னைலம் 
நழபட்ைப்டுைழன்.  

இந்டைல் த்தளண்டுைலக்கு னந்தழனதளனினும் ஆங்ைளங்ஹை ஹதயனள 
இைங்ைில் ெழ னதழன குழப்னைள் இணக்ைப்ட்டுள். 

னள்ி யியபங்ைப் ஸளறுத்தநட்டில் , உதளபணநளை அபசு நற்றும் 
இபளடயத்தழல் இைம் ஸற்றுள் னஸ்ழம்ைின் ண்ணிக்ை அல்ட 
அபசு ைைன் உதயி ஸற்றுள் னஸ்ழம்ைின் ண்ணிக்ை ன்று 
ளர்த்தளல் அய குந்டள் ன்டதளன் உண்ந. 



அஹத ெநனத்தழல் னறழம்ைின் நீதள தளக்குதல்ைள் , ஸைளைள், 

ஸைளள்ைள் ஸரின அயில் அதழைரித்டள். ஹைளனனத்டெனம் , குஜபளத்டம் 
இதற்கு டுத்டக்ைளட்டுைள் ஸரின அயில் னஸ்ழம்ைின் 
ஸெளத்டக்ைள்ஹைளயனில் அமழக்ைப் ட்ைத ி.னை.ெழ.ல். ஹளன் 
அநப்னைள் ஸயிப்டுத்தழ னேள். ஹைளட்ைஹநடு ஹளன் குதழைில் 
உள் னஸ்ழம்ைள் ழபந்தபக் குற்யளிைளைக் ைண்ைளணிப்னக்கு 
உள்ளக்ைப் ட்டுள்ர். குஜபளத்தழல் 2000 ஹனக்கும் ஹநற்ட்ை 
னஸ்ழம்ைள் ஸைளல்ப்ட்ைர். 1,70,000 னஸ்ழம்ைள் அைதழைள் 
ஆக்ைப்ட்ைர். இன்வும் னஸ்ழம்ைில் ஸனம்ளன்நஹனளர் யடீு 
தழனம் னடினயில். 

குற்யளிைள் னளனம் தண்டிக்ைப்ையில். அநச்ெர்ைளைவும், ெட்ைநன் 
உறுப்ிர்ைளைவும், அபசுப் தயிைில் அஹநளைநளை உவுைழன்ர். 
ஆளல் ளதழக்ைப்ட்ையர்ைஹள வ்யித ழனளனநள ழயளபணனம் இன்ழ 
அஞ்ெழ ழற்ைழன்ர். குற்யளிைள் தண்ை இன்ழத் தழரிதல் , 

ளதழக்ைப்ட்ையர்ைள் உரின ீதழனேம் , ழயளபணனம் இன்ழ அயதழனேறுதல். இட 
ஒன ெளனை ளைள ன்ைழ ஹைள்யின லப்ினேள்ட. உஹந்தழப க்ெழ 
ஹளன் உைப் னைழ் ஸற் ெட்ையினல் அழஞர்ைள் இந்த அடிப்ைனில் 
குஜபளத்த ஒன Ôைழரிநழல் அபசுÕக் கூை யபனறுத்டள்ர். 

ஸநளத்தத்தழல் இந்தழன னஸ்ழம்ைின் ழந ஹநலும் 
ஆத்டக்குள்ளைழனேள்ட. ெவபமழந்டள்ட ன்ஹத உண்ந. 

2. ஊைைங்ைில் னஸ்ழம்ைள் ற்ழன ெழத்தழரிப்னைில் டம் னன்ஹற்ம் 
ஸதன்டுைழதள? 

ந்த னன்ஹற்னம் இல் ன்ட நட்டுநல். ஸெப்ைம்ர் 11க்குப் ிகு 
ழந இன்னும் ஹநளெநளைழனேள்ட. னஸ்ழம்ைள் அயபனேம் 
தீயிபயளதழனளை, ஹதெக்தழனற்யர்ைளை, ெந்ஹதைத்டக்குரினயர்ைளை, 

ெழத்தழரிக்கும் ழந அதழைநளைழனேள்ட. நட தநழழ் ெழிநளக்ைள் இந்த 
அம்ெத்தழல் ஸபளம் ஹநளெம். நணிபத்ம் , ைநல்லளென் ஹளன்ஹளர் இந்த 
ஹயன டேடக்ைநளைச் ஸெய்ைழன்ளர்ைள் ன்ளல் யிஜனைளந்த் , அர்ஜஷன் 
ஆைழஹனளர் டிக்கும் ைங்ைள் நழைவும் ஸயிப்ைனளை னறழம் 



ஸயறுப்க் ைக்குைழன். டுத்டக்ைளட்ைளை ஒற்ன் , பெழம்நன் ஹளன் 
ைங்ைச் ஸெளல்ளம். குஜபளத் டுஸைளைின் ஹளத ஆங்ைழ 
இதழ்ைள் அந்தக் ஸைளடுநை ஸயிக்ஸைளணர்யதழல் னக்ைழனப் 
ங்ைளற்ழ ன்தழல் நளற்றுக் ைனத்ட இல். அதழலும் கூை ஹதெழன 
அயிள ஆங்ைழ இதழ்ைலக்கும் நளழ அயிள நளழ ஸநளமழ 
இதழ்ைலக்கும் ெழ ஹயறுளடுைச் சுட்ை னடினேம். Ôஇந்தழÕ ஸநளமழ 
இதழ்ைள் குஜபளத் ிபச்ெழனில் நழை ஹநளெநளை னஸ்ழம் ஸயறுப் 
ஸயிப்டுத்தழனினந்தத னம் சுட்டிக்ைளட்டினேள்ர். தநழழ் இதழ்ைலம் 
கூை அஹதஹளல் ைந்டஸைளண்ை , ைந்ட ஸைளண்டுயனைழன். Ôதழநர்Õ 

ற்ழச் ஸெளல் ஹயண்டினதழல். ÔதழநணிÕனக் ைட்டுப்டுத்டயட 
ஆர்.ஸ்.ஸ். குனனெர்த்தழ. ெநீத்தழல் யபளற்றுப் ளைங்ைில் ள.ஜ.ை. அபசு 
ஸெய்டள் னபட்டுை யிக்ைழ ஒன னன்ளள் டணஹயந்தர் லதழன 
ைட்டுபஸனளன் தநழழ் னணி ளிதழ் ஒன்று ஸயினிை 
நறுத்டள்ட குழப்ிைத்தக்ைட. 

3. அப்டினளளல் ந்த ம்ிக்ைக் ைவற்னேம் உங்ைளல்  ைளண 
இனயில்னள? 

அப்டி ளன் ைனதயில். குழப்ளை நசூதழ இடிப்ிற்குப் ிகு னஸ்ழம் 
இஞர்ைள் நத்தழனில் ஒன ல் அபெழனல் யிமழப்னணர்வு யந்டள்ட. 
ஊைைங்ைள், த்தழரிைைள் ஆைழன டைில் அயர்ைின் ஸெனல்ளடுைள் 
ளபளட்ைத்தக்ைதளை உள். இத்தைன அபெழனல் யிமழப்னணர்வு னஸ்ழம் 
ெனெைத்தழல் தற்ைளப் அதழைப்டுத்டந ன்று ம்னயதற்கு யளய்ப்ினக்ைழட. 

நதச்ெளர்ின்நஹனளர், இைடெளரிைள் நற்றும் இதப ஜளனை ெக்தழைள் 
ஆைழஹனளர் ெழறுளன்நஹனளர் ிபச்ெழைில் ைளட்ைக்கூடின அக்ைனேம் 
ளபளட்ைக் கூடினதளைஹய உள்ட. அழவுத் டனில் இந்டத்டய ெக்தழைள் 
ஹநற்ஸைளள்லம் னபட்டு ஹயைலக்கு இைடெளரி அழவுஜயீிைள் 
அவ்யப்ஹளட ஸயிப்டுத்தழ யனைழ ஆக்ைப்னர்யநள தழர்ப்னைலம் , 

ஹதளலுரிப்னைலம் ளபளட்ைக்கூடினதளை உள். 

அஹத ஹள குஜபளத்தழல் நித உரிந அநப்னைின் ஸெனற்ளடுைலம் 
குழப்ிைத்தக்ைதளை இனந்த. 



ினும் அதழைரித்ட யனம்இந்டத்டய ஆத்த தழர்ஸைளள் இத்தைன 
ையடிக்ைைள் ஹளடநளதளை இல் ன்தனேம் ளம் ையத்தழல் 
ஸைளள் ஹயண்டும். ளெழஸ்டுைள் ஒன ஸெங்ை யத்ட , ஒன யிளனைட்ப 
ெழன யத்ட , ெழ யணக்ைம் , னஜ ன்று ஹதள ஒன ஸனரில் 
ஆனிபக்ைணக்ைழல், ட்ெக் ைணக்ைழல் நக்ை அணி தழபட்டுைழன்ர். 
அடித்த நக்ைள், ஸண்ைள் னதழஹனளபப் ஸரின அயில் தழபட்டுைழன்ர். 
ஆளல் நதச்ெளர்ற் , ஜளனை, இைடெளரி ெக்தழைின் தழர்யிைள் 
ஸபளம்வும் அைனளச் ஸெனற்ளடுைளைஹய னைங்ைழனினக்ைழன். ஒன 
ைண்ைக் கூட்ைம் , நிதச் ெங்ைழழ ன்ைழ அயில் னடிந்டயிடுைழன். 
யடெளரி நதயளத ெக்தழைள் நக்ைத் தழபட்டுயடம் இைடெளரி , ெளனை, 

நதச்ெளர்ற் ெக்தழைள் அதற்கு ஈடுஸைளைளநல் இனப்டம் ளட்டில் ளெழெம் 
ஸயற்ழ ஸைளள்யதழன் அைனளநளை அநனேம். 

அபெழனல் ிபச்ெழை அபெழனற் ைத்தழல்தளன் தீர்க்ை ஹயண்டும். 
ீதழநன்த் தீர்ப்ன யபட்டும் ன்ைழ ரீதழனில் அபெழனல் அநப்னைள் 
ஸெளல்ழயிட்டுச் சும்நள இனக்ை இனலுநள? 

4. ெநீத்தழல் ஒன இதமழல் டித்ஹதன்: ரளளனு ிபச்ெழனில்தளன் 
னஸ்ழம்ைள் னதன் னதழல் இந்தழன அயில் தழப ஆபம்ித்தளர்ைளஹந ? 

இட உண்நனள? 

ளனும் டித்ஹதன். னஸ்ழம்ைிைம் ெளனைம் இல் , ெைழப்னத் தன்ந 
இல் ன்ஸல்ளம் அவ்யப்ஹளட இஸ்ளநழனனக்கு தழபள ைட்டுக் 
ைதைப் பப்ி யனம் இதழ் அட. ரளளனு ிபச்ெழனில்தளன் இந்தழன 
னஸ்ழம்ைள் ஒன்ழணைழன்ர் ச் ஸெளல்யதன் னெம் னஸ்ழம்ைள் 
ஸண்ை ஒடுக்ைழனயர்ைள் , இந்டத்டயத்தழற்கு தழபளயர்ைள் , 

இஸ்ளநழனர்ைள் அடிப்ையளதழைள் ன்ஸளன ிம்த்த ற்டுத்டம் 
னனற்ெழ அட. தழபப்ைங்ைள் , ஊைைங்ைள் ஆைழனயற்ழல் இஸ்ளநழனனக்கு 
தழபளைப் பப்ப்டும் Ôதீயிபயளதப்Õ ிபச்ெளபத்தழன் இன்ஸளன தந்தழபநள 
யடியம் இட. ஆளல் உண்ந இடயன்று. ரளளனு ிபச்ெழ ஹநலுக்கு 
யந்தட 1985ல் பளெவவ் ைளந்தழ ஆட்ெழக்ைளத்தழல் , அதற்கு னன்ஹ னஸ்ழம்ைள் 



இந்தழன அயில் தழபண்டு தம் குப ஒழக்ை ஹயண்டின ழர்ந்தம் 
ற்ட்ைடதளன் உண்ந. 

சுதந்தழபத்தழற்குப் ிந்தழன இந்தழன னஸ்ழம்ைின் யபளறு 
நழைவும்ஹநளெநளட. அீதழைள் ழபம்ினட. ளைழஸ்தளன் ிரியின ஒட்டி 
ஹைல், பளஹஜந்தழப ிபெளத், ெழனளநள ிபெளத் னைர்ஜழ , நளயினள னதழஹனளர் 
இங்குள் னஸ்ழம்ைப் ிணக் ைதழைளைஹய ைனதழ ைத்தழர் , 

னஸ்ழம்ைலக்கு இனந்த ஒஹப ஆறுதல் ைளந்தழனேம் ஹனவும்தளன். 
ைளந்தழனனேம் இந்டத்டயயளதழைள் சுட்டுக் ஸைளன்ர். னஸ்ழம் 
தயர்ையனம் ளைழஸ்தளனுக்குச் ஸென்ர். இந்தழன அயிள 
ஒஹப தயபளைைழன அனல் ைளம் ஆெளத் னஸ்ழம்ைலக்குத் தந 
ஸைளடுைைத் தனளபளை இல். 

அபெழனல் ெட்ை அயனில் னஸ்ழம்ைலக்கு குந்தட்ெம் னென்று 
அீதழைள் இமக்ைப்ட்ை. 

1. உனட ஸநளமழ னக்ைணிக்ைப்ட்ைந. 

2. ளபளலநன்ம், ெட்ைநன்ம், அபசு தயிைள் ஆைழனயற்ழல் இைஒடக்ைவடும் 
இபட்ை யளக்குரிநனேம் நறுக்ைப்ட்ைந. 

3. ஸளடெழயில் ெட்ைம் ற்ழன குழப் யமழைளட்டு ஸழனைில் 
ற்ழனந. 

இஹத ைளைட்ைத்தழல்ளர் நசூதழக்குள் ளபளநர் ெழன யத்ட 
யனங்ைளக் ஸைளடுநைலக்கு யித்தழட்ைட இந்டத்டயம். 

தநனேம் யலுயள இனக்ைனம் அற் னஸ்ழம் ெனதளனம் 
ல்ளயற்னேம் ெைழத்டக் ஸைளண்ைட. ைளந்தழ னதற்ஸைளண்டு அயனம் 
னஸ்ழம் லீக்ை ைத்டயிைச் ஸெளன் ஹபம் அட. ப்டிஹனனும் 
இந்தழன ஹதெத்தழன் நீதளத் தங்ைின் யிசுயளெத்த ழறுவுயஹத அடுத்த 
த்தளண்டுைில் னஸ்ழம்ைின் ணினளை இனந்தட. இந்ழனில் 1960 
யப அைழ இந்தழன அயில் னஸ்ழம் தழபட்ெழ ன்ட ற்ைஹய னில். 



1961இல் தளன் னதல் னனளை ைளக்ைர் ெனத் னைநத் , நவுளள 
லழஸ்னர் பஹ்நளன் ஆைழஹனளரின் னனற்ெழனில் ஜஷன் 10, 11 ஹததழைில் 
னடஸைல்ழனில் இந்தழன னஸ்ழம்ைின் நளளடு கூட்ைப்ட்ைட. இட ஒன 
யபளற்றுச் ெழப்னநழக்ை ழைழ்ச்ெழ. இதற்குப் ின்னநளை இனந்தட 
ஜல்னரிலும், ைல்னரிலும் ைஸற் நழைப் ஸரின யகுப்னக் ையபங்ைள். 
னஸ்ழம்ைின் உனிர்ைலம் உைநைலம் ஸனநயில் அமழக்ைப்ட்ை. 
1964ல் ஜளம்ஸரட்னரில் நழைப்ஸரின அயில் னஸ்ழம்ைள் நீட தளக்குதல்ைள் 
ஹநற்ஸைளள்ப்ட்ைஹளட ஆைஸ்ட் 8, 9 ஹததழைில் க்ஹளயில் நவுளள 
தனபீ், ெனத் னைநட ஆைழஹனளரின் னனற்ெழனளல் அைழ இந்தழன னறழம் 
நக்ைின் நஜ்ழஸ்  னரளயபத் நளளடு கூட்ைப்ட்ைட. ஸஜனப்ிபைளஷ் 
ளபளனணன், யைழனஷ்£ ெவுதரி, ஆந்த ெங்ைபபளய் , ெளன ெந்தழப ந்தளரி 
னதழஹனளர் இந்டத்டய ெக்தழைக் ைடுநனளைக் ைண்டித்தர். 1964ல் தளன் 
யிசுய இந்ட ரிெத் உனயளக்ைப்ட்ைட ன்டம் குழப்ிைத்தக்ைட. 

ஹய, ைடுநனள யன்னைனேம் ஸெளத்தழமப் னேம் 
உனிரிமப்னைனேம் தழர்ஸைளண்ை ஹளடம் ல்ளயற்ழ ழனந்டம் தளம் 
ஒடக்ைப்டுயதளை உணர்ந்த ஹளடம்தளன் னஸ்ழம்ைள் ஒன்ழணனக் கூடின 
ழ ற்ட்ைட. 1961க்குப் ிகு இட ழைழ்ந்தட. இத நத்ட ரளளனு 
யியைளபத்த ஒட்டித்தளன் ( 1985) னஸ்ழம்ைள் தழபண்ைதளைச் ஸெளல்யட 
அப்ட்ைநள ளர்ப்த்தந்தழபம். அடிப்ையளத ஹளக்குைன்தளன் 
னஸ்ழம்ைள் தழபண்ைர்  ழறுய னனலும் குள்ரித்தம். 

5. ல்ஹளனக்கும் ஸளடயள ெழயில் ெட்ைம் ன்ட ஒன ழனளனநள 
ஹைளரிக்ைதளஹ! அத ன் னஸ்ழம்ைள் தழர்க்ைழளர்ைள்? 

ஹநஹளட்ைநளைப் ளர்த்ட இந்தப் ிபச்ெழன அடை னடினளட. ைழரிநழல் 
ெட்ைம், தண்ைச் ெட்ைம் ல்ளம் இங்ஹை ஸளடயளைத்தளன் இனக்ைழட. 
ெழயில் ெட்ைத்தழல் யியளைபத்ட , தத்ட டுத்தல் , ஸெளத்டரிந ஆைழனயற்ழல் 
நட்டும் ெழ ஹயறுளடுைள் நத அடிப்ைனில் இங்ஹை 
அங்ைவைரிக்ைப்ட்டுள். ஹதள இந்தழன னஸ்ழம்ைள் அயனக்கும் 
அயர்ைட ெரினத் ெட்ைங்ைள் ல்ளம் ை னப்டுத்தப்ட்டுள் 
ன்ட ஹளச் ஸெளல்யடம்தயறு. உதளபணநளை னஸ்ழம் ீதழ னஹனள , 



தண்ை னஹனள இங்கு ைனனில் இல். குற்யளிக்குத் 
தண்ை ன்ட இங்ஹை நத ரீதழனில் யமங்ைப்டுயடம் இல். 
ல்ஹளனக்கும் ஸளடயளைத்தளன் தண்ை யமங்ைப்டுைழட. 

இந்தழனள ஹளன் யிதநள ஸநளமழ , ண்ள? நதம், ெளதழ  ஹயறுட்டு 
இனக்கும் நக்ைள் குலநங்ைிைஹன ஸளட ெழயில் ெட்ைம் ெளத்தழனநல். 
இந்டக்ைிைஹன கூை ஒன ெளதழ நக்ைின் யமநைள் நற்ஸளன 
ெளதழனேைன் னலநனளை ஒத்டப் ஹளயதழல். டுத்டக்ைளட்ைளை ெழ 
ெளதழனிர் நத்தழனில் ிதழல் யியளைபத்டம் 
நறுநணனம்அனுநதழக்ைப்டுைழட. ெழ ெளதழைில் அட 
தைஸெய்னப்ட்டுள்ட. இந்டச் ெட்ைம் இனற்றும்ஹளட கூை ஹநற்குப் 
ஞ்ெளின உனர்ெளதழப் ளர்ப்ர் ண்ளடுைின் அடிப்ைனிஹஹன 
அச்ெட்ைம் இனற்ப் ட்ைட ன்றும் அட  மங்குடி நக்ைின் 
ண்ளடுைலக்கு தழபள யன்னனளை இனக்ைழட ன்றும் ஒன 
யிநர்ெனண்டு. இட ஹளன் ெந்தர்ப்ங்ைில் இனக்ைழட ன்றும் ஒன 
யிநர்ெ னண்டு. இட ஹளன் ெந்தர்ப்ங்ைில் த யமநைனேம் 
ைணக்ைழஸடுத்டக் ஸைளள்யதற்கும் நட ெட்ைத்தழல் யமழனைள் உள். 

இப்டி ழன உதளபணங்ைள் ஸெளல் னடினேம். ெழபீங்ைம் ஹைளனல் 
னளக்கு யைை ளநம் ஹளடுயதள , ஸதன்ை ளநம் ஹளடுயதள 
ன்ஸளன ிபச்ெழ  ஆண்டுைக்கு னன்ன யந்தட. ீதழநன்ம் யப 
ஸென் அந்தப் ிபச்ெழனில் இறுதழயப ஸளடயள னடிவு டம் டுக்ை 
னடினயில். ஒனநளதம் யைை ளநம் , இன்ஸளன நளதம் ஸதன்ை 
ளநம் ன்று தீர்ப்ன யமங்ைப்ட்ைட ழயினக்ைளம். 
இந்டநதத்தழற்குள்ஹஹன கூை இட ெளத்தழனநழல் ன்தஹன இட 
ழறுவுைழட. இந்ழனில் ல்ஹயறு நதங்ைனேம் உள்ைக்ைழன 
ஸளடெழயில் ெட்ைம் ன்ட இஸ்ளநழனர்ைக் குழயத்டச் ஸெய்னப்டும் 
தளக்குதழன்ழ ஹயழல். 

ஸென் ஜஶ 21 (2003) அன்று யமங்ைழன தீர்ப்ஸளன்ழல் யமக்ைழன் 
யளதங்ைலக்ஹைள, தீர்ப்ன¢,ைஹைள வ்யிதத் ஸதளைர்னம் இன்ழ ஸளடெழயில் 
ெட்ைம்ழஹயற்றுநளறு தந ீதழதழ ைளஹப ளபளலநன்த்தழற்கு 



அழவுறுத்தழனேள்ளர். அதற்கு அயர் ஸெளன் ைளபணம் ஸளடெழயில் ெட்ைம் 
யந்தளல் ஹதெழன ஒனநப் ளடு ைளப்ப்டுநளம். இதற்கு னன்ஹ ீதழதழ 
குல்தீப் ெழங், ெந்தழபசூட் ஹளன்யர்ைலம் இப்டிச் ஸெளல்ழனேள்ர். அபெழனல் 
ெட்ை அய யியளதத்தழன் ஹளடம் அல்ளடி ைழனஷ்ணெளநழ அய்னர் , ம்.ஆர். 
நெளி ஹளன்ஹளர் நஇதச் ஸெளல்ழனேள்ர். இதழல் ெழஅம்ெங்ை 
ளம் ையிக்ை ஹயண்டும். 

1. ளபளலநன்த்தழல் இனற்ப்டும் ெட்ைங்ைள் அபெழனல் ெட்ைத்தற்குப் 
ஸளனத்தநளை உள்தள இல்னள  ஆய்ந்ட தீர்ப்ிப்ஹத 
ீதழநன்ங்ைின் ணி. ளபளலநன்ம் ன் நளதழரி ெட்ைங்ை இனற் 
ஹயண்டும் ச் ஸெளல்யதற்ஹைள , ைட்ைனிடுயதற்ஹைள அதற்கு 
அதழைளபநழல். 

2. ஹதெழன ஒனநப்ளடு குழத்த ையனேம் கூை ீதழநன் ல்க்கு 
அப்ளற்ட்ைட. அட குழத்டப் ளபளலநன்ம் , அபெழனல் ெட்ைம் ஆைழனய 
ைரிெம் ஸைளள்யஹத ஸளனத்தம். 

3. இந்த ளடு ன்னுைனட ; ன்னுைன அடிப்ைனள , நத, ண்ளட்டு, 

ஸநளமழ உரிநைள் டவும் னக்ைணிக்ைப்ையில் ; அந்த உரிநைள் இந்த 
ளட்டின் ெட்ைத்தளலும் , அபெளலும், ீதழநன்ங்ைளலும் ளடைளக்ைப்டும் 
ன்ைழ உணர்வு ஒவ்ஸயளன குடிநைனுக்கும்/குடிநைலக்கும் 
உறுதழனளகும்ஹளஹத இந்த ளட்டின் நீடம் , அதன் ஒனநப்ளட்டின் நீடம் 
அயனக்கு ம்ிக்ை யனம். நளளை ஸளடெழயில் ெட்ைம் ஹளன்யற்ழன் 
னெம் அந்த உரிநைள் நறுக்ைப்டும்ஹளட அயனக்கு இட நட ளடுதளள 
ன்ைழ அய்னம்தளன் ற்டும். 

னஸ்ழம் திர் ெட்ைத்த ஒமழப்ட ன்ட அயர்ைின் நத உரிநனில் 
தனிடுயடதளன். ஸெளல்ப்ஹளளல் Ôதிர்Õ, Ôெட்ைம்Õ ன்ைழ இன 
ஸெளற்ைலஹந இங்ஹை ஸளனத்தநழன்ழ ைனளப்டுைழன். Ôதிர்Õ 

ன்ைழ ஹநத்ஹதன யீத்டயக் ைனத்தளக்ைம் இங்ஹை ஸளனந்தளட. 
னஸ்ழம்ைப் ஸளனத்தநட்டில் இந்தச் ெட்ைத்தழன் ைவழ் யனய திர் 
ெளர்ந்த உரிநைள் அல். அட அயர்ைட Ôதீின்Õ ஒன குதழ; நதக் ைைந. 
தயிபவும் ஸதளகுத்டச் ெட்ை ற்ன யமங்ைப்ட்ையஹன ) Ôெட்ைம்Õ 



ன்ைழஹளம். ெட்ைநளகும்ஹளட ீதழநன்ம் அத ஸெளல்லுக்குச் ஸெளல் 
ைைிடிக்ை ஹயண்டுந. நீ னடினளட. Ôனஸ்ழம் திர் ெட்ைம் Õ 

இவ்யளறு ) ண்ணப்ட்ைதல். அதளல்தளன் ரளளனு யமக்ைழலும் ஹயறு 
 யமக்குைிலும் னஸ்ழம் திர் ெட்ைத்தனேம் நீழத் தீர்வுைள் 
யமங்ைப்ட்டுள். இத்தைன யளய்ப்னைள் இனக்கும் ஹளடம் ஸளடெழயில் 
ெட்ைம் க் கூப்ளடு ஹளடுயதன் அர்த்தஸநன்? 

இந்த நளதழரினள ிபச்ெழைில் ெவர்தழனத்தங்ைள் கூைளட ன்தழல். 
அய உள்ினந்ட ஹநற்ஸைளள்ப்ை ஹயண்டும். ஸயினிழனந்ட 
தழணிக்ைக்கூைளட. ைழழஸ்தயர்ைள் தநட ெட்ைங்ைில் ெழ நளற்ங்ைள் 
ஹயண்டுஸநன்ைழளர்ைள். இதழல் ைனத்ஸதளனநழப்ன இனந்தளல் அத ற்று 
ஹதயனள ெட்ைத் தழனத்தம் ெய்னளம். அஹத ஹள னஸ்ழம்ைள் 
நத்தழனிலும் ஹதள ஒனயிெனத்தழல் ஒன ைனத்ஸதளனநழப்ன ற்ட்டு ெட்ைத் 
தழனத்தம் ன்ைழ குபல் ஹநலுக்கு யந்தளல் அட ஹயறு யிரனம் ; அத்தைன 
ழ இல்ளதஹளட ஸயினிழனந்ட தனேம் தழணிக்ை னனல்யட ப்டிச் 
ெரினளை இனக்ை னடினேம்? 

ெழ யிைனங்ைில் ஒஹப ிபச்ெழ குழத்ட இனஹயறு சூமல்ைில் 
இனஹயறு ைனத்டக்ைக் கூைப் ஹெ ஹயண்டி இனக்ைளம். இடளள் யப 
ஸண்ைலக்குப் Ôர்தளÕ ஹயண்ைளஹந ன்று ஸெளல்ழக் ஸைளண்டினந்த 
ஸண்ணினயளதழைள் கூை இன்று ிஸபஞ்சு அபெளங்ைம் ர்தள அணினக் கூைளட 
ன்ஸளன ழன யன்னனளைச் ஸெனல்டுத்த னனேம் ஹளட 
அதற்ஸைதழபளை னஸ்ழம் ஸண்ைலைன் இணந்ட ஹளபளை யில்னள? 

6. ெரி. நதநளற்த் தைச் ெட்ைத்தழற்கு யனஹயளம். ைழழஸ்தய நற்றும் 
னஸ்ழம் நதநளற்ம் அதழைநளை உள் இந்தழனள ஹளன் ளடுைில் அட 
ஹதயதளஹ? 

இந்ட நதத்தழழனந்ட ன் நக்ைள் ஸயிஹன ஹர்ைழட ன்தப் ற்ழச் 
ெழந்தழப்தற்கு இந்டத்டயளதழைலக்கு ஹர்நலனம் தரினனம் இல். 
இங்ைள் ெளதழக் ஸைளடுந, தீண்ைளந ஆைழனயற்ழன் யியளைஹய நக்ைள் 
நதம் £ ஹர்ைழட. இன்றுயப அயற் ஒமழப்தற்ைள ைளத்தழபநள 
னனற்ெழைள் தனேம்ெங்ைபளச்ெளரிஹனள னளனஹநள ஹநற்ஸைளள் யில். 



ெநத்தழல் ைளஞ்ெழனபம் அனஹை உள் கூத்தழபம்ளக்ைம் ைழபளநத்தழலுள் தழத் 
நக்ைள் தநட யதீழக்குச் ெளநழ ஊர்யம் ஹயண்டும் ப் ஹளபளடின 
ைதனப் த்தழரிைைில் டித்தழனப்ரீ்ைள். ன ஹளபளடி , இறுதழனில் 
தநட ஹைளரிக்ைக்குத் தீர்யில் ில் தளம் நதம் நளற்ப் ஹளயதளை 
அயர்ைள் அழயித்தர். அபசு அதழைளரிை ¢, அநச்ெர்ைள் ஆைழஹனளனைன் 
ெங்ைபளச்ெளரிலனம் ஓஹைளடி யந்தளர். Òீங்ைள் சுத்தநளை இல். உங்ைள் 
ஸதனவுக்கு ஊர்யம் யபளட Ó ன்றுதளன் ெங்ைபளச்ெளரி ஸெளன்ளஹப ஒமழன 
ஊர்யம் யனயதற்கு ந்த னனற்ெழனேம் டுக்ையில்.  நளளை நதம் 
நளற்த் தைச் ெட்ைத்தக் ஸைளண்டு யபச் ஸெய்தளர். இன்று அங்ஹை தழத் 
நக்ைள் தளக்ைப்ட்டுள்ர். யன்னக்குள்ளக்ைப்ட்டுள்ர். ெங்ைபளச்ெளரி 
இப்ஹளட அயர்ைக் ைண்டுஸைளள்யில். தம்நழைம் இனந்த ஒஹப 
ஆனேதநளைழன Ôநதநளற்ம்Õ ன்தனேம் இமந்ததளல் இன்று ஹெ இனளநல் 
அந்த தழத் நக்ைள் ஊநனளைழப் ஹளனேள்ர். இன்றும் அயர்ைின் 
யதீழக்குச் ெளநழ யந்தளடில். ஒன ஹெளற்றுப் தநளை இந்த உதளபணம். 
ல்ள இைங்ைிலும் இஹத ைததளன். 

இந்தழன அயில் நதநளற்த் தைச் ெட்ைம் ஸைளண்டுயப ற்ைஹய இன 
னனற்ெழைள் ஹநற்ஸைளள்ப்ட்ை. 1955ல் ஸைளண்டுயபப்ட்ை ) ன்ைழ 
நஹெளதளயப் ளபளலநன்ம் ழபளைரித்தட. 1978 ஜதள ஆட்ெழக்ைளத்தழல் 
இடஹளன் ஒன நஹெளதளய ) ஸைளண்டுயப ஜெங்ைத்தழர் தீயிபநளை 
னனற்ெழத்தர். அப்ஹளட ிபதநபளை இனந்த ஸநளபளர்ஜழ ஹதெளய் அத 
ற்ையில். அபெழனல் ெட்ைம் யமங்ைழனேள் நதம் பப்னம் உரிநன 
ீக்குயதற்கு இடயப ளபளலநன்ம் டணினயில். 

நதம் நளற்றுயதற்ைளை னஸ்ழம்ைலக்குப் ஸரின அயில் 
ஸயிளட்டிழனந்ட ணம் யனைழட ன்ஸளன ஸளய்ப் ிபச்ெளபத்த 
இந்டத்டயளதழைள் ஸெய்ட யனைழன்ர். இட அப்ட்ைநள ஸளய் ன்டம் 
ழனொிக்ைப்ட்டுள்ட. நீளட்ெழனப நதநளற்த்தழன் ஹளஹத இப்டிச் 
ஸெய்னப்ட்ைட. இந்தழன அபெழன் ) ஆணனரின் ஹதபடி யிெளபணனில் இட 
ஸளய் ன்ட ஸயியந்தட. அபென் அதழைளபப்னர்ய அழக்ைஹன இத 
ற்றுக் ஸைளண்டுள்ட. 



ைழழஸ்தயர்ைப் ஸளனத்தநட்டில் அயர்ைட ண்ணிக்ை டிப்டினளைக் 
குந்டயனயடதளன் உண்ந. இந்தழனக் ைழழஸ்தயம் அஸநரிக்ைக் 
ைழழஸ்தயத்தக் ைளட்டிலும் மநனளட. ைழழஸ்டயின் ெவைர் தளநஸ் 
ஹநற்குக் ைைற்ைப யளரினளை இங்கு யந்தஹளட நனிளப்னர் ளர்ப்ர்ைளல் 
ஸைளல்ப்ட்ைளர் ன்ஸளன ைத யமங்ைழ யனயட குழப்ிைத்தக்ைட. 
இன்வும் நனிளப்னர் - ெளந்ஹதளம் நளதள ஹைளனிழல் தளநசுக்கு ஒன 
ைல் உண்டு. ைழழஸ்தயம் இத்த மநனளதளனினும் இன்றும் 
கூை அயர்ைள் ஸநளத்த இந்தழன ெத்ஸதளைனில் இபண்ைப ெதத்டக்கும் 
குயளைஹய உள்ர். அடவும்கூை டிப்டினளைக் குந்ட யனயத 
நக்ைள் ஸதளைக் ைணக்ைவடுைள் ழறுயினேள். 1971இல் 2.60 ெதநளை இனந்த 
ைழழஸ்தய நக்ைள் ஸதளை 1989இல் 2.45 ெதநளைவும் 1991ல் 2.32 
ெதநளைவும்குந்டள்ட. 

இன்ஸளன்னேம் ளம் ையிக்ை ஹயண்டும். இந்டத்டய யளதழைள் 
Ôயயளெழ ைல்னளண் நஞ்ச் Õ ஹளன் அநப்னைள் னெம் ஸரின அயில் 
ைழழஸ்தயப் மங்குடினிபனேம் தழத்டைனேம் இந்டக்ைளை நளற்ழ 
யனைழன்ர். இதற்ைளைப்  ஆனிபம் ஹைளடி னொளய்ை அயர்ைள் 
ஆண்டுஹதளறும் ஸெயிடுைழன்ர். ைழழஸ்தய தழத்டைலக்கு ) ன்ைழ 
அடிப்ைனில் இை ஒடக்ைவடு ைழைனளட ன்ட அபெழனல் ெட்ைத்தழல் 
இமக்ைப்ட்டுள் ஒன ஸனம் அீதழ. இத யத்டக் ஸைளண்டு ைழழஸ்தய 
தழத்டை ஆண்டுஹதளறும் ஆனிபக்ைணக்ைழல் Ôஇந்டÕயளை நதம் நளற்ழ 
யனைழன்ர். 

ைழழஸ்தய தழத்டைலக்கு இைஒடக்ைவடு இல் ன்ட அபெழனல் ெட்ை 
¦ரீதழனில் அங்ைவைரிக்ைப்ட்ை ஒன நதநளற்த் தைச் ெட்ைநளை உள்த 
ளம் ையிக்ை ஹயண்டும். தயிபவும் நட அபெழனல் ெட்ைத்தழல் நதம் பப்னம் 
உரிந ன்ட ி அடிப்ை உரிநைப் ஹள ழந்தனற் 
உரிநனளை இல். Ôஸளட அநதழக்குக் குந்தைம் யபளத அயில் Õ நதம் 
பப்ளம் ன்ஹ உள்ட. ஸளட அநதழக்குக் குந்தைம் ற்டுைழட 
ன்ைழ அடிப்ைனில்தளன் நளழங்ைள் இத்தைன ெட்ைங்ை இனற்ழ 
யனைழன். இட ஹளன் ைளபணங்ைளல்தளன் அம்ஹத்ைனம் , ஸரினளனம் 
நட அபெழனல் ெட்ைத்தக் ைடுநனளை தழர்த்தர். 



7. நதநளற்த்தழற்குப் ஸனர் நளற்ம் ஒன ஈைளகுநள? 

அம்ஹத்ைஹபள, ஸரினளஹபள அப்டிச் ஸெளல்யில். Òநதநளற்ம் ன்ட 
குமந்த யினளட்ைல். நித யளழ்ய வ்யளறு ஸயற்ழைபநளக்குயட 
ன்ஹதளடு ஸதளைர்னைனட அட. தீண்ைளந இமழயிழனந்ட தப்ிப்தற்ைள 
ஒஹப யமழ இந்ட நத யிங்குை உைத்ஸதழயஹத. ெளதழனத்தனேம் 
தீண்ைளந னனேம் ஒமழக்ை ஒஹப யமழ நதநளற்ம் Ó ன்று அம்ஹத்ைர் 
கூழனேள்ளர். ஸரினளனம் அதஹன யற்னறுத்தழனேள்ளர். Òஇ இமழவு ீங்ை 
இஸ்ளம் ஒன்ஹ ன்நனந்டÓ ன்ட அயர் கூற்று. இன்று ஸரின அயில் 
ஸனர் நளற் ழைழ்ச்ெழை ைத்தழக் ஸைளண்டினக்கும் யிடுதச் 
ெழறுத்தைின் தயர் தழனநளயயன் கூை ஸனர் நளற்ம் ன்த 
நதநளற்த்தழற்கு ஒன நளற்ளைச் ஸெளல்யில் (ளர்க்ை ெநபெம் , ெயரி 
2004). இந்ட நத தழர்ப்ின் அைனளநளைஹய அதச் ஸெய்யதளைச் 
ஸெளல்ைழளர். தயிபவும் நதநளற்த்தளல் யிடுத உண்ைள இல்னள 
ன்தல் ிபச்ெழ. நதநளற்ம் ன்டம் ஒனயபட நதத்தழற்கு 
நற்ஸளனயப அமப்டம் ஒனயபட ிப்னரிந. இதழல் தனிை 
அபசுக்கு ன் உரிந ன்ஹத நட ஹைள்யி. 

8. னஸ்ழம்ைலக்குத் தநழழ்ப் ற்று இல். ஓடயதக் கூை அயர்ைள் 
அபினில்தளன் ஸெய்ைழளர்ைள் ன்ஸளன குற்ச்ெளட்டு உள்ஹத? 

அத்தம். நட தநழழ்ப்ற்ளர்ைள்கூை அப்டி டம் ஸெளல்ழனதளைத் 
ஸதரினயில். அப்டி ஸெளன்ளல் அட அயர்ைலக்குள் ஒிந்டள் 
இந்டத்டய நத்தழன் ஸயிப்ளைளைஹய இனக்ை னடீனேம். குபளத் தநழமழல் 
ஸனர்த்டள்ட தயிப ஆனிபக்ைணக்ைழல் , ட்ெக்ைணக்ைழல் அட தநழழ் 
நக்ைளல் யளங்ைழ யளெழக்ைப்டுைழட. இஸ்ளநழனர் ஆற்ழன தநழழ்த் 
ஸதளண்டு குழத்ட அழஞர் உயஸ் லதழன டைல் ஆறு ஸதளகுதழைளை 
நடபக் ைளநபளெர் ல்க் ைமைத்தழல் ஸயினிைப்ட்டுள்ட. நசூதழனில் 
ைஸறுைழ ஸதளகுனில் ஸனம்ளளயத் தநழமழல் தளன் 
ைஸறுைழன். ஸதளலை அமப்ன ன்ட உைழலுள் ல்ள 
னஸ்ழம்ைலக்குநள ஒன ஸளடயள அமப்ன. ஒன தித்டய 
அைனளம். அட தயிப அயர்ைட அத்ட ைனைலம் தநழமழல் 



தளன் உள். தழனநண ஒப்ந்தத்தழலும் கூைப் ளனங்ைள். ெனில் 
தநழமழல்தளன் ஹைள்யிைள் , ெம்நதம் னதழனய ஹைட்ைப்டுைழன். தழலும் 
தபப்டுைழன். இத ல்ளம் ளர்க்ைளநல் ஸதளலை அமப்னேம் 
கூைத் தநழமழல்தளன் ஸெய்ன ஹயண்டும்  யற்னறுத்தயட ப்டிச் ெரினளை 
இனக்கும்? 

நட ழைழ்வுைில் தழத்ைள் , ெழறுளன்நனிர், ஸண்ைள் ஆைழஹனளப ந்த 
அயிற்கு இைம் ஸச் ஸெய்தழனக்ைழஹளம் ன்ைழ ஹைள்யின ளம் 
ல்ஹளனம் ஹைட்டுக் ஸைளள்யட ல்ட.இபண்டு ஆண்டுைலக்கு னன்ளல் 
ஸென்னில் ைஸற் ஒன Ôதநழழ் யணிைர் நளளட்டில் Õ ஒன 
இஸ்ளநழன யணிைர் கூை அமக்ைப்ைளதட ன் ழவுக்கு யனைழட. 
இத்தைன ஹளக்குை நதச்ெளர்ற், ெளனை, இைடெளரி ெக்தழைள் தயிர்க்ை 
ஹயண்டும். ஸெளல்ப்ஹளளல் தழத்டைள் , ெழறுளன்நனிர் ிபச்ெழைள் 
குழத்ட அக்ைஹனளடு ிபத்தழஹனளைநளை நளளடுைள் , ஸளடக் கூட்ைங்ைள் , 

ஹைளரிக்ைைள் னதழனயற் யக்ை ஹயண்டும். னஸ்ழம்ைள் 
ைத்தக்கூடின நளளடுைள் , த்தழரிைைில் னமங்குயஹதளடு ழறுத்தழயிைக் 
கூைளட. 


