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March 4, 2014 

சுதந்தழபபம் கட்டுப்ளடும் 

 

சுதந்தழபம் ில் கட்டுப்ளடில்ல ன்து யமக்கு. சுதந்தழபத்லத சுடீ்சநளக்குயது 
கட்டுப்ளடு ன்து உள்து.  யளழ்யில் த்தல அம்சங்கலண்ட ள — அலய ண்ணற்லய —
சுதந்தழபம் அத்தல யலகனளது. கட்டுப்ளடும் அத்தல யலகனளது. எவ்வயளரு யலக 
சுதந்தழபபம் அதற்குரின கட்டுப்ளட் ளல் ன் தரும். ன் ன்து ளழல் உள் வய்லன தனிர் 
பபம் வயண்வணய் பம் வறுயது படியள ல பத்லதனழந்து பலனளக 
டிப்டினளக வளறுலநனளகப் வறும் தழன். ளட்டுச் சுதந்தழபம் டயறு , யடீ்டுச் சுதந்தழபம் டயறு. 
அன்ினன் யிகுயது ளட்டுச் சுதந்தழபம். அன்ினநளக இல்ளதது யடீ்டுச் சுதந்தழபம். 
எருயலகனில் யடீ்டுச் சுதந்தழபம் சுதந்தழபத்லத இமந்து வறும் ண்பு.  குள் கூறும் ளிழுக்கும் 
அதன் சழகபநள ண்பு. ஊரில் ழும் சுதந்தழப யளழ்க்லக யடீ்டுச் சுதந்தழபத்லத இமப்தளல் 
வறுயது. கட்டுப்ளடு க லநனளல் கண்ணினநளக உருயளகும் நர் சுதந்தழபம் தரும் ண்பு.  
 

ஆன்நள ன்லத சுதந்தழபம் ன்று கூறும் அவுக்கு அதழல் தல  யலபனலனில்ல. 
கயளன் தன் டனளகத்தழல் அடிப்ல னள தத்துயங்கள அந்தம் , களம், சுதந்தழபம், ஆத்நள, 

சழருஷ்டி ன்யற்ழற்கு அலய தம் ழலலனக் க க்கும் யலகனில் வளருள் வகளண்டிருக்கழளர். 
அயற்றுள் சுதந்தழபம் என்று. பதன்லநனளது க்  கூளம். சுதந்தழபம் தன்லனிமக்கும் 
சுதந்தழபபம் உள்து ன்கழளர்.  இதளல் நபில் டநளட்சத்லத ளடும் டனளகம் அயர் லகனில் 
ிபஞ்சத்லதத் தழருவுருநளற்றும் டனளகநளகழது. இது தத்துயம். ல பல ன் ? யளழ்வு 
கர்நத்தழற்குட்ட் து, அலத ஜளதகம் கூறும் , ிப்பு பதல் இப்பு யலப யினளிக்கும் யளழ்வுக்கு 
ளம் கட்டுப்ட்டிருக்கழடளம். நக்குக் கட்டுப் ளதது யளழ்வு. யளழ்யில் துவும் ம் 
லகனிழல்ல. கயளன் கூறுலய டயறு. கர்நம் நிதனுக்குக் கட்டுப்டும் , ிப்ிற்கு பன்னும், 

இப்ிற்குப் ின்னும் யளழ்வு ீடிக்கழது , யளழ்வு நக்குக் கட்டுப்ட் து. ளம் அதற்குக் கட்டுப்  
டயண் ளம், ல பலலன டநலும் யிக்கநளகக் கூழளல் , ளம் உனிர் யளம யிரும்பும்யலப 
யளமளம், ம்லநத் வதளடும் ந்த சட் பம் — யடீு , ஊர், சர்க்களர், சபகம், யளழ்வு — நக்குக் 
கட்டுப்ட் து. ளம் ங்கும் குடினிருக்களம் , ந்தத் வதளமழலும் வசய்னளம் , ளம் வசய்ய 
அலத்லதபம் சர்க்களரும் , சபகபம், யளழ்வும் ற்கும் ன்ளகும். டநலும் யிக்கநளகக் 
கூழளல் ம் வதளமழல் , யடீு, வசல்ய ழல , வசல்யளக்லக ளடந ழர்ணனித்துக் வகளள்ளம். 
வம்ர்ழக்கு ளன் தலயினளக டயண்டும் ன்ளலும் , ஏடிப் டள ழடினள அயல நணக்க 
டயண்டும் ன்ளலும் , ஊலப யிட்டுப் டள ிங்ழ யந்து தநக்லகலன நணக்க டயண்டும் 
ன்ளலும் அலய  க்கும்.  இது ப்டி  க்கழது , ன்  க்கழது அதற்கும் சுதந்தழபத்தழற்கும் 
கட்டுப்ளட்டிற்கும் ன் வதள ர்பு? 

 

ளம் யடீ்ல யி ப் வரின ஆத்நளலயபல னயர்கள்.  ம்நளல் யடீ்டிற்கு டசலய வசய்ன 
படிபம். அலதக் கட்டுப்ள ளக ற்ளல் யடீு நக்கு வளருள் , வசனல், உரிலந, யமக்கழல் ம்லந 
பழுயதும் ற்றுக் வகளள்லம். தல னளக இருக்களது , கருயினளக அலநபம். ம்லந உருயளக்கும் 
கருயினளக உள் யடீு ம்நளல் உனரும் அபங்கநளகும். அதளல், அந்த டசலயலன யடீு ற்தளல் , 

ளம் ஊருக்கு அடத டளன் டசலயலன வசய்பம் கருயினளக யப படிபம். ஊர் 
அக்களபணத்தளல் நக்கு ல்ள யலகனிலும் கட்டுப்டும். ஊர் டசலயலன ற்தளல் உகபம் , 

உகம் ம் டசலயலன ற்தளல் யளழ்வும் நக்குக் கட்டுப்டும். புனல் க ழல் உருயளளல் 
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அது டதலயனில்ல ன்று ளம் படிவு வசய்தளல் யளழ்வு ம் படிலய ற்றுப் புனல 
அ க்கும். யளப , அக்ி கயளன்கலக்குள் நந்தழபத்லதக் கண்  ரிரழகள் இந்தத் தழலநலனப் 
வற்ர். எரு வகளல்லனில் வருப்பு ற்ழனது. லயக்கல ட்டும் ழலனில் , ழத்தழன் 
வசளந்தக்களபர் உச்சரித்த யளப நந்தழபத்தளல் களற்று தழலசநளழ தழபளக அடித்தது. வசளந்த யிரனம் 
ளதழக்கப்டும் டபம் அன்ர்கள் ிபளர்த்தலனளல் இது டளன் ல அலயரும் 
வறுயதுண்டு. எரு சட் ம் அன்லபப் ளதழக்கும்வளழுது அயர் ிபளர்த்தல அந்தச் சட் த்லதடன 
நளற்ழ அலயரும் ன் வச்வசய்யது அலயரும் அழந்த வசய்தழ. இலதக் க ந்த உனர்ந்த 
ழலகள் உண்டு. இதுயலப கூழனலய டகட்டுப் வறுலய. டகட்கும் தழமழந்தின் அன்ல 
ளம் டகட்களநடடன , சந்தர்ப்ம் ழர்ப்ந்தம் வசய்பநளளல் தன் யமக்கத்லத நளற்ழ அருள் 
வசய்ததும் உண்டு. 

 

சுதந்தழபம் அதழகநளளல் சுடீ்சம் வருகும். வண்கலக்குப் டிக்கச் சுதந்தழபநழல்ளத களம் 
நளழ அயர்கள் டிக்க ஆபம்ித்து டயலக்குப் டள  வளழுது குடும் யருநளம் 
இருந ங்களனிற்று. ளடுயருக்கும் , யிலனளடுயருக்கும், டிப்யருக்கும் உலமப்யருக்கும் , 

சலநனல் வசய்யருக்கும் சுதந்தழபம் உனர்வு தரும். ளட்டு உள்லல உற்சளகத்தளல் ழுயது. 
சட் தழட் ங்கட்குட் ளது. ளடும் டபம் குழப்ி ப்ட் ளலும் உற்சளகம் சுருங்கும். ல்ள 
வசனல்கலம் வதய்யச் வசனல். வதய்யம் நித சட் ங்கல ற்களது.  ற்ப்ளட்டு இனல்ளக 
ழுயது. சட் தழட் ங்கட்கு உட்ட் தழல்ல. அதளல் ற்ப்ளட்டிற்கு தழர்ளட்டில்ல ன் 
யமக்கு ற்ட் து. வளளலந ழுயது கட்டுப்ளடு கடுலநனளகழ ளபட்சம் 
வகளடுலநனளகும்வளழுது வளளலநத் தீ வகளழுந்துயிட்வ ரிபம். கழன்ட ளநளன் ள்ினில் 
சுதந்தழபம் பழுலநனளது. அங்கு சழறுயர்கள் டளட்டினிடுயதழல்ல. வளளலநப்டுயதழல்ல . 
Summer Hill (சம்நர்லழல்) ன் ள்ி அறுது அல்து ழுது ஆண் ளக இங்கழளந்தழல் 
வசனல்டுகழது. ள்ினில் வநளத்த நளணயர் ண்ணிக்லக அறுத்தழ ந்து. யகுப்ில்ல , 

அட் யலணனில்ல, attendance இல்ல, ரிட்லசனில்ல. இதுயலப அப்ள்ினில் னின்யர் 
யளழ்யில் உனர்ந்த சழப்புப் வத் தயழனதழல்ல. சுதந்தழபம் ன் வனரில் லதபம் வசய்ன 
அனுநதழத்தளல் குடும்டநள, ஸ்தளடநள அமழபம். 

 

கட்டுப்ளடு சளதழக்கும் அவு சுதந்தழபம் டதலய. 
தன்லடன அமழக்கும் சுதந்தழபம் சுதந்தழபநழல்ல, அமழவு. 

 

இந்தழன சுதந்தழபம் யருபன் நக்கள் லதபம் வசய்ன ழலக்கவுநழல்ல. 1947 இல் யந்த 
சுதந்தழபம் 1977 இல் தளன் ித்தது. நிதன் பன்னுக்கு யப டயண்டும். அதற்களக உலமக்க 
டயண்டும் ன் ண்ணம் டதளன்ழ வசனல்  சுதந்தழபம் யந்து 30 ஆண்டுகளனிற்று. களதல் 
தழருநணம் ிபநள இட்சழனம். ம் ளட்டில் வற்டளர் தழருநணம் வசய்து லயக்கழன்ளர்கள். 
இலஞன் தளன் யிரும்பும் வண்லண நணக்க அனுநதழனில்ளயிட் ளல் நம் புழுங்கழ 
சுருங்குகழளன். உனிலப நளய்த்துக் வகளள்வும் படிவு வசய்கழளன். வண் இஷ் த்தழற்கு  யிட்டு 
யிட் ளல், அயள் யிரும்ின இலஞல நணக்கழளள். குதூகநளக , ஆர்ப்ளட் நளக அயள் 
யளழ்வு ரிநிக்கழது.  டபம் வரினயர்கள்  அனுயத்தளல் தயிர்க்கும் அசம்ளயிதங்கல 
இலஞர்கள் அழனளலநனளல் ற்று அயதழப்டுகழளர்கள். கட்டுப்ளட்டிற்கு து ல்ல , சுதந்தழபம் 
ந்த அவுக்குத் டதலய ன்லதக் கண் ழன தழருநணம் ல் அபங்கம். வற்டளர் 
ிள்லகலக்குச் சுதந்தழபத்லத நறுத்து அயர்கள் யளழ்லயப் ளழ் வசய்கழன்ர். இம் யனதழல் 
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ஆலசலன ஆர்யநளகக் கருதழ அயசபநளகத் தழருநணம் வசய்து அடுத்த ளட யளழ்யில் அயதழ 
நர்யது பளம். வற்டளர் வசய்து லயத்த தழருநணம் சழப்ளக இருக்கழது. களதல் தழருநணம் 
கிந்த யளழ்லயனிக்கழது. இலய ளடு வற் அனுயம். இதன் சளபம் ன் ? ந்த 
வசனலுக்கும் அழவும் , அனுயபம் டதலய. அலயபள் அவுக்கு சுதந்தழபம் யளழ்லயச் 
சழப்ளக்கும். அயசபபம் அழனளலநபம் லதபம் ளழ் வசய்பம். அலயனிருந்தளல் சுதந்தழபம்  

சர்ய ளசம் தரும். இலதத் தி நிதன் ழர்ணனிக்க படினளது. சபகம் ழர்ணனிக்க டயண்டும். 
சபகத்தழற்கு ல்ள டபபம் , ல்டளரும், ல்ள யிரனத்தழலும் கட்டுப்  படினளது. அழவும் 
வதிவும் உள் இ த்தழல் வசளந்த படிவும் , அனுயம் டதலயப்ட்  இ ங்கில் வற்டளர் 
படிவும் னன்டும். வற்டளர் ிள்லகள் ல யிரும்புயடத யமக்கம். ிள்லகள் 
வற்டளலபக் களப்ளற் கசங்குயதழல்ல. சம்ளதழக்கும் குமந்லதனின் யருநளத்லத 
சுதந்தழபநளகப் வற்டளர் அனுயிக்க தழருநணம் வசய்னளத சுனநள வற்டளர் உண்டு. 
வற்டளலபப் புக்கணிக்கும் ிள்லகலம் உண்டு. லத ப்டி ழர்ணனம் வசய்யது ? உரிலந 
னளருக்கு? அன்ருக்கு அலய ிபச்சழலனில்ல. சநர்ப்ணத்லத ற் அன்ர் 
இலஞளளலும், வற்டளபளளலும் சநர்ப்ணம் தயளது தயற்ல யிக்கும். யளழ்ளள் 
பழுயதும் யிக்கும். சநர்ப்ணத்லத ற்களத அன்ர் தன் அழவு , அனுயம், ளணனத்தழன் 
அடிப்ல னில் அன்லலன ழலத்து வசனல்ட் ளல் வரும் குலகள் யிகும் , நம் 
டர்லநனளக உள்யலப அழவு வரும்ன் தரும். டர்லநபம் , அழவும், அனுயபம், 

ல்வண்ணபம் டசர்ந்து தருயலத சநர்ப்ணம் தரும். 
 

இலயல நித யளழ்யில் ளன்கு யலகனளக கயளன் குழப்ிடுகழளர்.  1) இலயன்,  

2) டஜளதழ, 3) சுதந்தழபம், 4) அநபத்துயம். அழவு இலயல டஜளதழனளகக் களண்கழது. உ ல் 
இலயல ளடி சழத்தழத்தளல் நபணம் அமழகழது. நபணநழளப் வருயளழ்டய உ லுக்கு 
இலயன். ஆத்நளவுக்கு இலயன் சுதந்தழபநளக சழத்தழக்கழளன். யளழ்யில் அதழகளபபள்யர் ிர் 
சுதந்தழபத்லத டுத்துக் வகளள்கழன்ர். யரும் பன் யந்து ிருக்குத் தன் யளழ்யில் சுதந்தழபம் 
தருயதழல்ல. அரிவளருளக யளழ்யில்  ப்லய கண்ணில் ட் ளல் அது ஜயீின் ஆமத்தழல் 
சுதந்தழபத்லத நக்கு யிக்கும். எரு  ளக் ருக்கு 1940 இல் பன்று ிள்லகள் , பன்று வண்கள். 
யசதழனள குடும்ம் , வசளத்து, ணம், களரு ன் யளழ்ந்தயர் இந்து யிட் ளர்.  ணநழருந்ததளல் 
அலயலபபம் கல்லூரினில் டசர்த்து ட் ம் வ உதயிளர் . அயரில் எரு வண் , சுளயநளகடய 
தக்கு டயண்டினது லதபம் டகட்க நளட் ளள். 

 

தளனளர், உ ன் ிந்தயர் யரும் அயலக்கு துவும் தருயதழல்ல.  
அயலக் கல்லூரினில் டசர்க்கயில்ல.  

 

யடீ்டில் உள்யர் , வற்டளர், ிள்லகள், உயிர், ண்ருக்கு ம் யளழ்யில் சுதந்தழபம் 
வகளடுத்தளல் ன்  க்கும்  கற்ல வசய்ன படினளது. ன் அனுயத்தழல்  கண்  
சழயற்ல ழுதுகழடன். 

 

 எருயர் களரில் ந்து டர் உட்களர்ந்து வகளண்டு அயலப ஸ்றழல் யரும்டி கூழ 
யரும் களரில் வசன்ர். 

 இமந்த பதல வற்று , அலதப் ந ங்கு வருக்கழனின் யருநளத்லத 
வநக்வகட்டு அமழத்தயர் அயலப டளக்கழ, “ன்ல நளற்ழ யிட் ளய்” ன்ளர். 
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 ட் த்லதக் கயிலும் களண படினளதயருக்கு ட் ம் வ உதயினயலப 
வற்யர் “உன்ளல் ளன் வகட்டுப் டளடன்” ன்ளர். 

 நகன் ஜளதகம் தகப்ளலப வஜனிலுக்கு அனுப்பும் ன்தளல் தகப்ளர் நகலக் 
வகளன்ளர். 

 “உன்னுல ன வசளத்லத ழம், யடீு, க்குக் வகளடு” ன்று டகட் யர் சழர். 
 30 யருரநளக வசய்த டயலனின் ல அடுத்தயருக்கு யழன வகளடுத்ததளல் , 

வற்யர் வகளடுத்தயலப எடப ளில் யிக்கழன வருலநலன அயரி டந கூழ 
சந்டதளரப்ட் ளர். 

 தன்ல அமழக்க , அயநளப்டுத்த, உனிலப டுக்க வதள ர்ந்து பழுபனற்சழ 
வசய்பம் வரினயருக்கு யரும் வசய்னளத டசலய வசய்தயலப வரினயர் வகளல் 
பன் யந்தளர். 

 46 யருரம் தன் குடும்த்தழற்கு பழு ண உதயி வசய்தயலப யிக்கழ, 
அயநளப்டுத்தழனயர் எருயர். 

 சுதந்தழபம் நிதனுக்கழல்ல. வற்ளல் அடுத்தயலப அமழப்ளன்.  
பக்கழனநளக வகளடுத்தயலப பழுயதும் அமழப்ளன். 

 இவ்வுண்லநகல அழந்த ம் ண்பு இந்த யிடயகத்லதப் 
மவநளமழகளக்கழபள்து. 
 

அயற்றுள் சழ 1) தீட்டின நபத்தழல் கூர் ளய்யது , 2) யர்த்த க ள நளர்ில் ளய்யது , 3) அடி 
உதவுயது டளல் அண்ணன் தம்ி உதய நளட் ளர் , 4) வகளல வசய்யளள் த்தழி , 5) தளபம் 
ிள்லபநளளலும் யளபம் யனிறும் டயறு. சுநளர் நூறு மவநளமழகள் இது டளல் களணளம். 
டனள ளயம் ில் ஆறு நளத ளயம் லகடனளடு யரும் ; ளம்ிற்குப் ளல் யளர்த்தது டளல். 
து அனுயத்தழன் சுருக்கத்லத ந்து ஆண்டுகட்கு பன் கவழ்க்கண் யளறு ழுதழடன். 
 

“உன்ல ளன் அமழக்க பனலும்வளழுது  
க்கு உதய நறுத்த ீபம் எரு நிதள?” 

 

நித சுளயம் பளட்சச சுளயம். அகங்களபம் ழலந்தது. அதற்கு ளம் வசய்னக்கூடின 
டசலயவனளன்றுது. அதற்குரின டபம் யரும்வளழுது அக்க லநலன ஆண் யன் உக்குக் 
வகளடுத்தளல் நதழல் ஈபம் இபக்கநழல்ளநல் அலத டயடபளடு அமழக்க டயண்டும். கயளன் 
கூறுயது அது. அயர் அலதபம் க ந்து வசன்று அந்த சுளயத்லத தழருவுருநளற் டயண்டும் 
ன்கழளர். வில் இக்வகளடின சுளயம் ிபஞ்ச ன்லந அலத்தும் தழபண்  வருஉருயம். 
பூபண டனளகத்தழன் பதல் அடிப்ல  சழத்தழலன கயளன் அழப்பூர் வஜனிழல் வற் வளழுது —
அது 1908 இல் — அதழல் யிஸ்யரூ தரிசத்தழல் அர்ஜூன் கண்  டகளபநள குதழனில்ல. 
டகளபம் தீலநனின் ஆன்நீக ரூம். பூபண சுதந்தழபம் ன்ளல் 

 

தீலந தளட தன் தீலநலன உணர்ந்து 

தன்ல தழருவுருநளற்றும் ஆன்நீக சூமளகும். 
 

யளழ்யில் பம்லபத் தழரு ன் தளட தன் தழருட்ல  உணர்ந்து அலதத் தலகவடம நளற் பன் 
யருயது டளன் ழல. தழரு ன் தண் லனளல் தழருந்துயளன் ன்து உகம். தழரு னுக்கு 
அயன் கஷ் ப்டும் தண் ல தபக்கூ ளது. தளட யிரும்ி நளறும் அழவு வறும் சூமல 
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அயனுக்கு அிக்கும் தண் ல தப டயண்டும் ன்து  20ம் நூற்ளண்டு அனுயம்.  10 யனது 
லனனுக்கு அயன் யிரும்பும் சுதந்தழபம் பழுயதும் வகளடுத்தளல் ன்வயல்ளம் வசய்யளன். 
 

— ளள் பழுயதும் யிலனளடுயளன் — அயன் ல் ிள்ல. 
— யளய்க்கு யந்தடிடன டசுயளன் — அது நித சுளயம். 
— வளருள்கல உல த்தடி இருப்ளன் — லக சும்நளனிருக்களது. 

 

அயனுக்டக உதயினள துவும் ந்த குமந்லதபம் வசய்யதழல்ல. இது டளன் சுதந்தழபம் 
வகளடுத்த வற்டளர் கட்டுப்ளடு  யரும்வளழுது குமந்லத சளர்ில் தளங்கட ற்து 
கட்டுப்ளடு. அது படினளது. படினளத டபம் குமந்லத நம் டகளணளதயளறு அயளல் ிருக்குத் 
வதளந்தழபவு யபளத கட்டுப்ளட்டுகல அபல்டுத்தளம். 
 

யிங்கும், தளயபபம் சழருஷ்டினில் அப்டிடனபள். ஆபம் களத்தழழருந்து நளறுதல் 
துவுநழல்ல. தளயது நளறுதழருந்தளல் அது நித அழவுக்கு இதுயலப புப் யில்ல. 
சரித்தழபம் ற்ட்  ளளக நிதனும் யிங்கு டளழருந்தயன்  அழகழடளம். இன்று அயர் 
யளழ்வு நூறு (அல்து) ஆனிபம் கட் ங்கலக் க ந்து யந்து யிட் து. ளம் சழறுயபளக இருந்த 
உகம் இன்று நளழபள்லத ம்நளல் அழன படிகழது. க ந்த  ஆண்டு நளற்ம் ம் 
கருத்துக்கும் புப்டுகழது. 500 ஆண்டு நளற்ம் கற்லக்கு ட்டுகழது. நிதன் 
பன்டழனதும் ளகரீகநளக யளழ்யதும்  ந்த வசனல்கள் . இது நளற்ம் , வருநளற்ம், 

அலயரும் யிரும்பும் நளற்ம் , ளகரீகம், ண்பு  ளநழபம் நளற்ம். துவும் லமன 
களத்தழற்குப் டளக யிரும்புயதழல்ல. 

 

இந்த ிபம்நளண் நள உனர்ந்த நளற்ம் ற்ட் தற்கு பதற் களபணம் கட்டுப்ளடு .  
இபண் ளம் களபணம் கட்டுப்ளடு சுதந்தழபம் ன் சூமழல் வசனல்ட் டதனளகும். 

 

கட்டுப்ளடு இல்ளநல் கல த்வதருயில்ல. சட் நழல்ளயிட் ளல் டபளடில் களர் டளக படினளது. 
குறுக்கும் வடுக்குநளக டளகும் நிதர்கலம் , யளகங்கலம் டளக்குயபத்லத பத்து வசய்பம். 
எருயர் யடீ்டிலுள் வளருல அடுத்தயர் டுத்துப் டளகக் கூ ளது ன்து கட்டுப்ளடு. யடீ்டில் 
ினனு ிருப்யன் வயினில் டளகும்வளழுது சட்ல  டளட்டுக் வகளண்டு டளயது அயட 
ற்டுத்தழன சுனகட்டுப்ளடு. டநல னில் எருயர் ளடும்வளழுது , டசும்வளழுது கூட் ம் 
அலநதழனளக இருப்தும், சளப்ிட் ின் லகனம்புயதும், டுக்கப் டளகுபன் கதலயத் தளிடுயதும் 
ின வசனல்களளலும் , அயசழனநள கட்டுப்ளடுகளகும். நிதக் கூட் ம் நித குநளது 
ளகரீகம். நித கும் ிரினபள் நக்கிநளக நளழனது ண்பு. ளகரீகபம் , ண்பும் உனர்ந்த 
கட்டுப்ள ளளல், கல்யி சபகம் ற்றுக் வகளண்  புிதநள கட்டுப்ளடு. ல்டளரும் கற்க 
டயண்டின ழர்ப்ந்தநற் சுதந்தழபம் உள் ளட்டுச் சூமழல் எருயன் ள்ினில் டசர்ந்து கல்யி 
வறும் கட்டுப்ளட்ல  ற்தளல் அழயற் பபட்டு நிதன் அழவுள் ளகரீகநள 
குடிநகளகழளன். சங்கவதம் ன்து சளஸ்த்டபளத்தநள கட்டுப்ளட்டிற்கு உட்ட்  சப்தம். யளனில் 
யந்தடி டசுயது உல் , குல். அலதடன ழதளநளக சழந்தழத்துப் டசுயது டச்சு. டச்சு 
இிலநனளயது ளட்டு , களயினம், சப்தம் வசளல்ளகழ , இிலநலன ற்று இலசனளக நளறுயது 
கட்டுப்ளடு கணிசநளக வசனல்டும்  ழலகள். யடீ்ல க் கட்டிப் ளர் , கல்னளணத்லத வசய்து 
ளர் ன் லமன மவநளமழகல நளற்ழ குடும்த்லத ழறுயிப்ளர் ன்று கூ டயண்டும் ன்று 
ளன் ழுதுயதுண்டு.  ளட்ல  ஆள்யனுக்கு யடீ்ல  ழர்யளகம் வசய்ன படியதழல்ல. எரு 
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கட்சழனில்  ஆனிபம் வநம்ர்கள் தலயர் டச்லச ற்று  க்கும்வளழுது அயர் யடீ்டிலுள் 
ன்ிபண்டு டர்  பக்கழனநள யிரனங்கில் தங்கிஷ் ப்டி தகப்ளர்  க்க டயண்டும் 
ன்ளல் தலயர் வதளண் ர் இஷ் ப்டி வசனல்  டயண்டும். கட்சழனில் கட்டுப்ளடு பக்கழனம். 
குடும்த்தழல் கட்டுப்ளடு உண்வ ன்ளலும் சுதந்தழபத்தழற்குட்ட்  கட்டுப்ளடு அது. 
 

கட்டுப்ளடு சுதந்தழப சூமழல் ண்ளக நரும். 
 

யடீ்டில் களரினம்  ப்து அயசழனம் ன்லத யி  உள்யர் சந்டதளரநளக இருப்து பக்கழனம். 
ட்நண்ட் சழலனிழருந்து தப்ி வயியந்து வரும் வசல்யத்லதப் புலதனளகப் வற்று தன்லச் 
சழலக்கனுப்ின துடபளகழகள் வசய்ததளக அயழந்த வசய்தழகல ஆபளய்ந்து உறுதழடுத்தழக் 
வகளண் ளன். சழலனில் அயன் வற் அழவு டபழவு. ந்த அழஞரும் வற்தழல்ல. ந்த 
அபசனுக்கும் கழல க்களத அழவு. அயன் னின்வநளமழகள் .  5000 நூல்கலப் டித்து  Faria 

அதன் சளபளம்சம் 150 நூல்கிழருப்லத அயனுக்கு டுத்துக் கூழ , யிடயகத்தழன் சழகபம் 
வளறுலந ன்று உணர்த்தழளர். அடபினளயில் இஸ்ளம் மக்கங்கலபம் , யிஸ்யளசத்லதபம் 
ட்நண்ட் கற்ழந்தின் 

யளழ்வு தக்குக் கட்டுப்டுயலதக் கண் ளன். 
 

அயனுக்கு துடபளகம் வசய்தயர்கள் ளிகள். இலயன் அயர்கலத் தண்டிப்ளர். ட்நண்ட் 
தன்லப் வளருத்தயலப ஏபவு இலயனுல ன தழலநலனப் வற்தளல் தளட அயர்கலத்  
தண்டிக்க பனன்று வசய்த ல்ள பனற்சழகலம் தல னின்ழ கூடியருயலதக் கண் ளன். பன்று 
டர் யளழ்யிலும் மழயளங்கும் பனற்சழ ழத்தது. வநர்ச ஸ் தளன் அயனுக்கு பக்கழனம்.  
அயலப் மழயளங்க அயன் நம் இ ம் தபயில்ல. வர்ளண்ல ப் யளங்கழன மழ 
வநர்சவ ஸ்லற அதழக அயில் ளதழக்கழது. ன்ளலும் வசய்து படித்து யிட் ளன். இபவு 12 
நணிக்கு அயட யந்தளள்.  

 

இது தர்நநள? க் டகட் ளள். 
 

லகனிழருந்த துப்ளக்கழ தளட யிழுந்தது. மழ யளங்கும் சுதந்தழபம் அயள் ழுப்ின தர்நத்தழற்குக் 
கட்டுப்ட்டு நம் நளழ உனர்ந்து ண்ளல் உன்தம் வற்து அயன் ழல.  
 

உகப் வருந்தலயர் அலயரும் ழுதழன தலப்பு கல்யி. வருந்தலயர்கில் 
சழந்தலனளர்கள் பக்கழனநளகக் கருதழ ழுதுயது சுதந்தழபம். ஸ்தளம் ன்து   ( Organisation) 
வயகு பக்கழன கருத்தளளலும் ரும் அலதப்  ற்ழ ழுதயில்ல. எருயர் ( Freedom and 

Organisation) சுதந்தழபபம் ஸ்தளபம் ன்று ழுதழபள்ளர். ஸ்தளம் பலனள கட்டுப்ளடு 
வசனல பழுயதும் தழுவுயது ளம்  டபம் வசய்யதழனளநல் தழலகப்துண்டு. லகனில் உள் 
டயல வதரிந்ததளளல் க்ஷணபம் தளநதழக்களநல் வசய்கழடளம். (உ.ம்.) ழுதழன கடுதளசழலன 
டளஸ்ட் வசய்ன உ ட டளஸ் ளறீூக்குப் டளகழடளம். த்து ட்சம் வளறுநள வளருல 
யளங்க யந்தயர் ழு ட்சத்தழற்கு டநல் நதழப்ி யில்ல ன்வளழுது அயருக்கு வதரினளத 
யியபநழருந்தளல் டுத்துச் வசளல்கழடளம். உ ட வளருள் த்துக்கு டநல் வளறும்  அழந்து 
த்துக்கு சம்நதப்டுகழளர். டுத்துச் வசளல் துவுநழல்ளத டபம் உண்டு. வசளல்ழ சளதழக்க 
படினயில்ல ன் டபம் வசளல்ளநல் சளதழக்களம் த் வதரிபநளதளல் , வசளல்யலத 
ழறுத்தழ யிட் ளல் , டச்சு த ம் நளழ டயவளருயபளல் நீண்டும் யிரனத்தழற்கு யந்து களரினம் 
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பூர்த்தழனளகழது. அன்ருக்கு இந்த டபம் பக்கழனநள கருத்வதளன்றுண்டு.  வசளல்ளநல் 
சளதழப்துவும் ஏர் ண்ணம். அந்த ண்ணம் நதழழருப்லத யி  இல்ளநழருப்து டநல் 
ன்து அக்கருத்து . அன்ருக்கு அக்கருத்து வதரிந்ததளளலும் , ழலவு யருயதழல்ல. ழலவு 
யந்தளலும் வசனல்டுத்த நம் இ ம் தபளது. அன்ர் இலத ழலயளக , வதியளக 
வசனல்டுத்தளம். அன்பல்ளதயர் அன்ல சூமழன் சளனழல் உள்யபளளல் , அயருக்கு இது 
டதளன்ப் டளயதழல்ல. அன்ல யளழ்வு பம் வசனல்டுயளர். யளழ்வு களத்தளல் இனங்குயது. 
களம் க ந்தளல் பக்கழன டயலகள் பழுயதும் தயறும். களம் ளறழட்டியளக இருந்தளல் 
தயளது, வடுளள் க ந்து சூமல் பம் ழக்கும். அது டளல் தளன் டகட்  யிலலனயி  
பன்று ந ங்கு அதழக யிலக்கு எருயர் தன் வளருல யிற்ளர். அன்ர் அக்கருத்லதச் 
வசனல்டுத்தழளல் களம் க க்களநல் அடத  க்கும். ண்ணத்லத க ந்த ற்ம் உண் ள ? 
உணர்ச்சழ ண்ணத்லதக் க ந்தது. ண்ணத்லத டுத்துச் வசளல்ளநழருக்களம். ண்ணம் 
நதழழருக்கும். நதழலும் அவ்வயண்ணம் கூ ளது ன்ளல் தீயிபநளக ழும் . ண்ணம் 
நத்தழற்குரினது. ளம் நத்லதக் க ந்த ஆத்நளயிழருந்து வசனல்டுயது டநல் ன் கருத்து 
ழலவுக்கு யந்தளல் , ண்ணம் ழலலய யிட் கலும். அடத டளல் உணர்ச்சழலன அகற்றுயது 
கடிம். ஆளல் படிபம். அது படிந்தளல் களரினம்  ந்தின்னும் ம் படினளநழருக்கும். 
அலதபம் க ந்த ழலபண் ள ? உண்டு. இலயவனல்ளம் அதழக ன் வறும் யமழ ன்தளல் 
டநற்வகளள்ப்டுலய. அந்த ழலவு இல்ளநழருந்தளல் , இருந்தளல் அது கூ ளது ன் 
நப்ளன்லநனிருந்தளல் ளர்ழவநண்டில் டசழனயலபக் டகட்  ிபதநர் அயலப அலமத்து 
களிட் (ஸ்ட ட்) நந்தழரினளக்கழனது டளல் ிருக்கும். ழலப்து ழலவு. ழலக்களததும் 
ழலயளகுநள? அது ழலக்கக்கூ ளது ன் இட்சழனம்.  இட்சழனம்  அழனளலநனின் 
இனளலநனளழருக்கும். அழயின் சழப்ளல் , பதழர்ந்த நம் அ ங்கழப் வற் ண்ளழருக்கும். 
அது உனர்ந்த நழல. 

அம்ந ழலடன படியளதள? 

அம்நழலலன சநர்ப்ணம் வசய்யது அடுத்த கட் ம். 
 

அதற்குரினது யளழ்க்லகப்  ில்ல, டனளகப் ன். கயளன் ‘ஆத்ந சநர்ப்ணம் ’ ன் 
அத்தழனளனத்தழல் டனளகப் லபம் தழர்ளபளத சநர்ப்ணடந சநர்ப்ணம் ன்கழளர். ந்த 
உனர்ந்த நழலலனபம் சநர்ப்ணம் வசய்யது டநல். ந்த உனர்ந்த ஆத்ந ழலலனபம் 
வநௌம் — சநர்ப்ணம் வசய்னளம். சநர்ப்ணத்தழன் ழல அதளல் உனரும். உனரும் 
சநர்ப்ணம் அஸ்தழயளபத்தழல் அகல்யது அயசழனம். அகன்று ஆழ்ந்த சநர்ப்ணம் சபணளகதழனளகும். 
சபணளகதழபம் ளம் உள் ழலலனப் வளருத்தடத. ந்த ழல சபணளகதழக்கும் அடுத்த உனர்ந்த 
ழலபண்டு. அடுத்த ழலனில்ளத சபணளகதழ  

ஆத்நள சுப்ரீநள ழல. 
 

அது டனளகம் படிந்த ழல. கயளனும் , அன்லபம் அல ந்த ழல  நக்குண்டு.    

அலயருக்கும் உண்டு. 
 

சுதந்தழபம் நழல , கட்டுப்ளடு பல. சுதந்தழபம் உள்து. கட்டுப்ளடு ளம் ற்டுத்துயது. 
உள்து ஆண் யின் அலநப்பு , கட்டுப்ளடு நித சளதல. ‘சுதந்தழபபம், கட்டுப்ளடும்’ ன் 
தலப்ல ஆண் யன் அருல நிதன் அனுயிக்கும் ளங்கு க் வகளள்ளம் . இலதச் 
வசனளகக் கண்ணுறுதழல் யடீு சழப்ள அபங்கம். புச் வசனலும் அக உணர்வும் யளழ்க்லகப் 
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ண்ளக உருயளயலத கண்டு , அனுயித்து, ண்ளக உருயளக்க தழருநணம் உகந்தது. Pride and 

Prejudice கலதனில் ழடினள கணயலத் டதடுகழளள். டஜன் தன் நழலக்கு உரின உன்த 
ழலலன ளடுகழளள். ழசவத்தழற்கு டதலயனளது வம்ர்ழ.  ளர்சழக்கு தளன் யிரும்ின 
வண்லண நணக்க டயண்டும். யரும் உனர்ந்த களதல ( romance) இட்சழனநளகக் 
வகளள்யில்ல. டித்து ண்பு க்குயபள் தம்தழகள் அன்ின் உச்சகட்  களதல அனுயிக்க 
பனன்ளல் அது படிபநள ன்து டகள்யி. படினளது ன்து உக அனுயம். படிபம் ன்து 
ன் வகளள்லக.  ந்த கணயனும் நலயிபம் ஏபவு  இலத உணப படிபம். வளதுயளக 
தழருநணநளகுபன் ிதளக படிபம். ன் வகளள்லகப்டி அலய உள்டி களதலுக்குரின 
ழலனில்ல. ஆலச பூர்த்தழனளயது , நனக்க ழலனில் infatuation கயர்ச்சழனள ஆர்யத்லதக் 
களதல் க் வகளள்யது. களதல்  Romance க்குரின சழ பக்கழன அம்சங்கள் ன் தழர்ளபளதது Self-

giving சுனநற் பம் வசனல்டுயது adventure உள்து அலத்லதபம் இமந்து 
இல்ளதலத இட்சழனநளகக் கருதழப் வ பனல்யது. இலந , அமகு, ஆலச, ஆர்யம் 
ஆகழனயற்ளல் நட்டும் வ படினளதலய. க லநடனள, நச்சளட்சழக்டகள களதழல் இ நழல்ல. 

 

களதழல் இ ம் களதலுக்கு நட்டும் உண்டு. 
சட் ம், தர்நம், கர்நம் வசனல் ளத அபங்கம் இது. 
களதல் உண்லநனளது க் குழப்லய . 
அயற்றுள் பதன்லநனளது இம் புரினளத சந்டதளரம் 

இல யி ளது ழுயது. வஞ்லசப் ஸ்ர்சழப்து துயளளலும் —   

ல்து, வகட் து, டகளம், தளம், சூடு, வசளபலண, கஷ் ம், ஷ் ம் —  

அந்த இம் புரினளத சந்டதளரம் தீயிபம் நழகுயது அந்த அல னளம். 
 

தழருநணநள தம்தழகள் யடீ்டின் கட்டுப்ளட்டிற்கும் , நச்சளட்சழனின் ல்லக்குள்லம் இருக்கும் 
ழர்ப்ந்தபள்யர்கள். ல்லனில்ள இன்ம் ல்லக்குள் ழுயது ப்டி ?  தழருநணம் ன் 
ல்லக்குள் ல்லனில்ளக் களதல் உண்டு ன்து ஆன்நீக உண்லந.  இதன் பலகள் . 
ிர் டகளணத்தழல் அயனுல ன டகளணத்தழல் அழன பனல்யது அதயில் infinite 
ல்லனற்து. கணயல எரு யிரனத்தழல் அயனுல ன டகளணத்தழல் அழன பற்டும் 
நலயிக்கு அல்து அலதடன அயி ம் ளடும் கணயனுக்கு ல்லனற் அம்சம் ழும். அதன் 
பம் களதல் கண்ணுக்குத் வதரிபம். இம் புரினளத இன்ம் இல யி ளது ழும். வில் 
அயர் டகளணத்தழல் எருயலப அழன பனன்ளல் அதன் பம் அயர் ஆத்நள யிமழப்ல ந்து 
ஆயித்துலணனளகழ களதலுக்குரினயபளயளர். எரு அம்சத்தளல் எரு உனர்ந்த ழலலன 
அனுயித்தயர்க்கு அந்தநள களதல் அலத்தழலும் மயல்து ப் புரிபம்.  சுனடந 
நிதி ம் களணப்டுயதளல் எருயர் சுனத்லத க்களபணம் பன்ிட்டும் நற்யர் டணுதல் 
தயறு ன்து சரி. ஆளல் தன் பம் ல்லனற் ழலலனக் களண அலதபம் வசய்பம் 
சந்தர்ப்ம் உண்டு. அடுத்தயருக்கு சுனநற் ல் ண்ணபள் இ ம் என்று இருந்து 
யிட் ளல் அலதப் டணுதல் உனர்ந்த லக் வகளடுக்கும். ஆபம் ளட்கில் வளறுலந அவு 
க ந்து டதலயப்டும். குதர்க்கநளயர் ‘க்குச் டசலய வசய்ன உக்கு அதழர்ஷ் ம் டதலய ’  
வயகு சவக்கழபம் உணர்ந்து டசழ யிடுயளர்கள். ழலப்பு அந்ழலலன ட்டிளல் ிருக்களது. 
 



சுதந்தழபபம் கட்டுப்ளடும்
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வளதுயள ல் ண்புள் தம்தழகில டன இந்த குல மளது  

ன்தளல் சுதந்தழபநள அன்ில் கட்டுப்ள ள ண்ல ிர் டகளணத்தழல் 
அழன பனன்ளல், களதல் ழுயது தழண்ணம். 
 

  பம்                  : ஸ்ரீ கர்நடனளகழ அயர்கள்  

  வசளற்வளமழயளற்ழனயர்  : தழருநதழ. உரள பளநதளஸ் 

  வசளற்வளமழயளற்ழன டததழ: 06.07.2014 


