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இனப்டற்கு டணயல்வ 
 
 

[1.ணடக்கபத் டடுப்னச் சட்ம், 2.இந்டத்டபத்டயன் மசயசத் ளடமர்னகள், 

3.ளரிதமனம் இஸ்மனம் 4.யகமத், 5.அபர் (ிகள் மதகம்) ன்கய ந்ட 
குறு டைல்கள்} 

1. ணடக் கபத் டடுப்னச் சட்த்டயன் ழடவபகலம் உனபமகும் டயர்ப்னகலம் 

டயனத்டப்ட் ணடக்கபத் டடுப்ன ணழசமடமவப ம..கவும், ளதயடமவும் 
ணட்டுழண டயர்த்டள்நர். இண்டு டயர்ப்னகலழண ஏநவு டயர்மர்க்கக் 
கூடிதழட. ி கட்சயகள் குயப்மக இடசமரிக் கட்சயகள் டம் கனத்டச் 
ளசமல்மணல் ளணௌம் கமப்ட பனந்டத்டக்கட. கட்சயகள் டபி இத்டவகத 
என சட் பவவுக்கமகத் ளடமர்ந்ட ழமமடினேம் டயனத்டங்கள் 
னன்ளணமனயந்டம் பந்டள்ந ணிட உரிவண ஆர்பர்கலம், மட்டின் 
ன்வணத்டபத்டயல் ம்ிக்வகனேவதபர்கலம் டணட கனத்டகவந 
னன்வபத்டள்நர். இக்கனத்டகள் ளனம்மலும் பவவப ஆடரித்டம். 
கூழப என சய தங்கவந னன்வபத்டம் அவணகயன். 

ழடவப: 

ணயகப் ளரித ணடக் கபத்டன்டமன் இந் மட்டிற்குச் சுடந்டயம் பிடிந்டட. 
ல்மதிக்கஞக்கம ணக்கவந ணட்டுணயன்ய ன்வணத்டபத்டயன் குயதீமக 
உக பமற்யல் ன்ளன்றும் ழமற்த்டக்க யவதில் பிநங்கும் 
கமந்டயதடிகவநனேம் அட ய ளகமண்ட. அடற்குப் ின் 1961 பவ ளரித ணடக் 
கபங்கள் இல்வ. ஈமக னடயத அசுக்கு சயறுமன்வணதிரின் குயப்மக 
னஸ்யம்கநின் யந்டவதற் பிசுபமசம் ழகமப்ட்ட. னஸ்யம் 
டவபர்கலம் அவட யவழபற்யர். ினும். 1961 னடல் ளடமர்ந்ட ணடக் 
கபங்கள் வளத் ளடமங்கய. இடன் ளகமடுனடிதமக 1992-93 

கபங்கலம். 2002 குமத் டுளகமவகலம் அவணந்ட. 

இபற்வ ணடக் கபங்கள் ச் ளசமல்பவடக் கமட்டிலும் உண்வணதில் 
னஸ்யம்கலக்கு டயம பன்னவகள் ன்று ளசமல்பழட ளமனத்டம். 
ணடக்கபங்கள் குயத்ட ஆய்வு ளசய்டள்ந ஸ்டீபன் பில்கயன்சன். 1947 

யனந்ட வளற் இத்டவகத கபங்கநில் சுணமர் 40.000 ழர் 
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ளகமல்ப்ட்டுள்நர் ன்கயமர். இபர்கநில் ளடமண்டறு சடத்டயற்கும் 
ழணமழமர் னஸ்யம்கள் ன்ட குயப்ித்டக்கட, 

இத்டவகத ணடக் கபங்கள் எனபவகதம 
„ஞிீtக்ஷீணீகீ்ஷீணீீணீuக்ஷsீீபீ‟ீ ளடமனயல் னவவுத் டன்வணனேன் 
பிநங்குகயன்  ஆய்பமநர்கள் குயப்ிடுகயன்ர். கபங்கவந 
னன்ின்று த்டம் இபர்கவநக் கபத்ளடமனயல் னவபர்கள் மம். 
இடற்கம டயட்ங்கவநத் டீட்டி ளசதற்டுத்டய மங்கவநனேம் குபிக்கயன்ர். 
கபங்கநினூமகச் சனெக பிழமட சக்டயகள் என அசயதல் அந்டஸ்வடப் 
ளறுகயன்ர். (மர்க்க: ளல்கம டயவுகள். டணயனயல் அ.ணம. தஞி 
ளபநிதடீு). 

னஸ்யம்கள் ளரித அநபில் ண, உல் டதங்கலக்கு அப்மல் 
ளசமத்டயனப்னகவநனேம், பனணமம் ஈட்டும் குடும்த் டவபர்கவநனேம் 
இனக்கயன்ர். இக்கபங்கவநப் ின்யன்ழம, னன்யன்ழம இதக்கும் 
அசயதல் கட்சயகள் ணட ரீடயதம ஏட்டு பங்கயவதக் வகபசப்டுத்டய ழடர்டல் 
ளபற்யவதக் குபிக்கயன். 

உ.ி.தின் உதர் கமபல்டவ அடயகமரிதமகவும், ல்வக்கமபல் வதில் உதர் 
டபிதில் இனந்டபனம். 2002இல் அழதமத்டயதில் மணர் ழகமபில் கட்டுழபமம் 
க் கூடிதினந்ட கழசபகர்கவநத் டயவணதமகக் வகதமண்பனணம பினடய 
மமதஞமவ் ழுடயனேள்ந ஆய்வு டையல், “இந்டயதமபில் வளறுகய ந்ட 
ணடக் கபனம் அட உனபமகய 24 ணஞி ழத்டயற்கும் ழணமகத் ளடமர்கயட 
ன்மல் அட யர்பமகத்டயன் எத்டவனப்னன் வளறுகயட ன்ழட 
உண்வண” க் கூயனேள்நட குயப்ித்டக்கட, இவட பிரிபமக பிநக்க 
ழபண்டித அபசயதணயல்வ. குமத் 2002 ழரில் கண்பர்கள் மம். இண்டு 
மட்கலக்கு வடனேம் கண்டு ளகமள்நமடீர்கள்  உதர் கமபல்டவ 
அடயகமரிகலக்கு னடல்பர் ழணமடி ளயனவ பனங்கயதடற்கு அடுத்டடுத்ட  
உதர் அடயகமரிகள் இன்று சமட்சயதம் கன்று ளகமண்டுள்நர். சுடந்டயத்டயற்குப் 
ிந்டயத ணடக் கபங்கவந ஆய்வு ளசய்த யதணயக்கப்ட் 31 பிசமவஞ 
ஆவஞதங்கலம். இக்கபங்கநில் சயபில் யர்பமகம் ணற்றும் 
கமபல்டவதின் எத்டவனப்வச் சுட்டிக்கமட்டி கண்டித்டள்ந. ஆனேட 
ழசகரிப்ன, ஆள்டயட்ல், வகடமபர்கலக்கம சட் உடபிகவந ற்மடு 
ளசய்டல், அபர்கநின் குடும்ங்கவநப் மடகமத்டல், சமட்சயகவந ணயட்டுடல், 

குற்ப் த்டயரிவககவநனேம் னடல் டகபல் அயக்வகவதனேம் குற்பமநிகவநக் 
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கமப்மற்றும் ழமக்கயல் டதமரித்டல் ன்டமக சயபில் ணற்றும் கமபல்டவ 
யர்பமகனம் ஆலம் கட்சய அவணச்சர்கள் ணற்றும் சட்/மமலணன் 
உறுப்ிர்கலம் ளசதற்ட்வட மம் ணந்டபி னடிதமட, 

ல்ம ளன ணடக் கபங்கலம் குவந்டட்சம் சய மட்கள் 
னன்டமகழபனும் டயட்ணயட்ழ ளசதல்டுத்டப்டுகயன். உநவுத்டவ 
னெம் இவடக் கண்டுிடித்டத் டடுக்க னடினேம், கபத்வடத் டெண்டும் 
ளபறுப்னப் ழச்வச உணயழ்பர்கவநக் வகட ளசய்ட படிக்வக டுக்க 
னடினேம். ஆமல் அப்டிச் ளசய்படயல்வ, சட் எழுங்கயல் ளமறுப்ிலுள்ந 
ணமய அசுகள் ணம் வபத்டமல் ணடக் கபங்கவநத் டடுத்டபி னடினேம் 
ன்டற்கு மலு ிசமத் கமத்டயத கீமர் ஆட்சயனேம், இட னன்ஞிதின் 
டவவணதியனந்ட ழண. பங்க ஆட்சயனேம் சமன்றுகள். னன்ளச்சரிக்வக 
படிக்வககவந ழணற்ளகமண்டு வகட ளசய்டல், கபங்கநின்ழமட 
பன்னவதமநர்கவநக் கட்டுப்டுத்டடல், குற்பமநிகவநத் டப்பிமணல் 
உரித சட்ப் ிரிவுகநின்கரழ் வகட ளசய்டல் ன்கய படிபில் இவட ணமய 
அசுகள் ளசய்த னடினேம். ளடமர்ந்ட பனக்வகச் சரிதமக த்டய 
குற்பமநிகவநத் டண்டித்டல், சமட்சயகவந ணயட்டிப் ஞிதவபக்க இதமட 
மடகமத்டல், மடயக்கப்ட்பர்கலக்கு உரித பவகதில் ணறு பமழ்வு அநித்டல் 
ன்கய படிபங்கநில் அசு படிக்வககள் அவணத ழபண்டும். 

ஆமல், ீழம ணன்வப்ழம மடு ற்ய ரிபவட ழபடிக்வக மர்த்டபர்கள் 
வும், குற்பமநிகவநத் டண்டிக்கும் ழமக்கயல் பனக்வக த்ட ழபண்டித 
ிமசயகயனைன் அபர்கவநத் டப்பிடும் ழமக்கயல் ளசதல்ட்டினக்கயட வும் 
அசுகவந உச்சீடயணன்ம் கண்டிக்கும் பவகதில்டமன் இங்ழக வனவகள் 
இனந்டபந்டள்ந. 

கமபல்டவதிழம. ழணடயகமரிகள் அல்ட ஆட்சயதிலுள்ந பர்கள் 
கூயமர்கள்  படிக்வக டுக்கமணயனந்டயனக்கயமர்கள். ஊங்கும் 
சட்த்வட எழுங்கமக வனவப்டுத்டமணல் கபக்கமர்கலக்கு 
உடபிதினக்கயன்ர். கபக்கமர்கவந பிட்டு பிட்டு மடயக்கப்ட்பர்கவநச் 
சுட்டினக்கயன்ர். படந்டயகவந ஊக்குபித்டயனக்கயன்ர். கபங்கலக்குப் 
ின் மடயக்கப் ட்பர்கலக்கு எழுங்கம மடகமப்ன அநிக்கமவண. ணத்டயத 
அசு அநித்ட உடபி கவநக்கூ எழுங்கமக பியழதமகயக்கமவண. பன்னவதமக 
அபர்கவநப் மடகமப்ன னகமம்கநியனந்ட ளபநிழதற்றுடல் னடம 
படிக்வககநில் அசும் யர்பமகனம் ஈடுட்டினக்கயட. 
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கமபல்டவதிவ னென்று பவகதமகப் ிரிக்கமம் 1) கபக்கமர்கலன் 
எத்டவனப்ழமர். 2) எத்டவனக்கமபிட்மலும் சயறுமன்வணதினக்கு டயம 
ணயவதின் பிவநபமக உரித படிக்வககவந பிவபமக டுக்கமழடமர். 
3) ழர்வணதமகவும் சமர்னகநின்யனேம் ளசதல்டுழபமர், இந்ட னென்மணபரில் 
பனழபமர்டமன் ஆர்.ி. வகுணமர் ழமன் உதர் அடயகமரிகள். இபர்கள் ின்மல் 
ஏங்கட்ப்டுபமர்கள், னயபமங்கும் படிக்வககலக்குள்நமபமர்கள். இட 
டமழ 65 ஆண்டுகம பமமக இனந்டயனக்கயட, 

என்வச் ளசமல்ழபண்டும் : இடழமன் சந்டர்ப்ங்கநில் 
பன்னவதமநர்கநின் ணீட படிக்வக டுப்டற்கு யவும் சட்ங்கநிழழத 
 பனய னவகள் உண்டு. இந்டயதத் டண்வச் சட்ம் 153 ணற்றும் 153 அ 
ஆகயத ிரிவுகநின் கரழ் என குயப்ிட் சனெகப் ிரிபின்ணீட ளபறுப்வத் 
டெண்டுபர்கள் ணீட படிக்வக டுக்கமம். அழடழம படிக்வக 
டுக்கமட அடயகமரிகள் ணீட பனக்குத் ளடமர்படற்கும் இனண்டு. ினும் 
ளனந்டயள் பன்னவ கபங்கவந டயர்ளகமள்படற்குப் ழமடணம 
பனயனவகள் வனவச் சட்ங்கநில் இல்வ. டுத்டக்கமட்மக. 
சமட்சயகவநப் மடகமப்டற்குப் ழமடயத பனயனவகள் இன்யல்வ. டபிவும் 
ளபறுப்வத் டெண்டும் ழச்சுகவநப் ழசுபர்கள் ணீட  படிக்வக டுக்க 
அசுக்கு உண்வணதம அசயதல் பினப்னறுடய இனக்கழபண்டும். 
ளடமகமடிதமக்கவநனேம், மல்டமக்கழகவநனேம், சுப்ிணஞித சமணயகவநனேம் 
அனுணடயத்ட பனவபடமன் இன்வத கமங்கயஸ் ம..க. அசுகள் ன்வட 
மம் ணந்டபிக் கூமட. டபிவும் அடயகமரிகள் ணீட படிக்வக டுக்க 
ழபண்டுணமமல் அசு அனுணடய ளழபண்டும். ளமடபமக அசுகள் இத்டவகத 
அனுணடயவத பனங்குபடயல்வ. ழபடமன் ணடக் கபங்கவநத் டடுக்க 
சயப்னச் சட்ங்கள் ழடவபதமக உள்ந. 

ின்ஞி: 

இந்யவதில்டமன் ப்டி டமழ்த்டப்ட்பர்கநின் ணீடம பன்ளகமடுவணகவநத் 
டடுப்டற்கம சட்ம் இங்ழக இதற்ப்ட்டுள்நழடம அழடழம ணடக் 
கபங்கவநனேம் டடுக்கக் கூடித சட்ம் என்று ழபண்டும் ன்கய ழகமரிக்வக 
ணிட உரிவண ஆர்பர்கநமல் ழுப்ப்ட்டு பந்டட. குமத் 2002க்குப் ின் 
இடற்கு அடயக அழுத்டம் ளகமடுக்கப்ட்ட. 2004 மமலணன்த் ழடர்டயன் 
ழமட இத்டவகத சட்ம் என்வ இதற்றுபடற்கு கமங்கயஸ் பமக்குறுடய 
அநித்டயனந்டட. 2005இல் னடல் பவவப அன்வத க்கயத னற்ழமக்குக் 
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கூட்ஞி அசு ளபநிதிட்ட. அடயல்  ஏட்வ உவசல்கள் இனந்டடமல் 
ணிட உரிவண அவணப்னகநமல் கடுவணதமக பிணர்ச்சயக்கப்ட்வடளதமட்டி 
அடன் டயனத்டப்ட் படிபம் ின்ர் ளபநிதிப்ட்ட. அடவ பழபற்று 
அன்று „டயணஞி‟தில் (. 2006) மன் கூ என கட்டுவ ழுடயதினந்ழடன். 
(மர்க்க: ளனக்கடி யவ உகம்), 

ினும் டயனத்டப்ட் படிபத்டயலும்  குவமடுகள் இனந்ட. குயப்மக 
ந்ட என கபச் சூனயலும் இச்சட்த்வடப் ிழதமகயக்க ழபண்டுணமமல் 
அப்குடயவத „கபப் குடயதமக‟ அயபிக்க ழபண்டும். இவட 
அசயதல்பமடயகலம் கட்சயதிலுள்ழநமனம் டணக்குச் சமடகணமகப் தன்டுத்டயக் 
ளகமள்லம் பமய்ப்னள்நடமல் அப்ிரிவப ீக்க ழபண்டும் ன்ழமம். இப்டி 
ழணலும் சய பிணர்சங்கலம் னன் வபக்கப்ட். இடடிதமக 2009ல் 
வபக்கப்ட் பவவும்  பிணர்சத்டயற்குரித கூறுகவநக் ளகமண்டினந்ட. 

இன்வத .ன.கூ. அசு ழடசயத ஆழமசவக் குழு (னயகயசய) என்வ 
யதணயத்டட. இடயல் சய ணிட உரிவண ஆர்பர்கலம் இம்ளற்ர். ின்ர் 
2010இல் இக்குழுபமல் உனபமக்கப்ட் ணட பன்னவ (டடுப்ன) பவபின் 
ணீடம்  பிணர்சங்கள் வபக்கப்ட். இட ளடமர்மக ழடசயத அநபிம 
குழு என்வ (னயஞtீபீீீஞீ ீசயீீsutீஞtீபீீீ ீீ tீணீ சயக்ஷய 
ஙிபீீ)ீ அவணத்ட ணிட உரிவண ஆர்பர்கள் ளசதற்ட்ர். 
இந்யவதில்டமன், 49 டயனத்டங்கலன் இன்வத “ணடக்கபம் ணற்றும் 
குயவபத்ட ழணற்ளகமள்நப்டும் பன்னவ (ீடய ணற்றும் ணறுபமழ்வு ளறுடல்) 
பவவு” ளபநிதிப்ட்டுள்நட. கூடுடல் அசுத் டவவண பனக்குவஜர் 
(கயயய) இவ்பவவப ழணலும் கூர்வணப்டுத்டயத் டனபடற்கமக இப்ழமட அட 
கமத்டள்நட. இத்டவகத என சட்ம்: 1) ணடக் கபத்வடத் டெண்டிச் 
ளசதற்டுத்டம் பன்னவ பவப்ின்வ அறுத்ளடயபடமகவும் 2) 

ஆனேடங்கவநச் ழசகரிப்ட, படந்டயகவநப் ப்னபட னடயதபற்வத் 
டடுப்டமகவும் 3) கபத்வடத் டடுக்கமட அடயகமரிகள் ணீட உரித படிக்வக 
டுக்கத்டக்கடமகவும். 4) சமட்சயகவநப் மடகமப்டமகவும். 5) 

மடயக்கப்ட்பர்கலக்கு உரித ணறுபமழ்வப உறுடய ளசய்தக்கூடிதடமகவும் 
அவணத ழபண்டும், 

ளபநிதிப்ட்டுள்ந சட் பவவு: 

ழணற்கூயத அம்சங்கவந ஏநவு யவழபற்க் கூடிதடமக இட 
அவணந்டள்நட. இடயல் கபத்வடத் டடுக்கமணல் மர்த்டயனந்ட அடயகமரிகள் 
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ணற்றும் அபர்கநட உதடயகமரிகள்ணீட படிக்வக டுக்க பமய்ப்னள்நட. 
மடயக்கப்ட்பர்கவந உடிதமக உரித பசடயகலன் கூடித னகமம்கநில் 
டங்கவபத்ட ழு மட்கலக்குள் அபர்கநிம் உதர் கமபல் அடயகமரி எனபமல் 
பமக்குனெம் ளற்று பனக்குப் டயவு ளசய்தழபண்டும். அபர்கவநக் 
கட்மதணமக ளபநிழதற்க் கூமட. பனக்கு பிசமவஞதில் 
மடயக்கப்ட்பர்கலக்கு ல்ம பமய்ப்னகவநனேம் பனங்க ழபண்டும். பனக்கு 
னடினேம்பவ சமட்சயகள் உரித னவதில் மடகமக்கப் ழபண்டும். 
மடயக்கப்ட்பர்கவந ணீண்டும் குடிதணர்த்டம்ழமட அபர்கநட இனப்டீுகவந 
ணடயப்ி ணமய ணடயப்டீ்டுக் குழு என்வ அவணத்ட அம்ணடயப்டீுகள் 
அடிப்வதில் இனப்டீுகள் பனங்கழபண்டும். னடயத இங்கநில் குடித 
ணர்த்டயமல் அங்கு அபர்கலக்கு னன்ினந்ட வனத பசடயகள் ளசய்ட டப் 
ழபண்டும். 

இச்சட்த்டயன் னமம் ிரிவு மயதல் பன்னவவத கற்னயப்ன ன்கய 
படிபில் பவதறுக்கமணல் ல்மபிடணம மயதல் ளடமந்டவுகவநனேம். 
ஆவவத ீக்குடல், யர்பமஞணமக த்டயச் ளசல்லுடல், ஆவவத 
அபிழ்த்டக்கமட்டி அபணமம் ளசய்டல் ணற்றும் ல்மபிடணம ளடமடுவககள் 
பன்னவகள் ல்மம் இடயல் உள்நக்கப்டுகயன். டபிவும் 
மடயக்கப்ட்பர்கநின் அச்சம் யபித சூனவனேம் ணயவவதனேம் 
கனத்டயல் ளகமண்டு அபர்கநட டமணடணம னகமர்கள், னகமர்கநில் உள்ந 
னண்கள் ஆகயதபற்வப் ளரிடடுத்டமணயனப்ட னடயதவப 
ற்கப்ட்டுள்ந. 

ட்மம் ிரிவு ளபறுப்னப் ிச்சமத்வடனேம், 10ஆம் ிரிவு இடற்கம யடய உடபி 
ளசய்டல் னடமபற்வனேம் டண்வக்குரித குற்ங்கநமக்குகயன். 11 

ஆம் ிரிவு இந்டயதத் டண்வச் சட்த்டயல் இட ளடமர்மக உள்ந சய 
குற்பவககவந இச்சட்த் டயன்கரழ் ளகமண்டுப அனுணடயக்கயட, 

கமபல்டவதமழம, இல்வ பன்னவதமநர்கநமழம இக் கமக்கப்ட் 
ணக்கள் சயத்டயபவட ளசய்தப்டுபவடக் குற் ணமக்குகயட, 

என்டமம் ிரிவு டிர்கள் இவ்பமறு பன்னவதில் ஈடுடுபட 
ன்டயயனந்ட ளனந்டயள் கப பன்னவகவநப் ிரித்ட பவதறுக்கயட, 

சய பிணர்சங்கள்: 
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இந்ட பவபில் சயற்சய குவமடுகள் உள்நவட ணிட உரிவண ஆர்பர்கள் 
சுட்டிக் கமட்டுகயன்ர். அவப: 

1. ஆவஞதிடும் ளமறுப்ிலுள்நபர்கள் கவண டபறும்ழமட படிக்வக 
ன்வடப் ளமறுத்டணட்டில் சயயத குற்ங்கநில் (-டு டதங்கவந அனயத்டல்) 
ணட்டுழண அசு அனுணடயதின்ய படிக்வக டுக்கமம். ி குற்ங்கநமதின் 
அடயகமரிகள்ணீட படிக்வக ளடம அசு அனுணடய ள ழபண்டும். ழப 
அடயகமரிகள் ணீட படிக்வக டுக்க அசு அனுணடய ளறுடல் ன்கய யவ 
ளடமர்கயட. டபிவும் ணமய அநபிம உதர் அடயகமரிகள், அவணச்சர்கள் 
ணீட இவ்பவகதில் படிக்வக டுக்க னடினேணம ன்டற்கு பிநக்கணயல்வ. 

2. படிக்வக டுப்டற்கம அனுணடயவத அசு ணறுக்குணமமல் அவட 
மடயக்கப்ட்பனக்கு 30 மட்கலக்குள் ளடரிபிக்க ழபண்டும். 
ளடரிபிக்கமபிட்மல் அனுணடய ளகமடுக்கப்ட்டமகக் கனடய படிக்வக 
டுக்கமம். ஆமல் அனுணடய ளகமடுக்கமபிட்மல் ழணல்னவதடீு ளசய்படற்கு 
இவ்பவபில் பனய இல்வ. இட ணமற்ப் ழபண்டும். ஏய்வுளற் ீடயடய 
எனபர் டவவணதில் இட ளடமர்ம குழு என்று அவணக்கப் ழபண்டும். 

3. சயத்டயபவட, மடயக்கப்ட்பர்கலக்கு ணறுபமழ்வு அநித்டல் ளடமர்மக 
இந்டயத அநபிலும், சர்பழடச அநபிலும்  னடயத கனத்டமக்கங்கள் 
உனபமகயனேள்ந. அவப இச்சட்த்டயல் உள்பமங்கப்பில்வ. 

4. வகட ளசய்தப்ட்பர்கநின் ளசமத்டக்கவந அவப கபத்டன் 
ளடமர்னவதடமக இல்மட ழமடம் அசு வகதகப்டுத்டல், கமபல்டவ 
மடகமப்ில் வபத்டயனக்கும் கமத்வட அடயகப்டுத்டடல் னடம கறுப்னச் 
சட்க் கூறுகள் இபற்யல் ழசர்க்கப்ட்டுள்நவடனேம் ற்க இதமட. 
இப்டிதம ிரிவுகள் டபமகப் தன்டுத்டப்டுபடற்கும் ணடக்கபம் 
ணட்டுணயன்ய ி அம்சங்கநிலும் இடழமன் சட்ங்கவந இதற்றுபடற்கும் 
பனயபகுக்கும். 

5. சமட்சயகவந பனக்கு னடினேம் பவ மடகமத்டல் ழமடமட. அடற்குப் 
ின்னும்கூ அபர்கலக்குப் மடகமப்வ உறுடயப்டுத்ட ழபண்டும். 

6. ணடக்கபங்கவநனேம் டயம படிக்வககவநனேம் கண்கமஞிக்க ணத்டயத 
அநபிலும் ணமய அநபிலும் இன அவணப்னகவந உனபமக்குபட குயத்ட 
இச்சட்ம் பிரிபமகப் ழசுகயட. படிக்வக அடயகமணயல்மட ணத்டயத, ணமய 
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ணிட உரிவண ஆவஞதங்கவநப் ழமழப இவபனேம் அவணதக்கூடித 
பமய்ப்ன உள்நட. 

ளதயடம கபிக்க: 

ினும் ணிட உரிவண ஆர்பர்கநின் பிணர்சங்கவந ற்று வனத 
பவபில்  டயனத்டங்கலம் ளசய்தப்ட்டுள்ந. அவப: 

1. கபப்குடய  அயபித்ட ின்ழ இச்சட்த்வட வனவப்டுத்ட 
ழபண்டும் ன் யந்டவ ீக்கப்ட்டுள்நட. 

2. ணடக்கபத்வடத் டெண்டுடல், ளசதல்டுத்டடல் ளடமர்ம ளசதல்கள் 
“மட்டின் ணடச்சமர்ின்வணச் சூனவ அனயப்டமக இனக்கும்ழமழட” குற்ணமகக் 
கனடப் ழபண்டும் ன்கய யந்டவ ீக்கப்ட்டுள்நட. ளில் குமத் 
2002 ழமன் யகழ்வுகநில்கூ எவ்ளபமன குற்த்வடனேம் இந்ட 
யந்டவக்குட்ட்டமக யறுப இதமட. 

3. ளடமவழசய உவதமல்கவந எட்டுக்ழகட்டும் அடயகமத்வட அசுக்கு 
அநிக்கும் ிரிவு ீக்கப்ட்டுள்நட. 

4. டயனத்டப்டுபடற்கு னன்ினந்ட பவவுச் சட்த்டயன் 20ஆம் ிரிவு கபச் 
சூனவக் கனத்டயல் ளகமண்டு ணத்டயத அசு ந்ட என ணமயப் குடயவதனேம் 
“உள்மட்டுக் கபச் சூனலுள்ந” (ணயீtணீக்ஷீீஞீ ீஜிபsீtuக்ஷீடீஞீீீணீ) 
குடயதமக அயபித்ட படிக்வக டுக்கும் பமய்ப்வ அநித்டட. அசயதல் 
சட்த்டயன் 355ஆபட ிரிபின் கரழ் ணமய ஆட்சயவத ீக்கவும் இவ்பவகதில் 
ணத்டயத அசுக்கு அடயகமம் உண்டு. இட டபமகப் தன்டுத்டப்க்கூடித 
பமய்ப்நிக்கும் ன்டமல் இழட ிரிபில் கண்டுள்ந இன்ளமன 
குடயதிலுள்நபமறு “அசயதல் சட் உரிவணகவந ணீறும் சூனல்” இனந்டமல் 
ணட்டுழண ணத்டயத அசு படிக்வக டுக்க ழபண்டும் ன்கய கனத்ட ணிட 
உரிவணப் ழமமநிகநமல் னன்வபக்கப்ட்ட. டற்ழமவடத டயனத்டப்ட் 
பவபில் இப்ிரிவு னற்மக ீக்கப்ட்டுள்நட. ழப ளதயடம இச்சட்ம் 
ணமய உரிவணகவந ணீறுபடமகக் கூச்சயடுபடற்கு என்று. அபர் 
இத்டயனத்டத்வடக் கபிக்கமடயனக்க ழபண்டும் அல்ட அபரிம் 
உள்நமர்ந்டள்ந இந்டத்டபப் ண்ன இப்டிச் ளசமல் வபத்டயனக்க ழபண்டும். 
இண்டுழண என னடவணச்சனக்கு டகுடயதமடல். 

இறுடயதமக: 
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இச்சட்ம் ளனம்மன்வணக்கு டயம சயறுமன்வண பன்னவவதக் கஞக்கயல் 
ளகமள்நபில்வ  ம..க. டப்ில் ளசமல்ப்டுகயட. இபர்கள் என்வ 
ணடயல் யறுத்டயக் ளகமள்ந ழபண்டும். ல்ம மதக அவணப்னகலழண 
ளனம்மன்வணப் ிரிபிர் டணக்கம மடகமப்வ பனவணதம சட்ங்கநின் 
அடிப்வதிழழத ளற்றுபி னடினேம் வும் சயறுமன்வணப் ிரிபிர் 
இடழமன் சயப்னச் சட்ங்கநின் அடிப்வதில்டமன் மடகமக்கப் 
ழபண்டும் வும் ம்ிழத ளசதல்டுகயன். அந்ட பவகதிழழத 
இஎடக்கரடு னடம சட்ங்கள் இதற்ப்டுகயன். டபிவும் 
தங்கபமடச் ளசதல்கவநத் டடுப்டற்கு ழபறு சட்ங்கள், பனயனவகள், 

யறுபங்கள் ளசதற்டுபவடனேம் மம் கபத்டயல் ளகமள்ந ழபண்டும். 
இந்டயதமபில் ணட்டுணயன்ய ல்ம மதக மடுகநிலும் இத்டவகத அடகல் 
னவழத உள்நட. 

டபிவும் குமத்டயல் இந்டக்கள் ளனம்மன்வணதிர் ன்மல் கமஷ்ணீரிலும், 

பகயனக்கு ணமயங்கநிலும் அபர்கவநச் சயறுமன்வணதிமகக் கனடய 
இச்சட்த்டயன்கரழ் மடகமப்ன அநிக்கப்டும். 

இச்சட்ம் ணடச் சயறுமன்வணதிவ ணட்டுணயன்ய, ளணமனயச் 
சயறுமன்வணதிவனேம், ட்டிதல் சமடயதிவனேம் உள்நக்குகயட. ட்டிதல் 
சமடயதிவப் ளமறுத்டணட்டில் பன்ளகமடுவணத் டடுப்னச் சட்த்டயன் கரனம 
படிக்வககலக்குப் ங்கணயன்ய ழணடயக உரிவணகவந இச்சட்த்டயயனந்ட 
ளமம். 

ணமய உரிவணகநில் டவதிடுபட ன்கய ளதரில் அசயதல் சட்த்டயன் 
355ஆபட ிரிவு தன்டுத்டப்டுகய அடயகமத்வட ீக்கயனேள்நட குயத்ட என 
பிரிபம பிபமடம் ழடவப. ளதயடம, ழணமடி ழமன்பர்கள் இந்ட 
அடயகமத்வட டயர்க்கயன்ர். ளமடபமக. ணமய உரிவணகநில் 
அக்கவனேள்நபர்கலம் 355ஆபட ிரிவு தன்டுத்டப்டுபவட டயர்த்ட 
பந்டள்நர். ஆமல், ழணமடி ழமன்பர்கள் கபத்வடத் டெண்டும் பவகதில் 
ளசதல்டும்ழமட ணமய சுதமட்சய ன்கய அடிப்வதில் ணத்டயத அசு 
மர்த்டக் ளகமண்டினக்க ழபண்டுணம? இட குயத்ட பிபமடம் ழடவப. 

ஆக, சயற்சய குவமடுகள் இனந்டழமடயலும் இட பழபற்கப்ழபண்டித 
சட்ம். உடிதமக யவழபற்ப் ழபண்டித சட்ம். இந்டத்டப ண 
யவவத அவ்பப்ழமட ளபநிக்கமட்டுபடற்கு ளபட்கப்மடபனம் ழணமடிதின் 
ளனக்கணம ண்னணம ளதயடமபின் இந்ட டயர்ப்வ னயதடிக்க 



10 
 

சயறுமன்வணதினம் ணிட உரிவணதில் அக்கவனேள்ழநமனம் உடிதமக 
அஞிடயந ழபண்டும். 

2. இந்டத்டபத்டயன் மசயசத் ளடமர்னகள் 

(னடல் சய த்டயகள் பிடுட்டுள்ந) 

அபர்கநட ழடசரதம் அவணனேம் (.டு: ணட, ளணமனயட ழடசரதங்கள்) 

யற்க, „ழடசக்டர்கள்‟ ன்டற்கம ளமடபமக‟ ற்றுக் ளகமள்நப்ட் 
பவதவகவநக்கூ இந்டத்டபபமடயகள் ற்றுக் கவிடிப்டயல்வ. இந்டயத 
ழடசயதக்ளகமடி, அசயதல் சட்ம், ழடசத் டந்வட ன்கய கனத்டமக்கம் 
னடயதபற்வ இபர்கள் ற்டயல்வ. ணரிதமவட அநிப்டயல்வ. 

“ணட மட்டிற்கு ழடசக்ளகமடி என்வ உனபமக்கய தினக்கயமர்கநமம். மம் 
டற்கு ணற்பர்கவநப் மர்த்டக் கமப்ிதடிக்க ழபண்டும்? னமடணம 
ணமளனம் ழடசம் ம்னவதட; ளனவணக்குரித னவணவதப் 
ளற்யனப்பர்கள் மம். அப்டிதினக்கும் ழமட ணக்ளகச் ளசமந்டணமக எனª 

கமடி கயவதமடம? ஆதிணமதிணமண்டு பமறுவத ணக்ளக என 
ழடசரதச்சயன்ம் கயவதமடம, யச்சணதமக உண்டு. ன்ில் ணட சயந்டவதில் 
ன் இந்ட ளபறுவண?” 

ன்ளழுடயமர் ழகமல்பமல்கர் (சயந்டவத் ளடமகுப்ன). இப்ழமடள்ந இந்டயத 
ழடசயதக்ளகமடி தமவனேம் மர்த்டக் கமப்ிதடித்டடல். ழடசரத சயன்ங்கநமக 
பரிக்கப்ட்டுள்ந. அழசமகச் சக்கம், அழசமகத் டெண் னடயத ணட 
னவணதியனந்ட டுக்கப்ட்வபடமன். அப்டிதினந்டம் குனய இப்டிச் 
ளசமல்கயமர். 

இந்டத்டபத்வடப் ளமனத்டணட்டில் ழபடங்கவநனேம் மர்ப்தீத்வடனேம் 
ணறுத்ளடழுந்ட வுத்ட ணடம் உளகங்கும் வுபடற்குக்கமஞணம அழசமகரின் 
சயன்ங்கள் ணட னவணதமக இனக்கமம், ஆமல் ளனவணதமகக் கனடப் 
னடிதமட. வுத்ட, சணஞ ணடங்கள் ழுச்சயனேற் கமனம், இசுமணயத 
ணன்ர்கள் ஆண் கமனம் அபர்கவநப்ளமனத்டணட்டில் ளனவணக்குரித 
அல். பமற்யயனந்ட டவளடயதப் ழபண்டித இனண்கமங்கள். 
மர்ப்தீனம் பனஞமசயணம் ளகமடி கட்டிப்ந்ட கமங்கழந அபர்கலக்குப் 
ளமற்கமங்கள்; ளனவணக்குரித னவணகள். ளபள்வநதர்கள் ளபநிழதயத 
ின்ன ணமட்டித ழஷ்பமக்கநின் ஆட்சயவத யர்ணமஞிப்ழட அபர்கநட 
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கபமக இனந்டட. சயத்பன் மர்ப்ர்கநமல் உனபமக்கப்ட் ஆர்.ஸ்.ஸ் 
சயன் ளகமடிதமக ழஷ்பம அசர்கநின் „கபத் டபம்‟ டமன் 
ற்றுக்ளகமள்நப்ட்ட.இன்றுண அபர்கள் பஞக்கம் ளசலுத்டபட இந்டக் 
கமபிக்ளகமடிக்குத் டமன். 

“ட னிட இந்டணடம், இந்டச் சனெகம், இந்டக்கமச்சமம் ஆகயதபற்வப் 
மடகமத்ட பநர்ப்டன் னெண மடபர்த்டயன் ளனவணவத ல்மத் 
டவகநிலும் யவமட்டுபடற்கமகழப மன் மஷ்ட்ரீத ஸ்பதம் ழசபக் 
சங்கத்டயன் உறுப்ிமகயழன் ன்கய உறுடயளணமனயவதத்டமன் அபர்கள் 
எவ்ளபமன னவனேம் ளசமல்கயமர்கழந டபி பநீ்டயின் „கஞண‟ வப 
அபர்கள் ழடசரத கரடணமக ற்டயல்வ. ளசன் ஆகஸ்டு மன்கமம் ழடசயதன்று 
(2000) னநி ணழமகர் ழமயதின் இல்த்டயல் ிடணர் பமஜ்ழதி, உள்டவ 
அவணச்சர் அத்பமி னடயழதமர் குன டட்சயவஞ சணர்ித்டர். 
ிடணமகவும், அவணசசமகவும் ஞிதமற்யப் ளறுகய என ணமட ஊடயதத்வட 
ஆர்.ஸ்.ஸ் ன்கய டணட குனபிற்குக் கமஞிக்வக ளசத்டயத அபர்கள் 
அன்று பஞங்கயதட இந்டக்க கபத் டபத்வடத்டமன் அபர்கள் 
டுத்டக்ளகமண் உறுடயளணமனயனேம் இடடமன் (அவுட்லுக், ளசப் 25, 2000) 

இந்டயத அசயதல் சட்த்வடனேம் அபர்கள் ற்டயல்வ. குன¦ ன்று 
சயந்டவத் ளடமகுப்ில்‟, “ழணவ மடுகநின் ல்ழபறு அசயதல் 
சட்ங்கநியனந்ட அங்ளகமன்றும் இங்ளகமன்றுணமகப் ிய்த்டத் ளடமடுத்ட 
எட்டுத் டஞிடமன் ணட அசயதல் சட்ம். ணக்குச் ளசமந்டம் ன்று 
ளசமல்யக்ளகமள்படற்கு அடயல் என்றுகூக் கயவதமட. ணட ழடசரத ழமக்கம் 
ன் ன்டற்ழகம, ணட பமழ்பின் ஆடமப் னள்நி ட ன்டற்ழகம அடன் 
பனயகமட்டும் டத்டபங்கநில் ழடனும் என ளசமல்மபட கமஞப்டுகயடம? 

இல்வ!‟ ன்று கூயமர். ஆர்.ஸ்.ஸ் சயன் இன்வ சர்சமக் (டவபர்) 
குப்ய சரடமமணய்தம சுடர்சன், டமன் டபி ற் மநன்று (ணமர்ச் 10,2000) 

உடயர்த்ட கனத்டக்கநில் என்று இந்டயத அசயதல் சட்ம் ீக்கப் ழபண்டும் 
ன்ட “1935ம் ஆண்டில் ிரிட்டிஷ் அசு உனபமக்கயதடன் ணறுடயப்னடமன் அட. 
இந்டயதனக்குரித டித்டபணம ண்னகவநனேம் பினப்னகவநனேம் 
கஞக்கயளடுத்டக் ளகமண்டு அட டதமரிக்கப்பில்வ, இபற்வப் 
ிடயயக்கும் னடயத அசயதல் சட்ம் என்வ உனபமக்க ழபண்டும்” ன்மர் 
சுடர்ன் (ஆர்கவசர், ணமர்ச் 19, 2000) 
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1993 பரி னடல் ழடடயதன்று „பர்த்டணமன் இந்டயதன் சம்பிடமன்‟ ன்ளமன 
ளபள்வந அயக்வகவத சங்கப்ரிபமம் ளபநிதிட்ட. இந்டயத அசயதல் 
சட்த்வட இந்டணடத்டயற்கு டயமட க்குற்ம் சமட்டிதட அவ்பயக்வக. 
இந்ட அயக்வகவத ழுடயத சுபமணய னத்டமந்டர், மர் ணசூடய இடிக்கப்ட் 
இனடமம் மள் (டிசம்ர் 25, 1992) ம..க மமலணன் உறுப்ிர் எனபரின் 
படீ்டியனந்ட ளகமண்டு என ழட்டிதநித்டமர். கூ இனந்டபர் சுபமணய பமம் 
டயழதம ணகமஜ். “இந்ட ணடத்டயற்கு அபர்கநினபம் அவகூபல் பிடுத்டர். 
“இந்ட மட்டுச்சட்ங்கநின்ணீட ங்கலக்கு ம்ிக்வகதில்வ. சமடக்கள் 
இந்ட £ட்டின் சட்ங்கலக்கு ழணமபர்கள்” ன்றும் அபர்கள் அயபித்டர் 
„.ய. டைமி, „ஆர்.ஸ்.ஸ்சும் மடீத டமவும்‟, க்.97). 

எழுங்கு ற்ய ணயகத் டீபிணமக பற்னறுத்டகயபர்கலம், எழுங்பிழ்ப்வக் 
(அமகம்) கடுவணதமகக் கண்டிப்பர்கலணம மசயஸ்டுகள், யவுகய 
அவணப்ின் சட் எழுங்வக ள்நநவும் ணடயப்டயல்வ. 

“டிசம்ர் ஆமம் ழடடயதன்று யச்சதணமகக் கழசவப த்டப்டும். கழசவப 
ன்ட வனேம் கரர்த்டவனேம் மடுகய பிசதணல். கப்மவகவநனேம் 
ளசங்கற்கவநனேம் வபத்டச் ளசய்கய கமரிதம் அட ன்று அத்பமி 
ளசமன்மர்.” ன் அத்பமி ணீடம குற்ப்த்டயரிக்வகதின் பமசகங்கள், 

ளகவ, பன்னவ டற்கும் அபர்கள் டதங்குபடயல்வ. கமந்டய னடல் 
ணனத்டபர் ஸ்ளய்ன்ஸ் பவ இந்டத்டபம் ளகமன்று குபித்டபர்கநின் 
ட்டிதல் ணயக ீநணமட. இபர்கள் டெண்டி பிடுகய ணடக் கபங்கநில் 
ளகமல்ப்ட் சயறுமன்வணதிரின் ண்ஞிக்வக இடயல் அங்கமட. 
கமந்டயவதக் ளகமன்றுபிட்டு „மங்கள் இல்வ‟ ன்று வகபிரித்டபர்கள், இன்று 
மங்கள்டமன் ளசய்ழடமம் ப்ளனவணழதமடு அயயபக்கயன்ர், னத்டகங்கள் 
ழுடகயன்ர். ழட்டிகள் அநிக்கயன்ர். மகங்கள் த்டகயன்ர். கமந்டய 
ளகமவதமநிகநில் எனபனம் டெக்கயயப்ட் மடெம் ழகமட்ழசதின் 
சழகமடனுணம ழகமமல் ழகமட்ழசதின் „மன் ன் கமந்டயவதக் ளகமன்ழன்?‟ 

ன்கய டைல் 1993ல் ளபநிபந்டட. 

னடளல்யதில் வளற் ளபநிதடீ்டு பினமபின் ழமட சழகமடர்கள் 
இனபனம் ஆர்.ஸ்.ஸ்சயன் டீபி உறுப்ிர்கள் ன்கய உண்வணவதக் 
ழகமமல் ளபநிதிட்மன் (ஸ்ழட்ஸ்ணன், 28,94) த்டயரிவகக்க 
அநிடடழட்டிதில், “மங்கள் மன்கு சழகமடர்கலம் ஆர்.ஸ்.ஸ்சயல் 
இனந்ழடமம். மங்கள் படீ்டில் பநர்ந்டவடக்கமட்டிலும் ஆர்.ஸ்.ஸ்சயல் 
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பநர்ந்டழட அடயகம். அடழப ங்கநின் குடும்ணமக இனந்டட. 
ஆர்.ஸ்.ஸ்யன் அயவுத்டவ ஊனயதமக (மவ்டயக்கமரிதபம) மடமம் 
ளசதல்ட்மன்.ஆர்.ஸ் ஸ்சயயனந்ட ளபநிழதய பிட்டமக அபன் 
பமக்குனெம் அநித்டட உண்வணடமன். கமந்டய ளகமவக்குப்ிகு 
ழகமல்பமல்கனம், ஆர்.ஸ்.ஸ்சும் ளனம் ளடமல்வக்கு ஆநமகயதினந்ட 
சூனயல் அப்டிச்ளசமல் ழபண்டிதடமதிற்று. உண்வணதில் மடமம் 
ஆர்.ஸ்.ஸ்வச பிட்டு ளபநிழதபில்வ.” ன்று அபன் ளபநிப்வதமகச் 
ளசமன்மன். 

மடமனக்கும் ஆர்.ஸ்.ஸ்சுக்கும் ந்டத்ளடமர்னம் இல்வ ன்று அத்பமி 
ளசமல்கயமழ க் ழகட்ழமட, “மன் அத்பமிவத ணறுத்டள்ழநன். அப்டிச் 
ளசமல்பட ழகமவனத்டம் ன்றும்கூயனேள்ழநன். „ழமய்க் கமந்டயவதக் 
ளகமல்லுங்கள்‟ ன்று ஆர்.ஸ்.ஸ் டீர்ணமம் இதற்பில்வ ன்று 
ழபண்டுணமமல் ளசமல்யக்ளகமள்லங்கள். ஆமல் மங்கள் இப்டி அபவக் 
வகபிக்கூமட. „இந்டணகமசவ‟ அப்டிக் வகபிபில்வ. 1944 ல் 
ஆர்.ஸ்.ஸ்சயல்மவ்டயக் கமரிதபமபமக இனந்டளகமண்ழ இந்டணகம 
சவப்ஞி¬னேம் ளசய்தத் ளடமங்கயமன் மடமம்.” ன்றும் ழகமமல் 
கூயமன். ஆர்.ஸ்.ஸ் ளடமர்னக்கமகப் ளனவண அவபடமதய் ளசமன் 
அத்பமிழதம, மன் என சுதம் ழசபக் ன்ழட ன் யந்டப் ளனவண‟ ன்று 
னனங்கயத பமஜ்ழதிழதம, இல்வ இன்வத ஆர்.ஸ்.ஸ் டடவபர்கள் 
தமனழணம ழகமமயன் கூற்றுக்கவந ணறுக்கபில்வ. பனத்டம் ளடரிபிக்கவும் 
இல்வ. 

கமந்டயவதக் ளகமன்ட யதமதம்டமன் ன்வட இந்டத்டபமடயகள் ளடமர்ட 
ளசமல்யபந்டள்நர். ஆர்.ஸ்.ஸ்சயன் அரிகமப்னர்ப இடனம „ஆர்கவசர்‟ 

இடனயல் ழக.ஆர்.ணல்கமி ஆசயரிதமக இனந்டழமட என டவதங்கம் (பரி 
11, 1970) ளபநிபந்டட. அடயல், “மகயஸ்டமனுக்குச் சமர்ம ழனபனீ் 
யவப்மட்வ ஆடரித்டக் கமந்டய உண்ஞமபிம் ளடமங்கயதளடன்ட 
ணக்கநின் ழகமம் அபர்ணீட டயனம்னபடற்குக்கமஞணமக இனந்டட.” ன்று 
அடயல்கமந்டயதின் ளகமவ யததப்டுத்டப்ட்ட. ஆக, ணக்கநின் ிடயடயதமக 
இனந்ட மடமம்ழகட்ழச „கமந்டய படம்‟ ளசய்டமன் ன்ட இந்டத்டப பமடம். 
மடயரிதமர்கள் ளகமல்ப்டும் ழமடம், ணமடம ழகமபில்கள் 
ரினைட்ப்டும்ழமடம் , கன்ிணமர்கள் டன்னறுத்டப்டும்ழமடம் 
„ணடணமற்த்டயற்ளகடயம ணக்கநின் ழகமத்டயன் பிவநவு‟  இவ் 
பன்னவகவந யதமதப்டுத்டபடம் னவனகணமக ஊக்குபிப்டம் 
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ஆட்சயதிலுள்ந இந்டத்டபத்டயன் ளசதல்மடுகநமக இன்நவும் பிநங்குபவட 
மம் ணந்டபிக்கூமட. 

ழப இபர்கள் கமந்டயவத „ழடசத் டந்வட‟தமகவும் „ணகமத்ணம‟ பமகவும் 
ற்டயல்வ. இபர்கநின் உண்வணதம „அயவுத் டந்வட‟ தமகயத டீன்டதமள் 
உமத்டயதமதம ளசமன்மர் (1961): “கமந்டயக்குரித ல்ம ணரிதமவடகலனும் 
அபவ „ழடசத்டந்வட‟  அவனப்வட யறுத்டயக்ளகமள்ழபமம். னம் 
ளனவணகவந அடித்டநணமகக் ளகமண் ணட ழடசயதத்வட ஆமய்ந்ட 
மர்த்ழடமணமமல் அட இந்டத்டபம்டமன் ன்ட பிநங்கயபிடும்” (.ய. டைமி, 
ன.கு.டை. க்.51) 

கமந்டய இந்ட மட்டின் „ழடசத்டந்வட‟ ன்வட ணறுக்கய அநபிற்கு அத்பமி 
ழசுகயமர் ன்று „வம்ஸ் ஆப் இந்டயதம‟ எனனவ டவதங்கம் டீட்டிதடம் 
(அக்.17, 1989) இங்ழக குயப்ித்டக்கட. 

இந்டத்டபமடயகநின் ழடசக்டய இவ்பநவுடமன். இந்ட ழடசத்டயற்கு பிசுபமசணமக 
இனப்டல். இந்டத் ழடசத்டயன் கமச்சமம்  இபர்கநமல் 
னன்வபக்கப்டுகய இந்டத்டபத்டயற்கு பிசுபமசணமக இனப்ழட இபர்கள்ட 
ழடசக்டயக்கு அவதமநம். ணற் ல்ழமனம் ழடசத் டழமகயகள். யமன் 
ஆவஞதம் னன்மகச் சமட்சயதம் அநிக்கும்ழமட, “இந்டத்டபனம் ழடசரதனம் 
எழ ளமனலவத இன ளசமற்கள். இந்டயதத்டன்வண, மடீதம், இந்டத்டபம் 
 டழபண்டுணமமலும் ளசமல்லுங்கள். இந்டச் ளசமற்கள் அவத்டம் எழ 
ளமனவநக் குயப்பமகழப மன் மர்க்கயழன்”  அத்பமி குயப்ிட்ட 
(ப்ல் 12, 2000) இவட ளபட் ளபநிச்சம் ஆக்குகயட. 

இவ்பமறு ழடசரதத்வட இந்டத்டபணமக இறுக்க பவதறுப்டம், இசுமணயதர் 
உள்நிட்ச் சயறுமன்வணதிவ உள்மட்டு டயரிகநமக யறுத்டபடம், 

சயறுமன்வணதிர் ன்கய அபர்கநட குழுண உரிவணவத (யக்ஷீீu ீ
க்ஷீபரீீீts) ணறுப்வடனேம்டமன் மம் மசயதம் ன்கயழமம். சட் எழுங்கு, 

சமதகம் ஆகயதபற்வ ணறுப்வடனேம் „உள்மட்டு டயரிகலக்கு‟ டயமக 
பன்னவகவநக் கவிடிப்வட ஆடரித்ட பனபவடனேம் ணட 
இந்டத்டபபமடயகள் ளடமர்ந்ட ளசய்ட பந்டள்நர். ளபநிப்வதமக 
அயபித்ட பந்டள்நர். 

இசுமணயதர் மடயக்கப்ட்டினந்ட சூனயல் த்டயரிவகதமநர்கநிம் ழசயத குன 
ழகமல்பமல்கர், “இந்ட மட்டுனும்அடன் கமச்சமத்டனும் அவதமநம் 
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கமடபளடப்டி ன்கய மத்வட இசுமணயதனக்கு மம் ளசமல்யக் ளகமடுத்டமக 
ழபண்டும்…. மம் இடபவ அடிளகமடுத்டப் மம் ளசமல்யத் டந்டடயல்வ. 
ஆமல் அடித்டடமன் மம் ளசமல் ழபண்டும் ன்கய யவ பந்டமல் 
ளசய்டடமன் ஆகழபண்டும். ஆமல் அட டயரிவத அடிப்ட ழமல். என 
டமய் குனந்வடவத அடிப்டழம அக்குனந்வடதின் னுக்கமகச் ளசய்தக் 
கூடிதடமகழப இனக்கும்…. சனெக பமழ்பில் பன்னவக்கு டம் இம் உண்ம 
ன்மல் உண். ஆமல் அறுவப சயகயச்வசதில் கத்டயவதப் 
தன்டுத்டபவடப் ழம பன்னவவதப் தன்டுத்டழபண்டும்…. 

டற்கமப்ிற்கமக மம் டீத சக்டயகவந அனயப்ட டபிர்க்க இதமட. அசுர்கள் 
பன்னவதமல் டமன் பழீ்த்ட ழபண்டும்.” பன்னவவதப் தன்டுத்டயத்டமன் 
ஆக ழபண்டும்.”  பன்னவவத யதமதப்டுத்டயப் ழசயதட இங்ழக 
குயப்ித் டக்கட. (1970 லன் 11ம் ழடடய அநித்ட ழட்டி ின்ர் 
„ஆர்கவசரில்‟ ளபநிபந்டட) 

ள்நநவும் ளபட்கணயன்யப் ளமய்கவநக் கட்பிழ்த்டபிடுபட ன்ட 
மசயசத்டயன் அன்மட டந்டயங்கநில் என்று. “இடிப்டற்கமக அல், ணசூடயவத 
இடிப்வடத் டடுப்டற்கமகத்டமன் மனும், அத்£பினேம், னநிணழமகர் 
ழமயனேம் அன்வக்கு (டிசம்த், 6, 1992) அழதமத்டயக்குச் ளசன்ழமம்”  உணம 
மடயனேம், கப்மவவத வபத்டடமன் கழசவப ளசய்ழபமம் ச் ளசமன் 
அழடபமதமல் “ணசூடய இடிப்வப்மர்த்ட ணம் ளமந்டழமழன்”  
அத்பமினேம் யமன் குழு னன் கூயதவட மம்அவ்பநவு நிடமக 
ணந்டபி னடினேணம? 

2. இந்டத்டபப் மசசயத்வட அவதமநம் கண் 

கமந்டயனேம் ழனவும் இந்டத்டபப் மசயசத்டயன் ஆடடக்கவந அடன் «£ற் 
கமத்டயழழதப் னம் சுடிக்கமட்டினேள்நர். இந்டயத அசயன் அதல்டவ 
அலுபர்கள் னன்மகப் ழசும்ழமட, “குயத்டக்ளகமள்லங்கள். இந்டயதமபிற்கு 
ஆத்ட கம்னைிஸ்டுகநமல் பப்ழமபடயல்வ. படசமரி இந்ட 
பகுப்னபமடத்டமல்டமன் அந்ட ஆத்ட ழப்ழமகயட” க் குயப்ிட் ண்டிட 
ழன ளடமர்ட இந்டஆத்வடச் சுட்டிக்கமட்டி பந்டமர். கமங்கயஸ்கமர்கநிம் 
ளபநிப்ட் இந்ட பகுப்னஞர்வபனேம், இசுமணயதர்கள் ணத்டயதில் உள்ந 
பகுப்னபமடத் டன்வணவதனேம்கூ அபர் கண்டிக்கத் டதங்கபில்வ. 

“(ினும்) ளனம்மன்வண ணடபமடம் ன்ட சயறுமன்வண 
ணடபமடத்வடக்கமட்டிலும் ணயகவும் ஆத்டமட.” ன்று அபர் அடயல் இந்டயதக் 
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கமங்கயஸ் கணயட்டிக்கூட்த்டயல் (ழண 11. 2958) ச்சரித்டமர். ியளடமன 
சந்டர்ப்த்டயல் (பரி 5, 1961) 

“சயறுமன்வணதிர் பகுப்னபமடயகநமக ஆபவட ம்ணமல் னரிந்டளகமள்ந 
னடிகயட. ஆமல் ளனம்மன்வணச் சனெகத்டயன் பகுப்னபமடத்வடத் ழடசயதணமக 
டுத்டக்ளகமள்கய (ஆத்ட) இன:ககயட.” ன்றும் அபர்குயப்ிட்மர் (டைமி, 
ன.கு.டை. க்) 

இந்டத்டபத்டயன் குண்டுகலக்குப் யதம கமந்டய இந்ட ஆத்வடப் 
மசயசத்டன் ழடிதமகழப எப்ிட்டு ச்சரித்டமர். பல்மய் ட்ழலுக்கு 
ழுடயத கடிளணமன்யல் (அக் 27, 1948) ழன, “மனய னடன் னடமகக் 
ழகமல்பமல்கவச் சந்டயத்டழமட ளசமன்ட யவவுக்கு பனகயட. 
ழகமல்பமல்கமல் அபர் பசரகரிக்கப்ட்டினந்டமர். ினும்மன அபவ ம்த் 
டதமமக இல்வ. இண்மபட, னென்மபட சந்டயப்னகலக்குப் ிகு 
ழகமல்பமல்கனக்குண, ஆர்.ஸ்.ஸ்சுக்கும் டயமகக் கடுவணதம கனத்டக்கவந 
அபர்ª பநிதிட்மர். அபர்கநின் பமர்த்வடகவந ம் இதமட ன்றும் மன 
ளசமன்மர்… ட கனத்டம் அடழபடமன்.” ன்ளழுடயதட இங்கு 
குயப்ித்டக்கட. 

கமந்டயதின் ளசதனம் பிசுபமசணயக்க சரனணம ிதமழமமல் 
ழுடம்ழமட, “ளல்ய ணற்றும் இடயதமபின் ி இங்கநில் வளற் 
ண்ஞற் ளகமவகநின் ின்ஞிதமக ஆர்.ஸ்.ஸ் இனந்டளடன்ட 
ல்ழமனம் அயந்ட உண்வண.. அட குயத்டப் ழசயக்ளகமண்டினந்டழமட 
கமந்டயதின் குழுபில் இனந்ட எனபர் இவணயத்டச் ளசமன்மர்: „ (ஆம) 
„பம‟பில் உள்ந அகடய னகமணயல் ஆர்.ஸ்.ஸ் கமர்கள் ளசய்ட ழசவப 
குயப்ித்டக்கட. எழுங்கு, வடரிதம், கடும் ஞி ளசய்னேம் டயன் ஆகயதபற்வ 
அபர்கள் ளபநிப்டுத்டயனேள்நர்.‟ இடற்குக் கமந்டய, „ஆமல் என்வ 
ணந்டபிமடீர்கள். இட்ரின் மசயகலம், னழசமயிதின் மசயஸ்டுகலம் 
கூத்டமன் இந்டப் ண்னகவநக் ளகமண்டினந்டமர்கள்‟ ன்று டயநித்டமர். 
„ழடச்சடயகமப் மர்வப ளகமண் பகுப்னபமட அவணப்ன‟  ஆர். ஸ். ஸ்வச 
அபர் பவதறுத்டமர்.” ன்று குயப்ிட்டுள்நமர். („ணகமத்ணம கமந்டயதின் 
இறுடயக்கட்ம்‟, ளடமகுடய 2, க்: 439-40) 

சுட்டுளகமல்ப்டுபடற்குச் சரிதமகப் த்ட மட்கலக்கு னன்மக, 

உண்ஞமபிடத்வட னடித்டபிட்டு அணர்ந்டயனந்ட கமந்டயதின்ணீட ணடன்மல் 
மபம ன்பன் என ளபடிகுண்வ பசீயமன். குய டபயத அக்குண்டு சுணமர் 
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20 ணீட்ர்கள் டள்நிளபடித்டட. ளமறுப்ற் இவநஜன் எனபின் 
வத்டயதக்கமத்டணம ளசதல் ன்று தமழம ளசமன்மர்கள். ிதமழமல் 
ழுடகயமர்: “கமந்டய சயரித்டபிட்டுச் ளசமன்மர்- „னட்மள், இடற்குப் ன்மல் 
பிரிந்டமந்ட எனதங்கணம சடய இனப்ட உக்குத் ளடதபில்வதம?”- 

(ன.கு.டை: க்: 750) 

சரிதமக அடுத்டப் த்டமம் மள் அந்டச் சடயகமர்கள் ளசய்ட இண்மம் னதற்சய 
ளபற்யதவந்டட. கமந்டய ளகமவதமல் ளபறுனற் ஆர்.ஸ்.ஸ் சயயனந்ட 
ளபநிழதயத இவநஜன் எனபன் சர்டமர் ட்ழலுக்கு ழுடயத கடிடளணமன்யல் 
வ்பமறு ஆர்.ஸ்.ஸ் கமர்கள் அந்ட ளபள்நிதன்று (பரி 30, 1948) „ல் 
ழசடய‟க்கம பமளமயப் ளட்டி னன் கமத்டக்கயந்டமர்கள் ன்வடனேம், ளசய்டய 
கயவத்டவுன் அபர்கள் இிப்ன ளகமடுத்ட ணகயழ்ந்டவடனேம் பிநக்கய 
ழுடயனேள்நவடப் ிதமழமல் பிரிபமக ழுடபட இங்ழக குயப்ித்டக்கட. 

கமந்டய ளகமல்ப்ட்வுன் ஆர்.ஸ்.ஸ் டவ ளசய்தப்ட்ட. அப்ழமட 
டட உட்கட்சயப் னரிடலுக்கமக கமங்கயஸ் கட்சய ஏர் அயக்வகவதச் சுற்றுக்கு 
பிட்ட. ழடசரத ஆபஞக்கமப்த்டயல் சர்டமர் ட்ழல் ளடமர்ம டேண்த் 
ளடமகுப்ின் னென்மபட சுனநில் அவ்பயக்வக டயவு ளசய்தப்ட்டுள்நட. 
மகனரிதில் இந்டச் சயறுபர்கலக்கம சமஞர் இதக்கம் ழமத் 
ளடமங்கப்ட் ஆர்.ஸ்.ஸ் இதக்கம் வ்பமறு டிப்டிதமக பன்னவப் 
ண்னகலன் கூடித இமடப அவணப்மக ணமயதட ன்வடச் ளசமல்லும் 
இவ்பயக்வக, அட வ்பமறு என ணமட்டித மர்ப்ர்கநின் இதக்கணமக 
இனக்கயட ன்வடனேம் மர்ப்ல்மழடமர் அடன்ணீட த்டவகத 
அனுடமனம் ளகமண்டினக்கபில்வ ன்வடனேம் சுட்டிக்கமட்டுகயட. ழஷ்பம 
மஜ்தத்வட அவணப்வடக் குயக்ழகமநமகக் ளகமண் இவ்பவணப்ன 
ழஷ்பமக்கநின் கமபிக்ளகமடிவதழத டணட 
ளகமடிதமகக்ளகமண்டினப்வடனேம்கூச் சரிதமகழப சுட்டிக்கமட்டிதட. 

ழணலும், “மசயசத்டயற்குக் கமஞணமகக் கூடித இகசயத பன்னவவத 
ஆர்.ஸ்.ஸ் வகக்ளகமண்டுநள்ட. ழர்வணதம பனயனவகட்கும், 

சட்னர்பணம ளசதற்மடுகலக்கும் அங்ழக ணரி£தவட இல்வ. னவதம 
பிடயகவநழதம, அவணப்னச் ளசதல்மடுகலக்கம டயவுகவநழதம அபர்கள் 
வபத்டயனப்டயல்வ. டணட குயக்ழகமள்கவநனேம் ழமக்கங்கவநனேம் அபர்கள் 
ன்றும் ளடநிபமகச் ளசமன்ழடதில்வ. உற்திற்சய ணட்டுழண டணட 
ழமக்கம்  அபர்கள் ணக்கநிம் ளசமல்லுகயன்ர். ஆமல் டணட 
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உண்வணதம ழமக்கத்வட, அபர்கள் டம் அஞிகநிம் கூச் ளசமல்படயல்வ. 
„உள் பட்த்டயல்‟ உள்நபர்கள் ணட்டுழண ம்ிக்வகக்குரிதபர்கநமகக் 
கனடப்டுகயன்ர். பவு ளசவுக் கஞக்குகவநனேம் வபத்டயனப்டயல்வ. 
ணயகவும் இகசயதணம ஏர் அவணப்மக ஆர்ஸ்ஸ் பிநங்குகயட.”  
அவ்பவணப்ின் மசயசக் குஞமம்சத்வட அவதமநம் கமட்டிதினந்டட 
அவ்பயக்வக. 

ிரிட்டிஷ் அசும், ஆர்ஸ்ஸ் அவணப்ின் மசயசத் டன்வணவதச் சரிதமகழப 
இம் கண்டினந்டட. ிரிட்டிஷ் இந்டயத அசு கீம ணமகமஞ அசுக்கு அனுப்ித 
சுற்யக்வக என்யல் (ழகமப்ன ண் 201/44, ழடடய ணமர்ச் 16, 1944) “இந்ட அவணப்ன 
பயவணதமகச் ளசதல்க்கூடித குடயகநமகயத ணத்டயத ணமகமஞம், ளமர் 
ணற்றும் னம்வதின் அசுகள் இவஞந்ட ழணற்ளகமண் ீண் 
கனத்டமய்பிற்குப் ிகு கரழ்க்கண் னடிவு டுக்கப்ட்டுள்நட. மசயச பனயகநில் 
டீபி அவணப்ளமன்வக் கட்டுகய னவப்வக் ளகமண்டுள்ந அசயதல்- 
பஞிக இதக்கம் ஆர்ஸ்ஸ் ன்ழட அம் னடிவு” க்குயப்ிப்ட்டினந்டட. 

மசயசம் ன்கய ளசமல் ணயகச் சரிதமகத் ழடர்வு ளசய்தப்ட்டுள்நவட பிதக்கும் 
அயஜர் டைமி (ன.கு.டை.க்: 26) „ணடச்சமர்ற் மமக இந்டயதம‟ ன்கய டையல் 
(1963) ளமமல்ட் ஈ ஸ்ணயத்டயன் மசயசம் குயத்ட பவதவவத ழணற்ழகமள் 
கமட்டுபமர். அட: “டவபர் ற்யதழகமட்மடு, இமடபத் டன்வணக்குக் 
ளகமடுக்கக்கூடித அழுத்டம், இ/கமச்சம ழணன்வணக் ழகமட்மடு, 

ணடக்கனத்டயதல் கந்ட அடீட ழடசயதபமடனம், னஞ்சயன்ங்கவநக் 
குயதடீுகநமகப் தன்டுத்டபட, ழடசரத எற்றுவணக்கு அழுத்டம் அநித்டல், ணட- 
இச் சயறுமன்வண திவத் ழடசம் ன்கய கனத்டமக்கத்டயயனந்ட 
பிக்குடல்- னடம ஆர்ஸ்ஸ் சயன் ண்னகள் அவத்டம் 
அய்ழமப்மபில் உனபம மசயச இதக்கங்கவநழத யவவு கூர்கயன்.” 

சுடந்டயத்டயற்குப் ிந்டயத இந்டயதமபின் ணடக்கபங்கள் பற்வ ஆய்வு 
ளசய்ட ழபடழகமமல் குழு, ணடன்குழு, சயரீ கயனஷ்ஞம குழு னடம 
பிசமவஞக் குழுக்கள் இந்டத்டப அவணப்னகநின் ளசதற்மடுகநில் 
ளபநிப்ட் மசயசக் கூறுகவந பிரிபமகச் சுட்டிக்கமட்டினேள்ந. ினும் 
சுனக்கம் கனடய அபற்வ இங்கு டபிர்ப்ழமம். 

3. இந்டத்டபபமடயகவந ஈர்த்ட மசயசச் கூறுகள் 
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இந்டத்டப சக்டயகநிம் ளபநிப்டுகய இத்டவகத மசயசக்கூறுகள் 
டன்ிச்வசதமவப அல் ன்ட சணீத்டயல் யறுபப்ட்டுள்நட. ளடமக்க 
கம இந்டத்டப னன்ழமடிகள் 1930கநில் அய்ழமப்ித மசயசத்டன் 
ழடிதம ளடமர்னகவநக் ளகமண்டினந்டர். ஆர்ஸ்ஸ்வசத் 
ழடமற்றுபித்டபனம் ளட்ழகபரின் ஆசமனுணமகயத மக்ர் ி.ஸ். னெஞ்ழச, 

இத்டமய ளசன்று ழடிதமகச் சர்பமடயகமரி சயக்ழமர் னழசமயிவதச் 
சந்டயத்டள்நமர். மசயச அயக்வககள் இங்ழக ளணமனயளதர்க்கப்ட். மசயச 
அவணப்னகநின் ணமடயரிதிழழத இங்கு ஆர்ஸ்ஸ் கட்வணக்கப்ட்ட. இந்ட 
உண்வணகள் அவத்வடனேம் இத்டமயத ஆய்பமநர் ணமர்சயதம கமசழமரி 
ன்பர் இத்டமய ணற்றும் னம்வதிலுள்ந ழடசரத ஆபஞக் 
கமப்கங்கநிலுள்ந ஆடமங்கவந அகழ்ந்டத் ளடமகுடட யறுபினேள்நமர் 
(ணமர்சயதம கமசழமரி, „1930கநில் இந்டத்டபமடயகள் அதல்மட்டுக் ளடமர்னகள் 
ஆபஞக்கமப்க ஆடமங்கள்,‟ ஈ..ிள்னை, பரி 22, 2000) இப்குடயதில் 
ளசமல்ப் இனக்கய டவுகலம் ழணற்ழகமள்கலம் கமசழமரிதின் 
கட்டுவதியனந்ட டுக்கப்ட்வபழத. 

1920கநில் இந்டத் ழடசயதபமடயகலக்கு, குயப்மக ணமட்டிதத்ட இந்டத் 
ழடசயதபமடயகலக்கு இத்டமய ணற்றுண அடன் சர்பமடயகமரி னழசமயிதின் ணீட 
கபம் டயனம்ிதட. 1924 ளடமங்கய 1935 பவ ணமத்டயத ழடசயத இடனம 
ழகசரி, மசயசம் ற்யனேம், னழசமயி ணற்றும் இத்டமயதில் ற்ட்டுபனம் 
„பநர்ச்சய‟கள் குயத்டம் ளடமர்ச்சயதமகத் டவதங்கங்கவநனேம் 
கட்டுவகவநனேம் ளபநிதிட்டு பந்டட. மசயசத்டயன் டடிப் ிச்சமங்கநில் 
ணதங்கயத ணமட்டிதத் ழடசயதபமடயகள், ின்டங்கயத யவதியனந்ட 
இத்டமயவதப் ளன பல்சமக „ணமற்ய‟ மசயசத்வட பிதந்டழமக்கயமர். 
மசயசத்டயன் த்டவகத கூறுகநமல் அபர்கள் ஈர்க்கப்ட்ர் ன்ட ணட 
கபத்டயற்குரிதட. அபற்யல் சய: 

1. அசயதல் இழுயகநமல் குனம்ிக் கயந்ட மட்டில் எழுங்வக யவமட்டிதட 
மசயசம்  அபர்கள் ம்ிர். 

2. டமமந சமதக அவணப்ியனந்ட சர்பமடயகமத்டற்கு ணமயதளடன்வட 
எழுங்கயன்வணதியனந்ட எழுங்கயற்கு யகழ்ந்ட ணமற்ணமகக் „ழகசரி‟ ளடமர்ந்ட 
டவதங்கம் டீட்டி பந்டட. சனெகப்ழமமட்ங்கள் இித் ழடவபதில்வ 
ன்ம என கமகட்ணமக இப்னடயத எழுங்வகக் „ழகசரி‟ சுட்டிக்கமட்டிதட. 
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3. னழசமயி ளகமண்டுபந்ட சய அசயதல் „சரர்டயனத்டங்கவந‟க் ழகசரி 
ளபகுபமகப் மமட்டிதட. அபற்யல் சய: மமலணன் உறுப்ிர்கவநத் 
ழடர்ந்ளடடுத்டல் ன்டற்குப் டயமக யதணயத்டல்; மமலணன்த்வடக் 
கவத்டபிட்டு அடன் ஞிகவநப்மசயசப் ளனங்குழு பிம் எப்வத்டல். 

அசு ற்யத மசயச ழமக்கு சமதகத்டயற்கு ழர் டயமட. சமதக 
யறுபங்கள் ற்டுத்டகய குனப்ங்கவநக் கமட்டிலும் என ணிடின் 
சர்பமடயகமம் ன்ட மட்டு னுக்கு உகந்டட ன்கய னழசமயிதின் 
மசயசக் கனத்வடக் ழகசரிதில் பந்ட என கட்டுவ (லவ 17, 1928) பிடந்ட 
மமட்டிதட. „க் சக் அனுபர்த்டயத்பம்‟ (எற்வத் டவபவப் ஞிடல்) 
ன்கய ஆர்ஸ்ஸ்சயன் ழகமட்மட்டுன் இவஞத்டப் மர்க்க ழபண்டித என்று 
இட. 

„இத்டமயனேம் இவநத டவனவனேம்‟ ன் என ீண் கட்டுவதில் (ழகசரி 
ஆக 13, 1929) வனத டவனவதிணயனந்ட இவநத டவனவதிம் 
அசயதடயகமம் ணமயதடன் பிவநபமக இத்டமய  டவகநிலும் 
னன்ழயபிட்டமகக் கூப்ட்ட. ஆனணம ணடப்ற்று, குடும்த்டன் 
ிவஞப்ன, ணன பனயப்ட் ணடயப்டீுகவந ற்றுக்ளகமள்லடல் ஆகயதழப 
இத்டமயத இநம் டவனவதிம் உனபமகயனேள்ந எழுங்கயற்குக் கமஞம் 
 ளணமனயந்ட அக்கட்டுவ பிபமகத்டயன்வண, ளண்கள் டிதமக பமனமவண, 

ளண்கலக்கு ஏட்டுரிவண இன்வண ஆகயதபற்வ ணன பனய ணடயப்டீுகள் ப் 
ழமற்யதட. ளண்கநின் ஞி அடுப்டிழதமடு னடிந்டபிடுகயட ன்று கூயத 
அக்கட்டுவ மசயச இவநஜர் அவணப்னகநம „யல்ம‟, „அபன் கமர்டிஸ்டி‟ 

ஆகயதபற்யன் ணீட கபம் குபித்டட. 

இத்டமயத ஆசயரிதர் எனபமல் ழுடப்ட்டு (1928), இங்கு ஆங்கயத்டயல் 
பிிழதமகயக்கப்ட் „ழடசப் மடகமப்ிற்கம சணீத்டயத சட்ங்கள்‟ ன் 
ிசும் இத்டவகத கட்டுவகலக்கு ஆடமணமக இனந்டயனக்கமம் க் 
கனடகயமர் கமழசமரி. (ழடசயதப் வ‟ என்யன் னக்கயதத்டபம் குயத்ட 
அக்கட்டுவ டீபிணமகப் ழசயதட. னடயத ஆட்சய வனவப்டுத்டயனேள்ந சய 
டடுப்னச்சட்ங்கவநனேம் அக்கட்டுவப் மமட்டிதட. அபற்யல் சய: 
அவணப்வக் „கபிழ்க்கக்கூடித‟ கட்சயகவநத் டவளசய்பட, த்டயரிவகத் 
டஞிக்வக, டயர்ப்மநர்கள்/ ளபறுக்கத்டக்கபர்கவநப் ளமடப்ஞிகநியனந்ட 
ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சணமக அகற்ய இறுடயதில் அபர்கலக்கு ணஞ டண்வ 
பனங்குபட. 
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“மசயசத்வட ழமக்கயத டயனப்ம் ன்ட டமமநபமடக் ழகமட்மடுகலக்கு ணஞ 
அடி ளகமடுடடபிட்ட. இவ தமண்வண ணயக்க ஏர் அசு அங்குள்ந ல்ம 
அசயதல் கட்சயகலக்கும் ளமடபமக இனக்க ழபண்டும் ன்கய டமமந 
சமதக் ழகமட்மடுடமன் இத்டமய ன்கய கப்வச் சனெகச் சயவடவு னும் 
சூனயல் சயக்கய னெழ்கடிக்க இனந்டட.” ன்று அக்கட்டுவ னத்டமய்ப்ன வபத்டட. 

இப்ிசும் டபி ண்ில் இனந்ட ளபநிபந்ட ணமட்டித இடளனமன்யன் 
ளசய்டயதமநர் டி.பி. டணன்கர் ழுடயத „னழசமயினேம் மசயசனம்‟ ன்கய டைலும் 
மசயசக் கனத்டயதல், மசயசச் சனெகம், மசயச யறுபங்கள் ஆகயதபற்வப் 
மமட்டிதட. ளணமத்டத்டயல் 1920கநின் இறுடயதில் மசயச ஆட்சயனேம் 
னழசமயினேம் ணமட்டிதத் ழடசயதபமடயகள் ணத்டயதில் பமக 
அயந்டயனக்ககூடித என சூனல் யபிதட. சமதகம் ன்வட என ிரிட்டிஷ் 
ணடயப்ீமகக் கனடயத இந்டத் ழடசயதபமடயகள் குனப்த்டயயனந்ட எழுங்குக்கு 
ணமறுடல், சனெகத்வட இமடபணதணமக்குடல் ன்கய மசயசக் 
கனத்டமக்கங்கநமல் பசரகரிக்கப்ட்மர்கள். 

4. னழசமயிவதச் சந்டயத்ட னெஞ்ழச 

பட்ழணவச ணமமட்டிற்குச் ளசன்று பந்ட ி.ஸ். னெஞ்ழச 1931 ிப்பரி, ணமர்ச் 
ணமடங்கநில் அய்ழமப்ித சுற்றுப்தஞம் என்வ ழணற்ளகமண்மர். 
தஞத்டயன் ளனம்குடய இத்டமயதில் கனயந்டட. மசயச யறுபங்கள் 
பற்வ அபர் ழடிதமகச் ளசன்று மர்த்டமர். தஞத்டயன் உச்ச கட்ணமக 
னழசமயிவதச் சந்டயத்ட உவதமடிமர். னெஞ்ழச டட குயப்ழட்டில் இட 
குயத்ட டயன்னென்றுப் க்கங்கள் ழுடயனேள்நமர். 

ணமர்ச் 19ம் ழடடயதன்று ழமணயயனந்ட „உற் கல்பிக்கம ணத்டயத 
இமடபப்ள்நி‟, „உற்திற்சயக்கம மசயசக்கல்பிக்கனகம்‟ ணற்றும் யல்ம, 

அபமன்கமர்டிஸ்டி அவணப்னகவநனேம் யறுபங்கவநனேம் ழரில் ஆமய்ந்ட 
னெஞ்ழச, அவப குயத்ட இன க்கங்கள் குயப்ன ழுடயனேள்நமர். இவநஜர்கநிம் 
கல்பிவதக்கமட்டிலும் மசயசக் கனத்டயதவ ஊட்டுபழட இந்யறுபங்கநின் 
ழமக்கணமக இனந்டட. ஆறு பதட னடல் டயளட்டு பதட பவதிம 
சயறுபர்கவநத்ழடர்வு ளசய்ட திற்சயதநித்ட இன்வத ஆர்ஸ்ஸ் 
அவணப்ிற்கு ல்ம பவககநிலும் னன்ணமடயரிதமக அவப பிநங்கய ன்ட 
னெஞ்ழசதின் குயப்னகநில் ளபநிப்டுகயட. இந்ட இவநஜர்கள் பமமந்டயக் 
கூட்ங்கலக்குச் ளசல் ழபண்டும். அப்ழமட உற்திற்சயனேம் இமடபப் 
திற்சயனேம் அநிக்கப்டும். „டிரில்‟கலம் அஞிபகுப்னகலம் த்டப்டும். 
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யல்ம குயத்டத் டட குயப்ழட்டில் ளபகுபமகப் மமட்டி ழுடயனேள்நமர் 
னெஞ்ழச, இத்டமயவத இமடப ரீடயதில் னத்டதிர்ப்னச் ளசய்படற்கமக 
னழசமயிதின் னெவநதில் உடயத்டகனத்ட இட ப் மமட்டும் னெஞ்ழச. 

“மசயசக்கனத்டமக்கம் ணக்கநிவழத எற்றுவண ன்கய சயந்டவவத 
ற்டுத்டகயட. இந்டக்கவந இமடப ரீடயதில் னத்டதிர்ப்னச் ளசய்படற்கு 
இழடழமன் என அவணப்ன இந்டயதமபில், குயப்மக இந்ட இந்டயதமபில் 
ழடவப… இமடபச் சரனவதில் இச்சயறுபர்கலம் சயறுணயதர்கலம் நித 
உற்திற்சயகவநனேம் „டிரில்‟கவநனேம் ளசய்பவடக் கண்டு 
ணகயழ்ச்சயதவந்ழடன்.” ன்று குயப்ிடுகயமர். 

அன்று ணமவ னென்று ணஞிதநபில் ளபீயத அண்ணவதில் இத்டமயத 
சர்பமடயகமரிவத மக்ர் னெஞ்ழச சந்டயத்டமர். ழுந்ட யன்று வககுலுக்கய 
பழபற்மர் னழசமயி. அன்வத அசயதல் யவவணகள் குயத்டக் 
கனடடப்ரிணமயக் ளகமண்ின்ர், 

னெஞ்ழச: இன்று கமவனேம் ணடயதனம் யல்ம ணற்றும் சய மசயச 
அவணப்னகவநப் மர்வபதிட்ழன். அவப ன்வ ணயகவும் கபர்ந்ட. 
இத்டமயதின் பநர்ச்சயக்கும் ளசழுவணக்குண இவப ணயக அபசயதம். இந்ட 
அவணப்னகள் குயத்டம் ழணன்வண டங்கயத உங்கவநப்ற்யனேம் த்டயரிவககநில் 
ளனம்மம் ல் ளசய்டயகள் பனபடயல்வ ன் ழமடயலும் ன்வப் 
ளமனத்டணட்டில் இபற்யல் ந்ட ணறுப்னக்குரித அம்சங்கவநனேம் மன் 
கமஞபில்வ. 

சயக்ழமர் னழசமயி: இவப குயத்ட உங்கநின் கனத்ளடன்? 

னெஞ்ழச: ழணன்வண டங்கயத அய்தம, மன் இபற்மல் ளரிடம் 
கபப்ட்டுள்ழநன். இட்சயதங்கள் ணயக்க பநனம் மடுகள் எவ்ளபமன்யலும் 
இத்டவகத அவணப்னகள் அபசயதம் ழடவப. இமடபத் டன்வணதிம 
இந்டயதப் னத்டதிர்ப்னக்கு இத்டவகத அவணப்னகநின் ழடவப அடயகணமக உள்நட. 
இழடழமன் குயக்ழகமள்கலன், மமகழப சயந்டயத்ட ற்கழப ஏர் 
அவணப்வ உனபமக்கயனேள்ழநன். இந்டயதமபிலும் இங்கயமந்டயலும் ளமட 
ழணவகநில் பமய்ப்னக்கயவக்கும் ழமட யல்ம குயத்டம் இடப் மசயச 
அவணப்னகள் குயத்டம் னகழ்ந்ட ழசுபடற்குத் டதங்கணமட்ழன். அவப 
ளபற்யள ழபண்டும்  ணடம பமழ்த்டகயன்ழன். 
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னழசமயி: (ணயகவும் ணகயழ்ச்சயனேன்) ன்ய. ஆமல் உங்கள் ஞி ணயகவும் 
கடிணமட. ினும் மங்கள் ளபற்யள ழபண்டும்  மனும் 
பமழ்த்டகயன்ழன். (ஆஞபக் கமப்கத்டயலுள்ந னெஞ்ழசதின் குயப்ழட்டில் 
ணமர்ச் 20 ம் ழடடய ழுடப்ட் குயப்னகநில் சய) 

இந்டயதமபிற்குத் டயனம்ிதவுன், ளட்ழகர் னடமழமனன் இவஞந்ட 
இந்டத் டயவசதில் ஞிவதத் ளடமங்கயமர். னெஞ்ழச, „ணமத்டம‟ இடழுக்கு 
அநித்டப்ழட்டி என்யல் இந்டச் சனெகடவட இமடப ரீடயதில் 
எனங்கயவஞப்டன் ழடவபவத பனேறுத்டகயமர். 

“உண்வணதில் ணட டவபர்கள் ளர்ணமித இவநஜர் அவணப்ன, யல்ம 
ணற்றும் இத்டமயத மசயச அவணப்னகவநப் ின்ற் ழபண்டும். இந்டயதமபில் 
அயனகப்டுத்டபடற்கு அவப ணயகவும் ளமனத்டணமவப ன்று மன் 
கனடகயன்ழன்.” 

ன்றும் அபர் குயப்ிட்மர். மசயசம் குயத்டப் ளமட பிபமடங்கள் வளத் 
ளடமங்கய. இபற்யல் ளட்ழகபர் ஆர்பத்டன் ங்ழகற்மர். னெஞ்ழச, 

ளட்ழகபர், மலு ழகமகழ ஆகயத னெபனம் இத்டமயத/ ளர்ணமித 
ணமடயரிகநில் இந்டக்கலக்கம இமடப அவணப்ளமன்வக்கட்டுபட குயத்ட 
ஆழமசயத்டர். 1934 பரி 31ம் ழடடயதன்று ளட்ழகபர் டவவணதில் 
„மசயசனம் னழசமயினேம்‟ ன்கய டவப்ில் ணமமளமன்வ ற்மடு 
ளசய்டமர் கவ்ழ சமஸ்டயரி. னெஞ்ழச இடயல் சயப்னச் ளசமற்ளமனயபமற்யமர். 

“இந்டடர்ண சமஸ்டயங்கநின் அடிப்வதில் இந்டயதம னழுபடம் இந்ட 
ணடத்வடச் சரமக் கழபண்டும். அடடிப்வதில் இந்ட எற்றுவணவதக்கமட் 
ழபண்டும். ணட வனத சயபமய அல்ட இன்வத னழசமயி, இட்ர் 
ழமன் ஏர் இந்டச் சர்பமடயகமரிதின் கரழ் ணக்குச் சுதமஜ்தம் கயவக்கமட 
பவதில் மம் இவடச்சமடயக்க இதமட…. இடற்கம பிஞ்ஜம னர்பணம 
டயட்ளணமன்வ உனபமக்கயப் ிச்சமத்வட ழணற்ளகமள்நழபண்டும்.” ன்று 
அம்ணமமட்டில் டன் கனத்வட னன்வபத்டமர் னெஞ்ழச. 

ின்ர் னெஞ்ழச, „ணத்டயத இமடபக் கல்பிக் கனக‟த்டயற்கம 
ஞிவதத்ளடமங்கயமர். இந்ட இவநஜர்கவந இமடபணதணமக்குபடம், 

„சமட டர்ண‟த்வட அபர்கலக்குக் கற்ிப்டம், டி ர்கவநனேம் 
ழடசத்வடனேம் கமப்டற்கம பிஞ்ஜமங்கவநனேம், கவகவநனேம் ளசமல்யத் 
டனபடம் கனகத்டயன் குயக்ழகமநமகச் ளசமல்ப்ட். இங்கயமந்ட, ிமன்ஸ், 
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ளர்ணி ணற்றும் இத்டமயதிலுள்ந இமடபப் திற்சயப் ள்நிகநின் 
ணமடயரிதில் இவடத் டமம் ளசய்படமக னெஞ்ழச ளபநிப்வதமகக் குயப்ிட்டு 
பந்டமர். 

னெஞ்ழச உனபமக்கயத „ணத்டயத இமடபக்கனகம் ணற்றும் இமடப்ள்நிக்கம 
டயட் பவபின்‟ னன்னுவதில் (1935) 

“ளபற்யவத ழமக்கயத ளனம் இட்சயதத்டன் ணக்கள் டயவநக் ளகமன்று 
குபிக்கும் பிவநதமட்டிற்குத் டகுடயனேவதபர்கநமக ணட சயறுபர்கவநத் 
டதமரிப்ழட திற்சயதின் ழமக்கம். டயரிக்கு உச்சட்ச இனப்னகவநனேம் 
ணஞங்கவநனேம் ற்டுத்டபடமகவும் ணட டப்ில் ஆகக்குவந்ட 
ணஞங்கலம் இனப்னகலம் ற்டுபடமகவும் இந்ட ளபற்ய அவணத 
ழபண்டும்” ன்று குயப்ிப்ட்டினந்டட. 

ினும் டயரி தமர் ன்ட ற்ய அடயல் ளடநிபம பிநக்கணயல்வ. 
ளபள்வநதர்கள் ப்டும் ன டயரிகநம இல்வ னஸ்யம்கள் ப்டும் 
பமற்று ரீடயதம அக „டயரிகநம‟ ன்ட ற்யத் ளடநிபில்வ. ினும் 
அவ் ளபநிதடீ்டில் அகயம்வசக்கும் பன்னவக்கும் இவதிம ழபறுமடுகள் 
ற்ய ீண் பிநக்கங்கள் அநிக்கப்ட். இந்டயத பமற்யயனந்டம் இந்டப் 
னமஞங்கநியனந்டம் மநணம ழணற்ழகமள்கள் கமட்ப்ட்டு 
அவணப்னரீடயதம பன்னவ யதமதப்டுத்டப்ட்ட; அகயம்வச ழகமவனத்டம் 
க்ழகயளசய்தப்ட்ட. னழசமயிதின் மசயச அயக்வகதியனந்ட ீண் 
ழணற்ழகமள்கள் டுத்டமநப்ட். “அவணடய ன்ட ழகமடிக்கஞக்கம ஃகு 
பமட்கநின் ழணல்டமன் கட்ப்ழபண்டும்” ன்டழமன் னழசமயிதின் 
கனத்டக்கள் சுட்டிக்கமட்ப்ட். 

னழசமயிதின் மசயச அயக்வகடபி ளர்ணமிதப் ழமசயரிதர் ஈபமல்டு 
மன்ழச ழுடயத „இமடப பிஞ்ஜமம்‟ ன்கய ளபநிதடீ்டியனந்டம் 
ழணற்ழகமள்கள் கமட்ப்ட். “குனந்வடப் னபம் னடல் எனமட்டின் 
சயந்டவதில் ழமர் ன்கய ண்ஞம் டயக்கப்ட்டினக்கழபண்டும்.. கநத்டயல் 
ளசத்டக்ளகமண்டினக்கும் என ழமமநி டட இத்டம் ழடசக் கவுநின் 
ீத்டயல் மய்கயட ன்று அயபமழதமமல் ணகயழ்ச்சயழதமடு ணஞத்வடத் 
டழுவுபமன்” ன் ழமன் மன்ழசதின் கனத்டக்கள் பிடந்ழடமடப்ட். 
ணீண்டும் ணீண்டும் இத்டமயதின் யல்ம னடம மசயச அவணப்னகவநச் 
சுட்டிக்கமட்டி ட்டு னடல் டயளட்டு பதடயற்கு இவப்ட் இவநஜர்கலக்கு 
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இமடபப்திற்சய அநிக்கப் ழபண்டிதடன் னக்கயதத்டபனம் 
பற்னறுத்டப்ட்ட. 

“ழப இி குடிணகனுக்குப் வபீனுக்கும் இவதிம ழபறுமடுகள், 

சயபியதனுக்கும் சரனவக்கமனுக்கும் இவதிம ழபறுமடுகள் 
இல்மளடமனயனேம்.”  னத்டமய்ப்ன வபத்டட அயக்வக. 

1930கநின் இறுடயதில் இந்டயதமபியனந்ட இத்டமயத அசயன் ிடயயடயகள் 
இந்டத் ழடசயதபமடயகலன் ளனக்கணம உவபப் ழஞிர். 
னம்வதியனந்ட இத்டமயதத் டெடகம், கல்கத்டமபியனந்ட டெடகத்டன் 
இவஞந்ட டீபிணமகச் ளசதல்ட்ட. ழமணயயனந்ட அனுப்ப்ட் ணரிழதம 
ழகல்ய ன்னும் அடயகமரி இந்டப் ஞிகவந எனங்கயவஞத்டமர். இத்டமயத 
ளணமனயவதக் கற்ிப்ட ன்கய ளதரில் இந்டயத ணமஞபர்கவநத் ழடர்வு 
ளசய்ட திற்சயதநித்டர். இவ்பமறு டதமமபர்கநில் ணமடவ் கமசயமட 
டமம்ழ னக்கயத ணமபர். ழகல்யதின் ஆழமசவப்டி னழசமயிதின் 
மசயசத அயக்வகவதத் டமம்ழ ளணமனயளதர்த்டமர் (1939). அழட ஆண்டு 
ளடமங்கப்ட் „ழமகமண்டி ழணமர்ச்சம (இனம்ன னன்ஞி) ன்கய 
த்டயரிவகதில் அட ளடமர் கட்டுவதமக ளபநிதிப்ட்ட. அந்ழடமிழதம 
ழக்யதமழமபின் „கம்னைிசத்டயற்கு டயமகப் மசயசம்‟ ன் கட்டுவனேம் 
ழகல்யதின் மசயச யறுபங்கள் ற்யத என கட்டுவனேம்கூ இவ்பமறு 
ளணமனயதமக்கப்ட்டுத் ளடமமக ளபநிதிப்ட். 

“டயகவப் ின்ற்றுபர்  ம்னகய டமம்ழ, டீபிணம அசயதல் 
மர்வபகள் உவதபர். இத்டமய ணற்றும் மய ளர்ணிதின் 
பமறுகநியனந்ட டமம் ஊக்கம் ளற்டமக அபர் ளபநிப்வதமகச் 
ளசமல்கயமர்” ன்ட டமம்ழ ற்ய உள்டவ அவணச்சகத்டயற்கு கமபல்டவ 
அநித்ட குபிப்ன (ழகமப்ன ண் 830 ணய / 1939, னம்வ ஆபஞக்கமப்கம்). 
“மசயசக் கனத்டக்கலவத (டமம்ழ), ணட மசயசப் மஞிதில் இந்டயதச் 
சூனலுக்ழகற் „இனம்னக் கமபர்கள்‟ ன்கயஅவணப்வ உனபமக்கயனேள்நமர்”  
பிடந்ட ழுடயமர் இத்டமயதத் டெடர். 

மசயசக் கனத்டக்கநமல் ஈர்க்கப்ட்டு இங்ழக ளடமங்கப்ட் இன்ளமன 
அவணப்ன ம்.ஆர்.ளகரின் „ஸ்பஸ்டயகம கனகம்‟ (1921). சயறுபர்க்கு 
மடபப்திற்சய அநிப்டன் னக்கயதத்டபத்வட ளதகனம் பற்னறுத்டயமர். 
„சன்ழ கயமிக்கயல்‟ இடனயல் ளபநிபந்ட னழசமயிதின் “குனந்வட பீர்கள்” 
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சரனவதில் கமபல் னரிபட ழமன் னவகப்ம் என்வச் சயமகயத்டமர். 
„ஸ்படயகம ளமல்டு‟ ன்ளமன இடழும் இபர்கநமல் த்டப்ட்ட.* 

5. இந்டத்டபம் பவதறுத்ட ழடசயதம் 

மசயசப் மஞிதில் இந்டழடசரதத்வட பவதறுத்டடயலும் சயறுமன்வணதிவப் 
ிடம டயரிகநமகக் கட்வணத்டடயலும் இந்டத்டபத்டயன் னெ ஆசமன் ன்று 
ளசமல்த் டக்க சமபர்ர்க்கரின் ங்கும் இன்யதவணதமடட. இந்ட அம்சத்டயல் 
சமபர்க்கரின் „இந்ட ணகம சவ‟னேம் னெஞ்ழச, ளட்ழகபரின் ஆர்ஸ்ஸ்சும் 
இட்வக்குனல் டப்மக்கயநமகச் ளசதல்ட். சயவதியனந்ட ளபநிபந்டட 
(1937) ளடமங்கய 1942 ப¬ இந்ட ணகமசவதின் டவபமகச் ளசதல்ட்மர் 
சமபர்க்கர். 1926 னடல் 1931 பவ ளக்ழபர், ணகமசவதின் ளசதமகப் 
ஞினரிந்டட குயப்ித்டக்கட. சயவதியனந்ட பிடவதம சமபர்க்கவப் 
மமட்டி ஆர்ஸ்ஸ்  கூட்ங்கவந த்டயதட. ளர்ணி, இத்டமய, 
ப்மன் ஆகயத அச்சுமடுகநின் கூட்வனேம் அசயதவனேம் ஆடரிப்ட 
இந்டத்டபத்டயன் ளகமள்வகதமக இனந்டட. 1938 ஆண்டு ஆகஸ்டு 1ந்ழடடயதன்று 
னழதில் கூடிதினந்ட சுணமர் இனடமதிம் ணக்கள் னன்மல் 
உவதமற்றுவகதில், 

“இந்டயதமபின் அதலுவுக்ளகமள்வக „இசம்‟கவநப் ளமனத்ட அவணதக்கூமட. 
ளர்ணி மசயசத்வடனே, இத்டமய மசயசத்வடனேம் ழடர்வு ளசய்ட அபர்கநின் 
உரிவண, இந்ட „இசம்‟கலம் அசு படிபங்கலம் அபர்கலக்கும் அங்குள்ந 
சூனலுக்கும் ளமனத்டணமவபடமன் ன்ட இன்று யறுபப்ட்டுள்நட. 
னஷ்தமவுக்குப் ழமல்ளபிசம் ளமனத்டணமடமக இனக்கமம். ிரிட்டிஷ் 
ணக்கலக்குப் ளமனத்டணமகச் சமதகம் அவணதமம்” ன்மர் சமபர்க்கர். 
சமதகம் ன்வட என ளமடபம அசு படிபணமக ற்க இந்டத்டபம் 
டதமமக இல்மடவடழத இட கமட்டுகயட. ிரிட்டிஷ் சூனலுக்கம என 
படிபம் அட. ணக்கள் டயலக்கும் இங்கலக்கும் டகுந்டமற்ழம அசயதல் 
படிபங்கள் ணமறுடுகயன் ன்று அபர்கள் கூறுபட இந்டயதச் சூனயல் 
சமதகம் ளமனத்டணயல்வ. இங்கு ளமனத்டணமட மசயசழண ன்கய 
னடிவப அவதத்டமன் ன்ட ளடமர்ந்ட அபர்கநட ளசமல்மல்கவநக் 
கபிக்கும்ழமட பிநங்கயபிடுகயட. 

ழப, அன்று ழசமசயசத்வடனேம் சமதகத்வடனேண பற்னறுத்டய, மசயசத்வட 
டயர்த்ட பந்ட ண்டிடழன னடமழமர் இந்டத்டபத்டயன் டயரிகநமதிர். 
னன்குயப்ிட் அழட கூட்த்டயல் சமபர்க்கர் ளடமர்ந்ட ழசுவகதில், “எனமடு 
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குயப்ம என ளகமள்வகவதனேம் அசயதல் படிபத்வடனேம் ின்ற் ழபண்டும் 
க் கட்வநதி ீங்கள் தமர்? ளர்ணிக்கு டளமனத்டம் ன்ட ண்டிட 
ழனவபக் கமட்டிலும் இட்னக்கு ன்மகத் ளடரினேம். மசய ணற்றும் மசயச 
ணந்டயக்ழகமயன் ளடமடுவகதில் இத்டமயனேம் ளர்ணினேம் பநர்ந்ட ளசனயத்ட 
பலுபமகயதினப்ளடமன்ழ அவப அந்மடுகநின் னுக்குரித ல் 
ணனந்டகள் ன்டற்குச் சமன்மக உள்ந.. ல்ம இந்டயதர்கநின் ிடயயடயதமக 
யன்று ளர்ணிக்கும் இத்டமயக்கும் டயமகக்க னத்டச் ளசமல் ழனளசமல்யக் 
ளகமள்நட்டும்.. ஆமல் ளர்ணன், இத்டமய, ப்மன் மட்டு ணக்கள் என்வப் 
னரிந்டளகமள்நழபண்டும். இந்டயதமபிலுள்ந ழகமடிக்கஞக்கம இந்ட 
சங்கமடிகலக்கு ளர்ணன், இத்டமய, ப்மன் மடுகநின் (ளகமள்வககள்) ணீட 
ந்ட பிடணம ணமற்றுக் கனத்டக்கலம் கயவதமட…. ளசக்ழகமஸ்மபிதப் 
ிச்சயவவதப் ளமனத்டணட்டில் ஆஸ்டயரிதம ணற்றும் சுழட்வச் ழசர்ந்ட 
ளசர்ணமித ணக்கவநச் ளசர்ணமிதக் ளகமடிதின் கரழ் ளகமண்டுபந்டவட இந்ட 
சங்கமடிகள் ஆடரிக்கயழமம்” ன்மர். 

சமபர்க்கரின் இந்டப் ழச்சு னழுபவடனேம் ளர்ணமித மநிடனம 
„ழபமல்கயளர் ிழதமமச்ர்‟ னழுவணதமக (பம்ர் 30, 1938) ளபநிதிட்ட. 

இந்டயதச் சூனவ ணடயல் ளகமண்டுடமன் ளசக்ழகமஸ்மபிதமபில் உள்ந 
ளசர்ணன் சயறுமன்வணதிர் ிச்சயவவதச் சமபர்க்கர் ழசயமர் ன்கயமர் 
கமழசமரி. அக்ழமர் 11ம் ழடடய னழதில் வளற் இன்ளமன கூட்த்டயல் 
ழசுவகதில் இந்டயதமபில் என கனத்டக்கஞிப்ன த்டயமல் இசுமணயதர் ி 
இசுமணயதனனும் இந்டக்கள் ி இந்டக்கலனுந்டமன் இவஞத பினப்ம் 
ளடரிபிப்மர்கள் ன்மர் சமபர்க்கர். அக்ழமர் 14ம் ழடடய வளற் 
ணற்ளமன கூட்த்டயல் இட்ரின் னைட டயர்ப்னக் ளகமள்வகவத ளபநிப்வதமக 
ஆடரித்டப் ழசயமர். இந்டயத னஸ்யம்கவநப் ற்யப் ழசும்ழமட, “என ழடசம் 
ன்ட அங்குள்ந ளனம்மன்வண ணக்கநமழழத உனபமக்கப்டுகயட. 
ளர்ணிதில் னைடர்கள் ன் ஆதிர்? சயறுமன்வணதிர் ன்டமல் அபர்கள் 
ளர்ணிவத பிட்ழ பிட்ப்ட்ர்” 

ன்மர். 

1938 இறுடயதில் டமழஞதில் வளற் என கூட்த்டயல் ஆர்ஸ்ஸ் 
அஞிகவந ழமக்கயப் ழசுவகதில், “ளர்ணிவதப் ளமனத்ட ணட்டில் 
ளர்ணமித ணக்கநின் இதக்கம் எனழடசயத இதக்கணமக உள்நட. ஆமல் னைடச் 
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சயறுமன்வணதிரின் இதக்கழணம என பகுப்னபமட இதக்கந்டமன்” ன்று கூயத 
சமபர்க்கர் ளர்ணிக்கு டயம கமங்கயசயன் டீர்ணமங்கவநக்கண்டித்டமர். 

1939 லவ 29ம்ழடடயதன்று னழதில் வளற் என கூட்த்டயல், ழடசயதம் 
குயத்ட இந்டத்டப பவதவ ளடநிபமக னன்வபக்கப்ட்ட. “ழடசயத இம் 
ன்ட னபிதிதல் அடிப்வதிமடல். சயந்டவ, ணடம், ளணமனய, கமச்சமம் 
ஆகயதபற்யன் அடிப்வதிம எற்றுவணதில் உனபமபழட ழடசயத இம். 
ழப ளர்ணமிதர்கவநனேம் னைடர்கவநனேம் எழழடசயத இணமகக் கனட 
இதமட” ன்ட சமபர்க்கரின் இறுடயக்கனத்டமக இனந்டட. ழப 
இந்டயதமபிலுள்ந னஸ்யம்கலம் இந்டக்கலன் இவஞந்ட என ழடசணமக 
இனக்க இதமட ன்ட இடன் உட்கனத்டமக இனந்டட. 1939ன் இறுடயதி 
வளற் இந்ட ணகமசவதின் இனத்ழடமமபட கூட்த்டயல் “இந்டயத 
னஸ்யம்கள் ளர்ணிதிலுள்ந னைடர்கவநப் ழமத்டமன் உள்நர். க்கத்ட 
படீ்டில் பமழ்கய இந்டக்கவநக் கமட்டிலும் இந்டயதமபிற்கு ளபநிழத பமழ்கய 
னஸ்யம்கலன் டமன் அபர்கள் டம்வண அவதமநம் கமண்கயன்ர்”  
ளபநிப்வதமக ளர்ணமித னைடர்கலன் இந்டயத னஸ்யம்கவந எப்ிட்மர் 
சமபர்க்கர். 

அத்ழடமடு யற்கபில்வ. இத்டெய்வண ன்கய ளதரில் னைடர்கவநக் 
ளகமன்வடனேம் இந்டத்டபபமடயகள் யதமதப்டுத்டயர். 1939ம் ஆண்டு 
ளபநிபந்ட „மம் அல்ட ணட ழடசத்டன்வணவத பவதறுத்டல்‟ ன்கய 
டட டையல் குன ழகமல்பமல்கர். “ளர்ணன் ழடசயதப் ளனவண ன்ட 
இன்வத பிபமடப் ளமனநமக உள்நட. டட ழடசம் ணற்றும் அடன் 
கமச்சமத்டயன் டெய்வணவதத் டக்கவபக்கும் ளமனட்டு டட மட்டியனந்ட 
ளசணயடிக் இத்டபம னைடர்கவநக் கவநந்ளடமனயத்டன் னெம் இவ் உவக 
அபர்கள் அடயர்ச்சயக் குள்நமக்கயமர்கள். ளர்ணமிதப் ளனவண அடன்உதர்ந்ட 
யவதில் இடன்னெம் ளபநிப்ட்ட.” ன்ளழுடயதழடமடு இந்டயத 
னஸ்யம்கவநப் ற்யச் ளசமல் பனவகதில், 

“என பமர்த்வடதில் ளசமல்பமடமமல் னஸ்யம்கள் அதல் மட்டுக்கு 
பிசுபமசணமபர்கநமக இனப்வட யறுத்டயக்ளகமள்ந ழபண்டும். அல்ட இந்ட 
ழடசத்டயற்குத் டம்வண னழுவணதமகக் கரழ்ப்டுத்டயக்ளகமண்டு இங்ழக பமன 
ழபண்டும். அபர்கள் ந்ட னன்னுரிவணகவநனேம் ழகமக்கூமட ன்ட 
ணட்டுணல், சமடமஞக் குடிணகனுக்குரித உரிவணகவநனேம் கூக் 
ழகமக்கூமட” ன்றும் குயப்ிட்மர். ஆர்ஸ்ஸ்-ன் டவபம குனயதின் 
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கனத்டக்கவந இன்நவும் அபட பமரிசுகள் ழசய பனபவட மம் அயழபமம். 
இன்வத டவபர் சுடர்சன் டபி ற் ணறுகஞம் (ணமர்ச் 10, 2000) 

இந்டக்கலக்கும் இந்ட அல்மடபர்கலக்குணம மட னேத்டம் என்று ற்யப் 
ழசயதவடனேம், ளடமர்ந்ட சயறுமன்வணதிவ ழமக்கய „உங்கள் ணடங்கவந 
சுழடசயணதப்டுத்டங்கள், இந்டயத ணதணமக்குங்கள்‟ (இந்ட, அக் 15, 2000) ன்று ழசய 
பனபவடனேம் மம் இத்டன் இவஞத்ட ழமக்குடல் அபசயதம். 

ளடமர்ந்ட „ணமத்டம‟ இடனயலும் „ழகசரி‟ திலும் மசயசத்டயற்கு ஆடபம 
கட்டுவகள் ளபநிபந்ட. 1939 ணமர்ச் 25 அன்று இந்ட ணகமசவ ளபநிதிட் 
அயக்வகளதமன்யல், “ஆரிதக் கமச்சமத்வடப் னத்டதிர்ப்ட, ஸ்பஸ்டயகமவப 
ழணன்வணப்டுத்டபட, ழபடக் கல்பிக்கு ஆடபநிப்ட, இந்ழடம-ளர்ணித 
மகரிக ணவ உதர்த்டயப்ிடிப்ட னடம ளர்ணமிதின் னிடக் 
கனத்டக்கவந இந்டயதமபிலுள்ந ணட உஞர்வுணயக்க னத்டயசமயத்டணம 
இந்டக்கள் குடெகத்ழடமடும் ம்ிக்வகழதமடும் பழபற்கயன்ர். ண்டிட 
பர்மல் ழனபின் டவவணதிம என சய ழசமசயஸ்டுகள் ணட்டுழண 
இன்வத ளர்ணமித அசு குயத்ட ணமற்றுக்கனத்டக்கவந ளணயடமகச் 
ளசமல்யக்ளகமண்டுள்நர். ஆமல் அபர்கநின் ளசதல்மடுகள் இந்டயதமபில் 
ந்டப்ளரித டமக்கத்வடனேம் ற்டுத்டக்கூடிதடமக இல்வ” ன்று அயபித்டர் 
ழனவபத் டமக்கயதழடமடு அபர்கள் யறுத்டபில்வ. ளர்ணிவத 
பிணர்சயத்டயனந்ட கமந்டயவதனேம் அவ்பயக்வகதில் கடுஞ்ளசமற்கநமல் 
டமக்கயதினந்டர். இறுடயதமக ஆரிதக் கமச்சமத்டயன் டயரிகலக்கு டயம 
ளர்ணிதின் னிடப்ழமர் ன்ட உகயலுள்ந ல்ம ஆரித ழடசங்கவநனேம் 
பினயப்னச் ளசய்னேம் வும் னக்கயதணமக இந்டயதமபிலுள்ந இந்டக்கவந 
ழுச்சயனைட்டும் வும் னடிந்டயனந்டட அவ்பயக்வக. 

இத்டமய, ளர்ணி ளடமர்னகள் ணட்டுணயன்ய ப்மித பட சமரி 
இதக்கங்கலனும் இந்டத்டபபமடயகள் ளடமர்ன ற்டுத்டயக் ளகமள்ந 
னதன்ர். ப்மனுக்குச் ளசன்று குடினேரிவண ளற்று அங்ழகழத டங்கயபிட் 
இந்டயதம மஷ் ிமரி ழமஸ், அங்குள்ந „கறுப்ன டிமகன் கனகம்‟ னடம 
டீபி படசமரி அவணப்னகலன் ளடமர்னவதபமக இனந்டமர். 1938 

ளடமங்கய சமபர்க்கர், மஷ் ிமரினேன் ளடமர்ன வபத்டக்ளகமண்மர். மஷ் 
ிமரி ழுடயத கடிடங்கள் சய „ணமத்டம‟ பில் ளபநிதமதி. இந்ட 
ணகமசவதின் ப்மிதக்கயவந என்வத் ளடமங்கஇனப்டமகவும் மஷ் 
ிமரி அயபித்டமர். 
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அச்சு மட்டுப் ிடயயடயகலன் ளடமர்ன ளகமள்நஇந்ட ணகம சவதின் சமர்மக 
லகமய கயழமர் ிர்ம யதணக்கப்ட்மர். இந்ட ணகமசவனேன் இவஞந்ட 
ளசதல்டுபடற்கு ளர்ணி சமர்மக ய.ல்.ளஸ்ழயன்ங்கய, ி.மஸ் 
ஆகயழதமர் யதணயக்கப்ட்ர். கட்டுவப் ரிணமற்ங்கள், ளணமனய ளதர்ப்னகள், 

ளபநிதடீுகள் ன்கய அநபில் இத்ளடமர்னகள் இனந்ட. 

6. மசயசத்வடப் மசயசத்டயற்கமகழபஆடரித்ட இந்டத்டபம் 

ழமர்ளடமங்கயதவுன் அச்சு மடுகவந ஆடரிப்ட ன்டடமன் 
இந்டத்டபபமடயகநின் யவப்மமக இனந்டட. க்கமஞம் ளகமண்டும் 
ிரிட்டிஷ் அசுக்கு ஆடபமக இனக்கக்கூமட ன்றுகூத் ளடமக்கத்டயல் 
ழசயர். என குயப்ிட் கமம்பவ ளர்ணன், இத்டமய, ப்மன் ஆகயத 
மடுகநின் ல்ம படிக்வககவநனேம் ஆடரித்டர். ினும்ழமர் னடிபில் 
அச்சுமடுகள் ழடமல்பினேற் மசயசக் ளகமடூங்கள் உகநபில் 
அம்ப்ட்டுப்ழம யவதில் ளடமர்ந்ட மசயசப் ளனவணகவந 
இந்டத்டபபமடயகள் ளபநிப்வதமக ழச இதமட யவ ற்ட்ட. 

மசயஸ்டுகலக்கும் இந்டத்டபபமடயகலக்குணம ளடமர்ின் சய அம்சங்கவந 
மம் பிநங்கயக் ளகமள்பட அபசயதம். ிரிட்டிஷ் டயர்ப்ன, ளபள்வநதர்கவந 
ளபநிழதற்ய இந்டயதமபிற்குச் சுடந்டயம் ளறுடல் ன்கய அடிப்வதில் 
இந்டத் ளடமர்ன அவணதபில்வ. ஆமல் சுமஷ் சந்டய ழமசுக்கும் 
மசயஸ்டுகலக்குணம ளடமர்ன அந்ட அடிப்வதிழத அவணந்டட. 
இந்டத்டபபமடயகள் ந்டக் கட்த்டயலும் ிரிட்டிஷ் டயர்ப்ில் 
னவப்னக்கமட்டிதடயல்வ ன்ட னக்கயதம். 1942ல் வளற் 
„ளபள்வநதழ ளபநிழதறு‟ ழமமட்த்டயல் அபர்கள் னழுவணதமக பிகய 
இனந்டர். குனயதின் „சயந்டவத் ளடமகு‟ப்ிலும் பிடுடவப் ழமமட்த்வடக் 
கமட்டிலும் அன்மப் ஞிகலக்கு னக்கயதத்டபம் அநிப்ழட மக்மயதின் 
(ளட்ழகபர்) கரிசணமக இனந்டட க் குயப்ிப்டுகயட. 1930, 1942 ஆகயத 
கமகட்ங்கநில் பிடுடவப்ழமமட்ச் ளசதற்மடுகள் டீபிணமக 
இனந்டழமட ஆர்ஸ்ஸ் அஞிகலக்குப் ழமமட்த்டயல் ஈடு ழபண்டும் 
ன்கய சஞ்சங்கள் ற்டுபடண்டு க்கூறும் ழகமல்பமல்கர் 
அச்சணதங்கநில் ளட்ழகபர் ப்டி அபர்கவநச் சணமநிப்மர் ன்வட 
பிபணமகச் ளசமல்லுபமர். 

“எனமள் என கண்ஞிதபமன் பந்டமர். சயவக்குப் ழமக ழபண்டும் ன்மர். 
குடும்த்வட தமர் மர்த்டச்ளகமள்பமர்கள்  மக்ர்ய ழகட்மர். ழடவபதம 
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ற்மடுகவநச் ளசய்ட பிட்ழன் ன்மர் அபர். அப்டிதமமல் 
இண்மண்டுகள் சங்கப் ஞிகவநச் ளசய்னேங்கழநன் ன்மர் மக்ர்ய. கடும் 
ழமமட்க் கமங்கநில்கூ சங்கத்டயன் அன்மப்ஞிகள் 
டவப்ட்டயல்வ” ன்கய கூற்யயனந்ட ிரிட்டிஷ் டயர்ன ன்ட 
இடத்டபத்டயன் ஞிதமக இனந்டடயல்வ ன்ட பிநங்கும். 

“ளபள்வநதழ ளபநிழதறு‟ ழமமட்த்வடக் கமங்கயஸ் டயட்ணயட்டுக் 
ளகமண்டினந்டழமட, ின்மநில் சங் கட்சயவதத் ழடமற்றுபித்ட 
இந்டத்டபமடய சயதமணம ிசமத் னகர்ய பங்க ணமகமஞ அசயல் யடயதவணச்சமக 
இனந்டமர். ஆகஸ்டு 8, 1942 அன்று „ளபள்வநதழ ளபநிழதறு‟ டீர்ணமத்வடக் 
கமங்கயஸ் இதற்யதட. அன்வத பங்கக் கபர்னம் கடும் 
அக்குனவதமநனுணம சர்மன் ளர்ர்ட்டுக்கு லவ 26 அன்று னகர்ய 
என கடிடம் ழுடயமர். கமங்கயஸ் அயபிக்கப்ழமகய ழமமட்த்டயன் 
பிவநபமக ற்ப் ழமகும் ணக்கள் ழுச்சய, அடமல் உள்மட்டுப் 
மடகமப்ிற்கு ற் உள்ந ஆத்ட ஆகயதபற்வ அப்ழமடள்ந அசு டடுத்ட 
யறுத்ட ழபண்டித அபசயதத்வட னகர்ய ளர்ர்ட்டுக்குச் சுட்டிக்கமட்டிமர். 
இட குயத்ட ளர்ர்ட், னகர்யவதபி யவதத் ளடரிந்டபன். ஆகஸ்டு 
9ம்ழடடயதன்று அவணச்சவபவதக்கூட்டி, „அசுழணற்ளகமள்ந உள்ந கடும் 
அக்குனவக்கு அவணச்சவப டவஞ ளசய்தழபண்டும், அல்ட டபி 
பிகழபண்டும்‟ ன்று கூயமன். னகர்ய உட் தமம் டபி பிகபில்வ. 
ழமமநிகநின் ணீட கடும் அக்குனவ பப்ட்ழமடம் பம்ர் 10பவ 
னகர்ய டபிதில் எட்டிக் ளகமண்டினந்டமர் (.ய. ன.கு.டை. க். 43) 

அழடழம 1937 ழணதில் சயவதியனந்ட சமபர்க்கர் பிடுடவ 
ளசய்தப்ட்ழமடம் ளபள்வந அசு அபனக்குண யந்டவகவந 
பிடயத்டட. யதமதப்டி பிசமவஞ த்டப்ட்ளடவும் டக்கு பனங்கப்ட் 
டண்வ சரிதமடடமன் வும் பமக்கு னெம் அநிக்கச் ளசமன்ட. ல்ம 
யந்டவகவநனேம் ற்றுக்ளகமண்டு, ீட்டித இத்டயளல்மம் வகளதழுத்டப் 
ழமட்டுத் டந்டபிட்டு பிடுடவதமமர் சமபர்க்கர். 

சயந்ட ணமகமஞத்டயன் கூட்ஞி அசயல் னஸ்யம் ீக்குன் இந்ட ணகமசவ 
ங்கு ளற்யனந்டழமட, ீக் மகயஸ்டமன் ிரிபிவக்கு ஆடபமகத் டீர்ணமம் 
இதற்யதட. இந்ட ணகம சவவதச் ழசர்ந்ட அவணச்சர்கள் அடற்கு பனத்டம் 
ளடரிபித்டழளதமனயத டபி பிகபில்வ. 
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ஆக, கமங்கயவச டயர்ப்ட ன்டம் ிரிட்டிஷ் அசுன் எத்டவனப்ட 
ன்டந்டமன் இந்டத்டப சக்டயகநின் வனவகநமக இனந்ட. ழப 
ழமவசப்ழம ிரிட்டிஷ் டயர்ப்ிற்கமகப் மசயஸ்டுகலன் அபர்கள் ட்ன 
மபிக்கபில்வ. ழபறு கமஞங்கலக்கமகழப இந்டத்டபபமடயகள் 
மசயசத்டன் டம்வண அபர்கள் இங்கண்டு ளகமண்ர். மசயசத்டயன் 
ளகமள்வக, வனவ ஆகயத இன அம்சங்கலம் அபர்கலக்கு உபப்மவப 
தமவும் ின்ற்த் டக்கபமகவும் இனந்ட. 

சனெகத்வட இமடபணதணமக்குடல், குயப்மக 6பதட ளடமங்கய 18 

பதடபவதிம சயறுபர்கலக்கு இமடபப் திற்சய அநித்டல், 

இநவணதிழழத அபர்கள் ணத்டயல் மசயச/இந்டக் கனத்டயதவப் னகுத்டடல் 
ன்கய அம்சம் இந்டத்டபபமடயகவந ணயகவும் ஈர்த்டட. சமதக 
அவணப்வனேம் ன்வணத் டன்வணவதனேம் மசயஸ்டுகவநப் ழமழப 
இந்டத்டபபமடயகலம் குனப்ம் க் கனடயர். சர்பமடயகமத்டயற்கு ணமறுடல் 
ன்ட குனப்த்டயயனந்ட எழுங்வக ழமக்கயச் ளசல்பளட அபர்கள் ம்ிர். 

ழனபின் ழசமசயசம், கமந்டயதின் அகயம்வச ஆகயதபற்வனேம் அபர்கள் அழப 
ளபறுத்டர். ளபநிப்வதமக பன்னவவதப் ழமற்யத மசயசம் இந்ட 
பவகதிலும் அபர்கவந ஈர்த்டட. „மட்வதம, வஃிம‟ ழமன் 
னனக்கங்கவந அபர்கள் னன்வபத்டர். 

கமந்டயதின் னபிதிதல் அடிப்வதிம ழடசயதம் (யணீக்ஷீக்ஷீப ீtீக்ஷீபஞீீ ீ
னயஞtீபீீீஞீபீsீ)ீ ன்ட என குயப்ிட் னபிப்ப்ிற்குட்ட் 
அவத்ட ணக்கவநனேம் உள்நக்குபடமக இனந்டட. இசுமணயதவ பிக்கய 
டயரிகநமக னன்ிறுத்ட னவந்ட இந்டத்டபத்டயற்கு மசயசம் னன்வபத்ட 
கமச்சம/ணித் ழடசயதம் (சயutீuக்ஷீஞீ/ீயஞீீபஞீீ ீ
னயஞtீபீீீஞீபீsீ)ீ ன்டம் உள்மட்டு டயரி ன்கய மசயசச் சயந்டவனேம் 
ளமனத்டணமடமக இனந்டட. இத்டெய்வண ன்கய மசயசக் கனத்டமக்கனம் 
அபர்கவந ஈர்த்டட. 

எழுங்கு, ஆஞமடயக்கம், குடும் யறுபத்வட இறுக்கப் ழடடல் னடம 
அம்சங்கநிலும் மசயஸ்டுகலம் இந்டத்டபபமடயகலம் இவஞந்ட யன்ர். 
இன்நவும் அபர்கள் இந்டச் சயந்டவகவநத் ளடமர்ந்ட ழடடவ மம் 
மர்க்க இதலும். கமடர் டயம் ளகமண்மக்கூமட. ளண்கள் னீ்ஸ் 
அஞிதக்கூமட. ழடன்யவு கூமட, „பமட்ர்‟ ழமன் டயவப்ங்கவந 
அனுணடயக்கக்கூமட ப் கூமடகவந அபர்கள் வனவப்டுத்டபவட 
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மம் கமஞ ழபண்டும். மமலணன்த்வடப் மசயஸ்டுகள் டீதிட்டுக் 
ளகமலத்டயர். மர் ணசூடயவத இந்டத்டபபமடயகள் இடித்டத் டகர்த்டர். 

ழப, மசயசத்டயற்கும் இந்டத்டபத்டயற்குணம ளடமர்ன ழகமட்மட்டு 
அடிப்வதிமட. டன்ிச்வசதம ளடமர்மக இட அவணதமணல் ணயகவும் 
டயட்ணயட்டு, அவணப்ன ரீடயதம ளசதற்மடுகநினூமக இட ளடமக்க கமத்டயல் 
ழஞப்ட்ட. 

ளபநிப்வதமகத் டம்வண மசயஸ்டுகள்  அயபித்டக்ளகமள்ந இதமட 
யவ பனம்பவ அபர்கள் டங்கள் மசயசத் ளடமர்னகவந ளபநிப்டுத்ட 
ளபட்கப்ட்டயல்வ. ணயகப்ளரித ணமற்ங்கலன் ஏர் அய்ம்டமண்டு கமம் 
இன்று ஏழமடிபிட்ட. னழசமயிதின் மசயசக்கட்சயனேம் இட்ரின் 
மசயக்கட்சயனேம் இன்வத சூனயல் டவகமட் ழர்ந்டமல் ப்டி இனக்கும் 
ன் ழகள்பிக்குப் டயமக இன்று இந்டத்டபமடயகள் பிநங்குகயன்ர். 
அபர்கநட ளசமற்கவநனேம் ளசதற்மடுகவநனேம் கூர்ந்ட கபிப்ழமனக்கு 
இவட பிரிபமக பிநக்க ழபண்டிதடயல்வ. 

3. ளரிதமர் ஈ.ளப.மவும் இஸ்மனம் 

1. 

இந்டத்டபச் ளசமல்மல்கலக்கும் வனவகலக்கும் சயம்ண ளசமப்ணமக 
பிநங்கயதபர்கள்  ளரிதமர் ஈ.ளப.மணசமணய அபர்கலக்கு இவஞதமக 
இந்டயத பமற்யல் தமவதமபட ளசமல் னடினேணமமல் அட னத்டனம் 
அம்ழத்கனம் ணட்டுழண. இபர்கநில் னத்டவனேம் அம்ழத்கவனேம் கூ இன்று 
இந்டத்டப சக்டயகள் வடதமபட ளசமல்யத் டம்னள் பமங்குபடற்குச் சடய 
ளசய்ட ளகமண்டினக்கும் சூனயல் இறுடயபவ இந்டத்டப சக்டயகநமல் 
ளடமனடிதமட ளனப்னத்டண்ணமக பிநங்கக்கூடிதபமகப் ளரிதமர் எனழ 
உள்நமர். இந்யவதில் இன்று இந்டத்டப டயர்ப்ில் அக்கவதற் சக்டயகள் 
இன்ளமன பவகதில் ளரிதமர் ணீட னய டீர்க்க னதற்சயக்கயன்ர். ளரிதமர் 
இஸ்மணயதனக்கு டயமக இனந்டமர் ன் ளமய்தம அபடெவக் 
கட்பிழ்த்ட பிடுபடடமன் அட. ஆமல் ளரிதமரின் சுணமர் ம்ட 
ஆண்டுகம அசயதல் பமழ்வபனேம் அபட ழச்சுக்கவநனேம் கூர்ந்ட 
கபிப்ழமனக்கு இப்டிச் ளசமல்பட த்டவ ளரித அத்டம் ன்ட 
பிநங்கும். இட ளடமர்ம அபட சய ளகமள்வககவநனேம் 
ளசதற்மடுகவநனேம் ணட்டும் மர்ப்ழமம். 
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ளரிதமட அசயதல் பமழ்பின் ளடமக்கப்னள்நிதமக வபக்கம் ழமமட்த்வடக் 
கனடமம். இட குயத்ட ளரிதமழ ழுடயனேள்ந கட்டுவ அபட சயந்டவத் 
ளடமகுப்னகநில் உள்நட. ஈனபர், னவதர் னடம டீண்த்டகமட ணற்றும் 
சூத்டயச் சனெகத்டயம ளமடச்சமவதில் க்கக்கூமட ன்வட டயர்த்ட அப் 
ழமமட்ம் வளற்ட(1925). 

ழமமட்த்டயன் உச்சகட்த்டயல் டயனபிடமங்கூர் மஞி கமந்டயதமழமடு ழச்சு 
த்டயமர். சமவவதத் டயந்டபித்டதமர் வும் அடற்கமக ழகமதிலுக்குள் 
டேவனத ழபண்டும் ன்று ளசமல்க்கூமட ன்று மஞி பிடயத்ட 
யந்டவவதக் கமந்டய ற்றுக்ளகமள்ந ழமமட்ம் னடிவுக்கு பனகயட. 

ளரிதமர் இவட எப்னக் ளகமள்நபில்வ. ழகமதிலுக்குள் டேவனபட ன்கய 
ிச்சமத்வடத் ளடமர்கயமர். ளரிதமர் ளசமல்கயமர். 

“அடுத்ட ர்ஞமகுநத்டயல் என ணமமடு ன் டவவணதில் கூட்ப்ட்ட. 
அடயல் சமடய எனயப்னக்கமக சமடய இல்மட ணடணமகயத இஸ்மம் ணடத்டன் 
இந்டக்கள் ழசர்ந்ட பிடுபட ன்று டீர்ணமம் யவழபற்க் ளகமண்டு 
பப்ட்ட. இட ளசல்பமக்குக்குட்ட்பர்கள் கயயஸ்டப ணடத்டயல் ழசர்பட 
ன்று டீர்ணமம் ளகமண்டு பந்டமர்கள். ணமய ணந்டயரி தப்ன் அபர்கள் 
இஸ்மம் ணடத்டயற்கு ழமய்ச் ழசனபட ன்வடத் டயனத்டய ழம ழபண்டும் 
ன்று ளசமல்ய க ணடமக யவழபற் ளசய்டமர். இஸ்மத்டயல் ழசனபட 
ன் டீர்ணமம் பந்ட அன்வக்ழக ம்ட ழர்கள் 
னஸ்யம்கநமகயபிட்மர்கள். ிகு ளபநிதிலும் ர் ணடம் ணமயபிட்மர்கள், 

இட என ளரித கக்கு கக்கயபிட்ட.” 

(பிடுடவ 9.1.1959) 

பிசதம் அத்ழடமடு யற்கபில்வ. இஸ்மணமக ணமயத னவதர்கலக்கும் 
மதர்கலக்கும் ணம ழணமடல் ற்ட்ட. எனபர் ளசத்டம் ழமமர். 
இன்னும் ர் இஸ்மணமபட ன் யவ ற்ட்வுன் அன்வத டயபமன் 
சய.ி.மணசமணய தரின் ஆழமசவதின் டி ழகமதில் கடவுகள் டயக்கப்ட். 

டீண்த்டகமடபர்கநின் பிடுடவக்கமக பனயகநில் னடன்வணதமட 
ணடணமற்ழண. அடயலும் இஸ்மம் ணடத்டயற்கு ணமறுபழட ன்டயல் ளரிதமர் 
உறுடயதமக இனந்டமர். ங்கமபட டண்த்டகமடபர்கலக்கு ன்வணகள் 
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ற்ட்டினக்கயட ன்மல் அட ணடணமற்ம் ன்கய அச்சுறுத்டயன் 
பிவநபமகத்டமன் ந்டள்நட ன்வடனேம் அபர் பயனேறுத்டயமர். 

உகத்டயழழத ணயகப்ளரித ளகமடுவண டீண்மவணடமன் ன்மர் ளரிதமர். 

“இந்ட பிதமடய ணயகப் ளரிதட. இட னற்று ளடமழுழமய் ழமன்ட. ளபகு 
மவநத ழமய்” ன்று ளசமன் ளரிதமர் இந்ட ழமதியனந்ட பிடுடவ ள 
எழ பனய இந்ட ணடத்வட பிட்டு ளபநிழதறுபடடமன் த்டயனம்த் டயனம்ச் 
ளசமன்மர். ளபநிழதறுபட ன்று ளசமன்ழடமடு யற்கபில்வ. “(இந்ட 
ழமய்க்கு) எழ ணனந்டடமன் அட இஸ்மம்டமன்! இவடத்டபி ழபறு ணனந்ட 
இல்வ. இட இல்மபிட்மல் ழபடவப் ழபண்டிதடடமன். ழமய் டீர்ந்ட 
ழுந்ட க்க இன்வத யவதில் இஸ்மம் (இந்ட ணடத்வடபிடுபட‟ 

ன்னும்) ணனந்டடமன். இடடமன் மடு ளகமடுக்கும் பீம் ளககடுக்கும், யணயர்ந்ட 
க்கச் ளசய்னேம் ணனந்டமகும் ன்று அழுத்டம் டயனத்டணமகச் ளசமன்மர் („இ 
இனயவு எனத இஸ்மழண ன்ணனந்ட ன்னும் ளதரில் குடிதசு டயப்கத்டமல் 
இந்ட உவ சயறு டைக 1947ல் ளபநிதிப்ட்ட.) 

டீண்மவணன் ளகமடுவணக்கு டயமக ணமற்த்வட னன் ளணமனயந்ட இன்ளமன 
ளனந்டவபம அம்ழத்கரின் னதற்சயக்கு அகய இந்டயத அநபில் 
ளனந்டவஞதமக யன்பனம் ளரிதமழ. ளடமக்கத்டயல் னஸ்யம் ணடத்டயற்கு 
ணமறுபட ன்கய யவப்மட்வனேம் அம்ழத்கர் சயந்டயத்டமர். 1930ல் 
னஸ்யணமக ணமறுபட  அம்ழத்கர் ளசமன்ழமட, “வ்பநழபம ளரித 
ளரித ஆட்களநல்மம் அவட கண்டித்டமர்கள். ணமநபிதம, 

பிதமகபமச்சமரிதமர் ழமன்பர்களநல்மம் அம்ழத்கர் அபர்கழந 
உங்கலவத னடிவப ணீண்டும் ரிசரவ ளசய்னேங்கள்‟ ன்டமகத் டந்டய 
ளகமடுத்டமர்கள் அப்ழமட ழடமனர் அம்ழத்கர் அபர்கலக்கு மனும் என டந்டய 
ளகமடுத்ழடன். ன்ளபன்மல், ீங்கள் எண்டிதமகப் ழமகக்கூமட. குவந்டட 
என ட்சம் ழழமடு ணடம் ணம ழபண்டும். அப்ழமட டமன் னஸ்யம் 
ணடயப்மன்… என ட்சம் ழழமடு டமங்கள் அங்கு ழமகும் ழமட மனும் என 
த்ட இனடமதினம் ழர்கள் டனகயழன். 

(ஆவனத்ட ளடமகுப்ன, க். 1033) ன்டமகத் டந்டய ளகமடுத்ழடன். 

இப்டிதமக அபவ இஸ்மனக்கு ணம ஊக்குபித்டபர் ளரிதமர். 
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அம்ழத்கர் இறுடயதில் ளௌத்டத்டயற்கு ணமயதழமட கூ இஸ்மனக்கு 
ணமறுபழட சரிதமக இனக்கும் ன் கனத்ட ளரிதமனக்கு இனந்டட. இட 
குயத்ட, “அம்ழத்கர் ளௌத்டத்டயல் ழசனகயழன் ன்று ளசமன்வுன் 
ப்ழமடம் ழம ர் டயர்த்டமர்கள். ஆமலும் இஸ்மம் ஆபட ன்மல் 
தப்டுகய அநவுக்கு ளௌத்டர் ஆகயபிடுபட ன்று ளசமல்லுபடற்கு இந்ட 
ணடத்டமர்கள் (மர்ப்ர்கள்) தப்ணமட்மர்கள். ளன்மல் ளௌத்டத்வட 
இந்ட ணடத்ழடமடு க்குவத க வபத்ட பிட்மர்கள்.” ன்று அபர் 
குயப்ிடுபடயயனந்ட (ளசன்வ ளசமற்ளமனயவு 13.5.1952) இட பிநங்கும். 

ழடம இஸ்மனக்கு ணடம் ணமறுபட ன்கய அநழபமடு ளரிதமரின் னஸ்யம் 
ஆடவு யன்று பிபில்வ. னஸ்யம் அசயதலுக்கும் ஆடபமக யன்மர். 
பிடுடவக்கு னந்வடத னஸ்யம் அசயதயல் இண்டு கூறுகள் 
னக்கயதணமவப. 

1. னஸ்யம்கலக்கமத் டி மடு -மகயஸ்டமன் ிரிவு 

2. னஸ்யம்கலக்குத் டி பகுப்ன பமரி எடக்கரடு. 

இந்ட இண்டு ழகமரிக்வககவநனேம் ளரிதமர் ஆடரித்டமர். னஸ்யம் இந்டயதம 
ன் ழகமரிக்வக ற்ய ழச பனணழமட, 

“யமப் யன்ம இந்டப் ிரிபிவக்கு கூறும் கமஞங்கள் ண றுக்க னடிதமட. 
அபட ழகமரிக்வக யதமதணமழட. கமந்டயதமர் சடம கமனம் ச்வசதமகழப 
டமம் பினம்னம் சுதமஜ்யதம் மண மஜ்யதம் டமளன்றும், டணட 
பமழ்க்வகதின் இட்சயதழண இந்ட ணடத்வடப் னனத்டமஞம் ளசய்பட 
டமளன்றும் கூயக் ளகமண்டினக்க, ழடமனர் சமபர்க்கமர் ழமன் இந்ட 
ணகமசவத் டவபர்கள் „இந்டஸ்டமம் இந்டக்கலக்ழக‟ ன் ழமர் னனக்கம் 
ளசய்ட ளகமண்டுணயனக்கக் கண் ிகும் னஸ்யம்கள் வககட்டி பமய்ளமத்டய 
இனப்மர்கள் ன்று தமர்டமன் டயர்மர்க்க னடினேம்? 

இந்ட னஸ்யம் ிச்சவ டீர்க்கப் னடிதமழடம ன்று டயவகக்குணநபில் 
இனக்கயட. இடவத் டீர்த்டக் ளகமள்ந மப் யன்மபின் டயட்ழண அயவு 
டடம்னபட. மன் மப் யன்மபின் ழகமரிக்வகவத ஆடரிப்ழடமடு,ணற்ளமன 
னக்கயதணம அம்சத்வடனேம் பற்னறுத்ட பினம்னகயழன். னஸ்யம்கள் 
„னஸ்யம் மடு‟  இந்டயதமபில் டி மடு ிரித்டக் ளகமள்ந னடினேம். 
ஆமல் இந்டக்கள் னடிதமட. ளில் இந்டக்கள் ன்று கூப்டும் 
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ளடமகுப்ில் ப் பர்க்கத்டமர் உள்நர்” ப் ளரிதமர் இக்ழகமரிக்வகவத 
னழுக்க னழுக்க ஆடரித்டமர். (குடிதசு அயக்வக-31.3.1940). இந்டயதமவுக்கு 
இந்டஸ்டமம் ப்ளதர் வபப்டவடக் கமட்டிலும், „டயமபிக் ளகமள்வகவத 
உவத மகயஸ்டமன்‟ ன்று ளதர் வபக்க க் கூ அபர் என னவ 
குயப்ிட்மர். 

னஸ்யம்கலக்கு உரித பகுப்னபமரிப் ிடயயடயத்டபம் அநிக்க ழபண்டும் 
ன்ட இன்நவும் யதமதணம என ழகமரிக்வக. ளரிதமர் அன்று ளசமன்மர். 

“இந்டயத அசமங்கத்டயல், இந்டயத ங்கநில் மன்கயல் என ங்குக்கு ழணற்ட் 
ளரித சனெகத்டமமகயத னகம்ணடயத சனெகத்டமர்கலக்குப் ங்கு உண்ம 
இல்வதம? 

அபர்கள் னவக் ழகமடிப் ழனம் இிழணல் இந்டயதமவப பிட்டுப்ழமக 
னடினேணம? அபர்கள் சுதணரிதமவடனேன் பமன ழபண்டுணமமல் இமஜ்த 
பிதத்டயலும் ணட பிதத்டயலும் ணக்குச் சரிதம அந்டஸ்ட ளற்றுத்டமழ 
ஆக ழபண்டும்? பகுப்ன ிடயயடயத்டபம் இல்மபிட்மல் அபர்கலக்குச் சண 
உரிவணகயவத்டபிடுணம?” 

(குடிஅசு, டவதங்கம் 14.2.1926) 

ழடர்டயல் ணட்டுணயன்ய அசுப் ஞிகநிலும் னஸ்யம்கலக்ழக உரித 
ங்கநிக்கப்ழபண்டும் ன்ழட ளரிதமரின் கனத்டமக இனந்டட. 

னஸ்யம்கவந „அந்யதர்கநமக‟ னத்டயவ குத்டம் சடயக்கு டயமக அபர்கவநத் 
டயமபிர்கள்  அவஞத்டக் ளகமள்லம் ழமக்வகனேம் ளரிதமரிம் 
கமஞனடினேம். ளரிதமவப் ளமனத்டணட்டில் மர்ப்ர்கழந அந்யதர்கள் 
(மர்க்க: ஆவனத்ட, ளடமகுப்ன, க்.32. 55) 

இஸ்மம் ணீட ளரிதமனக்கு இனந்ட ற்றுக்கம கமஞங்கவநனேம் அபர்  
இங்கநில் சுட்டிக் கமட்டுகயமர். சுனக்கம் கனடய ழணற்ழகமள்கவநத் டபிர்த்ட 
அபர் கூறுகய கமஞங்கவந ணட்டும் சுட்டிக் கமட்டுகயழன். 

1. இஸ்மம் ணடத்டயல்  கவுள் பஞக்கம் கயவதமட. னெ ம்ிக்வககள் 
கயவதமட. பிக்கய ஆமடவகள் கயவதமட (ஆவனத்ட ளடமகுப்ன 
க்.301,302). 
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2. சணத்டபனம் சழகமடத்டபனம் யவந்ட எழ ணடணமக இஸ்மம் ணட்டுழண 
உள்நட. டீண்த்டகமடபர் ன்ழம ழபடத்வட டிக்கக் கூமடபர் ன்ழம 
ஆதத்டயற்குள் அல்ட ளமட இங்கலக்குள் டேவனத னடிதமடபர் ன்ழம 
இங்கு தமனம் டடுக்கப்டுபட இல்வ(ஆவனத்ட ளடமகுப்ன க்.32.33) 

இஸ்மம் ன்மல் ழடனும் „லுங்கய‟ கட்டிக் ளகமள்பட அல்ட டமடி வபத்டக் 
ளகமள்பட ன்று யவக்க ழபண்மம். “இஸ்மம் ன்ட சமந்டய, ஞிவு, க்டய 
ன் ளமனள்டும் அனச் ளசமல். இஸ்மம் ன்ட சழகமடத்டன்வண ன்ட. 
இவ்பநவு டமன்” ன்று ளசமன் ளரிதமர். “ம்ணயலும்  ளரிதமர்கள்என்ழ 
கும் எனபழ ழடபன் ன்ட ழமளல்மம் ளசமல்யப் மர்த்டமர்கள். 
ஆமல் அவபள் ன்றும் ட்நபிழ இனக்கயன்ழப டபி ப்ில் 
இல்வ. ஆமல் னஸ்யம் சனடமதத்டயழ ப்ிழ எழ ஆண்பன் 
பனயமடும் ணக்கலக்குள் ிபிதில் ணடணற் யவவணனேம் இனந்ட 
பனகயன்” ன்வடக் சுட்டிக் கமட்டிமர். 

ிகள் மதகத்டயற்கு பினம டுத்ட எழ னஸ்யம் அல்மட இந்டயத அசயதல் 
டவபர் ளரிதமர் எனபமகத்டமன் இனக்கனடினேம். „மன்டமன் கவசய ி‟ 
 மதகம் ளசமன்வடப் ளரிதமர் பிடந்ழடமடகயமர். “இன்வத பவதிழ 
அபனக்குப்ின்மல் இந்டத் டவகநில் அபர் ளசமன் ளகமள்வக 
கனத்டக்கவந பி ழணமடமகச் ளசமல்லுபடற்கு பனம் ழடமன்பில்வ” 

 னத்டமய்ப்ன வபக்கயமர் (ளசன்வ ளசமற்ளமனயவு, 20.12.1953) 

“டயன. னகம்ணட ிவதப் ற்ய தமர் ப்டி யவத்டக் ளகமண்மலும் மன் 
அபவ என ணிடர் ன்றும், ணிடவப் ழமழப டமனேம் டகப்னும் கூடி 
கனத்டரித்ட ிந்டபர் ன்றும் கனடயத்டமன் அபமல் ளசய்தப்ட்டமகச் 
ளசமல்லும் பிதங்கநில் அழகத்வட மன் னகழ்கயழன். அடற்கமகழப 
அபவனேம் மன் மமட்டுகயழன்.அப்டிச் ளசமல்ப் டுவபகழந அந்ட 
ணமர்க்கத்டயற்கு என ளனவண ன்றும் யவக்கயழன்…. ஆமல் ணற் 
ணடத்டக்கமர்கழநம டங்கள் ணடத் டவபவ என ணிடர் ன்ழ ழகமித்டக் 
ளகமள்கயமர்கள். கழுவட, மய், குடயவ இபற்யனுவத பதிற்யயனந்ட 
ிந்டபர் ன்மலும் ற்றுக் ளகமள்கயமர்கள்” ன்ளல்மம் ளசமல்யச் 
ளசல்பட குயப்ித்டக்கட (சமத்டமன்குநம், 28.7.1931) 

அப்டிதமமல் இஸ்மவணனேம் னஸ்யம் அசயதவனேம் ளரிதமர் ங்குழண 
பிணர்சயக்கபில்வதம? பிணர்சயக்கயமர். அந்ட பிணர்சங்கநின் அடிப்வதில் 
டமன் இன்று சய பிணயகள் ளரிதமவ இசுமனக்கு டயமக யறுத்ட 
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னதற்சயக்கயன்ர். இந்டயதமபிற்கு பந்ட இஸ்மணயல் கந்ட ழம சய னெ 
ம்ிக்வககவந, இந்ட னக்க பனக்கங்கவநழத அபர் கண்டிக்கயமர். 

“ஆமல் மன் இஸ்மம் ணடக் ளகமள்வககள் னழுபவடனேம் எப்னக் 
ளகமண்டமகழப ல்மம் சுதணரிதமவடக் ளகமள்வககள் ன்டமகழப தமனம் 
டீர்ணமித்ட பிமடீர்கள். அடயலும்  பிழமடண ளகமள்வககவநப் 
மர்க்கயழன்.இந்ட ணடத்டயல் வட வட குனட்டு ம்ிக்வக, னெப்னக்கம், 

மணத்டன்வண ன்கயழணம அவப ழமன் சய படிக்வககள் இஸ்மம் 
ணடத்டயலும் சயர் ளசய்கயமர்கள்”. (சமத்டமன்குநம், 28.7.1931) ன்று ளசமல்கய 
ளரிதமர் அத்டவகத னெ ம்ிக்வககநமகச் சணமடய பஞக்கங்கள், ஞ்சம 
அடித்டல் சந்டக்கூடு, டீணயடய, கூண்டு உற்சபம், ளகமடிபஞக்கம், அல்மசமணய 
ண்டிவக னடயதபற்வப் ட்டிதயடுகயமர். இத்டவகத னக்க பனக்கங்கள் 
இஸ்மணயதனக்குரிதவபதல்  இன்று  இஸ்மணயத ணட அயஜர்கழந 
குயப்ிடுபட இங்க சயந்டயக்கத்டக்கட. இறுடயதமக, 

“இபற்வனேம் ணமர்க்கக் ளகமள்வககழநமடு ழசர்த்டக் 
ளகமண்டினக்கயபர்கவநனேம் ழசர்த்ட வபத்டக் ளகமண்டு இஸ்மம் ணமர்க்கம் 
குத்டயவு ணமர்க்கம் ன்று ப்டி ளசமல் இதலும்? ழகமிப்டயல் தில்வ. 
ணற் ணடங்கவந பி இஸ்மம் ணடம் ழணமட ன்ட ன் அிப்மதம். 
ஆமல் அடயல் இிச் சயயட கூர்சரர்டயனத்டம் ழபண்டிதடயல்வ 
ன்பர்கலன் னண்ட்பன்” (கநக்கமடு, 23.12.1950) ன்கயமர். 
குத்டயவுக்குட்ட் பீ ணடணமக இஸ்மம் டயகழ்படயல் டபழடம் 
பந்டபிமகமட ன்கய அக்கவழதமடு இந்ட பிணர்சங்கள் அவணந்டள்ந 
ன்ட னக்கயதம். 

அழட ழமல் னஸ்யம் அசயதவ ளரிதமர் பிணர்சயப்ட ன்ட கூ 
1948க்குப் ின்னடமன். ிரிபிவக்குப் ிகு இங்குள்ந னஸ்யம் அவணப்னகள் 
னழுக்க னழுக்க கமங்கயஸ் ஆடவு யவ டுத்ட ழமடம், 1962க்குப் ின்ன 
மமய டவவணதிம கூட்ஞிக்கு ஆடபநிக்க னடிளபடுத்ட ழமடம் 
டமன் ளரிதமர் அசயதவ பிணர்சயத்டமர். ளரிதமர் ளபறும் சனெக 
சரர்த்டயனத்டபமடயதல். ம்ட ஆண்டு கமம் இந்ட ணண்ஞில் டீபிணமக 
அசயதல் ழமமட்ம் த்டயத ழமமநி. மர்ப் டயர்ப்ன ன்ட அபட 
அசயதயன் ஆஞி ழபமக இனந்டட. அடற்கு னஸ்யம் ணற்றும் டயத் 
அசயதல் டவஞதமக இனக்கும்  ம்ிமர். அப்டி இல்வ  அபர் 
கனடயதழமட அபட அசயதல் ழமக்கயயனந்ட அந்டப்ழமக்குகவந 
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பிணர்சயத்டமர். ினும் அடற்கமக இடபவ டமம் னன்வபத்ட அபட 
கனத்டகள் வடனேம் அபர் ணமற்யக் ளகமண்டயல்வ. கவசய பவ 
இஸ்மணயத ஆடபிழழத அபர் யன்மர். 

“மத்டயகம் ட னக்கயத ளகமள்வக அல். இஸ்மணயதர்கள் சுதணரிதமவட 
இதக்கத்டயல் ழசனங்கள்” ப் ளரிதமர் அவகூபல் பிடுத்டவடனேம் யன்ம 
அபர்கள் ளடன்க னஸ்யம்கள் சுதணரிதமவட இதக்கத்டயழழத இனக்கமம் 
ச் ளசமன்வடனேம் மம் ணந்ட பிமகமட. 

இஸ்மவணனேம், னஸ்யணயகவநனேம், னஸ்ரிரிம் அசயதவனேம் இத்டவ 
அப்ட்ணமக ஆடரித்ட என னஸ்யம் அல்மட டவபவ இந்டயத 
அசயதயல் மர்க்க இதமட. அடமல் டமன் இந்டத்டபம் ளரிதமவ ணட்டும் 
அண் னடிதமணல் பிகய யற்கயட. 

ின்குயப்ன: அப்டிதமமல் ன் ளரிதமர் ணடம் ணமபில்வ க்ழகள்பி 
ழுபட இதற்வக. அம்ழத்கரிம் இடற்கம டயவப் ளரிதமர் கூயனேள்நமர். 

“அம்ழத்கர் அபர்கள் ன்வப் மர்த்ட ன் இமணசமணய மம் இப்டி ழசயக் 
ளகமண்ழ இனந்டமல் ன் ன் ற் னடினேம்? பமனங்கள். மம் இண்டு 
ழனம் னத்ட ணடத்டயல் ழசர்ந்டபிடுழபமம் ன்மர். மன் ளசமன்ழன்.‟ளமம் 
சரி, இப்ழமட னடயல் ீங்கள் ழசனங்கள்,மன் இப்ழமட ழசனபட ன்ட 
அவ்பநவு ற்டல். ளன்மல் டணயழ்மட்டில் மன் இப்ழமட சமடய 
எனயப்வப் ற்யத் டீர்ணமணமகப் ிச்சமம் ளசய்ட பனகயழன். இந்டயதக் 
கவுள்கள் ப்டும் பிமதகர், இமணர் சயவகவந உவத்டம், ங்கவந 
ரித்டம் இந்ட ணடத்டயலுள்ந  பிதங்கவநப் ற்யனேம் ணக்கநிம் 
டுத்டச் ளசமல்ய இப்ழமட ிச்சமம் ளசய்படழமல் அப்னம் மன் ளசய்த 
னடிதமட. என இந்டபமக இனந்ட ளகமண்டு இப்டிப் ழசுபடமல் ன்வ 
தமனம் ீ அவடச் ளசமல்க் கூமட‟ ன்று டடுக்க உரிவண கயவதமட. ஆமல் 
மன்,இன்ளமன ணடக்கமமக இனந்டமர் அப்டிப்ட் பசடய க்கு இனக்க 
னடிதமட” 

(ளல்ய கமர் கஞ்ச், 15.12.1959) ன்று டமன் ளபநிழத யற்க ழபண்டிதடன் 
யதமதத்வடப் ளரிதமர் பிநக்குகயமர். 

வபக்கம் ழமமட்த்டயன்ழமட சுபமணய சயத்டமந்டர் ஞ்சமில் இனந்ட 
ழமமட்த்டயற்கு ஆடபமகச் சரக்கயதர்கவநனேம், ளகமஞ்சம் ஞத்வடனேம் 
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அனுப்ிதவட வபத்டக் ளகமண்டு வபக்கம் ழமமட்த்வட இந்ட ணடத்டயற்கு 
டயமகப் ி ணடத்டமர் ளசய்னேம் கபணமகப் மர்ப்ர் சயத்டயரித்டவடனேம் 
கமந்டயனேம் அவட ற்றுக் ளகமண்டு ி ணடத்டமவ பிகச் ளசமல்ய 
ஆவஞதிட்டமகவும் இங்ழக கனட ழபண்டும். 

2. 

ழ.ி.ி. ழணமர் அபர்கநின் பிusபீீ ீணயணீீீtபtீஹ் யக்ஷீபீீt சயutீuக்ஷீணீ 
ஞீீ ீtீணீ ஜிக்ஷீஞஸீ்பீபீஞீீீ டயஞீீtீக்ஷீ பீீ யஞீபீீனீயஞீuீ 

ன்கய டைவச் சணீத்டயல் டிக்கழரிட்ட. டணயனயல் உனபம அச்சு ஊகம் 
டணயழ் னஸ்யம் அவதமநம் என்வக் கட்வணப்டயல் பகயத்ட ங்வக 
ஆய்வுக்கு டுத்டக் ளகமள்லம் இந்டைல் னக்கயதணம என்று. னஸ்யம்கநின் 
டயப்ன னதற்சயகவந பிநக்கும் ின்ிவஞப்ன இன்னும் னக்கயதணமட. அச்சு 
ஊகங்கநின் பனயதமதத் டணயழ் னஸ்யம்கள் ணத்டயதில் உனபம ணடச் 
சரர்டயனத்ட னதற்சயகவநக் கவசய னென்று அத்டயதமதங்கள் ழசுகயன். 

டயனக்குர்ஆன், டீஸ் (ிளணமனயகள்) னடயத டணயழ் பமசயப்ிற்கயல்மட 
ின்னத்டயல் னஸ்யம் சனெகத்டயல் ஊயப்ழம னெ ம்ிக்வககள், சணமடய 
(டர்ம) பஞக்கம், சந்டக்கூடு னடம டயனபினமக்கள், இந்டணடப் 
மடயப்ிமல் உனபம சங்குகள் ஆகயதபற்யற்ளகடயமக இச்சரர்டயனத்ட 
னதற்சயகள் ழணற்ட்டுள்ந. பமட்டில் உனபம அணடீதம இதக்கத்வடச் 
ழசர்ந்டபள னஸ்யம் உணமக்கநமல் குற்ம் சமட்ப்ட் டயனவனைர் 
(குந்வட அனகயல் உள்நட) ி.டமவூத் ம இடயல் னக்கயத ங்கு பகயத்டள்நமர். 

1923-ல் இபர் ளடமங்கய த்டயத „டமனல் இஸ்மம்‟ இடழ், இபமல் 
உனபமக்கப்ட் „மச்சயதமர் ழகமதில் னஸ்யம் சங்கம்‟ னடயத 
இந்ழமக்கயல் ளசதல்ட்.அனத் டணயனயன்ய, அன கபமட டணயனயல் 
ழுடலும் இபர்கநின் ளசதற்மடுகநில் என்று. இம்னதற்சயகள் ற்டுத்டயத 
டயர்பிவகள் னடயதபற்வ இன்ளமன சந்டர்ப்த்டயல் பிரிபமகக் 
கமண்ழமம். 

மன் இங்ழக ளசமல் பனபட ழபளமன்று. டணயழ் னஸ்யம் சனெகத்டயல் 
ளசதற்ட் சரர்டயனத்ட இதக்கங்கநில் என்மக ழ.ி.ி. ழணமர் டயமபி 
இதக்கத்வடச் சுட்டிக்கமட்டுகயமர். ளரிதமரின் ங்வக பயனேறுத்டகயமர். „குடி 
அசு‟ „பிடுடவ‟ ஆகயத இன இடழ்கலம் இடயல் ளனம் ங்கு பகயத்ட 
ன்கயமர். 19, 20 ஆம் டைற்மண்டுகநில் இங்கு உனபம இந்ட 
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சரர்டயனத்டபமடயகவநப் ழமன்ய ளரிதமர் ஈ.ளப.ம. எனபழ இந்ட 
ணடத்டயலும் கயயஸ்டபத்டயலும் உள்ந ஆஸ்டீக ணனகலக்கும், சமடீதத்டயற்கும், 

இஸ்மணயல் ஊடுனபி பிட் இஸ்மணயதணல்மட பனவணகலக்கும் 
டயமபமக இனந்டமர்  ழணமர் பிதக்கயமர் (க்.142). 

„குடிதசு அசயலும்‟ „பிடுடவதிலும்‟ ணயமட ி பினமக்கநிலும் ளரிதமர் 
இஸ்மம் குயத்டம் ிகள் குயத்டம்ழசயதவப ற்ய இந்டையலுள்ந 
இன்ளமன கட்டுவதில் பிரிபமகப் ழசப்ட்டு உள்நட. இஸ்மத்டயலுள்ந 
சணத்டபம், சழகமடத்டபம், குத்டயவு சமர்ந்ட சயந்டவகவநப் ளரிதமர் 
பிதக்கும் இக்கூறுகவந ழணமனம் பிதக்கயமர். இடமல் னஸ்யம்கலக்கும் 
ளரிதமர் ணற்றும் சுதணரிதமவட இதக்கத்டயற்குணம ளடமர்னகள் பலுப்ட். 
சணடமதத்டயன் ன் பினம்ிதமகப் ளரிதமவ னஸ்யம்கள் கண்ர். 
டமவூத்மவபனேம் அணடீதம இதக்கத்வடனேம் டயர்த்ட சய்ஃனல் இஸ்மம் 
இடனமசயரிதர் ணவுமம ணவுல்பி அணத் சததீ் சமயப் இபர்கநில் எனபர். 
கவுள் ணறுப்மநம ழமடம் ளரிதமர் னஸ்யம் சனடமதக் கூட்ங்கநில் 
கந்ட ளகமள்பவட இபர் ளபநிப்வதமக ஆடரித்டமர். ஆதிக்கஞக்கம 
கவுநவ பஞங்கும் இந்டக்கவநனேம் இவவணதின் னம்வப் ண்வ 
(tக்ஷீபீீபtீஹ்) ம்னம் கயயஸ்டபர்கவநனேம் னஸ்யம் ழணவகநில் 
அனுணடயக்கும்ழமட ன் சுதணரிதமவட இதக்கத்டபவ அனுணடயக்கக்கூமட 
ன்மர் (குடி அசு, ிப்பரி 6, 1938). 

„குடிதசு‟ இடனயல் னஸ்யம் சனெகத்வடச் ழசர்ந்ட ர் 
ளடமர்ந்டழுடயபந்டர்(ஸ்.பி.ஆர்.,ப.கரடம ழுடயனேள்ந‟சுதணரிதமவட 
சணடர்ணத்‟ டையல் ளகமடுக்கப் ட்டுள்ந ளதர்ப் ட்டிதவக் கமண்க). 

னஸ்யம் ழணவகநில் ளரிதமர் ழசயதட ழமழப, சுதணரிதமவட இதக்க 
ழணவகநில் னஸ்யம் டவபர்கள் ழச அவனக்கப்ட்ர். டயனக்குர் ஆவ 
னடன்னடயல் டணயனயல் ளதர்த்ட ணவுமம ணவுல்பி அப்டல் ணீட மகபி 
ழசயத ழச்ளசமன்று „குடி அசயல்‟ (ஆக.24, 1930) ளபநிபந்டள்நட. 

ளரிதமர் னஸ்யம்கவநத் „டயமபிர்கள்‟ க் கூய பந்டவடப் ற்ய னன்ழ 
குயப்ிட்டுள்ழநன். டம்வண „அந்யதமகக்‟ கனடமணல் டயமபிமக அவஞத்டக் 
ளகமள்லம் இப்ண்ன னஸ்யம்கவந ளபகுபமக ஈர்த்டட. டணயவனத் டமய் 
ளணமனயதமகக் ளகமண்டு,டணயனகத்வடத் டமதகணமக ற்றுக்ளகமண்டுள்நபர்கள் 
தமமதினும்-அபர்கள் வசபர்கள், வபஞபர்கள், வுத்டர்கள், கயயஸ்டபர்கள், 

னஸ்யம்கள், மத்டயகர்கள், ம்ிக்வகதமநர்கள் தமமதினும்- அபர்கள் 
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டணயனர்கழந  ஆத்டெர் ஈ.பி.டி. ழக் அப்டல் கமடனம், னஸ்யம் 
டயமபிர்கழந  ஆத்டெர் ி.. இஸ்ணமதிலும் „குடி அசு‟ இடழ்கநில் 
ழுடயர் (மர்க்க: ழணமர், க்.143; „குடிஅசு‟ ப்ல் 30, 1939&றன் 21, 1947). 

ளரிதமமல் கடுவணதமக டயர்க்கப்ட் கமங்கயஸ் கட்சயவதச் 
ழசர்ந்டபமதினும் வனைர் டமவூத் மவும் கூ னஸ்யம்கள் 
டயமபிர்கள்டமன்  ற்றுக் ளகமள்ந ழபண்டிதடமதிற்று (மர்க்க: ழணமர், 
க்.144; ஞீீீ, ப்ல் 18, 1940) 

டயனச்சய மய சுகு ளணமடீன் சமயப், ஈழமடு அப்டல்மஹ் ஆகயழதமர் 
டணயழ் னஸ்யம் சனெகத்டயல் சரர்டயனத்டம் ளசய்த ழபண்டித அபசயதம் குயத்டம் 
„குடி அசயல்‟ ழுடயர். „குடி அசயல் ழுடயமல் அட னஸ்யம் சனடமதத்வட 
ட்டும் ன்கய ம்ிக்வக அன்று இனந்டட. ளணமயடீன் சமயப் டயனக்குர் 
ஆவ ழணற்ழகமள் கமட்டி(6:152. 17:32)குடும்க் கட்டுப்மடு ணற்றும் கனத்டவ 
னதற்சயகவந ஆடரித்ட ழுடவும் ளசய்டமர்(மர்க்க: ழணமர், க்.144 „குடி அசு‟ ப. 
26, 1933, ணமர்ச் 25,1934( 

ளசன்வக ீர் ழமக்கயயனந்ட இஸ்மத்வட ழணற்கத்டயத கல்பிதமநர்கவந 
ளணமயடீன் ணறுக்கவும் ளசய்டமர். ணடத்டயலும் கூப் குத்டயவு ழபண்டும் 
ன்று அபர் ளபநிப்வதமக ழுடயமர். னஸ்யம், ளண்கள், பிடவபகள் 
யவ குயத்டம் அபர் ழுடயமர் (குடி அசு‟ பரி 28, 1934, பம்ர் 26, 1933) 

குத்டயவு ழமக்கயயனந்ட இஸ்மத்வட பிணர்சயத்டபர்கநில் இன்ளமனபர் 
ளகமழும்வச் ழசர்ந்ட .ல். னம்ணத் டணீம் (ழணமர், க்.145) ளகமழும்வச் 
ழசர்ந்ட டி.ம். இப்ீம். ிகள் மதகத்வட என „கம்னைிஸ்ட்‟ ன்று 
ழுடவும் டதங்கபில்வ (ழணமர், 145). ளமனநமடம சணத்டபத்வட பயனேறுத்டய 
ழுடயத இன்ளமனபர் டயண்டுக்கல் ழக. அப்டல் ணீத் (ழணமர்,க். 145). 

இவப அவத்டம் „குடி அசு‟ ணற்றும் „பிடுடவ‟ இடழ்கநில் னன் 
வபக்கப்ட் கனத்டக்கள் ன்ட யவவு கூர்த்டக்கட. னஸ்யம்கள் 
டமமநணமகத் டம் சரர்டயனத்டக் கனத்டக்கவந ளபநிப்டுத்டம் கநணமகப் 
ளரிதமரின் டயமபி இதக்க இடழ்கள் அவணந்ட. னஸ்யம்கள் டபி 
சுதணரிதமவட இதக்கனம் ழடிதமக இஸ்மத்டயல் கந்ட ழம 
குத்டயவுக்குப் ளமனந்டமட கூறுகவநத் ளடமர்ந்ட பிணர்சயத்டட. 
னல்மக்கவநப் மர்ப்ப் னழமகயடர்கலக்கு எப்ிட்ட („குடி அசு‟) அக்.14, 

1928). ர்டம னவவதக் கண்டித்டட (அழட இடழ்). 
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அழட ழத்டயல் இந்ட ணடத்வட பிட்டு சூத்டயர்கலம், டமழ்த்டப்ட்பர்கலம் 
ளபநிழத ழபண்டிதடன் அபசயதத்வடனேம் இஸ்மத்வட ழமக்கயத ணட 
ணமற்த்வடனேம் ளரிதமர் ளடமர்ந்ட ஆடரித்ட பந்டமர். டயனளல்ழபயதில் 
வளற் ணீமட்சயனேம் ணட ணமற்த்வட (1981) ணட்டுழண மம் அயந்டள்ழநமம். 
1929ம் ஆண்டு சரவதம்ட்டி (டயனளல்ழபய) தில் 69 டயத்கள் 
னஸ்யம்கநமதிர். இந்யகழ்வப ஆடரித்ட, ஈழமடு உண்வண மடுழபமர் 
சங்க‟க் கூட்த்டயல் ளரிதமர் ழசயத ழச்சு னழுவணதமக „குடி அசு‟ 

ளபயபந்டட(அக்.20.1929). 

கமங்கயவத் ளடமர்ந்ட ஆடரித்ட பந்ட டமவூத் மவப 
இக்கமஞத்டயற்கமகழப னஸ்யம்கநில் சயர் டயர்க்க ழரிட்ழமட (1938, 

அபர்கள் னஸ்யம்கலக்கும், னஸ்யம் ீக்கும் ஆடபம இடழ்கநமக 
„சய்ஃனல் இஸ்மம்‟ டபி „பிடுடவ‟ணற்றும் „உடதசூரிதன்‟ னடம டயமபி 
இதக்க இடழ்கவநழத ஆடரித்டர் ன்கயமர் ழணமர் (க்.152). (டமவூத் ம 1939 

பரி 1 அன்று னஸ்யம் ீகயல் இவஞந்டமர்). உனட ழசும் னஸ்யணமகயத 
அப்டல் ணீட கமன், னஸ்யம்கள் சய்ஃனல் இஸ்மம்‟ ணற்றும் „பிடுடவ‟ 

இடழ்கவந ஆடரிக்க ழபண்டுளண ளபநிப்வதமகழப குயப்ிட்மர்(குடி 
அசு‟ றன் 26, 1938). 

ஆமலும் இந்ட உவு னற்யலும் சுனெகணமட அவணதபில்வ. 
அவணதமடடமழ. ளரிதமவ என டயர் கமச்சமபமடயதமக 
பவகப்டுத்டகயழமம். மம் கவுள் ணறுப்வனேம், ணட எனயப்வனேம் 
பற்னறுத்டயதபர் அபர். இவ அச்சத்வடனேம், ணடக்கவணகவந 
யவழபற்றுபவடனேம் இறுக்கணமகக் ழகமனம் என ணடம் இஸ்மம். ழப 
னண்மடுகள் இதற்வகடமன். இந்ட னண்கவந ணீயத் ளடமர்ந்ட ளரிதமர் 
டணயனக னஸ்யம்கநின் ண்மகவும் ல்ட யவப்பமகவும் பிநங்கயதட 
பிதப்னக்குரித என்று ணட்டுணல் ஆய்வுக்குரிதி என்றும் கூ. 

னஸ்யம் ழணவகநில் ளரிதமவ அனுணடயப்ட குயத்ட னஸ்யம் 
னன்ழமடிகள் ஆடரித்ட ழுடபடயயனந்ழட அடற்கு டயர்ப்னம் னஸ்யம் 
சனெகத்டயற்குள் இனந்ட ணக்கு பிநங்குகயட. 

1930கநின் இறுடய ளடமங்கய இந்ட னண்கள் அடயகரிக்கத் ளடமங்கய. 
சூத்டயர்கவநனேம், டயத்கவநனேம், இஸ்மனக்கு ணடம் ணமறுபட ற்யப் 
ளரிதமர் பற்னறுத்டபட உண்வணதமதின் அபழ ணடம் ணம 
ழபண்டிதடடமழ ன்கய ழகள்பிவதச் சயர் ழுப்ிர். அம்ழத்கர் 
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வுத்டத்டயற்கு ணமயதழமடம் இழட ழமன் ழகள்பிகள் ழுந்ட. இடற்குப் 
ளரிதமர் அநித்ட டயவ மம் அயழபமம். இந்ட ணடத்வட பிட்டு ளபநிழத 
பந்ட இன்ளமன ணடத்டமகயபிட்மல் அவட டயர்ப்ட கடிணமகய பிடும். 
இமணன் த்வடச் ளசனப்மல் அடிப்டற்கு ிள்வநதமர் சயவகவந 
உவப்டற்கும் உள்லக்குள் இனப்ழட ளமனத்டம் ன்ட அபட கனத்டமக 
இனந்டட. ினும் னஸ்யம் டப்ியனந்ட இத்டவகத ழகள்பி ழுந்டடற்கம 
யதமதத்வடனேம் மம் ணறுத்டபி இதமட. 

னஸ்யம் டப்ியனந்ழட இடற்கம டயலும் பத்டமன் ளசய்டட. ளரிதமர் 
உள்லக்குள் என னஸ்யணமகழப உள்நமர் வும் இந்ட ணடத்டயற்குந 
இனந்டளகமண்ழ டமழ்த்டப்ட்பர்கவந ணடம் ணம ஊக்குபிப்ழட அபர் 
டயட்ம் ன்கய படிபில் மணமடனத்வடச் ழசர்ந்ட மக்டமடய சமயப் அநித்ட 
டயல் 1939, பரி 10 ழடடயதிட் ளணட்மஸ் ளணதியல் பந்டட (மர்க்க: ழணமர், 

க் 154). 

கமங்கயயயனந்ட னஸ்யம்கநம மய னம்ணத் ணவுமம சமயப் 
(ணடவ) ணற்றும் அகய இந்டயதக் கமங்கயஸ் கணயட்டி உறுப்ிமக இனந்ட 
ழக.ம். ளரீஃப் ஆகயழதமர் இடயல் குயப்ித்டக்கபர்கள். ந்ட ம்ிக்வகனேம் 
அற், ல்ம ணடங்கவநனேம் இனயவு ளசய்கய சுதணரிதமவட இதக்கத்டயர் 
கமங்கயஸ் டயர்ப்ன ழமக்கயல் னஸ்யம்கவநத் டபம பனயக்கு இட்டுச் 
ளசல்படமக ணவுமம சமயப் குற்ம் சமட்டிமர். (1938, ப்ல் 14 ழடடயதிட் 
„ளணட்மஸ் ளணதில்‟ இடனயல் இட பந்டள்நடமக ழணமர் குயப்ிடுகயமர், க்.154). 

கமங்கயவ டயர்த்டக் கடுவணதமகப் ளரிதமர் இதங்கயத ழம் அட. 1938 

பமக்கயல் அபர் ழணற்ளகமண் இந்டய டயர்ப்னப்ழமமட்ம், ின்ர் அபர் னன் 
வபத்ட இதங்கயத „டயமபிஸ்டமன்‟ ிரிபிவக் ழகமரிக்வக ஆகயதபற்யன் 
ின்னத்டயல் ளரிதமரின் கமங்கயஸ் டயர்ப்ன உச்சத்டயல் இனந்டட. ழபலூவச் 
ழசர்ந்ட ணவுமம ணவுல்பி ளர்வுடீர் சமயப் ழமன்பர்கள் ளரிதமனன் 
இவஞந்ட இந்டய டயர்ப்னப் ழமமட்த்டயல் இங்கயதினந்ட சூனயல் (1938) 

கமங்கயயல் இனந்ட னஸ்யம்கள் ஆத்டயப்ட்வட மம் பிநங்கயக் ளகமள்ந 
னடிகயட. சுதணரிதமவட இதக்கத்டயர் ளடமர்ந்ட டணயழ் னஸ்யம்கநின் 
ஆடவபப் ள ழபண்டுணமம கவுள் ணறுப்னப் ிச்சமத்வடக் வகபி 
ழபண்டும்  னஸ்யம் ீவகச் ழசர்ந்ட ி. கயனல்ம (டயனச்சய) 
அயவுவத்டட 1937 பம்ர் 29,30 ழடடயகநில் பந்ட „சுழடசணயத்டயன்‟, „ளணட்மஸ் 
ளணதில்‟ இடழ்கநில் ளபநி பந்டட (மர்க்க: ழணமர், க்.158). 
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ளரிதமர் டயமபி மடு ிரிபிவக் ழகமரிக்வகவத னன்வபத்ட இதங்கயத 
கமத்டயல் இந்ட னண் உச்சணவந்டட. வனத கமங்கயஸ்கமனம் டற்ழமட 
டீபி னஸ்யம் ீக்கயமக ணமயதினந்டபனணம டமவூத் மடமம் டயமபி 
மடு ழகமரிக்வகவத ஆடரிக்க ழபண்டுணமமல் டி பமக்கமநர் ளடமகுடய, டணட 
ணடம், ளணமனய ண்மடு ஆகயதபற்வக் கவிடிக்கும் சுடந்டயம் ஆகயதபற்யற்கு 
ளரிதமர் உத்டபமடணநிக்க ழபண்டும் ன்மர்(மர்க்க: ழணமர் 175, டமனல் 
இஸ்மம், அக். 1947; டிச. 1947). 

ளரிதமர் இந்ட யந்டவகவந ற்கபில்வ க் குயப்ிடுகயமர் ழணமர் 
(க்.175). டமனம் டயமபிர்கழந ன்கய வனத யவமட்வப் னந்டள்நித 
டமவூத் ம இத்டவகத இபமடக் ழகமரிக்வகக்கு னஸ்யம்கள் ஆடபநிக்க 
இதமட ன்மர்( மர்க்க: ழணமர், க்.176, டமனல் இஸ்மம், அக்.1948). 

டய.க.ன.வபனேம் ஆடரித்ட பந்ட „னஸ்யம்‟ ணற்று இமழட இஸ்மம்‟ 

னடம இடழ்கவநனேம் டமனல் இஸ்மம் கண்டிக்கத் டபபில்வ. „கவுள் 
இல்வ‟ ப் ளரிதமர் ளசமல்பில்வ  அபனக்கு இந்ட இடழ்கள் 
பக்கமத்ட பமங்குகயன் வும் ளரிதமமல்டமன் டணயழ்மட்டில் 
னஸ்யம்கள் மடகமப்மக இனக்கயன்ர்  இவ்பிடழ்கள் ளசமல்பட 
உண்வணதமமல் ஈழமட்டில் னஸ்யம்கள் கட்மதணமக இந்ட ணடத்டயற்கு 
ணமற்ப்ட்ழமடம் டயன பண்ஞமணவதிலும் ழசத்டயலும் னஸ்யம் 
ளசமத்டக்கலம் ணசூடயகலம் அனயக்கப்ட் ழமடம் அபர் ன் ளசய்ட 
ளகமஞனந்டமர் வும் டமனல் இஸ்மம் கமசமணமகக் ழகள்பிகவந னன் 
வபத்ட (பரி 1949, மர்க்க: ழணமர்,176). 

னஸ்யம்கள் கபணமக இல்மபிட்மல் டயனக்குவ ணடமக்கய, 
டயனபள்லபவ இவத்டெடமக ஆக்கயபிடுபமர்கள் வும் ச்சரித்டட டமனல் 
இஸ்மம். 1932ழழத இஸ்மவண அனயப்ட  ஈ.ளப.ம. னடிவு கட்டி, 

டஞ்வச ணமபட்த்டயல் வளற் (றன் 17, 1932) இண்மபட சுதணரிதமவட 
தமநர்கநின் ணமமட்டில் இடற்ளக என டீர்ணமனம் இதற்யதவட 
அயந்டயனந்டம் ன் சய த்டயரிக்வகதமசயரிதர்கள்க ளரிதமவ ஆடரிக்கயன்ர் 
த் டமனல் இஸ்மம் ழகள்பி ழுப்ிதவடனேம் ழணமர் சுட்டிக் 
கமட்டுகயமர்(க்.176). இடற்கம ஆடமணமக ழணமர் குயப்ிடுபட: மர்க்க: „குடி 
அசு‟ (26,றன் 1932); டமனல் இஸ்மம் (ணமர்ச், 1949). ளடமர்ந்ட ழுடபமர் 
ழணமர்: 
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“ப்டிதமதினும், ழசத்டயற்கு அனகயலுள்ந ஆத்டெரில் இனந்ட ளபநிபந்ட டய.க 
ஆடவு இடனம „இமழட இஸ்மம்‟ இடனயர் ழணற்குயத்ட 1932ம் ஆண்டு 
டீர்ணமத்வட த்ட ளசய்த ழபண்டும்  1946ல் ழகட்டுக் ளகமண் 
ின்னுங்கூ மணசமணயனேம் (அபட) இதக்கனம் அவட த்ட 
ளசய்தபில்வ”(க்.176). 

ழணமர் இடற்கமகக் குயப்ிடும் ஆடமம் சற்று னன் குயப்ிட் டமனல் 
இஸ்மம் இடழ் ணட்டுழண. டமனல் இஸ்மணயன் கனத்டமக இல்மணல் 
டன்னுவத கனத்டமகவும் இவட அபர் வபக்கயமர். 

டயனக்குல், ளடமல்கமப்ிதம் னடம னம் இக்கயதங்கநில் கண்டுள்நட 
ழம டயமபி மட்டில் கவுலக்கும் ணடத்டயற்கும் இணயல்வ ன்று 1949 

ப்ல் 5ழடடயதிட் „பிடுடவ‟தில் ளரிதமர் ழுடயதவட வபத்டக் ளகமண்டு 
டயமபி மடு ிரிந்டமல் அடன் அசயதல் சட்ம் குவநனேம் 
ளடமல்கமப்ிதத்வடனேழண அடிப்வதமகக் ளகமண்டினக்கும் வும் 
அல்மஹ்பிற்கும் குர்ஆனுக்கும் அங்கு இணயனக்கமட வும் ளடமர்ந்ட 
கடுவணதமகத் டமக்கய ழுடய பந்டட. டமனல் இஸ்மம். (மர்க்க: ழணமர்,177; 

டமனல் இஸ்மம், ழண1949, ஆக. 1949, றன் 1952). 

இந்டயத னைிதன் னஸ்யம் ீக் டவபர் கமதிழட ணயல்த் னம்ணத் 
இஸ்ணமதில் அபர்கலம் கூ கவுவந ணறுக்கும் அண்ஞமத்டவ 
ழமன்ழமவ ணயமட ி பினமக்கலக்குச் ளசவு ளசய்ட அநிப்வடக் 
கண்டித்டடம் கூ டமர்-உல்-இஸ்மம் இடனயல் ளபநிப்ட்ட (.1951, ழணமர் 
க்.177). 

இக்கமகட்த்டயல்  னஸ்யம் இடழ்கள் டணயனயல் ளபநி பந்ட. ஆமல் 
இபற்யல் „னஸ்யம்‟ (கமதிழட ணயல்ம் அபர்கநின் சழகமடர் ழக.டி.ம். 
அணத் இப்ீம் அபர்கநமல் த்டப்ட்ட), இமழட இஸ்மம்‟ „னஸ்யம் 
னசு‟ ஆகயத இடழ்கள் டபி ி அவத்டம் டய.க.டய.ன.க ஆகயதபற்றுக்கு 
டயமகழப இனந்டவட ழணமர் சுட்டிக் கமட்டுகயமர் (க்.179). கமவக்கமயயனந்ட 
ளபநிபந்ட „சமந்டய பிகன்‟ னஸ்யம் ீக் ஆடவு இடனம „ிவ‟ 

னடயதவும் ளரிதமவனேம், அண்ஞம னடம டய.ன.க. டவபர்கவநனேம் 
பிணர்சயத்ட பந்டட. „ர்டம‟ னவ குயத்ட அண்ஞம „டயமபி மட்டில்‟ 1959, 

ிப்.15) ழுடயதவடனேம் ளண்கலம டணட ளடமர்ன குயத்ட கமஞ்சயனம் 
ணமமட்டில் (ணமர்ச் 29, 1960) அபர் கூயதவடனேம் இவப பிணர்சயத்டடயல் 
பிதப்ில்வ. 
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னஸ்யம் இடழ்கள் ழணற்ளகமண் இத்டவகத ளடமர் ிச்சமங்கநின் 
பிவநபமக டயமபிர் கனகத்வட ஆடரித்ட னஸ்யம்கள் ல்ழபறு இங்கநில் 
னஸ்யம் சனெகங்கநமல் சனெக பிக்கு ளசய்தப்ட் ழர்ந்டட. இஸ்மணயதப் 
ளதர்கநம அபர்கள் அவனக்கப்டுபட டபிர்க்கப்ட்ட. ணவபிதர் 
பிபமகத்ட ளசய்டர். டஞ்வச ணமபட்ம் அய்தம்ழட்வ ழமன் இங்நில் 
டய.க ஆடவு னஸ்யம்கள் பன்னவக்கு ஆநமதிர். ணடமர்ம, மம 
ளணமயடீன் ஆகயத இனபனம் அமடம் பிடயக்கப்ட்டு த்ட னவ 
ளசனப்மல் அடிக்கப்ட்ர் (பிடுடவ‟ அக். 3, 1952). 

இடன் பிவநபமக டய.க. ஆடவு னஸ்யம்கவநத் டன்னறுத்டம் டய.க அல்மட 
னஸ்யம்கவந „பிடுடவ‟ இடழ் ச்சரிக்க ழரிட்ட(லவ 31,1953). 

ழமமட்ம் த்டப்டும் வும் னடற்கட்ணமக னஸ்யம் ணசூடயகவந 
ழமக்கய ஊர்பங்கநில் பிப்டும்  அயபிக்கப்ட்ட ன்கயமர் ழணமர். 
இடற்கம ஆடமணமக „னஸ்யம் னசு‟ லவ 1953 இடழ் 
சுட்டிக்கமட்ப்டுகயட. 

இப்டிதம என சூனல் உனபமடற்குச் சய கமஞங்கவநச் சுட்டுகயமர் 
ழ.ி. ி.ழணமர். 1940கநில் ளரிதமரின் ளசதற்மடுகள்க அவத்டம் டயமபி 
மடு ிரிபிவவத ணய்தணமகக் ளகமண்ழ அவணந்ட. இக்கமகட்த்டயல் 
அபட எழ குயக்ழகமள் டயமபி மட்டுப் ிரிபிவதமக ணட்டுழண இனந்டட. 
இந்டயதம சுடந்டயணவனேம்ழமட மகயஸ்டமப் ழம டயமபிஸ்டமவனேம் 
ிரித்டபி ழபண்டும் ன்டயல் அபர் னவப்மக இனந்டவட ழணமர் ணயகச் 
சரிதமகழப அவதமநம் கமட்டுகயமர். அடற்கமக அபர் தமனவத 
உடபிவதனேம் ளத் டதமமக இனந்டமர்.ழசத்டயல் வளற் 
கூட்ளணமன்யல் (லன் 23, 1947) 

“டயமபி மடு ிரிபிவக்கு மன் ணட டயமபித் ழடமனர்கநின் 
எத்டவனப்வ ணட்டும் ம்ிதினக்கபில்வ. தமன் கூப் ழமபவடப் ற்யப் 
னக்கும் ிடிக்கமட. ஆமல் ணடயல் ளகமண்டுள்நவடக் கூயபிடுகயழன். 
டயமபி மடு ிரிபிவக்கு ழடமனர் ஆச்சமரிதனவத (மமய-அ.ணம) 
எத்டவனப்னம் பிவபில் பப்ழமகயட” க் கூயமர் (பிடுடவ, லன் 
26,1947). இடவ ஸ்.பி.ஆர். டட „ளரிதமர்: ஆகஸ்டு 15‟ டையல் ழணற்ழகமள் 
கமட்டிதினந்டமர் (க்.15), பமட்டு ஆடயக்கத்டயல் மமயனேம் 
ளபறுப்னற்றுள்நடமக ளரிதமர் ம்ிமர். மமய ணட்டுணல் ல்மப் 
மர்ப்ர்கலம் ிரிபிவக் ழகமரிக்வத ஆடரிக்கப் ழமபடமகப் ளரிதமர் 
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அப்ழச்சயல் குயப்ிட்டுள்நவட ழணமர் சுட்டிக்கமட்டுகயமர்(க்.162). 

மழகமமமச்சமரிதின் பமர்த்வடகவந ம்க்கூமட ச் சயர் 
ளசமல்க்கூடும். ஆமல் இன்றுபவ க்கு அநித்ட பமக்குகவந அபர் 
யவழபற்யழத பந்டள்நமர் வும் ளரிதமர் கூயனேள்நவட ழம 
ஸ்.பி.ஆர். „டிட்‟ ளசய்டபிட்மர். 

டயமபி மட்டு ஆடபிற்கமக ணகமமஷ்டிம் ளசன் ளரிதமர் அங்ழக 
அம்ழத்கர், ம்.ன் மய் ஆகயழதமவ ணட்டுணயன்ய ஆர்.ஸ்.ஸ். 
யறுபர்கநில் எனபம மக்ர் னெஞ்ழசவதனேம் சந்டயத்ட பந்டட 
குயப்ித்டக்கட(„குடி அசு‟, அக்ழமர் 7,1944). 

“க்கயத ணமகமஞ மக்ர் னெஞ்ழச அபர்கள் டயமபிர் கனகத்டயன் சணதம், 

சனடமதம் ஆகயதவப சம்ந்டணம ல்மத் டீர்ணமங்கவநனேம் 
ற்றுக்ளகமள்படமகவும் ழபண்டுணமமல் இந்ட ணகமசவ ணமமட்டில் வபத்ட 
ற்றுக் ளகமள்நச் ளசய்படமகவும் இந்டயதம னமவும் டயமபிர் கனகம் ழபவ 
ளசய்தடமம் எத்டவனப்டமகவும் கூய இனக்கயடம் குயப்ித்டக்கடமகும்” 

ன்று ளரிதமர் ழுடபட ணக்கு ணயக்க பிதப்நிக்கயட. ளரிதமரின் அசயதல் 
கூர்வண குயத்ட என அய்தம் ற்டுத்டத்டக்கடமக இச்சம்பம் அவணகயட. 

யற்க. ழணமரின் கனத்டக்கலக்குத் டயனம்னழபமம். ளகமள்வக தநபிலும் 
இக்கமகட்த்டயல் ளரிதமர் சய அம்சங்கநில் ீர்த்டப் ழமக ழர்ந்டட க் 
கூறும் ழணமர் அடற்கமடமணமக இடமள் பவ கவுள் ணறுப்னக் ளகமள்வக ழசய 
பந்ட ளரிதமர் டயடீள டயமபி ணடம் குயத்டப் ழசத் ளடமங்கயதவடச் 
சுட்டிக் கமட்டுகயமர்.(க்.164) இட னத்டனக்கும், னம்ணடக்கும், சுவுக்கும், 

ஆரிதர் கவுநர்கநம கயனஷ்ஞனுக்கும், இமணனுக்கும் னற்ட்ட ன்றும் 
ளரிதமர் குயப்ிட்மர். எழ கவுள், உனபணற் பனயமடு சமந்டய, எற்றுவண, 

ஸ் ஞிவு, க்டய, உன்ிப்ன ன் இஸ்மணயதக் கனத்டமக்கங்கலன் 
டயமபி ணடத்வட இவஞத்டமர் (மர்க்க: ழணமர் 164, „குடிஅசு‟ ணமர்ச் 27, 1947) 

ஆவனத்ட ளடமகுப்ன, க்.34). 

இஸ்மணயத ணடழண டயமபித்டயயனந்ட பந்டடடமன் ன்கய அநபிற்கு ழசத் 
ளடமங்கயமர் ளரிதமர்: “இஸ்மணயதர்கள் டயமபிர்கநின் னங்கமத் 
டத்டபத்வடத்டமன் ின்ற்றுகயமர்கள். டயமபி ணடத்டக்கு அன 
பமர்த்வடடமன் இஸ்மம் ன்ட. ஆரிதம் இந்மட்டில் னகுத்டப்ட்ழமட 
அவட டயர்த்ட ணடக் ளகமள்வகவத இஸ்மம் ன்கய ளதமல் ணக்கள் 
ணடயழ டயதச் ளசய்டபர் னணட ி அபர்கள்” ன்பர் கூயதட 
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(„பிடுடவ‟, லவ 15, 1947 னஸ்யம்கள் ணத்டயதில் அச்சத்வட 
உனபமக்கயதினக்க ழபண்டும். டயமபிர் டமன் உனபமகய ழமட என்ழ கும் 
எனபழ ளடய்பம் ன்கய வனத டணயழ்க் ளகமள்வக யவயறுத்டப்டும் 
வும் இஸ்மம் அத்டன் இவஞந்ட பிடும் வும் ளரிதமர் அழட 
டவதங்கத்டயல் ழுடயதினந்டமர். டணட ணடத்வடனேம், க இவபவனேம் 
இப்டி ழபளமன ணடத்டன், அடவும் னைட-கயயத்டப- இஸ்மணயத ணில் 
இனந்ட ழபறுட் என்றுன் எப்ிட் டணயழ் னஸ்யம்கள் ணத்டயதில் 
கக்கத்வட ற்டுத்டயதட ன்கயமர் ழணமர். னஸ்யம் அவதமநத்வடழத 
ணறுக்கும் என யவதமகவும் இடவ அபர்கள்க கமஞ ழரிட்ட. 

1947 ப்ல் 17 ழடடயதிட் „பிடுடவ‟த் டவதங்கத்டயல் டயமபி அசயல் ந்ட 
என ணடம் அல்ட டி ணிடனக்கும் சயப்னரிவணகள் அநிக்கப்ணமட்மட 
ப் ளரிதமர் ழுடயதவடனேம் ழணமர் சுட்டிக் கமட்டுகயமர். டயமபிஸ்டமன் 
ழகமரிக்வகக்கு யன்மபின் ஆடவு இல்மணற்ழமடமல் ணயகவும் ணமற்னம் 
அடயனப்டயனேம் உற்யனந்ட ளரிதமர் டணயழ்மட்டு னஸ்யம்கநமபட டன்வ 
ஆடரிக்க ழபண்டும்  டயர்மர்த்டமர். கமதிழட ணயல்த் னம்ணட 
இஸ்ணமதில் அபர்கள் கமங்கயஸ் சமர்ன டுத்டவட அபர் கடுவணதமகக் 
கண்டித்டமர். டணயழ்மட்டு னஸ்யம்கள் டன்னுன் இவஞத ழபண்டும்  
பற்னறுத்டயமர். அகய இந்டயத னஸ்யம் ீக் கூட்த்டயல் இடற்கம 
னடிளபடுக்கப்டும்  இஸ்ணமதில் கூயதவடக் கண்டித்டமர் („பிடுடவ‟, 

அக்.24,1947). 

னஸ்யம் -டயமபிர் கனக னண்மடுகள் 1940கநில் உச்சணவந்ட ற்ய 
ழணமர் குயப்ிக்கூடித இக்கமஞங்கள் னக்கயதணமவபழத. ப்டிழதனும் 
டயமபி மட்வப் ளற்றுபி ழபண்டும் ன்கய டடிப்ில் இங்குள்ந 
னஸ்யம்கநின் சயக்கல்கவநப் ளரிதமர் னழுவணதமகப் னரிந்டளள்நத் 
டபயபிட்மர் ன்ழ ளசமல் ழபண்டும். 

யன்மவபப் ளமனத்டணட்டில் மகயஸ்டமன் ிரிபிவழத அபட ட்சயதணமக 
இனந்டட. ளடன்ிந்டயத னஸ்யம்கவந அபட மகயஸ்டமில் இவஞப்ட 
னபிதிதல் ரீடயதில் சமத்டயதணற் என்மக இனந்டட. மகயஸ்டமன் 
ிரிபிவக்கமக அபர் ணீடனள்ந இந்டயத னஸ்யம்கவநப் யதிவும் 
டதங்கபில்வ ன்ளமன குற்ச்சமட்டு கூ அபர் ணீட உண்டு. இந்யவதில் 
அபர் டயமபிஸ்டமன் ழகமரிக்வகவத ஆடரிப்மர்  டயர்மர்த்டட 
ளரிதமரின் ிவனழத. 



51 
 

ிரிபிவக்குப் ிந்டயத இந்டயதமபில் னஸ்யம்கநின் யவ குயத்ட 
மன்ழபறு  சந்டர்ப்ங்கநில் ழுடயனேள்ழநன். மட்டுப் ிரிபிவக்குக் 
கமஞணமக அபர்கள் குற்ம் சமட்ப்ட்ர். இந்டயத ழடசத்டயன் ணீட 
பிசுபமசத்வட யறுவும் ளமறுப்ன அபர்கநின் டவணீட சுணத்டப்ட்ட. 
ிரிட்டிஷ் ஆட்சயதில் அபர்கள் ளற்யனந்ட உரிவணகளநல்மம் ணறுக்கப்ட். 
இந்டயதமபின் டவஞப்ிடணமகவும், உள்டவ அவணச்சமகவுணயனந்ட 
பல்மய் ழல் னஸ்யம்கவநப் ிவஞக் வகடயநமகழப கனடயமர்  
பமற்று ஆசயரிதர் சர்ப ள்நி ழகமமல் அபர்கள் குயப்ிடுபட இங்ழக 
யவவு கூத்டக்கட. எழ ம்ிக்வகதமக இனந்ட ணகமத்ணம கமந்டயனேம் இந்ட 
ளபயதர்கநமல் சுட்டுக் ளகமல்ப்ட்மர். 

னக்கயத டவபர்களநல்மம் மகயஸ்டமவத் ழடர்வு ளசய்ட ளசன் ின் 
இந்டயத னஸ்யம் ீகயன் டவவண கமதிழட ணயல்த் அபர்கநிம் 
அநிக்கப்ட்ட. கமந்டய உட் இங்குள்ந டவபர்கள் அத்டவ ழனம் 
னஸ்யம் ீவகக் கவத்டபிட்டு டத்டம் கட்சயகநில் ழசழபண்டும்  
யர்ப்ந்டயத்டழமட கமதிழட ணயல்த் அபர்கள் அப்ளமறுப்வ ற்று இந்டயத 
னஸ்யம்கநின் அசயதல் அவதமநத்வடத் டக்க வபத்டமர். ினும் 
பமட்டு னஸ்யம்கள் அபட டவவணத னழுவணதமக ற்கமடடமல் 
இந்டயத னைிதன் னஸ்யம் ீக் என ளசன்வ ணமகமஞ அவணப்மகழப 
கனடப்ட்ட. 

ழடர்டயல் ங்கு ளறுபட ன்கய யவமட்வ னகணட இஸ்ணமதில் 
அபர்கள் டுத்ட ழமட ழடர்டல் அசயதயயனந்ட பிகயதினந்ட டயமபிர் 
கனத்வடக் கமட்டிலும் கமங்கயசுன் இவஞந்ட ளசதல்டுபட 
னஸ்யம்கலக்குட ழடவபதமதிற்று. 

இவடப் ளரிதமமல் ற்க னடிதபில்வ. 

அப்டிதமமல் ளரிதமனக்கும் னஸ்யம்கலக்குணம உபில் ழடனும் 
கமகட் அவதமநம் (ணீீக்ஷீபீீபீsீஞtீபீீீ) சமத்டயதணம? 1925யனந்ட 
1944 பவ னஸ்யம்கவந னழுவணதமக ஆடரித்டமர். 1944 ளடமங்கய 
னஸ்யம்கவந பிணர்சயக்கத் ளடமங்கயமர் ன்ட ழம கமப் ிரிபிவ 
ளசய்த இதலுணம? இதமட. 

ணடம் குயத்ட அபட மர்வபனேம் இஸ்மம் குயத்ட அபட அடகல் 
னவனேம் ளடமக்கம் னடமகழப பிணர்சங்கள் யவந்டடமகழப உள்நட. 
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இறுக்கணம இவ ம்ிக்வகனேள்ந குடும்த்டயல் ிந்ட ளரிதமர் 
சுதணரிதமவட இதக்கம் ளடமங்கப்ட் சய கமம் பவதிலும் கூ 
ம்ிக்வகதமநமகழப இனந்டமர். (மர்க்க: .க ணங்கந னனழகசன், 

சுதணரிதமவட இதக்கம் க். 209-218). மர்ப் ஆடயக்க டயர்ப்ன, அபர்கநின் 
சங்கு ழணமண்வணவத ணறுத்டல் ன்ழப சுதணரிதமவடதின் ிடம 
அவதமநங்க நமதினந்ட. னடல் ணவபி மகம்ணமள் இப்ின்ழமட 
„டங்கள் கு வபஷ்ஞப சம்ிடமதப்டி ழபண்டித கயரிவதளதல்மம் 
மர்ப்ல்மட மகபடர்கவநக் ளகமண்டு சழகமடழமடு கூழப இனந்ட‟ 

அபர் த்டயதட ற்யத குயப்ன „குடிஅசய‟ல் பந்டள்நட (ிப்பரி 12, 1927). 

„குடி அசு‟ ட்டின் னடல் இடனயல், இப்ளன னதற்சயதில் இங்கயனேள்ந ணக்குண 
ழமடயத அயவபனேம், ஆற்வனேம் ல்மம் பல் இவபன் டந்டனள் 
மயப்மமக”  இவதனவந ழபண்டினேள்நமர் („குடி அசு‟, ழண 2, 1925). 

ளடமக்கக் கம சுதணரிதமவடத் டயனணஞங்கநில் ணஞணக்கவந பமழ்த்டம் 
ழமட இவபவனேம் ல்மம் பல் சக்டயவதனேம் பஞங்கய னேள்நமர்.(குடி 
அசு‟லன் 3, 1928). ப.ழப.சு. அய்தர் னடமழமனக்கம இங்கக் 
குயப்னகநிலும்‟ல்மம் ஆண்பன் ளசதல்‟ „இவபன் டயனபடி ய்டடல்‟ 

னடம ளசமற் ிழதமகங்கவநக் கமஞமம் („குடி அசு‟, லன் 7, 1925; 

லவ 4, 1926). 

சுதணரிதமவட இதக்கத்டயல் மத்டயகம் என யந்டவதமக்கப்பில்வ 
ன்டம் குயப்ித்டக்கட. 

ினும் இபற்யனூமகழப சங்கு சம்ிடமதங்கள், ழடர்த்டயனபினமக்கள் 
னடயத குயத்ட „இவப பணீ்‟ ன்கய கனத்டமக்கனம் அபரிம் பநர்ந்டட. 
டயனபமனொர் டயதமகமசப் ளனணமின் ழடர் டீக்கயவதமகயதவட ல் ழசடய க் 
குடி அசயல் ழுடயமர்(லவ 13, 1926) 

1927 ளடமங்கய கடுவணதம இந்ட ணட டயர்ப்ன அபட ழுத்டக்கநிலும் 
ிச்சமங்கநிலும் ளபநிப்ட்ட. 1928க்குப் ின்ர் இவணறுப்ன, மத்டயகம் 
ஆகயத ளகமள்வககலம் 1930க்குப் ின்ர் ல்ம ணடங்கலம் எனயக்கப் 
ழபண்டும் ன்கய கனத்டம் அபரிம் உனபமதிற்று. அபரிம் உனபம 
அந்டக் கனத்டக்கள் சுதணரிதமவட இதக்கச் ளசதற்மடுகநில் ளபநிப்ட்ட. 
1931ம் ஆண்டு பினடகரில் வளற் னென்மபட ணமகமஞ ணமமட்டில் 
அபட னகழ்ளற் „ல்ம ணடங்கலம் எனயத ழபண்டும்‟ ன்கய ணட எனயப்னத் 
டீர்ணமம் யவழபற்ப்ட்ட. 
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1929ளடமங்கய ணடணமற்ம் குயத்ட அபர் ழச னற்ட்மர். ணடணமற்ம் ன்கய 
னடிவுக்கு பந்ட ின்ன ந்ட ணடத்டயற்கு ணமறுபட ன்கய ழகள்பி ழுந்டழமட 
அபட ஆர்பம் இஸ்மம் க்கம் டயனம்ிதட. 1919 ஆகஸ்டு 18 அன்று 
சத்டயதணங்கத்டயல் வளற் „னகணட‟ ிந்டமள் பினமபில் அபர் ஆற்யத 
உவ ஆகஸ்டு 25 குடி அசயல் பிரிபமக ளபநிபந்டட. டயனளல்ழபய 
ணமபட்ம் சரவதம்ட்டி ணடணமற்த்வட ஆடரித்ட „கும்ல் கும்மக‟ ணடம் 
ணமழபண்டும் ன்கய அபட ஈழமட்டுப் ழச்சு அக்ழமர் 20, 1929‟ குடி அசு‟ 

இடனயல் ளபநிபந்டட. ளடமர்ந்ட „னகணடயத ணடத்டயன்‟ சயப்னகவந அபர் 
பிடந்ட கூமமர். („னகணடயத ணடம்‟ ன்கய கனத்டமக்கத்வட னஸ்யம்கள் 
ற்டயல்வ. ினும் அக்கம பனக்குப்டி ளரிதமர் னகணடயத ணடம், 

னகணடயதர்கள் ன்கய ளசமல்மக்கங்கவந ணயகுடயதமகப் தன்டுத்டகயமர்.) 

ளரிதமட ளடமகுப்னகள் வட டுத்டப் மர்த்டமலும் கவுள் ணறுப்ன, ணடஎனயப்ன 
குயத்ட மநணம கட்டுவகவநக் கமஞமம். ணடம் னெ ம்ிக்வககவந 
உனபமக்குகயட ன்டம் சனெக அவணடயக்கு டயமட ன்டம் அபட 
உறுடயதம கனத்டமக இனந்டட. „ணடனம் கவுலம் ணிடவ னட்மநமக்கும் 
கனபிகள்‟ ன்வட பிநக்கயனேம், ணடளபய குயத்டம், பினடகர் ணமமட்டு ணட 
எனயப்னத் டீர்ணமத்வட பிநக்கயனேம் அபர் ழுடயனேள்ந மநணம கட்டுவகவந 
ஆவனத்ட (ளடமகுடய3) ணற்றும் கய.பீணஞி(ளடமகுடயகள் 3,4) ளடமகுப்னகநில் 
கமண்க. 

ணடங்கவந எனயக்க ழபண்டும் ன்று கூயக்ளகமண்ழ இஸ்மம் ணற்றும் 
வுத்ட ணடங்கவந ணட்டும் சுதணரிதமவடக் கமர்கள் ப்டி ஆடரிக்கமம் 
ன்கய ழகள்பி ழுந்டழமட அத்டவகத ழகள்பிகவந ழுப்ிதபர்கவந 
ளடநிபற்பர்கள் வும் ஆத்டயத்டமல் அயபிழுந்டபர்கள் வும் சமடித 
ளரிதமர் ணடம் குயத்ட டட கனத்வட சுனக்கணமகவும் அபனக்ழக உரித்டம 
ளடநிவுனும், “ணடம் ன்ட ணிடின் உக பமழ்க்வக¬தின் ப்ிற்கு என 
பனயகமட்டிதம ளகமள்வகவதக் ளகமண்ட. அட ம்வணப் ழம என 
ணிடமல் ற்டுத்டப்ட்ட. அட, கம ழடச பர்த்டணமப்டி ணக்கள் 
அயவுக்கும் ஆமய்ச்சயக்கும் இம் டக்கூடிதட” ன்மர் („குடி அசு‟, ஆக. 
2,1931, மர்க்க: ளரிதமர் கநஞ்சயதம் (ள.க.), ளடமகுடய 4,க்.4). 

ணடம் குயத்ட அபட மர்வப இவ்பமறு மன்கு அம்சங்கள் ளகமண்டமக 
இனந்டட. அவப: 
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1. ளகமள்வக அநபில் ப்டி இனந்டளடன்மலும் வனவ பமழ்வுக்கு அட 
த்டவகத தநிக்கக் கூடிதடமக உள்நட ன்ழட னக்கயதம். ணடம் குயத்ட 
அபர் ழச பனகயழமளடல்மம் „ித்டயதட்சம்‟ ன்கய ளசமல்வப் னவ 
ிழதமகயத்டள்நமர். ித்டயதட்சத்டயல் ப்டி உள்நட. ண்மவணவதக் 
கவிடிக்கயடம, சழகமடத்டபத்வடப் மமட்டுகயடம ன்பமறு, „ணடம் 
ஆத்ணமர்த்டத்டயற்கு ற்ட்ட. அட கவுலக்கும் ணிடனுக்கும் உள்ந 
சம்ந்டத்வட பிநக்குபட ன்வட அபர் ணறுத்டமர். 

2. ணடத்வடப் வத்டட ணிடழ. இவபழ அற்னடங்கழநம அல். 
„அனநப்ட் ணடம்‟ ன்கய னைழடத-கயயத்டப-இஸ்மணயதக் கனத்டமக்கத்வட 
அபர் ற்டயல்வ. மல்ழபடங்கள், னமஞம், கரடமச்சமரிதன் னடயத 
கனத்டமக்கங் கவநப் ற்யச் ளசமல் ழபண்டிதடயல்வ. 

3. ணடம் கமச்சூனல்கலக்குத் டக்க ணமற்க்கூடிதட. 

4. ணடம் குத்டயவுக்குட்ட்ழட. குத்டயவுக்கு எவ்பமடபற்வ ணடத்டயன் 
ளதமல் ற்க இதமட. 

ளடமர்ந்ட இபற்வ அபர் னவ பற்னறுத்டய பந்டமர்,, இஸ்மம் குயத்ட 
அபட பழபற்னம் இந்ட அடிப்வ கநிழழத அவணந்ட. னஸ்யம் ணடம் 
ன்ட அல்மஹ்பமல் அனநப்ட்ட ன்டமகபன்ய „டயன. னகம்ணட ி‟ 
அபர்கநமல் உனபமக்கப்ட்ட ன்ழட அபட கனத்டமக இனந்டட. 
ிகவநப் ி ணடங்கவநப் ழம அபடமணமகபன்ய சமடமஞ ணிடமக, 

„டமனேம் டகப்னும் கூடிக்கனத்டரித்டப் ிந்ட ிள்வந‟தமக இஸ்மம் 
கனடபட அபவ ணயகவும் ஈர்த்டட. 

„இறுடய இவத்டெடர்‟ ன்கய இஸ்மணயதக் கனத்டமக் கத்வடப் ளரிதமர் 
ற்றுக்ளகமண்ட ற்ய னன்ழ குயப்ிட்டுள்ழநன். அடற்கம அபட 
பிநக்கனம் கூ வனவ சமர்ந்டடமகவும் சுதணரிதமவடக்குப் ளமனத்ட 
ணமடமகவுழண இனந்டட. 

“ழணலும், னகணடயத ணடம் ணயக்க சுதணரிதமவட உஞர்ச்சய உவதட ன்றும் 
ளசமல்லுழபமம். ப்டி ன்மல், அட இி உகத்டயற்குக் கவுள் 
அபடமங்ழநம, ிணமர்கழநம, டீர்க்கடரிசயகழநம பக்கூடும் ன்வட 
எனக்கமலும் எப்னக் ளகமள்படயல்வ. ணிடவ ணிடன் பஞங்குபவடழதம 
அபன் கமயல் பிழுபவடழதம அட சயயடம் சம்ணடயப்டயல்வ”(குடி அசு‟ ஆக. 
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25, 1929, மர்க்க : ள.சய., 3. 172) இவத்டகர்கள், ணகமன்கள் ஆகயழதமர் 
இஸ்மத்டயல் சமத்டயதணயல்மணல் ஆக்கப்ட்வட அபர் அவதமநம் கமண்ர். 

இந்ட ணடத்வடப் ழமன்ய இஸ்மம் கமச் சூனலுக்கு ற் சரர்டயனத்டத்டயற்கு 
சமத்டயதனள்நட ன்றும் ளரிதமர் ம்ிமர். அன்வத டனக்கய (கணமல் 
மம), ஆப்கமிஸ்டமன், கயப்ட ஆகயதபற்யல் ழணற்ளகமள்நப்ட் 
சரர்டயனத்டங்கவந அபர் அடிக்கடி சுட்டிக் கமட்டுபட குயப்ித்டக்கட. („குடி 
அசு‟ ஆக. 23, 1931; ஆக.2, 1931; பம்ர் 17, 1935).கணமல் மமபின் 
சரர்டயனத்டங்கவந அபர் ணயகவும் பிதந்டமர். 

“இஸ்மம் ணமர்க்கம் குத்டயவு ணமர்க்களணன்றும், குத்டயபின் ரீட்வசக்கு 
பிட்டு அடன்டி க்கத் டதமர் ன்றும் னஸ்யம்கள் இன்று வடரிதணமய்ச் 
ளசமல்லுகயன்மர்கள். அந்டப்டிச் ளசமல் ணற் ணடக்கமர்கலக்கு ன் 
வடரிதணயல்வ? ளில், டயன. னகம்ணட ி ளகமள்வககள் ஆடமலும், 

அழக பிதங்கநில் அட குத்டயவுக்கு யற்கத்டக்க ழதமக்கயதவடனேவத 
டமய் இனக்கயன்ட” 

(„குடி அசு‟ ஆக. 23, 1931). 

“அபர் (னகணட ிகள்-அ.ணம) ளசமன்பற்யழழத இட ணயகவும் னக்கயதணமய் 
கபத்டயல் வபக்க ழபண்டித கமரிதணமகும். ன் அபர் ளசமல்லுகயமர்? மன் 
ன் ளசமல்யதினந்டமலும் அபற்யல் உக்குச் சம்ணடணயனந்டமல் ீ உன் 
குத்டயவபக் ளகமண்டு ஆமய்ந்ட மர்‟ ன்டமகச் ளசமல்யதினக்கயமர்” 

(டிசம்ர் 20, 1953ல் ளசன்வதில் ழசயதட, மர்க்க : ள.சய. 4.202) ன் 
ளரிதமரின் கூற்றுகள். ஞ்சம ளகமண்மட்ம், அல்மசமணய ண்டிவக, சணமடய 
பஞக்கம் னடம‟ னெம்ிக்வககவந‟ அபர் இந்ட ழமக்கயழழத 
ளபறுத்டமர். 

“ஆகழப னஸ்யம் குத்டயவுக்கு பிழமடணமய் டமபட இனந்டமல், அட 
டங்கநட கட்வந அல் ன்று டள்நிபிவும், அபற்வ ீக்கயபிவும், 

குத்டயவுக்கமவளதல்மம் டங்கள் சழகமடர்கள் ன்றும், இஸ்மம் ன்று 
ளசமல்வும் டதமமக இனக்க ழபண்டும்… உகளணல்மம் எழ 
ணமர்க்கணமபடற்கு -குத்டயவு ணமர்க்கணமபடற்கு னஸ்யம்கள் 
மடுழபண்டும். அபர்கலக்ழக அடயக சவுகரிதணயனக்கயட. ஆடமல் அடழப 
ி அபர்கலக்கு மம் ளசய்னேம் ணரிதமவடதமகும்” („குடிஅசு‟, ஆகஸ்டு 23, 

1931) ன்ழட அபட ிகநின்க ிந்டமள் ளசய்டயதமக இனந்டட. ணடங்கள் 
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குத்டயவுக்கு பிழமடணமவபதமக இனந்டழமடயலும் ணடங்கவந ழடனும் 
குத்டயவு ணதணமக்க னடினேளணில் னஸ்யம்கலக்ழக‟ அடயக 
சவுகரிதணயனக்கயட‟ வும் அபர் ம்ிமர். 

ித்தட்சத்டயல் னஸ்யம் ணடத்டயன் சயப்னக்கள் ன்கயழமட சமடயவதனேம் 
டீண்மவணவதனேம் எனயத்ட சழகமடத்டபத்வட யவ மட்டும் அடன் சயப்வ 
அபர் ப் இங்கநில் சுட்டிக்கமட்டுகயமர். அட சண்மநர்கவநனேம் 
ட்சயக்கும் ணடம்; பீத்வடனேம் ஆண்வணவதனேம் (எடுக்கப்ட் ணக்கலக்கு-
அ.ணம) அநிக்கும் ணடம் („குடிஅசு‟ ஆக.25, 1929). “என ணிடன் டமன் ணமவ 5 

ணஞிக்கு இஸ்மம் ளகமள்வகவத ற்றுக்ளகமண்டமய்ச் ளசமல்ய, 5,30 

ணஞிக்குத் „டீண்மடபன் ன்கயன் இனயபியனந்ட ணீண்டு, ளடனபில் க்க 
உரிவண ளற்று” ணிடமக னடினேம்  („குடிஅசு‟, ஆக.2, 1931) ளமம்வும் 
க்ஷீீஞீீீtபணீீ ஆகச் சயமகயத்டமர். னஸ்யம் ணடத்டயல் ளண்கலக்கு 
உரிவண இல்வ ன்ழட ம்ணயல் னவத ண்ஞம். ஆமல் ளரிதமழம, 

“னகணடயத ணடத்டயல் ளண்கலக்கு உரிவண இனக்கயன்ட.அடமபட 
ளண்கலக்குச் ளசமத்டரிவண உண்டு, பிடவப பிபமகம் உண்டு, கஞபனும் 
ணவபினேம் எத்டக் ளகமள்நமபிட்மல் பிகயக் ளகமள்ந சுடந்டயம் உண்டு” 

(„குடி அசு‟, ஆக. 25, 1929) ச் சுட்டிக்கமட்டிமர். ழகமம னவ ற்ய 
பிணர்சங்கள் இனந்ட ழமடம் அடவும் கூ டிப்டிதமக பிகய 
பனபவடனேம் டனக்கய, ஆப்கமிஸ்டமன் மடுகநில் னஸ்யம் ளண்கள் 
ழபவக்கும், ளபநிமடுகலக்கும் ளசல்பவடனேம், வடமமத் யமம் டம் 
னத்ரிகலன் டமமநணமய் ளமட அங்கயல் உம பனபவடனேம் அழட உவதில் 
அபர் கபம் ஈர்த்டமர். 

பனணமத்டயல் என குடயவதக் கட்மதணமக வனகல க்குச் ளசபிடுபட 
(சக்கமத்), பிக்கக ஆமடவவத ணறுப்ட, சத்டம உஞவு பவககவநச் 
சமப்ிடுகய பவகதில் ணற் ணடங்கவநபி ணயக்க மகரீகம் ளகமண்டமக 
இனப்ட ஆகயத இஸ்மத்டயல் அபர் பழபற் இட அம்சங்கள் (ள.சய.4.196-

202,4.3-14). 

ஜ் தமத்டயவவதனேம் கூ அபர் ஆடரிக்கழப ளசய்டமர். அடற்கம அபட 
பிநக்கம் குத்டயவு சமர்ந்டடமக ணட்டுணயன்ய அம் சமர்ந்டடமகவும் இனந்டட. 
இடகுயத்ட. 
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“ணவுல்பி அப்டல் அணீட சமதன மகபி அபர்கவநக் ழகட்ழ. னஸ்யம்கள் 
ணக்கமவுக்குப் ழமபடயல், ளசல்பத்டயம் சரீ டயத்டயலும் டகுடயனேள்நபர்கள் 
டமன் ழமகழபண்டுளணன்று இனக்கயன்ழட டபி, ல்ழமனம் ழமய்த் 
டீழபண்டுளணன்று இல்வளதன்றும், அந்ட இம் னகம்ணட ி அபர்கள் 
ித்டயதட்சத்டயல் ிந்ட இம் ன்டற்கமக அங்கு ழமபட ன்ட டபி 
ழபறு அற்னடணயல்வ ன்றும், அயவு பநர்ச்சயக்கும், ணற்ணக்கள் வ, உவ, 

மகரீகம் மர்த்ட பவும் தன்டும்டிதம என தமத்டயவ ன்றும், ளகமவ, 

கநவு, ளகமள்வந த்டயமம் டீர்ந்டபிடும் ன்று ளசமல்பட டப்ன ன்றும் 
அந்ட ணமடயரி ண்ஞத்டன் தமனம் ளசமல்படயல்வ ன்றும் ளசமன்மர்” 

(„குடிஅசு‟, ஆக. 9, 1931) 

ன்று பிநக்கயமர். னிட ஜ் ன்ட ிகள் ிந்ட கமத்டயற்குச் ளசன்று 
பனடல் ன்டயலும் ழபம  அர்த்டங்கவந உவதட ன்கய அநபிற்குப் 
ளரிதமர் இஸ்மம் குயத்ட அயந்டயமட ழமடயலும் „ித்டயதட்சம்‟சமர்ந்ட என 
பிநக்கத்வட அடற்கு அநித்டமர். ிணடங்கநில் தமத்டயவ ன்ட மபங்கவந 
எனயப்டற்கமக ழணற்ளகமள்நப்டுபட. ல்மப் மபங்கவநனேம் ளசய்டபிட்டுப் 
னண்ஞித டீர்த்டணமடிமல் மபங்கள் ீங்கயபிடும் ன்ட இந்ட ணட ம்ிக. 
அம் சமர்ந்ட பமழ்ளபமன்யன் னெணமகழப ல் கடய அவடல் ன்கய 
னரிடல் உள்ந இஸ்மத்டயல் தமத்டயவக்கு அந்டப் ளமனள் இல்வ ன்வடப் 
ளரிதமமல் அவதமநம் கமஞ னடிந்டட. 

இவப தமவும் ழடம னஸ்யம்கநின் ஆடவபப் ளறுபடற்கமகச் 
ளசமல்ப்ட்வப அன்று. ளில் இழட கமகட்ங்கநில் னஸ்யம் 
சனெகம் ணற்றும் இஸ்மம் குயத்ட டட பிணர்சத்வடப் ளரிதமர் 
அவ்பப்ழமட னன் வபக்கமடயனந்டடயல்வ. “இஸ்மம் ணடக் ளகமள்வககள் 
னழுபவடனேம் எப்னக்ளகமண்டமகழபம அவபகள்க ல்மம் சுதணரிதமவடக் 
ளகமள்வககள் ன்டமகழபம தமனம் டீர்ணமித்டபிமடீர்கள் ன்கய 
ச்சரிக்வகவத அபர் ளசய்தத் டதங்கயதடயல்வ(„குடிஅசு‟, ஆக.2, 1931). 

ணடங்கள் சனெக அவணடயவதக் ளகடுப்வடப் ற்யச் ளசமல் பனவகதில் 1926 

ளடமங்கய 1931பவ ஆண்டு பமரிதமக „இந்ட னெர்க்கர்கள்‟ மத்கமணமகக் 
கற்னயத்ட ளண்கநின் ண்ஞிக்வகவதச் ளசமல்லும் அழட ழத்டயல் 
„னஸ்யம் னெர்க்கர்கள்‟ ளசய்டவடனேம் அபர் ட்டிதயட்மர் (குத்டயவு, 1934, 

ளசப்ம்ர் 9. மர்க்க: ஆவனத்ட, க்.1420). கயயத்டப ணடத்வடப் ழமழப 
இஸ்மனம்கூ என மர்ப்தீ ணடணமகழப உள்நட ன்றும் ஏரித்டயல் 
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குயப்ிட்மர். னல்மக்கள் னழமகயடர்கள் ழமச் ளசதற்டுபவட அபர் 
பிணர்சயத்டமர். பினடகர் ணமமட்டில் ணட எனயப்னத் டீர்ணமத்வட 
யவழபற்யதழடமடு. 

“இந்ட மட்டின் இன்வத சுடந்டய ஆட்சயக்கு சழகமடத்டபத்டயற்கு, சயழக 
டத்டபத்டயற்கு ணடங்கழந அடமபட இந்ட, னஸ்யம், கயயஸ்ட னடயத 
ணடங்கழந இவனைமய் இனந்ட ளகமண்டு உட்வகவதனேம் சமந்டயதற் 
டன்வணவதனேம் உண்மக்கய பனபவட” 

(பீணஞி, க்.20) 

அடற்குக் கமஞணமகக் கமட்டிமர். 

1930 ப்ல் 1 னடல் மல்த பிபமகத்வடத் டவ ளசய்னேம் சமடம சட்ம் 
அனலுக்கு பபினந்டவட இந்ட ணடச்சமடிகவநப் ழமழப 
னஸ்யம்கநில் சயனம் அவட டயர்த்டர். இஸ்மனக்கு ணடம் ணமறுடவத் 
டீபிணமகப் ிச்சமம் ளசய்ட ளகமண்டினந்ட ளரிதமர் இந்ட பிதத்டயல் 
அபர்கவநக் கடு¬ணமதமய் பிணர்சயத்டமர். அக்ழமர் 27, 1929 „குடிஅசு‟ இடனயல் 
னல்மக்கலக்கு ஆத்ட ன்கய டவப்ில் „ம்மய் கயமிக்கல்‟ த்டயரிவக 
ழுடயத கட்டுவ என்று டணயனயல் ளதர்க்கப்ட்டு ளபநிதிப்ட்ட. 

“இப்ழமட னல்மக்கவநச் சரர்டயனத்டம் ளமனட்டு என சங்கம் 
ழடமன்யதினக்கயட. னல்மக்களநல்மம் குறுகயத ழமக்கனம் னெப் 
னக்கபனக்கங்கலம், குனட்டு ம்ிக்வகனேம், ணடளபயனேம், ிடிபமடனம் 
உவதபர்கநமக இனப்டமல் அபர்கவநச் சரர்டயனத்டம் ளமனட்டு இச்சங்கம் 
ழடமற்றுபிக்கப்ட்டினப்டமக அந்டச் ஸ்டமகர்கள் ளபநிதிட்டினக்கும் 
பிஞ்ஜமத்டயல் ர் இந்ட னல்மக்கவநப் ழமழப ணடளபயனேம் குனட்டு 
ம்ிக்வகனேம் உவதபர்கநமகய னஸ்யம் ணடத்வடப் டப்ன பனயதில் ளசலுத்டய 
பனபடயமல் இந்டச் சங்கத்டமர் அபர்கவநச் சரர்டயனத்டப் ழமபடமகத் 
ளடரிகயட. 

இந்டச் சங்கத்டமர் ல்ம னல்மக்கவநனேம் , ணவ்பிகவநனேம் 
பவனவதின்யத் டமக்கபில்வ. சரர்டயனத்டத்டயற்கு டயமக இனக்கும் 
ிற்ழமக்கமபர்கநம னல்மக்கவநனேம் ணவ்பிகவநனேழண அபர்கள் 
கண்டிக்கய மர்கள். னல்மக்கவநச் சரர்டயனத்டய அபர்கவந உத்டண னஸ்யம் 
ணடழமடகமக்குபடற்கமகச் ளசய்தப்டும் னதற்சய மமட்த் டக்கழட. 
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னல்மக்கவந அடிழதமடு எனப்ட டமன் ல் சரர்டயனத்டணமகும். ளன்மல் 
ிகள் மதகம் னல்மக்கவந ஆடரிக்கபில்வ. ினும் இந்டச் சங்கத்டமர் 
ளசய்னேம் னதற்சய ன்னதற்சய ன்ழ கூழபண்டும்” ன்று கூயதழடமடு 
யற்கமணல் சணத ளபயவத டயர்த்டக் சரர்டயனத்டம் ழபவதின் 
கஷ்ங்கவநனேம் அக்கட்டுவ ளடமட்டுக் கமட்டிதட. ளடமர்ந்ட, 

“குத்டயவுக்கும் ணசமட்சயக்கும் ளமனத்ட ணற்ளடல்மம் சணத 
சம்ந்டனவதடமகக் கனடக்கூமட. உடமஞணமக மல்த பிபமடத்வட 
டுத்டக் ளகமள்ழபமம். அட குத்டயவுன் ளமனந்டமட ளகட் னக்கம் 
ினும் அட சமஸ்டய சம்ந்டணமளடன்று பமடயப்ழமனம் சயர் 
இனக்கயமர்கள். இந்டத் டீத பனக்கத்வட இந்டச் சங்கத்டயர் ஆடரிக்கயமர்கநம 
இல்வதம ன்ட டயட்ணமகத் ளடரிதபில்வ. இந்ட சங்கத்வட ஆடரிக்கும் 
என னஸ்யம் த்டயரிவக சமடம ணழசமடமவபக் கண்டித்ட ழுடகயட. வபடீக 
எத்டவனதமடம ளணௌமம னகணடயனேம் அம்ணழசமடமவப ஆடரிக்கக் 
கூமளடன்று வபஸ்மதிம் பிண்ஞப்ம் ளசய்டயனக்கயமர். அபர் மல்த 
பிபமகத்வட டமம் ஆடரிக்கபில்வதமமலும் கண்டிக்கபில்வ ன்று பமடம் 
ளசய்கயமர். சயன் பதடயல் கல்தமஞம் ளசய்த ழபண்டுளணன்று இஸ்மம் 
பவதறுத்டக் கூமடடற்கு கமஞணயல்மணலுணயல்வ. குத்டயவுக்குப் 
ளமனந்டமட ஆடமங்கவந இஸ்மம் எப்னக்ளகமள்படயல்வ. ழப 
குத்டயவுவதபர்கள் மல்த பிபமகம் ளசய்தணமட்மர்கள் ன்று ம்ி 
இஸ்மம் சரிதம பதவட பவதறுக்கபில்வ. ஆகழப னஸ்யம் 
ணடத்டயற்கு ஆத்ட ன்று அபர் னச்சமண்டி கமட்படயல் அர்த்டழணதில்வ. 
அபனவத னவப்மடு இஸ்மம் ணட டத்டபத்டக்ழக னஞமட. கயப்டயல், 

டனக்கயதில் சமடமக ணழசமடமவப பிக் கடிணம சட்ம் ளபகுகமணமக 
அனயல் இனந்ட பனகயட. அவ்பித்டயழ னஸ்யம்கள் அவடப்ற்யக் 
குவ கூவும் இல்வ” ன்று பமடயட்ட. சமடம ணழசமடமவப ஆடரிக்கும் 
னஸ்யம்கள் சய இங்கநில் மடயப் ிஷ்ம் ளசய்தப்டுபவடக் கண்டித்ட, 

“மடய ிஷ்ம் ழச்சுக் கயநம்ிதடயயனந்ட „இஸ்மத்டக்கு ஆத்ட ன்று 
கூக்குயடுழபமனக்கு இஸ்மம் ணடஜமழண கயவதமளடன்ட 
உறுடயதமகயபிட்ட. குத்டயவுப்டி ப்பழ உத்டண னஸ்யம் ன்று 
இஸ்மம் ணடழமடவ ளசய்கயட. ஆகழப குத்டயவுப்டி க்கும் 
னஸ்யம்கலக்கு டயரிவதமக த்டவகத த்டபமக்கவநப் (தஞீ ீtஷ்ஞ)ீ 
ிப்ித்டமலும் அபர்கள் தப் ணமட்மர்கள்”  அக்கட்டுவ னடிந்டட. 
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இக்கட்டுவ ளபநிபந்ட அழட இடனயல், டயனப்னரில் 41 „ டீண்ப்மடபர்‟ 

குடும்ம் கயயஸ்டபமட ற்யனேம் டயனபண்ஞமணவதில் சுணமர் 200 

ஆடயடயமபிர் னகணடயத மபடற்குத் டதமர் ன்றும் ளசய்டயகள் 
ளபநிதிப்ட்டுள்நட குயப்ித்டக்கட.(னமபில் க்கும் மர்படய ழகமதில் 
சத்டயதமக்கயகத்டயற்கு ஆடபமக அக்.22,1929 அன்று ளசன்வ ழப்ிதர் 
மர்க்கயல் வளற்க்கூட்ம், அடயல் ிள்னை.ி.. சவுந்ட மண்டிதன், 

சயபமஜ், னனுசமணயப்ிள்வந, ஈ.ளப.ம. ஆகயழதமர் ழசயத ழச்சுக்கலம் 
அவ்பிடனயல் இம் ளற்யனந்ட.). 

சரவதம்ட்டி ணடணமற்த்வட ஆடரித்ட ளரிதமர் ஆற்யத னகழ் ளற் 
உவவத அபட ளடமகுப்னகநில் கமஞமம். ஈழமட்டில் வளற் அந்டக் 
கூட்த்டயல் ளரிதமர் ழசய அணர்ந்டடம் டயனணடய. ட்சுணய அம்ணமள் ன்பர் 
னகணடயத ணடத்டயல் ளண்கநின் ளனவணதனேம் சுடந்டயத்வடதனேம் மமட்டிப் 
ழசயமர். அப்ழமட „ழகமம னவ ற்ய உங்கள் அிப்ிமதம் ன்‟ ன்று 
எனபர் சரட்டு அனுப்ிமர். இந்டக் ழகள்பிக்குத் டமன் டயநிப்டமக ழுந்ட 
ஈளம, “ழகமம னவவத மன் எத்டக் ளகமள்படயல்வ, சய டித்டபர்கள் 
குர்ஆில் ழகமம னவ ற்ய என்றுணயல்வ ன்மர்கள்” ன்று ளடமங்கயப் 
ழசயமர். ினும் குர்ஆில் ழுடயனேள்நட ற்யத் டக்குத் ளடரிதமட 
ன்றும் ழப டமன் அவடப் ற்யப் ழச பபில்வ ன்று கூய, 

“இந்ட மட்டில் ழகமம இல்மட ளண்கள் ர் இனக்கயமர்கள். 
ணவதமநத்டயல் 100க்கு 75 னகணடதப் ளண்கலக்கு ழகமம இல்வ” 

ன்மர். டஞ்வச டயனச்சய ழமன் இங்கநிலும் கூ இந்ட பனக்கம் ளரித 
அநபில் இல்வ ன்டமகவும் டயலு வத்டமர்(„குடிஅசு‟) அக்.20, 1929). 

1500 ஆண்டுகலக்கு னந்வடத உக யவவதப் னரிந்ட ளகமண்பர்கலக்கு 
னகம்ணட ி த்டவகத னட்சயகணமபர் ன்ட பிநங்கும் க் கூயத 
ளரிதமர், இஸ்மம் ணட்டும் இன்னும் ளகமஞ்சம் டமமநணமய் இனந்டயனந்டமல் 
உகயலுள்ந ளணமத்ட ணக்கலக்குணம ணடணமக ணமயதினக்கும் ன்மர். 

“ஆமல் இதற்வகக்கும், குத்டயவுக்கும் ளமனந்டமட என அிப்மதத்வடப் 
னகுத்டய அவட கட்டுப்டுத்டயபிட்டமல் ழமடயத பநர்ச்சயதில்மணல் 
ழமய்பிட்ட. அடமபட „1500 பனத்டயற்கு னன் ளசமன்ட டழபம அடடமன் 
இன்னம், இட்சத்ட அய்ம்டயமதிம் பனம் ளமறுத்டம் இனக்க 
ழபண்டிதடமகுழண எனயத, அடயல் என சயறுணமறுடல் கூச்ளசய்தனடிதமட 
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ன்ழடமடு, ளசய்த இம் ளகமடுக்கப்வும் ணமட்மட‟ ன்றும் ளசமல்ய 
பனகயன் னட்டுப் ிடிபமடழண ணக்கவந அடன் ளனவணவத உஞ 
னடிதமணல் ளசய்டபிட்ட”(ள.க) ன்ழட இஸ்மம் ணீட ளரிதமர் வபத்ட 
ணயகக் கடுவணதமடம் சயந்டயக்க ழபண்டித பிணர்சணமகவும் இனந்டட. 

இப்டிப்  டுத்டக் கமட்டுக்கவநச் ளசமல் இதலும், சுனக்கம் கனடய 
இத்டன் யறுத்டயக் ளகமள்கயழன். டட ளகமள்வககவநனேம் அசயதவனேம் 
பிட்டுக் ளகமடுக்கமணலும் சணசம் ளசய்ட ளகமள்நமணலுழண அபர் இஸ்மத்வட 
ஆடரித்டமர். 

ணடம் எனயத ழபண்டும். உகளணல்மம் எழ ணமர்க்கணமக ழபண்டும் ன்ழட 
அபட ட்சயதணமகப் ிகப்டுத்டப்ட்ட („குடிஅசு‟ அக்.23,1931). ணடம் 
ளமடபில் குத்டயவுக்கு பிழமடணட. ழணமட்சம், கம் னடயதபற்வ 
ம்னபட. ணமற்ங்கலக்கு டயமட. 

“சமடய,ணடம், ளடய்பம், டம் ன்கய மன்கு டத்டபனம் அனயந்டடமக ழபண்டும். 
அவப அனயதமணல் ணிட சனெகத்டக்கும் சமந்டயனேம், டயனப்டயனேம், சுகனம் 
கயவதமட. அந்ட யவ அவந்ட டமன் ஆக ழபண்டும். அடழப ன் 
ளகமள்வக. 

ணடம் ணக்கலக்கு அிி (ணட) ன்மர் என ளரிதபர். ஆமல், மன் ணடம் 
ணக்கலக்கு பிம் ன்கயன்ழன். ணடக்கமனுக்கு சுதணரிதவடனேம், சுத அயவும் 
இல்வ. ணிடின் னற்ழமக்வகனேம் எற்றுவணவதனேம் டடுத்ட யற்ட ணடம். 
ணிடனுக்கு ணற் பீன்கவநபி அடயக னத்டய இனந்டம் ணிடன் 
அடிவணதமய் இனப்டற்குக் கமஞம் ணடம். 

ஆவகதமல் மன் ந்ட ணடத்டயற்கும் பிழமடயடமன்: ணடங்கள் அனயத ழபண்டும் 
ன்கயன் கனத்டவதபன்டமன்” („குடி அசு‟ , ழண 31, 1936) ன்று அழுத்டம் 
டயனத்டணமக பிநம்ிமர். ழணற்குயத்ட ழச்சு ழகநத்டயல் 
டீண்த்டகமடபர்நமகக் கனடப்டும் ஈனபர்கவந ழமக்கயப்ழசயதட. அழட 
ழச்சயல் அபர், 

“என ணட ழபம் னண்மல் டமன் டீண்மவணனேம், ளடனபில் க்கமவணனேம் 
எனயகயட, ள்நிக்கூங்கநில் ழசர்த்டக் ளகமள்நப்டுகயட. அடவும் ல்மம் 
ணட ழபத்டக்கு ஆபடயல்வ. இஸ்மம் ணடட ழபத்டக்குத்டமன் இன்று 
இந்டயத மட்டில் ளடனவும், ள்நிக்கூனம் டயந்ட பிப்டுகயட. கயயஸ்டப 
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ணடத்டயல் டீண்மவண இனக்கயட. சரக்கயத ணடம் க்குத் ளடரிதமட. இந்ட 
மட்டில் அடன் ளசல்பமக்கு வ்பநவு இனக்கனடினேம்? வுத்ட ணடம் 
டீண்மவணவத எனயத்டபிபில்வ. ஆடமல் டமபட என ணடம் 
ழபண்ணமமல், அடிழதமடு டீண்மவண எனயத ழபண்டுணமமல் இஸ்மம் ணட 
ழபம் ழமட்டுக் ளகமள்லபட ழணல் ன்று கனடகயழன்” 

ன்றும் கூயதட கபிக்கத்டக்கட. அம்ழத்கர் அபர்கள் னெஞ்ழச ழமன் 
இந்டத்டபபமடயகநின் ளகடுிடிகலக்கு ணத்டயதில் சரக்கயத ணடத்டயற்கு ணமறுபட 
ன்கய யவமட்வ டுத்ட என கம கட்த்டயல் ளரிதமர் இத்டவகத 
கனத்ட ளகமண்டினந்டமர். (ள.க. 4.96-101 க்கங்கநில் உள்ந அம்ழத்கனம் 
இந்ட ணடனம் கட்டுவவதனேம் ீீக்ஷீபsீtீீீணீக்ஷீ னஞீதீதீணீீக்ஷீணீீீt ன் 
டைவனேம் கமண்க) 

பினடகர் ணமமட்டு ணட எனயப்ன டீர்ணமத்வட பிநக்கய, 

“அன்யனேம், இந்ட மட்டின் இன்வத சுடந்டய ஆட்சயக்கு, சழகமடத்டயற்கு சயழக 
டத்டபத்டயற்கு ணடங்கழந இவ னைமய் இனந்ட ளகமண்டு உட்வகவதனேம் 
சமந்டயதற் டன்வணவதனேம் உண்மக்கய பனபவட மம் ழரிழழத டயனம் 
மர்த்டம் ழகட்டும் பனகயன்ழடம ணமடமல் பினடகர் ணமணமட்டில், 

„ணக்கலக்குள் வ்பிட ணட உஞர்ச்சயனேம் இனக்கக்கூமட ன்று டீர்ணமிக்க 
ழபண்டிதடமதிற்று” 

த் டவதங்கம் ளபநிபந்ட (குடிஅசு‟ அக். 23, 1931) அழட இடனயல்டமன் 
ழகமதனத்டெரில் வளற் ணயமட ி பினமபில் அபர் ஆற்யத உவனேம் 
ளபநிபந்டட. உகளணல்மம் எழ ணமர்க்கணமக ழபண்டும்  அங்கு ழசயத 
ளரிதமர் ணட எனயப்ன குயத்ட டட மர்வபவத த்டயச் சுனக்கணமக, 

“‟ணடங்கள் எனயந்ட ிகுடமன் உக சணமடமனம், எற்றுவணனேம், சமந்டயனேம் 
ற் னடினேம், ன்ட அழக அயஜர்கநட அிப்மதணமமலும் அடற்கு 
பிழமடணமக டமபட என ணடம் இனக்கும்ழமட „உக சணமடமம் 
ற்ட்டுபிட்ட.‟ சமந்டய ற்ட்டு பிட்ட. ன்று ளசமல்ப்டுணமமல் அட 
இஸ்மம் ளகமள்வககநமகத் டமன் இனக்கக்கூடும் ன்று கனடகயன்ழன். 
ளில் அட சனெக எற்றுவண, சனெக சணத்டபம் ஆகயத கமரிதங்கநில் 
ணற்ளல்ழமவக் கமட்டிலும் அடயகணம கபவ டுத்ட பனகயன்ட 

(„குடிஅசு‟, ஆக.23,1931) 
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ன்மர். „ணடங்கள் எனயத ழபண்டும்‟ ன்வடனேம் „ணடணமற்ம்‟ ன்வடனேம் 
இவஞதமகழப அபர் ளசமல்ய பந்டடடன் ளமனள் இடழப. 

ளடமவழமக்குன் என ளகமள்வகவதச் ளசமல்லும் இந்ட ழத்டயல் உடிச் 
சமத்டயதங்கவநக் கஞக்கயல் ளகமண்டு ளசதல்க் கூடிதபமகழப ளரிதமவ 
மம் ல்ழபறு அம்சங்கநிலும் மர்க்கயழமம். „இந்ட ணடத்வட எனயப்ட‟ ன்ட 
அபட ட்சயதணமக இனந்டழமடயலும் அடபவ சூத்டயர்கலம் 
டமழ்த்டப்ட்பர்கலம் கமத்டயனக்க னடிதமட ன்வடனேம் அபர் 
உஞர்ந்டயனந்டமர். 

1943 லன் 20 அன்று ளசன்வதில் வளற் „டீண்மவண எனயப்ன மள்‟ 

கூட்த்டயல் ழசும்ழமட, “இந்ட ணடத்வட பிட்டு ீங்கள் எனயனேங்கள்… அப்டி 
எனயந்டபிட்மல் இந்ட ணடம் எனயந்டபிடுணம, டீண்மவண எனயந்டபிடுணம ன்று 
ழகட்ரீ்கள். ீங்கள் அடயயனந்ட எனயந்ட ின்ன அட இனந்டமல் ன், எனயந்டமல் 
ன்? அடயல் டீண்மவண இனந்டடமல் ன், ளடமவந்டமல் ன்? 

உங்கலக்கு ன் அந்டக் கபவ ன்று ழகட்கயழன். இந்ட ணடத்டயயனந்ட 
பிகயபிட்மல் டீண்மவண ழமய்பிடுணம ன்று ழகட்ரீ்கள். அடற்கு ட 
டயல். ந்ட ணடத்டயல் டீண்மவண இல்வழதம அந்ட ணடத்டயல் 
ழசர்ந்டபிட்டமகச் ளசமல்லுங்கள். அப்னம் பன் உங்க்வநத் டீண்மடபன் 
ன்று ளசமல்லுபமன்? ணடம் இல்மடபனுக்குத் டீண்மவண உண்டு .ழபறு 
ணடத்டயல் ழசர்ந்டபனுக்குத்டமன் டீண்மவண இல்வ. அவ்பநவு சுத்டயல் 
டீண்மவண எனயப்ன இனக்கத் டீண்மவண எனயத இந்ட ணடத்வட எனயக்க 
ழபண்டும் ன்மல் ழதமசவ அற்டம் னடிதமட கமரிதனம் ஆகும். இந்ட 
ணடம் ன்று என்று இல்வ. இனப்டமகக் கமட்டிக் ளகமள்பவடச் சுத்டயல் 
எனயக்க னடிதமட” (ள.க.4: 142) ன்மர். ணடம் ற்யத சுதணரிதமவட இதக்கக் 
ளகமள்வககள் ற்யச் ளசமல் பனம்ழமட அடயல் ஆஸ்டயகர்கலம் இனக்கமம் 
ன்று ளசமல்லும் ளரிதமர், „இந்ட ணடத்வட பிட்டுபிடுங்கள். ணடணயல்மணலும் 
மஸ்டயகர்கநமகவும் டமன் இனக்க ழபண்டு ளணன்டயல்வ ன்மர். ழபறு 
சயயடமபட அவடபி ழணமடம், சரர்டயனத்டணமடம், னெம்ிக்வககள் 
குவபமடணம ணடத்வட‟ அனுசரிக்கமம் ன்மர். 

(„குடிஅசு‟, பம்ர் 17,1935,மர்க்க ள.க.4.102) 

அப்டிதம ணடணமக அபர் னகணடயத ணடத்வடழத டயனம்த் டயனம் 
அவதமநம் கமட்டிமர் ன்டயல் தமனக்கும் அய்தணயனக்க இதமட. 
ழணற்குயப்ிட் அழட கட்டுவதில், “ளபநிப்வதமய் மம் ழசுபடமமல் 
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அம்ழத்கனம் அபவப் ின்ற்றுழபமறும் மஸ்டயகர்கநமபடற்கும் 
ணடணயல்மடபர்கள் ஆபடற்கும் இஷ்ணயல்மணல் அபர்கள் ணீட இனக்கும் 
டீண்மவண ணமத்டயம் எனயத ழபண்டும் ன்று ஆவசப்ட்டு னகணடயதமகய 
பிமம் ன் அபர்கள் கனடயமல் அடயல் ணக்கு இனக்கும் ஆட்ழசவ 
ன் ன்று ழகட்கயழமம் ன்மர். 

னகணடயத ணடத்டயல் ழகமம னவ, ணடச்சயன்ம், கவுள் ழமன் „ 
ளகடுடயகள்‟ இனக்கமம். அப்டிதமதினும் கூ மத்டயகர்கலக்கும் 
ளண்டரிவணபமடயகலக்கும் ழபண்டுணமமல் னகணடயத ணடம் ழபண்மடடமய் 
இனக்கமம். ஆமல் டீதர்கள், னவதர்கள், வதர்கள், மழமடிகள்,  
மதிலும், ணத்டயலும், னழுத்ட ணக்கயனணயகநிலும் ழகபணமக இந்ட ணடத்டமல் 
கனடப்டும் ணக்கலக்கு அடயல் ன் குவ கமஞ னடினேம் ன்கயமர். 
கயயஸ்டபப் வதன், கயயஸ்டபச் சக்கயய‟ ன்கய இனயவு ளடமனம், ங்கமபட 
த்டலுக்கன் ன்ழம சக்கயயத னகம்ணடயதன் ன்ழம டீத னஸ்யம் 
ன்ழம அவனக்கப்படண்ழம ன்று பிபிமர். 

டீண்மவணவத எனயக்க அன்வத சனெக சரர்டயனத்டபமடயகள் இண்டு 
பனயகவநழத ளசமல்யக் ளகமண்டினந்டர். அவப1) சட்ம் ளசய்பட ளரிதமர் 
னென்மபட பனயளதமன்வச் ளசமன்மர். “ இஸ்மம் ளகமள்வககவநத் 
டழுவுபட ன்டம் என பனய ன்ழ ளசமல்லுகயழன்” ன்மர். அம்ழத்கர் 
கூ அன்று (1931) ணடணமற்ம் குயத்ட ளபநிப்வதமகப் ழசத் 
ளடமங்கபில்வ ன்ட குயப்ித்டக்கட. “சட்ம் ளசய்பட கஷ்ம்; 

ளசய்டமலும் அணயல் பனபட கஷ்ம். சத்டயதமகயகம் ளசய்படம் கஷ்ம்; 

ளசய்டமலும் ளபற்ய ளறுபடம் சந்ழடகம். இபற்மல் டன்னம், ழடமல்பினேம் 
கயவக்கமம். ஆமல் ஆடயடயமபிர்கலக்கு இஸ்மம் ளகமள்வகவத ற்றுக் 
ளகமண்ழன் ன்று ளசமல்படயல் ன் கஷ்ம்? அடயல் ழடமல்பிழதம டன்ழணம 
டமபட உண்ம?” 

(„குடிஅசு‟ ஆகஸ்டு 2, 1931)  பிபிமர். 

ளணமத்டத்டயல் ளரிதமட ணட எனயப்ன ணற்றும் ணடணமற்ம் ளடமர்ம 
மர்வபகவந இப்டித் ளடமகுத்டக் ளகமள்நமம். 

1. ணடங்கள் ழகமவப. அவப எனயக்கப் ழபண்டும். ல்மபற்வனேம்பி 
ணடம் ணயகக் ழகமட. 
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2. இனக்கய ணடங்கநில் னெம்ிக்வககள் குவபமடம், சணத்டபம் 
ணயக்கடணம ணடம் இஸ்மழண. 

3. உகயல் ணடங்கள் எனயக்கப்டும்ழமட இஸ்மனம் எனயனேம் (ள.க.க்.4.11). 

அடபவ ழடனும் என ணடம் டமன் இனக்க ழபண்டுணமமல் அட இஸ்மழண. 
(ள.க.க்.4.33) 

4. உகயல் ணடங்கள் எனயந்ட ணடங்கள் எனயந்ட அவபனம் எழ ணமர்க்கணமக 
ஆகும் ழமட அடற்கம ின்ற்த்டக்க ணமடயரிதமக இஸ்மழண இனக்கும். 

1938 ளடமங்கயப் ளரிதமரின் ழகமரிக்வகனேம் அசயதலும் டயமபி மடு 
ிரிபிவவத எட்டிதடமக இனந்டட. 1944பவ இட ளமணயிதன் 
அந்டஸ்டக்குட்ட்டமகவும் ின்ர் அட னஞ சுதமட்சயக் ழகமரிக்வகதமகவும் 
ணமயதட ன்றும் ஸ்.பி.மடவ குயப்ிடுபமர். இக்கமகட்த்டயல் 
ளரிதமரின் அசயதவ அபர் பிரிபமக ஆமய்ந்டள்நமர் (ளரிதமர்-ஆகஸ்டு 
15, பிடிதல் டயப்கம், 1948) மர்ப்- இந்ட ணட இறுக்கம் ப இந்டயதமபில் 
அடயகம் ன்வடனேம், இந்ட ஆடயக்கத்டயற்கு டயம உஞர்வும் அங்கு 
சூத்டயர்கள் ணத்டயதில் இல்வ ன்வடனேம் உஞர்ந்டயனந்ட ளரிதமர் டயமபி 
மட்வத் டிதமகத் டண்டித்டபிட்மல் இங்ழக அந்ட ஆடயக்கத்வட நிடயல் 
அனயத்டபி னடினேம்  ம்ிமர். 

சுடந்டயத்டயற்குப் ிந்டயதி ளசன்வ ணமகமஞம் யச்சதணமக இந்டயதமபிற்குள் 
இனக்கமட, மகயஸ்டமவப் ழம, டயமபிஸ்டமன் உனபமட உறுடய  
ம்ித ளரிதமர் அப்டி உனபமகப் ழமகய டயமபிஸ்டமன் குயத்ட ணயகுந்ட 
கற்மபம£டத் டன்வணனேன் கூடித மர்வபவதக் ளகமண்டினந்டமர். 
கயட்த்டட் கம்னைிஸ்டுகள் கற்ிடம் ளசய்ட ழசமயசச் சனடமதம் 
ழமன்டமக அட இனந்டட. சமடய ணற்றும்ண ளமனநமடம ற்த்டமழ்வுலம் 
இந்டணட ஆடயக்கனம் இல்மட என அவணப்மக இனக்கும்  அபட கவு 
பிரிந்டட. டயமபி மட்டில் எழ மடயதில் டயனணஞம் ளசய்ட 
ளகமள்பர்கலக்குச் ளசமத்ட கயவதமட  பிடுடவ டவதங்கள் ழுடயதட 
(ழண22, 1947). டயமபி மடு கயவக்குணமமல் ஆடய டயமபிர் கலக்கு ஷ்ம் 
டமளன்றும் அடமபட „ஆடய‟ ன் ளசமல் ணவந்ட அபர்கலம் டயமபிமகய 
பிபமர்கள் ன்று டயனபமனொரிலும் (1940) ளசன்வதிலும் (1946) ணமமட்டிலும் 
ளமடக்கூட்த்டயலும் ளரிதமர் ழசயமர்(மர்க்க: ஸ்.பி.ஆர்.க்.544). 
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டயமபி மட்டில் ழபவ இல்மத் டயண்மட்ம் எனயனேம். “ணட ணக்கள் 
ழபவ ழடடி அன்ித மடு ளசன்று ணமணயனந்ட டபிப்வடத் டடுத்ட 
அபர்கலக்கு இங்ழகழத ழபபவ ளகமடுக்க னடினேம்” ச் ழசத்டயல் 
வளற் ளமடக்கூட்த்டயல் ழசயமர்(பிடுடவ‟ லவ 7, 1940). “டயமபி 
மடு ிரிந்டமல் ஞ்சம் ட?” ன்ட லன் 14, 1946 ழடடயதிட் பிடுடவ 
இடனயல் ளபநிபந்ட என டவதங்கக் கட்டுவதின் டவப்ன. 
ல்மபற்யற்கும் உச்சணமக “வ்பிடத்டயலும் இி டயமபித்டயல் பகுப்னப் 
ழமமட்த்டயற்கு இணயல்வ” ன்மர் (பிடுடவ‟ ளசப்ம்ர் 13,1946) 

1947 ப்ல் 17 ழடடயதிட் பிடுடவ இடனயன் டவதங்கத்டயல் டயமபி அசயல் 
ந்ட என ணடத்டயற்கும் டி னக்கும் சயப்ன உரிவணகள் அநிக்கப்மட 
ன்வடத் ளடநிவுடுத்டயமர். னஸ்யம்கலம் கயயஸ்டபர்கலம் டயமபி 
ண்ர்கநமகக் கனடப்டுபர். னஸ்யம்கள் டயமபிர்கள் ன்டமல் அபர்கள் 
டணயழ்மட்டில் இனக்க உரிவணனேவதபர்கள். ணடம் ன்கய என சயயத 
டவவதத் டபி ணற்ளல்ம அம்சங்கநிம் அபர்கள் டயமபிர்கலன் 
இவஞந்டயனப்ர். டயமபி அசயல் இந்டணடம் ந்ட பிடத்டயலும் ஆடயக்கம் 
ளசலுத்ட இதமட. டணட வசப, வபஞப அவதமநங்கவநளதல்மம் 
அபர்கள் படீ்டுக்குள்ழநழத வபத்டக் ளகமள்ந ழபண்டும். டயமபி அசயல் 
னஸ்யணல்மட டயமபிர்கலம் எனபரியனந்ட எனபர் ிரிக்க 
இதமடபர்கநமகய பிடுபமர்கள் சனெகம் ணடத்டயடிப்வதியல்மணல் 
ணிடமிணமத்டயன் அடிப்வதில் சரவணக்கப்டும் ன்ளல்மம் பமக்குறுடய 
அநித்டமர். ழப டயமபி மட்டுக்கு னஸ்யம்கள் ஆடபநிக்க ழபண்டும் 
ன்கய ழபண்டுழகமலன் அத் டவதங்கம் னடிந்டட. 

னன்டமகச் ளசன்வதில் வளற் 
ளடமர்ளசமற்ளமனயளபமன்யல், “னஸ்யம்கள், ஆடய டயமபிர்கள், கயயஸ்டபர்கள், 

வுத்டர்கள் ஆகயதபர்கள் அபர்கலம் டயமபிர்கழந ஆடமல் அபபர்கள் 
சணதம், ஆத்ணமர்த்டம் ன்பற்யன் உஞர்ச்சய இன்றுள்நட ழமழப 
அபபர்கள் இஷ்ப்டி இனக்கும்”( குடிஅசு டிசம்ர் 2, 1944) ன்றும் கூயதடம் 
குயப்ித்டக்கட. 

இந்டக் சூழ்யவதில்டமன் டமனல் இஸ்மம் (அக்ழமர் 1, 1947) டயமபி 
மட்டில் னஸ்யம்கலக்கு இட்வ பமக்குரிவண அநிக்கப்டும் ன்கய 
உத்டபமடத்வடக் ழகமரி யந்டவ பிடயத்டட. ளரிதமர் இடவ 
ற்கழபதில்வ  ழணமர் ழுடயனேள்நவட னன்ழ குயப்ிட்ழன். ந்ட 
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ஆடமத்டயன் அடிப்வதில் அபர் இவடக் கூறுகயமர் ன்வட டையல் 
குயக்கபில்வ (மர்க்க: க்.175)ஆமல் 1945ல் குடி அசயல் ழுடயத 
டவதங்கம் என்யல் (அக்ழமர் 6, 1945, மர்க்க ஆவனத்ட ளடமகுப்ன,க்.705) 

டயனச்சய ணமமட்டில் (1945) டணட கட்சய ட்சயதம் டயனத்டப்ட்ட குயத்டச் 
ளசமல்லும்ழமட, “டயமபி மட்டு ணக்கநித்டயல் சணதம், சணதமசமம், னக்க 
பனக்கம் ன்வபகநின் ழமல் இனந்ட பனம் ழட உஞர்ச்சய, னெம்ிக்வக 
ஆகயத இவபகள் ணவதச் ளசய்ட, ணக்கவநத் டமமந ழமக்கனம் ல் அயவு 
பநர்ச்சயனேம் ளற் என்றுட் சனடமதணமகச் ளசய்தழபண்டும் 
ன்றும். இவபகள் ளபற்ய ளறுகயபவ சமடய, சணதம், பகுப்ன, ழடம் 
ஆகயதவப உள்ந ணக்கலக்கு ம்ணயம் னழு ம்ிக்வகனேம் ல்ளண்ஞனம் 
ற்ட்டு ழணற்கண் னதற்சயகலக்கு ம்ழணமடு கநங்கணற்று எத்டவனக்க 
ழபண்டித அபசயதத்டயற்கமக அபர்கலக்கு ண்ஞிக்வக அபசயதம் 
ஆகயதவபகலக்குத் டக்கடி னக்கயதணம டவகநில் ல்மம் 
ிடயயடயத்டபம் கயவக்கும்டி ளசய்த ழபண்டும் ன்றும் டயனத்டப் 
ட்ட”ன்று கூறுகயமர். 

இட்வ பமக்குரிவண  ழடிதமகச் ளசமல்ம 
பிட்மலும்டமழ்த்டப்ட்பர்கலக்கும்சயறுமன்வண தினக்கும் சயப்னச் 
சலுவககள் அநிக்கப்டும் ன்ழட இடன் ளமனநமகயட. இட குயத்ட 
ழுடபந்ட ளரிதமர் ஆய்பமநர் ஸ்.பி.ஆர் இட டி பமக்கமநர் 
ளடமகுடயவதனேம் உள்நக் கயதழட க் குயப்ிடுபட (க்.544) 

சயந்டயக்கத்டக்கட. டயமபி மடு குயத்ட இத்டவகத கற்மடீட ணயவதில் 
டமன் அபர் டயமபி சணதம் குயத்டப் ழசயதடம்,டயமபிர்கநின் ளய 
டைமகக் குவச் சுட்டிக்கமட்டுபடம். “குள், இந்ட ணடக் கண்ப் னத்டகம் 
ன்வடனேம், அட சர்ப ணடத்டயலுள்ந சத்டக்கவந ழசர்த்ட ழுடப் ட்டுள்ந 
ணிட டர்ண டைல் ன்வடனேம் ல்ழமனம் உஞ 
ழபண்டும். எவ்ளபமனபனும், „மன் இந்டபல், டயமபிழ-டயனக்குள் 
பினம்ிழத‟ ன்று கூயக் ளகமள்படயல் ளனவண அவத ழபண்டும்-
பினடயவதனேம், மணத்வடனேம் பிட்டு எனயக்க ழபண்டும்; னமஞங்கவநப் 
டிக்கக்கூமட. ீ ன் ணடம்‟ ன்மல் „குள் ணடம்‟, „ணிட டர்ண ணடம்‟ ன்று 
ளசமல்ப்னக ழபண்டும்”  ஈழமட்டில் ந்ட கூட் ளணமன்யல் 
(அக்.23,24,1948, மர்க்க: ஆவனத்ட ளடமகுப்ன, க்.1463) ழசயமர். 
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டயமபி மட்டில் டயனக்குள் அடிப்வ டைமகயபிடுழணம  டமவூத் ம 
ழமன்ழமர் அய்தப்ட்டயல் உள்ந யதமதத்வட மம் னரிந்ட ளகமள்ந 
னடிகயட. ினும் சண கமத்டயல் அபர் ழசயத ல்மபற்வனேம் ளடமகுத்டப் 
மர்க்கும்ழமட டமவூத் ம அசப்ட்ட ழம குர்ஆவ ீக்கய அவ்பித்டயல் 
குவந வபத்டபிடும் ழமக்ழகம, னஸ்யம் அவதமநத்வட அனயக்கும் 
ண்ஞழணம ளரிதமனக்குக் கயஞ்சயத்டம் இவ ன்வட தமனம் நிடயல் 
பிநங்கயக் ளகமள்ந னடினேம். ழணற்குயத்ட ஈழமட்டுப் ழச்சயலும் கூ அபர் 
இந்ட ணட ீக்கத்வடனேம் இந்ட ணடப் னமஞ எனயப்வனேம் ணட்டுழண ழசுகயமர் 
ன்வடத் ழடமனர்கள் கபிக்க ழபண்டும். 

டயமபி சணதம் குயத்ட அபட ழச்சுக்கவநக் கூர்வணதமக ஆமய்ந்ட 
மர்த்டமல் அபற்யலும் கூ இஸ்மத்வட ீக்கய அவ்பித்டயல் டயமபி 
ணடத்வட வபத்டபிடும் னவப்ன வடனேம் மம் கற்வதில் பரித்டக் 
ளகமண் கனத்டமக்கம் அபர் ழமற்யத ிகநின் கனத்டமககத்வடக் கமட்டிலும் 
„என டி சரர்டயனத்டம்‟ ளகமண்ட ன்கய கனத்வட ஏரித்டயல் ளபநிப்டுத்டய 
அபர் என டவதங்கம் டீட்டிதினந்ட ழமடயலும் („குடி அசு‟, ிப்பரி 24, 1935) 

டயமபிர்கலக்கு ளமனத்டணம ணடம் இஸ்மம் ன்ழட அக்கட்டுவதின் 
இறுடயக் ளசய்டயதமக உள்நட. 

„குடிஅசு‟ டயப்கம் சமர்மக 1947ல் ளபநிதிப்ட் குறுடைல் என்யல், 

இஸ்மம் ன்ட ிகநின் ணடம் ன்ழம இங்குள்ந னஸ்யம்கநின் ணடம் 
ன்ழம யவக்க ழபண்டிதடயல்வ. அட டயமபிர்கநின் ணடம்: ிகலக்கும், 

னத்டனக்கும், கயயஸ்டவுக்கும் ல்ம ஆரிதக்கவுலக்கும் னந்டயத 
டயமபிர்கலக்கு இனந்ட ணடம் ன்மர். 

ளடமர்ந்ட, “இஸ்மம் ன்ட சமந்டய, ஞிவு, க்டய ன் ளமனள்டும் 
அனச்ளசமல். இஸ்மம் ன்ட சழகமடத்டன்வண ன்ட. இவ்பநவு டமன் 100, 

200 பனங்கலக்கு னற்ட் அகமடயகவநப் மனங்கள். அன பமர்த்வடதில் 
ளசமல்மணல் டணயனயல்- என கவுள், உனபணற் கவுள் பனயமடு, சமந்டய, 
எற்றுவண, ஸ் ஞிவு, ிரீடய, உன் ிப்ன ன் டன்வணகள் ளகமண் 
ணடம் ன்மல் ழமடம். கவுள் ன்ட டயமபி ளணமனய.ரீீ ீன்ட ஆங்கய 
ளணமனய. அல்ம ன்ட அன ளணமனய ன்டல்மணல் டயமபிர்கலக்கு 
ணமறுட் கவுள் அல்- ளகமள்வக அல் ன்ழன். ணடங்கவந பினடயப் 
னச்சு மணம், உச்சயக் குடுணயகவநக் ளகமண்டு யர்ஞதிப்ட ழமல், இஸ்மத்வட 
டவ ளணமட்வ. டமடி, லுங்கய னடயதவடகவநக் ளகமண்டு யர்ஞதிக்கமடீர்கள். 
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இஸ்மத்டக்கு ணமர் இந்மட்டு னஸ்யம்கநல்ர். இபர்கள் இஸ்மத்டயல் 
என குடயதிர்; ணவதமந ணமப்ிள்வநதமர் ணற்ளமன குடயதிர்-ஈயப்மர் 
ணற்ளமன குடயதிர்; ப்மன், ளர்ணன் இஸ்மணயதர்கள் ணற்ளமன 
குடயதிர், ஆப்ரிக்கர், ீக்ழமபர், அிசரிதர் ஆகயத இஸ்மணயதர். 

இபர்கள் அத்டவ ழனக்கும் என கவுள். அடவும் உனபம், ளண்டு, ிள்வந, 

ழசமறு, சமறு ழபண்மடடம் அற்டணமகும். உன்ிப்ன, சண உரிவண, 

கட்டுப்மடு இவபடமன் ளமட; ணற்வபளதல்மம் கமழடச 
பர்த்டணமங்கவநப் ளமறுத்டட. இவப ந்டப் மகத்டயல் இனந்டமலும் 
உன்ிப்மய் இனக்கயமர்கள். இபர்கலக்கு உகம் டுங்குகயட” 

(ஆவனத்ட ளடமகுப்ன,க்.32) க் குயப்ிட்மர். இக்குறுடைலுக்கு அபர் இட் 
டவப்ன, „இஇனயவு எனயத இஸ்மழண ன் ணனந்ட‟ ன்ட. இந்ட ணடத்வட 
பிட் ளபநிழதய இஸ்மணமகுடழ அந்டையல் அபர் சூத்டயர் ணற்றும் 
டமழ்த்டப்ட்ழமவ ழமக்கய வபத்ட டீர்வு. 

இறுடயதமக, “மம் இந்ட மட்வ இந்ட மமக-இந்டஸ்டமமக ஆக்கு பவட 
பி, டயமபிஸ்டமமக-அடமபட அந்டப் ளதவப் மர்ப்ர் 
சகயக்கபில்வதமமல் டயமபி மடு ளகமள்வகவதழத மகயஸ்டமன் ன் 
ழபறு ளதரில் ணமற்யக் ளகமள்படயல் டப்ன ன்? ன்றும் பிநங்கயமர். 

ளடமர்ந்டம் அபர் இஸ்மத்வடப் னகழ்ந்டம், ணடணமற்த்வட ஆடரித்டப் 
ழசயக்ளகமன்ழ இனந்டமர். 1953ல் ளசன்வதில் அபர் ஆற்யத உவழத 
னன்ழ ழணற்ழகமள் கமட்டினேள்ழநன் (மர்க்க: ள.க., 4:194-202). அபட இறுடயச் 
சமசம் ப்டும் ளசன்வ-டயதமகமத கம உவதிலும் (டிசம்ர்19) 

கூ, “உகத்டயழ டணயனர் இனக்கயவடப் ழம த்டவழதம ங்கு னஸ்யம் 
இனக்கயமன். அபர்கலக்குள் ழடபடிதமள் ணகழ கயவதமட. ஈ சமடயழத 
கயவதமட. ல்ழமனம் சழகமடர்கள், எனபனுக்ளகமனபன் ளடமட்டுக் 
ளகமள்லபமன். எனபன் சமப்ிட்வட இன்ளமனபன் சமப்ிடுபமன். ச்சயல் 
கூப்மர்க்ணமட்மன். அடமபட ன்? அவ்பநவு சழகமடத்டபம் அந்ட 
ணடத்டயன் டன்வண” (ஆவனத்ட ளடமகுப்ன, க். 2064) ன்று இஸ்மத்வடப் 
னகழ்ந்டமர். 

டமவூத் மவும் அபட ஆடபமநர்கலம் சற்றுக் கூடுடமகழப ளரிதமர் ணீட 
ழடவபதற் அய்தனம் ளகமண்டினந்டர் ன்ழ ழடமன்றுகயட. 
ணன்மர்குடிதில் வளற் „இண்மம் சுதணரிதமவட ணமமட்டில்‟ 

இஸ்மத்வட அனயக்க ழபண்டுளண ளரிதமர் ஈ.ளப.ம. டீர்ணமம் 
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இதற்யதடமக அனயக்க ழபண்டுளண ளரிதமர் ஈ.ளப.ம. டீர்ணமம் 
இதற்யதடமக லன் 26,1932 „குடி அசு‟ இடவன ழணற்ழகமள் கமட்டி டமலுள் 
இஸ்மம் இடழ் ழுடயதவடனேம் அவட அப்டிழத ற்று மர்க்க, „குடிஅசு‟, லன் 
26, 1932  ழணமர் குயப்ிடுபவடனேம் ற்கழப சுட்டிக் கமட்டினேள்ழநன். 

இடயல் சய டபறுகள் உள்ந. லன் 17, 1932ல் ணன்மர்குடிதில் வளற் 
சுதணரிதமவட ணமமடு ற்ய லன் 26, „குடிஅசு‟ இடனயல் ளசய்டய பந்டள்நட 
உண்வண. ஆமல் இட ணமய ணமமடு அன்று. ணமய ணமமடு ன்ட ழம 
அவடக் குயப்ிட்டுள்நட டபறு. அட டஞ்வச ணமபட்த்டயல் ந்ட 
இண்மபட ணமமடு. னென்று ணமய ணமமடுகவநழத சுத ணரிதவட இதக்கம் 
த்டயதட. னடல் ணமமடு ளசங்கல்ட்டிலும் (1929) இண்மம் ணமமடு 
ஈழமட்டில் (1930), னென்மபட ணமமடு பினடகரிலும் (1931) வளற்ட. 

இண்மபட டபறு: அந்ட „குடி அசு‟ இடனயல் ணன்மர்குடி ணமமட்டுத் 
டீர்ணமம் டணயல்வ. டவவண டமங்கயத குஞ்சயடம் அம்வணதமர் 
னடயழதமரின் ழச்சுகள் ணட்டுழண ளபநி பந்டள்ந. டவதங்கம் என்றும் 
ழுடப்ட்டுள்நட. 

னென்மபட டபறு: ளரிதமர், ஈ.ளப.ம. இஸ்மத்வட எனயப்ட ன்று டீர்ணமம் 
இதற்யதடமகச் ளசமல்படம் டபறு. ளில் அந்ட ணமமட்டில் ளரிதமர் 
கந்ட ளகமள்நழப இல்வ. அச்சணதம் அபர் ளபநிமட்டுப் தஞத்டயல் 
இனந்டமர். 

குஞ்சயடம் அபர்கநின் டவவணனேவதில், “கமங்கயஸ் ன்ட மர்ப்தீணமகயத 
இந்ட ணடத்வட பநர்ப்டற்கமக ற்ட்டினக்கும் என ஸ்டமணமகும். ஆமல் 
ணட இதக்கழணம அவட அனயப்டற்கமகழப ற்ட்டினக்கும் ஸ்டமணமகும். 
கமங்கயயல் கப் ிடயயடயதமகயத டயன. கமந்டயழதம இந்டணடம், னஸ்யம் 
ணடம்,கயயஸ்டப ணடம் ஆகயத ணடங்கவந அப்டிழத வபத்டக் ளகமண்டு இந்ட-
னஸ்யம்-கயயஸ்டப எற்றுவண ற்டுத்ட ழபண்டுளணன்று ளசமல்கயமர். 
இம்னென்று ணடங்கலம் அனயந்டமளமனயத இந்டயத ணக்கள் எற்றுவணதமக 
னடிதமட ன்கய னடிவுக்கு பந்டபிட்ழமம்” 

ன்று குயப்ிட்டுள்நமர். பினடகர் ணமய ணமமட்டில் (1931) 

இதற்ப்ட்வடளதமட்டி இங்கும் „ணட எனயப்ன‟ டீர்ணமம் 
இதற்ப்ட்டினக்கமம். அப்டிதமதினும் அட என ளமடபம டீர்ணமணமகமத் 
(„ணக்கலக்குள் ந்டபிட ணட உஞர்ச்சயனேன் இனக்கக் கூமட‟) டமன் 
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இனந்டயனக்குழணளதமனயத இஸ்மத்வட ணட்டும் எனயப்ட ன்டமக 
இனந்டயனக்கமட. 

த்டவகத ளமனநில் இந்ட ணட எனயப்னத் டீர்ணமம் இதற்ப்ட்ட ன்வட 
னன்ழ பிரிபமக பிநக்கயனேள்ழநன். 

ணடம், ணட எனயப்ன, ணடணமற்ம் ஆகயதவப குயத்ட ளரிதமனவத சயந்டவதில் 
என ளடமர்ச்சய இனந்டவடழத மம் மர்க்கயழமம். இஸ்மம் குயத்ட அபனக்கு 
ல் னரிடலும், ணரிதமவடனேம் இனந்டட. அடற்கமக அடன் ணீட டமன் ளகமண் 
பிணர்சங்கவந அபர் ந்மநிலும், ந்ட ழமக்கத்டனும் 
ணவத்டபிபில்வ. ல்மபற்வப் ழமழப இந்ட அம்சத்டயலும் அபர் 
கச்சபமபமக, ளபநிப்வதம இனந்டமர். இஸ்மணயல் கந்ட ழம 
சங்கமசமங்கள், னெம்ிக்வககள் குயத்ட அபட பிணர்சங்கவந இன்று 
னஸ்யம்கள் தமனம் ணறுக்கணமட்மர்கள். னஸ்யம் சனக னன்ழற்ம் கனடய 
உவனக்கும் இதக்கங்கள் அவத்டம் இந்ட பிணர்சங்கவந வபக்கழப 
ளசய்கயன்ர். ங்கலக்கு ணட்டும் அடயகமம் இனந்டமல் இங்குள்ந 
டர்மக்கவந ல்மம் மங்கள் இடித்டத் டள்நிபிடுழபமம்  என னக்கயத 
னஸ்யம் இதக்கத் டவபர் எனபர் ழணவதில் கூயதவட மன் ழரில் 
ழகட்டுள்ழநன். 

இஸ்மம் குயத்ட ளரிதமர், வபக்கய ழபறுசய பிணர்சங்கள் 
பிபமடத்டயற்குரிதவப. அபர் வபக்கும் பிணர்சங்கநிழழத ணயகக் 
கடுவணதமட 1500 ஆண்டுகட்கு னற்ட் ளகமள்வககழந கம ழடச 
பர்த்டணமம் கனடமட இன்வக்கும் இங்கும் ளமனத்டணமகக் ளகமள்ந 
னடிதமட ன்ழட. இவட னஸ்யம்கள் னண ற்கணமட்மர்கள். 
டயனக்குர்ஆனும், டீஸ்கலம் (ி ளணமனயகள்) ன்ளன்றும் பனயகமட்பல்ட 
ன்ழட ளமடபம னஸ்யம் கனத்ட. ினும் இடயலும் கூ னஸ்யம் 
சனெகத்டயற்குள் சய மர்வப ணமற்ங்கள் உகநபில் உனபமகய பனபவட 
மன் கபித்ட பனகயழன். ளசன் ஆண்டு கமச்சயதிலுள்ந(மகயஸ்டமன்) 
ீடயணன்ம் என்று 1500 ஆண்டுகட்கு னந்டயத ளயகநின் அடிப்வதில் 
இன்வத ீடய பனங்க சமத்டயதணயல்வ க்கூயதட த்டயரிவககநில் 
பந்டள்நட. இஸ்மனக்கு இன்று அளணரிக்க, அய்ழமப்ித பல்சுகள் 
ளகமடுக்கும் ளனக்கடிகவநக் கடுவணதமக டயர்க்கும்  னஸ்யம் 
சயந்டவதமநர்கலம் கூ இத்டவகத கனத்டக் ளகமண்டுள்நட. அவ்பப்ழமட 
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ளபநிபனம் அபர்கநின் ழட்டிகநியனந்ட ளடரிகயட. ினும் ளனம்மம 
னஸ்யம்கநின் கனத்ட அடபல் ன்ட உண்வணடமன். 

னல்மக்கநின் ஆடயக்கம் குயத்ட பிணர்சங்கலம் ணடயப்ிடுபட, அடன் 
„கவுள்‟ ளகமள்வகவத ணறுப்ட ன்வடப் ளமறுத்ட ணட்டில் ளரிதமரின் 
சயந்டவகள் ளரிடண பிபமடத்டயற்குரிதட. ணடத்வடப் குத்டயவு ளகமண்டு 
அநத்டல் சமத்டயதணல் ன்ழட ன்கனத்ட. சய ஆத்டயக ண்ர்கள், னஸ்யம் 
ண்ர்கள் உட் ங்கள் ணடம் பிஞ்ஜம னர்பணமட ச்சய பிநக்கங்கள் 
அநிப்ட பனக்கம். அடயலும் க்கு உன்மடில்வ. பிஞ்ஜமனம் ணடனம் 
ழபறு ழபறுடவகள். என்யல் அநவு ழகமல் இன்ளமன்வ அநக்கப் 
தன்மட. என்யன் அங்கரகமனம் ற்னம் இன்ளமன்றுக்கு ழபண்டும் க் 
கனடபடம் அபற்யற்குப் ளனவணதன்று. 

ணடம் ன்று பந்டமல் அடயல் கவுள் இனக்கழப ளசய்பமர். கவுள் இல்மட 
ணடம் ட? இப்னக்குப் ிந்டயத உவகப்ற்ய ழசமட இவ ளய ட? இந்ட 
ணடத்டயல் கவுள் இனக்கயமழ  ஆடங்கப்டுபட ன் யதமதம்? இஸ்மம் 
ி ணடங்கநியனந்ட  அம்சங்கநில் ழபறுட்ட ன்வட மனும் 
னவ பற்னறுத்டயனேள்ழநன். ணற் ணடங்கவநப்ழம இப்னக்குப் ிந்டயத 
ீடய பனங்கம ணட்டுழண பற்னறுத்டமணல் இவ்வுக பமழ்பிழழத ீடயனேம் 
சணத்டபம் ணயக்க என சனெகத்வட உனபமக்கும் அசயதல் டயட்ம் உவத என 
ணடம் இஸ்மம் ன்ட அடன் சயப்ன. ளரிதமர் இடவ டேித்ட அயந்ட 
வபத்டயனந்டமர். னிட தமத்டயவ குயத்ட மர்வபதில் இஸ்மம் 
ழபறுடுபவடனேம் அம் சமர்ந்ட பமழ்வப அட பற்னறுத்டபவடனேம் அபர் 
சுட்டிக்கமட்டுபவட ற்கழப மர்த்ழடமம். 

இஸ்மத்டயன் ணீட அபர் ளகமண் அன்ின் பிவநபமக அடிம் ளரிதமர் 
அடயகணமகழப டயர்மர்த்டமர் ன்ழட இபற்யயனந்ட ணக்கு ளபநிப்டுபட. 

இவ ம்ிக்வக இல்மட னம், இடசமரிகள் உட் அசயதல் 
ழமக்கயயனந்டம், சமதகப் மர்வபதின் அடிப்வ திலு இஸ்மவணனேம் 
னஸ்யம் சனெகத்வடனேம் ஆடரித்ட பனபட கண்கூடு. இந்டக் கூட்டு இன்வத 
மசயசச் சூனயல் ணயகவும் இன்யதவணதமட என்று. எவ்ளபமனபடம் ிட 
ல்வவத உஞர்ந்ட ணற்பர்கநிணயனந்ட அபர்கநட ல்வவத ணீய 
டயர்மமட இவஞபழட சரிதமக இனக்கும். மல்த ணஞம் ன்வட டயர்ப்ட 
சுதணரிதமவட இதக்கத்டயன் அடிப்வக் ளகமள்வககநில் என்று. கற்ன குயத்ட 
ணடங்கலக்கு டயம மர்வபவதக் ளகமண்டினத்டல் ளரிதமரிதயன் 
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அடிப்வகநில் என்று. இந்ட பிசதங்கநில் எனபவ எனபர் ண றுத்டக் 
ளகமள்பட ஆழமக்கயதணமக அவணதழபண்டும். இபற்றுக்கு அப்மற்ட் 
ளகமள்வக இவஞவுகவநத் டீர்ணமிப்டமக இந்ட அம்சங்கள் அவணந்ட 
பிமகமட. 

இன்றும் கூ அத்டவகத ிச்சயவகள் ணக்கும் ற்த்டமன் 
ளசய்கயன்.கடுவணதம இந்டத்டப டயர்ப்மநர்கநமக இந்டயத அசயதயல் 
ளபநிப்டும் இடசமரிகள் இன்று குஷ்ன ிச்சயவதிலும் அண்ஞம 
ல்கவக்கனகத்ட டவஞழபந்டர் அயபித்டயனக்கும் உவக்கட்டுப்மட்வ 
டயர்ப்டயலும் ழபறுட்டுள்நர். ல்மபற்யலும் னஸ்யம்கலன் யற்கக் 
கூடித ணிட உரிவணதமநர்கலம் ளரிதமரிதர்கலம் ணஞ டண்வ 
டயர்ப்ில் அபர்கலன் ழபறுட்டுள்நர். இட டபிர்க்க இதமடட. இன 
டப்ினம் னரிந்ட ளகமள்ந ழபண்டிதட. 

4. யமத் 

„ழமணன் டயதமக ணிதல்‟ னும் டைல் கயயஸ்டணஸ் மள் ற்யச் ளசமல் 
பனம் ழமட „உகளணங்கும் அவணடயதிமழ்ந்டயனந்ட ழமட‟ கயயஸ்ட ிந்டமர் 
ன்று கூறும். ிகலக்கு இத்டவகத ழறு பமய்க்கபில்வ ன்ழ 
கூழபண்டும். குனப்னம், ழமனம், அவணடயதின்வணனேம், அயதமவணனேம் 
(„மயயதம‟) டவபிரித்டமடித ழமடயல் ிந்டபர் ிகள். அபட ளடமக்க 
கமச் ளசதற்மடுகநிலும் ிச்சமங்கநிலும் அசடயகமம் ழமக்கயத குயப்னகள் 
டம் ளடன்டுபடயல்வ. சனெக ீடய, சணயவச் சனடமதம் என்வச் 
சவணத்டல் ன்வடத் டமண்டி அபர் வடனேம் ழசபில்வ. ினும் 
ணடீமபிற்குப் னம் ளதர்ந்டின் டயர்ளகமண் யகழ்வுகள் அசயதடயகமத்வட 
ழமக்கய அபவ இட்டுச் ளசன். 

இக்குழுக்கள் டணக்கயவழத சடம ழமரிட்டுக் ளகமண்டினக்கும் டவகவணதற் 
என சணயவச் சனெகம் ன்ட அபர் ணக்கமபிழழத கண் கவுடமன் ன் 
ழமடயலும், அடற்கம அசயதல் டீர்வு குயத்ட சயந்டவ ணடீம பமழ்பிழழத 
உனப்ளற்ட. னழுவணதம ய ணமிதச் சனெகணமகக் கூ உனப்ளற்யமட 
அன்வத சூனயல் இந்ட அசயதல் டீர்வு டபிர்க்க இதமடபமறு 
ணடபனயப்ட்டமகழப இனந்டட. 

ினும் „யஜ்த்‟வடத் ளடமங்கயதழமட இடகுயத்ட டீர்ணமகணம 
மர்வபழதம, ளடநிபமத் டயட்ழணம னம்ணடயம் கயவதமட. ந்டப் ளனம் 
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அசயதல் டயட்ங்கலனும் அபர் கநத்டயல் இங்கபில்வ. அபர் 
டயர்ளகமண் யகழ்வுகநின் டயர் பிவநபமகழப அபட ளசதற்மடுகள் 
டிப்டிதமக பிரிந்ட. சயவடந்ட பழீ்ந்ட ளகமண்டினக்கும் வனத எழுங்கயற்கு 
ணமற்ம னடயத உகு குயத்டத் டீர்க்கணம சயந்டவகள் பிவபில் 
உனப்ளற். ல்மச் ளசதற்மடுகநிலும் க இவபழ அபட னடல் 
னன்னுரிவணதமக அவணந்டமன் ன்டம் குயப்ித்டக்கட. 

ணடீமபிற்குப் னம் ளதர்ந்டடற்குப் ின் ிகநின் ளசதற்மடுகள் அசயதல் 
டன்வண ளத்ளடமங்கயதடற்கு இவஞதமகத் டயனக்குர்ஆின் ளடமினேம் 
ணமத் ளடமங்குகயட. கபிவடகலக்ழக உரித்டம எனவணதின்வண, 

பமர்த்வடகலக்கு பதப்மட உண்வணகவந உவவக்குரித சநணற்று 
ளபநிப்டுத்டல் ன்கய டன்வணகளநல்மம் ழமய் ணயகவும் வனவ சமர்ந்ட 
உவவதமய், ளடநிபம சட் பவவுகநமய், அசயதல் யகழ்வுகள் ணீடம 
கூரித பிணர்சக் கூற்றுகநமய்த் டயனக்குர்ஆன் ளபநிப்த் ளடமங்குகயட. 
இடன் ளமனள் குர்ஆின் இவதிதற் கூறுகள் குவதத் ளடமங்குகயன் 
ன்டல். னிட குர்ஆின் ந்ட என இவ பசத்டயன் அடிமடணமகவும் 
இவதிதழ அவணந்டள்நட ன்று உறுடயச் ளசமல் இதலும். க 
இவபவனேம் அபன் ணீடம ம்ிக்வகவதனேம் ணய்தணமகக் ளகமண்டு 
டயனக்குர்ஆன் கர்ந்ட ளசல்கயட. 

னிடப் ழமரில் (யமத்) இங்குணமறு ணடீமபிலுள்ந னஸ்யம்கவநத் 
டயனக்குர்ஆன் பற்னறுத்டபட உண்வணடமன். „யமத்‟ ன்ட ழமவனேம், 

ளகமவவதனேம், த்டப் ளனக்வகனேம் உள்நக்கயதடடமன். ஆமல் „ஜ்ஹ்த்‟ 

ப்டும் (னீீ)ீ அன ழபர்ச் ளசமல்யன் ளமனள் ளபறும் „னிடப்ழமர்‟ 

ன்வடக் கமட்டிலும் ஆனணம அர்த்டங்கவநக் ளகமண்ட. ஆனேடழணந்டயத 
ழணமடல்கவநச் சுட்டுபடற்கு மநணம ளசமற்கள் அன ளணமனயதில் உண்டு. 
„மர்ப்‟ (னேத்டம்), „சயர்ஆஆ‟ (சண்வ), „ணஅமக்கம‟ (ளமனடல்), „கயமல்‟ 

(ளகமல்லுடல்) னடயத அபற்யல் சய. 

ளபறும் ழமவக் குயப்ிடுபடடமன் டயனக்குர்ஆின் ழமக்கம் ில் 
ழணற்குயத்ட ளசமற்கநில் ழடனும் என்வத் ழடர்வு ளசய்டயனக்கக்கூடும். 
ஆமல் ளடநிபற் அழட சணதத்டயல் ல்ழபறு பநணம அர்த்ட 
சமத்டயதங்கலள்ந „யமத்‟ னும் ளசமல் ழடர்வு ளசய்தப்ட்ட 
குயப்ித்டக்கட. „யமத்‟ ன்ட இஸ்மத்டயல் அய்ந்ட டெண்கநில் என்று 
அல். இஸ்மணயத ணடபிதயன் வணதக்கூறும் „யமத்‟ அல். 
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ஆமல் ழணவத் ழடதத்டயலும் கரவனத் ழடதத்டயலுனள்ந இஸ்மணயத 
ளபறுப்மநர்கள் „யமத்‟ குயத்ட ழர்ணமம கனத்வடழத டணட னெவநகநில் 
யப்ினேள்நர். „இஸ்மணயன் ளபய‟ (___), „இஸ்மணயன் பமள்‟ (___), „ரிசுத்ட 
ளபய‟ (___), „னிட தங்கம்‟ (___) ன்ளல்மம் அபர்கநின் ளடமவக்கமட்சய 
ணற்றும் டயவப்ச் ளசமல்மல்கள் பிரிபவட மம் அயழபமம். ழடிதம 
இத்டவகத ளசமற் ிழதமகங்கள் இல்வ ினும் ணஞித்ம், அர்றன், 

பிதகமந்த் னடயழதமர் ங்குளறும் டணயழ்த் டயவப்ங்கநில் இத்டவகத 
ளடமி எயப்வட மம் உஞ னடினேம். „இஸ்மணயதத் டீபிபமடயகள்‟ 

(யமடயகள்) குனந்வடகள் ளசல்கய ழனந்ட என்வ ளபடி வபத்டத் 
டகர்ப்ட ழமன் கமட்சயகவநத் டணயழ் டயவப்ங்கநில் மம் மர்த்டள்ழநமம். 
இஸ்மம் குயத்ட பக்கயணம னரிடயன் பிவநழப இட. 

இஸ்மத்வடப் ளமனத்டணட்டில் அபிதல், இவதிதல், அசயதல் ச் சக 
டநங்கநிலும் என ல் னஸ்யம் ழமம 

ழபண்டிதபமகவுள்நமன். வனகலம், பீணமபர்கலம் சுண்ப்மட, 

கவுள் வ்பமறு ணிடர்கள் பமன ழபண்டும்  யவத்டமழம அட 
ழமழப ணிடர்கள் பமழ்கய, ீடயனேம் சணத்டபனம் யவுகய என சணயவச் 
சனடமதத்வட இம் ணண்ஞில் வப்டற்கமக என னஸ்யம் இவ்பமறு சக 
கநங்கநிலும் ழமம ழபண்டிதபமக உள்நமன். ழமளமன்று னடிந்டத் 
டயனம்ி பனம்ழமட சயன் “„யமத்‟டயல் இனந்ட ளரித „யமத்‟டயற்குத் 
டயனம்ினேள்ழநமம்”  ிகள் கூயர்  என டீஸ் உவப்வட 
னஸ்யம்கள் அயபர். இன்னும் டந்டயணம, ளபல்படற்குக் கடிணம டயரி 
ம் எவ்ளபமனபனள்லம், ம் எவ்ளபமன சனெகத்டயற்குள்லம் உள்நர். 
அபர்கவந ளபல்பட இன்னும் ளரித கமரிதம், இன்னும் ளரித யமத் 
அடற்குத் ழடவபதமக உள்நட ன்ழட அக்கூற்யன் ளமனநள். 

5. அபர் (ிகள் மதகம்) 

னஸ்யம்கநின் இறுடய ளபற்யவத அபர் ஈட்டித் டந்டயனந்ட ழமடம் 
டயர்கமம் குயத்ழடம டக்குப் ிந்டயத பமரிசு குயத்ழடம னம்ணட வடனேம் 
ளசய்டயனக்கபில்வ. டநிர்பித் ளடமங்கயதினந்ட னஸ்யம் அசுக்கும் ிகள் 
உனபமக்கயக்கமத்ட உம்ணமவுக்கும் ன் ழனம்? இவபமக்குகலம் இி 
இங்கப் ழமபடயல்வ. தமர் அபர்கவந பனயகமட்ப் ழமகயமர்கள்? 

னம்ணட இனந்டழமழட னழு பிசுபமசம் கமட்மட ளழடமய்ன் குடிதிர் 
இிழணலும் கட்டுப்ட்டு இனப்மர்கநம? ளசய்ட ளகமண் எப்ந்டங்கவந 
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அண்வ மடுகள் ணடயக்குணம? வனத இக்குழுப் வககவந அனச் சனெகம் 
னடப்ித்டக் ளகமள்லணம? 

ிகள் ணவந்ட ளசய்டய ணடீம னழுபடம் கமட்டுத்டீளதப் பிதட. அய 
அடித்டக்ளகமண்டு அவபனம் னம்ணடயன் இல்த்வட ழமக்கயனேம் 
ள்நிபமசவ ழமக்கயனேம் டயண்ர். உசமணம வளதடுப்வ னடித்டக் 
ளகமண்டு பீர்கலன் ஏழமடி பந்டமர். அனக்னம் ஏடிபந்டமர். னம்ணடயன் 
னகத்டயல் னத்டணயட்மர். பிவ ளசமன்மர். ள்நிவத ழமக்கய அகன்மர். 
அங்ழக கூடிதினந்ட ணக்கள் னன் உணர் ஆழபசணமக உவதமற்யக் 
ளகமண்டினந்டமர். ிகள் சமகபில்வ ன்று அபர் கூயக் ளகமண்டினந்டமர். 
ழணமசஸ் சயமய் ணவக்குச் ளசன்ட ழம னம்ணட அல்மஹ்பிம் 
ளசன்றுள்நமர். அபர் பந்டபிடுபமர். னம்ணட ளசத்டடமகச் ளசய்டய ப்ித 
ளமய்தர்கநின் வககவநனேம் கமல்கவநனேம் ளபட்டி யபமர். அனக்மல் 
உணவ அவணடயப்டுத்ட இதபில்வ. உணவச் சற்ழ எடக்கயபிட்டு னன் 
ளசன் அனக்ர் உஞர்ச்சய டடம்னம் னகத்டன் அபர்கள் னன் கஞளீன்று 
ழசத் ளடமங்கயமர். 

கஇவபவத் டபி ழபறு தமவனேம் பஞங்கமகமட ன்வட 
பமழ்மளநல்மம் கற்ித்டபல்பம னம்ணட. இவபனுக்கு அநிக்க 
ழபண்டித ணகயவணவத ணிடர்க்கு அநிக்கமகமட த் டயனக்குர்ஆன் 
ச்சரிக்கபில்வதம? ல்ழமவனேம் ழமத் டமனும் ன்மபட எனமள் 
இக்கக்கூடித ணிடன்டமன் ன்வட னம்ணட டயனம்த் டயனம்ச் 
ளசமல்பில்வதம? கயயஸ்டபர்கள் சுவப பஞங்குபட ழம னஸ்யம்கள் 
ம்வண பஞங்கமகமட ன்வட பற்னறுத்டபில்வதம? னம்ணட 
சமகபில்வ  ம்னபட அபர் குயத்ட அடிப்வ உண்வணளதமன்வழத 
ணறுப்டல்பம. ஆமல் இவபன் எனபழ பஞக்கத்டயற்குரிதபன்  
னஸ்யம்கள் ம்னம் பவ னம்ணடயன் ளதர் பமழும். “அன்மர்ந்ட ணக்கழந, 

னம்ணவட தமழனும் பஞங்குபரீ்கநமதின் அபர் இழடம இந்டபிட்மர். 
அல்மஹ்வப பஞங்கயரீ்கநமமல் அபன் உதினினக்கயமன். அபன் 
ணஞத்வட அயதமடபன்” ன்று கூயத அனக்ர் உத் ழமரில் னம்ணட 
ணஞனற்டமகப் பித படந்டயவத அடுத்ட இக்கப்ட் டயனக்குர்ஆன் 
பமசகங்கநமகயத, “னம்ணட என டெடர் ணட்டுழண. யச்சதணமக அபனக்கு 
னன்னம் டெடர்கள் ர் பமழ்ந்ட ளசன்றுள்நர். அபர் ணஞணவந்டமல் 
னந்டயத பமழ்க்வகக்கு ீங்கள் டயனம்ிபிடுபரீ்கநம?”(3:144) ன்பற்வ 
ஏடயதழமட சுற்யதினந்ழடமர் அவணடயதவந்டர். 
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உணர் ளமறுங்கயப் ழமமர். “தம அல்மஹ்! அனக்ர் இவடச் ளசமன் ழமட 
மன் பமதவத்டப் ழமழன். இவத்டெடர் உண்வணதிழழத இந்டழமமர் 
ன்வட அயந்டழமட ன் கமல்கநமல் ன்வச் சுணக்க இதபில்வ. மன் 
டநர்ந்ட பழீ்ந்ழடன்” ன்மர் ின்ர் உணர். னம்ணடக்குப் ின் உம்ணமபின் 
டவவணவத ற்ட தமர் ன்வட அவ்பநவு நிடமக னடிவு ளசய்த 
இதபில்வ. னம் ளதர்ந்ட பந்ட குவயகநில் தமனம் இப்ளமறுப்வ 
ற்ட ணடீமபமசயகலக்கு குயப்மக கஸ்ஜ் குத்டயனக்குப் ிடிக்கபில்வ. 

னம்ணடயன் னடல் ிரிடயயடயதமக, னடல் கீமபமக – அன்சமரிகநில் 
எனபம அத் இசப்ன் உமடமவபழத ழடர்வு ளசய்த ழபண்டும் ன்கய 
யவப்மட்வ அபர்கள் டுத்டர். அழட ழத்டயல் னம் ளதர்ந்டயனந்ட 
குவயகநில் ளனம்மழமர் அனக்ர் டமன் அப்ளமறுப்னக்கு ற்பர் க் 
கனடயர். உணனம் கஸ்ஜ் குத்டபர்கநிம் ன்ளன்றும் வக ளகமண்டினந்ட 
ணடீமபமசயகநம அவ்ஸ் குத்டமனம் கூ அனக்வ ஆடரித்டர். 
னம்ணடயன் குடும்டமர்கள் அீ, அப்மஸ், பநர்ப்ன ணகின் ணகமகயத 
உமணம, உடபிதமநனள் எனபம யக்மன் ஆகயழதமனவத பினப்ம் 
ணட்டும் ழபறுபிடணமக இனந்டட. அபர்கள் னம்ணடயன் ணனணகன் அீவத 
னடல் கீமபமக்க பினம்ிர். ினும் அபர்கலக்குப் ளரித அநபில் 
ளபநி ஆடபில்வ. 

ந்டங்கவநக் ளகமலத்டய வபத்டக்ளகமண்டு இவு னழுபடம் பிபமடம் 
ந்டட. ணடீம களங்கம் ணக்கள் ணத்டயதில் இழட ழச்சமக இனந்டட. 
ிகநின் உல் ஆதிமபின் படீ்டில் கயந்டட. னம் ளதர்ந்ட பந்டள்ந 
குவய எனபர், உடபிதமநர்கநில் எனபர்  இட்வத் டவவண 
இனக்கமழண  என ணடீமபமசய னன்ளணமனயந்டமர். ல்ழபறு 
இக்குழுக்கலம் டத்டம் டவபர்கவந (உணம)த் ழடர்வு ளசய்ட கூட்மட்சய 
அவணக்கமம் ன்கய கனத்டம் கூ ளணமனயதப்ட்ட. னம்ணட 
உனபமக்கயத உம்ணமவப அட பீப்டுத்டய பிடும்  கூய அனக்னம் 
உணனம் அவட ணறுத்டர். என்யல் அவபனம் உன் ட்டினந்டர். கனத்ட 
ழபற்றுவணதமல் ற்டும் ிநவு ல்ழமனக்குழண ஆத்ட ன்டடமன் அட. 
ழடர்ந்ளடடுக்கப்டுபர் ல்ழமமலும் ணடயக்கப்க் கூடிதபமக இனக்க 
ழபண்டும். அன்சமரிகநில் பனம் ழடர்வு ளசய்தப்ட்மல் ணடீமவுக்கு 
ளபநிழத இனப்பர்கள் அபட ஆவஞவத ற்மர்கநம ன்ட அய்தம். டம் 
ழபர்கவந இனந்ட ீண் மநமய் னம் ளதர்ந்ட பந்ட குவய எனபழ 
ளமனத்டணமக இனக்க இதலும். உணர் அல்ட அனஉவடம இனபரில் 
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எனபவத் ழடர்வு ளசய்தமழண ன்மர் அனக்ர். இறுக்கணமபமகவும் 
கடுவணதமபமகவும் அயதப்ட் உணரின் ளதர் அவ்பநவு உற்சமகணமக 
ற்கப் பில்வ. உணழ அனக்வ னன்ளணமனயந்டமர். அனக்ழ ிகநின் 
ிடயயடய (கீம)  இறுடயதில் னடிபமதிற்று. அீனேம் உபிர்கலம் 
இம்னடிவப ற்வடத் டபி ழபறு பனயதில்வ ன்மட. 

ழடர்ந்ளடடுக்கப்ட் அனக்ர் ணக்கள் டயவந ழமக்கயப் ழசமமர்: 

“உங்கள் ணீட க்கு அடயகமம் அநிக்கப்ட்டுள்நட. (இடன் ளமனள்) உங்கநிற் 
சயந்டபன் மன் ன்டல். மன் ல்ட ளசய்னேம் ழமட க்கு உடவுங்கள். 
டீவணகள் ளசய்ழபமதின் டயனத்டங்கள். பிசுபசயத்ட எழுகுடழ சத்டயதம். 
டழமகம் ளசய்பழட ளமய்வண. உங்கநில் ம் குவந்டபழ ன் கண்ஞில் 
ம் பமய்ந்டபர். அல்மஹ்பின் பினப்ழமடு மன் அபனக்கம 
உரிவணகவநப் ளற்றுக்ளகமடுக்கும் பவ (இட ளடமனம்). உங்கநில் ம் 
ணயகுந்டபர் ன் கண்ஞில் ணற்பமகழப ளடரிபமர். அல்மஹ்பின் 
பினப்னன் அபரிணயனந்ட ிரின் உரிவணகவந மன் ஈட்டிக்கமக்கும் பவ 
மன் அல்மஹ்வபனேம் அபட டெடவனேம் ின்ற்ய க்கும் பவ ீங்கள் 
ன்வப் ஞிந்ட வுங்கள். மன் அல்மஹ்வுக்கும் அபட டெடனக்கும் 
ஞிந்ட க்கமடழமட ீங்கள் ன்வப் ஞித ழபண்டிதடயல்வ. 
ளடமழுவகக்கு ழுங்கள். அல்மஹ் உங்கள் ணீட கனவஞ கமட்ட்டும்”. 

அவபனம் ழுந்டர். ிகநின் உல் அக்கம் ளசய்தப்டுபட குயத்ட 
யவவு ழுந்டட. 

ிகநின் னென்று னடல்பிதனம் அபட ணகன் இப்மீனம் அக்கம் 
ளசய்தப்ட்டினந்ட கர அல்-கர்கத்டயல் அபர்கநின் உனழக அக்கம் 
ளசய்தமளணச் சயர் கூயர். ணக்கமபில் அக்கம் ளசய்தமம் வும் ி 
இவத்டெடர்கவநப் ழம னசழணயல் அக்கம் ளசய்தமம் வும் கூச் 
சயர் கூயர். ள்நிபமசயல் அக்கம் ளசய்தமம் ன்ட சயரின் கனத்டமக 
இனந்டட. இவத்டெடர்கவந அபர்கள் இந்ட இத்டயழழத அக்கம் ளசய்த 
ழபண்டுளண ிகள் கூயதடமக அனக்ர் யவவு கூர்ந்டமர். அக்கனத்ட 
ற்கப்ட்ட. அீனேம் உபிர்கலம் அபச அபசணமக இம்னடிவப 
ழணற்ளகமண்டு ஆதிம கூ அயதமணல் அபட படீ்டிற்குள் கப்ர் (அக்கக் 
குனய) ழடமண்ப்ட்ட ன்ளமன கனத்டம் உண்டு (ணமக்யம் ழமடின்சன்). 
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அீனேம் ளனங்கயத உபிர்கலம் னம்ணடயன் உவக் குநிப்மட்டிர். 
க்கமஞம் ளகமண்டும் இவத்டெடரின் உல் ளபநிழத ளடரிதக்கூமட 
ன்டமல் அஞிந்டயனந்ட ஆவனேழழத அபர் உல் குநிப்மட்ப்ட்ட. 
னென்று டஞிகநமல் அபர் உல் ழமர்த்டப்ட்டு கடவுகள் டயக்கப்ட். 
ணடீத்ட ணக்கநவபனம் சமரிசமரிதமய் பந்ட ிகலக்கு இறுடய ணரிதமவட 
ளசய்டர். சயறுசயறு குழுக்கநமக „மம‟ (இறுடய)த் ளடமழுவக ளசய்டர். 
ிகள் அஞிதக்கூடித சயபப்ன ய ழணமவ என்வ கப்னக்குள் பிரித்டின் 
அீனேம் உபிர்கலம் ிகநின் உவ இக்கயர். குவயகநிழழத 
னகழ் ளற்பனம் உக பமற்யன் டயவசவத ணமற்யதவணத்டபனணம 
னம்ணட இப்ன் அப்டல்மஹ்பின் உல் சுப்மட ச்வசச் ளசங்கற்கவநக் 
ளகமண்டு ல்க்கம் ளசய்தப்ட்ட. 

அனக்ரின் டவவணவத (632-634) னடயல் அீ ற்கமடழமடம் பிவபில் 
அபர் சணமடமணமக ழபண்டித யவ ற்ட்ட. இண்ழ ஆண்டுகநில் 
அனக்ர் ணவந்டமர். அடுத்ட கீம உணர் (634-644). ின்ர் உத்ணமன் (644-656) 

கீம ஆமர். இறுடயதில் 656ம் ஆண்டு மன்கமபட கீமபமக அீ 
ளமறுப்ழற்மர். இபர்கள் மல்பரின் ஆட்சயக் கமத்வட னன்ணமடயரிதம 
ளமற்கமளண னஸ்யம்கள் ணடயக்கயன்ர். னம்ணடயன் 
ளகமள்வககநியனந்ட இம்ணயனேம் பழுபமணல் „சரிதமக பனய த்டப்ட் 
கீமக்கள்‟ („யடென்‟)  இபர்கள் அவனக்கப் டுகயன்ர். என னஸ்யம் 
ஆட்சயதமநர் ளகமடூணமபமக இனக்கமமட ன்வட அீ அடயகம் 
பற்னறுத்டயமர். என னஸ்யம் அசர் இவபனுக்குக் கரழ்ப்டிந்டபர். டட 
ணக்கலக்குச் சணணமகக் கனடப்டுபர். வனகலக்கும் அமவடகலக்கும் 
ப்ழமடம் ளசபி சமய்ப்பர். ஆம்த்டயன் அடிப்வதிழம ழபறு ந்ட 
பவகதிலுழணம என ஆட்சயதமநர் டன்வ ணக்கநிணயனந்ட ிரித்ட யறுத்டயக் 
ளகமள்நகூமட. ப்ழமடம் ணக்கநின் குவகவநக் ழகட்க அபர் டதமமதினக்க 
ழபண்டும். 

ல்ம னஸ்யம் அசர்கலம் அப்டிதினந்டர் ன்ழம இன்வத னஸ்யம் 
அசுகள் இக்ளகமள்வககவநப் ின்ற்யப் ளசதல்டுகயன் ன்ழம இடற்குப் 
ளமனநல். 

ினும் அவ்பப்ழமட னஸ்யம் அசர்கள் டமம் இஸ்மணயத பனயதிழழத 
ஆட்சய ளசய்படமக யறுப ழபண்டித அபசயதனம் இனந்டட. சயலுவபப் 
ழமர்கநின் கமத்டயத னஸ்யம் ணன்ர்கநமகயத டைர் அத்-டயன், சமடயன் 
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னடயழதமர் வனகலக்கு பமரி பனங்கயதடம், இஸ்மணயதக் ழகமட்மட்டின்டி 
பரிச் சரர்டயனத்டம் ளசய்டடம், ணக்கள் நிடயல் அடகக் கூடிதடமக இனந்டடம் 
குயப்ித்டக்க. இஸ்மணயத பனயதில் ஆட்சய இல்வ க்கூய ணக்கள் 
அசுகவநத் டெக்கய யபடற்கும் இக்ளகமள்வககள் யதமதம் கற்ித்ட. ம் 
கமத்டயத ஈமித ணன்ர் ம டெக்கய யதப்ட்ட இடற்ளகமன 
டுத்டக்கமட்டு. 

னம்ணட டன் ழடமனர்கலக்கு ணயகச் சயந்ட ஆலவணவதனேம், திற்சயகவநனேம் 
அநித்டயனந்டமர். னடல் மன்கு கீமக்கலம் டத்டம் அநபில் 
சயப்னக்குரிதபர்கநமகவும் உம்ணமவபக் கட்டிக் கமத்டபர்கநமகவும் இஸ்மணயத 
அவச பிரிபமக்கயதபர்கநமகவும் இனந்டர். ிகள் ணவந்ட இன 
பமங்கலக்குப் ின் ற்கழப டயட்ணயட்டினந்டடி உசமணமபின் டவவணதில் 
சயரித மட்டு ல்வவத ழமக்கயப் வகள் னப்ட். வளதடுப்வக் 
வகபிழபம டவவணவத ணமற்ழபம அனக்ர் அனுணடயக்கபில்வ. அழட 
ஆண்டு ளசப்ம்ரில் கமயத் டவவணதில் ளசன் வ அழித டயர்ப்ன 
என்வ அக்கய பந்டட. உம்ணமபியனந்ட ிரித த்டித்ட ல்ழபறு 
குழுக்கள் ணீட அப்ழமட ளடமடுக்கப்ட் ழமர்கள் „ரித்டம‟ ப்டும். ர் 
டம்வணப் னடயத இவத்டெடர்கள்  அயபித்டக் ககம் ளசய்தத் 
டபங்கயதழமட னஸ்யம்கள் அபர்கவந ளபன்ர். அன னழுபடம் 
இஸ்மணயத ஆட்சயவத அனக்ர் உறுடயப்டுத்டயமர். உணரின் ஆட்சயக்கமத்டயல் 
னஸ்யம் வகள் ஈமக், சயரிதம, கயப்ட பவ ளபற்ய ளகமண். கடீஸ்சயதம 
ழமரில் (637) மசரகப் வவதனேம் அபர்கள் ளபற்ய ளகமண்ர். ணடீம 
கப் ள்நிபமசயல் மசரகப் ழமர்க் வகடய எனபமல் உணர் சமய்த்ட 
பழீ்த்டப்ட் (644) ின்ர் உத்ணமன் இப்ன் அஃன் கீம ஆமர். 
வசமண்வன்கநிணயனந்ட வசப்ஸ் வகப்ற்ப்ட்ட இபட 
கமத்டயல்டமன். ப ஆப்ரிக்கமபில் டயரிழமய (யிதம) பவ னஸ்யம் 
வகள் ளசன். 

ினும் சய டயர்ப்னகநின் பிவநபமக உம்ணமவுக்குள் ற்ட் ககத்டயல் 
அன பீர்கள் சயர் உத்ணமின் நித இல்த்வட னற்றுவகதிட்டு அபவக் 
ளகமன்ர். ககக்கமர்கள் அீவதப் னடயத கீமபமக்கயர். னம்ணடக்குப் 
ிந்வடத டைமண்டுகநில் இஸ்மணயதப் ழசு இணதம் னடல் வஸீ் 
பவ பிதட. ினும் டமம் ளபற்யளகமண் மடுகநில் இஸ்மத்வடத் 
டயஞிப்ட அபர்கநின் ழமக்கணமக இல்வ. 700 ம் ஆண்டு பமக்கயல் 
இஸ்மனக்கு ணமறுபட சய ஆண்டுகள் டவ ளசய்தப்ட்டினந்டட கூ 
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உண்டு. ினும் ப்னடற்குரித ணடம் ன்டமல் கீமக்கள் டவவத 
பிவபில் த்ட ளசய்டர். இஸ்மனக்கு அவனப்ன பிடுத்டர். ண்ஞற் 
ணக்கள் இஸ்மணமதிர். ணத்டயத கயனக்கு ணற்றும் ப ஆப்ரிக்க ணக்கநின் 
ழடவபகவநத் டயனக்குர்ஆன் யவழபற்யதட. 

ளடமர்ந்ட ளபற்யகள், இந்டயதம, இந்ழடமழசயதம, ஆப்ரிக்கம  ழபறுட் 
ல்ழபறு கமச்சமங்கலக்கு இஸ்மத்வடக் ளகமண்டு ளசல்லுடல். அந்டக் 
கமச்சமங்கநியனந்ட பற்வப் ளற்றுக் ளகமள்லடல் ன்டமக இஸ்மம் 
ளடமர்ந்ட பமற்றுனும் னபிப்ப்னகலனும் என உவதமவ 
யகழ்த்டயக்ளகமண்ழ இனந்டட, இனந்ட ளகமண்டினக்கயட. சுன்ம, யதம, சுஃி 
ப்  உள் ணனகள் உனபம ழமடம் இவப டவும் உம்ணம ன்னும் 
கனத்டமக்கத்டயயனந்ட ினபில்வ. உம்ணமபினூமகழப னஸ்யம் 
இவதிதல்கள் அவத்டம் அவணந்ட. கயயஸ்டப, னத்டத் டபிகவநப் 
ழமல்மட இபர்கநில் பனழண உகயதயயனந்ட, டமர்த்டத்டயயனந்ட 
பிகய யற்கபில்வ. ணிட பமழ்பியனந்ட எடங்கபில்வ. உவகனேம் 
பமழ்வபனேழண இவத் ழடயன் கநணமக அபர்கள் ற்றுச் ளசதல்ட்ர். 

இந்ட இவளயக்கு டுத்டக்கமட்மக அபர்கள் னன் ிகநின் பமழ்வு 
இனந்ட பனயகமட்டிதட. மன் அடிக்கடி இந்டையனூமக கூய பனபவடப் ழம 
அபர் சமடமஞ என ணமனுமக, ணமனுத்டயன் அவத்ட ஆசமமசங்கள், 

யவகள், குற்ங்கள் ணகத்டம ண்னகள் ஆகயதபற்ழமடு பமழ்ந்டமர். 
பமற்யயனந்ட எடங்கமணல் அடயல் டவதிட்மர். ளயணயக்க என பமழ்வப 
பமழ்ந்ட கமட்டிமர். அம் யவந்ட என அசயதவச் ளசதல்டுத்டயமர். 
ணமடயரிதம இஸ்மணயத ஆட்சய என்வ யறுபிக் கமட்டிமர். இவத்டெடர் 
னம்ணடயன் ணீடள்ந அன்ினூமகவும் னஸ்யம்கநிவழத சழகமத்டபம் 
யவமட்ப் டுகயட. சமடமஞர்கநிலும் சமடமஞமக அபர் பமழ்ந்டயனந்ட 
ழமடம் அபர் ளபறும் சமடமஞர் அல்ர். அபர் என னன்ணமடயரி. 
ளடய்பமம்சம் ளமனந்டயதபமக அபவக் கனடமட ழமடம் னஸ்யம்கள் 
அபவ என னழுவணதம ணிடமக (___) ழசயக்கயன்ர். ணடயக்கயன்ர். 
அபர் பமழ்ந்ட கமத்டயல் ழடரீ், கமி னடயதபற்வப் னகயதபல் 
ன்டமல் டமங்கலம் அபற்வப் னகமட னஸ்யம்கள் உண்டு. 

னம்ணடயன் ளதவ உச்சரிக்கும் ழமளடல்மம் „அல்மஹ்பின் ஆசயனேம் 
அவணடயனேம் அபர் ணீட கபிதட்டும் (சல்…)‟ ன்று ழசர்த்டச் ளசமல்கய 
பனக்கத்வட அபர்கள் கவிடிக்கயன்ர். (இந்டையல் இம்னவ கவிடிக்கப் 
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மவணக்கமக னஸ்யம் ழடமனர்கள் ன்வ ணன்ிக்கட்டும்) இவபனுக்கு 
னழுவணதம டயப்னவத என ணிடம் அபனவதட. இவனேகயற்கு 
னழுவணதம டயப்னவதபர் அபர் ன்டமழழத அபர் ழுடப் டிக்க 
அயதமட உம்ணய ிதமகக் கனடப்டுகயமர். „கல்பி ன்னும் ல்கல் 
ிவனத்டம்‟ ன்கய ணமஞிக்கபமசகம்டமன் இங்கு யவவுக்கு பனகயட. 
ழப எவ்ளபமன னஸ்யனக்கும் னம்ணவடப் ழமவும் அபர் பிடயத்ட 
ளயகலக்கு ற்வும் பமழ்பளடன்ட இவபனுக்கு அனகமவணதிற் 
ளசல்பழட. ழபடமன் ட்டு, என்டமம் டைற்மண்டுகநில் னஸ்யம் 
அயஜர்கள் இஸ்மணயதப் ழசு னழுபடயலும் அவந்ட டயரிந்ட னம்ணட 
பமழ்ந்டவடனேம் ழசயதவடனேம் குயத்ட அடயகமனர்பணம டகபல்கவநத் 
டயட்டித் ளடமகுத்டர் (டீஸ்). டயனக்குர்ஆனும் டீஸ்கலழண ின்மவநத 
இஸ்மணயதச் சட்த்டயற்கு (ரிதத்) அடிப்வகள் ஆதி. 

என குயப்ம கமத்டயல் பமழ்ந்ட அன்வத அீடயகவநனேம், 

எடுக்குனவகவநனேம் டயர்த்டப் ழமமடிதபர் அந்ட நித ணிடர். என 
சமடமஞ எட்க ழணய்ப்மக பமழ்வபத் ளடமங்கய உவக ணமற்யதபர். அபர் 
பனய இங்கயத டயனக்குர் ஆன் இன்வக்கும் எடுக்கப்ட் ணக்கலக்கு அீடயவத 
டயர்த்டப் ழமமடும் உத்ழபகத்வட அநிக்கும் ளசய்டயகவநத் டமங்கய இழடம 
ம்னன் பிரிந்ட கயக்கயட. அீடயகள் டன் ளதரிமமலும் அவட 
டயர்ப்ழட என னஸ்யணயன் கவண. இவ பனயதியனந்ட பிகயச் ளசன்மல் 
டன்வழத டெக்கய யதத் டதங்கமகமட  னடல் கீம அனக்ர் 
ளசமன்ட ளபறும் பமர்த்வடகநன்று. 

அழடம ணடீமபில் அண்ஞல் அக்கம் ளசய்தப்ட் அந்ட நித குடில் இன்று 
அங்கரிக்கப்ட் என ணசூடயதமக எநி பசீய யற்கயட. னஸ்யம் அசர்கள் 
அடற்கு பமரி பனங்கய அனகுடுத்டயனேள்நர். அனகயல் அனக்னம் உணனம் 
டதில் ளகமள்கயன்ர். சுவுக்கும் கூ அங்ழக என இம் 
எடக்கப்ட்டினப்டமக என ம்ிக்வக. ஜ் ளசல்லும் தமடரீகர்கள் 
ணடீமவுக்குச் ளசன்று ிகநின் அக்கத் டத்வடத் டரிசயப்ட பனக்கம். 
ஆமலும் அபர்கள் அங்ழக பிழுந்ட பஞங்குபடயல்வ. சமகும் டறுபமதில் 
கூ டக்குப் ின் டட கல்வ பஞக்கத் டணமக ணமயபிக் கூமட  
உறுடயதமகச் ளசமல்யச் ளசன்பல்பம ிகள். 

ஆமலும் அபர் அக்கணமதினக்கும் ள்நிவதத் டரிசயக்கமணல் ளனம்மழமர் 
பனபடயல்வ. மன் இந்ட ின்ன தமர் எனபர் ன்வ பந்ட மர்த்டமலும் 
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அட மன் உதினன் இனந்டழமட பந்ட மர்த்டடற்குச் சணம்” ன்ல்பம 
னம்ணட ளசமல்யனேள்நமர். 

னம்ணவட அயந்ட தமனக்கும் அந்ட ஆவச இனக்கழப ளசய்னேம். க்கும் 
கூத்டமன். இன்ம அல்மஹ். 


