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இலDைகய கிைட(மிட :
VASANTHAM (P) LTD
S. 44, 3 rd Floor,
Central Super Market Complex
Colombo - 11
மாஓ ேச $D
றா
)
நிைனவாக
உGேள
பதிைர 7
=க:ைர 12
(ழ8ைதப0வ 17
சாD ஷாவ வாI8த நாகG 42
ரசி( = ேனா3 65
ேதசியவாத காலகட 78
(சீன) ேசாவ" இயக 93
ெசKேசைனய

வள>சி 113

மாேச $D(ட

ேமL சில ெசMவகG 135

பதிைர
மாசீக ெலன ன ச"தி
திய ப3 நிைல வள>சி( சீன ரசிய
அ.பவDகைள த(8த களமாக அைம8த$. அதைன வளப)"தி
= ென)"ததி ேதாழ மாஓேச$Dகி
வரலாைற பா"திர
மக"தான$. அவர$ பDகள  தன ேய சீன ேதச"தி( ம)
உ,யத *. உலக பாடாள வக"தி( சவேதச கய+ன 2
இயக"தி( ெப*மதி மிக ெபாகிசமாக அைம8த$. ேமகி
ேதாற ெப* ரஷியரசிய
ஊடாக கிழ( உலகி(G (8த
மாசிச ெலன ன ச"ைத ைகேய* பா$கா"$ அதைன> சீன நா3
வேஷச நிைலைமக'( ஏப பரேயாகி"த ெவறி க
ட
நைட=ைறைமக'( 4ல ேமைல காைற கீ ைழ கா* ேமவ
நி( நிைல( உ8$வைச ெகா)"தவ ேதாழ மா ஓ. ேச $D ஆவா.
அவர$ த"$வா"த அரசிய நைட=ைற வழிகாடகG இ * நம$
நா) ேபா ற 4 றா உலக நா)கள
மO சி( ஒள மி(8த
வழிகா3யாக இ08$ வ0கி றன.
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அ"தைகய மாேமைதய
றா
) நிைன: (1893 1993) இM
ஆ
டா(. 3சப மாத 26ஆ திகதி அவர$ பற8த தினமா(. அவர$
றா
) தின நிைனவாகேவ இ8 ெவள வ0கி ற$. மா ஓ ேச பறி
அவர$ கால"தி ெவள யடபட உலக கIெபற லி இ08$
ெமாழியாக ெசயபடேத இ8லா(. எஹா2ேனா எ ற
3
மா ஓ
=ப$ வய$ைடய அெம,க ப"தி,ைகயாள 1937 ஆ ஆ
ைவP ஏைனய சீன கய+ன 2 கசிய
தைலவகைளP ச8தி"$
ேசக,"த அ,ய தகவகைள ஒ * திர3 சீனாவ
மO $ ெச8தாரைக
எ . லிைன எQதி ெவள யடா. சீன மகள
ந மதிபைனP
சீன கய+ன 2 கசி" தைலவகள
நபைகையP ெபற
எஹா2ேனா பறி சில வா"ைதகG R*வ$ அவசிய.
எஹா2ேனா அெம,க ப"தி,ைகயாள அவ மா ஓ ைவ
ச8திபத( = பாக ஏQ ஆ
)கG வைர சீனாவ தDகிய08$ சீன
ேதச பறிய பல வடயDகைள ப3"$ வ8தா. ெய சிD பகைல
கழக"தி ஒ0 வ,:ைரயாளராக: கடைம ,8தி0கிறா. சிகாேகா
,பய+
, ல
ட
ெடயலி ஹர ேபா ற ப"தி,ைகக'( ஆசிய
பரதிநிதியாக: கடைமயாறிய0கிறா.
இர
டாவ$ உலக P"த"தி ேபா$ சறேட ஈMன D ேபா2
ப"தி,ைகய
இைண ஆசி,யராக: P"த நி0பராக:
இ08தி0கிறா. P"த"தி
ப ைனயகால ப(திய சீனா, இ8தியா,
ேசாவய"ய+ன ய
ஆகிய நா)கைள பறிய தகவகைள" த0வதி
லைம ெபற ப"தி,ைகயாளராக" திகI8தா. எஹா2ேனா பல
கைள எQதிPGளா. அவ*G ஆசியா:கான சம , மகG எம$
பக ஆரப"ைத ேநாகிய பயண இ ைறய ெசKசீனா ஆறி
ம* கைர ஆகிய உGளடD(. 2ேனா: அவர$ மைனவP பல
ஆ
)கG சீனாவ வாI8தன. சீன ெமாழிைய 2ேனா ?றறி8$
பேவ* தகவகைள ஆதாரப+வமாக ெப* ெகா
டா.
சீன மகள
ேபாராடDகைள ந ( வளDகிெகா
) அத
தாகDகைளP ம)ம றி ஏபட இ0( மாறDகைளP அவரா
ெதள வாக உலகி( எ)"$ Rற=38த$.
=ப$கள  சீன கய+ன 2)கைள சிவ வழிபறி
ெகாGைளகாரகG என ஏகாதிப"திய பேபா(வாதிகG பர>சார
ெச$ வ8தன. இ"தைகய @ழலி சீன கய+ன 2 தைலைம
ப<ட"$ட
ேமக"திய ப"தி,ைகயாளகேளா அரசிய அவதான கேளா
ெதாட ெகாGள =3யவைல. அ ைறய காலகட"தி சீனாவ
இட ெப*வ8த ரசிகர ேபாராட பறிய உ
ைம" தகவகைள
ேம(லக மகG ெப* ெகாG =3யா$ இ08த$. இ"தைகய @ழலிேல
எஹா2ேனாவ
பDகள  =கிய"$வ ெப*ெகா
ட$. அவ
ஒ0 பDகள  =கிய"$வ ெப*ெகா
ட$. அவ ஒ0 மன>சாசி
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பைத வரலா*

1936 இ சீன கய+ன 2 கசிய
தைலயக அைம8தி08த
ரசிகர> ெச8தள"தி( 2ேனா ெச றைட8தேபா$ சீன கய+ன 2
கசி தன$ பதிைன8தாவ$ வயைத அைட8தி08த$. யபான யகளா
=*ைகயடப308த வடேம(> ெச8தள"தி( ச ெயெச
அைமய,
சிபா?ட
ய+
மாத"தி எஹா2ேனா றபடா.
கய+ன 2)க'ட
ஓ இலகிய = னண( ெகாGைளயளவ
தயாரா இ08த காரண"தினா அMேவைள சியான  நிைல
ெகா
308த மK@,ய பைடயன,
ஒ"$ைழட
2ேனா
எைலைய கட8$ கய+ன 2 தைலநகரான பாஓ அ
ெச றைட8$
அD( தைலவ மா ஓ ேச $Dைக> ச8தி"தா.
எஹா2ேனா நா ( மாதDகG சீன கய+ன 2)கள ;
ெச8தள"தி தDகிய08தா. அMேவைள ேதாழ மா ஓ வட இ08$
பேவ* தகவகைளP ெகாGைக வளகDகைளP கல8$ைரயாட,
ேபா றவறி
4ல ேசக,"$ ெகா
டா. பல இர:கG க
வழி"$
மா ஓ :டனான ேப3ைய 2ேனா ெப*ெகா
டா. இ>ச8தி
ஏைனய தைலவக'டனான ெதாடக' 2ேனாவ( =றிL
திய அ.பவமாக அைம8த$. மா ஓ. வ
வாIைக (றிகைள
அவ,டமி08$ ெப*ெகா
டைம மிக =கிய"$வ வா8ததா(.
தம$ ெசா8த வாIைக( =கிய"$வ ெகா)பைத வ0பாத
நிைலயL Rட அ ைறய ேதைவ க0தி மாஓ தன$ வாIைக
(றிகைள 2ேனாவட எ)"$Rறினா. அேத ேபா * ஏைனய
தைலவகG பறிய வபரDகைளP 2ேனா ேசக,"$ ெகா
டா.
1936 ஆ ஆ
) ஒேடாப, ேமப3 ெச8தள"தி இ08$ தி0பய
2ேனா தா
ேநர3யாக ெபற தககைளP வபரDகைளP
ெதா("$ 1939 ெபற தகவகைளP வபரDகைளP ெதா("$ 1939
ய+ைலய தன "$: மிக ஒ0 லாக எQதி =3"தா அ$ேவ
சீனாவ
மO $ ெச8தாரைக எ . கI ெபற ஆDகில லா(.
=த தடைவயாக சீன கய+ன 2)கG பறிP தைலவ மா ஓ $D
ம* தைலவகG பறிP ெதள வான ஒ0 சி"திர"ைத இ8
உலகி( வழDகிய$ சீன கய+ன 2)கள
உ னத ேநாக"ைதP
அவகள$ வர,
T
தியாக அபண மிக ேவைல =ைற எ பன
பறிய உண: உண>சிP மிக பகDகைள இ8 உலகி( பட
ப3"$ கா3ய$. ஏகாதிப"தியவாதிக' பேபா( சதிக' தம$
ெகாGைள"தனமான ?ர
டைலய அதகான ெகாUரDகைளP 43
மைற"$ கய+ன 2)கைள பயDகரவாதிகG பலா"காரவாதிகG
இர"தெவறி ப3"தவகG எ * கா3 நி ற ேவைளய அதைன
=றிய3( ஒ0 ேநர3> சாசியாக 2ேனாவ
க)ைரகG
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அைம8தன எதிகால"தி சீனக கய+ன 2 இயக"தி( உலகி(
கிைடகR3ய ஆதரவ( =கிய"$வத( இ8
ஆரப"$ைணயாகிய$. இ$ ஒ0 வரலா* (றி எ பதா
ம)ம றி சீன கய+ன 2 கசிய தைலவ மா ஓ வ
ெதள வான திைச மாக"ைதய ?3கா3 நி ற$.
இ"தைகய =கிய"$வ மிக சீனாவ
மO $ ெச8தாரைக லி
நா காவ$ அ"தியாயமாக அைம8$Gள ஒ0 கய+ன 23
உ0வாக எ ற ப(திேய தமிழாக ெசயப) இ8 உ0வ
ெப*கிய$ கய+ன ச - கய+ன 2)கG பறிய எதிநிைல பரசாரDகG
=)கிவடப)Gளன இ ைறய @ழலி இ$ேபா ற கள
ேதைவ மிக அவசியமானதா(.
இ8லிைன மா ஓ ேச அவகள
றா
) நிைன: நாகள ேல
ெவள ய) உத:மா* திய ஜனநாயக கசி உம$ திய Wமி
ெவள ய<டக"ைத ேக) ெகா
டத( இணDக இதைன 
உ0வ ெகா
) வ0கிேறா. இதி ெப0 மகிI>சிP ெகாGகிேறா.
இ8லிைன தமிழாக ெசத எ2. இ8திர
அவக'( அத(
உதவய ஏைனய ேதாழக'( நா ந றிPைடவகG. இதைன
எ=டனG இைண8$ ெவள ய) ச:" ஏசிய
2
நி*வன"தின0( அழ(ற அ>சி)" த8த அ>சக உ,ைமயாள
ஊழியகG அைனவ0 ந றி R*கி ேறா.
117, ெச
அ
X2 கீ ைழ"ெத0,
=க"$வார
ெகாQ 15,
இலDைக
20 12 1993
=க:ைர
சவேதச கய+ன ச இயக"தி
உ ன" தைலவகளாக க0தப)
2ராலி
ேபா றவக'( அ)"தப3யாக
மா2, ஏெக2, ெலன
வளDகிய தைலவ மாேவா அவகள
றாவ$ ஜனன தினமாகிய 1993
3சப 268 திகதிைய நிைன: R*=கமாக மாேவாவ;
வாIைக
வரலாைற தமிழி உDக';(" த0வதி மகிI>சியைடகிேறா.
மாேவாைவ பறிய தகவகைள உGளடகிய ெவள ய<)கG
ெப0மளவ பேவ* ெமாழிகள  ெவள வ8$Gள ேபாதிL தமிழி
அMவாறான ெவள ய<)கG வ8தனவா எ ப$ ேகGவ(றிேய. ேதசிய
ப"தி,ைககG எ * RறிெகாG' தமிழி ப"தி,ைககள  ெவள வ8த
ெவள வ0 க)ைரகG, ெசதிகG ெப0பாலானைவ மாேவாவ
சாதைனகைள ெகா>ைசப)"$பைவயாக: தி,ப)"$பைவயாக:
இ0கி றன.
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தைலவ மாேவாைல நிைன: R*ெபாQ$ அவ சாதி"தைவ எைவ,
அவ எ"தைகய @Iநிைலகள  இவைற> சாதி"தா. அவ
சீனமக'(, உலக மக'( கா3>ெச ற பாைத எ ன
எ பவைற நா க*ண8தா ம)ேம நம$ நா3L ஒ0
?ர
டலற, இன அட(=ைற இனபா(பா) அற சகலமக'(
சம"$வமான ?ப<சமான மகG ச=தாயெமா ைற க3ெயQ
பணய = ேன*வத( அ3"தள அைம"தவகளாேவா.
ஏைனய கய+ன 2 தைலவக'ட
ஒப)ைகய தைலவ மாேவா
அவகG மாசிச - ெலன ன ச"ைத மிக: இல(வான =ைறய
சீனாவ( உலகி( வளDகினா. சீனாவ ஒ0 சதிமி(
கய+ன 2 கசிைய உ0வாகி, அத
தைலைமய ஒ0
க)பாடான வ)தைல பைடைய உ0வாகி, பேவ*
க0";$கைளP, ெகாGைககைளP ெகா
308த மகைளP
காசிகைளP ெபா$ எதிெகதிராக ஒ0பர8த ஐகிய = னண 4ல
அணதிர3" ஏகாதிப"திய"ைதP, பர"$வ"ைதP, தர(
=தலாள "$வ"ைதP இ*திய ேதாக3"தைம ஓ அளப,ய
சாதைனயா(.
ஒ0 நT
ட மகG P"த"தி( ேதைவயான 4ல உபாயDகைளP,
த"திேராபாயDகைளP வ("$ கிராமDகைள =தலி வ)வ"$
இ*திய நகரDகைள ைகபறி =Q" ேதச"ைதP வ)தைல ெச$
மகG ஜனநாயக"ைத ஏப)"திய$ ம*ெமா0 சாதைனயா(.
அைரகாலன "$வ அைர நிலபர"$வ நாெடா றி சகல ஏகாதிப"திய
வேராத சதிகைளP கய+ன 2 கசிய
தைலைமய
கீ I
ஐகியப)"தி ஜனநாயக ரசிைய ெவ ெற)"$ அத
அ)"தகடமான ேசாஷலிச"ைத ஏப)"த வழிவ("தைம
வ)தைலகாக ேபாரா) அைன"$லக மக'( ஒ0 பாடமாக
அைமகிற$.
சீனாைவ ?யசாப
4ல ஒ0 பல மிக ேசாஷலிச நாடாக
நடவ3ைக எ)"தைம, ேசாவய"ய+ன ய
தைலைமய உலக
கய+ன 2 இயக"தி உ0ெவ)"த நவன
T
தி, வாத"தி( எதிரான
ேபாராட"ைத =
எ)"தைம எ பன 4ல மாசிச
ெலன ன ச"ைதய, ரசிகர இலகியDகைளP வள"ெத)"$ உலகி
அடகிெயா)கபட மக'( வழிகா3யாக மாேலா வளDகினா.
இலDைக வாI தமிI மகG எ * இலாத இன ஒ)(=ைற(
ஆளாகப) ேப,னவாத ேபா( அத
உ>சகட"ைத அைம8$Gள
இMேவைளய இ8த நா) மகள
இனபர>சிைனகான தT:(
எ ன வழிெய பைத மாேவா அவகG கா3ய பாைத 4லேம
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க*ெகாGள =3P. இலDைகய
இனபர>சிைனகான தT: தமிI
மகG பாரப,யமாக வாQ வட;( - கிழகி( ?யாசி அைம
வழD(வத
4லேம சா"தியெமன திய ஜனநாயக கசிP அத
= ேனா3யான கய+ன 2 கசிP 1955 இ இ08ேத வலிP*"தி
வ8$Gளன. இனDகG யா: சமமானைவ எ ற நிைலபா3ேலேய தT:
ஒ * அைமய ேவ
).
சீனாவ அரசிய அைமப
=க:ைரயேலேய சீனா பல இனDகைள
ெகா
ட ஒ0 நா) என (றிபடப)Gள$. இனDகG யா:
சமமானைவ எ * ஒ0 இன ேவ* ஓ இன"ைத அடகபடா$
என: திடவடமாக" ெத,வகப)Gள$.
சீனாவ
சி*பா ைம இன"தவகG =Q> சன"ெதாைகய 8.04
வதமானவகG
T
ம)ேம இ8த 8.04 வத"தின0G 55 இனDகG உGளன.
ெப0பா ைம இன"ைத> ேச8த மாேவா அவகG ெப0பா ைம
ஹா
இன"தி
தைலவராக ம)மலாம சீனாவ
சகல இன
மகள
ஒபற தைலவராக:, உலகி
சகல அடகி ஒ)கபட
மகள
தைலவராக: வளDகினா.
சீனாவ
யதா"த"தி;( ஏவைகய சி*பா ைம இனDக'கான
?யநிணய உ,ைமைய உ"தரவாத ப)"$ வைகய ?யாசி
அைமகைள உ0வாகியத
4ல இனDக'கி;ைடேயயான
ஐகிய"$( வழி சைமகபட$.
சீனாவ சி*பா ைம இன"தவகG சன"ெதாைகய 8.04 வத
T
ம)ேமெய ற ேபாதிL ?யாசி அைமகG வழDகபட
பரேதசDகள
நிலபரபான$ 624 (அ*ப"திர
) வத)
T
எ ப$
(றிபட"தகதா(. வட( கிழ( இைண8த ?யாசி( எதி"
ெத,வ( ப"தலாடகார சீனாைவ பா"$ தம$ நிைலபாைட
மாறி ெகாGவாகளா?
சீனாவ
சி*பா ைம இனDகைள கி
ட ெசP அவமான ெசP
=கவ,கG, இடெபயகG, (றிய<)கG யா: =Q>சீனாவலி08$
அகறபட ேவ
)ெம ற கடைளைய சீன ம"திய அரசாDக 1951 ஆ
ஆ
3ேலேய வ)"தி08த$. சகல அரசாDக அைமகள L சகல
சி*பா ைம இன பரதிநிதிக' அDக வகிகி றன. ஆக> சிறிய
சி*பா ைம இனமான ெஷசா
(?மா இர
டாயர ேப) ேதசிய மகG
காDகிரசி ஒ0 பரதிநிதிைய ெகா
30கிற$.
சீனா =Qைமயாக வ)தைல அைடP= ேப உGெமாDேகாலிய
?யாசி பரேதச 1947 ேம மாத 18 திகதிேய நி*வபட$. இD(
கவன க"தக$ சீனாவ
சி*பா ைம இனDகG மாேவா
தைலைமயலான சீன கய+ன 2 கசிய பா ெகா
308த
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நபைகைய இ$ கா)கிற$. கிDகியாD உ( ?யாசி பரேதச
பதினா* (16) இலச ச$ரகிேலா மO ட பரைடய$ அதாவ$
சீனாவ
நிலபரப ஆறி ஒ * சன"ெதாைக ஒ றைர 1 (½)
ேகா3யளேவயா(. தTெப" ?யாசி பரேதச"தி
நில பர ப ன ர
)
(12) இலச ச$ர கிேலா மO டரா(. இ$ சீனாவ நிலபரப எ3
ஒ றா( அத
சன" ெதாைகேயா ?மா இர
) ேகா3யா( சீனாவ
ஐ8$ ?யாசி பரேதசDகG உGளன. அவறி;( ெவள ேயP
(றிபட ஐ8$ இனDக' பர8$ வாIகிறாகG. அD(Rட
இவக'( ?யாசி அைமகG உGளன. இ$தா
ேசாஷலிச"தி(
=தலாள "$வ ஜனநாயக"தி(மிைடேயயான வ"தியாச.
எனேவ சீனாவடமி08$ நா க*ெகாGளேவ
3ய$ அதிக உGள$
மா ேவா வ
வழிகாடலி சீன கய+ன 2 தைலைமய
உ0வாகபட சீனாவ
?யாசி அைமகான சட"ைத நா
கறறி8$ நம$ நா3
@ழL;( ஏறவைகய நம$ நா3
@ழL( ஏறவைகய நம$ நா3
இனபர>சிைன( தT:காண
=யLவ$ நம$ நா3
= ேனற"தி( ஐகிய"தி(
வழிவ((.
நா. சிறி. மேனாகர
இலDைக சீன ந> சDக
(ழ8ைத ப0வ
பேவ* வடயDகG சப8தமாக நா
ஒபைட"த ஐ8$ அல$ ஆ*
ெதா(தி ேகGவகைள பறி, தைலவ மாேவா 12 இர:கG வைர
எ .ட
கைத"தி0கி றா. ஆனா அதி (றிபட சில
சபவDகள  தன$ ெசா8த கடைமகG பறி அல$ த ைன பறி
ஒ0ேபா$ அவ (றிபடதிைல. அ"தைகய தகவகைள அவ
என(" த0வா எ * நா
எதிபாப$ பயனற$ எ * நா
நிைனக" ெதாடDகிய08ேத . தன படவகG அல$ அவகள
ெசயபா)கG - ெவ( =கிய"$வ (ைற8தைவ எ * அவ
ெவள பைடயாகேவ க0தினா. நா
ச8தி"த ஏைனய
கய+ன 2)கைள ேபாலேவ (QகG, நி*வனDகG பைடகG,
தTமானDகG, சமகG, த8திேராபாயDகG, வழிவைககG ேமL பபல
வடயDகG பறி கைதபைதேய அவ வழி=ைறமாக ெகா
308தா.
தன பட அ.பவDகைள பறி அவ ஒ0ேபா$ கைத"ததிைல.
இல(" தQவாத வடயDகைளRட வ,8$ைரபதி அவ கா3ய
தயக=, தன படவகG எ ற அ3பைடய அவர$ ேதாழகள$
அ0Kசாதைனகைள பறி R*வதி கா;3ய தயக= த னடக
காரணமாகேவா அல$ எ ைன பறிய பய அல$ ச8ேதக
காரணமாகேவா, அல$ இ8த மன தகள  ெப0பாலானகள
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உயகG மO $வதிகப308த பணய வைல பறிய உண:
காரணமாகேவா ஏப30கலா எ * நா
சில காலமாக நிைன"ேத .
இதகான காரணDகG நா
ேம(றிபட வடயDகளல.
கய+ன 2)கள  ெப0பானவகG உ
ைமயாகேவ தDகG தன பட
சாதைனகG பறிய வடயDகைள ஞாபக"தி ெகா
30கவைல
எ பைத நா
பகால"திேலேய உண8ேத . நா
தன படவகள
வாIைக வரலா*கைள ெதா(க" ெதாடDகியேபா$, இ8த
கய+ன 2)கG, தDகG இளைமய நட8த நிகI:கG அைன"ைதP
பறி;> ெசால R3யவகளாக இ08தாகG எ ற ேபாதிL
ெசKேசைனய
வரகளாக"
T
தDகைள தன பட வாIைக வரலாைற
எDேகா ம*"$வடாகG எ பைத நா
மO
) ேகGவகG
ேகடாெலாழிய அவைர பறி ஒ0வ0 ஒ * அறி8$
ெகாGள=3யா$. ஆனா இரா[வ ேசாவய" அைமகG கசி
ஆகியைவ பறிய வடயDகேள அவகள டமி08$ ெவள வ8தன. சமகG
பறிய திகதிகG, @IநிைலகG, இ$வைர ேகGவப3ராத ஆயர
இடDகள லி08$ ேமெகாGளபட நக:கG பறி இ8த மன தகG
காலவைரயைறயற =ைறய கைதபாகG. ஆனா இ8த நிகI:கG,
@) =யசி எ ற அ3பைடயேலேய அவக'( =கிய"$வ
வா8த$ேபா ேதாறமள கிற$. தன பட =ைறய அவகG அ8த
இட"தி வரலா* பைட"தி08தாகG எ பதா அல$ ெசKேசைன
அ8த இட"தி கள >சாதைன ,8தி08த$ எ பதனாதா
அவகG
அத( =கிய"$வ அள கிறாகG - அ"ேதா) ஒ0 ேகா3
=Qைமயான அ3பைட உ8$சதிய
பரதிநிதிகளாக அவகG
ச
ைடய308தாகG எ ைன ெபா*"தம3 இ$ ஒ0 0சிகரமான
க
)ப3. ஆனா என$ தகவ ேசக,"$ ெவள ய) பணய இ$
ஒ0 சிரமமான வடய.
ஏைனய ேகGவகG அைன"$( தி0திகரமான =ைறய பதிகG
வழDகபட ப  ஓ இரவ நா
தன பட வரலா* எ *
தைலப308த ப3யைல தைலவ மாேலா பா"தா. அதி ஒ0
ேகGவைய பா"$வ)  =*க W"தா. நTDகG எ"தைன =ைற
தி0மண ெச$Gள TகG? நா
தைலவ மாேவாவட உDக'(
எ"தைன மைனவகG உ
) எ * ேகடதாக ஒ0 வத8தி ப 
பரவய$. இ0ப. ஒ0 ?ய வாIைக வரலா*" ெதா(கான
வடயDகைள வழD(வத
அவசிய"ைதய) அவ ப*றிதி அறவராக
காணபடா. ஆனா அ$ ஒ0 வைகய ஏைனய வடயDகG பறிய
தகவகைள கா3L அதிக,"த =கிய"$வ வா8தைவ எ *
நா
வாதிேட , நTDகG எ"தைகய மன த எ * மகG அறி8$ெகாGள
வ0கி றாகG. நTDகG R*வைத அவகG ப3( ேபா$ உDகைள
பறி Rறப) சில பைழயான வா8திகைளP உDகளா தவ;க
=3P எ * அவ,ட நா
Rறிேன .
RangaRakes

http://noolaham.net/project/04/378/378.htm

tamilnavarasam.com

3/14/2008

லக:

Page 10 of 88

அவ இற8$ வடா எ * Rறப) பேவ* தகவகைள அவ0(
ஞாபக43ேன . அவ ஆெறாQகாக பரK? ெமாழி ேபசR3யவகG
எ * சில R*கி றன. ேவ* சில அவ ப3பறிவற ஒ0 வவசாய
எ * R*கி றன. அைர உயேரா) உGள ஒ0 கசேநாயாள அவ எ *
ேவெறா0 அறிைக R*கி ற$. ேவ* சில அவ ஒ0 ைப"தியகார
தTவரவாதி எ * R*கி றன எ * அவ0( நா
ஞாபகப)"திேன . த ைன பறிய வடயDகைளய) வவாதிபதி
மகG ஏ
தDகG கால"ைத வணாகேவ
T
) எ ப$ (றி"$ ஓரள:
ஆ>ச,யபடவ ேபா * அவ காணபடா. த ைன பறி இ8த"
தகவகைள தி0"தபடேவ
) எ * அவ ஒ"$ெகா
டா. ப 
நா
எQதி ெகா)"த வ,ைசய ப3 அ8த வடயDகைள மO
)
ஒ0=ைற அவ பா"தா.
ச, நா
உம$ ேகGவகG அைன"ைதP ெவ*மேன ஒ$கி
வ)கிேற . அத( பதிலாக என$ வாIைக பறிய ெபா$வான
ேதாற"ைத" த0கி ேற . இ$ சிறிதள: R)தலாக
வளDகிெகாGளR3யதாக இ0(. அ"ேதா) இ*திய உம$
அைன"$ ேகGவக'( பதிகG வழDகப) இ0(. ெதாட8$
இர:கள  இட ெபற ேப3கள  நாDகG ஒ0வைக @I>சிகாரகG
ேபாலேவ ேதாறமள "ேதா. அ8த (ைகய.Gேள சிவ" $ண
வ,கப308த ஒ0 ேமைசய எDகள 0வ0(மிைடேய ஒள வ)
ெமQ(தி,கள  ெவள >ச"தி =டDகியப3 எDகG கடைமய
ஈ)பேடா. என( நி"திைர வ0வைர நா
எQதிெகா
308ேத .
எனக0கிேல வ+ லியாM பD இ08$ெகா
) ெம ைமயான ெத
ப(தி ேப>? வழ( ெமாழிய மாேவா என( Rறியவைற
வளDகப)"தி ெகா
308தா. வட ப(தி ேப>? வழ(
ெமாழியலி08$ அ$ வேநாதமான பல ேவ*பா)கைளெகா
308த$.
மாேவா அவர$ நிைனவலி08த அைன"$ வடயDகைளP Rறினா.
அவ ேபசேபச நா
எQதிெகா
308ேத . இைவ மO ள ெமாழி
ெபயகப) தி0"தப) அத
வைளவாக"தா
இ8த வரலா*"
ெதா( உ0வாய*. ெபா*ைம வா8த வ+ அவகள
ெசாெறாட
அைமப ேமெகா
ட சில அவசியமான தி0"தDகைள தவர இ8த"
ெதா(( இலகிய நய ஊ) எ8த =யசியP
ேமெகாGளபடவைல.
சியாD தா
மாவட"திLGள ஷாD ஷாD எ ற ஊ, நா
பற8ேத .
ஹ}{னா
மாகாண"திLGள இ8த ஊ, நா
1833ஆ ஆ
)
பற8ேத . என$ த8ைதயா ெபய மாேவா ெஜ
ெஷD (மாேவாஷ
ெஷD) தி0மணமா(=  என$ தாயா,
க ன ெபய ெல
சி ெம .
என$ த8ைதயா ஒ0 ஏைழ வவசாய. அவ இளவயதிேலேய
க)ைமயான கட
ெதாைல காரணமாக இரா[வ"தி ேசர ேவ
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ஏபட$ அவ பல வ0டDகG இரா[வ வரனாக
T
கடைம ,8தா.
ப  அவ ஊ தி0பனா. அD( நா
பற8ேத . கவனமா>
ேசமிபத
4ல= சி* வ"தகDகG 4ல= ஏைனய =யசிகG
4ல= சிறி$ பண"ைத> ேச"ெத)"$ அவரா தன$ நிலDகைள மO ள
வாDகி ெகாGள =38த$.
ந)"தர வவசாயகளாக இ08த எDகG ()ப அேபா$ 15 = (ஒ0
ெஹேட0(>சம) நிலபரGள காணைய ெகா
308த$. இ8த
காணய இ08$ 60 ரா
(1 ரா
எ ப$ 133. ற"தL(> சம) அ,சிைய
அவகளா உப"தி ெசய =38த$. எDகG ()ப"தி
5
உ*பனக' 35 ரா
அ,சிைய உணவாக ெகா
டன. அதாவ$
ஒ0வ0( 7 ரா
அ,சி இத
4ல வ0டா8த 25 ரா
அ,சி
ேமலதிகமாக மி(8தி08த$. இ8த ேமலதிக வ0வாைய பாவ"$ என$
த8ைதயா ஒ0 சிறிய 4லதன"ைத> ேச"ெத)"தா. காலேபாகி
ேமL 7 = பர ெகா
ட காணைய வாDகினா. இ$ எDகG
()ப"$( பணகார வவசாயகG த( நிைலைய ெகா)"த$.
அேபா$ எDகளா வ0ட"$( 84 ரா
அ,சிைய உப"தி ெச$
ெகாGள =38த$.
என$ அபா ஒ0 ந)"தர வவசாயயாக இ08த சமய தான ய
ேபா(வர"$ வபைன =யசிகள L ஈ)படா. இத
4ல அவ
சிறி$ பண"ைத> ேசக,"$ ெகா
டா. அவ பணகார வவசாயயாக
வ8த ப  தன$ ேநர"தி ெப0 ப(திைய ேமப3 வயாபார"தி
ெசலவடா. அவ ஒ0 =Qேநர ப
ைண" ெதாழிலாள ைய
ேவைலகம"தி ெகா
டேதா) தன$ மைனவையP, மகைளP
ப
ைண ேவைலய ஈ)ப)"தினா. ப
ைண கடைமகள  நா
6
வயதாக இ0(ேபா$ ஈ)பட" ெதாடDகிேன . என$ த8ைதயா,
வயாபார"$( எ * ஒ0 கைட எ$: இ0கவைல அவ ஏைழ
வவசாயகள டமி08$ தான ய"ைத வாDகி நகற வவசாயக'(
அவைற வறா. அD( அவ*( சிறிய R3ய வைல கிைட"த$.
அ,சி மாவாக அைரகப) மா, கால"தி, ப
ைண ேவைலகாக
ேமL ஒ0 ெதாழிலாள ைய அம"திெகா
டா. ஆகேவ அ8த ேநர"தி
எDகG ()ப"தி ஏQேப0( உண: வழDக ேவ
3ய08த$. என$
()ப சிகனமாகேவ உண: ெபா0கைள பய ப)"திய$. ஆனா
எெபாQ$ அைவ எDக'( ேபா$வான அள:( இ08த$.
என( 8 வயதான ேபா$ நா
ஒ0 உG' ஆரப பாடசாைவய
கவ பய ேற . 13 வய$ வைர அDேகேய ெதாட8$ கலி பய ேற .
அதிகாைலயL இரவL நா
ப
ைணய ேவைல ெசேத . பகலி
நா
க ப+ஷிய
அனெல2, நா ( ராதன இலகியDகG
(ஊழஅகரஉையn Pெயடநஉவள) ஆகியவைற ப3"ேத . என$ சீன
ஆசி,ய க)ைமயான க)பாைட ேப[ வ(ைப> ேச8தவ. ெவ(
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க)ைமயானவ. அவ மாணவகைள அ3க3 அ3பா. இத
காரணமாக,
என( வய$ 10 ஆக இ0( ேபா$ நா
பாடசாைலையவ)
ஓ3ேபாேன . வ3L
T
நா
அ3வாDக ேவ
3 வ0 எ பதா நா
வ3("
T
தி0வத( பயபேட . எDேகா ஒ0 சமெவள 
ப(திய இ0( எ * நா
நிைன"தி08த நகர"ைத ேநாகி நா
நட8ேத
@ நா
அMவா* 4 * நாகG அைல8$ தி,8ேத .
இ*திய என$ ()ப"தினரா க
)ப3கபேட . என$
பயண"தி
ேபா$ ஒ0 ?*வட பாைதய ?றி> ?றி வ8$
ெகா
308ேத
எ பைதP வ3லி08த
T
ஒ0 8 லO (22◌ஃ3 ைமகG)
அள:தா
என$ பயண = ேனறிய08த$ எ பைதP பபா)
அறி8$ ெகா
ேட .
நா
வ)("
T
தி0பய ப , ஆ>ச,ய"$(,ய வைகய
நிைலைமகG ஓரள: = ேனறமைட8தன. என$ த8ைதயா ஓரள:
,8$ணேவா) நட8$ ெகா
ட அேத ேவைள என$ ஆசி,ய0 சிறி$
க)பாடாக நட8$ ெகா
டா. எனத ஆேசப நடவ3ைகய
ெப*ேப* எ ைன மிக: கவ8த$. அ$ ஒ0 ெவறிகரமான ேவைல
நி*"தமாக அைம8த$.
நா
சிறிதள: கவைய ெபற:டேன\ய ()ப"தி
கண(
"தகDகைள நா
எQத" ெதாடDக ேவ
) எ * என$ த8ைதயா
வ0பனா. கணத மான ைய (P\Pஊ0') பய ப)"$வத( நா
பழக ேவ
) எ * அவ வ0பனா. இைத என$ த8ைதயா
வலிP*"தியைமயா இ8த கண(கைள இரவ நா
ெசய"
ெதாடDகிேன . அவ ஒ0 க)ைமயான ேவைல வாD(பவ, நா
ேசாபய0பைத அவ ெவ*"தா. கண( ேவைலகG ஒ *
இலாவடா, ப
ைண கடைமகள  அவ எ ைன ஈ)ப)"தினா.
அவ ஒ0 = ேகாபகார. அவ எ ைனP என$ சேகாதரைனP
அ3க3 அ3பா. அவ எDக'( எ$வத பண"ைதP தரமாடா.
மிக (ைற8த அள: உணைவேய த0வா. ஒMெவா0 மாத 15ஆ
திகதிP தன$ ெதாழிலாளக'(, சLைகயாக அ,சிேயா)
=ைடகைள வழD(வா. ஆனா ஒ0 ேபா$ இைற>சி
ெகா)கமாடா. எ ைன ெபா*"தவைர, என( =ைடய
தரமாடா@ இைற>சிP தரமாடா.
என$ தாயா ஒ0 க0ைண நிரபய ெப
மண தாராள (ண= இரக
சி8ைதP ெகா
டவ. த ன ட இ0பைத பகி8$ெகாGள எேபா$
தயாராக இ0பா. அவ ஏைழக'காக இரகபடா. பKச காலDகள 
ேபா$ யாராவ$ அ,சி ேக) வ8தா, அவக'( அவைற
வழD(வைத வழைமயாக ெகா
308தா. ஆனா என$ த8ைதய
= ன ைலய அவரா அMவா* ெசய =3யா$. அவ தான
த0மDகைள அ.மதிக மாடா. இ8த வடய"தி, எDகG வ3
T
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ைட ப3"தி0கிேறா.

எDகG ()ப"தி இர
) (QகG இ08தன. ஒ0 கசிய வ)
T
ஆ'நராகிய அபா இ08தா. எதி (Qவ நா , அமா, தப சில
ேவைளகள  வ)"
T
ெதாழிலாள P இ08ேதா. இ8த எதிகசிய
R) = னணய க0"$ ேவ*பா) ஒ * இ08த$. என$ தாயா
மைற=கமான தா(தைல ஆத,"தா. உண>சிகைள ெவள பைடயாக
கா)வைதP ெவள பைடயான ரசி. =யசிகைளP க
3"தா.
இ$ சீன ப
பா) =ைறய எ * அவ R*வா.
என( 13 வயதாக இ08த ேபா$ த8ைதயா0ட
வவாதிபதகான, ஒ0
வலிைமமிக என$ ெசா8த வவாத க0ெபா0ைள நா
க
)ப3"ேத . அவர$ பாணயேலேய ராதன இலகிய லிலி08$
நா
அவைற உண8தி08ேத . எ
மO தான என$ த8ைதயா,
வ0பமான (ற>சா)கG, என$ ெபேறா மO $ நா
கா)
அவம,யாைத ேசாபறி"தன ஆகியைவயா(. இத( பதிLைரயாக
ராதன இலகிய லிலி08$ நா
சில எ)"$ கா)கைள
Rறிேன . அதி 4"தவகG அ  பாச= காட ேவ
) எ *
Rறப)Gள$. நா
ேசாேபறி எ ற (ற>சா)( பதிLைரயாக
இைளயவகைள கா3L =தியவகG R)தலாக ேவைலகைள>
ெசய ேவ;ண) எ ற எ)"$ காைட Rறிேன . அ"ேதா) என$
த8ைதயா எ ைன கா3L 3 மடD( வய$ R3யவ ஆைகயா
அவர$
அவ R)தலாக ேவைல ெசய ேவ
) எ * Rறிேன . நா
வயைத அைடPேபா$ நா
அவைர கா3L ேமL
உ"ேவக"$ட
பணயா*ேவ
எ * பரகடன ெசேத .
தகபனா ெதாட8$ ெசவ"ைத> ேச"தா. அ8த> சிறிய கிராம"தி
அ$ ஒ0 ெப,ய ெபாகிஷமாக க0தபட$. அவ தானாக ேமL பல
காணகைள வாDகவைல. ஆனா அவ ஏைனய மக'ைடய
காணகள
மO தான பல கட
ஈ)கைள> ெசL"தி அகாணகைள
ைகேயறா. அவர$ 4லதன 2000 அல$ 3000 சீன ெடாலகளாக
உய8த$. (மாேவா சீன பணமான Pவா
எ ற ெசாைலேய
பய ப)"தினா. இ8த> ெசா ெப0பாL சீன ெடால எ ேற ெமாழி
ெபயகப)கி ற$. 1990வ$ ஆ
3 சீனாவ
கிராம ற"தி 1000
Pவா
காசாக ைகய0பான$ ஒ0 ெப08ெதாைகயாக க0தபட$.)
என$ அதி0தி அதிக,"த$. எDகG ()ப"தி எQ8த இ8த> ெசா
ேபாராட ெதாட8$ வ0"தியைட8த$. (ேமேல (றிபட அரசிய
கைல> ெசாகைள, தன$ வளகDகள  மாேவா நைக>?ைவயாக
பய ப)"தினா. இ8த நிகI>சிகைள நிைன:R* ேபா$ சி,"$
ெகா
ேட Rறினா) ஒ0 நிகI>சி என( வேசடமாக நிைனவலி0கிற$.
என( வய$ 13 ஆக இ08த ேபா$ என$ த8ைதயா பல
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வ08தினகைள வ)(
T
அைழ"தி08தா. அவகG அD( இ0(
ேபா$ என( த8ைதய( இைடேய ஒ0 பர>சிைன ஏபட$.
அவகG அைளவ = ன ைலயL, எ ைன ேசாபறி, பரேயாசன
இலாதவ
எ * அபா ஏசினா . இ$ என( ேகாப43ய$. நா
அவைர ஏசிவ), வைட
T
வ) ெவள ேயறிேன . அமா எ ப னா
ஓ3வ8$ எ ைன வ)(
T
தி0மா* இணDக ைவக =ய றா. நா
(ள"தி
வள ப(> ெச *, யாராவ$ எ ைன ெந0Dக =ய றா
(ள"தி (திக ேபாவதாக அவைர அ>?*"திேன . இ8த @Iநிைலய
ேகா,ைகக' எதிேகா,ைகக' உGநா) P"த"ைத =3:(
ெகா
) வ0வதாக வ)கபடன. நா
ம ன  ேகார ேவ
)
எ *, நில"தி வQ8$ வணDக ேவ
) எ * அபா
வலிP*"தினா. நா
ஒ0 =ழDகாைல" தாI"தி வணD(வதாக
Rறிேன . ஆனா அபா எ ைன அ3கRடா$ எ * உ*தி
அள "தா தா
அMவா* ெசவதாக Rறிேன . இத
4ல P"த
=3:( ெகா
)வரபட$. இMவா* நா
ெவள பைடயான கிள>சி
4ல எனத உ,ைமகைள பா$காக =ைனP ேபா$ அவ
வ)ெகா)"தா. ஆனா நா
பலவனமாக
T
கீ Iப3வாக: நட8தா
அவ எ ைன ஏச: R)தலாக அ3க:ேம ெசதா.
இத
பரதிபலனாக அபாவ
க)ைம, இ*திய அவைர"
ேதாக3"த$. நா
அவைர ெவ*க" ெதாடDகிேன . நாDகG அவ0(
எதிராக ஒ0 உ
ைமயான ஐகிய = னணைய உ0வாகிேனா.
அேதேவைள இ$ ெப0பாL என( ந ைமயாக =38த$. இ$
எ ைன என$ ேவைலகள  மிக: கவன= திறைமP
உGளவனாகிய$. அவ எ ைன (ைறRறி த
3பத( இடதராத
வைகய என$ கண( "தகDகைள கவனமாக எQத ைவ"த$.
என$ த8ைதயா இர
) வ0ட பாடசாைலய பய றி08தா.
அ"$ட
கண( "தகDகைள எQ$வத( ேபா$மான அள:(
கவ கறி08தா. என$ தாயா =Qைமயான கவயறி: இலாதவ.
இ0வ0ேம வவசாய ()ப"தி
அறிெவாள நா
ராதன இலகிய
ைல ப3"$Gேள . ஆனா அவைற ெவ*"ேத . ப
ைடய சீன
கபைன கைதகைளேய நா
வ0ப ப3"ேத . வேசடமாக ரசிகG
பறிய கைதகைள வ0பேன . ேயா ெப?வா
(ேயா ெபய
வரலா*" ெதா() @ ஹ{?வா
(த
ண Tவள ) பா
ராD
(ராD(( எதிரான ரசி) சா
(ேவா (4 * =3யாசிகG) சி ய+ சீ
சாDகி
ஓரள: க) கைதயான
(ேம( ப(திய பயணDகG ?வா
7 ஆ றா
3 இட ெபற இ8தியா ேநாகிய ன த பயண)
ஆகிய கைள நா
ப3"ேத . ெவ( இளைமயேலேய இ8த"
தைடெசயபட "தகDகைள" தTய "தகDகG எ * ெவ*"த என$
=திய ஆசி,ய,
தTவர க
காணப
ம"தியL இவைற நா
ப3"ேத . இவைற நா
பாடசாைல ேநரDகள 0 ப3"ேத . ஆசி,ய
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எ ைன கட8$ ெசL ேபா$ அவைற ராதன இலகிய லா
உ0மைற> ெச$ ெகாGேவ . இ$ ேபா ேற என$ பாடசாைல
ந
பக' ப3"தாகG. நாDகG இ8த கைதகைள மனதி
இ0"தR3ய அள:( ப3"ேதா. இவைற பறி பல தடைவகG
வவாதி"ேதா, மO ள வவாதி"ேதா. கிராம"தி உGள =தியவகைள
கா3L, இ8த கைள நாDகG அதிக ப3"தி08ேதா. இ8த
=தியவக' இ8த கைதகைள வ0பனாகG. அ"ேதா)
இ8தகைதகைள அவகG எDகேளா) பகி8$ ெகாGவ$=
). மனதி
அQ"த"ைத ஏப)"தR3ய வயதி, ப3"த இ8த கள னா நா
ெவ(வாக ஆ'ைம ப)"தபேட
எ * நகிேற .
இ*தியாக, என( வய$ 13 ஆக இ0( ெபாQ$ நா
ஆரபபாடசாைலைய வ) நTDகிேன . Rலி( அம"தபட
ெதாழிலாள ( உதவயாக நT
ட ேநர எDகG ப
ைணய நா
ேவைல ெசய" ெதாடDகிேன . பகலி ஒ0 ெதாழிலாள ய
=Q
அள: ேவைலையP இரவ த8ைதயா,
கண( "தகDகைள
எQ$ ேவைலையP ெசேத . ராதன இலகிய ைல" தவர
கிைடக R3ய அைன"$ கைளP வ0ப பய ேற
இ$
என$ த8ைதயா0( கவைலய+3ய$. அவ ராதன இலகிய லி
நா
சிற8த ஆ'ைட ெபற ேவ
) எ * வ0பனா. சீன நTதிம ற
ஒ றி இவ ெதா)"தி08த வழெகா றி, இவர$ எதி,, ராதன
இலகிய"திலி08$ ஒ0 ெபா0"தமான எ)"$காைடRறி இ8த
வழகி இவைர" ேதாக3"தா .
இதனாதா
வேசடமாக நா
ராதன இலகிய ப3க ேவ
)
எ * அவ வ0பனா. ப ன ர:கள  நா
ப3பைத என$
த8ைதயா பாகாம இ0பதகாக அைறய ய ன க
ணா3கைள
43 இ0பதாக> ெச$ வ)ேவ . இ8த வழி =ைறய ெஷ ஷ ெவ - ெய
(எ>ச,ைக வா"ைதகG) எ ற ைல ப3"ேத . (இ8த
 ?D (வாD யD அவகளா எQதபட$. இ$ பல ஜனநாயக
சீ"தி0"தDகைள ஆத,"த$. பாரா'ம ற அர?, திய கவ=ைற,
ெதாைல" ெதாடகG ஆகியவைறP வலிP*"திய$. $யரா8த
=ைறய =3வற, 100 நாகG சீதி0"த கிள>சி தட8த 1898ஆ
ஆ
) இ8த  பர?,கபடேபா$, அேமாக ஆதரைவP
ெசவாைகP ெபற$) இ8த ைல நா
மிக: வ0பேன .
பைழய சீதி0"த அறிவயலாளகள  ஒ0வரான இ8த லாசி,ய,
சீனாவ
பலவன
T
ேமக"ைதய நவன
T
உபகரணDகைள ெப*
ெகாGளாைமயேலேய தDகிய0கிற$ எ * க0தினா. ரய பாைதகG,
ெரலிேபா கG, ந8திசாதனDகG, நTராவ கபகG ஆகியவைற நா3
அறி=கப)"த ேவ
) எ * அவ வ0பனா. இ"தைகய
"தகDகைள ப3ப$ கால"ைத பாழா(வதா( எ * த8ைதயா
க0தினா. நைட=ைற வடயDகைள ெகா
30( ராதன
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இலகிய ேபா ற கைள நா
ப3க ேவ
)ெம * அபா
வ0பனா. இ$ அவ ெதா)( வழ(கைள ெவவதகாவ$
பய ப).
இ8த ப
ைடய வரT வரலா*கைளP சீன இலகியDகைளP நா
ெதாட8$ ப3"$ வ8ேத
இ"தைகய கைதகள  வேநாதமாக இ0(
ஒ0வடய, ஒ0 நா
என(" ெத,8த வ8த$. நில"ைத உQ
வவசாயகG எவ0 இகைதகள  இட ெபறாைமேய என$ க0"ைத
ஈ"தவடயமா(. கதாபா"திரDகG அைன"$ ேபா வரDகளாக:
T
அதிகா,களாக: அறிவயலாளகளாக:ேம இ08தன. அவகள  ஒ0
வவசாய Rட கதாநாயனாக இ0கவைல. இ$ பறி இர
)
வ0டDகG வைர நா
ேயாசி"ேத . ப  இ8த கைதகள
சார;;;;;;;;;;;சDகைள நா
ஆ: ெசேத . அகைதகG அைன"$
ஆPத த,"தவகைளP மகைள ஆ'ைம ெசP ஆசியாளகைள
இவகG வயேவைல எைதP ெசயவைல. ஏென றா அவகG
இ8த காணகைள" தDகG உடன3யாக ெகா
308தேதா) அவைற"
தDகG க)பா3.G' ைவ"தி08தன. அ"ேதா) இ8த
காணகள  தDக'காக ேவைல ெசதவ( வவசாயகைள ைவ"$
ெகா
டவ எ ப$ ெவள பைடயாகிய$.
என$ த8ைதயா என$ இளைமப0வ"திL ம"திய வயதிL இைற
நபைகயறவராக இ08தா. ஆனா என$ தாயா மி(8த
ஈ)பாேடா) "தைர வணDகினா. அவ தன$ (ழ8ைதக'( சமய
ேபாதைனெசதா. எDகG த8ைதயா ஒ0 இைறநபைகயறவ எ *
அறி8$ நாDகG அைனவ0 நபைகயறவ எ * அறி8$ நாDகG
அைனவ0 வ08திேனா. என( 9 வயதாக இ0(ேபா$ என$
த8ைதயா,
பதியற த ைன (றி"$ என$ தாயாேரா) தTவரமாக
கல8$$ைரயா3ேன . அவைர சமய"$( மாற அேபா$ ப  பல
=யசிகைள நாDகG ேமெகா
ேடா. அவ எDகைள ஏச ம)ேம
ெசதா அவர$ தா(தகளா ேதாக3கப) திய திடDகைள
உ0வா(வதகாக ப வாDகிேனா. ஆனா, அவ கட:Gகைளபறி
எMவதத அகைறP காடவைல.
என$  வாசி ப3ப3யாக எ ைன ஆ'ைமப)"த ஆரப"த$.
இ0ப. நாேன இைற நபைகயறவகளாக" ெதாடDகிய08ேத .
என$ தாயா எ
மி$ கவைலபட" ெதாடDகினா. இைற
நபைககான ேதைவகG பறிய என$ அறிவன"ைதய)
T
அவ
எ ைன ஏச" தைலபடா. ஆனா இ$ பறி என$ த8ைதயா ஒ *
Rறவைல. ப  ஒ0 நாG யா,டேமா பண வாD(வதகாக இவ
ெவள ய ெச றா. வ0 வழிய அவ ஒ0 லிைய எதி ேநாகினா.
இ8த எதி ெகாGளலி ஆ>ச,ய=ற லி உடேன ஓ3 மைற8த$. என$
த8ைதயா அைதகா3L ஆ>ச,ய=றா. அவ ஆ>ச,யமான
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வைகய தப பைழ"த$ பறி அதிக,"த அளவலான
ெவள பா)கைள கா3னா. தா
கட:ளக'( பைழ ெச$
வேடேனா எ * எ
ண" ெதாடDகினா. அ * ெதாடக அவ "த
சமய"$( R)த மதிபள க ெதாடDகினா. இைடகிைடேய
சாபராண (>சி ெகா'"த: ஆரப"தா. இ0ப. சமய
நபைகயலி08$ என$ தைலயடவைல. க]டDகG ஏப)ேபா$
ம)8தா
அவ கட:Gகைள வணDகினா.
ெஷD - ஷி ெவ - ெய
(எ>ச,ைக வா"ைதகG) எ ற , என$
கவைய" ெதாட0வதகான உ"ேவக"ைத எ .G ஏப)"திய$.
அ"ேதா) ப
ைணய என$ உைழப
மO $ என( ெவ*
ஏபட$. இயபாகேவ இைத என$ த8ைதயா எதி"தா. இ$ பறி
நாDகG இ0வ0 பர>சிைனபேடா. இ*திய நா
வைட
T
வ)
ஓ3ேன . ஒ0 ேவைளயற சடமாணவன
வ3(>
T
ெச ேற .
அD( ஆ* மாதDகG கவ கேற . அத
ப  ஒ0 =திய
கவமான ட ராதன இலகிய ைல ேமL பய ேற . அ"ேதா)
பல சமகால க)ைரகைளP சில "தகDகைளய ப3"ேத .
இ8த ேநர"தி ஹ{னான  இட ெபற ஒ0 நிகI>சி எ
=Q
வாIைகயL ஒ0 ெசவாைக ஏப)"திய$. நா
ப3"த சிறிய சீன
பாடைல( ெவள ேய பல வயாபா,கG சாDகாவ இ08$ தி0ப
வ0வைத மாணவகளாகிய நாDகG அவதான "ேதா. அவகG
அைனவ0 ஏ
தி0ப> ெச றாகG எ * நாDகG அவகைள
ேகேடா. நக, ஒ0 ெப,ய கிள>சி ஏப)Gளதாக அவகG
RறினாகG. அ8த வ0ட ஒ0 க)ைமயான பKச ஏப308த$.
கDசாவ பலாயரகணகாேனா உ
ண உணவ றி இ08தன.
ப3ன கிட8ேதா உதவ ேக) ஒ0 பரதிநிதி (Qைவ, (3சா
ஆ'ந0( அ.பன.
ஏ
உDகள ட உண: இைல. நக, உண: ஏராளமாக உGள$.
எ ன ட எேபா$ ஏராளமாக உGள$ எ * அ8த ஆ'ந
இ*மாட
Rறினா. ஆ'ந,
பதி மக'( Rறபடேபா$
அவகG க)ைமயாக ஆ"திர=றன. அவகG ெபா$ RடDகைள
ஒQD( ெச$ ஒ0 ஆபாட"ைதP ஒQD( ெசதன. அவகG
ஆ'ந,
அரச பணமைனைய" தாDகினாகG. அரசி
அைடயாள>
சி னமாக ெகா3கப"ைத ெவ3னாகG. ஆ'நைர" $ர"தி
அ3"தாகG. இதைனய)"$ சாD எ ற ெபய0ைடய உG' வவகார
ஆைணயாள தன$ (திைரய ெவள ேய வ8$ அவக'(
உத:=கமாக நடவ3ைககைள அர? ேமெகாG' எ * மகள ட
Rறினா. இ8த வா(*திகைள வழDகியதி ஷாD ேநைமயாக
இ08$Gளா எ ப$ ெவள பைட. ஆனா சகரவ"தி இவைர
ெவ*"தேதா) இ8த மகG (பேலா) ெந0Dகிய ெதாட
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ைவ"தி08தாக இவ மO $ (ற= சா3னா. இவ பதவ
வலகபடா. ஒ0 திய ஆ'ந வ8$ ேச8தா.
அவ உடன3யாக இ8த கிள>சிய
தைலவகைள ைக$ ெசய
உ"தரவடா. இவகள  ெப0பாலானவகள
தைலவகG
$
3கப) அவகள$ தைலகG எதிகால ரசியாளக(
எ>ச,ைகயாக கபDகள  ("தப) மகG பாைவ(
ைவகபடன. எDக'ைடய பாடசாைலய இ8த நிகI>சி பல நாகளாக
வவாதிகபட$. இ$ எ மனதி மி(8த தாக"ைத ஏப)"திய$.
ஏைனய மாணவகள  ெப0பாலானவகG கிள>சியாளக(
ேநாகிேலேய
அ.தாப கா3ன. ஆனா இ$ ஒ0 பாைவயாளகள
அைம8த$. தDக'ைடய ெசா8த உயேரா), வாIைகேயா) ஏதாவ$
ெதாடைடயதாக இ8த நிகI>சி இ0கி றதா? எ பைத
ெதாடைடயதாக இ8த நிகI>சி இ0கி றதா? எ பைத அவகG ,8$
ெகாGளவைல இைதெயா0 ரசிய+) நிகI>சியாகேவ அவகG
ஆவ கா3ன. இ8த நிகI>சிைய ஒ0 ேபா$ மறகவைல.
ரசியாளகG என$ ()ப"ைத ேபாலேவ சாதாரண மகG தா
எ பைத நா
உண8ேத . அவக'( வழDகப;ட அநTதியா நா
ஆழமாக ஆ"திர=ேற .
சில நாக'( ப  சாேவாசா
எ ற இட"திேல ஓ இரகசிய
சDகமான ேகலாேவா ஹ{ உ*பனக'( (ேஹா LD
உ*பனராக இ08த அேத சமய) ஒ0 உG' நில
உடைமயாளக(மிைடேய ஒ0 பர>சிைன ஏபட$. அவ இ8த>
சDக"தின மO $ வழ(" ெதாட8தா அவ ஒ0 சதிமிக
நில:டைமயாளராக இ08தப3யா தன( சாதகமாக
நில:டைமயாளராக இ08தப3யா தன( சாதகமாக ஒ0 தTைப அD(
இல(வாக ெபறா. ேக லாேவா உ*பனகG ேதா* ேபாயன.
ஆனா அவகG அ3பணவத( பதிலாக அர?( அ8த நில
உடைமயாளக( எதிராக கிள>சி ெசதன. லிய+ஷா
எ ற ஒ0
உG',லி08$ மைல( அவகG ப வாDகி அD( ஒ0 ேகாைடைய
அைம"தன. அவக( எதிராக $0கG அ.பபடன. அவக(
எதிராக $0கG அ.பபடன. கிள>சிகாரகG, கிள>சிகான
பதாைகைய ^கியேபா$ ஒ0 (ழ8ைதைய பலி ெகா)"தாக ஒ0
கைதைய அ8த ரசியாளகள
தைலவ மாவைர( க ெசP
பாD எ * அைழகபடா ரசியாளகG இ*தியாக அடகபடன.
பாD ஓ3" தப ேவ
3 ஏபட$. இ*திய அவ ைக$ ெச$ தைல
$
3கபடா. இ0ப. மாணவகG க
கள  அவ ஒ0
மாவரனாக
T
மிள 8தா. ஏென றா இ8த ரசி( அைனவ0
அ.தாப கா3ன.
அ)"த வ0ட திய ெந அ*வைட ெசயபடாம இ08தேபா$
மா,கால"திேல ைகய0 =38$ வ308த$. இதனா எDகG
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மாவட"தி உண:" த)பா) ஏபட$. ஏைழகG, பணகார
வவசாயகள ட உதவ ேகடாகG. கா? இலாமேலேய ேசா*
சாப)DகG எ * ஒ0 இயக"ைத அவகG ெதாடகினாகG. இத
ெபா0G ெப,யவ3
T
அதாவ$ நில உடைமயாளகள
களKசிய"தி
இ08$ உணைவ ெப*ேவா எ பேத என$ அபா ஒ0 அ,சி
வயாபா,யாக இ08தேதா) எDகG மாவட"தி இ08$ நகர"$(
அ,சி ஏ*மதி ெசபவராக: இ08தா. இ"த)பா3
ேபா$
அMவாேற ெச$ வ8தா. இMவா* அ.பபட ஒ0 ெதா(தி ெந
ஏைழகளா ைகபறபட$. இதனா அவர$ ேகாப எைல
கட8ததாய*. இதகாக அவ மO $ நா
அ.தாபபடவைல. அேத
ேவைள கிராம"தவகள
நைட=ைறையP இ8த வடய"தி
பைழயான$ எ * நா
நிைன"ேத .
ஒ0 =ேபா(" தTவரவாத ஆசி,ய கப"த ஒ0 உG' ஆரப
பாடசாைலய நா
இ08தைமP இ8த கால"தி எ மO $
ெசவாைக ஏப)"திய$. அவ ஒ0 =ேபா(வாதியாக
க0தபடைம அவ "த சமய"ேதா) எதிராக இ08தைமயாL
கட:ளகைள அகற அவ =ய றைமயாLேமயா( கட:ளகைள
பாடசாைலகளாக மா*ப3 அவ மகைள ேகா,னா. பலரா,
பரவலாக வவாதிகபட மன தராக அவ இ08தா. அவைர நா
வய8$ பாரா)ேன . அ"ேதா) அவர$ க0"$கைள நா. ஏ*
ெகா
ேட .
ஏகனேவ ரசி (ண ெகா
308த என$ இள மனதி
அ)"த)"$ நட8த இ8த நிகI>சிகG அழியாத தாக"ைத ஏப)"தின.
இ8த காலகட"திL Rட ஒ0 (றிபட அள: அரசிய உணைவ
நா
ெப* ெகாGள" ெதாடDகிேன . வேசடமாக சீனா
$
டாடபடைத அறிவ( ஒ0 $
) பர?ர"ைத ப3"த ப 
இ8த உண:கG எ ைன ஆெகா
டன. கீ Iகா[
வசனD;கேளா)தா
அ8த" $
) பர?ர ெதாடDகிய08த$. இ$ எ
மனதி இ . பதி8$Gள$. அ8ேதா! சீனா அ3ைமப)"தபட
ேபாகி ற$ எ பேத அ8த வசன. ெகாறியா, தாவா , ஆகியவைற
யபா
ஆகிரமி"$GளைதP இ8ேதாசீனா, பமா ம* ேவ*
இடD;கள  இ08த சீனா, பமா ம* ேவ* இடDகள  இ08த சீனா
ஆ'ைம பரேதசDகG இழகப30பைதP இ8த பர?ர எ)"$
கா3ய$. இைத ப3"தப  என$ நா3
எதிகால பறி நா
மன தள8$ ேபாேன . நாைட காபா*வ$ அைனவர$ கடைம
எ பைத நா
உணரலாேன .
சியா ரா
எ ற இட"தி இ08த ஒ0 அ,சீ கைடய பயLன
அவ0( ெதாடகG
ேவைல( அ.ப =3: ெசதா. இகைடPட
இ08த. ஆரப"தி இைத நா
எதிhகவைல. ஏென றா இ8த
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ேவைல ரசிகR3யதாக இ0( எ * நா
நிைன"ேத . ஆனா
இேத ேவைள ஒ0 மா*பாடான ஒ0 திய பாடசாைலைய பறி
ேகGவபேட . அதி ேசவ$ எ * உ*திப+
ேட . என$ தாயா,
()ப வாI8த சியாD சியாD சீ ெய
கிராம"தி இ8த பாடசாைல
இ08த$. அD( கவ பய ற என$ ைம"$ன
இ8ததிய
பாடசாைலைய பறிP என$ ைம8$ண
இ8ததிய பாடசாைலைய
பறிP நவன
T
கவ=ைறய ஏப)வ0 மாறமான
நிைலைமகைள பறிP என( எ)"$ Rறினா. அD( ராதன
இலகிய L( அதிக =கிய"$வ ெகா)கபடவைல. ேம(
நா)கள
திய அறி: வடயDகG பறி அதிகமாக ேபாதிகபடேதா)
கவ =ைறக' மி(8த =ேபா( த ைம ெகா
டைவயாக
இ08தன. நா
ைம"$னேனா) ெச * பாடசாைலய ெபய பதி8$
ெகா
ேட . நா
சியாD சியாD கிராம"தவ
எ ேற எ ைன
அறி=கப)"தி ெகா
ேட . ஏென றா அ8த பாடசாைல சியாD
சியாD ப(தி மக';( ம)ேம கவ ேபாதிகி ற ஒ0
பாடசாைலய எ * ேகGவப308ேத . அ8த பாடசாைலய
எப(தியன0 கவ பயலலா எ * ெத,8$ ெகா
டப  எ ைன
சியாD ரா
ஊரவனாக அைடயாள கா3 ெகா
ேட . என$ 5 மாத
கவகான அைன"$ ெபா0க'( தD( இட உண:
வசதிக( 1400 ெச கா?கைள நா
ெசL"திேன . என$
வ0வாைய ெப0( சதிைய இ8த உயதர கவ அதிக,(
எ * என$ ந
பகG என$ த8ைத யா,ட வவாதி"த ப 
இ*தியாக இ8த கவைய ெதாடவத( என$ த8ைதயா
அ.மதி"தா. என$ வ3
T
இ08$ 50 வ ^ர"தி( அபா நா
இ0ப$ இ$ேவ =த தடைவ. அேபா$ என( வய$ 16. இ8த தமிய
பாடசாைலய இயைக வKஞான"ைதP ேமக"திய திய
பாடகைளP எ னா ப3க =38த$. இ8த க_,ய கப"த
ஆசி,ய ஒ0வ யபான  கவ பய றவராக இ08தைம இD(
மெறா0 (றிபட"தக வடயமா(. அவ தன$ தைலமய
ப னகள  ேபாலி =3மய அண8தி08தா. அவர$ ப ன
ெசயைக =3மய ஆன$ எ பைத இல(வாக Rற=3P.
அைனவ0 அவைர பா"$ நைக"தேதா) ேபாலி ெவள நா) பசா?
எ * அைழ"தன. நா
இத( =  இ"தைன அதிக எ
ணைகயான
பGைளகைள ஒ0D(ேசர பா"ததிைல. இவகள 
ெப0பாலனவகG நில:டைமயாளகள
ஆ
மகG அவகG வைல
உய8த ஆைடகைள அண8தி08தாகG. அ"தைகய பாடசாைல( தDகG
(ழ8ைதகைள அ.ப ெவ( சில வவசாயகளாேலேய =3P.
ஏைனயவகைள கா3L நா
ேமாசமான ஆைடகைள
அண8தி08ேத . எ ன ட ஒேர ஒ0 ஒQDகான @ ம)தா
இ08த$. க:
கG மாணவகளா அணயப)வதிைல இைத
ஆசி,யகேள அண8தன. ெவள நா) பசா?கG ம)தா
அ8நிய
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ஆைடகைள அண8தன. பணகார மாணவகள  பல என$ க8த
ஆைடகாக எ ைன ெவ*"தன. இ0ப. அவகள ைடேய என(
ந
பகG இ08தன. அவகள  இ0வ என$ நல ேதாழகG.
அவகள  ஒ0வ தேபா$ எQ"தாள. அவ தேபா$ ேசாவய"
ரDகியாவ வாIகிறா. அவ ெபய சிேய சா
(எமிசீயாM)
சியாDசியாD ப(திைய ேசராதவ
எ பதிL நா
ெவ*கபேட .
சியாDசியாD ேச8தவனாக: அப(திய ஒ0 (றிபட
மாவட"ைத ேச8தவனாக: இ0ப$ மிக =கிய அD( ஒ0 கீ I
ேம ம"திய மாவடDகG இ08தன. இவகG பரா8திய அ3பைடய
ெதாட8$ ச
ைடய) ெகா
308தன. இ ெனா0 ப(தி
இ0கி ற$ எ ற வடய"தி இ0 ப(தியன0ேம வ) ெகா)க
மாடாகG. இ8த ெபய, நா
ந)நிைல வகி"ேத . ஏென றா நா
இ8த ப(திைய> ேச8தவ
அலேவ. இத
வைளவாக 4 *
ப(தியன எ ைன ெவ*"தன. இதனா நா
உள`தியாக மனவ0"த
அைட8ேத . ஆசி,யகG எ ைன வ0பன. வேசடமாக ராதன
இலகிய ப3ப"த ஆசி,யகG எ ைன ேநசி"தன. ஏென றா நா
இ8த" $ைறய க)ைரகைள இலகிய நய"ேதா) எQதிேன . ஆனா
என$ மன ராதன இலகிய லி நாட ெகாGளவைல. என$
ைம"$ண
அ.பய 2 கைள நா
ப3"$ ெகா
308ேத . ஒ *
காD ய+ ெவய
சீதி0"த இயக பறியதா(. மற$ சி
- மி
?D - பாேவா (நவன
T
மகள
பேவ* வடயDகG ெதா() இத
ஆசி,யரான லியாD சீ ஷாM எQதிய$. (லியாD சீ ஷாM மK? ஆசி
கால"தி இ*திய வாI8த ஒ0 கI ெபற க)ைரயாள. இவ ஒ0
சீதி0"த இயக"$(" தைலவராக இ08தத
வைளவாக நா) கட8$
வாழ ேவ
3 ஏபட$. 1911 இ இடெபற 1ஆவ$ ரசிய
அறிவய த8ைதயகளா இ0வ0 காD ய+ ெவP இ08தன.)
இ8த - "தகDகைள, அவறி
வடயDகG அைன"$ மனதி
பதிPவைர நா
மO
) மO
) ப3"ேத . காD ய+ ெவையP
லியாD சீ சாைவP ேபாறி பண8ேத . இதகாக என$
ைம"$ன0( நா
மி(8த ந றிPைடயவனாகி ேற
@ அேபா$
இ$வைர ஒ0 சிற8த =ேபா(வாதி எ * க0திேன . அவ ப னேரா
ஒ0 எதி ரசியாளராக: பர:"$ல ()ப உ*பனனாக:
இ08தேதா) 1925 27 இ இடெபற மக"தான ரசி கால"தி அவ
பேபா(வாதிகேளா) இைண8$ ெகா
டா.
ெப0பாலான மாணவகG ேபாலி ெவநா) பசாைச அவர$
யபாைன பறி
ேபாலியான தைலமய0காக ெவ*"தன. ஆனா நா
அவ R*வைத வ0பேன . அவ இைசP ஆDகில= ப3ப"தா.
அவர$ யபான ய பாட ஒ * மKசG கடசம எ *
அைழகபட$. அ8த பாடலி
சில அழகான வ,கைள நா
தேபா$
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பா) பா) சி)(0வ, ஆட ஆ)
வான பா3
வச8த"தி
இன ய ப? வயகG!
ெசைம நிற"தி மா$ைள மலகG!
ப>ைச வ
ண வேலா மரDகG!
,P$! இ$ ஓ திய காசி!
அேபா$ யபான
அழைக எ னா ,8$ ெகாGள =38த$. ர]யா
மO தான அத
ெவறிய யபான
ெப0ைமையP பல"ைதP பறி
இ8த பாடலிலி08$ சிறி$ எ னா வளDகி ெகாGள =38த$.
(யபான ய ர]யேபா =3:றைதய)"$ பா,ய ேபா2 ம:"
ஒப8த யபான  ஏப)"திய பா,ய மகிI>சி பரவாக"ைதP
அைதய)"$ இ8த பா) எ)"$ R*கிற$) இ * எDக'(
ெத,கி ற ஒ0 மி0க"தனமான யபா
ஒ * இ0கிற$ எ ற
வடய அேபா$ என(" ெத,யா$.
இ8த ேபாலி ெவள நா) பசாசிட நா
கறைவ அMவளேவா. இ8த
காலகட"திதா
நா
=த =தலாக ேபரரச0 ஆசி அதிகார
ெப* ேபரரசிடவாக (?சி) ஆகிேயா இ0வ0 இற8$ வடதாக
ேகGவபேட . திய ேபரரச ?வா
$M (ப+ய) ஏகனேவ இர
)
வ0டDகளாக நாைட ஆ
) ெகா
308த ேபாதிL என(
ேமRறிய வடய அேபா$தா
ெத,P. நா
இ . ேபரரச
ஆசி=ைற( எதிரானவனாக மாறவைல. உ
ைமய நா
ேபரரசைரP, ெப0பாலான அரச அதிகாரDகைளP ேநைமயான, நல
வேவகமான மன தகG எ ேற க0திேன . காMய+ெவய
சீதி0"தDகள
உதவ ம)ேம அவக'(" ேதைவ. ப
ைடய சீன
ஆசியாளகள
சாதைனகள னா நா
ெப,$ கவரபேட .
(றிபாக யாேவா ஷ{ ;, சீ
ஷT a வாD `, ஹாG வ+ , ஆகிேயாைர
பறிய பல "தகDகைள ப3"தி08ேத .
யாM ஷ{
ஆகிேயா ஓரள: இதிகாச கI பைட"த சீனாவ
=த
ேபரரசகG (கால கி.=. 3000 305) ெவ மKசG ஆ*கள
சமெவள கள  சீன ச=தாய"ைத உ0வாகியைம, ெவGள"ைத
க)ப)"தியைம (ஆ*கள
பகவா3 கடபட பா$கா
அைணகG, காவாகG 4ல) ஆகியவ*கான ெப0ைம இவகைளேய
சா0. சி
ஷT aவாD `, சீன ேபரரைச ஒ0Dகிைண"தைம, சீன
ெப0K?வைர க3 =3"தைம ஆகியவ*கான ெப0ைமைய
ெப*கி றா. (இவ வாI8த கால கி. = 259 221) ஹா
வ+,, ஹா
அரச வச"தி
அ"திவாரDகைள உ*மிப)"திய சிறைப
ெபறி0கி றா. சி
அரச வச"ைத" ெதாட8$ ஆசி( வ8த இ8த
அரச வச (ப  வ8த வறா
ஆசிகால"ைத> ேச8$ சீனாைவ 426
வ0டDகG ஆசி ெசத$.
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இ8த கால"தி ெவள நா) வரலா*கG சிலவைறP
வயயைலP நா
கேற . அெம,க ரசிைய பறி எ)"$
Rறிய ஒ0 க)ைரைய ப3"தேபாேத நா
=த =தலி
அெம,காைவ பறி ேகGவபேட . அக)ைரய ஒ0
ெசாெறாட இMவா* இ08த$. எ) வ0ட இட மி(8த ஒ0 ேபா,ன
ப  வாஷிDட
ெவறி ெப* தன$ நாைட க3 எQபனா
உலகி
மாவரகG
T
எ ற "தக"திதா
ெநேபாலிய , ர]யாவ
கதி,னா, மகா ப<ட, ெவலிDட , கிளா2ேரா , Cேசா, ெமா ெட2ய+,
லிDக
ஆகிேயாைர பறி ப3"ேத .
சாD ஷாவ வாI8த நாகG
மா ேச $D ெதாட8தா @
நா
சாDஷா ெசவத( வ0ப ெகாGள" ெதாடDகிேன . மாகாண"
தைலநகரான இ8த ெப0 நகர என$ ஊ,லி08$ 120 லி
^ர"திலி08த$. இ$ ஒ0 மாெப0 நகர எ * ெப0மளவலான
மகைளP பாடசாைலகைளP ஆ'ந,
ஆசி பணமைனையP
த னக"ெத ெகா
)Gள$ இ$ ஒ0 மேகா னதமான இட. இ8த
ேநர"தி அD( ெச * சியாD சியாD மக'கான ந)"தர
பாடசாைலய ேச8$ ெகாGள நா
ெப0 வ0ப=ைடயவனாக
இ08ேத . அ8த மா,கால"தி, உய ஆரப பாடசாைலய உGள ஒ0
ஆசி,ய,ட எ ைன அD( அறி=கப)"$மா* ேவ
3ேன . அத(
அ8த ஆசி,ய ஒ"$;;;; ெகா
டா. மி(8த உசாக"ேதா) சாD
ஷாவ( நட8ேத ெச ேற . இ8த ெப,ய பாடசாைலய என(
அ.மதி கிைடகாம ேபாகலா எ ற பய"$ட., அ8த
பாடசாைலய மாணவனா( வா கி) எ ற நபைக
இலாமL அD( ெச ேற . ஆ>ச,ய"$( உ,ய வைகய எ$வத
சிர=மி றி நா
அபாடசாைலய அ.மதிகபேட . ஆனா
அரசிய நிகI:கG வைரவாக நக8$ ெகா
308தன. அ8த
பாடசாைலய நா
ஆ* மாதDகG ம)ேம கவ பய ேற .
சD;;;;;;;காவ ஒ0 ெசதி"தாைள =த =ைறயாக ப3"ேத . மி
- லி
பாேவா (மகG பல) எ ற இ8த ேதசிய ரசிகர சKசிைக மK? அரச
வச"$( எதிராக நைடெபற கா
ட
எQ>சி பறிP ஹTவாD சிD
எ ற ஹ{னா
வாசிய
தைலைமய 72 மாவரகG
T
இற8த$ பறிP
(றிபடப308த$. இ8த கைதயா நா
ெவ(வாக கவரபேட .
அ"$ட
மி - ய+ - ெய , ப  ஒ0 கIெபற ேகாமி
டாD
தைலவரானா. இேதகால"தி நா
?
- யா - ெச ைன பறிP 0D
ெமD ஹ{ திட"ைத பறிP ெத,8$ ெகா
ேட . (0D ெமD ஹ{
எ ப$ ஒ0 ரசிகர இரகசிய (Q ? யா ெச னா ஆரபகபட
இ(Qதா
ேகாமி
டாD கசிகான = ேனா3. இத
ெப0பாலான
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உ*பனகG நா) கட"தபடவகளாக யபான  வாI8தாகG.
சீதி0"த அரவச கசிய தைலவகளான சி. காM, காD ய+ ெவ
ஆகிேயா0ெகதிராக இவகG யபான  இ08$ ெகா
) ேபனா
=ைறய க) P"த நட"தினாகG) நா) =தலாவ$ ரசி("
தயாரான நிைலய இ08த$. என( ஏபட மன(=ற காரணமாக
நா
ஒ0 க)ைர எQதிேன . அைத பாடசாைல> ?வ, ஒ3ேன .
ஒ0 அரசிய க0"$ (ேநா() பறிய என$ =த ெவள பா) அ$தா .
ஆனா இ8த க)ைர ஒ0 (ழபமானதாக இ08த$. நா
அேபா$
லியா சி சாேவா, காD ய+ ெவ ஆகிேயா மO தான வய8$
ேபா*தைல ைகவடவைல. அவகள ைடேய உGள வ"தியாசDகைள
நா
ெதள வாக வளDகி ெகாGளவைல. ஆகேவ என$ க)ைரய
?
யா ெச
யபான  இ08$, திய அரசி
ஜனாதிபதியாகபட
ேவ
). காD ய+ ெவ பரதமராகபட ேவ
), லியாD சி சாM
ெவள நாடரசாகபட ேவ
), எ * நா
=
ெமாழி8தி08ேத . இ$
ஒ0 ெபா0"தமற Rடண. காD( லியாD( =3யாசி ஆதரவாள.
?
யா ெச
=3யாசி எதிபாள.
சி>?வா
- ஹா
ெகௗ ரயேவ கடைம> சப8தமான அ8நிய
=தலO ) எதி இயக= ஒ0 பாரா'ம ற"ைத அைம(மா*
எQ8த ெபா$மகள
ேகா,ைகP பரவரலான =ைறய எQ8த$.
இதகான பதிலாக, ஒ0 ஆேலாசைன (Q ஒ ைற ம)ேம அைமக
ேபரரச ஆைணயடா. என$ பாடசாைல மாணவ;;கG ேமL ேமL
தTவர வவாதDகள  ஈ)படா. தDகG தைலமய ப னL( எதிராக
ஒ0 ரசிைய நட"தியத
4ல தDக'ைடய மK? எதி
உண>சிகைள மாணவ ெவள கா3னாகG. ஒ0 ந
ப. நா.
எDக'ைடய ப னகைள ெவ3 வேடா. ஆனா அMவா*
ப னகைள ெவ)வதாக =  உ*தியள "தி08த ஏைனய
மாணவகG பபா) தDக'ைடய வா(*திைய காபாற" தவறி
வடன, என$ ந
ப. நா. அவகைள இரகசியமாக" தாகி
அவகள$ ப னகைள வLகடாயமாக ெவ3ேனா. எDக'ைடய
க"தி,ேகாL( 10( ேமபட ப னகG பலியாகின.
இத
4ல ஒ0 (*கிய கால"$(G ேபாலி ெவள நா) பசாசி
ேபாலி ப னகைள ேகலி ெசவதி இ08$ ப னகைள
ெபா$வாகேவ ஒழிக ேவ
) எ * ேகா0மளவ( நா
= ேனறிய08ேத . ஒ0 அரசிய நி8தைன. ஒ0 எ
ணக0"ைத
எMவா* மாற =3P எ பத( எ"தைகய எ)"தகா;) இ$.
சடக_, ஒ றி பய ற ஒ0 ந
ப.ட
இ8த ப ன
வடய"தி நா
பர>சிைனபேட . இ8த வடய"தி நாDகG
இ0வ0 எதி எதி ேகாபா)கைள = ைவ"ேதா. உட, ேதா, மய,
நகDகG ஆகியைவ ஒMெவா0வர$ ெபேறாராL வழDகபட ஒ0
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பரபைர> ெசா"$. ஆகேவ அைவ அழிகபடRடா$, எ * ராதன,
இலகிய ைல உதாரண கா3 தன$ வாத"ைத ெவ ெற)க அ8த
சட மாணவ
=ய றா. ஆனா நா. ப ன எதி;பாளக' ஒ0
எதி ேகாபாைட மK? எதி அரசிய அ3பைடய உ0வாகி
அவைன =Qைமயாக வாயைடக ைவ"ேதா. வPவா
ஹாD
தைலைமய ஷகா
கிள>சி நைடெபற$ (1911 ஆ ஆ
) மK?
=3யாசிைய ^கிெயறி8த ரசிய
ெதாடக) ஹ{னான 
இரா[வ> சட பறபகபட$. அரசிய @Iநிைல வைரவாக
மாறிய$. ஒ0நாG ஒ0 ரசிவாதி ந)"தர பாடசாைலய ேதா றி
பாடசாைல அதிப,
அ.மதிPட
ஒ0 கிள>சியான ெசாெபாழிைவ
நிகI"தினா. இ8த Rட"தி இ08த ஏQ அல$ எ) மாணவகG
ஆசிைய க)ைமயாக" தாகினாகG. அ"ேதா) (3யரைச உ0வாக
நடவ3ைக எ)(மா* ேகா,னாகG. அைனவ0 =Qைமயான
கவன"ேதா) ெசாெபாழிைவ ேகடாகG. கிள>சிPறி08த
மாணவகG = னா வPவா
ஹDகி
அதிகா,கள  ஒ0வரான
அ8த ரசி> ெசாெபாழிவாள உைரயாறியேபா$ ஒ0 சி* ஓைசP
ேககவைல.
இ8த> ெசாெபாழிைவ ேக) நா ( அலத ஐ8$ நாக'( ப 
லி Pவா
ஹDகி
ரசிகர இரா[வ"தி
ேசர நா
உ*தி
ப+
ேட . ேவ* பல மாணவகேளா) ஹ ேகா:(> ெசல நா
=3: ெசேத . வ(" ேதாழகள ட இ08$ சிறிதள: பண"ைத
நாDகG ேசக,"ேதா. ஹ ேகாவ
வதிகG
T
மி(8த ஈரமானைவ எ *
மைழகால சபா"$கG அD( அவசிய எ * ேகGவப)
நகர"$( ெவள ேய தDகிய08த இரா[வ"தி உGள ஒ0 ந
பன ட
சில சபா"$கG கடனாக ெபற> ெச ேற . இரா[வ"தி
ெகா"தள
காவலகளா; நா
த)"$ நி*"தபேட . இ8த இட ச8த3 மிகதாக
இ08த$. =ததடைவயாக" $0க'(" $பாகி (
)கG
வழDகப308தன. அவகG ெத0க'(G ெப0 எ
ணைகய
cைழ8$ ெகா
308தன.
கா
ட
- ஹ ேகா ரய பாைதயடாக ரசியாளகG நகர"ைத
ெந0Dகி ெகா
308தன. ச
ைட அD( ெதாடDகிவட$. சாDஷாவ
நகர மதிக'( அபா ஒ0 ெப,ய சம இடெப*Gள$.
அேதேவைள நக,.Gேள ஒ0 கிள>சி ஏபட$. அ"ேதா) நகர
வாயகத:கG தாகப) சீன" ெதாழிலாளகளா ைகபறபடன.
இ8த கத:கள  ஒ றி வழியாக நா
நக,.G மO
) cைழ8ேத .
ப  நா
ஒ0 உயரமான இட"தி நி * சமைர அவதான "ேத .
இ*தியாக ஆ'ந,
அர? பணமைன மO $ ஹா
ெகா3ேயறப)
வைர இ08ேத . அதி ஹா
எ ற எQ"$ இ08த$. நா
பாடசாைல(" தி0பேன . அ$ இரா[வ காவலகள னா காவ
காகப308த$.
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அ)"த நாG ஒ0 இரா[வ அர? நி*வபட$. ()) எ ப$ இரா[வ
ஆ'நைர (றி() கீ வாேவா ஹ{ (4"த சேகாதர சDக)
சDக"ைத> ேச8த இ0 பரபல உ*பன;;கG ஆ'நராக: உதவ
ஆ'நராக: உதவ ஆ'நராக: ெச
ேசா சிD உதவ ஆ'நராக:
பதவேய*Gளன. மாகாண ஆேலாசைன (Qவ
= ைனய
க3ட"தி திய அர? நி*வபட$. இத
தைலவராக இ08த ரா
ெய
கா பதவ நTக ெசயபடா. அ8த ஆேலாசைன (Q:
கைலகபட$. ரசிவாதிகளா க
)ப3கபட மK?
ஆவணDகள ைடேய பாரா'ம ற ஒ ைற" திற(மா* ேகா0 ஒ0
ேகா,ைக க3த"தி
பரதிகG காணபடன. இத
4ல பரதி
?ேடலியனா இர"த"தி எQதப308த$. அவ தேபா$ (சீன)
ேசாவய" அரசி
கவ ஆைணயாளராக கடைமயா*கி றா. தன$
உ*திபாைடP ேநைமையP எ)"$ கா) =கமாக தன$
ைகவரலி
=
ப(திைய ெவ3"தா
இக3த"ைத எQதினா. அவர$
ேகா,ைக க3த பாரா'ம ற திறகபட ேவ
)ெம *ேகா,,
என$ வரைல ெவ)வ$ட
நா
வைடெப*கி ேற . (ப<கிDகி
மாகாண பரதிநிதிகள ட)
திய இரா[வ ஆ'ந0 உதவ இரா[வ ஆ'ந0 நT
ட நாகG
இ0கவைல. அவகG ெகட மன தகG அல. அ"ேதா)
அவக'( ரசிகர ேநா(க' இ08தன. ஆனா அவகG ஏைழகG
அ"ேதா) அடகபடவகள
நல கைள அவகG
பரதிநிதி"$வப)"தினாகG. நில உடைமயாளக' வ"தகக'
இவகேளா) அதி0தி ெகா
308தன. சில நாக'(G நா
ஒ0
ந
பைன காண>ெச றேபா$ வதியேல
T
அவகG இவர$ சடலDகைள
பா"ேத . ரா
ெய
கா ஹன{
நில உடைமயாளகG,
இரா[வ"தின,
பரதிநிதியாக ெசயப) அவக'ெகதிராக ஒ0
கிள>சிைய ஏபா) ெசதி08தா .
தேபா$ பல மாணவகG இரா[வ"தி ேச8$ ெகா
308தாகG.
ஒ0 மாணவ
இரா[வ நி*வப308த$. இ8த மாணவகள ைடேய
ராDெக>சிP இ08தா. (1927 இ வாD சிM ெவய , ஷகா
அரசி.ைடய ேதசியவாதிகள
இரா[வ"தி.ைடய கமா
டராக ப 
ராD ெசD . சி நிகI8தா. அவ வாDைகP கய+ன 2)கைளP
கா3 ெகா)"$ ஹ{னான
வவசாய ப)ெகாைலைய"
ெதாடDகினா. நா
மாணவ;; இரா[வ"ைத வ0பவைல. இ8த
கடைமப
அ"திவார (ழபமானதாக இ0பைத நா
உண8ேத .
இத( மாறாக, மர=ைற இரா[வ"தி ேசர நா
வ0பேன . அத
4ல ரசிைய =Qைமயாக நிைன"ேத . சிD ேபரரச இ ன=
பதவ $றகவலிைல. அ"ேதா) ேபாராடDகG நைடெப*
ெகா
308தன.
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என$ சபள மாத"$( 7 Pவானாக இ08த$. இ0ப. அ$
தேபா$ நா
ெசKேசைனய வாD( சபள"ைத வட அதிகமா(.
நா
இபண"தி உண:காக மாத ஒ *( 2 Pவா
ெசலவழி"ேத . நா
த
ண TைரP வைல ெகா)"ேத வாDக
ேவ
3ய08த$ பைடவரகG
T
நக0( ெவள யலி08ேத த
ண T
எ)"$வர ேவ
3ய08த$ நா
மாணவனாக இ08தப3யா த
ண Tைர
அMவா* ெகா
)வர =3யவைல. த
ண T வேபா,ட த
ணைர
T
வாDகிேன . என$ சபள"தி மி(தி பண ெசதி"தாGகG
வாD(வதி ெசலவழி8த$.
நா
ெசதி"தாGகG வாசிபதி ப*Gள வாசகனாகிேன . அேபா$
ரசிேயா) ெதாடைடய சKசிைககள , சியாD சியாD ஜி பாேவா
(சியாD நதி தின> ெசதி) இ08த$. அதி ேசாசலிச பறி
வவாதிகபட$. இதிலி08த ெசதி ப8திகள  தா
ேசாசலிச எ ற
ெசாைல நா
அறி8$ெகா
ேட . நா. ேசாஷலிச"ைத பறி
வவாதி"ேத . உ
ைமய ச4க சீதி0"தவாத பறிய வடய"ைத
ஏைனய மாணவக'ட. பைடவரக'ட.
T
வவாதி"ேத .
ேசாஷலிச பறிP அத
ெகாGைககG பறிP சியாD காDஹ
{ எQதிய சில $
) பர?ரDகைளP நா
ப3"ேத . இ8த வடய
(றி"$ என$ வ( மாணவகG பல0( நா
உசாக"$ட
எQதிேன . ஆனா அவகள  ஒ0வ ம)தா
என( ஆதரவாக
வைடயள "தா.
என$ (Qவ ஒ0 ஹ{னா
?ரDக" ெதாழிலாள P ஒ0 இ0
ேவைல" ெதாழிலாள P இ08தன. அவகைள நா
மிக: ேநசி"ேத .
ஏைனேயா ெவ( சாதாரணமானவகG. அவகள  ஒ0வ
ெகடவ .
ேமL இர
) மாணவகைள இரா[வ"தி ேசர" ^
3ேன . என$
பளாU
கமா
ட0ட. ெப0பாலான பைடவரக'ட.
T
நா
ந ைவ"தி08ேத . எ னா எQத =3P. அ"ேதா) "தகDகைள
பறி என( சிறி$ ஞாபக இ08த$. என$ மக"தான கவைய
அவகG ெகௗரவ"தாகG. அவக'( க3தDகG எQதி உத:வதிL
அ$ ேபா ற ேவ* பணகள L எ னா உதவ =38த$.
ரசிய
ெப* ேப* இ ன= தTகமாக =3L ெசயபடாத
நிைலய இ08த$. தைலைம"$வ சப8தமான இ ன=
ேகாமி
டாD கசி(G ேவ*பா)கG இ08தன. அேதேவைள சிD
(ேபரரச) தன$ அதிகார"ைத =Qைமயாக ைகவ) வட:மிைல.
ேமL ேபா நடப$ சா"தியேம எ * ஹ{னான  Rறபட$. மK?
ஆசியன0( Pவா
ஷ{கா( எதிராக பல இரா[வDகG
திரடபடன.
(Pவா

ஷ{ கா மK? ஆசியாளகள
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தளபதியாக இ08தவ. 1911ஆ ஆ
) மK? ஆசியாளகைள பதவ
இறக ைவ"தவ) இதி ஹ{னா
பைடய
நடவ3ைகய
இறD(வத(" தயாராகி ெகா
308த ேபா$ ?
யா ெச .
Pவா
ஷ{ காP ஒ0 உட பா)( வ8தன. ஏபட இ08த P"த
இதனா தவகபட$. வட( ெத( இைணகபடன. நாDகிD
அர? கைலகபட$. ரசி =38$வடதாக எ
ணய நா
இரா[வ"தி இ08$ வலகி என$ கைக ெநறி(" தி0ப"
தTமான "ேத . நா
ஆ* மாதDகG பைடவரனாக
T
இ08ேத .
ப"தி,ைககள  வளபரDகைள ப3க ஆரப"ேத . அேபா$ பல
பாடசாைலகG திறகப) ெகா
308தன. திய மாணவகைள
கவ8திQக அைவ இ>த வளபர =ைறையேய பய ப)"தின.
பாடசாைலகள
தராதர"ைத மதிப<) ெசய எ ன ட எMவத அள:
ேகாL இ0கவைல. காவ$ைற பாடசாைல ஒ றி
வளபர
எ
க0"ைத கவ8த$. அதி cைழ:" த(தி ேதைவ எQ$ = 
ச:கார உப"தி பாடசாைல பறிய வளபர ஒ ைற ப3"ேத .
இத( ேபாதைன எ$: ேதைவயாக இ0கவைல. உண: தD(
வசதிP வழDகபட$. ஒ0 சி* சபள"$( வாகள பட$. இ$
ஒ0 கவ>சியான எQ>சிய+) வளபரமாக இ08த$. ச:கார
உப"திய
பா,ய ச4க ந ைமகைள அ$ எ)"$ Rறிய$. அ"ேதா)
அ$ எMவா* நாைடP மகைளP வள=Gளதா( எ *
எ);"$ Rறிய$. நா
காவ$ைற பாடசாைல மO தான என$
கவன"ைத வ)வ) ஒ0 ச:கார உப"தியாளனாக தTமான "ேத .
இத( என$ பதி: கடணமாக ஒ0 ெடாலைர> ெசL"திேன .
இதகிைடய என$ ந
ப
ஒ0வ
சட மாணவனாகிய08தா .
அவ
எ ைன" தன$ பாடசாைலய ேச0மா* வ*"தினா . இ8த
சடபாடசாைல பறிP கவ8தி0( வளபர ஒ ைற நா
ப3"தி08ேத . பல அதமான வடயDக'கான வா(*திைய அ8த
வளபர அள "தி08த$. அ$ 3 வ0டDக'(G சட பறிய சகல
வடயDகைளP மாணவக';( க*"த0வதாக வளபரப)"தி
இ08த$. அ"ேதா) இ8த கவ காலகட =38$ அவகG
உடன3யாக அரச அதிகா,களாக வர=3P எ * உ*திP
அள "தி08த$. இ8த பாடசாைலைய பறி என$ ந
ப
ெதாட8$
கI8$ ெகா
ேட இ08தா . இ8த வளபர"தி ெத,வகப)Gள
வா(*திகைளெயலா (றிப) என$ கவ கடண"ைத
அ.ப3 ேக) இ*தியாக என$ ()ப"தின0( க3த
எQதிேன . ஒ0 ஜு,யாக அல$ அர? அதிகா,யாக" திகழேபா(
என$ வ0Dகால"ைத பறி அவக'( ஒ0 ஒள மயமான
ேதாற"ைத உ0வாகிய08ேத . ப  சடபாடசாைலய பதி:
கடணமாக ஒ0 ெடால; ெசL"திவ) என$ ெபேறா,
பதிைல
எதிபா"$ கா"தி08ேத .
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ஒ0 வ"தக பாடசாைலய வளபர எ ற வ3வ வதி என$
வ3வ மO
) (றகிட$. நா) தேபா$ ஒ0 ெபா0ளாதார
P"த"தி ஈ)ப)Gள$. ஆகேவ நா3
ெபா0ளாதார"ைத
க3ெயQப R3ய ெபா0ளாதார நிணகேள நா)(" ேதைவ எ *
மெறா0 ந
ப
என( ஆேலாசைன வழDகினா . என$ ந
பன
ஆேலாசைன ேமலாதிக ெபற$. அத
வைளவாக, இ8த வ"தக
ந)"தர பாடசாைலய பதி: ெச$ ெகாGவதகாக நா
ேமL ஒ0
ெடாலைர> ெசL"திேன . நா
உ
ைமய அ8த பாடசாைலய
ேச"$ ெகா
ேட . அ"ேதா) கவகக அவகளா
ஏ*ெகாGள: பேட . இதன ைடேய நா
ெதாட8$
வளபரDகைள ப3"$வ8ேத . ஒ0நாG ஒ0 உயதர வ"தக
பாடசாைலய
வா வள (றி"த மெறா0 வளபர"ைத
ப3"ேத . இ$ அரசினா நடா"தபட$. ஒ0 பர8$பட கைக
ெநறிகைள அ$ வழDகிய$. அ"ேதா) அத
ேபாதனாசி,யகG
அைனவ0 மி(8த திறைமசாலிகG எ பைதP நா
அறி8$
ெகா
ேட . அ8த பாடசாைலய ஒ0 வ"தக நிணனாக வ0வ$
சிற8த$ எ * நா
தTமான "ேத . இத( ஒ0 ெடால ெசL"தி என$
ெபயைர பதி8$ ெகா
) என$ தTமான பறி என$ த8ைதயா0(
எQதிேன . அவ மகிI>சியைட8தா. வ"தக `தியான கவயறவ
வா வளDகைள இ) அவ உடன3யாக எ ைன பாரா3னா. நா
இ8த பாடசாைலய ேச8$ ஒ0 மாத கவ கேற .
இ8த பாடசாைலய இ8த பர>சிைன எ னெவ றா, இD(Gள கைக
ெநறிகG அைன"$ ஆDகில"திேலேய ேபாதிகபடன. அD( கற
ஏைனய மாணவகைள ேபாலேவ என( சிறிதள: ஆDகிலேம
ெத,P. உ
ைமய, ஆDகில எQ"$கைள வட அதிகமாக ஒ *
ெத,யா$. இதி ம*ெமா0 இைடய+* எ ன ெவ றா,
இபாடசாைலய ஆDகில ேபாதி( ஆசி,யகG இ0கவைல.
இ8த நிைலைமயா வரதிPற நா , மாத கைடசிய அ8த
பாடசாைலைய வ) வலகி மO
) வளபரDகைள ப3க"
ெதாடDகிேன .
=தலாவ$ மாகாண ந)"தர பாடசாைலய என$ அ)"த =யசி
இடெபற$. நா , ெடால ெகா)"$ பதி: ெசேத . cைழ:"
ேதவ 1 ஆளாக வ8ேத . அ$ பல மாணவகைள ெகா
ட ஒ0
ெப,ய பாடசாைல. அத
படதா,கG எ
ணலடDகாதவகG, அD(
கப"த ஒ0 சீன ஆசி,ய என( மிக: உதவ ,8தா. என$
இலகிய ஆவேபா( காரணமாகேவ எ னா அவ கவரபடா.
இவ ய+ - ப $D - சிெய
(சாராeய வமசனDகள
வரலா*"
ெதா() எ ற ைல என( வாசிக" த8தா. இதி சாராeய
சடDக' சி. ெய
_D (1736 அ,யைண ஏறிய மK? அல$ சிD
அரச வச"தி
ஒ0 திறைமயான 4ஆவ$ சகரவ"தி)கி
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வம;சனDக' அடDகிய08தன.
பைடகல ெவ3ம08$
இ8த காலகட"தி, சாDகாவ இ08த அரசி
சாைல ஒ * ெவ3"த=. அD( ெப,யெதா0 தT ஏபட$.
கணகான
மாணவகளாகிய எதி,க'( இ$ 0சிகரமாக இ08த$. ெதா
ரைவக', ெவ3க' ெவ3"$> சிதறின. ெவ3 ம08$ ெபா0கG
ெகாQ8$வ) எ,8தன. இ$ சீன ெவ3கைள கா3L சிறபாக
இ08த$. இத( ஒ0 மாத"தி( ப , ரா
ெய
கா, Pவா
ஷ
{காயா வர3 அ3கபடா. (3யரசி
அரசிய நிவாக
ய8திர"தி
க)பா) தேபா$ Pவா
ைகயேலேய இ08த$. ரா
ெய
காய
இட"$( ராD சியாD மிD மாறT) ெசயபடா.
Pவாைன அ,யைணய அம"த ராD சியாD மிD ஒQD(கைள>
ெசயலானா (மO
) அரச வச ஆசி=ைறைய ெகா
)வர
எ)கபட இ8த =யசி வைரவாக" ேதாவய =38த$.
1ஆவ$ ந)"தர பாடசாைலைய நா
வ0பவைல. அத
கைக
ெநறி வைரயைற(படதாக இ08த$. அத
சடதிடDகG
ஆேசப"$(,யைவயாக இ08தன. ய+ - ப< 0D - சிெய
ைல
ப3"தப , நா
தன யாகேவ க*" ெதள வ$ ந ைம பய( எ ற
=3:( வ8ேத . ஏQ மாதDகள
ப  நா
பாடசாைலைய வ)
ெவள ேயறிேன . என$ ெசா8த கவகான ேநர @சிைய ஒQD(
ெச$ ெகா
ேட . ஒMெவா0 நா' ஹ{னா
மாகாண 
நிைலய"தி வாசிப$ இதி அடD(. இ8த வடய"தி நா
மிக
ெசலவழி"த
ஒQDகாக: மன"திப"$ட. இ08ேத . இMவா* நா
அைர வ0ட"ைத என$ வாIைகய ெப*மதி மிக ஒ றாக நா
க0$கி ேற . காைலய  நிைலய திற(ேபா$ அD( நா
ெசேவ . மதிய ேவைளய என$ மதிய உணவாக இர
;) அ,சி
பலகார உ
[ ேநரதா
என( இைடேவைள, நிைலய"தி
ஒMெவா0நா' அ$ 4டப) வைர நா
அD( ப3"ேத .
இ8த> ?ய கவ காலகட"தி நா
பல "தகDகைள ப3"ேத .
உலக வயய, உலக வரலா* ஆகியவைற நா
ப3"ேத . அD(
=த தடைவயாக ஒ0 உலக பட"ைத மி(8த ஆவ"ேதா) பா"$,
அதைன பய ேற . அட 2மி"தி
ெவ;" ஒ ேநஷ 2
டாவன
ஒ,ஜி
ஓ 2ெபசீ2 உய,னDகள
ேதாற ேஜா ;
2Uவ மிலிய
ஒQக ெநறி பறிய  Cேசாவ
பைடகG
2ெப ச,
ெலாஜி , ெமா
ட2ய+ எQதிய சட  ஒ *
ஆகியவைற ப3"ேத . நா
கவைதகG, வரT காவயDகG, ப
ைடய
கிேரக கைதகG ஆகியவைறP, ர]யா, அெம,கா, பரா 2,
இDகிலா8$ ேவ* பல நா)கள
வயய, வரலா* ஆகியவைறP
ஆI8$ ப3"ேத .
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சியாD சியாD மாவட வாசிக'கான வ)திய வசி"$ வ8ேத . அD(
பல பைடவரக'
T
இ08தன. இவகG பைடயவலி08$ வலகிய
அல$ பைட கைலகபடதனா ெவள ேயறிய பைட வரகளாக
T
இ08தன. அவகள ட சீவேனாபாய"$கான ெதாழிேலா, பணேமா
இ0கவைல. இ8த வ)திய மாணவக' பைடவரக'
T
எேபா$ சகரவ ஈ)ப) வ8தன. ஒ0நாG இர: இ8த பர>சிைன
அ3த3யாக உ0ெவ)"த$. பைடவரகG,
T
மாணவகைள" தாகி,
(ள யலைற( ஓ3 இ8த ச
ைட
அவகைள ெகால =ய றன. நா
=3P வைர ஒள 8தி08$ தபேன .
அேபா$ எ ன ட பண இைல. நா
பாடசாைல எதிலாவ$
ேச8தா தவர என( ஆதர: வழDக என$ ()ப"தின
ம*"$வடன. நா
ெதாட8$ வ)திய தDக =3யாம ேபானதா
தD(வத( ஒ0 திய இட ேதட" ெதாடDகிேன . இதன ைடேய நா
என$ எதிகால" ெதாழி பறி" தTவரமாக> சி8திக"
ெதாடDகிய08ேத . நா
ஆசி,ய" ெதாழிLேக அதிக
ெபா0"தமானவ
எ * தTமான "$ ெகா
ேட . நா
மO
)
வளபரDகைள ப3"$ெகா
308ேத . ஹ{னா
=ைறைம
பாடசாைலய ஒ0 கவ>சிகரமான வளபர தேபா$ என$
கவன"தி( வ8த$. அத
வா வளDகG பறி ஆவ"$ட
ப3"ேத . ேபாதைனகான கடண இைல. மலிவான கடண"தி
உண: தD(மிட= வழDகப) எ * இ08த$. என$ ந
பகள 
இ0வ எ ைன இதி ேச0மா* வ*"தின. cைழ:" ேத:கான
க)ைரகைள" தயா,பதி என$ உதவைய அவகG நா3ன. என$
ேநாக"ைத என$ ()ப"தவ0( எQதி அவகள$ சமத"ைதP
ெபேற . என$ இ0 ந
பக'காக:, எனகாக: நாேன
க)ைரகைள" தயா,"ேத . அைனவ0 பாடசாைலய
ைமய ெசாலேபானா நா
4 *=ைற
அ.மதிகபேடா. உ
அ.மதிகபேட . என$ ந
பக'காக நா
க)ைர எQதிய
ெசயபாைட பைழயான ெசய எ * அேபா$ நா
க0தவைல.
அ$ ெவ*மேன நறேவா) சப8தபட ஒ0 வடய.
இ8த =ைறைய பாடசாைலய நா
5 வ0டDகG மாணவனாக
இ08ேத . ப  ெவள யான வளபDகள
ேவ
)ேகாGகைள"
தவ"$ ெகாGவதி ெவறி ெபேற . இ*தியாக நா
என$
பட"ைத ெபேற . ஹ{னா
மாகாண =தலாவ$ =ைறைம
(ஆசி,ய பயசி) பாடசாைலய நா
பயL ேபா$ இடெபற
நிகI:கG பல. அ"ேதா) இ8த காலகட"தி என$ அரசிய
க0"$கG உ0ெபற" ெதாடDகின. ச4க ெசயபா3 ெபறப)
=த அ.பவDகைளP இD( நா
ெப* ெகா
ேட .
திய பாடசாைலய பல சட நைட=ைறகG இ08தன. அவறி
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சிலேவ என( ஏைடயதாக இ08த$. இயைக வKஞான - கைக
ெநறிைய> கடாய பயலேவ
) எ பைத நா
எதி"ேத . நா
ச4க வKஞான"ைத வேசட கைக ெநறியாக பயல வ0பேன .
இயைக வKஞான என( வேசடமான ஆவ"ைத ^
டவைல.
நா
அைத ப3க:மிைல. இ8த கைக ெநறிய நா
(ைற8த
மதிெப
கேள ெபேற . கடாய கைக ெநறியான உய,னD;கள
ேதாற"ைத ஓவயமாக வைரP கைக ெநறிகைள =றாக
ெவ*"ேத . இைத மிக ஒ0 =டாGதனமான கைக ெநறியாக
க0திேன . வைரவத( இல(வான, எள ைமயான ெபா0ைள பறி
சி8தி"$, அைத வைரவாக வைர8$வ) வ(ைப வ)
ெவள ேய*வைத வழைமயாக ெகா
308ேத . அைர - @,ய
- அைர
மைல ( * ஆகியவைற ெகா
ட ஒ0 ஓவய"ைத வைர8தைத
எ னா நிைன: Rற =3கி ற$. ஒ0 ேந ேகாைட வைர8$ அத
மO $ ஒ0 அைர வட"ைத வைர8தத
4ல அ8த ேதவ ேபா$
பகவா3 அக ற ஒ0 வட"ைத வைர8$ அத( =ைட எ *
தைலபட$ட
தி0தியைட8ேத . ஓவய"தி 40 மதிெப
கG
ெப* ேதவ வKஞான கைக ெநறிய நா
ெபற அதிசிறபான
மதிெப
கG ஏைனய பாடDகள  நா
ெபறி08த (ைறவான
மதிெப
கைள ஈ) ெசதன.
ெப08தா3 Pவா
எ * மாணவகளா பட ெபய @டப308த
ஒ0 சீன ஆசி,ய என$ பைடகைள ஒ0 ப"தி,ைகயாள,
பைட ேபா * இ0பதாக ேகலி ெசதா. நா ,
= மாதி,யானவராக க0திய லியாD சி சாைவ அவ இழ8தேதா)
அவைர ஒ0 அைர அறிவலி எ * க0தினா. நா
என$ ஹா
ய+
அவகள$ பைடகைள ப3"ேத . அ"ேதா) பைழய இலகிய
பாணய ெசாெறாடகைள எQ$ =ைறய ேத>சிPேற . இத
வைளவாக இ . Rட ேத>சி ெபறR3ய இலகிய பாணயலான
க)ைர ஒ ைற ேதைவ ஏபடா எ னா எQத =3P. இத(
நா
ெப08தா3 Pவா.( ந றிெசால கடைம ப)Gேள .
எ
மO $ மி(8த தாக"ைத ஏப)"திய ஆசி,ய இDகிலா8தி கவ
க*" தி0பய யாD - சாD - சி ஆவா. இவ0ைடய வாIைகேயா)
என$ வாI: பகால"தி ெவ( ெந0Dகிய உறைவ
ெகா
30கேபாகிற$ அவ நTதி ெநறிபாட"ைத ேபாதி"தா. அவ
ஒ0 யதா"தவாதி அ"ேதா) உய,ய நTதி ெநறியாள. அவ தன$ நTதி
ெநறிகள  மி(8த ப**தி ெகா
308தா. ச4க"$( பய படR3ய
ேநைமயான, நTதியான, நப
பா) உGள மன தனாக வரேவ
) எ ற
ஆைசைய மாணவகள
மO $ பதியைவக அவ =ய றா. அவர$
ெசவாகி
கீ I "ைச Pவா
- ெப ெமாழி ெபய"த ஒ0 நTதி 
நா
ப3"ேத . இத
காரணமாக ஒ0 க)ைர எQத ஊக ெபேற .
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இத( எ
ண"தி
சதி எ * தைலபேட . அெபாQ$ நா
ஒ0
கபனாவாதியாக இ08ேத . அ"ேதா) என$ க)ைர ேபராசி,ய யாD
சாD சீ அவகளா அவர$ கபனாவாத ேநாகி
அ3பைடய
ெவ(வாக பாராட பட$. அத( அவ 100 மதிெப
கG வழDகினா.
ராD எ ற ெபய0ைடய ஒ0 ஆசி,ய என( மி பாேவா (மகG
சKசிைக) சKசிைகய
பைழய பரதிகைள வழDகினா. மி(8த
ஆவ"ேதா) அவைற நா
ப3"ேத . இவறிலி08$ 0D ெபD ஹ{
அவகள
ெசயபா)கைளP நடவ3ைக" திடDகைளP நா
அறி8ேத . இர
) மாணவகG சீனாவ
ஊடாக பயண
ேமெகா
30பைதP அவகG திேப"தி
எைலயLGள
தசிய _ எ ற இட"ைத அைட8$வடைதP பறி எQதப308த
ஒ0 க)ைரைய மி
பாேவா இதI ஒ றி ஒ0 நாG நா
ப3"ேத .
இ$ என( மி(8த எQ>சி ஊ3ய$. இவகள$ உதாரண"ைத ப பற
நா
வ0பேன . ஆனா எ ன ட பண இ0கவைல. =தலி
நா
ஹ{னா.(G பயண ேமெகாGள =யலேவ
) எ * நா
எ
ணேன .
அ)"த ேகாைட கால"தி ேபா$ நா
இ8த மாகாண"தி
(*காக
காநைடயாக என$ பயண"ைத" ெதாடDகிேன . 5 மாவடகள டாக
நட8$ ெச ேற . சியாD ய+ எ ற மாணவ0 உட
வ8தா. இ8த 5
மாவடDகள டாக: ஒ0 ெச கா? ெசல: ெசயா$ பயண
ெசேதா. வவசாயகG எDக'( உண: உறDக இட= த8தாகG.
நாDகG ெச ற எலா இடDகள L அ ட
வரேவகப)
உபச,கபேடா. என$ பயண சகபா3யான சி யாM ப+ ப னான , ய
ப< சிய
கீ I நா கிDகி ஒ0 ேகாமி
டாD அதிகா,யாக வ8தா.
=ைறைம பாடசாைலய தைலவராக இ08த ய< ப
அேபா$ ஹ{னா
சி நா கிDகி ஒ0 ெப,ய அதிகா,யாக வ8தா. அ"ேதா) அவ, சிவாM
ய+ ைவ ப<DகிD அரச மாள ைக அ0Dகாசியக"தி
பா$காவல பதவ(
நியமி"தா. சியாM, இ8த அ0Dகாசிய"தி
ெப*மதிமிக அ0ெப0
ெசவDகைள வ*வ) அ8த பண"$ட
1934 ஆ ஆ
3
தைலமைறவாகிவடா.
உண:கைள ெவள ப)"$ ?த8திரமான மேனாநிைலP சில
ெந0Dகிய ந
ப;க'கான ேதைவP ஏபடதா தாநா)கான
ேசைவய ஆவ உGள இைளஞகைள எ ேனா) ெதாட ெகாG'
ப3 சாDகா ப"தி,ைகெயா றி ஒ0 வளபர"ைத ெவள யேட .
உடலிL உGG"திL உ*தி வா8த தாநா)கான எMவத
தியாகDகைளP ெசயR3ய இைளஞகேள ேதைவ எ * அதி
வேசடமாக (றிப308ேத . இத( என( 4 * =Q
க3தDக' ஒ0 அைர க3த= கிைட"தன. ஒ * _ சியாD - லM
எ பவ,டமி08$ வ8தி08த$. இவ ப னாள  கய+ன 2 கசிய
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ேச8$ ப  அைத கா3ெகா)க இ08தா. ஏைனய இர
)
க3தDகG இர
) இைளஞகள ட இ08$ வ8தி08த$. அவகG
பகால"தி தTவர பேபா(வாதிகளாக மாறின. அ8த அைர க3த
ஈ)பா) காடாத லிலிசா
எ ற இைளஞ,டமி08$ வ8தி08த$. நா
ெசாலிய அைன"ைதP ேகட வ எ$வத ம*ெமாழிP Rறாமேல
ெவள ேயறினா. அத
ப  எDகG ந வளரவைல. (லிலிசா
ப 
லி லி சா
ேகாபா) வழி( ெபா*பாக
சீன கய+ன 2 கசிய
இ08தா. இைத மாேவா க)ைமயாக எதி"தா.)
ஆனா ப3ப3யாக எ ைன> ?றி ஒ0 மாணவ (Qைவ
உ
டாகிேன . ப  ஒ0 சDகமாக (திய மகG ஆ:> சDக)
உ0ெவ)"த ஒ0 அண( இ8த (Q ஆணேவராக அைம8த$. இ$
பகால"தி சீனாவ
பர>சிைனகள L அத
வதியL பர8$பட
ெசவாைக ெகா
30க ேபாகி ற$. இ$ ஒ0 க)ைமயான,
தTவரமான எ
ணDகைள ெகா
ட மன தகள
ஒ0 சிறிய (Q,
அவக'( சிலைற வடயDகைள பறிெயலா வவாதிக
ேநரமி0கவைல. அவகG Rறியைவ, ெசதைவ அைன"திL ஒ0
ேநாக கடாய இ0( காதலிகேவா ேவ* கா,யDகள 
ஈ)படேவா ேநர இ0கவவைல. கால மிக: இகடாக
இ0பைதP அறிைவ ெப*வ$ அவசரமான கா,ய எ பைதP
அறி8தி08தன. அவகG ெப
கைள பறிேயா தன பட
வடயDகைளேயா நிைன"$ பாகவைல. நா
ெப
கG வடய"தி
அகைற ெகாGளவைல. என$ ெபேறா என( 14 வயதாய0(
ேபா$ 20 வய$ ெப
[(" தி0மண ெச$ ைவ"தி08தன.
அதனா அ8த ெப
கேளா) நா
ஒ0 ேபா$ வாழவைல. அ8த
ெப
ைண என$ மைனவயாக நா
க0தவைல. இ8த ேநர"தி அ8த
ெப
மO $ நா
சிறி$ அகைற ெகாGளவைல. இ8த காலகட"$
இைளஞகள
வாIவ, வழைமயாக =கிய பD( வகி"த ெப
கள
அழ( கவ>சி பறி இரகசியமாக வவாதிபைதவட, அ றாட
வாIைகய
சாதாரண வடயDகைள பறி கைதபைதRட என$
சகபா3கG தவ"தி08த$ நிைனவ உGள$. ெகாKச இைற>சி
வாD(வைத பறி அ8த இைளஞ
எ ேனா) கைத"த$
ம)மலாம, என$ = ன ைலய, அவன$ ேவைலகாரைன
அைழ"$ அவ.ட
இ$ பறி வவாதி"தா . இதனா என( கவைல
ஏபட$. அ8த இைளஞைன நா
ச8திகேவயைல. என$
ந
ப;க' நா. ெப,ய வடயDகைள பறி கைதகேவ
மகG
வ0பேனா. மன தகள
இய(G, பரபKச, உலக, சீனாவ
ச4க ஆகியைவ பறிேயா கைத"ேதா.
நாDகG தTவரமான உடபயசி ெசபவகளாக: மாறிேனா. மா,கால
வ)=ைறய
ேபா$, நாDகG வயகள டாக நட8$ தி,8ேதா,
மைலகள  ஏறி இறDகிேனா. நகர> ?* மதிகள  ஏறிேனா.
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ஆ*கG, நTேராைடகைள நT8தி கட8ேதா. மைழ ெபதா எDக'ைடய
ேமலாைடகைள கைள8$ வ) மைழய நைன8ேதா. இைத மைழ
(ள  எ * அைழ"ேதா. ெவயெலறி( ேபா$ எDகG
சைடகைள கழறிவ) அைத ெவப (ள  எ * அைழ"ேதா.
வச8த கால கா* வ?ேபா$
T
இ$ கா* (ள  எ * $
வைளயா) எ * க"$ேவா. பன "$கGகG வQேபா$Rட
ெவள யேலேய ப)"ேதா. நவப" மாத"திRட (ள 8த ஆ*கள 
நT8திேனா. உடபயசி எ ற ெபய, இைவ அைன"$ நட8ேதறின.
உட கடைமைப உ*தியாகி ெகாGள ெப0மள:( இ$ உதவய$.
இ$ பகால"தி, ெத சீனாவ
ஊடாக பல நைட பயணDகG
ேமெகாGள:, கியாDஸியலி08$ வடேம( ப(தி(
ேமெகாGளபட ெந) பயண"தி
ேபா$ என( மி(8த
பய.ைடயதாக இ0கேபாகி றன.
ஏைனய நகரDகள 0L மாநகரDகள L உGள பல மாகாணDகேளா)
ந
பகேளா) பர8த அ3பைடய க3த" ெதாடகைள ஏப)"தி
ெகா
ேட . ந ( ெந0கமாக ஒ0Dகிைணகபட ஒ0 நி*வன"தி
அவசிய"ைத நா
ப3ப3யாக உணரலாேன . 1917 சில ந
ப;க'ட
ேச8$ சி
- மி
@ - ஹ{ அைமைப நி*வ, நா
உதவேன . இதி
70, 80 உ*பனகG இ08தன. இவகள  பல,
ெபயகG பகால"தி
சீன கய+ன ச உலகிL சீன ரசிய
வரலாறிL கI ெபற
ெபயகளாக இ0க ேபாகி றன. இ8த அைமப இ08த ந ;(
அறி=கமான கய+ன 2கள , ேலாமா
(லO ெவ - ஹா ) (இவ
தேபா$ கசிய
அைம(Qவ ெசயலாளராக இ0கிறா) சி யா சீ
(இவ தேபா$ இர
டாவ$ = னண ெசபைடய இ0கி றா),
ேஹா ஷ{ ெஹD ம"திய ேசாவய" (சீன) பரா8திய"தி
உ>ச நTதி
ம ற"தி
உய நTதிபதியாக ஆனவ. ப  இM ஷியாD ேக ேஷகா
1935 ெகாலபடா. ஷியாD ( சாD (இவ ஒ0 எQ"தாள,
ேசாவய" ர]யாவ வாIகிறா) " ைச ேஹா ெச
(கய+ன 2 கசி
ம"திய (Q உ*பன 1927 இ ஷியாD ேக ேஷகா
ெகாலபடாh) ேய லO P
(கசி ம"திய (Qவ
உ*பனராக
வ8தா. ப  கசிைய ேகாமி
டாD( கா3 ெகா)"தா. அ"ேதா)
ஒ0 =தலாள "தவ ெதாழி சDக"தி
அைமபாளரானா). சி யாேவா
ெச
(ஒ0 =கிய கய+. கசிைய அைமபதகான 4ல
உட ப3ைகய ைகெய)"திட ஆ* ேபகள  ஒ0வ. சமO ப"தி
?கயன=* இற8தா) 1927 இட ெபற எதி ரசிய ஷி
மி ,
?ேவ ஹ{ அைமப
உ*பனகள  ெப0பா ைமேயா
ெகாலபடன.
சி
- மி
- @ - ஹ{ அைமைப ஒ"ததாக இேத கால கட"தி
அைமகபட மெறா0 சDக தா
ச4க நவாI:> சDக ஆ(.
இ$ ஹ{ேபய அைமகபட$. இத
உ*பனகள L பல ப ன T)
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கய+ன 2)கG ஆகினாகG. ஷியாD ேக ேஷகி , எதி
ரசிய ேபா$ ெகாைல ெசயபட P
ரயD( இவகள 
அடD(வா. தேபா$ ெசபைட பகைலகழக"தி
தைலவராக
இ0( லி;
பயாM: இத
உ*பனேர தேபா$ ெவGைள"
$0க'கான (ெசபைடயனரா ைக$ ெசயபட $0கG)
ேவைலக'( ெபா*பாக இ0( சாD ஹா: இத
உ*பனேர. ஹ{ேஷ எ * ஒ0 அைம ப<கிDகி இ08த$. இ8த
அைமப
சில உ*பனக' ப னாகள  கய+ன 2);கG
ஆகின. சீனாவ
ேவ* இடDகள , (றிபாக, ஷாDகா, ஷாDெசௗ,
ஹா
ெகௗ, ,ய ஸிசி
ெபற =ய ற சில தTவரவாத இைளஞகG
தTவரவாத அைமகைள நி*வனாகG. (,ய 2சின  நி*வப;ட
வழிணவ+) சDக"தி @ எ
லா நி*வன உ*பனகள 
ஒ0வ.
ெரD யD சாேவா (தி0மதி @ எ
மரணத
டைன(Gளானவ) ?
உ*பனராக இ08தன.

லா) மா ?
1927 ப<கிDகி
ஷியா சிD ஆகிேயா0 இதி

ெப0பாலான சDகDகG சி
சிD நிெய
(திய இைளஞ) எ ற கI
ெபற இலகிய எQ>சி> சKசிைகய
ெசவாகி
கீ I
உ0வாகபடைவ. இத
ஆசி,ய ெச
0 சிP ஆவா. நா
=ைறைம பாடசாைலய மாணவனாக இ0(ேபாேத இ8த
சKசிைகைய ப3க" ெதாடDகிய08ேத . ஹ{ ஷி, ெச
0 சிP
ஆகிேயா,
பைடகைள நா
வய8$ ேபாறிேன . ஒ0 (றிபட
கால"$( அைவ எ
=
மாதி,கG ஆகிய08தன. அைவ நா
ஏகனேவ கழி8$ வ308த லியாD சி. சாM, காD P ெவ ஆகிேயா,
பைடகைள மாறி) ெசதன.
இ8த காலகட"தி என$ சி8தைன மிதவாத ஜனநாயக ம*மல>சி
வாத, ேசாஷலிசவாத ஆகியவறி
ஆ>ச,யமான கலபாக இ08த$.
19ஆ றா
) ஜனநாயக கபைன வாத பைழய பாணயலான
மிதவாத ஆகியைவ மO $ ஒ0 ெதள வற வ0ப இ08த$. அ"ேதா)
நா
இரா[வமயப)"த ஏகாதிப"திய ஆகியவ*( நிசயமாக
எதிபாளனாக இ08ேத .
=ைறபாடசாைலய 1921 ஆ
ெபேற .
ரசி( =

3 (8ேத

1981 நா

பட

ேனா3

மாேவா தன$ கட8த கால வரலாைற நிைன:ப)"$ேபா$
எ .ைடய கைத( இதி ஆவ கா3ய மெறா0 ஆவாள0
அD( இ08தா. மாேவாவ
மைனவ ேஹா "? ெச
தா
அவ
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மாேவா த ைன பறிP கய+ன 2 இயக"ைத பறிP Rறிய
உ
ைமகைள அவ = ேனா0 ேபா$ ேகடதிைல எ ப$
ெவள பைடயாக" ெத,8த$. பாேவா ஆ ன  இ08த மாேவாவ
பல
ேதாழகள
நிைலP இ$தா . நா
ஏைனய கய+ன 2
தைலவகள
?யவாIைக (றிகைள எ)"தேபா$, அவகள$
ேதாழகG, உடன3யாக (Qமி நி *, ஆவ"ேதா) இ8த வரலா*கைள
=ததடைவயாக ேகடாகG. வ0டகணகாக அவகG
ஒ0Dகிைண8$, P"த"தி ஈ)ப308த ேபாதிL அவகG
கய+ன 2 ஆக மா*வத( =8ைதய நாகைள பறிய வடயDகG
பறி மெறா0வ0( சிறிதள: ெத,யா$. அவகG அ8த
காலகட"ைத ஒ0 இ0
ட காலமாக க0தினாகG. ஒ0வ0ைடய
உ
ைமயான வாIைக ஒ0வ கய+ன 2டாக ஆகிய ப தா
ெதாடD(கி ற$ எ ப$ அவகG க0"$.
இ$ ம*ெமா0 இர: மாேவா காகைள (*காக ேபா)
ெகா
) தன$ க3த ெப3ய
= பாக இ08தா. ஒ0 ெமQ(தி,ய
ஒள ய சிகெரைட பா"$ெகா
), அத( =த நா
ேவைல
=3"த இட"திலி08$ கைதைய ெதாடDகினா.
சாDசாவ நா
=ைறைம பாடசாைலய ப3"த வ0டDகள 
ெமா"தமாக 160 ெடாலகG ம)ேம ெசலவ308ேத . இதி என$
பேவ* க_, பதி: கடணDக' அடD(. இ8த" ெதாைகய
4 றி ஒ0 பDைக ெச;தி"தாGக'( நா
ெசலவ30ேப .
ஏென றா ஒQD( =ைறயான ச8தாபணமாக மாத ஒ0 ெடால
இத(> ெசலவாகிற$. அ"ேதா) நா
அ3க3 "தகசாைலகள ,
"தகDகைளP சKசிைககைளP வாDகிேன
என$ அபா எ ைன
இதகாக க
3"தா. வணாக
T
காகித"$(> ெசலவழிகப) வணான
T
பண எ * அவ R*வா. ஆனா நா
ெசதி"தாG ப3(
வழக"ைத ஒ0 பழகமாகி ெகா
ேட . 1911 இ இ08$ 1927 வைர
அதாவ$ நா
சிD காD ஷா
ெசLவைர ஹ{னா , ஷாDகா
ப<கிD ெசதி நாள தIகைள ப3க நா
ஒ0ேபா$ தவறியதிைல.
என$ பாடசாைல இ*தி வ0ட"தி ேபா$ என$ தாயா காலமானா.
=  எேபாைத கா3L தேபா$, வ)
T தி0 ஆவ எ ன 
ப<கிD ெசல நா
=3: ெசேத . ஹTனான  பல மாணவகG
பரா ?(> ெசல" திட தT3 ெகா
308தாகG. =தலாவ$
உலக P"த"தி தன( சாபான சீன இைளஞகைள" திர)வதகாக
பரா 2 பய ப)"திய ேவைல ெச$ ெகா
) கவ பயL
திட"தி
கீ I கவ பயலேவ அவகG பரா 2 ெசல இ08தாகG.
சீனாைவ வட ெவள ேய*= ன அவகG ப<கிDகி பெரK?ெமாழி
பயல" திடமிடன. இ8த இயக"ைத ஒQD(ப)"த நா
உதவேன .
ெவள நா)(> ெச ற இ8த (Qகள  ஹ{னா
=ைறைம
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பாடசாைல மாணவகG பல இ08தன. இவகள  ெப0பாலானவகG
பகால"தி கIெபற தTவரவாதிகG ஆகின. @ ேடலிP இ8த
இயக"தா கவரபடவேர. அவ 40 வயைத கட8த ப  ஹ{னா
=ைறைம பாடசாைலய தன$ ேபராசி,ய பதவைய" $ற8$வ)
பரா ?(> ெச றா. இ0ப. 1927ஆ ஆ
=வைர இவ ஒ0
கய+ன 2டாக ஆகவைல.
ஹ{னா
மாணவ
சில0ட
நா
ப<கிDகி(> ெச ேற . இ8த
இயக"ைத ஒQD( ெசவத( நா
உதவய08த ேபாதிL, சி
- மி
c ஹT இயக"தி
ஆதரைவ இ8த இயக ெபறி08த ேபாதிL,
நா
ஐேராபா ெசலவ0பவைல. என$ நாைட பறிேயா நா
ச,யாக அறி8$ ெகா
30கவைல எ * நா
க0திேன . அ"ேதா)
என$ வாIைகைய பய.Gள வைகய சீனாவ ெசலவழிக =3P
எ * க0திேன . பரா 2 ெசலவ08த அ8த மாணவகG லO - ஷT"
ெசD எ பவ,ட பெரK? ெமாழி பய றாகG. இவ தேபா$ சீன
பெரK? பகைலகழக"தி
தைலவராக இ0கி றா. நா
பெரK?
ெமாழி பயலவைல. எ ன ட ேவ* திடDகG இ08தன.
எ ைன ெபா*"தவைர ப<DகிDகி வாIவ$ ெசல: R3ய
வாIைகயாக இ08த$. என$ ந
பகள ட கட ப)"தா
நா
தைலநக0( வ8ேத . நா
வ8த உடேனேய ேவைல ஒ றி
ேசவத( =யசி ெசயலாேன . =ைறைம பாடசாைலய = 
என$ ஆசி,யராக இ08த யாD - சிD - சி அேபா$ ப<கிD ேதசிய
பகைலகழக"தி ேபராசி,ய ஆகிய08தா. என( ஒ0 ேவைல
லக
ெப*"தர உத:மா* அவைர ேவ
3ேன . பகைலகழக"தி
ெபா*பாள0(, அவ எ ைன அறி=க ெச$ ைவ"தா. அவர$
ெபய லO ரா சாேவா. அவ பகால"தி சீன கய+ன 2 கசிய
2தாபக உ*பன. ப  அவ சாD "ேசா லி
(மK@,யாவ
இரா[வ சவாதியாக இ08$ 1928 யபான யரா ெகாலபடவ)
எ பவரா ெகாலபடா. லO ரா சாேவா என(, லக" $ைண
ெபா*பாள ேவைலைய" த8தா. என( சபளமாக ஒ0 தாராளமான
ெதாைகயாக மாத ஒ *( 8 ெடால தரபட$.
என$ பண ஒ0 சிறிய பணயாக இ08ததா மகG எ ைன>
ச8திபைத" தவ"தன. ெசதி"தாGகG ப3க வ0ேவா,
ெபயகைள
எQ$வ$ என$ பணகள  ஒ றாக இ08த$. ஆனா அD( வ8த பல
ேப0( நா
ஒ0 மன தனாகேவ படவைல. அD( ப3க
வ8ேதாகள ைடேய ம*மல>சி இயக"தி
கIெபற பல
தைலவகள
ெபயகைள எ னா அறிய =38த$. ? நிய , ேலா
சியா _
ம* பல அவகள  அடDகிய08தன. இவகள  நா
ஆவ= ஈ)பா) ெகா
ேட . அவக'ட
அரசிய கலா>சார
வடயDகள  கல8$ைரயாட =ய ேற . ஆனா அவகG ஓ:
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ஒழி>சலற ?*?*பான மன தகG ெத ப(தி உ>ச,ப ேப?கி
ஒ0 $ைண லக,ட அவக'( ேநர இ0கவைல.

ற

ஆனா நா
நபைக இழகவைல. த"$வ இய சDக"தி
ேச8ேத . ப"தி,ைக" $ைற சDக"$ைற சDக"திL உ*பனராேன .
இத
4ல பகைலகழக வ(கள  பD( ெபற வழி சைம"ேத .
ப"தி,ைக" $ைற> சDக"தி, ெச
(D ேபா ற சக மாணவகைள>
ச8தி"ேத . அவ தேபா$ நா சிDகி ஒ0 உய அதிகா,யாக உGளா.
அ"ேதா) ரா
பD ஷா , (இவ ப  கய+ன 2 ஆகினா, அத(
சிறி$ ப  4 றாவ$ கசி எ * அைழகபட ஒ0 கசிய
உ*பனரானா.) ஷாM பயாDபD ஆகிேயாைரP இD( ச8தி"ேத .
இவகள  வேசடமாக ஷாM பயாD பD என( மிக: உதவ ,8தா.
இவ ப"தி,ைக" $ைற> சDக"தி வ,:ைரயாளராக இ08தா. அவ
ஒ0 மிதவாதி. அ"ேதா) ஒ0 தTவர நல ப
பாள0மாவா. அவ 1926
சாD "ேசா லி னா ெகாலபடா.
 நிைலய"தி ேவைல ெசPேபா$ நா
சாD (ேவா ராேவாைவ>
ச8தி"ேத . இவ தேபா$ (சீன) ேசாவய" அரசி
உதவ" தைலவராக
உGளா. காD ெப ெச , (ப  கலிேபாணயாவ ( ('2 கிளா
(Qவ ேச8தவ) $ வா சி ெபD (நாDகிDகி இவ கவ உதவ
அைம>சராக உGளா) ஆகிேயாைரP இD(தா
நா
ச8தி"ேத .
இD(தா
நா
யாDகா ஹ{ைய ச8தி"$ அவG மO $ காத
ெகா
ேட . இவG என$ = னா நTதிசா2திர ஆசி,ய யாD சாM
சிய
மகG ஆவா. இ8த ஆசி,ய என$ இளைம கால"தி எ
மO $
ஆI8த தாக"ைத ஏப)"திய08தா. பகால"தி ப<கிDகி அவ
என$ உ
ைமயான ந
பனாக இ08தா.
என$ அரசிய ஆவ அதிக,"$ ெகா
ேட வ8த$. என$ சி8தைன
ேமL ேமL தTவரவாத உண:கைள ெகா
டதாக ஆகிவ8த$
இதகான ப னணைய நா
உDகள ட RறிPGேள . ஆனா,
தசமய நா
இ . (ழப நிைலயேலேய இ08ேத . நாDகG
R*மா ேபா நா
ஒ0 மாக"ைத" ேத3 ெகா
308தா .
அராஜகவாத பறிய சில $
) பர?ரDகைள நா
ப3"ேத . இ$ எ
மO $ மி(8த தாக"ைத ஏப)"திய$. எ ன ட அ3க3 வ0ைக த0
??
ெப எ ற மாணவ.ட
இ$ பறிP இ"தைகய சி"தா8த
சீனாவ உ0வாகR3ய சா"திய R*கG பறிP ஆரா8ேதா.
அ8த ேநர"தி, அ8த ேகாபா3
பல =
ெமாழிதகைள நா
ஆத,"ேத .
ப<கிDகி என$ சீவய நிைலைம ெவ( ேமாசமாக இ08த$. இத(
மாறாக இ8த பைழய நக,
அழ( என( வ,வான உயேராட=Gள
ஒ0 மாறTடாக இ08த$. அD( சா
ெய
சிD (4 * க
கG கிண*)
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எ ற இட"தி நா
தDகிய08ேத . அD( ஒ0 சிறிய அைற@ அதி 7
ேபக'ட
சீவ"ேத . @) ப)ைகய எலா0 ஏறிப)"தா
எDக'( 4>? வடR3 இட இ0கா$. நா
ஒ0 பக தி0ப
ப)(ேபா$ என$ இ0ம0DகிL ப)ேபாைர நா
எ>ச,"$வேட
ப)ேப . ஆனா ப+Dகாகள L பைழய அரச மாள ைக
ைமதான"திL வட ப(தி( சிறி$ =8திேய வ8$வ) வச8த
கால"ைத அcபவ"ேத . ெப ெஹ (வட( கட =கால"தி
ெவள யா cைழய =3யாத நகர"திLGள ெசயைக ஏ,கG)
=Qைமயாக பன யா 4டப30(ேபாேத ெவGைள பள
மலகG ப+"$ (LD(வைத க
ேட . ெப ெஹ அ0ேக வேலா
மரDகள  பன க3" $கGகG ெதாDகிெகா
30பைத க
ேட .
ராD கவஞ
ெச
சாD இ8த காசிைய ெப
ெஹய
ெவGள
நைக அண8த மரDகைள பறி ப"தாயர ப<> மரDகG ப+"$
(LD(மாேபா எ * வண"தைத நிைன: R8ேத . ப<DகினG
நக,
எ
ணலடDகா மரDகG என( ஆ>ச,ய"ைதP வயைபP
ஏப)"தின.
1919ஆ ஆ
) =ப(திய பரா ?( ெசL மாணவக'ட
ஷாDகா(> ெச ேற . ,ய 2 ,
ேபாவத( ம)ேம எ ன ட
பயண> சீ) இ08த$. அத( அபா ெசவத( என( வழிவைக
இ0கவைல. ெசாக ஒ0 பயணைய" தாமசிக ைவகா$ எ *
ஒ0 சீன பழிெமாழி ெசாLமாேபா ப<கிDகிLGள ஒக2ேட
ெகாேட பாடசாைலைய> ேச8த சிறி$ பண ைவ"தி08த ஒ0 சக
மாணவ
வழDகிய 10 Pவா
நலதி]ட கட
4ல ப+ R வைர
ெசவத( பயண> சீைட எ னா வாDக =38த$. நா கிD ேபா(
வழிய @ Q வ இறDகி க
ப+ஷியஸி
சமாதி(> ெச ேற
க ப+ஷியன
சீட;;;;;;;G காகைள கQ: ஒ0 சிறிய நTேராைடைய
பா"ேத . அ8த ஞான (ழ8ைதயாக இ08தேபா$ வாI8த சிறிய
நகர"ைத பா"ேத . அவ0ெக * அபணகபட ேகாவL(
அ0ேக அவ ஒ0 கIெபற மர"ைத நா3யதாக Rறப)கி ற$. அ8த
மர"ைதP நா
பா"ேத . க ப+ஷியஸி
கIெபற சீடகள 
ஒ0வரான ெய
ஹ{G வாI8த இட"திLGள ஒ0 ஆ* அ0ேகP
ெச ேற . ஷா
)DகிLGள ன த மைலயாகிய ரா ஷா
மைலய
ஏறிேன . இD(தா
ெஜனரா ெபD ய+ சியாD ஓ: ெபற பற( தன$
நா)ப*மிக ஓைல> ?வ3கைள எQதினா.
நா
ப+ R ைவ அைட8த$ மO
) ஒ0 ெச கா? இலாதவனாக
ஆகிேன . அ"ேதா) பயண> சீ) இ0கவைல. என( கடனாக"தர
ஒ0வ,ட= பண இ0கவைல. இ8த நகர"ைத வ) ெவள கிளப
என( ஒ0 வழிP ,யவைல. இதிL ேமாசமான $கரமான
நிகI>சியாக எ ன ட இ08த ஒேர ஒ0 ேசா3 சபா"ைதP ஒ0
கGள
தி03 ெகா
டா . எப3 இன நா
எ ன ெசயேபாகிேற .
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ஆனா மO
) அேத கைத ெசாக ஒ0 பயணைய தாமதிக
வடா$ என( ஒ0 நலதி]ட கிைட"த$. ரயேவ நிைலய"தி(
ெவள ேய ஹ{னாைவ> ேச8த ஒ0 பைழய ந
பைச
ச8தி"ேத . அவ
என( அதி]ட ேதவைதயாக அைம8தா . அவ
என(, ஒ0 சபா"$>
ேசா3 வாDக: ஷாDகா( பயண>சீ) வாD(வத( ேபா$மான
பண"ைத வழDகினா . இத 4ல பா$காபாக என$ பயண"ைத
நிைறேவறிேன . என$ திய சபா"$கள L ஒ0 க
பாைவைய
எேபா$ ைவ"$ ெகா
ேட . பரா ?( இ8த மாணவகைள
அ.வதகாக ஒ0 கணசமான பண ஷாDகாய
ேசக,கப308த$. நா
ஹ{னா.(" தி0வத( என( ஒ0
ப3"ெதாைக வழDகபட$. நா
என$ ந
பகைள நTராவ கபலி
வழிய.பவ) மO
) சாDசாவ;(" தி0வத( பய பேட .
வடப(தி( நா
ேமெகா
ட பயண"தி கீ Iக
ட உலாச
பயணDகைள ேமெகா
டைம என$ நிைனவ உGள$.
0D ,D ஏ,ைய> ?றி நட8ேத . பாேவா,D ப+ ?* மதிைல> ?றி
நட8ேத
ெப ஹா வ,(டாவ
பன க3ய நைடபய ேற . சா
(வாவ (4 * ரா>சியDகG) கIெபற நா கிD மதிைல> ?றிP
நட8ேத . இ*தியாக ரா ஷா
மைலய ஏறிேன . க ப+ஸி
சமாதிைய பா"ேத . அேபா$ $ணகர பயணDகG ஹ{னான  நா
ேமெகா
ட நைடபயண சாதைனகேளா) ேசகR3ய ெப*மதி மிக
சாதைனகளாக இவைற க0திேன .
நா
சாDகா தி0பயேபா$ அரசியலி சDகா தி0பயேபா$
அரசியலி ேமL R)தலான ேநர3பணைய ைகேயேற . ேம 4ஆ
திகதி இயக"தி
ப  ( இர
டாவ$ ரசிய
ெதாடக எ *
நவன
T
சீன" ேதசியவாத" ெதாடக எ * க0தபட$) என$
வாIைகைய மாணவ அரசிய நடவ3ைகக';(
அபண"தி08ேத . ஹ{னா
மாணவகள
ப"தி,ைகயான, சியாD
நிவ ெநMய+ எ ற சKசிைகய
ஆசி,யராக இ08ேத . ெத
சீனாவ
இ08த மாணவ இயக"திேல இ$ மி(8த ெசவா( ெபறி08த$.
சாKசாவ ெவ
- ஹ{வா ஷ{ஹ{ (கலா>சார "தக சDக) சDக"ைத
உ0வா(வதி நா
உதவேன . இ$ நவன
T
கலா>சார, அரசிய
ேபா(கைள பயL ஒ0 சDகமா(. இ8த> சDக=, வேசடமாக சி
மி
?> ஹ{ சDக= அ>சமய ஹ{னான
0>?
ஆக இ08த
சாD சிD யாMைவ க)ைமயாக எதி"தன. இ8த ஆG ஒ0 ெகா)ரமான
ேபவழி, சாDைக பதவ வலக ேகா, நாDகG ஒ0 ெபா$ மாணவ
ேவைல நி*"த"ைத ேமெகா
ேடா. இவ0( எதிராக கிள>சி(
உத:மா*, அேபா$ ெத ேம( ப(திய தTவரமாக இயDகி
ெகா
308த ச
யா ெச .( ப<கிD(( ^$(Qகைள
நாDகG அ.பேனா. மாணவ;க'ைடய எதி பதில3யாக, சாD சிD
யாM, சியாD ,வ ெரMய+ சKசிைகைய அடகினா.
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இத
ப , திய மகG ஆ:> சDக"ைத பரதிநிதி"$வ
ப)"$வதகாக, நா
ப<கிD ெச ேற . அ"ேதா) அD( இரா[வ
எதி இயக ஒ ைற ஒQD( ெசவ$ என$ ேநாகமாக இ08த$.
இ8த> சDக சாD சிD யாM:( எதிரான ேபாராட"ைத ஒ0
ெபா$வான இரா[வ"$வ எதி ேபாராடமாக வ,:ப)"திய$.
இ8த கடைமைய = ென)பதகான ஒ0 ெசதி அைம( நா
தைலவனாேன . ஹ{னான  இ8த இயக"$( சில ெவறிகG
கிைட"தன. சாM சிD - யாM ரா
ெய
காயா பதவயலி08$
^கிெயறியப), சாDசாவ ஒ0 திய ஆசி நிவாக
ஏப)"தபட$. இேத சமய"தி இ8த> சDக இர
) ப,:களாகிய$.
ஒ * வல$ சா,, மற$ இட$ சா,. R3ய வைள:கைள
ஏப)"தR3ய ச4க, ெபா0ளாதார, அரசிய மாறDக'கான
திட"ைத இட$சா, ப,வன வலிP*"தினா.
1919ஆ ஆ
) நா
ஷாDகா( மO
) ெச ேற . இD( நா
மO
) ெச
0 சி1ைவ (சீன கய+ன 2 கசிய
= ேனா3
அைமபாள) ச8தி"ேத . அவைர =தலி ப<கிDகி நா
ப<கிD
ேதசிய பகைலகழக"தி இ08தேபா$ =த தடைவயாக
ச8தி"தி08ேத . ேவ* எவைரP வட அதிக அளவ அவ எ ன 
ஒ0 தாக"ைத ஏப)"திய08தா. அ8த நாகள  ஹ{ஷTையP
ச8தி"ேத . ஹ{னா
மாணவ ேபாராட"$( அவர$ ஆதரைவ
ேகா0வதகாக அவைர> ச8தி"ேத . ஷாDகாய, ெச
, சிய+:ட ,
ஹ{னாைன மO ள Rடைமபதகான சைப ஒ * பறிய எDக'ைடய
திடDகைளய) வவாதி"ேத . ப  நா
காDகா தி0ப அைத
உ0வாக" ெதாடDகிேன . நா
சாDசா தி0ப அைத உ0வாக"
ெதாடDகிேன . நா
சாDசா தி0ப அைத உ0வாக" ெதாடDகிேன .
நா
அD( ஒ0 ஆசி,ய ேவைலைய ெபா*ேப* ெகா
)
அேதேவைளய, என$ நவன
T
மகG ஆ:> சDக"தி
நடவ3ைககைள" ெதாட8ேத . ஹ{னான
?த8திர"$கான திட
ஒ * இ8த சDக"திட அேபா$ இ08த$. இ$ உ
ைமய
?யாசிையேய (றி( வடப(தி, அரேசா) ஏபட ெவ*
காரணமாக:, ப<கிDகிடமி08$ ெதாடைப அ*"$ ெகா
டா ஹ
{னாைன வைரவா நவனமயப)"த
T
=3P எ பதாL எDக'ைடய
(Q ப,வைனகாக ேபாரா3ய$ அேபா$ நா
அெம,காவ
ம ேறா ேகாபா)( திற8த ெபா0ளாதார ெகாGைக( பலமான
ஆதரவாளனாக இ08ேத .
சாD ெஹD , எ ற ஒ0 இரா[வ"$வவாதியா ரா
ெய
கா
பதவயலி08$ $ர"தி அ3கபடா . இ8த சாM, ஹ{னா
?த8திர
இயக"ைத தன$ ந ைமகாக பய ப)"தி ெகா
டா . இத(
ஆதர: த0பவ
ேபா அவ
ந3"தா . சீன ஐகிய ?யாசி
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மாநிலDகG எ ற க0"ைத =
ெமாழி8தா . ஆனா பதவ( வ8த
உடேனேய ஜனநாயக இயகDகைள அவ
க)ைமயாக அடகி
ஒ)கினா . எDகG சDக ஆ
க'( ெப
க'( சம உ,ைம
ேக,ய$@ மகைள பரதிநிதி"$வப)"$ அர? ஒ ைற ேகா,ய$.
ெபா$வாக ஒ0 ப+ஷ{வப ஜனநாயக"$வதகான கடைமைப ஏ*
ெகா
308த$. எDகG ப"தி,ைகயான நவன
T
ஹ{னாவ இ8த
ேகா,ைககைள ெவள பைடயாகேவ நாDகG =
ெமாழி8ேதா. நாDகG
மாகாண பாரா'ம ற"தி
மO $ ஒ0 தா(தL( வழிவ("ேதா. இ8த
ம ற"தி ெப0பாலானவகG நில உடைமயாளகளாக:
பரகளாக: இ08தன. இவகG இரா[வ"$வவாதிகளா
நியமிகப308தன. அ"தமற பயனற ெசாெறாடகைள
ெகா
308த ெகா3கைளP ஓைல>?வ3ககைளP நாDகG அ3"$
ெநா*(வதி எDகG ேபாராட =3:ற$.
பாரா'ம ற மO தான தா(த, ஹ{னான  ஒ0 ெப,ய நிகIவாக
க0தபடேதா), ஆசியாளகைள" திகிலைடய ைவ"த$. இ0ப.
சாM ெஹD , ஆசிைய" தன$ க)பா)(G ெகா
) வ8த ேபா$,
தா
ஆத,"த அைன"$ க0"$க'( மாறாக நட8தா .
வேசடமாக ஜனநாயக"$கான அைன"$ ேகா,ைககைளP
ெகாUரமாக அடகி ஒ)கினா . ஆகேவ எDக'ைடய சDக
ேபாராட"ைத அவ.( எதிராக தி0பய$. 1920 இட ெபற சபவ
ஒ * என$ நிைன:( வ0கி ற$. அ8த வ0ட"தி சி
மி
? ஹ
{ சDக மகா ஒேடாப ரசிய
4 றாவ$, ஆ
) வழாைவ
ெகா
டாட ஒ0 ஆபா;ட ஊவல"ைத ஒQD( ெசத$ இ$
காவ$ைறயா அடகபட$. அ8த Rட"தி சில ஆபாட
காரகG ெசபதாைதைய உய"த =ய றன. காவ$ைற
த)"தைமயனா அMவா* ெசய =3யவைல. அரசிய அைம>
சட"தி
12 ஆவ$ ஷர"தி ப3 மகG ஒQD( Rட, RடDகைள
ஒQD( ெசய, ெசாெபாழிவாற உ,ைம உைடயவகளாக
இ0கி றாகG எ * ஆபாடகாரகG ?3 கா3னாகG.
காவ$ைறயன இைத க0"திெக)கவைல. அரசியலைம>
சட"ைத க* ெகாGவதகாக" தாDகG அD( வரவைல. ஆ'ந
சாDெஹD ,ய
கடைளைய நிைறேவறேவ வ8$Gளதாக
நடவ3ைக 4ல ெபறப)
காவ$ைறயன பதிலள "தன. மகள
மகG அரசிய அதிகார ம)தா
உ"ேவகமான சீதி0"தDகைள
நைட=ைறப)"$வைத உ*திப)"$ எ பதி இ8த ேநர"திலி08$
ேமL ேமL நபைகP*தி ெகாGள" ெதாடDகிேன .
1920 ஆ மா,கால"தி, நா
=த
=ைறயாக அரசிய `திய
ெதாழிலாளகைள ஒQD(ப)"த" ெதாடDகிேன . இ8த வடய"தி
மா2சிச"தின$ ர]ய ரசியன$ வழிநட"தலாேன . ப<கிDகி(
நா
இர
டாவ$ =ைற ெச றேபா$, ர]யாவ இட ெப*
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சபவDகைள பறி அதிக ப3"தி08ேத . அேபா$ சீனெமாழிய
கிைடக R3யமிக (ைறவான கய+ன 2 இலகியDகைளP
ஆவேலா) ேத3ேன . 4 * "தகDகைள வேசடமாக எ மனைத
கவ8தன. அ"ேதா) எ
மனதி இ "தகDகG மாஸிய மO தான
நபைகைய உ0வாகின. வரலாறி
ச,யான வளக எ * ஒ0
=ைற இைத நா
ஏ* ெகா
டப  நா
அ8த நிைலய இ08$
வQவவைல. சீன ெமாழிய =த
=த ெசD லாD ராMவனா
ெமாழி ெபயகபட மாஸிய "தகமாக கய+ன 2 அறிைக
(ஊழஅஅரnைளவ ஆயnைகநளவழ) இதி ஒ றா(. காM2கிய
வக ேபாராட ேசாஷலிச வரலா* எ ற ேசகபா எQதபட
 ஏைனயைவயா(. 1920ஆ ஆ
) ேகாைட கால"தி நா
சி8தைனயL ஓரள:( ெசயபா3.G ஒ0 மாஸியவாதியாக
க0த" ெதாடDகிேன . இேத வ0ட"தி நா
யாDகா ஹ{ைய
தி0மண ெச$ ெகா
ேட . (யாD கா ஹ{Pடனான தன$
வாIைக பறி, மாேவா ப  அவ ெகாலபடைத" தவர ேவெற$
Rறவைல. அவ ப<கிD ேதசிய பகைல கழக"தி ஒ0 மாணவயாக
இ08தா. ப  மகா ரசிய ேபா$ ஒ0 இைளஞ தைலவயானா.
அ"ேதா) ஒ0 தTவர ெப
கய+ன 2) ஆனா. ஹ{னான  உGள
தTவரவாத இைளஞகள ைடேய அவகள$ தி0மண ஒ0 ெகாGைக"
தி0மணமாக ெகா
டாடபட$)
ேதசியவாத காலகட
மாேவா தேபா$ ஒ0 மாஸியவாதியாக இ08தா. ஆனா ஒ0
கய+ன 2டாக ஆகவைல. ஏென றா ஒ0 ஒQDகைமகபட
கய+ன 2 கசி இ ன= சீனாவ இ0கவைல. ப<கிDகி
வாI8த ர]யகG 4லமாக, ெச
0 கிய+ அவக' லி ரா சாM
அவக' கய+ன 2 சவேதசிய"$ட
ெதாடகைள ஏப)"தி
ெகா
308தாகG. 1920 ஆ ஆ
) வச8த கால"தி
ேபா$தா
கய+ன 2 அகில"தி
உ"திேயாக பரதிநிதி கி,ேகா, ேவா3 2கி
ப<கிD வ8$ ேச8தா. ர]ய கய+ன 2 கசி உ*பனரான யாD மிD
சா அவக' ெமாழி ெபயபாளராக கடைமயாற அவ0ட
வ8தி08தா. அவகG லி ரா சாM அவக'ட. ெப0பாL
லO ய.ைடய மாஸிய ேகாபா) ஆ:> சDக"தி
உ*பனக'ட. கல8$ைரயா3னா. அேத வ0ட"தி 4 றாவ$
அகில"தி
ட>? பரதிநிதிP உசாக= இணD(வ( திற
உைடயவ0மான ஜா
ெஹ ,க
ன TMலிய (சீன ெமாழிய ,
சா
(ேவா சி) ஷாDகா( வ8தி08தா. அD(Gள தTவர சீ ன
கய+ன 2)க'ட
ெதாட ெகாGளேவ அவ வ8தி08தா. 1920 ேம
மாத"தி ெச
அவகG தா , ஒ0 ம"திய கய+ன 2 (Qைவ
2தாப"த ஒ0 மாநா3( அைழ வ)"தா. இத
சில உ*பனகG
(ப<கிDகி உGள லி ரா சாM (Q ெச
அவகளா கா
டன 
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அைமகபட மெறா0 (Q, ஷா
)D, ஹ{ேபயLGள (QகG, ஹ
{னான  உGள மாேவாவ
(Q) அ)"த வ0ட ஷாDகாய இட
ெபற மாநா3
அைமபாளகG ஆகினாகG. இவகG
ேவாற 2கிய
உதவPட
=தலாவ$ சீன கய+ன 2
கசிய
காDகிரைச R3னாகG.
இைத 1937 இ நிைன:R0ேபா$ வயதி இளைமயாக இ08த சீன
கய+ன 2 கசிய
சாதைனகG (றிபட"தகைவயாக இ08தேதா)
உலக"திேலேய ர]யா:( அ)"தப3யாக பலமிக கய+ன 2
நTDகலாக தனெக * ெசா8த இரா[வ"ைத ெகா
308த ஒேர ஒ0
கய+ன 2 கசிP சீன கய+ன 2 கசியாக"தா
இ08த$.
மெறா0 இர: மாேவா தன$ கைதைய ெதாட8தா :1921 ேம மாத கய+ன 2 கசிய
அD(ராபண Rட"தி
கல8$ ெகாGவதகாக நா
ஷாDகா ெச ேற . இத
அD(ராபண"தி = ேனா3 கடைமகG ெச
0 சிP அவகளாL
லி ரா சாM அவகளாL ெசயபடன. இ8த இ0வ0ேம சீனாவ
மிக> சிற8த "தி ஜTவ" தைலவக'G இ0வராக இ08தாகG. லி ரா
சாMவ
கீ I, ப<கிD ேதசிய பகைலகழக"தி
உதவ லகராக நா
வைரவாக மாஸிய"ைத ேநாகி வ0"தியைட8ேத . இ8த பாைதைய
ேநாகிய என$ ஆவ"தி( ெச
0 சிP அவக' ஊ *ேகாலாக
இ08தா. ஷாDகாகான எம$ இர
டாவ$ பயண"தி ேபா$ நா
ப3"தி08த மாஸிய "தகDகைள பறி ெச .ட
நா
கல8$ைரயா3ய08ேத . நபைக பறிய ெச ன
ெசா8த
வளகDகG என$ வாIைகய
மிக: தTகமான அ8த
காலகட"தி எ ன  மிக ஆழமான தாக"ைத ஏப)"தின.
ஷாDகாய இடெபற அ8த வரலா*> சிற மிக Rட"திேல
(கசிய
=தலாவ$ ேதசிய காDகிர2) எ ைனவட ம*ெமா0 ஹ
{னா வாசிேய இ08தா. (மாேவாவ
பைழய ந
பரான ேஹா] ெஹD.
இவ 1935 ேகாமி
டாDகினா ெகாலபடா) அதி பD( பறிய
ஏைனேயா ப வ0மா* @ சாD (ேவா ராM (தேபா$ ெசKசீன
இரா[வ"தி
இரா[வ க: சி உதவ" தைலவ) பாMஹ{ெஷD, @
ப+ ஷா ஆகிேயாராவ. எலாமாக எDகள  12 ேப இ08ேதா.
ஷாDகாய (ேத8ெத)கபட) கசிய
ம"திய (Qவ இ08ேதா
(D ேபா ஷி
வபர ப வ0மா* @ ெச
0 சிய+, சாD (ேவா ராM, ெச
ெசD CD (தேபா$ நா கிDகி ஒ0 அதிகா,) ?
Pவா
L, லி ஹா
? , (1972  : ஹான  கசிய
=தலாவ$ மாகாண கிைள
அைமகபட$. அதி நா. ஒ0 உ*பனராேன . ஏைனய
மாகாணDகள L நகரDகள L 2தாபனDகG நி*வபடன. ஹிேப
உ*பனகள  0D ப வ+. (தேபா$ பாேவா அ ன  உGள
கய+ன 2 கசி பாடசாைலய
அதிப) ? பா ஹாM, ஷி யD; (1923
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மரண த
டைனகளான) ஆகிேயா இ08தன. கசிய
ெஷ சி
கிைளய காேவா ?D ய+ (காM காD) ேமL பல மாணவ
தைலவக' இ08தன. கசிய
ப<கிD கிைளய வ T ரா ராேவா
(1927 ஏைனய 19 கய+ன 2 உ*பன;கேளா) மரண
த
டைன(Gளானா ெரD ?D சியா, 1934 சியாD ேக ேஷகா
ெகாலபட) ேலா ?D ல , லிய+ ெச
- ஜிD (தேபா$ ஒ0
ரா2கியவாதி) ேவ*பல இ08தன. கா
ட
கிைளய லி
ேபா ?,
(லி
? ஹா ) தேபா$ சீன ேசாவய" அரசி நிதி ஆைணயாளராக
உGளா. ெபD பா (1929  மரணத
டைன(Gளானா.) ஆகிேயா
இ08தன. வாD ?
- ெம ம* ெரD எ
- மிD ஆகிேயா ஷா
)D
கசி கிைள 2தாபன உ*பனகள  அடD(வ.
இதன ைடேய, பரா சி, அDகி08த ெதாழிலாள மாணவகளா ஒ0
சீன கய+ன 2 கசி ெதாடகட அேத ேவைளய இ8த கசிP
2தாபகபட$. கசி 2தாபககள  (கய+ன 2 இைளஞ சDக
@ எ
- லா, லி லி சா , சியாD சிD;;; - வ+ "சாய ேஹா ெச ன
மைனவயா) ேலா ெச , ேலா மா
(லO ெவ - ஹா ) "சா ேஹா ெச
ஆகிேயா அடD(வ. ெஜமன யL ஒ0 சீன (கய+ன ) கசி
2தாபகபட$. ஆனா சிறி$ கால ப8திேய ெதாடகபட$. காM
ய+ - ஹா , @ ேட (தேபா$ ெசKசீன இரா[வ"தி
தைலைம
கமா
ட) சாD ெஷ -  (தேபா$ சி (வா பகைலகழக"தி ஒ0
ேபராசி,ய) ஆகிேயா இத
உ*பனகளாவா. பாP
ஏைனேயா0மாவ. யபான  @ P - ஹா உ*பனராக இ08தா.
நா
ெசயலாளராக இ08த ஹ{னா
கய+ன 2 கிைள, 1922 ெம மாத
அளவ ஏகனேவ ?ரDக" ெதாழிலாள, ரயேவ ஊழியகG மாநகரசைப
ேவைலயாகG, அ>சக ஊழியகG, அரச நாணய அ>சி)
ெதாழிலாளகG ஆகிேயா,ைடேய 20( ேமபட ெதாழிசDகDகைள
உ0வாகிய08தன. அ8த வ0ட (ள கால"தி ஒ0 உ"ேவகமான
ெதாழிலாள இயக உ0வாகிய$. அ8த ேநர"தி கய+ன 2
கசிய
ெசயபா)கG பரதானமாக மாணவகள ைடேயP,
ெதாழிலாளகள ைடேயP தா
R)தலாக நடா"தபடன
வவசாயகள ைடேய மிக (ைறவான அளவேலேய நடவ3ைககG
ேமெகாGளபடன. ெப0பாலான ெப,ய ?ரDகDக', கிட"தட
அைன"$ மாணவக' 2தாபனமயப)"தபடன. மாணவ,
ெதாழிலாள ஆகிய இ0தர =ைனகள L ஏராளமான ேபாராடDகG
ஆ'நரான சாேவா ெஹD
இடெபறன. 1922 (ள கால"தி ஹ{னான
- ,, ஹ{வாDஅ, பாD Pவா
- சிD எ ற இ0வ0( மரண த
டைன
நிைறேவ*மா* உ"தரவடா. இத
வைளவாக அவ0ெகதிராக
பரவலான கிள>சி ஏபட$. ெகாைல ெசயபட இர
)
ெதாழிலாளகள  ஒ0வரான ஹ{வாD அ ஒ0 வல$சா,
ெதாழிசDக"தி
தைலவராவா. இ8த ெதாழிசDக, ைக"ெதாழி
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பாடசாைல
மாகாண ேகாமி
டாD கசியL மாேவா ஒ0 = னண உ*பனராக
இ08தா அேடா ேஜாேபPட
? ;;;;;;;;;;;;;;யா ெச
ஏப)"தி
ெகா
ட இ0 கசி Rடண ஒப8த"தி
ப  ?
யா ெச
ேகாமி
டாD கசிய.G கய+ன 2 எதி> சதிகைள ரகசியமாக
அகற" ெதாடDகினா. கசிைய ஹ{னான  ம* சீரைமபத(, ?
யா ெச
தன$ பைழய சகபா3, லி "? ஹா , மா ேச $D, சியாசி
ஆகிேயா0( அதிகார அள "தா. 1923 ஜனவ, சா,கைள ஒ0
தTவரவாத க0வயாக அவகG மாறிய08தா. மாணவகள ைடேய
தனத தன"ைத ெகா
308த$. அ"ேதா) அ$ எDக'(
எதிரானதாக: இ08த$. ஆனா இ8த வடய"திL ேவ* பல
ேபாராடDகள L நாDகG அவக'( ஆதர: வழDகிேனா.
ெதாழிD சDகDகள  அராஜவாதிக' ெசவா( ெபறி08தன.
அேபா$ இ8த" ெதாழி சDகDகG அைன"$, அைன"$ ஹ{னா
ெதாழிலாள பரதிநிதிகG சைப எ ற அைமபாக ஒQD(ப)"தப)
ெகா
308தன. ஆனாL அவக'ட
நாDகG சமரச உட பா)
ெகா
308ேதா. அ"ேதா) ேப>? வா"ைத 4லமாக அவகG
எ)கவ08த அவசரமான, பயனற நடவ3ைககG பலவைற" த)"$
நி*"திேனா. சாD ெஹD - ,( எதிரான இயக"ைத ஒQD( ெச$
உதவ நா
ஷாDகா( அ.பபேட . 1922 (ள  கால"தி கசிய
இர
டாவ$ காDகிர2 Rட, ஷாDகாய Rடபட$. அதி
கல8$ெகாGள நா
வ0பேன . இ0ப. அ8த Rட"தி
பD(பற =3யாம ேபாவட$. நா
ஹ{னா.(" தி0ப ெதாழி
சDகDககிைடேயயான என$ ேவைலய தTவரமாக ஈ)பேட . அ8த
வ0ட வச8த கால"தி, ேமபாடான ஊதிய"திகாக:, ேமபாடான
ெதாழி ெகௗரவ"திகாக:, ெதாழிசாைலகைள அDகீ க,க
ேவ
)ெம * பல ேவைலநி*"தDகG இடெபறன. அவறி
ெப0பாலானைவ ெவறி ெபறன. ேம 1 ஆ திகதி ஹ{னான  ஒ0
ெபா$ ேவைல நி*"த"தி( அைழ வடபட$. சீனாவ ெதாழிலாள
இயக"தி
= ெனேபா$ இலாம பல"$( இ8த சாதைன
க3ய Rறிய$.
1923, ேம மாத, கய+ன 2 கசிய
4 றாவ$ காDகிர2
கா
டன  நைடெபற$. ேகாமி
டாD கசிPட
ேச0வ$, அத.ட
ஒ"$ைழப$ அ"ேதா), வடப(தி இரா[வாதிக'( எதிராக ஒ0
ஐகிய = னணைய உ0வா(வ$ எ ற வரலா* கIமிக
தTமான இD(தா
எ)கபட$. நா
ஷாDபா ெச * கசிய
ம"திய (1924) நா
கா
ட.(> ெச * ேகாமி
டாD கசிய
=தலாவ$ ேதசிய காDகிர2 Rட"தி கல8$ ெகா
ேட .
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மா> மாத"தி, நா
ஷாDகா தி0ப க1ன 2 கசிய
நிைறேவ* (Q (ம"திய(Q)வL ஷாDகாயLGள ேகாமி
டாD
கசிய
நிைறேவ*(Q (ம"திய நிைறேவ*(Q)வL என$
கடைமைய ஒ0Dகிைண8த =ைறய ெசேத . இ8த (Qவ
அேபாைதய ஏைனய உ*பனகள  வாD சிD - ெவ (ப னாள 
நா கிDகி பரதம) ஹ{ஜ ஹா
மி
ஆகிேயா அடD(வா.
கய+ன 2 கசி, ேகாமி
டாD ஆகியவறி
நடவ3ைககைள
ஒ0Dகிைண( பணய ேம(றிபடவகள
இைண8$ நா
ெசயபேட . (கய+ன 2 கசிP ேதசியவாத கசியன0 1925
1ஆவ$ ஷாDகா ெதாழிசDகDகள
சேமளன"ைத
உ0வாகினாகG. இத
வைளவாக ேம 30 ஆ திகதி ஆபாட
ஏபட$. அ8நிய நா3 பரா8தியDகைள ஏப)"$வைத =3:(
ெகா
)வ0மா* ஷாDகா சவேதச (3ய0ப
ஆ'ைமைய
சீனா:(" தி0ப" த0மா* இ8த ஆபாட"தி ேகா,ைக
எQபபடன. ஆபாடகாரகG மO $ ப,"தான ய (3ய0
காவ$ைறயன $பாகியா ?), பலைர ெகா றன. ப,"தான ய
ெபா0கைள பகி]க,( நைட=ைற( இ$ வழிேகாலிய$. இ8த
ஆபாட"தி
= னண அைமபாளகG லிய+ஷா சீ , ெச
-P
ஆகிேயாராவ) அ8த வ0ட"தி வேபாவா இரா[வ பயசி க_,
திறகபட$. காலி அத
ஆேலாசகரானா. ர]யாவ இ08$
ேசாவய" ஆேலாசககG வ8$ ேச8தன கய+ன 2 கசி
ேகாமி
டாD கசி R3ைண ஒப8த ஒ0 நா) தQவய ரசிகர
இயகமாக வள>சியைடய ெதாடDகிய$. அ)"த (ள கால"தி
ேபா$
ஓ:காக நா
ஹ{னா
தி0பேன . நா
ஷாDகாய
?கவன=ேற
T
ஆனா நா
ஹ{னான  இ0( ேபா$ அ8த
மாகாண"தி
மாெப0 வவசாய இயக"தி
ைமய" தள"ைத நா
ஒQD(ப)"திேன .
=  வவசாயகள ைடேய, வக ேபாராட"தி
ப,மாண"ைத நா
=Qைமயாக உண"தி0கவைல. ஆனா ேம 30 நிகI>சி( ப 
(1925) அதைன" ெதாட8$ இட ெபற ஒ0 பா,ய அரசிய நடவ3ைக
அைலய ேபா$, ஹ{னான ய வவசாயகG மி(8த தTவரவாதிகளாக
மாறின. நா
ஓெவ)"$ ெகா
308த என$ வைட
T
வ)
ெவள ேயறி, ஒ0 கிராமிய அைம0வா( இயக"ைத"
ெதாடகிேன . சில மாதDக'(Gளாகேவ இ0ப$ ேமபட வவசாய
சDகDகைள நாDகG நி*வேனா. அ"ேதா) நிலபரகள
ேகாப"ைத கிளறி வேடா. அவகG எ ைன ைக$ ெசPமா*
ேகா,னாகG. எ ைன" ேத3 சாD ெஹD - , $0கைள அ.பனா,
நா
கா
ட.(" தபேயா3ேன . ச,யாக அ8த ேநர"தி வரேபாவா
இரா[வ பயசி க_, மாணவகG Pவா
இரா[வ"$வவாதி
யாD சீ மிDைகP, (வாDகி இரா[வ"$வாதி L "?D - வாையP
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ேதாக3"தி08தன. அ8த டாD கய+ன 2 கசிகள ைடேயயான
ஐகிய மO ள: உ*திப)"தபட ப , 1926 ஆ வ0ட வச8த
கால"தி ேபா$ நா
ஷாDகா(> ெச ேற . அ8த வ0ட ேம
மா"தி ஷியாD ேக ேஷகி
தைலைமய ேகாமி
டாD கசிய
இர
டாவ$ =Q மாநா) நைடெபற$. (இ8த Rட"தி மாேவா
கல8$ ெகா
டா. இ கசிய
ம"திய நிைறேவ* (Qவ
மா*
உ*பனராக அவ மO
) ேத8ெத)கபடா) ஷாDகாய,
கய+ன 2 கசிய
வவசாப,வ நா
பணபாளராக
கடைமயாறிேன . அDகி08த ஹ{னா.( அ.பேட .
ேகாமி
டD, கய+ன 2 கசிகG இர
)( வவசாயகG
ப,ேசாதகராக கடைமயாறேவ அD( அ.பபேட . இதகிைடய
கய+ன 2 கசி ேகாமி டாD கசி ஆகியவறி
R) = னண
தைலைமய, 1926ஆ ஆ
3
இைலPதி கால"தி,
வரலா*கIெபற வட( ேநாகிய பைடநட ேமெகாGளபட$.
ஹ{னான , நா
வவசாயகG அைமகைளP அரசிய
நிைலைமகைளP 5 சி ெய
ப(திகள  (காDசா, லி லி, சியாD ரா , ஹ
{D ஷா , சியாD சியாD) ப,ேசாதி"$ என$ அறிைகைய ஹ{னான 
வவசாயகG இயக மO தான ஒ0 ஆவறிைக கசி ம"திய (Q:(>
சமப"ேத . இதி வவசாய இயக பறிய ேகாபா3
ஒ0 திய
வழிைய உ0வா(மா* ேகா,ய08ேத . அ)"த வச8த கால"தி
=ப(திய நா
:காைன> ெச றைட8தேபா$,
மாகாணDக'கிைடயலான வவசாயகG Rட ஒ * இடெபற$.
இதி நா
கல8$ ெகா
) என$ ஆ: க)ைரய
ப,8$ைரகைள
பறி கல8$8$ைரயா3ேன . ஒ0 பர8த அ3பைடயலான காண
பDகீ ) பறி இதி ப,8$ைர ெசயப308த$. இ8த Rட"தி
ெபD பா, பாD சி மி
ம* ேஜா, ேவால
எ ற இர
) ர]ய
கய+ன 2)கG ம* பல கல8$ ெகா
ட. கய+ன 2
கசிய
5 வ$ காDகிரசி என$ = ெமாழி:கைள>
சமபபதகான ஒ0 தTமான இD( நிைறேவறபட$. ஆனா
கசிய
ம"திய (Q இதைன நிராக,"த$.
1927 ேம மாத"தி கசிய
5ஆவ$ காDகிர2 மாநா), :கான 
Rடபட ெபாQ$ Rட கய+ன 2 கசி ெச
0 சிய+வ
ஆதிக"தி.Gேளேய இ08த$. ஷியாD ேக ேஷ ஏகனேவ எதி
ரசிைய" ெதாடDகியL08தேதா), ஷாDகாயL நா கிகிL
கய+ன 2)கG மO தான தன$ தா(தைலP ஆரப"தி08ேத .
அைன"$ எதிக'( ம"திய, அவைற ஒ$கி" தGள வ),
:கா
ேகாமி
டாD கசி கிைள( சLைககைள வழDகியேதா),
அவகG மO $ ெபா*ைமைய கைடப3(, ெகாGைகைய அவ
ப பறினா. அ"ேதா) அவ ஒ0 வல$சா,, ச8தபவாத (3
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ப+ஷவா ெகாGைகைய கைடப3"தா. கசிய
ெகாGைக மO $
அேபா$ நா
மி(8த அதி0தி ெகா
308ேத . வேசடமாக
வவசாயகG இயக"தி
மO தான கசிய
ெகாGைககைளய)
அதி0தி அைட8தி08ேத . வவசாய இயக"ைத ேமL =Qைமயாக
2தாபன மயப)"தி, நிலபரக'( எதிரான வக
ேபாராட"தி(, அவகைள ஆPதமயப)"தி, நிலபரக'( எதிரான
வக ேபாராட"தி( ஆPதபாணகளாய08தா (சீன) ேசாவய"
அர?கG ேமL அதிக,"த அளவலான சதி வா8த அபவ0"திைய
நா) =QவதிL = ேப அைட8தி0( எ * நா
தேபா$
க0$கி ேற .
ஆனா ெச
0 சிP க)ைமயாக இத( மா*படா. (2டாலி.
அMவாேற மா*ப308தா. 5 ஆவ$ காDகிரசி
இ*தி Rட"தி
Rட"தி மாேவா இ0கவைல. மகள
எதிகளான ெப0
நிலபரகள டமி08ேத காண பறி=த ேமெகாGளபட ேவ
)
எ ற தTமான அேபா$ நிைறேவறபட$. இ$ 2டாலின
பணைர அ3பைடயேலேய நிகI8த$.) ரசிய வவசாயகள
பDகள ைப பறி ெச
வளDகி ெகாGளவைல. இ8த பDகள ப
சா"திய R*கG. வா வளDகG பறி அவ ெவ(வாக (ைற8ேத
மதிபடா. ஆகேவ மாெப0 ரசி( சிறி$ = னதாக இட ெபற
5வ$ காDகிர2, ஒ0 ேபா$மான அளவனதான காண> சீதி0"த
திட"ைத நிைறேவற" தவறவட$. வவசாய ேபாராட"ைத
வைரவாக" தTவரப)"த ேவ
) எ ற என$ எ
ண க0"$கG
(மகா நா3) வவாதிகபடRடஇைல. ெச
0 சிPவாேலேய
ஆதிக ெசL"தப308த ம"திய(Q, அவைற ஆ:(
எ)பத(Rட ம*"$வட$. நிலபர எ பவ, 500 ெமௗ (33
ெஹேடய அள: பர) காண(ேம ைவ"தி0( ஒ0 வவசாயேய
எ * வைரயைற ெசதத
=Qைமயாக ேபா$மானதாக வ0"தி
ெசவத( =Qைமயாக ேபா$மானதாக இலாத நைட=ைறப)"த
=3யாத ஒ0 அ3பைட இ$வா(. அ"ேதா) சீனாவ
காண `தியான
ெபா0ளாதார"தி
வேசட (ணவயகைள சிறிதள: க0"$
ெகா)காத ஒ0 அ3பைட இ$வா(. இ0ப. காDகிரைச"
ெதாட8$, அைன"$ சீன வவசாயகG சDக ஒ * அைமகபட$.
அத
=தலாவ$ தைலவராக நா
ெபா*ேபேற . 1927ஆ ஆ
)
வச8த கால அளவ, ஹ{ேப, கியாDகி, ப+கிய , வேசடமாக ஹ{னா
ஆகிய ப(திகள லி08த வவசாய சDகDகG (கய+ன 2 கசி இவறி
மO $ ஒ0 ஆவமற ேபாைக ெகா
308தேபா$) தி)கிட ைவ(
அள:(" தTவரவாத ேபா(ைடயைவ ஆகியன. இ$ ேகாமி டாD
கசிையP நி>சயமாக எ>ச,ைக ெகாGள ைவ"த$. உய
அதிகா,க' இரா[வ கமா
டக' வவசாயகG சDக"ைத ஒ0,
ேசாேபறி நாேடா3 Rட எ * வண"தேதா), அத
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நடவ3ைகக' ேகா,ைகக' மிதமிKசியைவ எ *
(றKசா3ன. அ"ேதா) அ$ அடகபட ேவ
) எ * ேகா,ைக
வ)"தன. ெச
0 சிP ஹ{னான  இ08$ ப வாDகி, அD(
இடெப* சில நிகI:க'( நாேன ெபா*பாள எ * Rறின.
அ"ேதா) என$ எ
ண க0"$கைள அவ க)ைமயாக எதி"தா.
(எலா ெப,ய காணகைளP பறி=த ெசய ேவ
) எ . ஹ
{னா
வவசாயகG சDக"தி
= ெமாழி:கைள மாேவா ஆத,"தா.
அல$ அவேர ெபரபாL உ0வாகினா)
ஏர மாதமளவ ஷாDகா, நா கி ஆகிய இடDகள , எதி ரசி
இயக ெதாடDகி வட$. 2தாபன மயப)"தபட ெதாழிலாள
ப)ெகாைல சியாD ேக ேஷ தைலைமய இடெபற$. இேத
நடவ3ைககG கா
டன L ேமெகாGளபடன. ? ேகா சியாD
எQ>சி, ேம 21  திகதி ஹ{னான  இட ெபற$. பேபா(வாதிகளா
ஏராளமான வவசாயக' ெதாழிலாளக' ெகாைல ெசயபடன.
இத( சிறி$ பபா), ேகாமி
டாD இட$ சா,ப,:, கய+ன 2
கசியLடனான ஒப8த"ைத :கான  ைவ"$ தG'ப3 ெசத$.
அ"ேதா) கய+ன 2)கைள ேகாமி
டாD கசியலி08$
ெவள ேயறிய$ அரசிலி08$ கய+ன 2)கG நTகபடைமயா
வைரவ அரசாDகேம இலாெதாழி8த$.
தேபா$ பல கய+ன 2 தைலவகைள, நாைட வ)
ெவள ேய*ப3 கசி உ"தரவட$. ர]யா, ஷாDகா, அல$
பா$காபான இடDக';(> ெசLப3 உ"தவடபட$.
சி>?வா.(> ெசLப3 என( உ"தர: கிைட"த$. இத( பதிலாக
எ ைன மாகாண (Qவ ெசயலாளனாக எ ைன ஹ{னா.(
அ.ப3 ெச
C - சிPைவ இைசய ைவ"ேத . ஆனா ப"$
நாகள
ப , :கான  தைலவராக இ08த ராD ெஷD சீ( எதிராக
ஒ0 எQ>சிைய நா
ஒQD( ெசவதாக (ற Rறி எ ைன
உடன3யாக" தி0மா* அவ கடைளயடா. தேபா$ கசிய
ெசய =ைறகG ெப0 (ழபமாக இ08தன. ெச
C சிய+வ
தைலைமைய, ஏற"தாழ ஒMெவா0வ0 எதி"தாகG. அ"ேதா) அவர$
ச8தபவாத வழி=ைறையP எதி"தாகG. :கான  இ$ சப8தபட
(Q;கள
வI>சி
T
மிக வைரவாக அவர$ வI>சி(
T
வழிேகாலிய$.
(சீன) ேசாவய" இயக
ெவ(வாக பர>சிைன(,யதாக இ08த 1927 ஆ ஆ
3
வச8த
கால"தி இட ெபற சபவDகG (றி"$ மா ேச $D அவக'ட
ஒ0 கல8$ைரயாடைல நா
நிகI"திேன . இ$ பறி இD(
(றிப)வத( ேபா$மான வடய எ * நா
இைத க0திேன . இ$
அவர$ ?யச,ைதய
ப(தி அல. ஆனா அவ இ$ பறி ஒ0
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தன பட மன தன
பரதிபலிபாக இைத என(> ெசா னேபா$,
ஒMெவா0 சீன கய+ன 23
வாIைகயL இ$ ஒ0
தி0=ைன அ.பவ எ பைத எ னா ஊகிக =38த$.
1927இ கய+ன 2 கசிய
ேதாவ;( :கா
RடரசாDக
ேதாக3கபடைம( நா கிD சவாதிகார"தி
ெவறி( யா
ெபா*பாள எ * மாேவா க0$கி றா, எ * நா
அவ,ட ேகேட .
ெச
0 சிP மO $தா
R)தலான பைழையமாேவா ?ம"தினா. அவர$
ஊசலாடமான ச8தபவாத கசிய
தTகமான தைலைம"$வ"ைத
இலாெதாழி";$ ேமலதிகமான சமரச =யசிகG ேபரழிைவ ஏப)"$
எ ற ஒ0 @Iநிைலய கசிய
ேநர3யான ெசா8த மாக"ைதP
இலாமலாகிய$.
ெச .( அ)"தப3யாக இ8த" ேதாவ( ெபா*பாள யாக மாேவா
க0திய மெறா0 மன த, மிெஹய மாேகாவ> ெபாெறா3
எ ற
தைலைம ர]ய அரசிய ஆேலாசக ஆவா. ேசாவய" நா3
அரசிய
தைலைம (Q:( இவ ேநர3யான ெபா*பாள ஆவா. 1926இ
தTவரமான காணமO  வநிேயாக"ைத ஆத,"த இவ 1927 இ தன$ ெநறி
பறIதL( எ$வத யதா"தப+வமான காரண"ைதP காடாம
க)ைமயாக அ8த> ெசய=ைற வைரைவ எதி"தத
4ல, அவ
தன$ நிைலபாைட =Qைமயாக மாறி ெகா
308தா. ெச
0
சிP:( சிறி$ வல$சா," ேதாற"தி ெபாெறா3
இ08தா எ *
இ8த ப+ஷ{வாைவ" தி0திப)"த த னா =38த$. அைன"ைதP
ெசய அவ தயாராக: இ08தா எ * மாேவா Rறினா.
ெதாழிலாளகள டமி08$ ஆPதDகைள கைளPமா* R*வத( Rட
அவ தயாராக இ08தா. இcதியாக இ8த உ"தரைவP அவ வழகேவ
ெச
ெபாெறா3
ஆகிய இ0வ0(
ெசதா. கய+ன 2 அகில"தி
சிறி$ இட$சா,யாக இ8திய பரதிநிதியான எ. எ . ேறா நி றா. ஆ,
அவ ெவ*மேன அைசயா$ நி றா. அவரா ேபச =3P. அவ
அதிகமாகேவ ேபசினா. வடய"ைத நிைறேவ*வதகான வழி=ைற
ஒ ைறP வழDகாமேலேய ேபசினா. இல( ேநாகிய பாைதயேல
ேறா ஒ0 =டாளராக இ08தா ெபாெறா3
ஒ0 ெப0 பைழ
ெசதவராக இ08தா. தா
ெசவைத உணராமேலேய ெச
ஒ0 கா3
ெகா)பவராக> ெசயபடா.
ெச
உ
ைமயேலேய ெதாழிலாளகைள க
) பயபடா.
வேசடமாக ஆPத த,"த வவசாயகைள க
) அKசினா. ஆPத
எQ>சிய
யதா"த அவைர எதி ெகா
டேபா$ அவ =Qைமயாக"
த உண:கைள இழ8தா. எ ன நடகி ற$? எ பைத அவரா
ெதாட8$ வளDகி ெகாGள =3யவைல எ பேதா) அவர$ (3
Wஷ{வா உண:கG அவைர கா3 ெகா)"$ பய"ைதP ேதாவ
மனபா ைமP அவ மO $ திண"தன.
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ெச
அேபா$ சீன கய+ன 2 கசிய
=Qைமயான
சவாதிகா,யாக இ08தேதா), =கியமான =3:கைள ம"திய (Q:ட
ஆேலாசைன கலகாம, தாேன எ)"தா. இMவா* மாேவா
உ*திப)"தினா. கய+ன 2 அகில"தி
கடைளகைள Rட
கசிய
ஏைனய தைலவக'( அவ காடவைல. அல$
அ$பறி எDக'ட
கல8தாேலாசிகRடவைல. இ*திய,
ேகாமி
டாD(ட
எDகG உறைவ =றி"$ ெகாG'ப3 நிப8தி"த$
ேறா அவகG தா . கய+ன 2 அகில ெபாெறா3.( ஒ0 ெசதி
அ.பய08த$. அத ப3 நிலபரகள
காணகைள ஒ0
வைரய*கபட அளவ பறி=த ெசய" ெதாடD(ப3
Rறப308த$. இத
பரதி ஒ ைற ைகயகப)"திய ேறா,
உடன3யாக வாD சிD ெவயட அைத கா3னா. :கான 
அேபாதி08த இட$சா, ேகாமி
டாD அர?( வாD சிD ெவ
தைலவராக இ08தா. இ8த" தி\ மாற"தி
ெப*ேப* அைனவ0
அறி8த ஒ ேற :கா
ஆசியாளகளா கய+ன 2)கG, திய P"த
பரகள
ஆதரைவ இழ8ததா இ8த ஆசிP ெசயழிழ8த$. இ8த
P"த பரகG தேபா$ ஷி யாD ேக ேச(ட
சமரச ெச$
ெகாGவத
4ல தDக'( பா$காைப" ேத3 ெகா
308தன.
ெபாெறா3. ஏைனய கய+ன 2 அகில பரதிநிதிக' ர]யா:("
தபேயா3னா.
ர]யாவ எதி =றிய3கப)வைதP ரா2கிய
நிர8தர
ரசி ெசவாகிழகப)வைதP 2டாலி
ஒ0 நா3
ேசாஷலிச"ைத சிர"ைதேயா) கடைமக றபடைதP இ8த
கய+ன 2 அகில பரதிநிதிகG க
[றாகG.
ேகாமி
டாD(ட
உற: =றிவத( = , ெதாழிலாள,
வவசாயகள ைடேய கய+ன 2 இரா[வDகைள உ0வாகி, காண
பறி=த வடய"தி ேமL தTவரமான ெகாGைகைய கய+ன 2
கசி ெசயப)"திய08தாL Rட, 1927ஆ ஆ
3 எதிரசிைய"
ேதாக3"தி0க =3Pெம * மாேவா நிைனகவைல. ஆனா (சீன)
ேசாவய" அர?கG, ெத
ப(திய பா,ய ெதாடக ஒ ைற
க
3(. அMவா* அைமகப30க R3ய கள
பரேதசDகள லி08$ அத
ப  அைவ ஒ0ேபா$ அழிகப30க
=3யா$.
மாேவா தன$ வரலாைற Rறி ெகா
30( ேவைளய தேபா$
ேசாவய"$கள
ெதாடக பறிய வடய"$( வ8$வடா.
ரசிய
ேபரழி:> சிைதவ இ08$ உ0வாகிய இ8த ேசாவய"$கG,
ேதாலிவயலி08$ ெவறிைய கடைமக ேபாரா3
அவ
ெதாட8தா.
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1927 ஓக2 27ஆ தி:தி ேஹா LD, ேய,D ஆகிேயா தைலைமயL
@ேடய
ஆதர:ட. 20வ$ இரா[வ, வரலாைற கIமிக
நா சாD எQ>சிைய"; தைலைம தாDகிய$. சீன> ெசKேசைனயாக
உ0ெவ)கேபா( ஒ0 இரா[வ"$( இத
4ல அ3க
நாடபட$. ஒ0 வார"$( ப  ஓக2 7ஆ திகதி கய+ன 2
கசிய
ம"திய(Q, ஒ0 வேசட Rட"தி ெச
0 சிய+ைவ
ெசயலாள பதவயலி08$ அகறிய$. 1924 இ கா
டன  இட ெபற
கசிய
அரசிய தைலைம
கசிய
3ஆவ$ மாநா3 இ08$ நா
(Qவ உ*பனராக இ08$ வ8ேத . இ8த பதவ இற( =3வ,
நா
தTவரமாக பDேகேற
இ Rட"தி கல8$ ெகா
ட ஏைனய 10
உ*பனகள  கீ Iக
ேடா0 இ08தன. "ைச ேஹா ெச , ெபD
பா, சாD (ேவா ராேவா, @சிய+ - பா ஆகிேயாேர அவகளாவ (இ
Rட"தி ெச
0 சிய+, அவர$ வல$சா, ேபா(காக
(றKசாடப) பதவ நTகப) அரசிய தைமைம
(Qவலி08$ அகறபடா. @ சிய+ பா ெபா$> ெசயலாளராக"
ெத,: ெசயபடா) கசியா இD( ஒ0 திய வழி=ைற
ஏ*ெகாGளப) ேகாமி
டாD(டனான ஒ"$ைழ பறிய வடய.
தேபாைத( =றாக ைகவடபட$. ேகாமி
டாD, தேபா$
ேக)ெகட =ைறய ஏகாதிப"திய"தி
க0வயாகிவடதாL
ஜனநாயக ரசிகான ெபா*ைப அதனா நிைறேவற
=3யாெத பதாL இ8த =3: ேமெகாGளபட$. ஆசி
அதிகார"$கான நT
ட ெவள பைடயான ேபாரா;ட தேபா$
ஆரபமாகிய$.
இைலPதிகால அ*வைட எQ>சி எ * பகால"தி கIெபற ஒ0
இயக"ைத ேமெகாGவதகாக நா
ஷாDசா:( அ.பபேட
அD( என$ ெசய=ைறவைர: 5 அசDகைள> ெசயப)"$வைத
ேநாகமாக ெகா
ட$.
1. மாகாண கசி கிைளய
அக*வ$.
2. ஒ0 வவசாய
உ0வாகிய$.

ெதாடைப ேகாமி

டாDகிலி08$ =றாக

ஒ0 ெதாழிலாள ரசிகர இரா[வ"ைத

3. சிறிய, ந)"தர, ெப,ய நிலபரகள டமி08$ ெசா"$ பறி=த.
4. ேகாமி
டாDகி
ஹ{னான 
அைம"த

ெதாடப

றி ?த8திரமான கய+ன 2) அதிகார"ைத

5. ேசாவய"$கைள அைம"த
ேமேல (றிபட 5வ$ அச கய+2)
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நT
டகால"$( ப  Rட இ8த வடய"ைத அ$ ஒ0
நைட=ைறகபாபட ?ேலாகமாக"தா
க0திய$.
ெசெடப அளவ ஒ0 பர8த அ3பைடயலான ஒ0 எQ>சிைய
ஒQD( ெசவதி நாDகG ஏகனேவ ெவறி ெபறி08ேதா. வவசாய
ெதாழிலாள இரா[வ"தி
=தலாவ$ பைடப,:கG
அைமகப)வடன. பைடவரகG
T
4 * பரதான 4லகDகள லி08$
ெபறபடன. வவசாயகG, ஹ யாD ?ரDக" ெதாழிலாளகG,
ேகாமி
டாDகி கிள>சி ெசP $0கG ஆகியைவேய அ8த
4லகDகG, ரசிய
ஆரபகால இரா[வபைட, =தலாவ$
எ *
வவசாயகG - ெதாழிலாளகG இரா[வ"தி
=தலாவ$ 3வச
அைழகபட$. =தலாவ$ ெரஜிெம , ஹ யாD (பD ஷா ) ?ரDக"
ெதாழிலாளகள ைடேய இ08$ உ0வாகபட$. (?ரDக"
ெதாழிலாளகG மாேவா, லிய+ ஷா சி, ெச PG ஆகிேயாரா
2தாபகபட$. வவசாயகG, ய"$கG, மகG (QகG ஆகியவைற
அைமபதி ம"திய (Qவ
ஆகியவைற அைமபதி ம"திய
(Qவ
க)பா) அபா, மாேவா த ன >ைசயாகேவ ெசயபடா.
இதகாக மாேவா க)ைமயாக க
3கபடா. 1927 நவப,
வல$சா, ேபா(காக மாேவா அரசிய தைலைம(Qவலி08$
அகறபடா. 1928 ஜு
மா"தி அவ மO
)
ேச"$ெகாGளபடா) பD சியாD, லிP யாD@ லி லிD, ஹ{னான 
உGள ேமL இர
) சி ெய
ப(தியலி08த வவசாயகG
காவபைடயலி08$ இர
டாவ$ இரா[வபைட அைமகபட$. ஹ
{னா
மாகாண> ெசய(Qவ
அ.மதிேயா) இ8த இரா[வ
(Qவ
ெபா$பைடயான திட=
அைமகப;ட$. ஆனா ஹ{னா
எDகG இரா[வ= கசிய
ம"திய (Qவா எதிகபட$.
கசிய
ம"திய (Q தTவர எதி( பதிரலாக, ெபா*"தி08$
பா;( ெகாGைகைய ைக ெகா
308தாேபா ேதா றிய$.
நா
இரா[வ"ைத உ0வாகி ெகா
308த ேபா$ ஹ யாD ?ரDக"
ெதாழிலாளக'( வவசாயகள
காவபைடயன0( (அவகG
வாQ இடDக'கிைடேய) இைடேய ெச * வ8ேத
ேகாமி
டாD(காக ேவைல ெசேவாரா (மி 0வா ) நா
ைக$
ெசயபேட . ேகாமி
டாD பயDகரவாத அேபா$ மிக ேமாசமாக
இ08த$. ச8ேதகிகபட பல கய+ன 2)கG ?)ெகாGளபடன.
இ8த மி
0வா கள
தைலைமய"$(" எ ைன அைழ"$>
ெசLமா* கடைளயடபட$. அD( நா
?) ெகாலப)வதாக
எ)"$> ெசலபட இ08ேத . ஒ0 ேதாழ,டமி08$ பல ப"$ ெடால
பண"தாGகைள ஒ0 ேதாழ,ட கடனாக வாDகி என$
பா$காவலக'( ைகய+) வழDகி, தப"$ெகாGள நா
=ய ேற . சாதாரண $0கG Rலிகாக பைடய ேச"தவகG
நா
ெகாலப)வைத பாபதி வேசட அகைற எ$: இலாத
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அவகG, எ ைன வ)தைல ெசய ஒ"$ெகா
டாகG. சபாடா
பதவயலி08த அ8த ெபா*பதிகா, இத( அ.மதி ம*"$ வடா .
ஆகேவ தப>ெசல =யசிக நா
=3: ெசேத . இ8த மி
0வா
தைலைமய"தி( 200 யா ^ர ெசL வைர அMவா* தப>
ெசவத( என( ச8தப ஏ$ கிைடகவைல.
ஓ நT"தடாக இ08த இட"$( உயரமான ப(திைய நா
அைட8ேத . அைத> ?றி உயரமான  வள8தி08த$. @,ய
மைறP வைர அDேகேய ஒழி8தி08ேத . @,ய
மைறP வைர
அDேகேய ஒழி8தி08ேத . $0கG எ ைன" ேத3 வ8தன.
அ"ேதா) எ ைன" ேத)மா* சில வவசாயகைளP ^
3ன. பல
தடைவகG அவகG என( அ0கி வ8தன. ஓ,0 தடைவகG அவகG
நா
ெதாடகR3ய அள:( எனக0ேக வ8தன. நா
மO ளைக$
ெசயப)ேவ
எ * 5 அல$ 6 தடைவக'( ேம
நபைகயழ8$வட ேபாதிL எப3ேயா நா
அவகள
பாைவயலி08$ தபவேட . இ*திய மாைல ெபாQ$தானேபா$
ேத)தைல அவகG ைகவடன. உடன3யாக மைலக'டாக இரவரவாக
நா
என$ பயண"ைத ெதாட8ேத . என$ காகள  சபா"$கG
இ0கவைல. அதனா என$ காகள  க)ைமயான உரா:கG
ஏபடன. வதிய
T
நா
ஒ0 வவசாயைய> ச8தி"ேத . அவ எ .ட
நறவாகி என( கலிட அள "$ ப  அ)"த மாவட"$(>
ெசல என( வழிையP கா3னா. எ ன ட 7 ெடால பண
இ08த$. இ8த பண"ைத சில சபா"$கG, ஒ0 (ைட, உண:
ஆகியவைற வாD(வத( பய ப)"திேன
இ*தியாக நா
பா$காபாக வவசாயகG காவபைடயனைர> ெச றைட8தேபா$
எ ன ட 2 ெச கா?கG ம;)ேம மி(தியாக இ08தன.
திய இரா[வ 3வச
உ0வாகபட$ நா
ேபா =ைன
(Qவ
கசி" தைலவராக ஆேன . :கான  ஒ0 பைட
ெகா8தள"தி
கமா
டராக இ08த P ஷா C =தலாவ$ இரா[வதி
கமா
டரானா. இ0ப. P ெப0பாL தனத பைடவரகள
T
ேபாகி ப3ேய தன$ நிைலபாைட ேமெகாGள நிப8திகபடா.
சிறி$ கால"தி
ப  அவ பைடைய ைகவ) ேகாமி
டாDகி
ேச8$ெகா
டா தேபா$ இவ நா கி;Dகி ஷியாD ேக
ேஷ(காக ேவைல ெசகி ற.
வவசாயகG எQ>சி(" தைலைம தாDகிய அ8த> சிறிய இரா[வ ஹ
{னா ஊடாக ெத( ேநாகி நக8த$. அ8தபைட ஆயரகணகான
ேகாமி
டாD $0கG ஊடாக ஊட*"$> ெசல ேவ
3ய08த$.
அ8த பாைதய பல சமகைள ேமெகாGள ேவ
3P இ08த$.
இ8த> ச
ைடய பல ப னைட:க' ஏபடன. இ8த
பைடயன,ைடேய ஒQகக)பா) ேமாசமாக இ08த$. அ"ேதா)
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அரசிய பயசி ெநறி ெவ(வாக" தாI8த மட"தி இ08த$.
பைடயன,ைடேய த)மாற மனபா ைமPGள அதிகா,க' ேபா
வரக'
T
இ08தன. பைடையவ) வலகிேயா) பல பைடவரக'
T
அவகள ைடேய இ08தன. ய+ சா C பைடையவ) ஓ3ய$,
நிDC:( இரா[வ ெச றேபா$ அ$ மO ளைம> ெசயபட$.
மி(8தி08த ஒ0 ெரஜிெம
3
$0க'( ெச ஹாேவா
கமா
ட ஆகபடா. அவ0 பகால"தி இயக"ைத கா3
ெகா)பவராக மாறினா. ஆனா =தலாவ$ (Qவ இ08த
ெப0பாலாேனா, இ*திவைர( வ?வாசமாக இ08தன. அவகG
தேபா$ ெசKேசைனய ெதாட8$ இ0கிறாகG. =தலாவ$
இரா[வ ப,வ
அரசிய கமிசாரானேலா இயD( யாD லி சா
ஆகிேயா அவகள  அடDவ. இ8த> சிறிய பைட இ*தியாக
சிDகாDஷா
மைல பரேதச"$( ஏறியேபா$ இ8தபைடய 1000 ேப
ம)ேம இ08தன.
கசிய
இைலPதிகால அ*வைட எQ>சி" திட கசிய
ம"திய
(Qவா அDகீ க,கபடாைமயாL =தலாவ$ இரா[வ மிக
க)ைமயான இழகைள> ச8தி08தைமயாL இ8த நடவ3ைககைள
பறிய நகரவாசிகள
ேபா( காரணமாக: இ8த எQ>சி
ேதாவயேலேய =3வைடP ேபால" ேதா றிய$. ம"திய(Q
தேபா$ நி>சயமாக எ ைன க)ைமயாக க
3"த$. (மாேவா ம"திய
(Qவா 4 * தடைவ க)ைமயாக க
3கபடா. அ"ேதா)
4 * தடைவ கசியலி08$ ெவள ேயறபடா) நா
கசிய
அரசிய தைலைம (Qவ இ08$ ெவள ேயறபேட . அ"ேதா)
கசிய
(ெபா$) ேபா=ைன (Qவலி08$ நTகபேட . ஹ{னா
மாகாண(Q: எDகைள" தாகிய$. அ"ேதா) அ$ எDகைள
$பாகி இயக எ * அைழ"த$. இ0ப., சிD காD ஷான 
நாDகG எDகG இரா[வ"ைத ெதாட8$ ைவ"தி08ேதா, அ"ேதா)
நாDகG தா
ச,யான வழிைய ப ப*கிேறா எ * உ*தியாக
இ08ெதா. ப  இடெபற நிகI>சிகG எDக'ைடய வழி ச,யானேத
எ பைத நிCப"தி0கி றன. திதாக பைடய ேசேவா பைடய
இைணபடன. இ8த 3வஷ
மO
) =Qைமயான பைடவர
T
எ
ணைகைய ெகா
308த$ அ8த 3வசன
கமா
டராக நா
ெபா*ேபேற .
1927 ஆ ஆ
) மா, கால"திலி08$ 1928 இைலPதி காலவைர
=தலாவ$ 3வச , சிDகாDசான LGள தள"ைத தன$ ைகவச
ெகா
308த$. 1927ஆ ஆ
) நவப,, ஹ{னா
எைலய
"சாலின  (சாலிD) =தலாவ$ ேசாவய" நி*வபட$. அ"ேதா)
=தலாவ$ ேசாவய" அர? ேத8ெத)கபட$. அத
தைலவ 0
?D ப
ஆவா.
இதைனய)"$ நாDகG ஒ0 ஜனநாயக"திட"ைத = ென)"ேதா. இ$
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ஒ0 ெம$வான ஆனா ெதாட>சியான அபவ0"திைய
ெகா
308த$. இ$ எDகG கசியலி08த தTவரவாதிகள
(ற>
சா)கைள, சிD சாD சா
ப,வ
மO $ ெகா
) வ8த$. அவகG
நிலபரகள ;
மேனா திட"ைத (ைலபதகாக தி\தா(த,
தTைவ, நிலபரகைள ெகாLத ஆகிய பயDகரவாத
ெகாGைககைள நைட=ைறப)"$மா* ேகா,னா. =தலாவ$
இரா[வ"தி
ேபா=ைன(Q இ"தைகய த8திேராபாயDகைள ஏ*
ெகாGள ம*"$ வட$. இத
வைளவாக இவகG தTவரவாதிகளா
சீதி0"தவாதிகG எ * பட @டபடன. ேமL தTவரமான ஒ0
ெகாGைகைய நைட=ைறப)"தாைமகாக, இவகளா நா
க)ைமயாக> சாடபேட .
சிD காD சா.( அ0கிலி08த இர
) = னாG ெகாGைளகாரகG
இ0வ 1927 ஆ ஆ
) மா, கால"தி சீன> ெசKேசைனய
ேச8தன. இவகள
ெபய வாD "ேச, Pவா
ெவ
"ைச எ பதா(.
இ$ பைடய
பல"ைத 3 ெரஜிெம
)களளாக உய"திய$ வாD,
Pவா
ஆகிய இ0வ0 ெரஜிெம
 கமா
டகளாக நியமிகபடன.
அ"ேதா) நா
ஒ0 இரா[வ கமா
டராக நியமிகபடேட . இ8த
இர
) = னாG ெகாGைளகாரக', ேதசியவாத ரசிேயா)
தDகG பைடகைள அவக'ட
இைண"தி08த ேபாதிL தேபா$
அவகG எதிரசி(, பேபா( வாத"$( எதிராக ச
ைடப3"
தயாராக இ08தன. நா
சிD காD சான  இ08த வைர( அவகG
வ?வாசமான கய+ன 2டாக இ08தாகG. அ"ேதா) கசிய
கடைளகைள அவகG ெசயப)"தினாகG. ப ன T) அவகG சிD காD
சான ய தன ைமய வடபடேபா$ அவகG சிD காD சாள 
தன ைமய வடபடேபா$ அவகG தDகG ெகாGைளகார பழக
வழகDக'( மO ள ஆபடாகG இதைன" ெதாட8$, ந (
2தாபனமயப)"தபட, ேசாவய" ஆசி( உப)"தபட தேபா$
எDகைள" தாDகேள பா"$ ெகாGளR3ய நிைலயலி08த
வவசாயகளா இவ;கG ெகாைல ெசயபடாகG.
1928 ேம மாத"தி @ேட, சிD காD சா
வ8$ ேச8தா. அ"ேதா) எDகG
பைடகG ஒ0Dகிைணபடன. நாDகG ஒ0Dகிைண8$ (=தலாவ$ பD
மாநா3 இD( மாேச$D( @ ேடP, மாேவாலி
பயா, ெச
ய<,
சியாM கீ , ேஹா சாD ?D ரா
ெச
லி , சாD ெவ
பD, சியா சீ
ஆகிேயா0ட
இைண8$, கய+ன 2 அகில"தி
ஆதர: ெபற
அரசிய ம"திய (Q" தைலவ லி லி சா
ேமெகா
ட ெந0(த
அைன"$( எதிராக" தா( ப3"தன. அத
ப ன T) மா2ேகாவ
கவ க*" தி0பய 28 ேபா]வ(க' (மாணவகG) எதிராக:
தா(ப3"தன) ஆ* சிெய
ப(திகள  ஒ0 ேசாவய" வைலய"ைத
நி*வ" திடமிேடா. இ$ ஹ{னா , சியாD சீ (வா
)D எைல
மாவடDகள  ப3ப3யாக கய+ன 2 சதிைய உ*திப)வதாக
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இ08த$. இைவகைள ஆதார" தளமாக ெகா
) களபரா8திய"ைத
பா,ய ப(திகள  வ,வாக: திடமிடப308த$. இ8த 4ேலாபாய,
கசிய
ப,8$ைரக'( எதிரானைவயாக இ08தன கசி, வைரவாக
வ,:ப)"தLகான பா,ய அ3பைடயலான க0"$கைள
ெகா
308த$. இரா[வ"தி.Gேளேய நா. @ேடP இ0 வத
ேபா(க'( எதிராக ேபாராட ேவ
3ய08த$. =தலாவதாக ஹ
{னான
தைலநகரான சாDசாைவ ேநாகி = ேனற ேவ
)ெம ற
ஆைச, உடன3யாக இைத ஒ0 அதிதTவர நடவ3ைக எ * நாDகG
க0திேனா. இர
டாவதாக (வாD(D எைல(" ெதகாக
ப வாD( வ0ப இ08த$. இைத நாDகG ப
வாD( த"$வ
(சரணைடP த"$வ) எ * க0திேனா. அேபா$ நாDகG,
எDக'ைடய பரதான பணகளாக க0திய கடைமகG இர
டாக
இ08தன. காணகைள ப,ப$ ேசாவய"$கைள உ0வா(வ$
இைவேய இ8த இர
) பணகG. இ8த நைட=ைறகைள
வைர:ப)"$வதகாக நாDகG பாடாள மகைள ஆPத பாணயாக
வ0;;;;பேனா. எDக'ைடய ெகாGைக ?த8திர வ"தக"ைத
அ.மதி"த$ (ேகாமி
டாD ப(திக'ட ) ைகபறபட $0க'ட
தாரளமாக நட8$ ெகாGவ$ ெபா$வாக ஜனநாயக மிதவாத"$(
வ0ப ெத,வ"த$.
1928 ஆ ஆ
) இைலPதி கால"தி சிDகாDசான  ஒ0 பரதிநிதிகG
Rட"தி( (இர
டாவ$ மாேவாபD மாநா)) அைழ வ)கபட$.
இRட"தி சிDகாDசான
வடேகPGள ேசாவய" மாவடDகள 
இ08$ பரதிநிதி (QகG கல8$ ெகா
டன. ேசாவய"
மாவடDகள  இ08த கசி உ*பனகள ைடேய ேமேல (றிபட
வடயDகG சப8தமாக மா*பாடான க0"$கG தேபா$
நிலவவ8தன. இ8த Rட"தி அ8த வடயDகG சப8தமான
பர>சிைனகG =Qைமயாக எQபபடன. ஒ0 சி* அளவலான
ப(தியன, இ8த அ3பைட மO தான எDகG எதிகால மிக ஒ)கமாக,
வைரய*கப)Gள$ எ * Rறின. ஆனா ெப0பா ைமயாேனா
இ8த ெகாGைக" திட"தி நபைக ெத,வ"தன. ஆகேவ ேசாவய"
இயக ெவறி ெபற ேவ
) எ * பரகடனப)"$ தTமான
ப,8$ைர ெசயபடேபா$ அ$ இல(வாக நிைறேவறபட$. ஆனா
கசிய
ம"திய (Q இ8த இயக"$( அேபா$ தன$ ஒதைல
வழDகவைல. மா2ேகாவ இடெபற சீன கய+ன 2 கசிய
ஆறாவ$, காDகிரசி
நடவ3ைக அறிைக சிDகாDசா.( 1928 ஆ
ஆ
) (ள கால"தி ேபா$ கிைட(வைர இத( ஒபத
கிைடகவைல.
அ8த காDகிர2 ஏ*ெகாGளபட திய பாைதைய நா. @ேடP
=Qைமயாக ஒ"$ெகா
ேடா. அ8த ேநர"தி இ08$ கசி"
தைலவகள ைடேயP, வவசாய மாவடDகள
ேசாவய"
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இயக"தின,ைடேயP இ08த ேவ*பா)கG மைற8$ேபாயன. கசி
ஒ*ைம மO ள நி*வபட$.
ஆறாவ$ காDகிரசி
தTமானDகG 1925 27
ரசி நா
சாD கா
ட
இைலPதிகால அ*வைட கிள>சி ஆகியைவ பறி வள;க
அள "தி08த$. வவசாய இயக"$( =கிய"$வ அள ( அ.மதி
வழDகDகேலா) அ8த காDகிரஸி
தTமானDகG அள ( அ.மதி
வழDகேளா) அ8த காDகிரசி
தTமானDகG =3: ெபறன. இேத
கால"தி சீனாவ
ேவ* ப(திகள  ெசKேசைனகG உ0வாகலாயன.
1927 (ள கால"தி ஹ{ேப மாகாண"தி
ேம(, கிழ(
மாகாணDகள  கிள>சி எQ8தன. திய ேசாவய" மாவடDகள
உ0வாக"$( இைவ அ3"தள அைம8தன. ேம( ப(திய ேஹா
_D( கிழகி ஹா$( தDகG ெசா8த வவசாய ெதாழிலாள
இரா[வDகைள அைமக" ெதாடDகின. இதி ப னவ0ைடய
நடவ3ைக வைலய, ஓய+வா
ேசாவய"தி
ைமயப)"தியாகிய$.
இத( ? சி யாD சிெய . சாD (ேவாராM: ப  ெச றன.
பய+கி .( அ0ேக கியாDகி
வடகிழ( எைலற"ேத 1927 ஆ
ஆ
) (ள கால"தி பாD சி மி , சியாM சி பD ஆகிேயா0 ஒ0
இயக"ைத ெதாடDகின. இ8த இயக"தி
ப(திய ப  ஒ0 பல
வா8த ேசாவ"தள ஒ * உ0வாகிய$. கா
3
கிள>சி
ேதாவயைட8த ப  ஹாL ெப0(( வ?வாசமான $0கள 
ஒ0 ப(தியனைர ெபDபா தைலைம வகி"$> ெச * அD( ஒ0
ேசாவய"ைத அைம"தா. அ$ ஒ0 தTவரவாத ெகாGைக காரணமாக
அைம"தா. அ$ ஒ0 தTவரவாத ெகாGைக காரணமாக வைரவ
அழி8$ ேபாய*. இ0ப. இ8த மாவட"தி இ08$ ( ரா
ெச ன
தைலைமய ஒ0 ப(தி இரா[வ ெவள ேய வ8த$. அ$
எ .ட. @ேடPட. ெதாடகைள ஏப)"திய$. ப ன T) இ8த
பைடப,: பதிேனாராவ$ ெசKேசைனய
பரதான பைடபாகிய$.
1928 வச8தகால"த ேபா$ கியாDசிய சிD(ேவா $D( ப(திகள 
ேபாராள கG தTவரமாக இயக" ெதாடDகின. இவகG லி ெவD LD, லி
ஷாM "? ஆகிேயாரா தைலைம தாDகபடன. இ8த இயக கியா
ப(திைய> ?றி தன$ தள"ைத ெகா
308த$. இ8த ேபாராள கG
ப ன T) 4 றாவ$ இரா[வ"தி
பரதான பைடப,வாக மாறின.
அேத ேவைள இ8த மாவட=ேம ம"திய ேசாவய" அரசாDக"தி
தளமாக மாறிய$ ேம( பPகிெய ன  சாD,D ெசD, ெரD "? ஹ{
ஆகிேயாரா ேசாவய"$கG உ0வாகபடன. இதி இவகேளா)
இைண8$ ெசயலாறிய ஹ{ெபேட ப னாள  ஒ0 ச4க
ஜனநாயகவாதியாக மாறினா.
சிD காDசான  ேபாராட (எதி) அதி தTவரவாத காலகட"தி ேபா$,
இ8த மைலயக மO ள ைகபற சியாD ேக ேஷகி
(ெவGைள,
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$0கG இ$ தடைவ எ)"த =யசிகைள =தலாவ$ இரா[வ
=றிய3"த$. நாDகG உ0வாகிெகா
308த ஒ0 நக0
இரா[வ"$( சிD காDசா
ஒ0 அ0ைமயான தளமாக இ08த$.
அதி நல இயைகயான பா$கா நிைலகG இ08தன. அதி நல
இயைகயான பா$கா நிைலகG இ08தன. அ"ேதா) ஒ0 சிறிய
இரா[வ"ைத ைவ"$ பாராம,பத( ேபா$மான உண:
தான யDகைள அ8த ப(தி உப"தி ெசத$. அ$ ஒ0 500லி ?*வட
பரைப ெகா
308த$. அத
வட 80 லி யாக இ08த$. உG',
இ8த இட ேவ* வதமாக அைழகபட$. அத( ராசியாM வ+ கி
(ெப,ய சிறிய 5 கிண*கG) உ
ைமயான சிD காD சா
அ0கிLGள ஒ0
மைலய
ெபயரா(. அD( பல காலமாக யா0 சீவகவைல. அ8த
மைலய
ச,வேல இ08த 5 பரதான கிண*களாேலேய அத( அ8த
ெபய ஏபட$. அவறி
ெபயகG ரா சியாM ஷாD;; ஹியா ?D
எ பனவா(. (ெப,ய$, சிறிய$, உய8த$, தாI8த$, ம"தியLGள$) இ8த
மைலயLGள 5 கிராமDகG இ8த 5 கிண*கள
ெபயராேலேய
அைழககபடன.
எDக'ைடய இரா[வ"தி
பைடப,:கG சிDசாDசான  இைண8த
ப  அD( ஒ0 மO G ஒQDகைம"த இடெபற$. அதிலி08$
கIெபற நா காவ$ ெசKேசைன உ0வாகபட$. இத( @ெட
கமா
டராக நியமிகபடா. நா
அரசிய சமிசாராக
நியமிகபேட . கிள>சிக'( ேஹாசியன
இரா[வ"தி
ஏபட கலகDக'( ப  ேமL $0கG 1928 ஆ ஆ
3
(ள கால"தி சிDகாD சா.( வ8$ ேச8தன. இவபகள லி08$ ெப
ேர ஹ{வாய
தைலைமய 5 ஆவ$ ெசKேசைன உ0வாகிய$.
ெபD(ட
Rட ெந) பயண"தி ேபா$ (ெவேசா மாகாண"தி
? ய<
எ ற இட"தி ப  ெகாலபட ெட பD, 1931 இ (வாDசிய
ெகாலபட (வாD (வா c ம* ,ய
Pவா
ஆகிேயா0
இ08தன.
ெப0 எ
ணைகயலான $0கள
வ0ைகைய அ)"$ மைலய
நிைலைம ேமாசமாக இ08த$. $0கள ட (ள கால உைடகG
இ0கவைல. உண:( மி(8த த)பா) நிலவய$. மாத கணகாக
நாDகG ெவGள,, கக, பழவைகக'ேடேன வாIைகைய கழி"ேதா.
$0கG தDக'ைடய ெசா8த ?ேலாக ஒ ைற> ச"தமி)>
ெசாவாகG. =தலாள "$வ ஒழிக! த
ண T வடா; பழDகைள
உ
[DகG எ ப$ தா
?ேலாக அவகைள ெபா*"தவைர
நிலபரகள
த
ண T வடா;;;;; பழDகG தா
=தலதாள "$வ
சிD சாD சான  ெபD ேர ஹ{வாைய வ)வ), ேகாமி
டாD
$0களா ஏப)"தப308த =*ைகைய @ ேட உைட"தா. 1929
ஆ ஆ
3 P"தகளமாக இ08த மைலய எDக'ைடய தகாலிக"
த,பட =3:( வ8த$.
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தேபா$ 4வ$ இரா[வ சியாDசி( ெத றமாக ஒ0 ேபா,யக"ைத
ெதாடDகிய$, அ$ வைரவ ெவறிகரமான வள>சியைட8$ நாDகG
0D(வ ஒ0 ேசாவய"ைத அைம"ேதா. அ"ேதா) அDேக உG'
ெசKேசைன" $0கைள ச8தி"$ அவகேளா) இைண8ேதா.
பைடகைள ப,:களாக அண நிைலப)"தி PD ,D ஷாD ெகD, LD
ெய
ஆகிய ப(திக'G ெதாட8$ = ேனறிேனா. அ8த மாவடDகG
அைன"திL ேசாவய"$கைள அைம"ேதா. ெசKேசைன வ0வத(
= , தTவரவாத மகG இயகDகG அDேக இ08தைம, எDக'ைடய
ெவறிைய உ*திப)"திய$ அ"ேதா) ேசாவய" அதிகார"ைத ஒ0
உ*தியான அ3பைடய வைரவாக உ*திப)"த: உதவய$.
வவசாய ெவ(ஜன இயகDகG வாயலாக: ேபாராள கG வாயலாக:
ெசKேசைனய
ெசவா( தேபா$ ேமL பல சிய கள  வ,8$
பர8த$. ஆனா அ8த இட"தி ெவ( கால";$( ப வைர
கய+ன 2)கG அதிகார"ைத =Qதாக நி*வ ெகாGளவைல.
ெசKேசைனய நிலைமகG அரசிய `தியாக: ெபா0G
ப
ட`தியாக: = ேனற அைடய" ெதாடDகின. ஆனா தேபா$
பல பைழயான ேபா(கG காணபடன. எ)"$காடாக ஒ0
=ைனவாத ஒ0 பலஹTனமான இ08த$. இ$ ஒQக க)பா3 ைம
ஜனநாயக பறிய மிைகப)"தபட க0"$கG கடைமப
தள>சியான த ைம ஆகியவறி இ8த பலஹTன பரதிபலி"த$,
எதி"$ேபாராட ேவ
3ய ம* ஒ0 ேபாகாக அைலP தி,P
த ைம இ08த$. அர? இயக"தி
மO $ மாறDகG திய அcபவDகG
நிகI:கG மO $ பாசமற த ைம இவகள ட காணபட$
இரா[வ"தி
சில எ>ச ெகா>சD;க'Rட அD( காணபடன. சில
கமா
டகG $0கைள ேகவலமாக நட"த: அ3க: ெசதன.
தன பட =ைறய தாDகG ெவ*பவகGமO $ பழிவாD(
நடவ3ைககைளP ேமெகா
டன. வ0பமாேனா( சLைககG
வழDகின.
1929 3சப, ேம( பPகியான  இடெபற 4ஆவ$ ெசKேசைன
9வ$ கசி மாநா) Rடபட ப  இ8த பலஹTனDகG
சீெசயபடன. அபவ0"திகான க0"$கG ஆேலாசிகபடன பல
தபபபராயDகG சீெசயபடன. திய திடDகG
ஏ*ெகாGளபடன. இ$ ெசKேசைனய
ஒ0 உயதரமான
ேகாபா)" தைலைம"$வ"திகான அ3"தள"ைத அைம"த$. இத(
=  ேமேல (றிபட ேபா(கG மிக ேமாசமாக இ08தன. இ8த
நிைலைம கசியலி08த ஒ0 ரா2கீ ய வாத ப,வனாL
இரா[வ" தைலைம"$வ"தாL, இ8த இயக"தி
வLைவ (ைற8$
மதிபட பய ப)"தபட$. இவக'( எதிராக ஒ0 உ"ேவகமான
ேபாராட தேபா$ ெதாடDகபட$. அவகள  பல கசி
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பதவயலி08$ இரா[வ கடைள" தைலைமகள லி08$
இரா[வ கடைள" தைலைமகள லி08$ அகறபடன. இவகள 
L1 எ
- காD எ ற இரா[வ கமா
டா தன "$வ வா8தவ.
எதி,Pடனான சமகள ேபா$ க]டமான @Iநிைலக(G இ)>
ெச * ெசKேசைனைய அழிக =ய றைம க
)ப3கபட$.
இMவாறான பல ேதாவய =3வைட8த ச
ைடகள
ப 
இவக'ைடய திடDகG மிக" ெதள வாக ெத,8தன. எDகG திடDகG
மிக" ெதள வாக ெத,8தன. எDகG திடDகைளP நாDகG = ென)"த
அைன"$ வடயDகைளP இவகG மிக க)ைமயாக எதி"தாகG.
இவகள$ பைழகைள அ.பவDகG எ)"$ கா3ய08ததா,
ெபா*பான பதவகள  இ08$ இவகG ெவள ேயறபடன.
பய+கியா
மாந3( ப  இவகG தDகG ெசவாைக இழ8தன.
கியாDசிய ேசாவய" அதிகார"ைத ஏப)"$வதகான வழிவைககைள
இ8த மாநா) தயராகிய$. அ)"த வ0ட"தி பல அதமான ெவறிகG
கிைட"தன. கியாசிய கிட"தட =Q" ெத ப(திP
ெசKேசைனயட வI>சியைட8த$.
T
ம"திய ேசாவய" பரா8திய"திகான
தள உ0வாகபட$.
ேசாவய"$கள
எதிகால" திடDகைள பறி ஆராவதகாக ெத
கியாDசிய 1930 ெபரவ, 7 திகதி ஒ0 =கிய உG' கசி
மாநா)( அைழ வ)கபட$. இதி உG' கசி பரதிநிதிகG
இரா[வ அரசாDக பரதிநிதிகG கல8$ ெகா
டன இ8த Rட"தி
காண ெகாGைக வ,வான =ைறய ஆராயபட$. காணகள
மO G
வநிேயாக"தி( எதிரானவகளா தைலைம தாDகபட
ச8தபவாத"தி( எதிரான ேபாராட ெவறி ெகாGளபட$.
காணமO G வநிேயாக"ைத நைட=ைறப)"$வ$ எ * ேசாவய"
அர?கைள அைமபைத வைர:ப)"$வ$ எ * உ*தி எ)"$
ெகாGளபட$. அ$வைர ெசKேசைன உG' மாவட
ேசாவய"$கைளேய அைம"தி08த$ இ8த மகாநா3 கியாDசி
மாகாண ேசாவய" அரைச நி*:வ$ எ * தTமான கபட$. இ8த
திய திட"தி( வவசாயகG மகிI>சியான உசாகமான
ஒ"$ைழகைள நகின. இ8த உதவ வரேபா( மாதDகள 
ேகாமி
டாD பைடகைள நி=லமா( ேபா,யகDகைள" ேதாக3க
ெப0மளவ உதவய$.
ெசK ேசைனய

வள>சி

தன$ வாIைக வரலா* எ ற ப(பாவலி08$ மாேச$D ெவள ேயறி,
ஒ0 பா,ய இயக"தி, தன$ கடைம எ ற ஓரள: ெதள வற,
இயபான வ0ைடய மாற"தி.G மாேச$D மாற=றா.
ேமலாதிகமான கடைமய அவ இ08தேபாதிL அவைர ஒ0
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தன "$வமான மன த எ ற அ3பைடய எDகளா உணர
=3யவைல அவர$ வரலா* வளக தேபா$ நா
எ ற
அ3பைடய அலா$ நாDகG எ ற அ3பைடயேலேய இ08த$.
அ8த நாDகG எ ற ேதாற ெவள பா) ெசKேசைனையேய (றி"த$.
இ$ தேபா$ ஒ0 தன பட மன தன
வாIைக அ.பவ அ.பவ
எ ற இலகற தாகமாக இ0கவைல. வரலாறி
ெதா(ெபா0G
எ ற R3ைண8த மான ட வதிய
ஒ0 பாைவயாள
ெதா(
வழDகிய இல( ேநாகிய வரலா* பதிவாகேவ இ08த$.
அவர$ வாIைக வரலா* அத
இ*திகட"ைத ெந0Dகி
ெகா
308தேபா$ அவ0ைடய தன பட வாIைகைய பறி நா
அவ,ட வசா,ப$ ேமL ேமL அ"தியாவசியமாகிய$ அ8த
ேநர"தி எ ன பதவ வகி"தா, இ8த, அல$ அ8த @IநிைலகG பறிய
அவர$ க0"$ எ னவாக இ08த$? இ8த வரலா* வளக"தி
இ*தி
அ"தியாய"தி, என$ ேகGவகG ெபா$வாக, அவைர பறிய சில
(றிகைள ெவள ப)"தேவ ெசதன.
ப3ப3யாக, ெவ(ஜகDக'டனான ெசKேசைனய
பண
= ேனறமைட8த$ ஒQக க)பா) வLவைட8த$ நி*வன
கடைமப ஒ0 திய ெதாழிcப அபவ0"தியைட8த$. ரசி(
ஆதர: வழDக அைன"$ இடDகள L உGள வவசாயகG
ெதா
டகளாக> ேசர" ெதாடDகின. சிDகாDசா
கால"திலி08ேத
தDகG ேபாராள கGமO $ ெசKேசைன 4 * சாதாரண> சடDகைள"
திண"தி08த$ அைவகளாவன கடைள( உடன3யாக கீ Iப3த,
ஏைழ வவசாயகள டமி08$ எMவத ெபா0ைளP பறி=த
ெசயRடா$, நிலபரகள ட இ08$ பறி=த ெசயபட
ெபா0கைள, அவைற வநிேயாக ெசவதகாக அரசாDக"திட
உடன3யாக, ேநர3யாக ஒபைட"த 1928ஆ ஆ
) மாநா)(
(மாேவா பD மகாநா)) ப  வவசாயகள
ஆதரைவ ெப*வதகாக"
தTவர அQ"த=Gள =யசிகG ேமெகாGளபடன. ேமேல
(றிப)Gள 4 * ச;டDக'ட
ேமL எ) வதிகG
ேச"$ெகாGளபடன.
1. ஒ0 வைடவ)
T
ெவள ேய*ேபா$ அத
கத:கைள மO ள:
அDேகேய ைவ"$வ)DகG (இ8த வதி ெவள பைடயாக"
ேதாறமள (மள:( ஒ0 சாதாரணமான வடயமல@ ஒ0 சீன
வ3
T
மரகத:கைள இல(வாக கழறி எ)கபடR3யைவ. அைவ
ெப0பாL இர: ேவைளகள  கழறப) மர அ3பாளDக' ேம
ைவகப) தகாலிகப)ைககளாக பய ப)"தப)கி றன)
2. நT ப)"ததி08த ைவேகா பாைய ?றி ம3"$ தி0ப:
உ,யாளகள ட
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ைகயள PDகG.
3. மகள ட ெகௗரவமாக: அடகமாக: நட8$ெகாG'DகG.
உDகளா =38த
ேநர"தி அவக'( உதவ ெசPDகG.
4. கடடனாக வாDகிய அைன"$ ெபா0கைளP மO ளள PDகG.
5. ேசதமைட8த ெபா0க'( பதிலாக மாறT) ெசPDகG.
6. வவசாயக'டனான அைன"$ ெகா)க வாDகள L ேநைமைய
கைடப3DகG
7. ெகாG=த ெசயபட அைன"$ ெபா0க'( வைலைய
பணமாக>
ெசL"$DகG.
8. ?காதார ேப[DகG, ெபா$மகள
^ர"தி
மலRடDகைள க)DகG.

வ)கள
T
லி08$ ஒ0 பா$காபான

இதி கைடசி இர
) வதிகG லி பயாவனா ேச"$
ெகாGளபடன. இ8த எ) வதிக' ேமL ேமL ெவறிகரமான
நைட=ைறப)"தபடன. இ$ தேபா$ Rட ஒ0 ெசKேசைன
வரன
T
வதியாக உGள$@ இ$ அவனா மனபாட ெசயப)
அ3க3 ெசாலப)கிற$. (இைவ ெசKேசைன பாடகளாக ஒMெவா0
நா' பாடப)கி றன.) ம* 4 * கடைமகG, அத
ஆரபேநாகDகளாக ெசKேசைன( பயறபடன =தலாவதாக,
உய ேபா(வைர எதி,ைய எதி"$ ேபாரா)வ$, இர
டாவதாக,
ெவ(ஜனDகைள ஆPதமயப)"$வ$, 4 றாவதாக, ேபாராட"$(
ஆதர: வழDக பண"ைத> ேசக,ப$.
1929ஆ ஆ
3
ஆரப"தி லO ெவ
LD, லO ஷாD "$ ஆகிேயா,
தைலைமயலான ேபாராள கG; 4 றாவ$ ெசKேசைனயாக மO G
ஒQD(ப)"தபடன. இ$ வாD(D - Lவா தைலைம தாDகபட$.
ெச
ய< இத
அரசிய கமிசராக இ08தா. இேத காலகட"தி @ ெப
ேரய
மி
$வான  ஒ0 ப(தி பைடகல ெச$ ெசKேசைனPட
ேச8$ ெகா
ட$. ேலா பD ஹி எ ற ேகாமி
டாD கமா
டரா
இவகG கய+ன 2 =கா=( அைழ"$ வரபடா. அவ
ேகாமி
டாD(ட
மன ெவ*"$ ெசKேசைனPட
ேசர வ0பனா.
இவ தேபா$ இர
டாவ$ = னண இரா[வ"தி
32வ$
ெசKேசைன ப,:( கமா
டராக உGளா. பய+கிெய
ேபாராள கள லி08$ =ைறைம ெசபைட" $0கள லி08$ 20வ$
ெசKேசைன உ0வாகபட$. இத( வ+தD ஹாM கமா
ட ரா
ெச
லி
அரசிய கமிசா. ப  ஒ0 சம, வ+ ெகாலகட
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அவ,ட"$( ேலா பD ஹி நியமிகபடா.
இ8த ேநர"திதா
=தலாவ$ இரா[வ ப,: ஒQD(ப)"தபட$.
இத( @ேட கமா
டராக நியமன ெபறா. நா
அரசிய கமிசராக
நியமிகபேட . இ8த இரா[வ ப,:வ
பயாவனா தைலைம
தாDகபட 3வ$ 4வ$ இரா[வDக' ேலா பD ஹிய
தைலைமயலான 12வ$ இரா[வ= அடD( கசி" தைலைம ஒ0
= னண (Qவட ஒபைடகபட$. இத( நா
தைலவனாக
இ08ேத
=தலாவ$ இரா[வ ப,வ ஏகனேவ 10,000 வரக'(
T
ேம இ08தாகG. அேபா$ இ8த இரா[வ ப,: 10 3வச களாக
ப,கப308த$. இ8த பரதான பைடைய வட பல உG' ம*
தன பட ெரஜிம
)க' இ08தன. அ"ேதா) ெசDகாவலகG,
ேபாராள கG ஆகிேயாL இ08தன.
ெசKேசைனய த8திேராபாயDகG, அ8த இயக"தி
அரசிய
அ3பைடகைள வட, அத
ெவறிகரமான இரா[வ அபவ0"திையP
வள(வதாக இ08தன. சிDகாKசான  4 ?ேலாகDகG
ஏ*ெகாGளபடன. ெசKேசைனய
வள>சி பயண"$(
ஊ *ேகாலாக அைம8த ேபாராள கG P"த =ைறகைள வள(பைவ
இ8த ?ேலாகDகG அைம8தி08தன.
1. எதி, =

ேன*ேபா$ நாDகG ப

வாD(ேவா!

2. எதி, தன$ = ேனற"ைத நி*"தி அMவட"ேத =காமி)கி
அவ.("
ெதாைல ெகா)கி ேறா.
3. எதி, ஒ0 சமைர" த)"$ ெகாGள =ய
தா(தைல
ேமெகாGகிேறா.
4. எதி, ப

றா நா அவ

வாDக" ெதாடDகினா நா அவைன ப

றேபா$

மO $

ெதாடப

ேறா.

இ8த ?ேலாகDகG ஆரப"தி பல அ.பவ வா8த இரா[வ"தினா
எதி(Gளான$. இவறி = ெமாழியப)Gளன த"திேராபாய
=ைறகைள இவகG ஏ*ெகாGளவைல. ஆனா பல அ.பவDகைள
இ8த" த8திேராபாயDகள லி08$ ெபா$வாக ெசKேசைன மா*ப)
ேபாெதலா அ$ ேதாவேய தQவய$ எDகG பைடகG சிறியைவ@
எDக'ைடய பைடையேபா 10 =த 20 =ைற எதி,கள
பைட
ைட"
எ
ணைக அதிகமாக இ08த$. எDக'ைடய 4லவளDக' ச
தளபாடDக' ெவ( (ைறவானதாக இ08தன. பைட நகத ெக,லா
P"த =ைற ஆகியவைற" திறைமPட
இைண( த8திேராபாய"தி
4லதா
ேகாதி
டாD(( எதிரான எDகG ேபாராட"தி ெவறி
ெப*வதி நாDகG நபைக ைவக=3P. ஏென றா அவகG
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ெப0மள: ெகவன=Gள, ேமலாதிக=Gள தளDகள லி08$ ெகா
எDக'ட
ேமாதினாகG.

)

ெசKேசைனய
ஒ0 மிக=கிய"$வ வா8த, ஒ0 தன பட
த8திேராபாயமாக =  இ08த$, தேபா$ இ0ப$மான
த8திேராபாய8தா @ ஒ0 தா(தலி அத
பரதானபைடகைள
ஒ0D(வ"$" தா(வ$ ப  வைரவாக அபைடகைள ப,"$
ெவௗ;ேவறாகி வ)வ$மா(. இ$, ஒ0 நிைலயன * நகராம
ேபா,) ேபா=ைறைய" தவ"$ெகாGள ேவ
) எ பைத
எ)"$ கா3ய$. அ"ேதா) எதி,ய
இயD( பைடகைள அவகG
நகவ இ0(ேபாேத எதி ெகாGள அைன"$ =யசிP
ேமெகாGளபட ேவ
) எ * அவகைள அத
4ல
அழிகேவ
) எ * வ*"$கி ற$. இ8த" த8திேராபாய"தி
அ3பைடயதா
ெசKேசைனய
நகதிற., வைரவாக, வலிைமயான
சி*தா(த நைட=ைறP அபவ0"தி ெசயபடன.
ெபா$பைடயான, ேசாவய" அர? பரா8தியDகைள வ,வா(வதி,
ெசKேசைன, ஒ0 அைல ேபா ற ஆ'ைமயான அபவ0"திையேய
ஆத,"$. ைகபறபட பரா8தியDகைள ஆழமாக உ*திப)"தாம
(தி"த பாத வைகயலான அபவ0"திைய அ$ ஆத,கவைல.
ஏகனேவ இ8த ெகாGைக நைட=ைற> சா"தியமானெதா றா(. இ$
பவ வ0டDகளாக இரா[வ அரசிய அ.பவDகள
R3ைணப
4ல வள>சியைட8த ஒ0 வடயமா( இ8த" த8திேராபாயDகG
லி.லி.சா
அவகளா க)ைமயாக க
3கபட$. அவ அைன"$
ஆPதDக' ெசKேசைனய
ைககள  (வகபட ேவ
)ெம *
அைன"$ ேபாராள  (QகைளP ெசKேசைனய உGள T)
ெச$ெகாGள ேவ
) எ * = ெமாழி8தா ைகபறபட
இடDகைள உ*திப)"தி ெகாGவைதவட தா(தகைளேய வ0ப
நி றா. ப ல"ைத பா$கா"$ ெகாGளாம = ேன*வைதேய
ஆத,"தா. கிள>சிகைளP தTவரவாத"ைதP இைண"ததான ெப,ய
நகரDகள
மO தான கிள>சிய+) தா(கைள அவ ஆத,"தா. லி.லி.
சான
ெசய=ைறேபா(கேள அேபா$ கசிய ேமலாதிக"ைத
ெகா
308தன. ேசாவய" அர? ப(திக'( ெவள ேயதா
இ8த
ஆதிக - ஒ0 (றிபட அள:(, ெசKேசைனய இ8த>
ெசய=ைற ேபா( ஏ* ெகாGளப)வைத" ^
)மள:(
தள"
ேபா$மான ெசவாைக அ$ ெகா
308த$. இ$ ெசKேசைனய
தைலைம ப<ட"தி
தT( மாறாக இ08த$. இத
ஒ0 வைள:
சாDசாமO $ ேமெகாGளபட தா(தலா(. மைறய$ நா
சாD
ேநாகி ேமெகாGளபட = ேனற பைட நகவா(. ஆனா இ8த"
$ணகர ெசயகள ேபா$ ேபாராள  (Qகைள பைட
நடவ3ைககள  ஈ)படாம ெசவத( ப லDகள
பா$காைப"
தள"$வத(> ெசKேசைன ம*"$வட$.
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1929 ஆ ஆ
) இைலPதி கால"தி ேபா$ ெசKேசைன
வடகியாDகிைன ேநாகி நக8த$. வழி ெந)க" தா(தைல
ேமெகா
) பல நககைள ைகபறி ெகா
) ேகாமி
டாD
இரா[வDகள
மO $ எ
ணலடDகாத ேதாவகைள ஏப)"தி
ெகா
) ெசKேசைன நக8த$. நா சாD தா(தL(Gளாக R3ய
ெதாைலய இ0(ேபா$ =தலாவ$ இரா[வ ப,:,
ேம(பகமா" தி0ப சாDசாைல ேநாகி = ேனறிய$. இ8த
பைடநகவ
ேபா$ ெபDேர - ஹ{வாய
பைடயணகG வழிய
இைண8$ ெகா
டன. ெபDகி
பைடகG ஏகனேவ சாDகாைவ
ைகபறிய08தன. ஆனா பா,ய எ
ணைகைய ெகா
308த
எதி,"$0களா ?றி வைளகபடாம இ0பதாக அைவ
அDகி08$ ெவள ேய இ08தன. ெபD 1929 ஏரலி கிDகாDசாைன வ)
ெவள ேயற ேவ
3 ஏபட$. அவ ெத( கியாDகிய பல ேபா
நடவ3ைககைள ேமெகா
டா. இத
வைளவாக அவர$
$0கள
எ
ணைக ெப0மள: அதிக,"$. 1930 ஏரலி, ஜு
சி ன அவ, @ேடPட. ெசKேசைனய
பரதான பைடகக'ட.
ேச8$ ெகா
டா. இD( ஒ0 மாநா3
ப , ெபDகி
4 றாவ$
இரா[வ கியாDகிஹ{னா
எைலய ேபா நடவ3ைககைள
ேமெகாGவெத * @ேடP நா. பய+கிெய .( நகவ$
எ * தTமான கபட$. 1930 ஜு
மாத"தி தா
=தலாவ$
இரா[வ ப,: 4 றாவ$ இரா[வ ப,:கG ஒ0Dகிைணகப)
=தலாவ$ = னண இரா[வமாகபடன. இத( @ேட தைலைம
கமா
டராக நியமிகபடா. நா
அரசிய கமிசராக நியமிகபேட .
இ8த" தைலைமய
கீ I நாDகG சாDகாவ
?*மதிக';க(
ெவள ேய வ8$ ேச8ேதா.
இேத ேநர"தி, சீன" ெதாழிலாள வவசாயகG ரசிகர(Q
ஏப)"தபட$. இத(" தைலவராக நா
ேத8ெத)கபேட . ஹ
{னான  ெசKேசைனய
ெசவா( மிகபரவலாக இ08த$. இேத
அள:( கியாDசியL இ08த$. ஹ{னா
வவசாயகள ைடேய என$
ெபய பரபலமாக இ08த$. உயேராேடா அல$ பணமாகேவா
எ ைனP, @ேடையP; ஏைனய கய+ன 2)கைளP ப3பத(
மிக ெப,ய பணய ப,?"ெதாைக நிணயகப308த$. சியாDரான 
என$ காணகG ேகாமி
டாDகினா பறி=த ெசயப308தன. (இ8த
காணய ெபறபட ("தைகைய"தா
ஹ{னான  வவசாயகG
இய;க வள>சி( மாேவா =  பய ப)"திய08தா.) என$ மைனவ
என$ சேகாத,, அ"$ட
என$ இ0 சேகாதரகG மா. ேச. மி , மாேசரா
ஆகிேயா,
மைனவமா, என$ ெசா8த மக மா ஆகிேயா P"தபர
ஆ'நரான ேஹாசிெய னா ைக$ ெசயபடன. என$ மைனவயான
கா ஹ{P என$ சேகாத,யான ேசஹிD( ெகாலபடா.
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ஏைனேயா ப  வ)தைல ெசயபடன. ெசKேசைனய
ெகௗரவ
என$ ெசா8த கிராமமான சியாDரா.( எ3ய08த$. இ$பறி நா
ஒ0 கைதைய ேகGவப308ேத . நா
வைரவ என$
கிராம"$(" தி0பவ0ேவ
எ * உG' வவசாயகG
நபனாகG. ஒ0 நாG ஒ0 வமான பற8$ ெச றேபா$ அதி
ெசவ$ நானான"தா
இ0க ேவ
) எ * அவகG
=3ெவ)"தாகG. என$ பைழய ப
ைணைய பாைவயட நா
ப,ேசாதிேப
எ * அப3 ஏத நட8தி08தா நா
நி>சயமாக
சியாDேகய ேஷகிட ந]டஈ) ேகேப
எ * என$ காணய
அேபா$ கம ெச$ ெகா
308த வவசாயைய அவகG
எ>ச,"தி08தாகG.
சாDகா மO தான இர
டாவ$ தா(த ஒ0 ேதாவய =3வைட8த$.
ெப0மளவலான உதவ பைடகG எதி,யா நக0(G
அ.பப308தேதா) நகர"தி ஏராளமான பைடவரக'
T
இ08தன.
இைதவட, ெசடப மாத"தி திய $0கG, ெசKேசைனைய"
தா(வதகாக ஹ{னா.(G (வ8$ ெகா
308தன. இ8த
=*ைகய ேபா$ ஒேர ஒ0 =கிய சம ம)ேம இடெபற$
இ>சம, ெசKேசைன, எதி" $0கள
இர
) ப,ேக)கைள
நி4லமாகிய$. இத
4ல சாDசாைவ ைகபற =3யவைல
சில வாரDகள
ப  நாDகG சியாDசி( ப
வாDகிேனா.
இ8த ேதாவ லி லி சான
ெசய=ைற ேபாைக அழி8தி08த$. இ$
லி.லி சா
ேகா,ைக வ)"தி;08த$ :கா
மO $
ேமெகாGளபடவ08த$ ேபரழிைவ" த8;தி0கR3ய$மான ஒ0
தா(தலிலி08$ ெசKேசைனைய காபாறிய$. அேபா$
ெசKேசைனய
பரதான கடைமகளாக கீ Iவ0 பணகG இ08தன@ திய
$0கைள பைடய, ேச"த, திய கிராம ப(திகைள ேசாவய"
ஆசி(G ெகா
)வ0த, இைவெயலாவ*( ேமலாக ஏகனேவ
ெசKேசைனயட வI>சியைட8தி08த
T
ப(திகள  =Qைமயான
ேசாவய" அதிகார"ைத உ*திப)"த எ பனைவேய அபணகளா(.
இ"தைகய திட"$(, சாDசா மO தான தா(தகG ேபா றைவ
ேதைவயற நடவ3ைகளாக இ08தன. இவறி ெவ*மேன $ணகர"
த ைம ம)ேம அடDகிய08தன. சாDசாைல =த =ைற ைகபறிய
நடவ3ைக, ஒ0 தகாலிக நடவ3ைகயாக ேமெகாGளப308தா, (நகைர" ெதாட8$ க)பா)(G ைவ"தி0"த, அD( ேசாவய"
அதிகார"ைத நி*:த எ ற ேநாக"ேதா) =யசிைய
ேமெகாGளாம இ08தி08தா) இதனா ெபறபட எதிவைள:கG
ேதசிய ரசிகர இயக"$( ேப0தவ ெசதி0(. இ8த பைழ
4ேலாபாய, த8திேராபாய `தியான `தியான பைழயாக இ08த$
சாDகாவ
ப ல"தி
ேசாவய" அதிகார"ைத தேபா$
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உ*திப)"தாத நிைலய, அைத ஒ0 தளமாக ெகாGவத(
ேமெகாGளப;ட =யசி ஒ0 4ேலாபாய, த8திேராபாய, `தியான
தவறா(.
மாேவாவ
கைதைய சிறி$ நி*"திவ) லி லி சாைன பறி"
ெத,8$ ெகாGேவா. இவ, ஹ{னா
ப(திைய> ேச8தவ. அ"ேதா)
பரா 2 நா3 கவ க*" தி0பயவராவா. கய+ன 2 கசி
தன$ தைலமைற:" தைலைமயக"ைத ெகா
308த ஷாDகா,
ஹ ேகா ஆகிய இ0 இடDகள L இவ ெசயபடா. 1930 ஆ
ஆ
)( ப னேர கசிய
ம"திய (Q ேசாவய" மாவடDகள L
மாறபடா. 1930 இ இவ அரசிய ெசய(Qவலி08$ வலகப)
ெமா2ேகா:( அ.பபடா. ெச
C - சி1 ைவ ேபாலேவ லி லி
சா. கிராமிய ேசாவய"$கள  நபைக ெகாGளவைல. சாDகா,
:கா
நா
சாD ஆகிய 4ேலாபாய =கிய"$வ வா8த ெப,ய
தைலநகரDகள  ெப,ய =ைனGள த8திேராபாயDகைள ேமெகாGள
ேவ
) எ * அவ வலிP*"தினா. பர"$வாதிகள
மேனாதிட"ைத> சிைதபதகாக, கிராமDகள  பயDகரவாத
நடவ3ைககG ேமெகாGள அவ வ0பனா. எதி,ைய அவன$
தளDகள ேலேய 2தபக ைவக, ெதாழிலாளகள
ேவைலநி*"தDகG, கிள>சிகG ஆகியவைற உGளடகியதான ஒ0
பா,ய வலி8$ தா(தைல ேமெகாGள அவ வ0பனா. அ"$ட
ேசாவய" ய+ன யன
ஆதரேவா) ெவள மDேகாலியா, மK@,யா
ப(திகள லி08$ வடப(திகள  பகவா)" தா(தகைள
ேமெகாGள: வ0பனா.
கைத ெதாடகி

ற$@

ஆனா அ8த ேநர"தி ெசKேசைனய இரா[வ பல"ைதP ேதசிய
அரசிய அரDகி; ரசிகர அசDகள
தாக"ைதP லி லி சா
மிைகப)"தி மதிகப308தா. ரசி ெவறகப"ைத ெந0Dகி
ெகா
30தாக: வைரவ அ$ =Q நா3
மO $ அதிகார"ைத
ெகா
)வ0 எ * அவ நபனா. அேபா$, ெபD P கியாD((
சியாD ேக - ேஷ(( இைடேய இட ெப*ெகா
308த நT
ட,
தளவைட8$ ெகா
308த உGநா) P"த"தி
காரணமாக
ேமRறபட நபைக வLவ+டபட$. இ8த P"த லி லி
சான
பாைவய மிக: சாதகமான ஒ றாக" ெத,8த$. ஆனா,
ெசKேசைகய
பாைவய எதி, உGநா) P"த =3வைட8த$
ேசாவய"$( எதிராக ஒ0 பா,ய தா(தLகான ஒQD(கைள>
ெச$ ெகா
308தா . அ"ேதா) எதி,ெகதிரான $ணகர"
தா(தகைள ேமெகாG'வத( அல$ ேபராப"தான இரா[வ
கிள>சி( உக8த காலமாக இ0கவைல. இ8த மதிப<) =Qைமயாக>
ச,யானெதா றாக இ08த$.
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ஹ{னான  இடெபற நிகI:க'( ப  கியாDகி( ெசKேசைன
தி0பயப  வேசடமாக சியாD;;;;;;;;; ைகபறட ப 
இரா[வ"தி லி லி சான யவாத ேதாக3கபட$. தன பட
அளவ லிபைழ வ30கிறா எ * நிCபகபட வைகய
கசிய அவ தன$ ெசவாைக இழ8தா. இ*தியாக லி லி
சான யவாத நி>சயமாக ைதகப). =  இடரா8த காலகட
ஒ * இ0கேவ ெசத$. 3 வ$ ப,வ
ஒ0 ப(தியன லி ய
பாைதைய ப பற வ0பயேதா) இரா[வ"தி
ஏைனய
ப,:கள லி08$ 3வ$ ப,ைவ ப,(மா* ேகா,ைக வ)"தன.
இ8த ேபாைக ெபD ெர ஹ{வா மிகக)ைமயாக எதி"தேதா), த
கீ QGள, பைடகள
ஐகிய"ைத ேப[வதிL கசி" தைலைம
ப<ட"தி
மO தான அவகள
வ?வாச"ைத ெதாட8$ பாரமழிபதிL
அவ ெவறி ெபறா. ஆனா லிPேர சாMவனா தைலைம
தாDகபட 20வ$ ரா[வ ெவள பைடயாகேவ தைலவைர ைக$
ைக$ ெசத$. அ$ கியாDகி ேசாவய"தி
தைலவைர ைக$ ெசத$.
அ$ பல இரா[வ அதிகா,கைளP, அர? அதிகா,கைளP ைக$
ெசதேதா) லி லி சா
வழிைய ப பறி எDகைள அரசிய `தியாக"
தாகிய$. இ8த நிகI:  ,ெய ன  இடெபறதனா இ$ ,ெய
சபவ எ * அைழகபட$. ேசாவய" மாவடDகள  ைமயமாக
இ08த கியா .( அ0ேக ,ெய
இ08தா இ8த நிகI>சி ஒ0
கிள>சிைய ஏப)"திய$. இ$ இ8த ேபாராட"தி
ெப*ேபறிதா
ரசிய
கதி தDகிய0பதாக பல0( எ
ண"ைத ஏப)"திய$.
இ0ப. இ8த கிள>சி வைரவாக அடகபட$. 4 றாவ$
இரா[வ"தி
வ?வாச ெசபைடயனர$, கசியனர$ ெபா$வான
ஆதர: ஆகியைவ காரணமாகேவ இMவா*
ஒ0ைமபா), வவசாயகள
அடகபட$. லி P ேர சாD ைக$ ெசயபடா. ஏைனய
கிள>சியாளகG ஆPத அகறப) பைடயலி08$ வலகபடா.
லி லி சா வாத நி>சயமாக அடகப)வட$. இத
வைளவாக
ேசாவய" இயக ப ன T) பல ெவறிகைள ெபற$. ஆனா
கியாDகியLGள ேசாவய"$கள
ரசிகர வலா
ைமைய இ)
நா கிD அரசாDக =Qைமயான வழி"ெதழி8த$. 1930 ஆ ஆ
3
இ*திய அ$ தன$ =தலாவ$ =Q அழி: ேபா,யக"ைத
ெசKேசைன( எதிராக" ெதாடDகிய$. ஒ0 லச $0க'( ேம
எ
ணைக ெகா
ட எதிபைடகG கய+ன 2 பரா8தியDகைள ?றி
வைள"தன. L , பD தைலைமய ஐ8$ பாைதகள  அைவ ஊட*"$
= ேனறின. இவக'ெகதிராக ெசKேசைனயா 40,000 வரகைளேய
T
திரட =38த$. பல மாெப0 ெவறிகைள ெபேறா. வைரவாக
ஒ0D(வ"த வைரவாக கைல8$ ெசLத. P"த
த8திேராபாய"ைத ப
பறி அவகள$ ஒMெவா0 பைடப,ைவP
தன "தன யாக எDகG பரதான பைடய
4ல தாDகிேனா. ேசாவய"
பரா8தியக'(G எதிபைடைய ஆழமாக cைழய அ.மதி"$
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தி\ெர ;* ஒ0D(வகபட தா(தகைள அவகG மO $
நட"திேனா. தன "$ நி( ேகாமி
டாD பைடகைள ெகா
)
தா(த நட"திேனா இத
4ல பைட நக"தLகான நிைலகைள
ெபேறா. இ$ தகாலிகமாக அவகைள> ?றிவைளக எDக'(
உதவய$. இத
4ல $0 எ
ணைகய ெப0 ேமலாதிக
ெகா
308த எதி,ய
4ேலாபாய `தியான வா வள"ைத
தைலகீ ழாக மாறிேனா.
1931 ஜனவ, அளவ இ8த =தலாவ$ ேபா,யக =Qைமயாக"
ேதாக3கப)வட$. இ8த ேபா,யக ெதாடD(வத( = 
ெசKேசைன 4 * அசDகள  ெவறி ெபறி0காவடா இ8த
ெவறிைய அ$ ெப*வ$ சா"தியமாய0கா$ எ * நா
நகி ேற
அைவயாவன.
1. வ$ 3வ$ இரா[வ ப,:கைள ஒ0 ம"திய ஆைண கீ I ஒQD(
திர3
உ*திப)"தியைம
2. லி லி சா

.

ேபாைக அகறிய$.

3. ேபா]வ எதி ப,: (லிP ேர சா ) ம* ெசKேசைன
ேசாவய"
மாவடDகள லி08த ஏைனய தTவர எதி ரசியாளகG மO $ கசி
ெபற
ெவறி.
நா ( மாத இைடெவள ( ப  நா கிD அர? இர
டாவ$
ேபா,யக"ைத" ெதாடDகிய$. ேஹாயD சி
இத
பரதம தளபதியாக
இ08தா. இவ அேபா$ P"த அைம>சராக: இ08தா. அவர$
பைடய 2,00,000 ேப0( ேம இ08தா. அவகG கய+ன 2
பரா8தியDகள LGள ஏQ மா;;கDகள  = ேனறின. அ8த> @Iநிைல
ெசKேசைன( மிக: இடரா8த ஒ0 காலகடமாக க0தபட$.
ேசாவய" அதிகார"$(பட பரா8தியDகG மிக> சிறியனவாக
இ08தன. 4லவளDகG ஒ0 வைரயைற(பட அளவேலேய இ08தன.
P"த தளவாடDகG (ைறவாகேவ இ08தன. எதி,ய
பல எலா
அசDகள L ெசKேசைனய பல"ைதவட ெவ( அதிகமாக இ08த$.
இ8த வலி8$ தா;(தைல எதிெகாGள ேந8தேபா$ ெசKேசைன
இ$வைர அத( ெவறிைய" ேத3ெகா)"த அேத P"த தளவாடDகG
(ைறவாகேவ இ08தன. எதி,ய
பல எலா அசDகள L
ெசKேசைன இ$வைர அத( ெவறிைய" ேத3ெகா)"த அேத P"த
த8திேராபாயDகைளேய தேபா$ ைகெகா
ட$. கய+ன 2
பரா8தியDக'(G எதி,ய
பைட வ,ைசகைள ந ( ஊ)0வ
அ.மதி"$வ) எDக'ைடய பரதான பைடயணகG எதி,ய
இர
டாவ$ மாக"தி cைழ8த பைடகைள" தி\ெர * தாகின.
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அதி பல ெரஜிெம
)கைள" ேதாக3"தேதா) எதி,ய
வலி8$
தா(த திறைனP நி4லமாகின. இைதய)"$ உடன3யாக நாDகG
எதி,ய
4 றாவ$ மாக"ைத" தாகிேனா. ப  6வ$ 7வ$
மாக"ைதP தாகி ஒMெவா றாக" ேதாக3"ேதா. 4வ$
மாக"தி வ8த எதிபைடயணகG சம, ஈ)படாமேலேய
ப வாDகின. 5வ$ மாக"தி வ8த பைடயன, பாதிேப
அழிகபடன. 14 நாக'(G ெசKேசைன 6 சமகைள ப3"தி08த$.
எ) நாகG பைட நக"த அண நைடகைள ேமெகா
308த$.
இத
4ல ஒ0 தTகமான ெவறிைய ெபறி08த$. ஏைனய 6
மாகDக' ஒ றி சிதறிேபான அல$ ப வாDகிய நிைலய
சியாD (வாD நா ம* தைச ,D ைக ஆகிேயாரா தைலைம
தாDகபட =தலா மாக இரா[வ க)ைமயான ச
ைட எ$:
ப3காமேலேய ப வாDகிய$.
ஒ0 மாத"தி
ப  300,000 பைட வரகைள
T
ெகா
ட ஒ0
இரா[வ"தி
தைலைமைய சியாD ேக ேஷ ெபா*ேப*
கய+ன 2 ெகாGைளகாரகள
இ*தி நி4ல எ ற
ேகாஷ"$ட
ேபா,யகைத" ெதாடDகினா. அவர$ திறைமமிக
கமா
டகளான ெச
மிD ஷ{, ேஹா யD சி , @ ஷாD லியாD
ஆகிேயாரா உதவபடா. இவகG ஒMெவா0வ0 ஒMெவா0 பரதான
= ேனற மாக"$(" தைலைம தாDகின. கய+ன 2
பரா8தியDகைள ஒ0ய ேபா ற தா(தலி ைகப*வத
4ல
அழிக அவ திடசி"த ப+
308தா ேசாவய" பரா8திய"தி
ைமய
ப(திய.G நாெளா *( 80 லி ^ர தன$ பைடகைள நக"$வத
4ல தன$ ேபா,யக"ைத அவ ஆரப"தா. எ"தைகய
@Iநிைலகள  ெசKேசைன மிக திற.ட
ச
ைடய)ேமா அ"தைகய
@Iநிைலெயா ைற இ8த பைட நக: ஏப)"திய08த$. சியாDகி
P"த த8திேராபாயDகள LGள ேமாசமான தவைற பைடயாக 30,000
வரகைள
T
ம)ேம ெகா
308த எDகG இரா[வ அதமான பைட
நக"தகள
4ல 5 நாகள  எதி,கG 5 ெவௗ;ேவ* பைடயண
வ,ைசகைள தாகிய$ =தலாவ$ ச
ைடய பல எதி"
$0கைளP ஏராளமான $பாகிகG, ெவ3 ெபா0கG, ேபா"
தளவாடDகைள ெசKேசைன ைகபறிய$. ெசபடப மாத"தி ேபா$
3வ$ ேபா,யக= ேதாவய ஒ ெகாGளபடேதா) ஒேடாப
மாத"தி சியாD ேக ஷா தன$ பைடகைள ப வாDகி ெகா
டா.
ெசKேசைன தேபா$ ஒப<டளவ அைமதிP வள>சிP நிைற8த
ஒ0 காலகட"தி.G பரேவசி"த$. பைட வ,வாக ெவ(
வைரவானதாக இ08த$. 1931 3சப, 11இ =தலாவ$ ேசாவய"
காDகிர?கான அைழ வ)கபட$. அ"ேதா) ம"திய ேசாவய"
அர? நி*வபடட$. அத( நா
தைலவனாேன . ெசKேசைனய
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பரதம கமா
டராக @ேட ேத8ெத)கபடா. இேத மாத"தி மாெப0
நிD( கிள>சி ஏபட$. 20000( ேமபட ேகாமி
டாDகி
28ஆவ$
மாக இரா[வ கிள>சி ெச$ ெசKேசைனPட
இைண8$
ெகா
ட$. இ8த இரா[வ 0D; ெச
ராD ம* சா ேபா ெஷD
ஆகிேயாரா தைலைம தாDகபட$. கியாDசிய நட8த சம ஒ றி
சாM ப  ெகாலபடா. ஆனா 0Dகி . Rட 5ஆவ$
ெசKேசைன இரா[வ"தி
கமா
டராக உGளா. நிD( கிள>சிய
4ல ெபறபட $0கைள ெகா
) 4ஆவ$ இரா[வ ப,:
உ0வாகபட$.
தேபா$ ெசKேசைன தன$ ெசா8த வலி8$ தா(தகைள"
) அ$ ஒர
ெதாடDகிய$. கிெய ன  உGள சாDெகௗவ 1932 ஆ ஆ
ெப,ய சம, ஈ)பட$. அத
4ல அ8த நகைர ைகபறிய$
ெத ப(திய அ$ ெச
சிடாD எ ற நகைர" தாகிய$. அ"ேதா)
சியாD ேக ேஷகி
ேபா=ைனய அ$ ேலா அ , லி ?வா , சி
ெய
நிD ரா நிD ஆகிய இடDகைள ய ேவக"தி தாகிய$.
கா ெசௗ நகைரP அ$ தாகிய$. ஆனா அ$ அD( நிைல
ெகாGளவைல. 1932 ஒேடாப மாத"திலி08$ வடேம( திைச
ேநாகிய ெந)பயண ெதாடD( வைர நா
என$ ேநர"ைத,
ேசாவய" அர?கள
பணயேலேய =Qைமயாக> ெசலவழி8ேத .
இரா[வ" தைலைமைய @ேடயட= ஏைனேயா,ட= ைகயள "ேத .
1933 ஏரலி நா சிD அரசி
நாலாவ$ ேபா,யக ெதாடDகிய$. அத
நி4லமா( ேபா,யகDகள  ெப0பாL இ$ேவ அத(
ேபரழிைவ ஏப)"$வதாக இ08த$. இ8த கால கட"தி
=தலாவ$
சம, எதி,ய
இர
) 3வச கள லி08$ ஆPதDகG
கைளயபடேதா) இர
) 3வச 2 கமா
டக'
சிைறப3கபடன. 59ஆவ$ 3வச
அைரப(தி அழிகபட$.
52ஆவ$ 3வச
=Qைமயாக அழிகபட$. ேலா அ
சியLGள ரா
LD பD, சியாM ஹ{ ஆகிய இடDகள  இட ெபற ஒ0 சம,
ம) 13,000 $0கG சிைறப3கபடன. அேபா$ சியாD ேக
ேஷகி
மிக> சிற8த பைடபாள யாக இ08த ேகாமி
டாDகி
11ஆவ$
3வச ;;;;; அ);"$ நி4லமாகபட$. அத
பைட வரகள
T
டமி08$
=Qைமயாக ஆPதDகG கைளயபடன. அத
கமா
ட
ப)காய=றா. இ8த> ச
ைடகG தTகமான தT =ைனகளாக
இ08தன. அத
ப  வைரவாக 4ஆவ$ ேபா,யக =3:( வ8த$.
இ8த> சமய"தி சியாD ேக ேஷ தன$ தள கமா
டரான ெச
ெசD(( எQதிய க3த"தி, இ8த" ேதாவைய" தன$ வாIைகய
ஏபட மிகெப0 அவமானமாக க0$வதாக" ெத,வ"தி08தா.
ெச
ெசD இ8த ேபா,யக"ைத" ெதாட8$ நட"த வ0பவைல.
கய+ன 2)கேளா) ச
ைடய)வ$ ஒ0 வாI நாG =Qவ$மான
பண எ * ஒ0 ஆPG த
டைன எ * ெபா$ மகள ட அவ
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Rறிய08தா. இ$ பறி ேகGவப;;ட சியாD ேக ேஷ ெச
ெசDைக பைட" தைலவ பதவயலி08$ நTDகினா .
தன$ 5ஆவ$ இ*திPமான ேபா,யக"$( சியாD ேக ேஷ 10 லச
$0கைள அண திர3னா . அ"ேதா) திய P"த
4ேலாபாயD;;;;கைளP P"த த8திேராபாயDகைளP ைகெகா
டா .
ஏகனேவ 4 ஆவ$ ேபா,யக"திேலேய தன$ ெஜம
ஆேலாசககள
ஆேலாசைனய
கீ I தகாலிக பா$கா அர
, பா$கா அர
ேபா
நைட=ைறகைள பய ப)"த" ெதாடDகிய08தா . இ8த 5 ஆவ$
ேபா,யக"தி அ8த ேபா நைட=ைறகள
மO $ தன$ =Q
நபைகய
மO $ தன$ =Q நபைகையP பதி"தி08தா .
இ8த காலகட"தி நாDகG இ0 தவ*கைள> ெசேதா. =தலாவதாக
1933 ஆ ஆ
3 கிெய
ரசிய
ேபா$ திைச ,D காய
இரா[வ"$ட
நாDகG ஐகியபட" தவறியைமயா(. இர
டாவ$
எDக'ைடய =8திய P"த த8திேராபாயமான நக: ேபா=ைறைய
ைகவ) பைழேபான P"த 4ேலாபாயமாகிய பா$கா
ேபா=ைனைய ைகெகா
டதா(. மிக: ேமலாதிக ($0
எ
ணைகய) நா சிD பைடக'ட
ேமா$வத( நகர
ேபா=ைறைய" (நிைலகள  நி * பா$கா ேபா,)த)
ேத8ெத)"தைமயா(. இ8த ேபா=ைறய ெசKேசைன ெதாழி
cப `தியாகேவா, ஆ"மா"த `தியாகேவா உயதிறைம ெகா
டதல.
இ8த" தவ*கள
வைளவாக: அ"ேதா) சியாDகி
ேபா,யக"தி
ேமெகாGளபட திய P"த 4ேலாபாயDகG P"த த8திேராபாயDகG
காரணமாக:, ேகாமி
டாDபைடடகள
ெதாழிcப"திற , $0
எ
ணைக ஆகியவறி இ08த மிகெப0 ேமலாதி;;;க
காரணமாக: 1934ஆ ஆ
3 ெசKேசைன, கியாDசிய இ08த அத
இ0பட"ைத மாறி ெகாGள" தTமான "த$. @Iநிைல வைரவாக,
பாதகமான நிைல( மாறி ெகா
308த$. இர
டாவதாக, வடேம("
திைச( பரதான நடவ3ைக கள"ைத நக"$வதகான தTமான"ைத
ேதசிய அரசிய @IநிைலP ^
3ய$. மK@,யா ஷாDஹா ஆகிய
இடDகள
மO $ யபா
பைடெய)"தைமைய அ)"$ 1932 ஆ ஆ
)
ெபரவ,ய ேசாவய" அர? யபா
மO $ =ைறயான
ேபாபரகடன"ைத அறிவ"த$. ேகாமி
டாD $0> ேசாவய" அர?
யபா
மO $ =ைறயான ேபாபரகடன"ைத அறிவ"த$. ேகாமி
டாD
$0> ேசாவய" சீனாைவ> ?றி வைள"$Gள நிைலய இ8த ேபா
பரகடன வைளதிற.Gள வைகய ெசயப)"த =3யாத
ஒ றாைகயா, இ8த பரகடன"ைத" ெதாட8$, யபான ய
ஏகாதிப"திய"$( எதிராக சீனாவLGள அைன"$ ஆPதபைடக'
ஒ றிைண8$ ஒ0 ஐகிய = ன ணைய அைமக ேவ
) எ ற
ேகா,ைக அறிவைகைய கசி வ)"த$. 1933 ஆ ஆ
3
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=ப(திய எ8த ேகாமி
டாD இரா[வ"$ட. ேசாவய" அர?
அர? ஒ"$ைழ( எ * அதகான அ3பைட நிப8தைனகைளP
ேசாவய" அர? அறிவ"த$. உGநா) P"த"ைத நி*"$த, ெசKேசைன
மO $ ெவ( ஜனDக'( ஜனநாயக உ,ைமகைளP (3P,ைம>
?த8திரDகைளP உ*திப)"$த யபான ய எதி P"த"$கான
மகைள ஆPதமயப)"$த இைவேய அ8த அ3பைட
நிப8தைனகளா(.
5ஆவ$ நி4லமா( ேபா,யக 1933ஆ ஆ
) ஒேடாப மாத
ெதாடDகிய$ 1934 ஜனவ,ய 2ஆவ$ ேசாவய"$கள
அகில சீன
காDகிர2, ேசாவய" தைலநகரான ஜுசி ன  Rடபட$. ரசிய
சாதைனகG பறிய கணப<) ஒ * அDேக இடெபற$. இD( நா
ஒ0 நT
ட அறிைகைய ெவள யேட
இD( தேபா$ பதவயLGள
ம"திய ேசாவய" அர? உ*பனகG ெத,8ெத)கபடன.
இதைனய)"$ ெந)பயண"$கான ப+வாDக ேவைலகG
ஆரபமாகின. சியாD ேக ேஷ தனத கைடசி ேபா,யக"ைத"
ெதாடDகி ச,யான ஒ0 வ0ட"தி
ப , இ8த ெந0பயண
ஆரபமாகிய$. இ8த ஒ0 வ0ட"தி ஏற"தாழ, ெதாட>சியான
ச
ைடக' ேபாராடDக' இ0 தரபL ஏராளமான இழக'
ஏபடன.
1935 ஜனவ,ய ெசKேசைனய
பரதான பைடகG @ெவ>ேசாவLGள
? ய<ைய அைட8தன. (இ8த கட"தி ?னயய இடெபற ம"திய
(Qவ
மிக =கியமான Rட"ைத பறி மாேவா எ$:
(றிபடவைல. இதிதா
மாேவா தைலவராக" ேத8ெத)கபடா)
அ)"த நா ( மாதDகள  ெசKேசைன ெதாட8$ நக8$
ெகா
308த$. மிக உ"ேவகமான ச
ைடக' சமக' அேபா$
இட ெபறன. மிக மிக ேமாசமான க]டDகள டாக, சீனாவ
நT
ட
ஆழமான, அபாயகரமான நதிகள டாக அத
உயரமான இடமி(8த
மைல கணவாகள
ஊடாக, பயDகரவாத மைலவாI பழD(3யன,
பரேதசD;கைள கட8$, ெவ*ைமயான ெவள கG, (ள , ெவப,
கா*, பன , ய இவைற பாரா$, சீனாவ
ேகாமி
டாD
இரா[வ"தி
அைரவாசி" $0கைள ப
ெதாடரபட நிைலய
ெசKேசைன ெதாடந$ ெச ற$. (வாD)D, ஹ{னா , (வாDகி,
(ெவெசௗ, Pவா , சிகாD, சி?வா , கா ?, ெஷ சி ஆகிய
மாகாணDகள  இ08த உG' $0க'ட
ச
ைடய)
ெகா
ேட அப(திகைள கட8$ 1935 ஒேடாப, வடெஷ சிைய
ெசKேசைன, இ*தியாக> ெச றைட8$த. சீனாவ
மாெப0 வடேம(
பரேதச"தி அத
தள"ைத வ,:ப)"திய$.
ெசKேசைனய
இ8த ெவறிகரமான பயண அ"ேதா) அத
பரதான
பைடகG தேபா$ =Qைமயாக உGள நிைலய கா ?ைவP
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ெஷ சிையP ெவறிகரமாக வ8தைட8தைம ஆகியவ*(
கய+ன 2 கசிய
ச,யான தைலைம"$வேம =தலாவ$
காரணமா(. இர
டாவ$ காரண @ எDகG ேசாவய" மக'ைடய
ஆரபநிைல, (கசி) ஊழியகள
மி(திதிறைம, ைத,ய, உ*திபா),
மன த சதியL ேமபடதான எைதP தாD( சதி, அவகள$
ரசிகர ஆவ ஆகியைவயா(. சீன க1ன 2 கசி அ *,
இ *, எ * மாசிய ெலன ன ய ேகாபா)க'( வ?வாசமாகேவ
இ08த$ இ0கிற$, இ08$ வ0. அ"ேதா) ச8தபவாத
ேபா(க'( எதிராக அ$ ெதாட8$ ேபாரா), அத
இ*தி
ெவறிய அ$ நி>சயமான நபைக ெகா
30பத( அதைன
யாராL ெவல =3யாமலி0பத(மான ஒ0 வளக அத.ைடய
இ8த உ*திபா3தா
தDகிய0கிற$.
மாேச$D(ட
ேமL சில ெசMவகG
லி இட ஒ$கீ ) வைரயைற காரணமாக 1936 ஆ ஆ
3
மாேசD(டனான என$ ெசவய
4லபரதிகG, சீனாமO $ ெச8தாரைக
ய =Qைமயாக இட ெபறவைல. கீ ேழ இடெப* ப(திகG
தேபாைதய காலகட"தி க0"ைத கவவனவாக அைமயலா.
பாM அ

1936 ஜுைல 23

கய+ன 2ட அகில, சீனா
ெவள மDேகாலியா பறி : 2ேனா :
நைட=ைற> சா"திய"தி சீனரசி ெவறிெப* பச"தி, ேசாவய"
சீனா:( ேசாவய" ர]யா:( இைடயலான ெபா0ளாதார அரசிய
நற: 4 றாவ$ அகில, அல$ இ$ ேபா ற ஒ0 நி*வன"தி
க)ேகாபLGள ேபணப)மா? அல$ ெப0பாL, ஒ0வைகயான
அர?க'கிைடயலான உ
ைமயான இைண ஒ * ஏப)மா?
மா2ேகாவLGள தேபாைதய அர?ட
ெவள மDேகாலியா
ெகா
30( உற:ட
ஒபடR3யதாக சீன ேசாவய" அரசி
உற: அைமPமா?
மாேவா :
இ$ ெவ*மேன ஒ0 ெதள வற தகாலிக ேகGவெய ேற நா
ஊகிகி ேற . நா
உDக'( Rறிய$ ேபா *, ெசKேசைன தேபா$
அதிகார" தைலைமைய ைகபற =ய * ெகா
30கவைல.
மாறாக, யபான ய ஏகாதிப"திய"தி( எதிராக ஒ0 ஐகிய சீனாைவ
உ0வாக =ய * ெகா
30கி ற$.
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உலகிLGள அைன"$ ரசிகர மகள
ந ைமகாக, உலக பாடாள
மகள
= னண" தைலைம, அத
R) அ.பவ"ைத ஒ0D(
ேச( பணையேய 4 றாவ$ அகில ெச$ வ0கி ற$. இ$ ஒ0
நிவாக 2தாபன அல. ஆேலாசைன" தைகைமையவட அதன ட
ேவ* அரசிய அதிகார எ$: இைல. கடைமகி இ$ இர
டா
அகில"ைதவட அதிக மா*படதல. ஆனா ஒ0 நா3
அத
அைம>சரைவ ேசாஷ ெடேமாகிர2 கசியனரா
அைமகப)ேபா$, எப3 அD( இர
டாவ$ அகிலதா
சவாதிகார ெசL"$கி ற$ எ * ெசாலபடமா;டாகேளா,
அேதேபா * கய+ன 2 கசிய
உGள நா)கள  4 றாவ$
அகில சவாதிகார ெசL"$கி ற$ எ ற ெசாலவ$ =டாG
தனமானதா(.
ேசாவய" நா)கள
ஒ றிய"தி (0.'.'.?) கய+ன 2 கசி
அதிகார"திLGள$. இ0ப. அD( Rட 4 றாவ$ அகில ஆசி
ெசL"தவைல எ பேதா) அ8த நா) மகG மO $ அ$ எ$வத ேநர3
அரசிய அதிகார"ைதP ெகா
30கவைல. இேதேபா *,
கய+ன 2 அகில"தி சீன கய+ன 2 கசி ஒ0 உ*பனராக
இ08தேபாதிL ேசாவய" சீனா, மா2ேகாவனாேலா கய+ன ஸ
அகில"தினாேலா ஆளப)கி ற$ எ * R*வதிL எ$வத ெபா0'
இைல. வ)தைல ெபற சீனாைவ அைடவதகாக நா ச
ைட
ப3ப$ நி>சயமாக அைத மா2ேகாவட ைகயள கபதகாக அல.
சீன கய+ன 2 கசிேய சீனாவLGள ஒேர ஒ0 கசியா(. அ$
ெவறி ெபற$ அ$ =Q நா)காக: (ர எQப ேவ
). அ$
ர]ய மக'காக (ர எQப =3யா$. அல$ 4 றாவ$
அகில"தி
சாhப நாைட ஆள=3யா$. ஆனா சீன
ெவ(ஜனD;;கள
நல.காகேவ ஆசி ெசய =3P. சீன
ெவ(ஜனDகள
நல கG, ர]ய ெவ( ஜனDகள
நல கேளா)
ஒ"$ேபாவதாக வடயDகள  ம)தா
மா2ேகாவ
வ0ப"தி( கீ Iப3வதாக அைத Rற=3P. ர]யாவLGள
அவகள$ ஜனநாயக அதிகார"ைத ெபற ப , ச4க`தியL
ெபா0ளாதார `தியL அ3ைம"தைளகைள அ*"த ப தா
இ8த
ெபா$வான நல கள
அ3பைட பர8த அளவ வ,வாகபட
=3P.
பலநா)கள  ேசாவய" அர?கG நி*வபட ப  ஒ0 ேசாவய"
சவேதச ஒ றிய பறிய பர>சிைன எQ. இ8த பர>சிைன எMவா*
தTகபட ேபாகிற$ எ ப$ ?வார2யமாக இ0(. அதகாக
@"திரவதி=ைறைய இேபா$ எ னா Rற =3யா$. இ$
= பதாகேவ தTகபடR3ய அல$ தT"$ ைவகபட ேவ
3ய
பர>சிைன அல. இ ைறய உலகி பேவ* நா)க'(
RangaRakes

http://noolaham.net/project/04/378/378.htm

tamilnavarasam.com

3/14/2008

லக:

Page 79 of 88

மக'(மிைடேய அதிக,"$வ0 ெந0Dகிய ெபா0ளாதார கலாசார"
ெதாடகG காரணமாக, அ"தைகய ஒ0 ஐகிய, ?யமான அ3பைடய
ஏபட R3யதாய
ெவ(வாக வ0ப"தகதா(.
இ0ப., ெதள வான =ைறய R*வதானா ?யமான அ3பைட
எ ற அச மிக =கியமான ஒ0 அசமா(. இ"தைகய ஒ0 உலக
ஐகிய, அ8த8த நா3
மக'ைடய வ0பத( இைசவாக:
அத.ைடய ?யாதிப"திய உ*தியாக இ0கR3ய நிைலய இ8த
ஐகிய"தி.G அைவ cைழய: ெவள ேயற: R3யதாக இ08தா
ம)ேம ெவறிகரமாக அைமய =3P. நி;>சயமாக மா2ேகா வ
கடைள அதிகார"தி
கீ I இ$ அMவா* அைமய =3யா$. எ8த ஒ0
கய+ன 2) இMவா* தவர ேவெற8த வைகயL சி8திகவைல.
மா2ேகாவட உலக ேமலாதிக சி8தைன இ0பதாக R* மாைய
பாசிஸவாதிகள ள$ எதி ரசியாளகள ன$ ஒ0
க
)ப3ேபயா(.
ெவள மDேகாலியா:( ேசாவய" ய+ன ய.(மிைடேய உGள உற:
=  தேபா$ =Qைமயான சம"$வ ெகாGைக
அ3பைடயேலேய எேபா$ இ08$ வ0கிற$. சீனாவ மகG ரசி
ெவறி ெபற$ ெவள மDேகாலியா தன$ ?யவ0ப"தி
ேப, சீன
சேமளன"தி
ஒ0 ப(தியாக, தானாகேவ ஆகிவ)@ இைதேபாலேவ
=கமதியக', திேப"திய மக' சீன சேமள"$ட
இைண8$
?யாசிPைடய (3யர?களாக அைம"$வ). ேசாமி
டாD
ஆசியனரா ேமெகாGளப). ேதசிய சி*பா ைமயன"தவ மO தான
ச,சனமற நைட=ைற( சீனனகள
திட"தி எ$வத இட=
இ0கா$. அ"ேதா) எ8த ஜனநாயக (3யரசி
திட"தி.G இத(
இடமள கபடமாடா.
திற:ேகாலாக சீனா
2ேனா :
சீனாவ ஒ0 கய+ன 2 இயக"தி
ெவறி உ*திப)"தபட,
ஏைனய ஆசிய நா)கள L அைரவாசி காலன "$வ நா)களான ெகா,யா
இ8ேதாசீனா, பலிைப 2, இ8தியா ஆகியவறிL வைரவாக ரசி
ஏப) எ * நTDகG நகி றTகளா, சீனா, தேபா$ உலக ரசிகான
திற:ேகா எ * நTDகG க0$கிறTகளா?
மாேவா
உலக நிைலைமய சீனரசி ஒ0 =கியமான காரணதா . சீனரசி
=Qைமயான அதிகார"ைத ெபற$ பல காலண"$வ நா)கள
ெவ(ஜனDகG சீனாவ
உதாரண"ைத ப ப*வாகG. இேத ேபா ற
தDகG ெசா8த ெவறிையP அவகG ெப*வாகG. ஆனா
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அதிகார"ைத ைகப*வ$ எDக'ைடய உடன3யான) இல( அல
எ பைத நா
மO
) வலிP*"த வ0கி ேற . நாDகG உGநா)
P"த"ைத நி*"த வ0கி ேறா. ேகாமி
டாD(ட. ஏைனய
கசிக'ட. இைண8$ ஒ0 மகG ஜனநாயக அரைச நி*வ
வ0கி ேறா. அ"$ட
யபா.ெகதிராக எDகG ?த8திர
ேபாராட"ைத நடா"த வ0கி ேறா.
காண பDகீ ) பறி
பா அ

1936 ஜுைல 19

2ேனா :
யபான ய ஏகாதிப"திய"$( எதிரான ேபாராட"தி
தைலயாய உGநா) கடைம எ$?

ப

 ரசிய

மாேவா :
ப+]வா ஜனநாயக (ணாச"ைத ெகா
காணபர>சிைனைய மO ள>ச,ெசத

ட சீனரசி

(காண> சீ"தி0"த) எ * கடைமையேய =தலாவ$ கடைமயாக
ெகா
)Gள$. சீனாவ இ * காணபDகீ ) நிைலைம பறிய
வபரDகைள பா(ேபா$ கிராமிய (காண>) சீ"தி0"த"தி
அவசர
அவசிய"ைத பறி ஓரள: வளDகி ெகாGளலா. ேதசிய
ரசிய ேபா$ ேகாமி
டாDகி
வவசாயகG (Qவ
ெசயலாளனாக
நா
இ08ேத . 21 மாகாணDகள L Gள வபர மதிப<)(
ெபா*பாக: நா
இ08ேத .
எDக'ைடய ஆ: ஆ>ச,யபட"தகதான ச, சமனற நிைலைம
எ)"$கா3ய$. கிராமிய மக ெதாைகய 70 வQகா3ன ஏைழ
வவசாயகளாக: ("தைக( கம ெசபவகளாக: மO G
("தைக;( கம ெசபவகளாக: வவசாய";;; ெதாழிலாள களாக:
உGளன. ஏற"தாழ 20 வQகா3ன தDகG ெசா8த நில"தி தாDகேள
உQ$ பய ப)"$ ந)"தர வவசாயகளாக உGளன. ெகாGைள வ3
வாD(ேவா0 நிலபரக' மக ெதாைகய 10
வQகா3னராவ. இ8த Rட"தி பணகார வவசாயக'
இரா[வவாதிக', வ, ேசக,ேபா ேபா ற ஊைர
ெகாGைளய3ேபா0 அடD(வ.
பணகார வவசாயகG, நிலபரகG, ெகாGைள வ3 வாD(ேவாைர
உGளடகிய 10 வQகா) மக ெதாைகயனன வவசாய காணpகள 
70 வQகா) காணகைள தவச ெசா8தமாக ைவ"$Gளன. 12இ
இ08$ 15 வQகா) காணகள  ம"தியதர வவசாயகG வச உGளன.
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மக ெதாைகய 70 வQகா3னரான ஏைழ வவசாயகG, ("தைக, மO G
("தைக வவசாயகG, வவசாய" ெதாழிலாளகG வச 10 =த 15
வQகா) வவசாய காணகேள உGளன. ஏகாதிப"தியவாதிகG, ேமேல
(றிபட 10 வQகா3னரான நிலபரகG, சீன ெகாGைள
லாபம3ேபா ஆகிய இர
) அட(=ைறயாளகள னாேலேய
பரதானமாக சீனரசி உ0வாகிய$. ஆகேவ ஜனநாயக, காண>
சீதி0"த ஏகாதிப"திய"$( எதிரான ேபா ஆகிய எDக'ைடய திய
ேகா,ைககள  நா (நா3 ) மக ெதாைகய 10 வQகா)(
(ைற8;தவகள ைடேய எதிகப)கிேறா எ * நா RறிெகாGள
=3P. உ
ைமய இவகள
எ
ணைக 10 வQகா) ம)ேம
இ0(. ஏென றா
கய+ன 2 எதி ஒப8த; எ ற R)" திட"தி
கீ I தDகG
ெசா8த மகைளேய அ3ைமப)"$வதகாக, யபா.ட
இைணய இ8த
எ
ணைக( R)தலான சீனகG கா3 ெகா)பவகளாக
மாறமாடாகG.
2ேனா :
ஐகிய = னணய
நலைன க0"தி ெகா
) ேசாவய"
நைட=ைற" திடDகள LGள ஏைனய வடயDகைள
ஒ"திைவ"தி0ப$ேபால காண மO G பDகீ ைடP தாமதப)"$வ$
சா"தியபடாதா?
மாேவா :
நிலபரகள
ெப08ேதாடDகைள பறி=த ெசயா$, வவசாய
ச4க"தி
பரதான ஜனநாயக ேகா,ைகக' நிைறேவறா$ ேதசிய
வ)தைலகான ெவறிகரமான ரசிகர ேபாரா;ட"ைத
= ென)பத( ஒ0 பர8$பட ெவ(ஜன அ3பைட கடைமைப
உ0வா(வ$ இயலாத கா,ய. ேதசிய (றிேகா'கான
வவசாயகள
ஆதரைவ ெவ ெற)பத( காண பர>சிைன மO தான
அவகள$ ேகா,ைகைய நிைறேவ*வ$ அ"தியாவசியமானதா(.
2ேனா :
எQ"தறிவ ைம பறிய ெகாGைக சப8தமாக ஒ0 ?0கமான
அறிைக த0வகளா?
T
கவ ல"தT

எQ"திலான சீ னெமாழி

மாேவா :
எQ"தறிவ ைம பர>சிைனைய ெபா*"தவைர ெவ( ஜனDகள
ெபா0ளாதார கலா>சார" தராதர"ைத உய"த உ
ைமயேலேய
வ0 ஒ0 மகG அர?( இ$ ஒ0 க3னமான கடைமயல.
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கியாசிய எQ"தறிவ ைமைய அக*வதகான எDகG சDக, கவ
ஆைணயாள,
தைலைமய ஆ>ச,பட"தக ெவறிகைள
ெப*Gள$. இ$ ஒMெவா0 கிராம"திL இள மாணவகG இள
கய+ன 2)கG ெகா
ட (Qகைள அைம"$ அ8த கிராமDகள LGள
ெகா
ட (Qகைள அைம"$ அ8த கிராமDகள LGள
ஒMெவா0வ0( எQத: வாசிக: க*ெகா)"$Gள$. இ8த
ெவ(ஜன கவ நிைலயDகG; *கணகி வவசாயகளா
நி*வப) உசாக மிக கய+ன 2 இைளஞகG கவ
ேபாதிகப)கி ற$. அ8த இைளஞகG எMவத வ0வாையP
இலவசமாக அ8த பண( மன=வ8$ அள கி றன. 4 * அல$
நா ( வ0டDக'( ப  கியா சி ேசாவய" மாகாண"திLGள
வவசாயக'( பல * சீன எQ"$கG ெத,8தி0(. அத
4ல
அவகG சாதாரண கைளP, ெசாெபாழி:கைளP, எDகG
ெசதி"தாGகைளP ஏைனய பர?ரDகைளP ப3க =3P.
இ$ பறிய Gள வபரDகG ெந) பயண"தி
ேபா$
ெதாைல8$வடன. ஆனா இர
டாவ$ அைன"$ ேசாவய"
காDகிரசி
= பாக சமபகபட என$ அறிைகய
கவ"$ைறய ஏப)Gள = ேனற பறிய =Q வபரDக'
உGளன. மகG ெவ(ஜன கவ இயக ேசாவய"$களா ேபணபட
=ைறைமயான பாடசாைலகG ஆகிய இ0ப(திகள L ஏபட
= ேனற இ8த அறிைகய அடDகிPGள$.
ெஷ சி, கா ? ஆகிய இடDகள L எQ"தறிவ ைமைய
அக*வதகான ஒ0 சDக நி*வப)Gள$. இ8த மாகாணDகள
கலாசார" தராதர =  கியாDசிைய வட ெவ( (ைறவாக இ08த$.
அ"ேதா) கவ"$ைறய ெப0 பணகG இD( இ . எDகைள
எதிேநாகிPGள எQ"தறிவ ைமைய ஒழி"$க)வைத
வைர:ப)"$=கமாக இD( நாDகG சி
ெவ
"? (ல"தT
எQ"$கள லான சீன ெமாழி) ைவ ப,ேசாதி"$ ெகா
30கி ேறா.
தேபா$ இ8த =ைற எDகG கசி பாடசாைல கய+ன 2 இரா[வ
பாடசாைல, ெசKேசைன ஆகியவறி பய ப)"தப)கி றன
'ைசனா ெடலி நிய+2 நாள தழி
வேசட ப(தி ஒ றிL இ$
பய ப)கி ற$. எQ"தறிவ ைமைய அக*வதி ல"தT
எQ"$கள
பய பா) ஒ0 நல க0வயாக உத:கி ற$. சீன
எQ"$கG க*ெகாGவத( மிக: சிரமமான எQ"$கG ஆதலா
ஆரப நிைல எQ"$கG அல$ இல(வான ேபாதைன ெகா
ட ஒ0
சிற8த நைட=ைறய
4லமாக Rட ஒ0 உ
ைமயான வைள
திற மிக ெசாவள"ைத மகள ட ஏப)"த=3யவைல. தேபாேதா
அல$ பகால"திேலா ெவ( ஜனDகG =Q ைமயாக பDகள >
ெசயR3ய ஒ0 ச4க> கலா>சார"ைத உ0வாக ேவ
)மானா
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நாDகG சீன எQ"$கைள =Qைமயாக ைகவடேவ
3ய0(
எ * நகி ேறா. நாDகG இேபா$ ல"தT
எQ"$கைள
பரவலாக பய ப)"$கி ேறா. இைத நாDகG ெதாட8$ 4 *
வ0டDக'( கைடப3ேபாமானா எQ"தறிவ ைம பர>சிைன
ெப0மள:( அகறப)வ).
கீ ேழ வ0பைவ 1939 ஆ ஆ
)> ெசவய Rறபடவறிலி08$
எQதபட ப(திகG. இைவ சீனா:( ெவள ேய ஒ0 ேபா$
பர?,கபடவைல.
நாDகG ஒ0ேபா$

சீதி0"தவாதிகG அல

2ேனா :
சீன கய+ன 2 கசி, வக ேபாராட"ைத வலிP*"$ தன$
பரசார"ைத ைகவ) வட$. ேசாவய"$கைளP ைகவ)வட$.
ேகாமி
டாD கசியன$ ேகாமி
டாD அரசின$ தைலைம"$வ"ைத
ஏ*ெகா
)வட$. சா
மி
? ஐ (டாட ?
யா ெச ன
மகG பறிய 3 ெகாGைககG) ஐ ஏ*ெகா
)வட$ =தலாள "$வ
வாதிகள ன$ நிலபரகள ன$ ெசா"$கைள பறி=த ெசவைத
நி*"தி வட$ ேகாமி
டாD ப(திகள  2தாபன பணகைளP
பர>சார ேவைலகைளP (ெவள  பைடயாக>) ெசவைத நி*"திவட$.
சீன கய+ன 2)கG தேபா$ ச4க ரசியாளகG அல.
ெவ*மேன சீதி0"தவாதிகG நைட=ைறகள L இலசியDகள L
அவகG ப+]வாகG தா
எ ப$ ெப0பாலான மகG தேபா$
க0$கி றன. இ$ பறி" தDகG க0"$ எ ன?
நாDகG எேபா$ேம ச4க ரசியாளகG தா . நாDகG ஒ0ேபா$
சீதி0"தவாதிகG அல. நாDகG ஒ0ேபா$ சீதி0"தவாதிகG அல.
சீனசிய
ேகாபா3 இர
) பரதான இல(கG உGளன.
=தலாவ$ இல(, ஒ0 ேதசிய ஜனநாயக ரசிகான பணகைள
நிைறேவ*வைதP ஒ0 அசமாக ெகா
)Gள$. இர
டாவ$
ச4கரசி. இர
டாவ$ அச க;டாய சாதிகபடேவ
).
=Qைமயாக> சாதிகபடேவ
). தேபா$ ரசி, தன$ இல(கள 
ேதசிய, ஜனநாயக அசDகைள ெகா
)Gள$. ஆனா ஒ0 (றிபட
காலகட"$( ப  அ$ ச4க ரசியாக மாறப). சீன ரசி
ேகாபா3
ச4க ரசிகர அச தேபா$Gள உ0வாவ$ எ ற
நிைலயலி08த நிைலெப*வ$ எ ற நிைல( மாறமைடP தேபாைதய கட"தி எDகG பணகG ேதாவய =3வைட8தா
ச4க ரசிகான வைரவான வாகG இலா$ ேபாவ).
=றிய3" தா(தLகான தயா நிைல
2ேனா :
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நT
டகால இQ"த3ேபா எ ற உDக'ைடய ேகாபா3 ப3
தேபா$ சீனகள
எதி நிைல எ8த கட"தி உGள$. இ8த
கட =)கைட நிைலைய அைட8$ வடதா?
மாேவா :
ஆ ேபா ஒ0 =ைடகைட நிைலயதா
உGள$. ஆனா இதி
சில தைகைமகG உGளன. திய சவேதச =ைறய
@Iநிைலய
கீ I
யபான ய,
நிைலைம ெவ( சிரமமானதாக ஆகி ெகா
30(
@Iநிைலய, அேத ேவைள சீனா அவக'ட
சமாதான"ைத
ேகாரமாடா$ எ ற நிைலைமய, ேபா ஒ0 =ைடகைட
நிைலயதா
உGள$. (எDகைள ெபா*"த வைர) இத
ெபா0G
=றிய3" தா(தL(" தயாராகேவ
) எ பேதயா(.
ராஜி ேசாவய" ஒப8த பறி :2ேனா :
ேசாவய" - ெஜம
ஒப8த ைக>சா"தான$ பறிய உDகG
க0"$கைள ப3"ேத . ஐேராபய P"த"தி.G ேசாவய" ஒ றிய
இQகப)வகான சா"தியR* இைல நTDகG க0$கி றா ேபால
ெத,கி ற$. நாஜி ெஜமன ெவறிைய ெந0கமா ேபால"
ேதா றினாLRட, தா
தாகபடாதவைர ேசாவய" ஒ றிய
ெதாட8$ ந)நிைல வகி( எ * நTDகG க0$கி றTகளா?
மாேவா.
ேசாவய" ஒ றிய இ8த P"த"தி பDேககா$ ஏென றா இ0
ப(தியன0ேம ஏகாதிப"தியவாதிகG. இ$ ெவ*மேன ெகாGைளயகள
P"த. இ0ப(தியL நியாய நTதி இைல. இ0ப(தியன0 வL>
சமநிைலைய" தDகG பக ெப*ெகாGள ேபாரா)கி றன.
இ0ப(தியன0ேம பைழயானவகG. இ"தைகய P"த"தி ேசாவய"
ஒ றிய ஈ)படா$ அ$ ந)நிைலேய வகி(, தேபாைதய ஐேராபய
P"த"தி
=3ைவ ெபா*"தவைர ெவறிெபற வலரசா (அ$
ெஜமன யாக இ08தாL ச,, இDகிலா8தாக இ08தாL ச,) தன(
ஏபடR3ய அ>?*"த பறி பயபடமாடா$. எேபாதாவ$
ேசாவய" ஒ றிய தாகபடா அத( பேவ* நா)கள ன$
ஆதர: இ0(. அ"ேதா), காலன "$வ அைர காலன "$வ நா)கள
ேதசிய சி*பா ைம மகள
ஆதர: கிைட(.
ஹில0டனான ேசாவய" ெபா0ளாதார
ஒ"$ைழ பறி :நா
= னதாகேவ, மாேவா பாைவய)வதகாக எQதபட
ேகGவகள
நT
ட ப3ய ஒ ைற ெகா)"தி08ேத . இ8த
RangaRakes

http://noolaham.net/project/04/378/378.htm

tamilnavarasam.com

3/14/2008

லக:

Page 85 of 88

கட"தி இ8த ப3யL( அபாபட ஒ0 ேகG;;;வைய
ேகேட . ப,"தான யா, பரா 2 ஆகியநா)கைள ேபா ேற
ெஜமன P ஒ0 ஏகாதிப"திய நாெடா ;றா, ர]யாவ பா,ய அள:
ேசமிபாக உGள எ
ெண ஏைனய P"த 4லகDகைள ெஜமன (
ெகா)"$ உத: அள:( ெஜமன ய
ஏகாதிப"திய $ணகர
நடவ3ைககள  ஏ
ேசாவய" ஒ றிய பD( பறேவ
) எ *
ேகேட . சாகாலின  யபா.( எ
ெண வயகைள, ர]யா ஏ
ெதாட8$ ("தைக( வட ேவ
) அல$ யபா.( மO
ப3( உ,ைமகைள வழDகேவ
)? மO ப3 உ,ைம யபா.( ஒ0
ெப,ய ெசா"தாக இ0பேதா) அ$ ெப0மள: மO கைள ஏ*மதி ெச$
அத
4ல அ8நிய நா)கள  =தலO )கைள> ெச$ அ8த பண"ைத
ெவ3ம08$ ெபா0கைள வாDக பய ப)"$கி ற$. அத 4ல
அைத காலன "$வ நாடான சீனாவ
ேதசிய வ)தைல இயக"$(
எதிராக ஒ0 ெகாGைள கார ஏகாதிப"திய P"த"ைத அ$ நட"$கி ற$.
இ$ மிக: சிகலான ஒ0 ேகGவ எ * மாேவா பதிலள "தா. இ8த
ெகாGைகய
=3ைவ ஒ0வ கா[வைர இத( பதிலள க
=3யா$ எ றா. எ8த அ3பைடய
கீ I ேசாவய" ஒ றிய
யபா.( எ
ெண வபைன ெசகி ற$. எ ப$ தன("
ெதள வாகவைல எ * அவ Rறினா. ெஜமன ேகா P"த
தளவாடDகG எதைனP வபைன ெசயவைல. சாதாரண
வக"ைத ேப[வ$ அ8த நாைட P"த"தி
பDகாள யாக
ஆகவைல.
தேபாைதய நவன
T
P"த"தி, ஒ0 ச
ைடய) நா)( அத
டாDகிக'( வமானD;;க'( எ,ெபா0G வபத(
டாD;;கிகைளP வமானDகைளPேம ேநர3யாக வபத( இைடய
ஏ$ வ"தியாச இ0கி றதா எ ற நா
ேகேட . P"த"$கான
4ல ெபா0கைள அெம,க யபா.( ப"திய பைடெய)(
அெம,கா: ஒ0 பDகாள யாக Rறப)கி ற$. இேத வைகயான P"த
4லெபா0கைள யபா.( ெஜமன ( வழD( ேசாவய"
ஒ றிய @ ஐேராபாவ ெஜமன ய
ஏகாதிப"திய P"த"திL,
ஆசியாவ யபான
P"த"திL பDகாள யல எ * எப3
Rற=3P.
P"த 4ல ெபா0கG வக"தி(, P"த தளவாடDகG
வக"$;(மிைடேய அதிக ேவ*ைம இைல எ * மாேவா ஒ"$
ெகா
டா. இதி க0"$ெக)க ேவ
3ய வடய எ னெவ றா
இேபா$ ேகGவ(,யதாக உGள இ8த நா) உ
ைமயேலேய
வ)தைலகான ரசிகர P"தDக'( ஆதர: த0கி றதா? ஒ றிய
யா பக நிகி ற$ எ ப$ ேகGவகிடமிலாத ெதள வான வடயேம.
1925 27 ஆ ஆ
)க'( இைடேய சீனாவ இட ெபற ரசிகர
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ேபாக'( வைன"திற.Gள உதவகைள ேசாவய" ஒ றிய ெசத$.
2ெபய.( சீனா:( அ$ தேபா$ உத:கி ற$. ேசாவய"
ஒ றிய எேபா$ நியாயமான ரசிகர ேபாகள
பகேம
சா8தி0(. ஆனா ஏகாதிப"திய P"தDகள  யா பக= ேசரா$.
அ"ேதா) ச
ைடய) எ8த ப(தியன0ட. அ$ வழைமயான
வ"தக"ைத ேப[.
ேபால8$ பர>சிைன பறி :மாேவா :
ேபால8$ மO தான நாஜி பைடெய) ேசாவய" ஒ றிய"$( இ8த
பர>சிைனைய ஏப)"திய$. நாஜி அட( =ைற( =Qேபால8$
மகைளP இைரவாக வ)வதா அல$ கிழ( ேபால8;தி உGள
ேதசிய சி*பா ைமயனைர வ)வபதா எ பேத அ8த பர>சிைன.
இர
டாவ$ ெசயபா) நைட=ைறைய ேசாவய" ஒ றிய
ேத8ெத)"த$.
கிழ( ேபால8தி 80 லச ைபேலா ர]யகG, 30 லச
உேரான யகG வாQ பா,ய பரேதச உGள$. இ8த பரா8திய,
பெர2 - வேடாD2 ஒப8த"தி
அ3பைடய அத(
ச மானமாக இைணய நாடாக ேசாவய" ேசாஷலிச (3யர?கள லி08$
வலி8$ ப)Dகிெய)கபட$. அ"ேதா) இ$ பேபா(வாத ேபால8$
அரசி
ேமலாதிக"தி
கீ I வ8$Gள$. இ * பலவனமாகேவா
T
இைணயநாடாகேவா இலாத ேசாவய" ஒ றிய தன$ ெசா8த
பரா8திய"ைத மO ள எ)"$ ெகா
) அவகைள ?த8திர ெபற
ைவ"$Gள$.
தன$ சக தைலவகைள மாேவா கIகி
பாேவா அ

றா :

1936 ஜுைல 25

ெந) பயண பறிய தன$ வபர (றிக'( ஒ0வைக
=3:ைரயாக இ8த பயண"தி
ெவறிகரமான நிைறேவற"தி(
கசிய
ச,யான தைலைம"$வ தா
காரண எ * மாேவா
R*கி றா. அ"ேதா) 18 ேதாழகைள தன யாக ெபய (றிப)
கா)கி றா. இ8தவடய அவர$ பரதான வபர(றி( சிறி$
வரலாைற" ெதாடைடய அகைற(,ய வடயமாக இ0பதா அைத
இD( த0கி ேற . இ8த ெபயகைள எ8த வ,ைசய மாேவா த8தா
எ ப$ அMவள: அகைற( உ,ய வடய அல. ஆனா அ8த
ப3யலி இடெபற ெபயகைள உைடயவ;;கைள எதி"$ மாேவா
சமO ப"தி ேபாரா3னா. எ ப$ அேதேபா * இ ப3யலி இட
ெபேறாைர எதி"$ மO
) ேபாரா)வா எ ப$ அ"$ட
அவகG
ெபய இப3யலி இ08$ அகறப) எ ற உ
ைமதா
க0"தி
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3ய வடயமா(.

மாேவா :
கசிய , ேதாக3கபட =3யாத த ைமகான மெறா0 காரண
மன த வளDகள
ரவகர கசி ஊழியகள
சாதாரணமான திறைம,
ைத,ய, வ?வாச ஆகியைவ ஆ(. ேதாழகG @ேட, வாDமிD ேலா ,
@ எ
லா, ேபா(, வாD சியா சியாD, ெபD ேர ஹி வாய, ேலா மா ,
ெடD பா சியாD யD, ? ஹா$D, ெச
P , லி
பயாM, சாD (ேவா
ராM, சியா ேக அ"ேதா) ரசிகாக உயைர அள "த ேமL பல
தைலசிற8த ேதாழகளாகிேயா இதி அடD(வா. இவகG அைனவ0
ஒ0 இலசிய"$காக ஒ0வ0ேக பண,8$ ெசKேசைனையP
ேசாவய" இயக"ைதP உ0வாகி உGளன. இவக' இன வர
இ0பவக' எDகைள இ*தி ெவறி( அைழ"$> ெசவாகG.
வரலா* ஏ)கள  எQதபட சீன நா3
3000 ஆ
) வரலாறி
மாேவாவ
சாதைனகள  ெதா( ெப0பாL ஒ0 தன "$வ
ெக
டதா(. ஏைனேயா வவசாயகள
=$கிNL (திைர சவா,
ெச$ பதவ( வ8$வ) அவகைள> சகதியேல ைக கQவ>
ெச றி0கி றன. மாேவா அவகைள நிர8தரமாக" தைலநிமி8$
நிகைவக =ைன8தா. அவ ஒ0 சி8தைனவாதி ேபாவர,
T
அரசியவாதி, ேகாபாடாள. கவஞ, வ"வ" கவ உGளவ. ரசிைய
அழிபவ - உ0வா(பவ மன த (ல"தி
4 இ ஒ0 பDகினைர
QDகி எ)"$ ஏIைமய உழ ற அ8த வவசாயகைள ஒ0 பலமிக
நவன
T
இரா[வமாகி நT
டகாலமாக பள:ப) கிட8த ஒ0
சாரா>சிய"ைத உ0வா;கிய ஒ0 இயக"$(" தைலைம தாDகியவ.
மாேவா ெசLப3யாக R3ய சீன" ேதைவக'(
அபலாைஷக'( ஏறதாக ஒ0 சி8தைன ேபாைக உ0வாகி
வழDகியவ அவ. பல லசகணகாேனா0( வKஞான ெதாழிcப
பயசிையP ெவ(ஜனDக'( எQ"தறிைவP ெகா
) வ8தவ
அவ. நவன"$வமான
T
ெபா0ளாதார"$( அ"திவாரமிடா அவ.
உலக"ைத ஆடR3ய அ[சதிைய சீனகள
ைகக'( ெகா
)
வ8தவ. அச சீனாவ ?ய ெகௗரவ"ைத மO )" த8தவ. அவ, சீனாவ
மO தான பய"தினாேலா அல$ ப,வரக"தினாேலா சீனா:( உலக
ம,யாைதைய ெப*"த8தவ அவ. உலக"தி
மிக ஏIைமயான மிக
ஒ)கபட மகைள ரசி ெசய"$ணய ைவ(மள:( ?ய
நபைகைய ஏப)"தியவ அவ. அவர$ ெவறிகரமான வழி=ைறைய
மாற =ய றறவக'( வ) ெகா)க மாேவா ம*";;ததி
ஆ>ச,யப)வத( எ$: இைல.
1970 3சப, மாேவா:ட
ப<கிDகி உGள அவ வ3
T
இ8த
லாசி,ய அவ0ட
5 மண"தியாலD;;கG உைரயா3னா. மாேவா நல
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உட நிைலய அேபா$ இ08தா. ஆனா ரசிய
ெப*ேப*கG
பறி அவ தேபா$ தி0தியைட8தராக காணபடவைல.
மி
அ

 வ3வைம : தி. ேகாபநா" (2007)
ைமய மாற : 2007

RangaRakes

http://noolaham.net/project/04/378/378.htm

tamilnavarasam.com

3/14/2008

