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வதரன்ணரண ஶங்கள் 
 

ல்ஶனரர் ரழ்க்ஷகிலும் வதரன்ணரண ஶம் அஷணண்டு. ன் கடந் கரன ரழ்க்ஷகஷ 
தின்ஶணரக்கறப் தரர்ப்தபேக்கு இண வதரபேந்ணம். ரன்  தள்பிில் தடித் ரட்கள் வதரன்ணரண ஶம் ன்று 
எபேர் வ ரல்லுரர். தன ஊர்களுக்கு ரற்நனரகற ரழ்ந்ர் , எபே குநறப்திட்ட ஊஷ றஷணவுதடுத்ற 
ரன் அங்கு ரழ்ந் ரட்கள்ரன் ன் ரழ்ில் வதரன்ணரண ஶம் ன்று கூறுரர். தல்ஶறு 
ஷடகஷபபம், றர்ப்புகஷபபம் ீநற, ரன் ிபேம்திப் வதண்ஷஶ கம் திடித்ணரன் வதரன்ணரண 
ஶம் ன்று எபேர் வ ரல்லுரர். ரன் வரடங்கற வரறல் தன பேடங்கபரக ந் றஷனில் 
இபேந்ண, எபே கட்டத்றல் சூடு திடிக்க ஆம்தித்ஶதரண அஷஶ அர் வதரன்ணரண ஶம் ன்று எபேர் 
வ ரல்லுரர். இப்தடி  ரர ணிர்கள் ரழ்க்ஷகில் வதரன்ணரண ஶம் ன்தண அர்கள் 
சூழ்றஷனக்கு ற்த ரறுதடுகறநண. இப்ஶதரண அன்ஷண தக்ர்களுக்கு பேஶரம். அன்ஷண இபேந்ஶதரண 
அஷ தரல்கணி ரி ணம் வ ய்ர்கள் அஷஶ ன் ரழ்க்ஷகில் வதரன்ணரண ஶம் ன்று 
வ ரல்லுரர்கள். அன்ஷண  ரறரணதின் அரிடம் ந்ர்கள் அஷப்தற்நறக் ஶகள்ிப்தட்ட ஶம் , 
அஷப்தற்நற புத்கத்ஷப் தடித் ஶம், அபேக்கரக உள்ப றரண ஷத்றற்கு ந் ஶம் 
ன்நறற்ஷந ல்னரம் வதரன்ணரண ஶரகக் கபேணரர்கள்.    

ரழ்க்ஷகில் இன்தரண ஶத்ஷ ட்டும் வதரன்ணரண ஶம் ன்று ரம் வ ரல்ற்கறல்ஷன . 
ரம் ரழ்க்ஷகில்  ரிரண படிஷ டுக்கும் ஶபம் அர் ரழ்க்ஷகில் த்ரன் வ ய்கறநண . 
இப்தடி பக்கறரண ஶரக உள்ப  ந்ர்ப்தங்கஷப ல்னரம் ரம் வதரன்ணரண ஶம் ன்று 
வ ரல்னனரம்.  உரரக தகரன் அனறப்பூர்  றஷநினறபேந்ண வபிில் ந்ரர். ந்ர் 
ஶற்வகரண்டு ன்ண வ ய்ண ன்று ஶர றத்ண வகரண்டிபேந்ரர். அப்ஶதரண அர் உள்ஶபிபேந்ண அ ரீரி 
என்று ழுந்ண , உனஷக உய்ிக்க புணஷக்கு வ ன்று ஶரகம் வ ய் ன்று கட்டஷப இட்டண. அந்  

அ ரீஷ தகரன் றத்ரர். அன்தடி அர் புணஷக்குச் வ ன்நரர். அப்தடி அர் அந் அ ரீரிின் 
வ ரற்தடி டந்ண வகரண்டண அபேக்கு ட்டுறன்நற உனகறற்ஶக வதரன்ணரண ஶரக அஷந்ண . 
அம்ரறரிஶ ஶபேஜற ற்றும் தட்ஶடல் இபேபேம் க்கலல் வரறல்ரன் வ ய்ண வகரண்டு இபேந்ரர்கள் . 
அர்கஷப  ந்றத் கரந்றஜற அர்கள் க்கலல் வரறஷன ிட்டுிட்டு ரய் ரட்டிற்கு ஶ ஷ வ ய் 
அஷத்ரர். அஷ அர்கள் இபேபேம் ற்றுக் வகரண்டண இந்ற ரட்டிற்ஶக வதரன்ணரண ஶரக 
அஷந்ண. இன்று இந்றரில், M.S. சுரறரன் அர்கள் உவுத் ணஷநில் திதன ிஞ்ஞரணிரக 
உள்பரர். அர் இபம் றல் I.P.S. ஶர்ில் வற்நறப் வதற்நரர். அர் அப்தரஶர அர் ஶதரலீஸ் 
அறகரரிரக பேரர் ன்று றஷணத்ரர். ஆணரல், சுரறரன் அர்கஶபர ஶதரலீஸ் ணஷநக்குப் 
ஶதரகரல் றழ்ரடு ி ர தல்கஷனக்ககத்றல் ி ரக் கஷன தடித்ண, ி ரத்றல் 
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ஆரய்ச் றரபரக உபேவடுக்கப் ஶதரரக அநறித்ரர். அப்தடி எபே படிஷ அர் டுக்கரல் 
வறும் கரல் ணஷந அறகரரிரகப் ஶதரிபேந்ரர் ன்நரல், ரடு எபே ஷன றநந் ிஞ்ஞரணிஷ 
இந்றபேக்கும். ஆணரல் அப்தடி எபே படிஷ டுக்கரல் ி ரத் ணஷநக்கு அர் ந்ண ரட்டிற்கு 
எபே வதரன்ணரண ஶரகும்.   

 றன ஶதபேக்கு அர்களுஷட அற்புரண கு ிஶ ங்கள் வபிபேம் ஶம் வதரன்ணரண 
ஶரக அஷகறநண. ணக்கு ரகறிட்டரல் ன்ஷண வதண் தரர்க்க ந் னுக்கு ன் ங்ஷகஷ 
அனங்கரித்ண அனுப்தி வதண்ிற்கறபேந் தந் ணப்தரன்ஷ அளுஷட குடும்தத்றற்ஶக வதரன்ணரண 
ஶரக அஷந்ண. வணன்நரல் ித்ஷ அநறந் ன் அப்தடி தந் உள்பம் வகரண்ட பத்ஷப 
ரன் ந்ண, ன் ம்திக்கு ங்ஷகஷ ம் படித்ரன். வதண் தரர்க்க ந் டீ்டினறபேந் 
 றறுனுக்கு ன் வ னில் பூணூல்  டங்ஷகபம் வ ய்ரன். வதரணரக ணக்கு வரிந்பேக்கு 
ரழ்க்ஷகில் ல்னண டந்ரஶன ணறல் வதரநரஷ ழுணண்டு. அடுத்ர்களுக்கு குஶத  ம்தத்ண 
ந்ஶதரணம் ன் ணம் வதரநரஷரல் தரறக்கப்தடரபேம் உண்டு. அப்தடிப்தட்டபேக்கு அந் ஶம் 
வதரன்ணரண ஶரக அஷணபண்டு. வதரணரக ரம் ரஷத் றட்டிணரலும் றட்டிஷண வதறுதபேக்குக் 
ஶகரதம்ரன் பேம். அறலும் றபே ரய்ப்ஷதக் வகரடுக்கும் வதரழுண அந் ரய்ப்திஷணப் வதநப் 
ஶதரகறன்ந வதண்ஶ அஷண கண்டதடி றட்டுகறநரள் ன்நரல், ரங்க படிர அரணபம், 
ஆத்றபம்ரன் பேம். அப்தடி டக்கரல் அந் ஶத்றலும் அள் றட்டிறல் எபே உண்ஷ 
இபேக்கறநண ன்று அந் உண்ஷஷ ற்று ன் ணஷ ரற்நறக் வகரள்கறஶநன் ன்தணின் உள்பம் 
எபே வதரன்ணரண உள்பரகும். ரன் வ ய் ஶண்டி ஶஷனஷ ணக்கரக வ னவு வ ய்ண எபே 
உநிணர் வ ய்பம்ஶதரண அந் வ னஷ ரன் ற்று உநிணபேக்குப் தத்ஷத் றபேப்தித் பேகறன்ந 
ணிர் வதரன்ணரண ணிரரர். ன்ீண அணறு கூநற கரத்றணரல் வரறல் வகட்டு, 
ஷ்டத்றனரழ்ந்ண,  றரனரகறப் ஶதரணஷப்தற்நறக் ஶகள்ிப்தட்டு  ந்ஶரப்தடரல், அந் 
சூழ்றஷனிலும் றரிஷ ீண்டும் றறர்த் பலும் உள்பம் வதரன்ணரண உள்பம் . அப்தடிப்தட்டர் 
 ரர ணிஶ இல்ஷன. அஷ எபே ரணிர் ன்றுரன் வ ரல்ன ஶண்டும்.  

ம்பஷட ஆன்ரின் ஶரக்கங்கஷப றத்ண அற்ஶகற்நரர்ஶதரல் ம் ரழ்க்ஷகஷ 
அஷத்ணக் வகரண்டரல் அப்தடிப்தட்ட ரழ்க்ஷக  லரக ஆற்வநரழுக்கரக அஷகறநண. றடீவன்று 
கரறல்னரல் கும் வகட்டு அந்ப் தரஷஷ ிட்டு ரம் ினகறச் வ ல்லும்ஶதரண ரழ்க்ஷக 
டுரறுகறநண. எபே கட்டத்றல் ிறப்புர்வு ந்ண, ீண்டும்  ரிரண தரஷக்கு றபேம்பும்ஶதரண அப்தடி 
றபேம்புகறன்ந ஶம் வதரற்கரனரக அஷகறன்நண. பேஶ எபே கரரித்ஷ வ ய் பன்ரஶதரண 
ரன் ட்டும் ஷரிரக அக்கரரித்ஷ வ ய் பன்ந்ரல், அப்தடி பன்பேகறன்ந ஶம் வதரன்ணரண 
ஶரகும். யறட்னபேஷட ிரணப்தஷட இங்கறனரந்ஷத் ரக்க பற்தட்டஶதரண, இங்கறனரந்ண ரட்டு 
வதரணக்களும், வதபேம்தரனரண அ றல்ரறகளும்கூட யறட்னபேக்கு அடிதி ரரகற ிட்டணர் . 
ஆணரல்,  ர்ச் றல் எபேர்ரன் யறட்னபேக்கு  ஷடக் கூடரண. ரம் அஷ றர்த்ணப் ஶதரரடி 
வஜிக்க ஶண்டும் ன்று ீ ஆஶ ரகப் ஶத றணரர். அஷ ற்றுக் வகரண்டு அந்ரட்டு க்களும், 
அ றல்ரறகளும் ணம் ரநற யறட்னஷ றர்க்க பன்ந்ணர். அப்தடி ணம் ரநற ஶம் 
வதரன்ணரண ஶம். அன்தரண கஷ இம்ஷ  வ ய்ணப் தரர்க்கப் திரிப்தட்ட ஷணி, அரிடம் “எபே 
ி ஶரண உன்ஷண வஜினறல் அஷடத்ண  ந்ஶரப்தடரல் ிடரட்ஶடன் ” ன்று வ ரன்ணரல், 
அப்தடிப்தட்ட ஷணிிடம்கூட கன் தரிவுக்கரட்டி ஶம் வதரன்ணரண ஶம் .  

உனக னரற்நறல் ஆபம் ந்றப் ஶதரரடரல் சுந்றம் வதற்ந பல் ரடு  இந்றரரன் . 
இங்ஶக எபே ித்ஷக் கணிக்க ஶண்டும். இந்றர தனயணீரண ரடரக இபேப்தரல், அடிஷ 
ரடரகறிட்டண ன்வநல்னரம் ரம் றஷணக்கக் கூடரண.  தரரரின் அடிஷத்ணத்ஷ, ரம் 
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கற்புக்க றின் கற்திற்கு  ரக றஷணகறன்ஶநரம். கபேஷட பட்டுத்ணத்றற்கு தந்ண, 
வதண்கள் அடங்கறப் ஶதரணண்டு. கனுக்குக்  கட்டுப்தட்டிபேப்தணரன் பஷந ன்று புரிந்ணக் 
வகரண்டு அன்தடி கட்டுப்தடுணண்டு. அப்தடிப்தட்டக் கற்புக்க றின் கற்தின் னறஷ அல்தரண 
கஷணபம்  றநந் ணிணரக ரற்றும். ஶகரில் குபேக்களுஷட தக்றபம், றதரடும் ப்தடி 
ிக்யத்ஷ வய்ரக ரற்றுகறநஶர, அம்ரறரிஶ கற்புக்க றின் ணனறஷ  ரர 
ஆண்கஷணபம் வய் கணரக ரற்றும். அந் கற்புத்ன்ஷ உச் க்கட்டத்ஷ அஷடபம்ஶதரண 
ணிடறபேந்ஶ ன் கணின் உிஷ ீட்கக் கூடி றநஷஷ அந் கற்புக்க றக்கு அபிக்கறநண . 
இஷ ரம்  ரித்ரிக் கரித்றல் தரர்க்கறஶநரம். இந்ற ரடு ரஶண என்றுதட பன்ரஶதரண 
அந்றன் உள்ஶப ணஷந்ரல், அன் ரட்ஷட என்றுதடுத்ணரன் ன்று தர ரரிற்குப் புரிந்ரல், 
பகனரர்கள் ற்றும் ஆங்கறஶனர்கபின் பேஷகக்கு தர ரர  ம்றத்ரள். இவ்ரறு அந்றர் 
ஆறக்கம் வ லுத் உள்ஶப ணஷந் ஶம் ரட்டில் ரழ்த்ப்தட்ட திரிஷச் ஶ ர்ந் றஷந க்கள் 
பஸ்லீரக ரநறணரல்,  த்ணம் கறஷடக்கும் ன்று ம்தி அம்த்றற்கு ரநறணரர்கள். இப்தடி இர்கள் 
ரநறணரலும்கூட இந்றர்கபரக இபேப்தறல் அர்கள் ணறல் ஶறுதரடு ில்ஷன . ரட்ஷட 
ஆக்கறறப்புக்கு ஆபரக்கற ஆங்கறஶனர்களுக்குரன்  இந்ணக்கஷபபம், பஸ்லீம்கஷபபம் திரித்ண 
ஷப்தறல் ஆரம் வரிந்ண. ஆங்கறஶனர்கள்  ஶற்றுஷஷ பர்த் ஶதரறலும் 1930–இல் டந் 

ஶர்னறல்கூட பஸ்லீம்களுக்கு இந்ணக்கள்ஶல் ணஶம் ில்ஷன.  

அந் ஶர்னறல்கூட பஸ்லீம்கள் கரங்கறமளற்குத்ரன் ஏட்டுப் ஶதரட்டரர்கள். இந் ஶத்றல் 
ஆங்கறன அ ரங்கம் இந்றன் வடரறணின் ஆக்ட் ன்ந எபே  ட்டத்ஷ ஆங்கறன தரர்னறவண்ட்டில் 
வகரண்டு ந்ண. அப்தடி எபே  ட்டத்ஷக் வகரண்டு ந்ண ரட்டின்  ரித்றத்றல் எபே வதரன்ணரண 
ஶம். அந் வதரன்ணரண ஶத்றன் அபேஷஷ ரடு உரல் உர றணப்தடுத்ற ிட்டண. அப்தடி 
வ ய்ண ம்பஷட ணறர்ஷ்டரகும். ரய்ப்ஷத எபே பஷந ழு ிட்டரல் அண ீண்டும் பேண 
கடிணம். ஆணரல் ஆண்டணின் அபேள் இந்றரிற்கு ரபரகக் கறஷடத்ணள்பரல் அஶ ரய்ப்பு 
ீண்டும் 1942–இல் இந்றரிற்கு கறரிப்ஸ் கறன் பனம் ந்ண. வடரறணின் ஆக்ட்ஷட பனறல் 
ற்றுக் வகரண்டு தின்ணர் ரபரட்டத்றல் சுந்ற ரடரக ரநறக் வகரள்பனரம் அப்தடி வ ய்பம்ஶதரண 
ரட்டின் எற்றுஷ வகட்டுப் ஶதரகரண. ஆஷகரல் கறரிப்ஸ் கறன் அபிக்கும்  லுஷககஷப ற்றுக் 
வகரள்ளுங்கள் ன்று தகரன் கரங்கறஸ் ஷனஷிடம் ிண்ப்தம் ிடுத்ரர். அப்தடி தகரன் 
ிண்ப்தம் ிடுத் ஶம் வதரன்ணரண ஶம், ஷரண ஶரக ரநற ஶரகும். தகரனுஷட 
ிண்ப்தத்ஷ ட்டும்  கரங்கறஸ் ஷனஷ ற்றுக் வகரண்டிபேந்ரல் இன்று இந்றர , தரகறஸ்ரன் 
ன்று ரடு திபவுதட்டிபேக்கரண. ஆணரல் கரங்கறஸ் ஷனஷ அநறில்னரல் அஷ றரகரித்ண ிட்டண. 
கரந்றஜற அர்கள் அிந்ர்ரன் அ றல் ஶண்டரம் ன்று ணநநத்றற்குப் ஶதரய் ிட்டரர் . இப்ஶதரண 
ன் அ றனறல் ஷனிடுகறநரர் ன்று இடக்கரக ஶகள்ி ழுப்திணரர். இண்டரம் உனகப் ஶதரபேக்கு 
பன்ணரல் தகரன் உனகறன் சூட்சு றஷனஷ ன்ண ன்று எபே கக்கு டுத்ரர். சூட்சு உனகறல் 
வகட்டிரக வ ல்தடக் கூடி கரி  க்றகள் என்று றண்டு ஆர்ப்தரட்டம் வ ய்ண வகரண்டிபேந்ஷக் 
கண்டரர். இற்நறக்கு றரக தர றட்டிவ்  க்றகளும் என்று றள்ஷபம் கண்டரர். சூட்சு உனகறல் 
இற்நறணிஷடஶ பண்ட ஶதரர் படிிற்கு ில்ஷன ன்தஷபம் அநறந்ரர். ஜட உனகறல் 
இஶரறரிரண ஶதரர் றகழ்ந்ரல்ரன், இந் ஶதரரட்டம் படிவுக்கு பேம் ன்று அநறந்ரர். அப்தடி 
றகழ்ந் உனகப் ஶதரபேக்கு அன்ஷணின் ஶதரர் ன்று வதரிட்டரர். தரமறட்டிவ்  க்றகள் ஶதரரில் வற்நறப் 
வதநவும், அர் ற வ ய்ரர். இந்  த்றல்ரன் இங்கறனரந்ண திர்  ர்ச் றல் அர்கள் திரன்சும் , 
இங்கறனரந்ணம் என்று ஶ ர்ந்ண வஜர்ன் ரக்குஷன  ரபிக்கனரம் ன்று எபே கபேத்ண வரிித்ரர் . 
ஶத ரல் யறட்னபேக்கு  ஷடந்ண ிடுஶரர ன்று திவஞ்சு ஷனர்கள் ஶர றத்ண வகரண்டிபேந் 
ஶம் இந் கபேத்ஷத் வரிித்றபேந்ரர். திவஞ்சு ஶ த்றன் ரழ்க்ஷகில் இண எபே வதரன்ணரண 
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ஶம் ன்று ரம் வ ரல்னனரம். ஆணரல் அ ம்தரிரக திவஞ்சு ஷனர்கள் இந் ஶர ஷணஷ 
ற்க றுத்ண ிட்டரர்கள்.  

இணரல் இங்கறனரந்ண ணிஷப்தடுத்ப்தட்டிபேந்ண. 250 ிரணங்கள் வகரண்ட ஆங்கறஶன 
ிரணப்தஷட 750 ிரணங்கள் வகரண்ட வஜர்ரணி தஷடஷ றர்வகரள்ப ஶண்டிிபேந்ண. 
இத்ஷக சூழ்றஷனில் பேம் ஶதரபேக்கு அஷத்ரஶன தந்ணப் ஶதரரர்கள். ஆணரல்,  ர்ச் றல் இபம் 
ீர்கஷப அஷத்ஶதரண அர்கள்  ந்ஶரரக ரய்ரட்டிற்கரக ங்கள் உிஷ றரகம் வ ய் 
பன்ந்ரர்கள். உிஷ ணச் ரக றத்ண ீர்கள் ஶதரரிடும்ஶதரண எபே அ ரத்ற ீம் வபிப்தடும் . 
அன் கரரகத்ரஶணர ன்ணஶர வஜர்ரணிப்தஷட, ஆங்கறஶனர் தஷடகஷபிட பன்று டங்கு 
வதரிரக இபேந்ஶதரறலும், வஜர்ரணி ீர்கபரல் ஆங்கறன ிரணப்தஷட ரக்குஷன  ரபிக்கஶ 
படிில்ஷன. ந் ஶகத்றஶனஶ தின்ரங்கறணரர்கள். இப்தடி  ஷடந்ரல்ரன் உிர் 
திஷக்கனரம் ன்ந றஷனரநற, ரக்க ந்ர்கள் ிட்டிடிக்கப்தட்ட ஶம் இங்கறனரந்ண ரட்டு 
னரற்நறஶனஶ எபே வதரன்ணரண ஶரகும். எபே ஶ த்றற்ஶக வதரன்ணரண ீம் அஷணஶதரன 
ணிப்தட்ட தர்கபின் ரழ்க்ஷகிலும் வதரன்ணரண ஶம் அஷத்ரன் வ ய்கறநண. அணவும் ஶ த்றன் 
ரழ்க்ஷகில் றபேப்புபஷண பேம்ஶதரண ணிதர் ரழ்க்ஷகிலும் றபேப்புபஷணகள் அஷப் 
வதற்நரல் இண்டும் என்று ஶ ர்ந்ண ஶ த்றற்கும்  ரி, ணிதபேக்கும்  ரி வதரன்ணரண ஶரக 
அஷந்ணிடும். இப்தடி எபே வதரன்ணரண ஶத்ஷ ன் ரழ்க்ஷகில் அனுதித்ர்ரன் ஶகபத்றல் 
திநந்ண, இந்ற அ ரங்கத்றல்  றநப்தரகப் திரற்நற V.P. Menon அர்கள். ஶகப ரறனம் எபே 
 ரர ரறனஶ இல்ஷன. அத்ஷத்ஷ தப்தி ஆற ங்கர் அந் ரறனத்றல்ரன் திநந்ரர். ஶ  
ன்ணரட்டிபம் வதண்களுடன் ஶரி ிஷபரடிரக தரறரர் தரடிபள்பரர். ஶகப க்களுக்கு 
ஆங்கறன அநறவு அறகம். ழு, ட்டு குப்புகள் தடித் திள்ஷபகள்கூட ஆங்கறனம் ன்நரகப் ஶதசுரர்கள். 
ஷனரடு ன்தரல் ி ரம் குஷநவு. அடுத்தடிரக ஶஷன ரய்ப்பும் குஷநவு. 
வபிரறனங்களுக்குப் திஷப்புத் ஶடி வ ல்தர்கள் அறகம். இந்றரின் ந் பஷனக்குச் 
வ ன்நரலும் அங்ஶக ஷனரப ரர் டீ கஷட என்நறபேக்கும் ன்று வ ரல்ரர்கள். இப்தடிப்தட்ட 
ரறனத்றல்ரன் V.P. Menon திநந்ண பர்ந்ரர். என்தரம் குப்புடன் தடிப்ஷத படித்ணக் வகரண்டு 
வபிபெபேக்கு திஷப்திற்கரக வ ல்ன ஶண்டி றஷன.  றநறண கரனம் றனக்கரி சுங்கத்றல் ஶஷன 
வ ய்ரர். தின்ணர் அணவும் திடிக்கரல் வடல்னறக்குச் வ ன்நரர். அங்ஶக  ரஷனில் றரில் பேதஷ 
டுத்ண றறுத்ற, தறஷணந்ண பைதரய் வகரடுத்ரல் திஷத்ணக் வகரள்ஶன். வதரி ணண ஷத்ண 
றறபி வ ய்பங்கள் ன்று ஶகட்டரர். அபேஷட அறர்ஷ்டம் ரஷ டுத்ண றறுத்ற றறபி 
ஶகட்டரஶர அபேம் ங்கரல் அந் தறஷணந்ண பைதரஷக் வகரடுத்ரர். அந் பைதரில் அர்  றம்னர 
வ ன்நரர். என்தண குப்புரன் தடித்ர் னும்ஶதரண அபேக்கு ப்தடி அ ரங்க ஶஷன கறஷடத்ண  
ன்று வரிில்ஷன.  

 றம்னரிற்கு வ ன்நர் ன்ண வ ய்ரஶர, ண வ ய்ரஶர என்றும் வரிில்ஷன. ப்தடிஶர 
அ ரங்க  ர்மீறல் ணஷந்ண ிட்டரர். அபேக்கு இபேந் ஆங்கறன புனஷஷ ன்நரகப் தன்தடுத்ற 
அசு ஶகத்றல் அ ரங்க திில் பன்ஶணநற I. A. S. Officer -பேக்கு இஷரக உர்ந்ரர். எபே 
கட்டத்றல் ஷஸ்ரய் திில் இபேந் வௌண்ட்ஶதட்டன் அர்களுக்ஶக கரரிரி றரகவும் , 
அபேக்குப் தின்ணரல் உள்ணஷந அஷச் ரகப் திரற்நற  ர்ரர் ல்னதரய் தட்ஶடல் 
அர்களுக்குக்கூட கரரிரி றரகவும் வ ல்தட்டரர். 1947-ஆம் ஆண்டு அக்ஶடரதர் ர கரன கட்டத்றல் 
தரகறஸ்ரஷண ஶ ர்ந் தட்டரிர்கள், கரஷ்ீர் ரறனத்றல் ஊடுபேிவதரண அம்ரறனத்றல் அ ணரக 
இபேந் றபே. யரி றங் அர்கள் உடணடிரக இந்ற இரணு உிஷ ரடிணரர். இந்றரவுடன் 
கரஷ்ீர் இஷபம்தட் த்றல் அவ்வுிஷ வகரடுப்ஶதரம். இஷர, ஶண்டரர ண ல்னண ன்று 
ீங்கஶப படிவு வ ய்ண வகரள்ளுங்கள் ன்று வௌண்ட்ஶதட்டன் அர்கள் றபே. யரி றங்கறற்கு வ ய்ற 
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அனுப்திணரர். அந் வ ய்றஷ வகரண்டு ஶதரணஶ றபே. V.P. ஶணன் அர்கள்ரன். இஶரடு இரக 
கரஷ்ீர் கரரஜரவுடன் அர்ந்ண, ீங்கள் இந்றரவுடன் இஷஷ ி ஶறுறில்ஷன. ணித்ண 
தரகறஸ்ரஷண உங்கபரல்  ரபிக்க படிரண ன்று கரரஜரின் ணறல் தடும்தடி ஶத ற 
இந்றரவுடன் கரஷ்ீர் இஷற்கரண document-கஷப உடணடிரக ரரித்ண அறல் கரரஜரின் 
ஷகவழுத்ணகஷபபம் உடணடிரக ரங்கற 48 ிஶத்றல் கரஷ்ீஷ இந்றரவுடன் ஶ ர்த் 
வதபேஷஷ அனுதித்ர் V.P. ஶணன் ஆரர். இணட்டுறன்நற  இந்றர சுந்றம் வதறுற்கு 
பன்ணஶ  இந்றரில் வ ரந்ரக  ஸ்ரணங்கள் ஷத்ணக் வகரண்டு ன்ணரட் ற டத்ற ந் 
கறட்டத்ட்ட 540 இந்ற ன்ணர்கஷப ல்னரம் எபேங்ஶக  ந்றத்ண, இந்றரவுடன் இஷணரன் 
உங்களுக்கு ல்னண ணித்ண வ ல்தடுஶர அல்னண தரகறஸ்ரனுடன் ஶ பேஶர டக்கரக் கரரிம் 
ன்று அஷணபேக்கும் புரிபம்தடி வ ரல்னற,  றக்கல் இல்னரல் கரறு இல்னரல் கரஷ்ீர் கரரஜர 
ற்றும் ஷயரதரத் றஜரம் ஆகற இபேஷ ி ற்ந ல்ஶனரஷபம் இந்றரஶரடு இஷபம் 
 ர ணத்றல் ஷகவழுத்றட ஷத் வதபேஷ அஷத்ரன் ஶ பேம். 

எபே டீு அல்னண றனம் ிற்கும் வதரழுண ஶதம் தடிரல் றஷந  றக்கல்கள் ழுண ம் 
ல்ஶனரபேக்கும் ன்கு வரிந் அனுதம். ல்ன ரர்க்வகட் ிஷன உள்ப இடத்றல் அஷந்றபேக்கும் 
பன்று அல்னண ரன்கு கறவுண்ட் திபரட் பேடக்கக்கரக ிற்கரல், இபேப்தணண்டு. அண ன் 
அவ்பவு ரரகறநண ன்று ி ரரித்ரல்  ரிரக ஶதம் தடிில்ஷன. இடத்றன் உரிஷரபர் 
ிஷன றக அறகரகக் கூறுகறநரர். ரலும் அஷ இநங்கற ச் வ ரல்ன படிில்ஷன. அரிடம் 
 ரிரக ஶதசுற்கு குந் ஆள் கறஷடக்கில்ஷன ன்று வ ரல்ஷ ரம் ஶகள்ிப்தட்டிபேக்கறஶநரம் . 
அம்ரறரிஶ கூட்டுக் குடும்தங்கபில் பேடக் கக்கரக வ ரத்ணப் திரிப்தறல்  ஶகர ,  ஶகரரிகளுக்குள்  
உடன்தரடு இல்னரல் அந் வ ரத்ணக்கள் தரரகறப் ஶதரணண்டு. இம்ரறரி சூழ்றஷனில் ித்ஷ 
டுத்ணப் ஶத ற, அடுத்ர் கண்ஶரட்டத்றல் உள்ப றரத்ஷ ணறல்தடும்தடி டுத்ணச் வ ரல்னற , 
  ரண எபே உடன்தரட்ஷட வகரண்டு பேம் ஶதச் ரற்நல் ஶர எபே  றனபேக்குரன் அஷபம் . எபே 
குடும்தத்றலுள்ப வட்டு ஶதர்களுக்கறஷடஶ எபே   ரண உடன்தரட்ஷட வகரண்டு பேற்ஶக எபே 
வதரி ஆற்நல் ஶஷப்தடுகறநண ன்நரல் 540 ரஜதம்தஷஷ ஶ ர்ந்ர்கபிஷடஶ ந்ி 
றர்ப்ஶதர, கபேத்ண ஶறுதரஶடர ரல் அகரக, கச் றரக அவ்பவு வதரி ஶஷனஷ எபேரல் 
படிக்க படிகறநண ன்நரல் அரிடம் வ்பவு வதரி ஶதச்சு றநஷ இபேந்றபேக்க ஶண்டும் ன்தஷ 
ரம் ண்ிப் தரர்க்க ஶண்டும். இப்தடிப்தட்ட றநஷ தஷடத்ர் திற்கரனத்றல் கர்ணர் தி கறத்ண 
ஏய்வு வதற்நரர். ரன் ரழ்க்ஷகில் வ ட்டினரகற திநகு ணக்கு பை. 15  வகரடுத்ண உிஷ 
ஶடிப்ஶதரய் அஷ கண்டுதிடித்ண அப்தத்ஷ றபேப்திக் வகரடுக்க பன்நஶதரண, அஷ அர் ரங்க 
றுத்ண உன்ஷணப்ஶதரல்  றப்தடுதர்களுக்கு ீ இந் உிஷ வ ய் ன்று அநறவுறுத்றணரரம் . அந் 
ல்ன அநறவுஷஷ அப்தடிஶ ற்று வகரண்டு அவ்ரஶந ஶணன் அர்களும்  றப்தடுதர்களுக்கு பை . 
15  றறபி வ ய்ண ந்ரரம். 

இங்ஶக ரன் வ ரல்ன ந்ண ன்ணவன்நரல், தம் இல்னரல் ித்ண வகரண்டிபேந்பேக்கு 
குந் ஶத்றல் அந்ப் த உி கறஷடத்ண எபே வதரன்ணரண ஶம். அந் உிஷ வ ய் 
ந்பேஷட ணபம் வதரன்ணரணண. அஷ றபேப்தி வகரடுக்க ஶண்டுவன்று றஷணத் ஶணன் 
ணபம் வதரன்ணரணண. வகரடுத்ஷ ற்கரல் உன்ஷணப்ஶதரல் உி ஶஷப்தடுதர்களுக்கு இஷச் 
வ ய் ன்று வ ரன்ணர் ணபம் வதரன்ணரணண. இன்று பை. 15  க்கு எபே வதரபேட்ஶட இல்ஷன. இந் 
பை. 15-க்கு ரம் இண்டு கப் டீ ரன் ரங்கனரம். ஆணரல் 1930-ஆம் ஆண்டு கரன அபில் பை. 15  
ன்தண எபே தவுன் ிஷனக்கு  ரக இபேந்ண. அரண அக்கரனத்றல் எபே  ஶண பை. 15  ரன். 
ிஷனறப்புஷடரக இபேந்ண.  
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ரம் ரழ்க்ஷகில் வதரன்ஷண வதரிரக றக்கறஶநரம். ஆணரல் ணினுக்கு வதரன்ணரண 
ணறஷனகள் உண்டு ன்தஷ ரம் கபே ஶண்டும். எபே கற்புக்க றின் கற்புவநற வதரன் ஶதரன்நண. 
உண்ஷில் வ ரல்னப்ஶதரணரல் ிஷன றக்க படிரண ன்றுகூட ரம் வ ரல்னனரம் . 
ஆஶரக்கறரக இபேந் கன் ஶரய்ரய்ப்தட்டு, தடுத்தடுக்ஷகரகற, உரக்கஷரகற ிட்டரன். 
அபேஷட இபஷரண ஷணி அபேக்கு திிஷடகஷப வ ய்ஶ கரனத்ஷ ஏட்டுகறநரர் . குடும்தம் 
டத் பேரணம் ஶதரில்ஷன. அக்கம் தக்கம் டீுகபில் டீ்டு ஶஷன வ ய்ண வ ரற்த பேரணத்றல் 
திஷப்ஷத டத்ணகறநரர்.  இஷ கணிக்கும் அஶ வபேிலுள்ப தக்கரன் எபேன் உன் கபேக்கு 
இவ்ரறு வ ய்ண வகரண்டு ன் இபேக்கறநரய். அன் உடம்பு ஶநப் ஶதரறல்ஷன. அன் ழுந்ண 
டரடப் ஶதரறல்ஷன. உணக்கு அகறபேக்கறநண, இபஷ இபேக்கறநண. ன்னுடன் ந்ணிடு. உன்ஷண 
ரி ரறரி ஷத்ணக் வகரள்கறஶநன் ன்று ஆஷ  ரர்த்ஷகள் கூறும்ஶதரண, டீ்டு ஶஷன வ ய்ரண 
ன் ரணத்ஷக் கரப்தரற்நறக் வகரள்ஶஶண ி இப்தடி உணக்கு ிஷன ஶதரகரட்ஶடன் ன்று 
ன்ரணத்ஶரடு ஶதசும் ஶம் வதரன்ணரண ஶரகும். உர்ந் கற்பு வநற ன்தண ம் இந்ற ரட்டின் 
கனரச் ரத்றல் உள்ப எபே ஆரண தண்தரகும். இஷ தின்தற்நற ரழும் அப்வதண்ின் ரழ்க்ஷக எபே 
வதரன்ணரண ஶரகும். 

ரழ்க்ஷகில்  றன ஶதபேக்குத்ரன்  றனண உரிண ன்று வ ரல்னனரம். உரரக இஷந 
அம் ம் வகரண்ட ஆன்ீக கரன்களுக்கு வௌணம் ன்தண இல்தரகஶ  றத்றக்கும் . அடுத்ரக 
தஷடப்தரபிகளுக்கு புற  றந்ஷணகள் ஶரன்நறதடி இபேக்கும். இந் ரீறில் தரர்த்ரல், இல்தரகஶ 
கரலுக்கு டரர் ற உரின் ன்று ரம் வ ரல்னனரம். ல்ஶனரபேக்கும்ரன் கரல் பேகறநண. ஆணரல் 
அஷவல்னரம் ரம் ணய்ஷரண கரல் ன்று வ ரல்ன படிரண. ரம் ரர் ீண திரிம் 
ஷக்கறஶநரஶர, அர் ம் ீண தறலுக்கு திரிம் ஷக்க ஶண்டும் ன்றுரன் ரம் றர்தரர்ப்ஶதரம் . 
அபேக்கு ரம் எபே ல்னண வ ய்ரல்,  ம்தந்ப்தட்ட அந் வதண்ிற்கு அண வரி ஶண்டும், 
அளுக்கு  ந்ஶரம் ந்ண அளுக்கு ம்ஶல் கரல் ஶண்டும் ன்றுரன் றஷணப்ஶதரம் . இப்தடி 
ழுகறன்ந கரல்  ரரரக திறதனஷண றர்தரர்க்கும் கரனரகும். ஆணரல், டரர் றக்கு ழுந்ஶர 
இவ்ி கரனறல்ஷன. அள் இஷண gentleman இல்ஷன ன்நரள், அத்ணடன் றற்கரல் ரன் றபேம் 
வ ய்ண வகரள்ளும் கஷட ற ஆள் இணரகத்ரன் இபேக்கும் ன்றும் கூநறணரள். இப்தடிப்தட்ட சூழ்றஷனில் 
அள் ங்ஷகின் ரணத்ஷக் கரப்தரற்நற, அளுக்கு பஷநப்தடி றபேபம் வ ய்ண ஷத்ண, அண 
னற றக்கு வரி ஶண்டி அ றபம் இல்ஷன ன்று கூநறிடுகறநரன். டரர் ற வ ய் உிரல்ரன் 
குடும்த ரணம் கரப்தரற்நப்தட்டண ன்று னற றக்கு வரிந்ண, அணரல் அள் ணம்ரநற , அன்ஶல் 
கரல் வகரண்டரல், அறல் அனுக்கு எபே திஶரஜணம் இபேக்கறநண. அணகூட அளுக்கு வரி 
ஶண்டி அ றறல்ஷன. ரன் gentleman-ஆக டந்ண வகரள்பில்ஷன ன்தண உண்ஷ. ரன் ஷநத் 
உண்ஷரல், ிதரீம் டந்ணள்பஶதரண அஷ  ரி வ ய்ண ன் வதரறுப்பு, அணரன் gentleman-க்கு 
அஷடரபம். ணஶ ரன் அஷ வ ய்கறஶநன் ன்று அன் பன் ந்ரஶண ி,  ம்தந்தட்ட னற றக்கு 
அண வரிஶ இண்டரம்தட் ம் ஆணண. அரண அள்  ந்ஶரப்தட ஶண்டும். ன்ணரல்ரன் அந் 
 ந்ஶரம் ந்ண ன்று அளுக்கு வரித் ஶஷில்ஷன ன்ந ண றஷனக்கு அன் ந்ண 
ிட்டரன். இஷத்ரன் உண்ஷரண self-giving ன்கறஶநரம். ஶலும் றட்டு ரங்கும்ஶதரண அனுக்குக் 
ஶகரதஶ ில்ஷன. ரநரக அள் கூநறறல் உண்ஷ இபேக்குஶர ன்று ஶரன்நறண. அந் 
உண்ஷஷ ற்று உண்ஷிஶனஶ ணம்ரநற, அள் குடும்தத்றற்கு ந் இக்கட்டினறபேந்ண அஷபக் 
கரப்தரற்நற, அந் ஷகில் அஷப கறழ்ிக்க ஶண்டும் ன்று அனுக்குத் ஶரன்நற ஶம் அன் 
ரழ்ில் எபே வதரன்ணரண ஶம்.  

ஶல்ரட்டு இனக்கறங்கபில் கரல் தி றத்ரண என்று. ஶக்ஸ்திரின் tragedies டுத்ணக் 
வகரண்டரல் எத்ல்ஶனரவும், ஶரறஶர ற்றும் ஜழனறட் இண்டுஶ கரஷன ஷரக ஷத் 
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ரடகங்கள்ரன். Desdamona-ிற்கு, எத்ல்ஶனர ீறபேந் கரல் அவ்பவு புணிரணண. இபேந்ரலும், 
இந் கரனறன் புணித்ஷ அன் உஶ இல்ஷன. அள் கழுத்ஷ வரித்ணக் வகரஷனரன் வ ய்ரன். 
ஶரறஶர ற்றும் ஜழனறட் இஷடில் அபேம்தி கரல் றகவும் ீிரண கரல் . ஆணரல் 
ிஶரணப்தரன்ஷ வகரண்ட இபே குடும்தத்ரரிஷடஶ இஷப ஷனபஷநிணபேக்கு அபேம்தி 
கரல் பர்ந்ண, ஷக்கஶ றில்ஷன. ஆகஶ அப்தடி அபேம்தி கரல் டிந்ண ஶதரகறநண. இந்ற 
இனக்கறங்கபில் தரர்த்ரல், கரஷனிட கற்திற்ஶக அறக பக்கறத்ணம் வகரடுக்கப்தட்டுள்பண. 
இஷவல்னரம் ஷத்ண தரர்க்கும்ஶதரண ரபேஷட ணறனரண வய்கீரண கரல் திநந்ரல் , அஷ 
ற்றுக் வகரள்பக்கூட இன்வணரபேர் கறஷடக்க ரட்டரர் ன்று வரிகறநண. டரர் றக்கு ந் கரல் 
அப்தடிப்தட்ட எபே வய்கீக் கரனரகும். அறல் எட்டிக்வகரண்டு இபேந்  றநறபவு சுனத்ஷகூட 
அன் றரகம் வ ய்ண ிடுகறநரன். ஆணரல், அந் கரலுக்குரிஶபர வதம்தர்னற ரபிஷகஷக் கண்டு 
த ப்தட்டுப் ஶதரகறநரள். அளுஷட ணறஷன அவ்பவு  ரரரக இபேந்ண. அள் 
 ரரரக இபேக்கறநரஶபர இல்ஷனஶர, அஷப கறழ்ிப்தறல் அன் ரட்டம் வகரண்டரன். இப்தடி 
அனுக்கு ஶரன்நற ஶம் அன் அக ரழ்ில் அனுக்கு எபே வதரன்ணரண ஶம் .  

வய்கீக் கரஷன ஶவநங்கரண தரர்க்க ஶண்டும் ன்நரல் தகரணின்  ரித்றரி 
கரித்றல் ரம் அஷப் தரர்க்கனரம். ணிடறபேந்ஶ இநந்ணப்ஶதரண ன் கணின் உிஷஶ 
 ரித்ரி ீட்கறநரள். பூர ஶிின் ஆன்ரரக  த்றரஷண  றத்ரித்ண,  சூரி புத்றரிரண  ரித்ரி 
அஷண ப்தண,  த்ற ஜீிம் பூவுனகறற்கு  ற வ ய்கறநண ன்தண  ரித்ரி கரித்றன் 
ஶரக்கம். எபேஷகில் தரர்த்ரல்,  ரித்ரிில்  வபிப்தடும் கரஷன divine romance  ன்றுகூட 
வ ரல்னனரம். ரழ்க்ஷகில்  றன  ங்கபில் அறர்ஷ்டம் ன்தண லுக்கட்டரரக ம்ஶல் 
றிக்கப்தடுணண்டு. உரரக சுந்றத்றற்கு பன்ணரல் றழ் ரட்டில் இபேவதபேம் கரங்கறஸ் 
ஷனர்களுக்கறஷடஶ ஶதரட்டி ழுந்ஶதரண இஷடில், ந் தி றத்பம் இல்னர  ரர 
வரண்டணரக இபேந் கரரஜர் அர்கள் TNCC தி றவடண்ட்டரக ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டரர். இண அர் 
றர்தரர்க்கர என்று. அம்ரறரிஶ ிபேண கரில் டீ்டினறபேந்ண ணத்ப்தட்டு தரக்வகட்டில் 
ட்டரவுடன் ட்டுஶ வ ன்ஷணக்கு ந் எபேர், ிரதரத்றல் ஈடுதட்டு வ ன்ஷணில் எபே வதபேம் 
ர்த்கப் புள்பிரணரர். இப்தடி டீ்ஷட ிட்டு ணத்ப்தடும் வதரழுண, இப்தடித்ரன் அறர்ஷ்டம் அஷ 
ணத்ணகறநண ன்று அபேக்கு வரிபஶர? கட் றினறபேந்ண ிட்டிடிக்கப்தட்ட அ றல்ரற எபேர் 
உடணடிரக ணிக்கட் ற ஆம்தித்ண, அடுத் ஶர்னறல் அஶ பன் ந்றரிரணரர். கட் றினறபேந்ண 
ீக்கப்தடுண ன்தண அரணம். அந் அரணத்றற்குப்தின் வதபேம்புகழ் ஷநந்ணள்பண ன்தண 
அபேக்குத் வரிபஶர? இப்தடி அறர்ஷ்டம் ம்ஷ லுக்கட்டரரகத் ஶடிபேகறன்ந இடங்கபில் 
ல்னரம்  ம்ந்ப்தட்டர் ரழ்க்ஷகில் அஷ வதரன்ணரண ஶரகும். 

ரழ்க்ஷகில் அறர்ஷ்டம் எபேஷ ரடி  படிவு வ ய்ணிட்டரல், அஷ அர் 
அநறரறபேக்கும்ஶதரண, லுக்கட்டரரக அறர்ஷ்டம் இப்தடித்ரன் அர் ரழ்க்ஷகில் புகுந்ண பேம் . 
கப்தணரர் இநந்ண ஶதரணரல், னரங்தர்ன் ஸ்ஶடட் கரனறன்ஸ் ஷகக்கு ஶதரய் குடும்தஶ றர்கறரக றற்க 
ஶண்டி தரிரதத்றற்குரி எபே றஷனஷ பேம். அப்தடிப்தட்ட எபே அனறஷன அக்குடும்தத்றற்கு 
க் கூடரண ன்று கரனறன்ஸ் படிவு வ ய்ண, வதன்ணட் குடும்தத்ஷச் ஶ ர்ந் எபே வதண்ஷ க்க 
படிவு வ ய்கறநரன். றரரகப் தரர்த்ரல், இணவரபே வதபேந்ன்ஷரண வ ல்தரடரகும். இபேந்ரலும் 
இப்தடிப்தட்ட எபே கஷ்டரண சூழ்றஷனில் எபே அறர்ஷ்டரண எபே ரய்ப்பு ம்ஷ ஶடி 
பேம்ஶதரண, ரபேம் அஷ  ந்ஶரரக ற்றுக் வகரள்ரர்கள். ஆணரல், கரனறன்ஸ் னற வதத்றன் 
றர்தரர்ப்தின்தடி ரிரஷக்குரிணரகத் வன்தடில்ஷன ன்தரல், அள் அவ்பவு வதரி 
அறர்ஷ்டத்ஷபம் ஶண்டரம் ன்கறநரள். ர றின்நற ித்ணக் வகரண்டிபேக்கும் த்ஷண ஶதர் 
இப்தடி எபே ரய்ப்பு ந்ரல், ழு ிடுரர்கள்? ஆணரல், னற ற இந் கரரித்ஷ வ ய்றபேக்கறன்நரள் 
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ன்று ரம் தரர்க்கறஶநரம். எபே ரிரஷக்கறல்னர ஆண்கன் பனம் அறர்ஷ்டம் பேம்ஶதரண அந் 
அறர்ஷ்டத்ஷபம் றுக்க வதரி ஷரிபம், அஞ் ர வஞ் பம் ஶண்டும். அப்தடிப்தட்ட அஞ் ர 
வஞ் பம், ஷரிபம் னற றிடம் வன்தட்டண. அந் ஷரித்றற்கு ரழ்க்ஷக கண்டிப்தரகப் வதரி 
தரிசு அபிக்கும்.  அந் ஷரித்றற்குக் கறஷடத் தரிசுரன் திம்தர்னற அஷப ஶடி ந்ண.  

கரனறன்ஷ ிட, டரர் ற ஆண்கன் ன்று தரர்த்ரல் வ்பஶர ஶஷன. ஆணரல், அனுஷட 
ததனத்றற்குக்கூட னற ற ங்கில்ஷன. ன்  ஶகரரிின் றபேத்ஷக் வகடுத்ண ிட்டரன் ன்ந 
எஶ கரத்றணரல், ஶகரடீஸ் கணின் றபே ரய்ப்ஷதபம் ற்க றுத்ரள். வரிட்டணில் 
உள்ப ந் வதண்ிற்கும் , கணிலும் ட்ட படிர உத்றனறபேப்தன் டரர் ற. அஷண றபேம் 
வ ய்ண வகரள்ப ஶண்டும் ன்று ஆஷ  பேற்குக்கூட கஶரனறன் எபேத்றக்குத்ரன் அந் குறபம் 
உண்டு. னற ற டரர் றஷ ஆஷ ப்தடும் இடத்றஶனஶ இல்ஷன. ஆணரல் இள்ரன் றட்டட்டரக 
டரர் றஷ க்க றுத்ணிடுகறநரள். அள் ன் அப்தடி வ ய்ரள், ஷ றர்தரர்த்ண வ ய்ரள் ன்று 
ஶகட்டரல், அற்வகல்னரம்  ரிரண தறஶன இல்ஷன. ம் ணம் றரத்ஷ அபவு கடந்ண தரரட்டிணரல், 
ரழ்க்ஷக வகு றநப்தரக அற்கு தறனபிக்கும் ன்று ட்டும் புரிந்ண வகரள்பனரம் .  

ம் ணம் வதரன்ணரக இபேந்ரல் ரம் றர்தரர்க்கர ிங்கள்கூட ம்ஷ ரணரக 
ந்ஷடபம். அப்தடித்ரன் டரர் ற னற வதத்ஷ ந்ஷடகறநரன். றர்தரரபேக்கு ரழ்க்ஷக 
ப்தடிவல்னரம் தரி பிக்கறநண ன்தற்கு “ஶகரறின் கரனன் ” ன்று ஶன் அர்கள் ழுற 
ரஶன  றநந் உரம். இக்கஷில் கரரகன் வதர் ங்கரஜன். அன் எபே ஜீன்ரர் 
குடும்தத்ண திள்ஷபரரன். அண்ணிடம் ஶகரதித்ணக்வகரண்டு வ ன்ஷணக்கு ில் நற பேகறநரன். தஸ் 
றறுத்த்றல் எபே வுடிிடறபேந்ண எபே இபம் வதண்ஷ கரப்தரற்றுகறநரன். கண்டணம் கரல் 
ன்தரர்கஶப அணஶதரல் அனுக்கு அஷபபம், அளுக்கு அஷணபம் திடித்ணப் ஶதரகறநண. தஸ் ந் 
திநகு அள் புநப்தட்டு வ ன்று ிடுகறநரள். அன் திநகு அள் ரர்? அள் ங்கு வ ன்நரள்? அஷப 
ீண்டும் தரர்க்க படிபர? ன்று ஶகட்டரல்  ந்ர்ப்தஶ இல்ஷன ன்றுரன் தறல் வ ரல்ன படிபம் . 
ஆணரல், இபேர் ணறலும் ழும்திண உண்ஷரண கரல். அற்கு உிபேண்டு, ஜீனுண்டு. ஆகஶ 
அண வ ல்தட ஆம்திக்கறநண. ங்கரஜன் ங்கு ஶதரண ன்றுகூட வரிரல் கரல்ஶதரண ஶதரக்கறல் 
டந்ண ஶதரகறநரன். றஶ பேதபேஷட கரர் break down-ஆகற றற்கறநண. இனுக்குக் கரர் ரிப்ஶதர் ஶஷன 
ஏபிற்கு வரிபம். உ பன்பேகறநரன். கரபேம்  ரிரகற ிடுகறநண. இஶண அஷ ஏட்டிக் 
வகரண்டுஶதரய் கரர் உரிஷரபரின் டீ்டில் ிடுகறநரன். தஸ் றறுத்த்றல் ந்ப் வதண்ஷ 
தரர்த்ரஶணர அந்ப் வதண் அந் டீ்டில் இபேக்கறநரள். அஷபப் தரர்த்வுடன் அங்ஶகஶ இபேந்ணிட 
ஶண்டும் ன்று அனுக்குத் ஶரன்றுகறநண. அற்ஶகற்நரர்ஶதரல் அந் கரர் உரிஷரபபேம், 
அஷணதற்நற ி ரரிக்க, அபேக்கு எபே டிஷர் ஶஷப்தடுகறநண ன்று இனுக்குத் வரிந்ண 
அங்ஶகஶ டிஷர் திில் அர்ந்ணம் ிடுகறநரன். இன் தரர்த் வதண்ஶர ஜீந்ரர் டீ்டுப் வதண். 
இஶணர ரன் எபே ஜீந்ரர் டீ்டுப்திள்ஷப ன்தஷ ஷநத்ண, எபே  ரரரணன்ஶதரல் டந்ணக் 
வகரள்கறநரன். எபே  ரர டிஷர்ஶதரல் அன் டந்ணவகரண்டரலும், அன் ஶலுள்ப திரித்ஷ 
அள் ிடில்ஷன. அடுத்டுத்ண தன றகழ்ச் றகள் டந்ண, ரன்கரம்ரள் இன் எபே ஜீன்ரர் 
டீ்டுப்திள்ஷப ன்ந ிம் வபிஶ பேகறநண. அஷண அஷத்ணக் வகரண்டு ஶதரக ந்றபேக்கும் 
அனுஷட ந்ஷரர், ஶகரறஷ அன் ிபேம்புகறநரன் ன்று புரிந்ண வகரண்டு அஷப பஷநரக 
வதண் ஶகட்டு றபேத்ஷபம் உறுறதடுத்றக் வகரள்கறநரர். இறல் ரம் கணிக்க ஶண்டிண எபே 
வதண்ஷ தரர்த் ரன்கரம் ரஶப அஷப ன் ஷணிரக ற்று வகரள்ளும் அபிற்கு ரழ்க்ஷக 
அனுக்கு அறர்ஷ்டத்ஷ தரி ரக அபிக்கறநண. டரர் றபம், இப்தடித்ரன் னற வதத்ஷப் தரர்த்ணிட்டு, 
அஷப படிக்க ஶண்டும் ன்று ிபேம்புகறநரன். ஆணரல், அனுக்கு இபேந் அகம்தரம், சுனம் 
ல்னரம் ினகற அறர்ஷ்டத்ஷ அனுதிக்கும் தக்கும் பேற்கு அனுக்குப் தத்ண ரங்கபரகறநண . 
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ங்கரஜஶணர ரன் ஜீன்ரர்டீ்டுப்திள்ஷப ன்தஷஶ கரட்டிக் வகரள்பரல்  ரர ஷ driver-

ரக ன்ஷணக்  கரட்டிக் வகரண்டரலும், உள்பத்ரல், அன்  றநப்தரணன் ன்தரல் ரழ்க்ஷக அன் 
சுபைதத்ஷ ரன்ஶக ரட்கபில் வபிப்தடுத்ற அன் றபே ஆஷ ஷ பூர்த்ற வ ய்ண ஷக்கறநண .  

ரம் ரழ்க்ஷகக்கு உகந் ணறஷனஷ ட்டிிட்ஶடரம் ன்நரல், வகரடுக்கறன்ந வய்ம் 
கூஷஷ திய்த்ணக் வகரண்டு வகரடுக்கும் ன்தஷப்ஶதரன ரழ்க்ஷக இபேக்கறநன்ந  ந்ர்ப்த 
சூழ்றஷனகஷப க்கு  ரகரக ரற்நற ரம் ஶடுஷ ஷகஶல் தரி ரகக் வகரடுப்தஷப் தரர்க்கனரம் .  
P & P–இல் னற வதத், டரர் ற உநஷ தரபேங்கள். றபேம் வ ய்ண வகரள்ரக இபேந்ரல், ீரன் கஷட ற 
ஆள் ன்று அள் வ ரல்னறிட்ட திநகு நக்குஷந அந் உநவு பநறந்ண ிட்டண ன்ஶந வ ரல்னனரம் . 
ஆணரல் அபிடம் றட்டு ரங்கற திநகுரன் அஶண றபேந்ணகறநரன். அன் றபேந்ற திநகு ரழ்க்ஷக 
அனுக்குப் தரி பிக்க ிபேம்புகறநண. அண ன்ண வ ய்கறநண? ஶறு ங்ஶகர உல்னர ப் தம் ஶதரக 
றட்டறட்டிபேந் னற வதத்றன் ரரின் ணஷ ரற்நற, டரர் ற இபேக்கும் Derbyshier-க்கு அர்கஷப 
ஷத்ண. இண்டரரக அன் ஊரில் இல்ஷன ன்று வரிந்ண வகரண்ட தின்புரன் அஶப அங்கு 
ந்ரள். ஆணரல், ரழ்க்ஷகஶர றடீவன்று அன் ணஷ ரற்நற எபேரள் பன்ணரகஶ அஷண 
ஊபேக்கு பேம்தடி வ ய்ண றர்தரர ஷகில் இபேஷபம்  ந்றக்க ஷத்ண. னறடிர ஏடிப்ஶதரய் 
ிட்டரள் ன்ந வ ய்றஷ  ரரரக அணிடம் வ ரல்னக்கூடி வதண்ஶ இல்ஷன அள் . 
இபேந்ரலும் அஷபபம்ீநற அணிடம் வ ரல்ன ஷத்ண. அண வரிந்ரல் அன் ினகறத்ரன் 
ஶதரரன் ன்று அள் றர்தரர்த்ரள். ஆணரல் அன் ினகறப் ஶதரகில்ஷன. ன்ஷண றபேத்றக்வகரள்ப 
இண எபே ல்ன  ந்ர்ப்தம் ன்றுரன் டுத்ணக் வகரண்டரன். னறடிரிற்கு றபேம் வ ய்ண 
ஷத்தின்கூட அபின் அன்ஷத ீண்டும்வதந ணக்கு குற ந்ணிட்டரக அன் றஷணக்கில்ஷன . 
அன் ீண்டும் proposal வகரடுத்ரல் ரன் ன் றுக்க ஶண்டும் ன்று ஶகத்ரீன் டீ தர்க்கறடம் ஶத றண 
வரிந்தின்ரன் ீண்டும் proposal  வகரடுத்ரல் றுக்க ரட்டரள் ன்ந ணிவு ந்ண proposal—பம் 
ங்கற, ன் ண்த்ஷப் பூர்த்ற வ ய்ண வகரண்டரன். இந்பிற்க்கு ரழ்க்ஷக அனுக்கு  ரகரக 
றகழ்ச் றகஷப ரற்நறஷத்ண இபேக்கறநண ன்நரல், அனுஷட வதரன்ணரண ணத்றற்கு அப்தடிவரபே 
தரிஷ  ந்றபேக்கறநண ன்நர்த்ரகறநண.  

இப்தடி ரன் ீண்டும் prpostal வகரடுத்ரல், அள் அஷ ற்றுக்வகரள்ரள் ன்று அன் 
உர்கறன்ந ஶம் அன் ரழ்க்ஷகில் எபே வதரன்ணரண ஶம். க்கு ஷகில் கறஷடக்கும் 
ஆண்டணின் தி ரம் தரர்ப்தற்கு பிரகத்ரன் வரிபம். ஆணரல் அஷப் வதறுற்குகந் 
ணறஷனில் இபேப்தஶர றகவும் கடிணரகும். உரரக ரரத்றல் பேம் ஶஷ ணறல் 
ந்ஶபம் ரஷணத்ரன் றஷணத்ணக் வகரண்டிபேக்கறநண. ஆணரல் ஶஷக்குக் கறஷடத்ண ன்ண? 
ரனுஷட தரம்ரன் அன் பணகறல் குத்றண. தகரஷணத் ஶடி அன்ஷண ந்ஶதரண இடம் 
வரிரல் எபே றப்ஶதரக்கஷ தகரனுஷட டீு ண ன்று ஶகட்கறநரர். அபேம் இணரன் ன்று 
தகரனுஷட டீ்ஷட சுட்டிக் கரட்டிணரர். அண ன்ணஶர எபே பி வ ல்ரன். ஆணரல் தகரஷண 
அன்ஷண ரி றத் ஶம் அர் ரழ்க்ஷகில் எபே வதரன்ணரண ஶம். தகரஷண ரி றத்தின் 
அன்ஷணக்கு கறஷடத்ண ன்ண? அன்ஷண ஶகட்கரஶனஶ தகரன் அபேக்கு எபே ஆழ்ந் வௌணத்ஷக் 
வகரடுத்ரர். அர் ரழ்ரள் இறுறஷ அந் வௌணம் அஷ ிட்டு ினகில்ஷன. அப்தடி எபே 
 றநந் வய்கீரண வௌணத்ஷ எபே றறடத்றல் எபேரல் அடுத்பேக்குக் வகரடுக்க படிபம் 
ன்நரல், அர் உண்ஷிஶனஶ அரப் புபேர்ரன் ன்று அன்ஷண உர்ந்ரர். தகரஷண 
 ந்றத்ணிட்டு ீண்டும் ன் இபேப்திடம் வ ன்நர் அன்று ன் ஷடரிில் உனகத்றல் ரர் இபேபில் 
பழ்கறிபேந்ரலும் தரில்ஷன ஶற்று ரன் தரர்த்ர் உனகறல் இபேக்கும்ஷ ஆண்டன் 
றபேவுள்பம் உனகறல் றஷநஶறுண றச் ரகும் ன்று குநறப்திட்டரர். இப்தடி எபே வௌணம் 
வதற்றுக்வகரள்ப கூடி   ந்ர்ப்தம் கறஷடத்ண அன்ஷணின் ரழ்ில் எபே வதரன்ணரண ஶரகும் . 



10 
 

தகரன் வதற்ந ஆன்ீக  றத்றகள் ல்னரம் அபேடஶணஶ ங்கற ிட்டிபேக்கும் . அன்ஷண அரிடம் 
ந்தின்புரன் அந்  றத்றகள் ல்னரம் அபேடஶணஶ றன்று ிடரல் அன்ஷணின் பனம் 
உனவகங்கும் திண. ஆகஶ அன்ஷண ந்ண தகரனுஷட ரழ்க்ஷகில் எபே வதரன்ணரண ஶம் 
ன்று கூநனரம். தகரனுஷட பூ ஶரகத்றல் சூட்சு திற் றகளுக்கு பக்கற இடம் உண்டு. அந் 
சூட்சு திற் றகஷப ல்னரம் தகரணிடம் பேபன்ஶத அன்ஷண றஶரன் ன்தரிடம் கற்றுக் 
வகரண்டரர். பனறல் அஷத்ரன் ரன் கணில் கண்ட கறபேஷ்ணரகக் கபேறணரர். தின்பு அர்ரன் 
God of death, த்றன் ஷனன் ன்று அநறந்ண, அஷ ிட்டு ினக ஆம்தித்ரர். சூட்சு உனகறல் 
 ஞ் ரம் வ ய்பம்ஶதரண, ‘ரழ்ின் ந்றம் ’ ன்று  ஸ்கறபேத்றல் ழுப்தட்ட எபே ந்றத்ஷக் 
கண்டநறந்ரர். ஆணரல் அஷ றஶரணிடம்  றுத்ண, தறனரக தகரஷணக் கண்டஶதரண அரிடஶ 
வகரடுத்ரர். தகரன் ஶரகம் வ ய்ற்கரக புணஷ ந்ரர் ன்நரலும், ஆ றம் ஆம்திக்க ஶண்டும் 
ன்ந ண்ம் அர் ணறனறனறல்ஷன. அந் ண்ம் ஶரன்நற வ ல்தடுத்றர் அன்ஷணரன். 
அம்ரறரிஶ ஆஶரில்ஷன றறு ஶண்டும் ன்று அன்ஷணரன் படிவு வ ய்ரர். இப்தடி 
ன்ணிஷநரக ரழ்ந்ண வகரண்டிபேந் தகரஷண, உனகத்றற்கு வரிப்தடுத்ற, அஷ உனகத்றன் 
வ ரத்ரக ரற்நறர் அன்ஷணரன். அர் தகரஷண பனறல்  ந்றத்ண 1914-ஆம் ஆண்டு ரர்ச் 29-
ஆம் ஶறரகும். றந்ரக அபேடஶணஶ ந்ண ங்கறண, ப்ல் 24-ஆம் ஶறரகும். இந் இபே 
ரட்களும் தகரனுஷட ரழ்க்ஷகில் வதரன்ணரண ரட்கபரகும் ன்று ரம் வ ரல்னனரம்.  
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