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மா��சீக ெலன ன ச"தி �திய ப3 நிைல வள�>சி�( சீன� �ர�சிய� 
அ.பவDகைள த(8த களமாக அைம8த$. அதைன வள�ப)"தி 
=ென)"ததி� ேதாழ� மாஓேச$Dகி வரலா�ைற� பா"திர� 
மக"தான$. அவர$ பDகள �� தன ேய சீன ேதச"தி�( ம�)� 
உ,யத*. உலக� பா�டாள  வ��க"தி�(� ச�வேதச க�ய+ன 2� 
இய�க"தி�(� ெப*மதி மி�க ெபா�கிசமாக அைம8த$. ேம�கி� 
ேதா�ற� ெப�* ரஷிய��ர�சிய� ஊடாக கிழ�( உலகி�(G �(8த 
மா��சிச ெலன ன ச"ைத� ைகேய�*� பா$கா"$ அதைன> சீன நா�3 
வ�ேஷச நிைலைமக'�( ஏ�ப ப�ரேயாகி"த ெவ�றி க�ட 
நைட=ைறைமக'�( 4ல� �ேமைல� கா�ைற கீைழ� கா�* ேமவ� 
நி�(��� நிைல�( உ8$வ�ைச ெகா)"தவ� ேதாழ� மா ஓ. ேச $D ஆவா�. 

அவர$ த"$வா�"த அரசிய� நைட=ைற வழிகா�ட�கG இ*� நம$ 
நா) ேபாற 4றா� உலக நா)கள  மO�சி�( ஒள  மி(8த 
வழிகா�3யாக இ08$ வ0கிறன. 
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அ"தைகய மாேமைதய� ��றா�) நிைன: (1893 � 1993) இM 
ஆ�டா(�. 3ச�ப� மாத� 26ஆ� திகதி அவர$ ப�ற8த தினமா(�. அவர$ 
��றா�) தின நிைனவாகேவ இ8�� ெவள வ0கிற$. மா ஓ ேச ப�றி 
அவர$ கால"தி� ெவள ய�ட�ப�ட உலக� �கIெப�ற �லி� இ08$ 
ெமாழியா�க� ெச�ய�ப�டேத இ8�லா(�. எ�ஹா�2ேனா எற 
=�ப$ வய$ைடய அெம,�க� ப"தி,ைகயாள� 1937 ஆ� ஆ�3 மா ஓ 
ைவP� ஏைனய சீன� க�ய+ன 2� க�சிய� தைலவ�கைளP� ச8தி"$ 
ேசக,"த அ,ய தகவ�கைள ஒ* திர�3 �சீனாவ� மO$�� ெச8தாரைக 
எ.� �லிைன எQதி ெவள ய��டா�. சீன ம�கள  நமதி�ப�ைனP� 
சீன� க�ய+ன 2� க�சி" தைலவ�கள  ந�ப��ைகையP� ெப�ற 
எ�ஹா�2ேனா ப�றி சில வா�"ைதகG R*வ$ அவசிய�. 
 

எ�ஹா�2ேனா அெம,�க� ப"தி,ைகயாள� அவ� மா ஓ ைவ 
ச8தி�பத�( =பாக ஏQ ஆ�)கG வைர சீனாவ�� தDகிய�08$ சீன 
ேதச� ப�றிய பல வ�டயDகைள� ப3"$ வ8தா�. ெயசிD ப�கைல� 
கழக"தி� ஒ0 வ�,:ைரயாளராக:� கடைம �,8தி0�கிறா�. �சி�கா�ேகா 
,ப�ய+��, �ல�ட ெடய�லி ஹர���� ேபாற ப"தி,ைகக'�( ஆசிய� 
ப�ரதிநிதியாக:� கடைமயா�றிய�0�கிறா�. 
 

இர�டாவ$ உலக P"த"திேபா$ �ச�றேட ஈMன D ேபா2��� 

ப"தி,ைகய� இைண ஆசி,யராக:� P"த நி0பராக:� 
இ08தி0�கிறா�. P"த"தி ப�ைனயகால� ப(திய�� சீனா, இ8தியா, 

ேசாவ�ய"ய+ன ய ஆகிய நா)கைள� ப�றிய தகவ�கைள" த0வதி� 
�லைம ெப�ற ப"தி,ைகயாளராக" திகI8தா�. எ�ஹா�2ேனா பல 
��கைள எQதிPGளா�. அவ�*G �ஆசியா:�கான சம���, �ம�கG எம$ 
ப�க��� �ஆர�ப"ைத ேநா�கிய பயண��� �இைறய ெசKசீனா�� �ஆ�றி 
ம* கைர�� ஆகிய உGளடD(�. 2ேனா:� அவர$ மைனவ�P� பல 
ஆ�)கG சீனாவ�� வாI8தன�. சீன ெமாழிைய 2ேனா ?�றறி8$ 
ப�ேவ* தகவ�கைள ஆதாரப+�வமாக� ெப�*� ெகா�டா�.  

சீன ம�கள  ேபாரா�டDகைள ந( வ�ளDகி�ெகா�) அத 
தா�கDகைளP� ம�)மறி ஏ�ப�ட இ0�(� மா�றDகைளP� அவரா� 
ெதள வாக உலகி�( எ)"$� Rற=38த$. 
 

=�ப$கள � சீன� க�ய+ன 2�)�கைள �சிவ�� வழி�பறி� 
ெகாGைள�கார�கG�� என ஏகாதிப"திய ப��ேபா�(வாதிகG ப�ர>சார� 
ெச�$ வ8தன�. இ"தைகய @ழலி� சீன� க�ய+ன 2� தைலைம� 
ப<ட"$ட ேம�க"திய ப"தி,ைகயாள�கேளா அரசிய� அவதான கேளா 
ெதாட�� ெகாGள =3யவ��ைல. அைறய காலக�ட"தி� சீனாவ�� 
இட� ெப�*வ8த �ர�சிகர� ேபாரா�ட� ப�றிய உ�ைம" தகவ�கைள 
ேம�(லக ம�கG ெப�*� ெகாG =3யா$ இ08த$. இ"தைகய @ழலிேல 
எ�ஹா�2ேனாவ� பDகள �� =�கிய"$வ� ெப�*�ெகா�ட$. அவ� 
ஒ0 பDகள �� =�கிய"$வ� ெப�*�ெகா�ட$. அவ� ஒ0 மன>சா�சி 
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பைட"த ேந�ைமயான அெம,�க� ப"தி,ைகயாள� எபைத வரலா* 
அைடயாள�ப)"திய$. 
 

1936 இ� சீன� க�ய+ன 2� க�சிய� தைலயக� அைம8தி08த 
�ர�சிகர> ெச8தள"தி�( 2ேனா ெசறைட8தேபா$ சீன� க�ய+ன 2� 
க�சி தன$ பதிைன8தாவ$ வயைத அைட8தி08த$. ய�பான ய�களா� 
=�*ைகய�ட�ப�308த வடேம�(> ெச8தள"தி�( செய�ெச 
அ�ைமய, சிபா�?ட ய+ மாத"தி� எ�ஹா�2ேனா �ற�ப�டா�. 

க�ய+ன 2)க'ட ஓ� இல�கிய =னண��( ெகாGைளயளவ�� 
தயாரா� இ08த காரண"தினா� அMேவைள சியான � நிைல 
ெகா�308த மK@,ய� பைடய�ன, ஒ"$ைழ��ட 2ேனா 
எ�ைலைய� கட8$ க�ய+ன 2� தைலநகரான பாஓ அ ெசறைட8$ 
அD( தைலவ� மா ஓ ேச $Dைக> ச8தி"தா�. 
 

எ�ஹா�2ேனா நா( மாதDகG சீன� க�ய+ன 2�)கள ; 
ெச8தள"தி� தDகிய�08தா�. அMேவைள ேதாழ� மா ஓ வ�ட� இ08$ 
ப�ேவ* தகவ�கைளP� ெகாGைக வ�ள�கDகைளP� கல8$ைரயாட�, 

ேபாறவ�றி 4ல� ேசக,"$� ெகா�டா�. பல இர:கG க� வ�ழி"$ 
மா ஓ :டனான ேப�3ைய 2ேனா ெப�*�ெகா�டா�. இ>ச8தி��� 
ஏைனய தைலவ�க'டனான ெதாட��க'� 2ேனாவ��( =�றிL� 
�திய அ.பவமாக அைம8த$. மா ஓ. வ� வாI�ைக� (றி���கைள 
அவ,டமி08$ ெப�*�ெகா�டைம மிக =�கிய"$வ� வா�8ததா(�. 

தம$ ெசா8த வாI�ைக�( =�கிய"$வ� ெகா)�பைத வ�0�பாத 
நிைலய�L� Rட அைறய ேதைவ க0தி மாஓ தன$ வாI�ைக� 
(றி��கைள 2ேனாவ�ட� எ)"$�Rறினா�. அேத ேபா* ஏைனய 
தைலவ�கG ப�றிய வ�பரDகைளP� 2ேனா ேசக,"$� ெகா�டா�. 
 

1936 ஆ� ஆ�) ஒ�ேடாப,� ேம�ப3 ெச8தள"தி� இ08$ தி0�ப�ய 
2ேனா தா ேநர3யாக� ெப�ற தக�கைளP� வ�பரDகைளP� 
ெதா("$ 1939 ெப�ற தகவ�கைளP� வ�பரDகைளP� ெதா("$ 1939 

ய+ைலய�� தன "$:� மி�க ஒ0 �லாக எQதி =3"தா� அ$ேவ 
�சீனாவ� மO$ ெச8தாரைக�� எ.� �கI ெப�ற ஆDகில �லா(�. 

=த� தடைவயாக சீன� க�ய+ன 2)�கG ப�றிP� தைலவ� மா ஓ $D 
ம�*� தைலவ�கG ப�றிP� ெதள வான ஒ0 சி"திர"ைத இ8�� 
உலகி�( வழDகிய$ சீன� க�ய+ன 2)கள  உனத ேநா�க"ைதP� 
அவ�கள$ வ Tர�, தியாக� அ��பண��� மி�க ேவைல =ைற எபன 
ப�றிய உண�:� உண�>சிP� மி�க ப�கDகைள இ8�� உலகி�( பட� 
ப�3"$� கா�3ய$. ஏகாதிப"தியவாதிக'� ப��ேபா�( ச�திக'� தம$ 
ெகாGைள"தனமான ?ர�டைலய� அத�கான ெகாUரDகைளP� 43 
மைற"$ க�ய+ன 2)கைள� �பயDகரவாதிகG�� �பலா"காரவாதிகG�� 

�இர"தெவறி ப�3"தவ�கG�� எ* கா�3 நிற ேவைளய�� அதைன 
=றிய3�(� ஒ0 ேநர3> சா�சியாக 2ேனாவ� க�)ைரகG 
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அைம8தன எதி�கால"தி� சீனக� க�ய+ன 2� இய�க"தி�( உலகி�( 
கிைட�க�R3ய ஆதரவ��(� =�கிய"$வத�(� இ8�� 
ஆர�ப"$ைணயாகிய$. இ$ ஒ0 வரலா�*� (றி�� எபதா� 
ம�)மறி சீன� க�ய+ன 2� க�சிய�� தைலவ� மா ஓ வ� 
ெதள வான திைச மா��க"ைதய� ?�3�கா�3 நிற$. 
 

இ"தைகய =�கிய"$வ� மி�க �சீனாவ� மO$ ெச8தாரைக�� �லி 
நாகாவ$ அ"தியாயமாக அைம8$Gள �ஒ0 க�ய+ன 23 
உ0வா�க��� எற ப(திேய தமிழா�க� ெச�ய�ப�) இ8�� உ0வ� 
ெப*கிய$ க�ய+ன ச� - க�ய+ன 2)கG ப�றிய எதி�நிைல� ப�ரசாரDகG 
=)�கிவ�ட�ப�)Gளன இைறய @ழலி� இ$ேபாற ��கள  
ேதைவ மிக அவசியமானதா(�. 
 

இ8�லிைன மா ஓ ேச அவ�கள  ��றா�) நிைன: நா�கள ேல 
ெவள ய��) உத:மா* �திய ஜனநாயக� க�சி உம$ �திய Wமி 
ெவள ய<�டக"ைத� ேக�)� ெகா�டத�( இணDக இதைன �� 
உ0வ�� ெகா�) வ0கிேறா�. இதி� ெப0 மகிI>சிP� ெகாGகிேறா�. 

 

இ8�லிைன தமிழா�க� ெச�த எ2. இ8திர அவ�க'�(� அத�( 
உதவ�ய ஏைனய ேதாழ�க'�(� நா� நறிPைடவ�கG. இதைன 
எ�=டனG இைண8$ ெவள ய�)� ச:" ஏசிய ��2 
நி*வன"தின0�(� அழ(ற அ>சி�)" த8த அ>சக உ,ைமயாள� 
ஊழிய�கG அைனவ0� நறி R*கிேறா�. 
 
117, ெச அ X2 கீைழ"ெத0, 
=க"$வார� 
ெகாQ�� � 15, 
இலDைக 
20 � 12 � 1993 
 
=க:ைர 
 

ச�வேதச க�ய+ன ச இய�க"தி உன" தைலவ�களாக க0த�ப)� 
மா��2, ஏ�ெக�2, ெலன  2ராலி ேபாறவ�க'�( அ)"தப3யாக 
வ�ளDகிய தைலவ� மாேவா அவ�கள  �றாவ$ ஜனன தினமாகிய 1993 

3ச�ப� 268 திகதிைய நிைன: R*=கமாக மாேவாவ�; வாI�ைக 
வரலா�ைற தமிழி� உDக'�;(" த0வதி� மகிI>சியைடகிேறா�. 

மாேவாைவ� ப�றிய தகவ�கைள உGளட�கிய ெவள ய<)கG 
ெப0மளவ�� ப�ேவ* ெமாழிகள � ெவள வ8$Gள ேபாதிL� தமிழி� 
அMவாறான ெவள ய<)கG வ8தனவா எப$ ேகGவ��(றிேய. ேதசிய� 
ப"தி,ைககG எ* Rறி�ெகாG'� தமிழி� ப"தி,ைககள � ெவள வ8த 
� ெவள வ0� க�)ைரகG, ெச�திகG ெப0�பாலானைவ மாேவாவ� 
சாதைனகைள ெகா>ைச�ப)"$பைவயாக:� தி,�ப)"$பைவயாக:� 
இ0�கிறன. 
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தைலவ� மாேவாைல நிைன: R*�ெபாQ$ அவ� சாதி"தைவ எைவ, 

அவ� எ"தைகய @Iநிைலகள � இவ�ைற> சாதி"தா�. அவ� 
சீனம�க'�(�, உலக ம�க'�(� கா�3>ெசற பாைத என 
எபவ�ைற நா� க�*ண�8தா� ம�)ேம நம$ நா�3L� ஒ0 
?ர�டல�ற, இன அட�(=ைற இன�பா(பா) அ�ற சகலம�க'�(� 
சம"$வமான ?ப<�சமான ம�கG ச=தாயெமாைற� க�3ெயQ��� 
பண�ய�� =ேன*வத�( அ3"தள� அைம"தவ�களாேவா�. 
 

ஏைனய க�ய+ன 2� தைலவ�க'ட ஒ�ப�)ைகய�� தைலவ� மாேவா 
அவ�கG மா��சிச - ெலன ன ச"ைத மிக:� இல(வான =ைறய�� 
சீனாவ��(� உலகி�(� வ�ளDகினா�. சீனாவ�� ஒ0 ச�திமி( 
க�ய+ன 2� க�சிைய உ0வா�கி, அத தைலைமய�� ஒ0 
க�)�பாடான வ�)தைல� பைடைய உ0வா�கி, ப�ேவ* 
க0";$�கைளP�, ெகாGைககைளP� ெகா�308த ம�கைளP� 
கா�சிகைளP� ெபா$ எதி��ெகதிராக ஒ0பர8த ஐ�கிய =னண� 4ல� 
அண�திர�3" ஏகாதிப"திய"ைதP�, ப�ர�"$வ"ைதP�, தர( 
=தலாள "$வ"ைதP� இ*திய�� ேதா�க3"தைம ஓ� அள�ப,ய 
சாதைனயா(�. 
 

ஒ0 நT�ட ம�கG P"த"தி�( ேதைவயான 4ல உபாயDகைளP�, 

த"திேராபாயDகைளP� வ("$ கிராமDகைள =தலி� வ�)வ�"$ 
இ*திய�� நகரDகைள ைக�ப�றி =Q" ேதச"ைதP� வ�)தைல ெச�$ 
ம�கG ஜனநாயக"ைத ஏ�ப)"திய$ ம�*ெமா0 சாதைனயா(�. 
 

அைர�காலன "$வ அைர நில�ப�ர�"$வ நாெடாறி� சகல ஏகாதிப"திய 
வ�ேராத ச�திகைளP� க�ய+ன 2� க�சிய� தைலைமய� கீI 
ஐ�கிய�ப)"தி ஜனநாயக �ர�சிைய ெவெற)"$ அத 
அ)"தக�டமான ேசாஷலிச"ைத ஏ�ப)"த வழிவ("தைம 
வ�)தைல�காக� ேபாரா)� அைன"$லக ம�க'�(� ஒ0 பாடமாக 
அைமகிற$. 
 

சீனாைவ ?யசா�ப� 4ல� ஒ0 பல� மி�க ேசாஷலிச நாடா�க 
நடவ3�ைக எ)"தைம, ேசாவ�ய"ய+ன ய தைலைமய�� உலக 
க�ய+ன 2� இய�க"தி� உ0ெவ)"த நவ Tன தி,� வாத"தி�( எதிரான 
ேபாரா�ட"ைத = எ)"தைம எபன 4ல� மா�சிச� 
ெலன ன ச"ைதய�, �ர�சிகர இல�கியDகைளP� வள�"ெத)"$ உலகி 
அட�கிெயா)�க�ப�ட ம�க'�( வழிகா�3யாக மாேலா வ�ளDகினா�. 

 

இலDைக வாI தமிI ம�கG எ*� இ�லாத இன ஒ)�(=ைற�( 
ஆளா�க�ப�) ேப,னவாத� ேபா�( அத உ>ச�க�ட"ைத அைம8$Gள 
இMேவைளய�� இ8த நா�) ம�கள  இன�ப�ர>சிைன�கான தT�:�( 
என வழிெயபைத மாேவா அவ�கG கா�3ய பாைத 4லேம 
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க�*�ெகாGள =3P�. இலDைகய� இன�ப�ர>சிைன�கான தT�: தமிI 
ம�கG பார�ப,யமாக வாQ� வட�;(� - கிழ�கி�( ?யா�சி அைம�� 
வழD(வத 4லேம சா"தியெமன �திய � ஜனநாயக க�சிP� அத 
=ேனா3யான க�ய+ன 2� க�சிP� 1955 இ� இ08ேத வலிP*"தி 
வ8$Gளன. இனDகG யா:� சமமானைவ எற நிைலபா�3ேலேய தT�: 
ஒ* அைமய ேவ�)�. 
 

சீனாவ�� அரசிய� அைம�ப� =க:ைரய�ேலேய சீனா பல இனDகைள� 
ெகா�ட ஒ0 நா) என� (றி�ப�ட�ப�)Gள$. இனDகG யா:� 
சமமானைவ எ*� ஒ0 இன� ேவ* ஓ� இன"ைத அட�க�படா$ 
என:� தி�டவ�டமாக" ெத,வ��க�ப�)Gள$. 
 

சீனாவ� சி*பாைம இன"தவ�கG =Q> சன"ெதாைகய�� 8.04 

வ Tதமானவ�கG ம�)ேம இ8த 8.04 வ�த"தின0G 55 இனDகG உGளன. 

ெப0�பாைம இன"ைத> ேச�8த மாேவா அவ�கG ெப0�பாைம 
ஹா இன"தி தைலவராக ம�)ம�லாம� சீனாவ� சகல இன 
ம�கள  ஒ�ப�ற தைலவராக:�, உலகி சகல அட�கி ஒ)�க�ப�ட 
ம�கள  தைலவராக:� வ�ளDகினா�. 
 

சீனாவ� யதா�"த"தி�;( ஏ�வைகய�� சி*பாைம இனDக'�கான 
?யநி�ணய உ,ைமைய உ"தரவாத� ப)"$� வைகய�� ?யா�சி 
அைம��கைள உ0வா�கியத 4ல� இனDக'�கி;ைடேயயான 
ஐ�கிய"$�( வழி சைம�க�ப�ட$. 
 

சீனாவ�� சி*பாைம இன"தவ�கG சன"ெதாைகய�� 8.04 வ Tத� 
ம�)ேமெயற ேபாதிL� ?யா�சி அைம���கG வழDக�ப�ட 
ப�ரேதசDகள  நில�பரபான$ 624 (அ*ப"திர�) வ Tத�) எப$ 
(றி�ப�ட"த�கதா(�. வட�( � கிழ�( இைண8த ?யா�சி�( எதி���" 
ெத,வ��(� ப�"தலா�ட�கார� சீனாைவ� பா�"$ தம$ நிைல�பா�ைட 
மா�றி� ெகாGவா�களா? 
 

சீனாவ� சி*பாைம இனDகைள கி�ட� ெச�P� அவமான� ெச�P� 
=கவ,கG, இட�ெபய�கG, (றிய<)கG யா:� =Q>சீனாவ�லி08$� 
அக�ற�பட ேவ�)ெமற க�டைளைய சீன ம"திய அரசாDக� 1951 ஆ� 
ஆ�3ேலேய வ�)"தி08த$. சகல அரசாDக அைம��கள L� சகல 
சி*பாைம இன� ப�ரதிநிதிக'� அDக� வகி�கிறன�. ஆக> சிறிய 
சி*பாைம இனமான ெஷசா (?மா� இர�டாய�ர� ேப�) ேதசிய ம�கG 
காDகிரசி� ஒ0 ப�ரதிநிதிைய� ெகா�30�கிற$. 
 

சீனா =Qைமயாக வ�)தைல அைடP=ேப உGெமாDேகாலிய 
?யா�சி� ப�ரேதச� 1947 ேம மாத� 18 திகதிேய நி*வ�ப�ட$. இD( 
கவன �க"த�க$ சீனாவ� சி*பாைம இனDகG மாேவா 
தைலைமய�லான சீன� க�ய+ன 2� க�சிய�பா� ெகா�308த 
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ந�ப��ைகைய இ$ கா�)கிற$. கிDகியாD உ�(� ?யா�சி� ப�ரேதச� 
பதினா* (16) இல�ச� ச$ரகிேலா மO�ட� பர��ைடய$ � அதாவ$ 
சீனாவ� நில�பர�ப�� ஆறி� ஒ* � சன"ெதாைக ஒறைர� 1 (½) 

ேகா3யளேவயா(�. தTெப" ?யா�சி� ப�ரேதச"தி நில� பர�� பன ர�) 
(12) இல�ச� ச$ர கிேலா மO�டரா(�. இ$ சீனாவ�� நில�பர�ப�� எ�3� 
ஒறா(� அத சன" ெதாைகேயா ?மா� இர�) ேகா3யா(� சீனாவ�� 
ஐ8$ ?யா�சி� ப�ரேதசDகG உGளன. அவ�றி�;( ெவள ேயP� 
(றி�ப��ட ஐ8$ இனDக'� பர8$ வாIகிறா�கG. அD(�Rட 
இவ�க'�( ?யா�சி அைம��கG உGளன. இ$தா ேசாஷலிச"தி�(� 
=தலாள "$வ ஜனநாயக"தி�(மிைடேயயான வ�"தியாச�. 
 

எனேவ சீனாவ�டமி08$ நா� க�*�ெகாGளேவ�3ய$ அதிக� உGள$ 
மா ேவா வ� வழிகா�டலி� சீன� க�ய+ன 2� தைலைமய�� 
உ0வா�க�ப�ட சீனாவ� ?யா�சி அைம���கான ச�ட"ைத நா� 
க�றறி8$ நம$ நா�3 @ழL�;( ஏ�றவைகய�� நம$ நா�3 
@ழL�( ஏ�றவைகய�� நம$ நா�3 இன�ப�ர>சிைன�( தT�:காண 
=யLவ$ நம$ நா�3 =ேன�ற"தி�(� ஐ�கிய"தி�(� 
வழிவ(�(�. 
 
நா. சிறி. மேனாகர 
இலDைக � சீன ந��> சDக� 
 
(ழ8ைத� ப0வ� 
 

ப�ேவ* வ�டயDகG ச�ப8தமாக நா ஒ�பைட"த ஐ8$ அ�ல$ ஆ* 
ெதா(தி� ேகGவ�கைள� ப�றி, தைலவ� மாேவா 12 இர:கG வைர 
எ.ட கைத"தி0�கிறா�. ஆனா� அதி� (றி�ப��ட சில 
ச�பவDகள � தன$ ெசா8த� கடைமகG ப�றி � அ�ல$ தைன� ப�றி 
ஒ0ேபா$� அவ� (றி�ப��டதி�ைல. அ"தைகய தகவ�கைள அவ� 
என�(" த0வா� எ* நா எதி�பா��ப$ பயன�ற$ எ* நா 
நிைன�க" ெதாடDகிய�08ேத. தன �ப�டவ�கG அ�ல$ அவ�கள  
ெசய�பா)கG - ெவ( =�கிய"$வ� (ைற8தைவ எ* அவ� 
ெவள �பைடயாகேவ க0தினா�. நா ச8தி"த ஏைனய 
க�ய+ன 2)�கைள� ேபாலேவ (Q�கG, நி*வனDகG பைடகG, 

தT�மானDகG, சம�கG, த8திேராபாயDகG, வழிவைககG ேமL� ப�பல 
வ�டயDகG ப�றி� கைத�பைதேய அவ� வழி=ைறமாக� ெகா�308தா�. 

தன �ப�ட அ.பவDகைள� ப�றி அவ� ஒ0ேபா$� கைத"ததி�ைல. 
 

இல�(" தQவாத வ�டயDகைள�Rட வ�,8$ைர�பதி� அவ� கா�3ய 
தய�க=�, தன �ப�டவ�கG எற அ3�பைடய�� அவர$ ேதாழ�கள$ 
அ0Kசாதைனகைள� ப�றி� R*வதி� கா�;3ய தய�க=� தனட�க� 
காரணமாகேவா அ�ல$ எைன� ப�றிய பய� அ�ல$ ச8ேதக� 
காரணமாகேவா, அ�ல$ இ8த மன த�கள � ெப0�பாலான�கள  
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உய��கG மO$வ�தி�க�ப�308த �பணய�� வ�ைல ப�றிய உண�: 
காரணமாகேவா ஏ�ப�30�கலா� எ* நா சில காலமாக நிைன"ேத. 

இத�கான காரணDகG நா ேம�(றி�ப��ட வ�டயDகள�ல. 

க�ய+ன 2)கள � ெப0�பானவ�கG உ�ைமயாகேவ தDகG தன �ப�ட 
சாதைனகG ப�றிய வ�டயDகைள ஞாபக"தி� ெகா�30�கவ��ைல 
எபைத நா ப��கால"திேலேய உண�8ேத. நா தன �ப�டவ�கள  
வாI�ைக வரலா*கைள ெதா(�க" ெதாடDகியேபா$, இ8த� 
க�ய+ன 2)�கG, தDகG இளைமய�� நட8த நிகI:கG அைன"ைதP� 
ப�றி;> ெசா�ல� R3யவ�களாக இ08தா�கG எற ேபாதிL� 
ெசKேசைனய� வ Tர�களாக" தDகைள தன �ப�ட வாI�ைக வரலா�ைற 
எDேகா ம*"$வ��டா�கG எபைத நா மO�)� ேகGவ�கG 
ேக�டாெலாழிய அவைர� ப�றி ஒ0வ0� ஒ*� அறி8$ 
ெகாGள=3யா$. ஆனா� இரா[வ� ேசாவ�ய" அைம��கG க�சி 
ஆகியைவ ப�றிய வ�டயDகேள அவ�கள டமி08$ ெவள வ8தன. சம�கG 
ப�றிய திகதிகG, @IநிைலகG, இ$வைர ேகGவ��ப�3ராத ஆய�ர� 
இடDகள லி08$ ேம�ெகாGள�ப�ட நக�:கG ப�றி இ8த மன த�கG 
காலவைரயைறய�ற =ைறய�� கைத�பா�கG. ஆனா� இ8த நிகI:கG, 

@�) =ய�சி எற அ3�பைடய�ேலேய அவ�க'�( =�கிய"$வ� 
வா�8த$ேபா� ேதா�றமள �கிற$. தன �ப�ட =ைறய�� அவ�கG அ8த 
இட"தி� வரலா* பைட"தி08தா�கG எபதா� அ�ல$ ெசKேசைன 
அ8த இட"தி� கள >சாதைன �,8தி08த$ எபதனா�தா அவ�கG 
அத�( =�கிய"$வ� அள �கிறா�கG - அ"ேதா) ஒ0 ேகா�3 
=Qைமயான அ3�பைட உ8$ச�திய� ப�ரதிநிதிகளாக அவ�கG 
ச�ைடய��308தா�கG எைன� ெபா*"தம�3� இ$ ஒ0 0சிகரமான 
க�)ப�3��. ஆனா� என$ தகவ� ேசக,"$ ெவள ய�)� பண�ய�� இ$ 
ஒ0 சிரமமான வ�டய�. 
 

ஏைனய ேகGவ�கG அைன"$�(� தி0�திகரமான =ைறய�� பதி�கG 
வழDக�ப�ட ப�� ஓ� இரவ�� நா �தன �ப�ட வரலா*�� எ* 
தைல�ப��308த ப�3யைல தைலவ� மாேலா பா�"தா�. அதி� ஒ0 
ேகGவ�ைய� பா�"$வ��)� �=*க� W"தா�. �நTDகG எ"தைன =ைற 
தி0மண� ெச�$Gள T�கG?�� நா தைலவ� மாேவாவ�ட� �உDக'�( 
எ"தைன மைனவ�கG உ�)�� எ* ேக�டதாக ஒ0 வத8தி ப�� 
பரவ�ய$. இ0�ப�.� ஒ0 ?ய வாI�ைக வரலா�*" ெதா(���கான 
வ�டயDகைள வழD(வத அவசிய"ைதய��) அவ� ப�*றிதி அ�றவராக 
காண�ப�டா�. ஆனா� அ$ ஒ0 வைகய�� ஏைனய வ�டயDகG ப�றிய 
தகவ�கைள� கா�3L� அதிக,"த =�கிய"$வ� வா�8தைவ எ* 
நா வாதி�ேட, �நTDகG எ"தைகய மன த� எ* ம�கG அறி8$ெகாGள 
வ�0��கிறா�கG. நTDகG R*வைத அவ�கG ப3�(� ேபா$ உDகைள� 
ப�றி Rற�ப)� சில ப�ைழயான வா8திகைளP� உDகளா� தவ�;��க 
=3P��� எ* அவ,ட� நா Rறிேன. 
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அவ� இற8$ வ��டா� எ* Rற�ப)� ப�ேவ* தகவ�கைள அவ0�( 
ஞாபக4�3ேன. அவ� ஆ�ெறாQ�காக ப�ரK? ெமாழி ேபச�R3யவ�கG 
எ* சில� R*கிறன�. ேவ* சில� அவ� ப3�பறிவ�ற ஒ0 வ�வசாய� 
எ* R*கிறன�. அைர உய�ேரா) உGள ஒ0 கசேநாயாள  அவ� எ* 
ேவெறா0 அறி�ைக R*கிற$. ேவ* சில� அவ� ஒ0 ைப"திய�கார 
தTவ�ரவாதி எ* R*கிறன� எ* அவ0�( நா 
ஞாபக�ப)"திேன. தைன� ப�றிய வ�டயDகைளய��) வ�வாதி�பதி� 
ம�கG ஏ தDகG கால"ைத வ Tணா�கேவ�)� எப$ (றி"$ ஓரள: 
ஆ>ச,ய�ப�டவ� ேபா* அவ� காண�ப�டா�. தைன� ப�றி இ8த" 
தகவ�கைள தி0"த�படேவ�)� எ* அவ� ஒ"$�ெகா�டா�. ப�� 
நா எQதி� ெகா)"த வ,ைசய�ப3 அ8த வ�டயDகைள மO�)� 
ஒ0=ைற அவ� பா�"தா�. 
 

ச, நா உம$ ேகGவ�கG அைன"ைதP� ெவ*மேன ஒ$�கி 
வ�)கிேற. அத�(� பதிலாக என$ வாI�ைக ப�றிய ெபா$வான 
ேதா�ற"ைத" த0கிேற. இ$ சிறிதள: R)தலாக 
வ�ளDகி�ெகாGள�R3யதாக இ0�(�. அ"ேதா) இ*திய�� உம$ 
அைன"$� ேகGவ�க'�(� பதி�கG வழDக�ப�)� இ0�(�. ெதாட�8$ 
இர:கள � இட� ெப�ற ேப�3கள � நாDகG ஒ0வைக @I>சி�கார�கG 
ேபாலேவ ேதா�றமள "ேதா�. அ8த� (ைகய�.Gேள சிவ��" $ண� 
வ�,�க�ப�308த ஒ0 ேமைசய�� எDகள 0வ0�(மிைடேய ஒள  வ�)� 
ெமQ(தி,கள � ெவள >ச"தி� =டDகியப3 எDகG கடைமய�� 
ஈ)ப�ேடா�. என�( நி"திைர வ0�வைர நா எQதி�ெகா�308ேத. 

என�க0கிேல வ+ லியாM ப�D இ08$ெகா�) ெமைமயான ெத 
ப(தி� ேப>? வழ�( ெமாழிய�� மாேவா என�( Rறியவ�ைற 
வ�ளDக�ப)"தி� ெகா�308தா�. வட ப(தி� ேப>? வழ�( 
ெமாழிய�லி08$ அ$ வ�ேநாதமான பல ேவ*பா)கைள�ெகா�308த$. 

மாேவா அவர$ நிைனவ�லி08த அைன"$ வ�டயDகைளP� Rறினா�. 

அவ� ேபச�ேபச நா எQதி�ெகா�308ேத. இைவ மOள ெமாழி 
ெபய��க�ப�) தி0"த�ப�) அத வ�ைளவாக"தா இ8த வரலா�*" 
ெதா(�� உ0வாய��*. ெபா*ைம வா�8த வ+ அவ�கள  ெசா�ெறாட� 
அைம�ப�� ேம�ெகா�ட சில அவசியமான தி0"தDகைள தவ�ர இ8த" 
ெதா(���( இல�கிய நய� ஊ�)� எ8த =ய�சிய�P� 
ேம�ெகாGள�படவ��ைல. 
 

சியாD தா மாவ�ட"திLGள ஷாD ஷாD எற ஊ,� நா ப�ற8ேத. 

ஹ}{னா மாகாண"திLGள இ8த ஊ,� நா 1833ஆ� ஆ�) 
ப�ற8ேத. என$ த8ைதயா� ெபய� மாேவா ெஜ ெஷD (மாேவாஷ 
ெஷD) தி0மணமா(=� என$ தாயா, கன �ெபய� ெல சி ெம. 

 

என$ த8ைதயா� ஒ0 ஏைழ வ�வசாய�. அவ� இளவயதிேலேய 
க)ைமயான கட ெதா�ைல காரணமாக இரா[வ"தி� ேசர ேவ�3 
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ஏ�ப�ட$ அவ� பல வ0டDகG இரா[வ வ Tரனாக� கடைம �,8தா�. 

ப�� அவ� ஊ� தி0�ப�னா�. அD( நா ப�ற8ேத. கவனமா�> 
ேசமி�பத 4ல=� சி* வ�"தகDகG 4ல=� ஏைனய =ய�சிகG 
4ல=� சிறி$ பண"ைத> ேச�"ெத)"$ அவரா� தன$ நிலDகைள மOள 
வாDகி� ெகாGள =38த$. 
 

ந)"தர வ�வசாய�களாக இ08த எDகG ()�ப� அ�ேபா$ 15 = (ஒ0 
ெஹ�ேட0�(>சம�) நில�பர��Gள காண�ைய� ெகா�308த$. இ8த� 
காண�ய�� இ08$ 60 ரா (1 ரா எப$ 133. ற"தL�(> சம�) அ,சிைய 
அவ�களா� உ�ப"தி ெச�ய =38த$. எDகG ()�ப"தி 5 

உ*�ப�ன�க'� 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�. கால�ேபா�கி� 
ேமL� 7 = பர��� ெகா�ட காண�ைய வாDகினா�. இ$ எDகG 
()�ப"$�( �பண�கார�� வ�வசாய�கG த( நிைலைய� ெகா)"த$. 

அ�ேபா$ எDகளா� வ0ட"$�( 84 ரா அ,சிைய உ�ப"தி ெச�$ 
ெகாGள =38த$. 
 

என$ அ�பா ஒ0 ந)"தர வ�வசாய�யாக இ08த சமய� தான ய� 
ேபா�(வர"$ வ��பைன =ய�சிகள L� ஈ)ப�டா�. இத 4ல� அவ� 
சிறி$ பண"ைத> ேசக,"$� ெகா�டா�. அவ� �பண�கார�� வ�வசாய�யாக 
வ8த ப�� தன$ ேநர"தி� ெப0� ப(திைய ேம�ப3 வ�யாபார"தி� 
ெசலவ��டா�. அவ� ஒ0 =Qேநர ப�ைண" ெதாழிலாள ைய 
ேவைல�கம�"தி� ெகா�டேதா) தன$ மைனவ�ையP�, ம�கைளP� 
ப�ைண ேவைலய�� ஈ)ப)"தினா�. ப�ைண� கடைமகள � நா 6 

வயதாக இ0�(�ேபா$ ஈ)பட" ெதாடDகிேன. என$ த8ைதயா, 
வ�யாபார"$�( எ* ஒ0 கைட எ$:� இ0�கவ��ைல அவ� ஏைழ 
வ�வசாய�கள டமி08$ தான ய"ைத வாDகி நக���ற வ�வசாய�க'�( 
அவ�ைற வ��றா�. அD( அவ�*�( சிறிய R3ய வ�ைல கிைட"த$. 

அ,சி மாவாக அைர�க�ப)� மா, கால"தி�, ப�ைண ேவைல�காக 
ேமL� ஒ0 ெதாழிலாள ைய அம�"தி�ெகா�டா�. ஆகேவ அ8த ேநர"தி� 
எDகG ()�ப"தி� ஏQேப0�( உண: வழDக ேவ�3ய�08த$. என$ 
()�ப� சி�கனமாகேவ உண:� ெபா0�கைள� பயப)"திய$. ஆனா� 
எ�ெபாQ$� அைவ எDக'�(� ேபா$வான அள:�( இ08த$. 
 

என�( 8 வயதான ேபா$ நா ஒ0 உG'� ஆர�ப� பாடசாைவய�� 
க�வ� பய�ேற. 13 வய$ வைர அDேகேய ெதாட�8$ க�லி பய�ேற. 

அதிகாைலய�L� இரவ�L� நா ப�ைணய�� ேவைல ெச�ேத. பகலி� 
நா கப+ஷிய அனெல��2, நா( �ராதன இல�கியDகG 
(ஊழஅகரஉையn Pெயடநஉவள) ஆகியவ�ைற� ப3"ேத. என$ சீன 
ஆசி,ய� க)ைமயான க�)பா�ைட� ேப[� வ(�ைப> ேச�8தவ�. ெவ( 
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க)ைமயானவ�. அவ� மாணவ�கைள அ3�க3 அ3�பா�. இத காரணமாக, 

என�( வய$ 10 ஆக இ0�(� ேபா$ நா பாடசாைலையவ��) 
ஓ3�ேபாேன. வ T�3L� நா அ3வாDக ேவ�3 வ0� எபதா� நா 
வ T�3�(" தி0��வத�(� பய�ப�ேட. எDேகா ஒ0 சமெவள � 
ப(திய�� இ0�(� எ* நா நிைன"தி08த நகர"ைத ேநா�கி நா 
நட8ேத @ நா அMவா* 4* நா�கG அைல8$ தி,8ேத. 

இ*திய�� என$ ()�ப"தினரா� க�)ப�3�க�ப�ேட. என$ 
பயண"தி ேபா$ ஒ0 ?�*வ�ட� பாைதய�� ?�றி> ?�றி வ8$ 
ெகா�308ேத எபைதP� வ T�3லி08த ஒ0 8 லO (22◌ஃ3 ைம�கG) 

அள:தா என$ பயண� =ேனறிய�08த$ எபைதP� ப��பா) 
அறி8$ ெகா�ேட. 
 

நா வ T�)�(" தி0�ப�ய ப��, ஆ>ச,ய"$�(,ய வைகய�� 
நிைலைமகG ஓரள: =ேன�றமைட8தன. என$ த8ைதயா� ஓரள: 
�,8$ண�ேவா) நட8$ ெகா�ட அேத ேவைள என$ ஆசி,ய0� சிறி$ 
க�)�பாடாக நட8$ ெகா�டா�. எனத ஆ�ேசப நடவ3�ைகய� 
ெப*ேப* எைன மிக:� கவ�8த$. அ$ ஒ0 ெவ�றிகரமான �ேவைல 
நி*"தமாக�� அைம8த$. 
 

நா சிறிதள: க�வ�ைய� ெப�ற:டேன\ய ()�ப"தி கண�(� 
�"தகDகைள நா எQத" ெதாடDக ேவ�)� எ* என$ த8ைதயா� 
வ�0�ப�னா�. கண�த மான ைய� (P\Pஊ0') பயப)"$வத�(� நா 
பழக ேவ�)� எ* அவ� வ�0�ப�னா�. இைத என$ த8ைதயா� 
வலிP*"தியைமயா� இ8த� கண�(கைள இரவ�� நா ெச�ய" 
ெதாடDகிேன. அவ� ஒ0 க)ைமயான ேவைல வாD(பவ�, நா 
ேசா�ப�ய�0�பைத அவ� ெவ*"தா�. கண�( ேவைலகG ஒ*� 
இ�லாவ��டா�, ப�ைண� கடைமகள � அவ� எைன ஈ)ப)"தினா�. 

அவ� ஒ0 =ேகாப�கார�. அவ� எைனP� என$ சேகாதரைனP� 
அ3�க3 அ3�பா�. அவ� எDக'�( எ$வ�த பண"ைதP� தரமா�டா�. 

மிக� (ைற8த அள: உணைவேய த0வா�. ஒMெவா0 மாத� 15ஆ� 
திகதிP� தன$ ெதாழிலாள�க'�(, சLைகயாக அ,சிேயா) 
=�ைடகைள வழD(வா�. ஆனா� ஒ0 ேபா$� இைற>சி 
ெகா)�கமா�டா�. எைன� ெபா*"தவைர, என�( =�ைடய� 
தரமா�டா�@ இைற>சிP� தரமா�டா�. 
 

என$ தாயா� ஒ0 க0ைண நிர�ப�ய ெப�மண� தாராள (ண=� இர�க 
சி8ைதP� ெகா�டவ�. தன ட� இ0�பைத பகி�8$ெகாGள எ�ேபா$� 
தயாராக இ0�பா�. அவ� ஏைழக'�காக இர�க�ப�டா�. பKச காலDகள � 
ேபா$ யாராவ$ அ,சி ேக�) வ8தா�, அவ�க'�( அவ�ைற 
வழD(வைத வழைமயாக� ெகா�308தா�. ஆனா� என$ த8ைதய�� 
=ன ைலய�� அவரா� அMவா* ெச�ய =3யா$. அவ� தான 
த0மDகைள அ.மதி�க மா�டா�. இ8த வ�டய"தி�, எDகG வ T�3� 
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நாDகG பலதடைவகG ச�ைட ப�3"தி0�கிேறா�. 
 

எDகG ()�ப"தி� இர�) �(Q�கG�� இ08தன. ஒ0 க�சிய�� வ T�) 
ஆ'நராகிய அ�பா இ08தா�. எதி�� (Qவ�� நா, அ�மா, த�ப� சில 
ேவைளகள � வ T�)" ெதாழிலாள P� இ08ேதா�. இ8த எதி��க�சிய� 
R�) =னண�ய�� க0"$ ேவ*பா) ஒ* இ08த$. என$ தாயா� 
மைற=கமான தா�(தைல ஆத,"தா�. உண�>சிகைள ெவள �பைடயாக� 
கா�)வைதP� ெவள �பைடயான �ர�சி. =ய�சிகைளP� க�3"தா�. 

இ$ சீன� ப�பா�) =ைறய�� எ* அவ� R*வா�. 
 

என�( 13 வயதாக இ08த ேபா$ த8ைதயா0ட வ�வாதி�பத�கான, ஒ0 
வலிைமமி�க என$ ெசா8த வ�வாத� க0�ெபா0ைள நா 
க�)ப�3"ேத. அவர$ பாண�ய�ேலேய �ராதன இல�கிய �லிலி08$ 
நா அவ�ைற உண�8தி08ேத. எ மOதான என$ த8ைதயா, 
வ�0�பமான (�ற>சா�)�கG, என$ ெப�ேறா� மO$ நா கா�)� 
அவம,யாைத ேசா�பறி"தன� ஆகியைவயா(�. இத�(� பதிLைரயாக 
�ராதன இல�கிய �லிலி08$ நா சில எ)"$� கா�)கைள� 
Rறிேன. அதி� 4"தவ�கG அ�� பாச=� கா�ட ேவ�)� எ* 
Rற�ப�)Gள$. நா ேசா�ேபறி எற (�ற>சா�)�(� பதிLைரயாக 
இைளயவ�கைள� கா�3L� =தியவ�கG R)தலாக ேவைலகைள> 
ெச�ய ேவ;ண)� எற எ)"$� கா�ைட� Rறிேன. அ"ேதா) என$ 
த8ைதயா� எைன� கா�3L� 3 மடD( வய$ R3யவ� ஆைகயா� 
அவ� R)தலாக ேவைல ெச�ய ேவ�)� எ* Rறிேன. நா அவர$ 
வயைத அைடP�ேபா$ நா அவைர� கா�3L� ேமL� 
உ"ேவக"$ட பண�யா�*ேவ எ*� ப�ரகடன� ெச�ேத. 
 

தக�பனா� ெதாட�8$ ெச�வ"ைத> ேச�"தா�. அ8த> சிறிய கிராம"தி� 
அ$ ஒ0 ெப,ய ெபா�கிஷமாக� க0த�ப�ட$. அவ� தானாக ேமL� பல 
காண�கைள வாDகவ��ைல. ஆனா� அவ� ஏைனய ம�க'ைடய 
காண�கள  மOதான பல கட ஈ)கைள> ெசL"தி அ�காண�கைள� 
ைகேய�றா�. அவர$ 4லதன� 2000 அ�ல$ 3000 சீன ெடால�களாக 
உய�8த$. (மாேவா சீன� பணமான Pவா எற ெசா�ைலேய 
பயப)"தினா�. இ8த> ெசா� ெப0�பாL� சீன ெடால� எேற ெமாழி 
ெபய��க�ப)கிற$. 1990வ$ ஆ�3� சீனாவ� கிராம� �ற"தி� 1000 

Pவா காசாக� ைகய�0�பான$ ஒ0 ெப08ெதாைகயாக� க0த�ப�ட$.) 

 

என$ அதி0�தி அதிக,"த$. எDகG ()�ப"தி� எQ8த இ8த> ெசா� 
ேபாரா�ட� ெதாட�8$ வ�0"தியைட8த$. (ேமேல (றி�ப��ட அரசிய� 
கைல> ெசா�கைள, தன$ வ�ள�கDகள � மாேவா நைக>?ைவயாக 
பயப)"தினா�. இ8த நிகI>சிகைள நிைன:R*� ேபா$ சி,"$� 
ெகா�ேட Rறினா�) ஒ0 நிகI>சி என�( வ�ேசடமாக நிைனவ�லி0�கிற$. 

என�( வய$ 13 ஆக இ08த ேபா$ என$ த8ைதயா� பல 
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வ�08தின�கைள வ T�)�( அைழ"தி08தா�. அவ�கG அD( இ0�(� 
ேபா$ என�(� த8ைதய��(� இைடேய ஒ0 ப�ர>சிைன ஏ�ப�ட$. 

அவ�கG அைளவ� =ன ைலய�L�, எைன ேசா�பறி, ப�ரேயாசன� 
இ�லாதவ எ* அ�பா ஏசினா. இ$ என�( ேகாப4�3ய$. நா 
அவைர ஏசிவ��), வ T�ைட வ��) ெவள ேயறிேன. அ�மா எப�னா� 
ஓ3வ8$ எைன வ T�)�( தி0��மா* இணDக ைவ�க =யறா�. நா 
(ள"தி வ�ள �ப��(> ெச*, யாராவ$ எைன ெந0Dக =யறா� 
(ள"தி� (தி�க� ேபாவதாக அவைர அ>?*"திேன. இ8த @Iநிைலய�� 
ேகா,�ைகக'� எதி�ேகா,�ைகக'� உGநா�) P"த"ைத =3:�(� 
ெகா�) வ0வதாக வ�)�க�ப�டன. நா மன ��� ேகார ேவ�)� 
எ*�, நில"தி� வ�Q8$ வணDக ேவ�)� எ*� அ�பா 
வலிP*"தினா�. நா ஒ0 =ழDகாைல" தாI"தி வணD(வதாக 
Rறிேன. ஆனா� அ�பா எைன அ3�க�Rடா$ எ* உ*தி 
அள "தா� தா அMவா* ெச�வதாக� Rறிேன. இத 4ல� P"த� 
=3:�(� ெகா�)வர�ப�ட$. இMவா* நா ெவள �பைடயான கிள�>சி 
4ல� எனத உ,ைமகைள� பா$கா�க =ைனP� ேபா$ அவ� 
வ��)�ெகா)"தா�. ஆனா� நா பலவ Tனமாக� கீI�ப3வாக:� நட8தா� 
அவ� எைன ஏச:� R)தலாக அ3�க:ேம ெச�தா�. 
 

இத ப�ரதிபலனாக அ�பாவ� க)ைம, இ*திய�� அவைர" 
ேதா�க3"த$. நா அவைர ெவ*�க" ெதாடDகிேன. நாDகG அவ0�( 
எதிராக ஒ0 உ�ைமயான ஐ�கிய =னண�ைய உ0வா�கிேனா�. 

அேதேவைள இ$ ெப0�பாL� என�( நைமயாக =38த$. இ$ 
எைன என$ ேவைலகள � மிக:� கவன=� திறைமP� 
உGளவனா�கிய$. அவ� எைன� (ைறRறி த�3�பத�( இட�தராத 
வைகய�� என$ கண�(� �"தகDகைள� கவனமாக எQத ைவ"த$. 

என$ த8ைதயா� இர�) வ0ட� பாடசாைலய�� பய�றி08தா�. 

அ"$ட கண�(� �"தகDகைள எQ$வத�(� ேபா$மான அள:�( 
க�வ� க�றி08தா�. என$ தாயா� =Qைமயான க�வ�யறி: இ�லாதவ�. 

இ0வ0ேம வ�வசாய� ()�ப"தி �அறிெவாள �� நா �ராதன இல�கிய 
�ைல� ப3"$Gேள. ஆனா� அவ�ைற ெவ*"ேத. ப�ைடய சீன 
க�பைன� கைதகைளேய நா வ�0�ப�� ப3"ேத. வ�ேசடமாக �ர�சிகG 
ப�றிய கைதகைள வ�0�ப�ேன. ேயா ெப�?வா (ேயா ெப�ய� 
வரலா�*" ெதா(��) @� ஹ{?வா (த�ணT�வ�ள ��) பா ராD 
(ராD(�( எதிரான �ர�சி) சா (ேவா (4* =3யா�சிகG) சி ய+ சீ 
(ேம�(� ப(திய�� பயணDகG ?வா சாDகி ஓரள: க�)� கைதயான 
7 ஆ� ��றா�3� இட� ெப�ற இ8தியா ேநா�கிய �ன த� பயண�) 

ஆகிய ��கைள நா ப3"ேத. ெவ( இளைமய�ேலேய இ8த" 
தைடெச�ய�ப�ட �"தகDகைள" தTய �"தகDகG எ* ெவ*"த என$ 
=திய ஆசி,ய, தTவ�ர க�காண��ப� ம"திய�L� இவ�ைற நா 
ப3"ேத. இவ�ைற நா பாடசாைல ேநரDகள 0� ப3"ேத. ஆசி,ய� 
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எைன� கட8$ ெச�L� ேபா$ அவ�ைற �ராதன இல�கிய �லா� 
உ0மைற��> ெச�$ ெகாGேவ. இ$ ேபாேற என$ பாடசாைல 
ந�ப�க'� ப3"தா�கG. நாDகG இ8த� கைதகைள மனதி� 
இ0"த�R3ய அள:�(� ப3"ேதா�. இவ�ைற� ப�றி� பல தடைவகG 
வ�வாதி"ேதா�, மOள வ�வாதி"ேதா�. கிராம"தி� உGள =தியவ�கைள� 
கா�3L�, இ8த ��கைள நாDகG அதிக� ப3"தி08ேதா�. இ8த 
=தியவ�க'� இ8த� கைதகைள வ�0�ப�னா�கG. அ"ேதா) 
இ8த�கைதகைள அவ�கG எDகேளா) பகி�8$ ெகாGவ$=�). மனதி� 
அQ"த"ைத ஏ�ப)"த�R3ய வயதி�, ப3"த இ8த ��கள னா� நா 
ெவ(வாக ஆ'ைம� ப)"த�ப�ேட எ* ந��கிேற. 
 

இ*தியாக, என�( வய$ 13 ஆக இ0�(� ெபாQ$ நா 
ஆர�ப�பாடசாைலைய வ��) நTDகிேன. Rலி�( அம�"த�ப�ட 
ெதாழிலாள �( உதவ�யாக நT�ட ேநர� எDகG ப�ைணய�� நா 
ேவைல ெச�ய" ெதாடDகிேன. பகலி� ஒ0 ெதாழிலாள ய� =Q 
அள: ேவைலையP� இரவ�� த8ைதயா, கண�(� �"தகDகைள 
எQ$� ேவைலையP� ெச�ேத. �ராதன இல�கிய �ைல" தவ�ர 
கிைட�க� R3ய அைன"$ ��கைளP� வ�0�ப�� பய�ேற இ$ 
என$ த8ைதயா0�(� கவைலய+�3ய$. அவ� �ராதன இல�கிய �லி� 
நா சிற8த ஆ'ைட ெபற ேவ�)� எ* வ�0�ப�னா�. சீன நTதிமற� 
ஒறி� இவ� ெதா)"தி08த வழ�ெகாறி�, இவர$ எதி,, �ராதன 
இல�கிய"திலி08$ ஒ0 ெபா0"தமான எ)"$�கா�ைட�Rறி இ8த 
வழ�கி� இவைர" ேதா�க3"தா. 
 

இதனா�தா வ�ேசடமாக நா �ராதன இல�கிய� ப3�க ேவ�)� 
எ* அவ� வ�0�ப�னா�. ப�ன ர:கள � நா ப3�பைத என$ 
த8ைதயா� பா��காம� இ0�பத�காக அைறய�� யன� க�ணா3கைள 
43 இ0�பதாக> ெச�$ வ�)ேவ. இ8த வழி =ைறய�� ெஷஷ - 

ெவ� - ெய (எ>ச,�ைக வா�"ைதகG) எற �ைல� ப3"ேத. (இ8த 
�� ?D (வாD ய�D அவ�களா� எQத�ப�ட$. இ$ பல ஜனநாயக 
சீ�"தி0"தDகைள ஆத,"த$. பாரா'மற அர?, �திய க�வ�=ைற, 

ெதாைல" ெதாட��கG ஆகியவ�ைறP� வலிP*"திய$. $யரா�8த 
=ைறய�� =3வ�ற, 100 நா�கG சீ�தி0"த��� கிள�>சி தட8த 1898ஆ� 
ஆ�) இ8த �� ப�ர?,�க�ப�டேபா$, அேமாக ஆதரைவP� 
ெச�வா�ைகP� ெப�ற$) இ8த �ைல நா மிக:� வ�0�ப�ேன. 

பைழய சீ�தி0"த அறிவ�யலாள�கள � ஒ0வரான இ8த �லாசி,ய�, 

சீனாவ� பலவ Tன� ேம�க"ைதய நவ Tன உபகரணDகைள� ெப�*� 
ெகாGளாைமய�ேலேய தDகிய�0�கிற$ எ* க0தினா�. ரய�� பாைதகG, 

ெரலிேபாகG, ந8திசாதனDகG, நTராவ�� க�ப�கG ஆகியவ�ைற நா�3� 
அறி=க�ப)"த ேவ�)� எ* அவ� வ�0�ப�னா�. இ"தைகய 
�"தகDகைள� ப3�ப$ கால"ைத� பாழா�(வதா(� எ* த8ைதயா� 
க0தினா�. நைட=ைற வ�டயDகைள� ெகா�30�(� ��ராதன 
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இல�கிய� ேபாற ��கைள நா ப3�க ேவ�)ெம* அ�பா 
வ�0�ப�னா�. இ$ அவ� ெதா)�(� வழ�(கைள ெவ�வத�காவ$ 
பயப)�. 
 

இ8த� ப�ைடய வ Tர வரலா*கைளP� சீன இல�கியDகைளP� நா 
ெதாட�8$ ப3"$ வ8ேத இ"தைகய கைதகள � வ�ேநாதமாக இ0�(� 
ஒ0வ�டய�, ஒ0 நா என�(" ெத,8த வ8த$. நில"ைத உQ� 
வ�வசாய�கG எவ0� இ�கைதகள � இட� ெபறாைமேய என$ க0"ைத 
ஈ�"தவ�டயமா(�. கதாபா"திரDகG அைன"$� ேபா� வ TரDகளாக:� 
அதிகா,களாக:� அறிவ�யலாள�களாக:ேம இ08தன�. அவ�கள � ஒ0 
வ�வசாய� R�ட� கதாநாயனாக இ0�கவ��ைல. இ$ ப�றி இர�) 
வ0டDகG வைர நா ேயாசி"ேத. ப�� இ8த� கைதகள  
சார�;;;;;;;;;;;சDகைள நா ஆ�: ெச�ேத. அ�கைதகG அைன"$� 
ஆPத� த,"தவ�கைளP� ம�கைள ஆ'ைம ெச�P� ஆ�சியாள�கைள 
இவ�கG வய�ேவைல எைதP� ெச�யவ��ைல. ஏெனறா� அவ�கG 
இ8த� காண�கைள" தDகG உடன3யாக� ெகா�308தேதா) அவ�ைற" 
தDகG க�)�பா�3.G'� ைவ"தி08தன�. அ"ேதா) இ8த� 
காண�கள � தDக'�காக ேவைல ெச�தவ�( வ�வசாய�கைள ைவ"$� 
ெகா�டவ� எப$ ெவள �பைடயாகிய$. 
 

என$ த8ைதயா� என$ இளைம�ப0வ"திL� ம"திய வயதிL� இைற 
ந�ப��ைகய�றவராக இ08தா�. ஆனா� என$ தாயா� மி(8த 
ஈ)பா�ேடா) �"தைர வணDகினா�. அவ� தன$ (ழ8ைதக'�( சமய 
ேபாதைனெச�தா�. எDகG த8ைதயா� ஒ0 இைறந�ப��ைகய�றவ� எ* 
அறி8$ நாDகG அைனவ0� ந�ப��ைகய�றவ� எ* அறி8$ நாDகG 
அைனவ0� வ08திேனா�. என�( 9 வயதாக இ0�(�ேபா$ என$ 
த8ைதயா, ப�திய�ற தைன (றி"$ என$ தாயாேரா) தTவ�ரமாக� 
கல8$$ைரயா3ேன. அவைர சமய"$�( மா�ற அ�ேபா$� ப��� பல 
=ய�சிகைள நாDகG ேம�ெகா�ேடா�. அவ� எDகைள ஏச ம�)ேம 
ெச�தா� அவர$ தா�(த�களா� ேதா�க3�க�ப�) �திய தி�டDகைள 
உ0வா�(வத�காக� ப�வாDகிேனா�. ஆனா�, அவ� கட:Gகைள�ப�றி 
எMவ�தத அ�கைறP� கா�டவ��ைல. 
 

என$ �� வாசி�� ப3�ப3யாக எைன ஆ'ைம�ப)"த ஆர�ப�"த$. 

இ0�ப�.� நாேன இைற ந�ப��ைகய�றவ�களாக" ெதாடDகிய�08ேத. 

என$ தாயா� எ மி$ கவைல�பட" ெதாடDகினா�. இைற 
ந�ப��ைக�கான ேதைவகG ப�றிய என$ அறிவ Tன"ைதய��) அவ� 
எைன ஏச" தைல�ப�டா�. ஆனா� இ$ ப�றி என$ த8ைதயா� ஒ*� 
Rறவ��ைல. ப�� ஒ0 நாG யா,டேமா பண� வாD(வத�காக இவ� 
ெவள ய�� ெசறா�. வ0� வழிய�� அவ� ஒ0 �லிைய எதி� ேநா�கினா�. 

இ8த எதி� ெகாGளலி� ஆ>ச,ய=�ற �லி உடேன ஓ3 மைற8த$. என$ 
த8ைதயா� அைத�கா�3L� ஆ>ச,ய=�றா�. அவ� ஆ>ச,யமான 

Page 16 of 88�லக�:

3/14/2008http://noolaham.net/project/04/378/378.htm

RangaRakes tamilnavarasam.com



வைகய�� த�ப�� ப�ைழ"த$ ப�றி அதிக,"த அளவ�லான 
ெவள �பா)கைள� கா�3னா�. தா கட:ள�க'�( ப�ைழ ெச�$ 
வ��ேடேனா எ* எ�ண" ெதாடDகினா�. அ* ெதாட�க� அவ� �"த 
சமய"$�( R)த� மதி�பள �க ெதாடDகினா�. இைட�கிைடேய 
சா�ப�ராண�� (>சி ெகா'"த:� ஆர�ப�"தா�. இ0�ப�.� சமய 
ந�ப��ைகய�லி08$ என$ தைலய�டவ��ைல. க]டDகG ஏ�ப)�ேபா$ 
ம�)8தா அவ� கட:Gகைள வணDகினா�. 
 

ெஷD - ஷி � ெவ� - ெய (எ>ச,�ைக வா�"ைதகG) எற ��, என$ 
க�வ�ைய" ெதாட0வத�கான உ"ேவக"ைத எ.G ஏ�ப)"திய$. 

அ"ேதா) ப�ைணய�� என$ உைழ�ப� மO$� என�( ெவ*�� 
ஏ�ப�ட$. இய�பாகேவ இைத என$ த8ைதயா� எதி�"தா�. இ$ ப�றி 
நாDகG இ0வ0� ப�ர>சிைன�ப�ேடா�. இ*திய�� நா வ T�ைட வ��) 
ஓ3ேன. ஒ0 ேவைளய�ற ச�டமாணவன  வ T�3�(> ெசேற. 

அD( ஆ* மாதDகG க�வ� க�ேற. அத ப�� ஒ0 =திய 
க�வ�மான ட� �ராதன இல�கிய �ைல ேமL� பய�ேற. அ"ேதா) 
பல சமகால க�)ைரகைளP� சில �"தகDகைளய� ப3"ேத. 
 

இ8த ேநர"தி� ஹ{னான � இட� ெப�ற ஒ0 நிகI>சி எ =Q 
வாI�ைகய�L� ஒ0 ெச�வா�ைக ஏ�ப)"திய$. நா ப3"த சிறிய சீன� 
பாடைல�( ெவள ேய பல வ�யாபா,கG சாDகாவ�� இ08$ தி0�ப� 
வ0வைத மாணவ�களாகிய நாDகG அவதான "ேதா�. அவ�கG 
அைனவ0� ஏ தி0�ப�> ெசறா�கG எ* நாDகG அவ�கைள� 
ேக�ேடா�. நக,� ஒ0 ெப,ய கிள�>சி ஏ�ப�)Gளதாக அவ�கG 
Rறினா�கG. அ8த வ0ட� ஒ0 க)ைமயான பKச� ஏ�ப�308த$. 

கDசாவ�� ப�லாய�ர�கண�காேனா� உ�ண உணவ�றி இ08தன�. 

ப�3ன  கிட8ேதா� உதவ� ேக�) ஒ0 ப�ரதிநிதி� (Qைவ, (3சா� 
ஆ'ந0�( அ.�ப�ன�. 
 

�ஏ உDகள ட� உண: இ�ைல. நக,� உண: ஏராளமாக உGள$. 

என ட� எ�ேபா$� ஏராளமாக உGள$�� எ* அ8த ஆ'ந� 
இ*மா���ட Rறினா�. ஆ'ந, பதி� ம�க'�(� Rற�ப�டேபா$ 
அவ�கG க)ைமயாக ஆ"திர=�றன�. அவ�கG ெபா$� R�டDகைள 
ஒQD( ெச�$ ஒ0 ஆ��பா�ட"ைதP� ஒQD( ெச�தன�. அவ�கG 
ஆ'ந, அரச பண�மைனைய" தாDகினா�கG. அரசி அைடயாள> 
சினமாக ெகா3�க�ப"ைத ெவ�3னா�கG. ஆ'நைர" $ர"தி 
அ3"தா�கG. இதைனய)"$ சாD எற ெபய0ைடய உG'� வ�வகார 
ஆைணயாள� தன$ (திைரய�� ெவள ேய வ8$ அவ�க'�( 
உத:=கமாக நடவ3�ைககைள அர? ேம�ெகாG'� எ* ம�கள ட� 
Rறினா�. இ8த வா�(*திகைள வழDகியதி� ஷாD ேந�ைமயாக 
இ08$Gளா� எப$ ெவள �பைட. ஆனா� ச�கரவ�"தி இவைர 
ெவ*"தேதா) இ8த �ம�கG (�பேலா)�� ெந0Dகிய ெதாட�� 
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ைவ"தி08தாக இவ� மO$ (�ற=� சா�3னா�. இவ� பதவ� 
வ�ல�க�ப�டா�. ஒ0 �திய ஆ'ந� வ8$ ேச�8தா�. 

அவ� உடன3யாக இ8த� கிள�>சிய� தைலவ�கைள ைக$ ெச�ய 
உ"தரவ��டா�. இவ�கள � ெப0�பாலானவ�கள  தைலவ�கG 
$�3�க�ப�) அவ�கள$ தைலகG எதி�கால� �ர�சியாள�க�( 
எ>ச,�ைகயாக க�பDகள � ("த�ப�) ம�கG பா�ைவ�( 
ைவ�க�ப�டன. எDக'ைடய பாடசாைலய�� இ8த நிகI>சி பல நா�களாக 
வ�வாதி�க�ப�ட$. இ$ எமனதி� மி(8த தா�க"ைத ஏ�ப)"திய$. 

ஏைனய மாணவ�கள � ெப0�பாலானவ�கG கிள�>சியாள�க�( 
அ.தாப� கா�3ன�. ஆனா� இ$ ஒ0 பா�ைவயாள�கள  ேநா�கிேலேய 
அைம8த$. தDக'ைடய ெசா8த உய�ேரா), வாI�ைகேயா) ஏதாவ$ 
ெதாட��ைடயதாக இ8த நிகI>சி இ0�கிறதா? எபைத 
ெதாட��ைடயதாக இ8த நிகI>சி இ0�கிறதா? எபைத அவ�கG �,8$ 
ெகாGளவ��ைல இைதெயா0 �ர�சிய+�)� நிகI>சியாகேவ அவ�கG 
ஆ�வ� கா�3ன�. இ8த நிகI>சிைய ஒ0 ேபா$� மற�கவ��ைல. 

�ர�சியாள�கG �என$ ()�ப"ைத� ேபாலேவ சாதாரண ம�கG தா�� 

எபைத நா உண�8ேத. அவ�க'�( வழDக�ப�;ட அநTதியா� நா 
ஆழமாக ஆ"திர=�ேற. 
 

சில நா�க'�(� ப�� சாேவாசா எற இட"திேல ஓ� இரகசிய 
சDகமான ேகலாேவா ஹ{� உ*�ப�ன�க'�(� (ேஹா LD 
உ*�ப�னராக இ08த அேத சமய�) ஒ0 உG'� நில 
உடைமயாள�க�(மிைடேய ஒ0 ப�ர>சிைன ஏ�ப�ட$. அவ� இ8த> 
சDக"தின� மO$ வழ�(" ெதாட�8தா� அவ� ஒ0 ச�திமி�க 
நில:டைமயாளராக இ08தப3யா� தன�( சாதகமாக 
நில:டைமயாளராக இ08தப3யா� தன�( சாதகமாக ஒ0 தT��ைப அD( 
இல(வாக� ெப�றா�. ேக லாேவா உ*�ப�ன�கG ேதா�*� ேபாய�ன�. 

ஆனா� அவ�கG அ3பண�வத�(� பதிலாக அர?�(� அ8த நில 
உடைமயாள�க�(� எதிராக கிள�>சி ெச�தன�. லிய+ஷா எற ஒ0 
உG',லி08$ மைல�( அவ�கG ப�வாDகி அD( ஒ0 ேகா�ைடைய 
அைம"தன�. அவ�க�( எதிராக $0���கG அ.�ப�ப�டன�. அவ�க�( 
எதிராக $0���கG அ.�ப�ப�டன�. கிள�>சி�கார�கG, கிள�>சி�கான 
பதாைகைய ^�கியேபா$ ஒ0 (ழ8ைதைய பலி ெகா)"தாக ஒ0 
கைதைய அ8த� �ர�சியாள�கள  தைலவ� �மாவைர�(� க� ெச�P� 
பாD�� எ* அைழ�க�ப�டா� �ர�சியாள�கG இ*தியாக அட�க�ப�டன�. 

பாD ஓ3" த�ப ேவ�3 ஏ�ப�ட$. இ*திய�� அவ� ைக$ ெச�$ தைல 
$�3�க�ப�டா�. இ0�ப�.� மாணவ�கG க�கள � அவ� ஒ0 
மாவ Tரனாக மிள �8தா�. ஏெனறா� இ8த� �ர�சி�( அைனவ0� 
அ.தாப� கா�3ன�. 
 

அ)"த வ0ட� �திய ெந� அ*வைட ெச�ய�படாம� இ08தேபா$ 
மா,கால"திேல ைகய�0�� =38$ வ��308த$. இதனா� எDகG 
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மாவ�ட"தி� உண:" த�)�பா) ஏ�ப�ட$. ஏைழகG, பண�கார 
வ�வசாய�கள ட� உதவ� ேக�டா�கG. கா? இ�லாமேலேய ேசா* 
சா�ப�)DகG எ* ஒ0 இய�க"ைத அவ�கG ெதாட�கினா�கG. இத 
ெபா0G �ெப,யவ T�3� அதாவ$ நில உடைமயாள�கள  களKசிய"தி� 
இ08$ உணைவ� ெப*ேவா� எபேத�� என$ அ�பா ஒ0 அ,சி 
வ�யாபா,யாக இ08தேதா) எDகG மாவ�ட"தி� இ08$ நகர"$�( 
அ,சி ஏ�*மதி ெச�பவராக:� இ08தா�. இ"த�)�பா�3 ேபா$ 
அMவாேற ெச�$ வ8தா�. இMவா* அ.�ப�ப�ட ஒ0 ெதா(தி ெந� 
ஏைழகளா� ைக�ப�ற�ப�ட$. இதனா� அவர$ ேகாப� எ�ைல 
கட8ததாய��*. இத�காக அவ� மO$ நா அ.தாப�படவ��ைல. அேத 
ேவைள கிராம"தவ�கள  நைட=ைறையP� இ8த வ�டய"தி� 
ப�ைழயான$ எ*� நா நிைன"ேத. 
 

ஒ0 =�ேபா�(" தTவ�ரவாத ஆசி,ய� க�ப�"த ஒ0 உG'� ஆர�ப� 
பாடசாைலய�� நா இ08தைமP� இ8த� கால"தி� எமO$ 
ெச�வா�ைக ஏ�ப)"திய$. அவ� ஒ0 =�ேபா�(வாதியாக 
க0த�ப�டைம அவ� �"த சமய"ேதா) எதிராக இ08தைமயாL� 
கட:ள�கைள அக�ற அவ� =யறைமயாLேமயா(� கட:ள�கைள 
பாடசாைலகளாக மா�*�ப3 அவ� ம�கைள� ேகா,னா�. பலரா�, 

பரவலாக வ�வாதி�க�ப�ட மன தராக அவ� இ08தா�. அவைர நா 
வ�ய8$ பாரா�)ேன. அ"ேதா) அவர$ க0"$�கைள நா.� ஏ�*� 
ெகா�ேட. 
 

ஏ�கனேவ �ர�சி� (ண� ெகா�308த என$ இள� மனதி� 
அ)"த)"$ நட8த இ8த நிகI>சிகG அழியாத தா�க"ைத ஏ�ப)"தின. 

இ8த� காலக�ட"திL� Rட ஒ0 (றி�ப��ட அள: அரசிய� உண�ைவ 
நா ெப�*� ெகாGள" ெதாடDகிேன. வ�ேசடமாக சீனா 
$�டாட�ப�டைத அறிவ��(� ஒ0 $�)� ப�ர?ர"ைத ப3"த ப�� 
இ8த உண�:கG எைன ஆ�ெகா�டன. கீI�கா[� 
வசனD;கேளா)தா அ8த" $�)� ப�ர?ர� ெதாடDகிய�08த$. இ$ எ 
மனதி� இ.� பதி8$Gள$. �அ8ேதா! சீனா அ3ைம�ப)"த�பட� 
ேபாகிற$�� எபேத அ8த வசன�. ெகாறியா, தா�வா, ஆகியவ�ைற 
ய�பா ஆ�கிரமி"$GளைதP� இ8ேதாசீனா, ப�மா ம�*� ேவ* 
இடD;கள � இ08த சீனா, ப�மா ம�*� ேவ* இடDகள � இ08த சீனா 
ஆ'ைம� ப�ரேதசDகG இழ�க�ப�30�பைதP� இ8த� ப�ர?ர� எ)"$� 
கா�3ய$. இைத� ப3"தப�� என$ நா�3 எதி�கால� ப�றி நா 
மன� தள�8$ ேபாேன. நா�ைட� கா�பா�*வ$ அைனவர$ கடைம 
எபைத நா உணரலாேன. 
 

சியா ரா எற இட"தி� இ08த ஒ0 அ,சீ� கைடய�� பய�Lன� 
ேவைல�( அ.�ப =3: ெச�தா�. இ�கைடPட அவ0�( ெதாட��கG 
இ08த. ஆர�ப"தி� இைத நா எதிh�கவ��ைல. ஏெனறா� இ8த 
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ேவைல ரசி�க�R3யதாக இ0�(� எ* நா நிைன"ேத. ஆனா� 
இேத ேவைள ஒ0 மா*பாடான ஒ0 �திய பாடசாைலைய� ப�றி 
ேகGவ��ப�ேட. அதி� ேச�வ$ எ* உ*திப+�ேட. என$ தாயா, 
()�ப� வாI8த சியாD சியாD சீ ெய கிராம"தி� இ8த� பாடசாைல 
இ08த$. அD( க�வ� பய�ற என$ ைம"$ன இ8த��திய 
பாடசாைலைய� ப�றிP� என$ ைம8$ண இ8த��திய பாடசாைலைய� 
ப�றிP� நவ Tன க�வ�=ைறய�� ஏ�ப�)வ0� மா�றமான 
நிைலைமகைள� ப�றிP� என�( எ)"$� Rறினா�. அD( �ராதன 
இல�கிய �L�( அதிக =�கிய"$வ� ெகா)�க�படவ��ைல. ேம�( 
நா)கள  �திய அறி: வ�டயDகG ப�றி அதிகமாக ேபாதி�க�ப�டேதா) 
க�வ� =ைறக'� மி(8த =�ேபா�( தைம ெகா�டைவயாக 
இ08தன. நா ைம"$னேனா) ெச* பாடசாைலய�� ெபய� பதி8$ 
ெகா�ேட. நா சியாD சியாD கிராம"தவ எேற எைன 
அறி=க�ப)"தி� ெகா�ேட. ஏெனறா� அ8த� பாடசாைல சியாD 
சியாD ப(தி ம�க'�;( ம�)ேம க�வ� ேபாதி�கிற ஒ0 
பாடசாைலய�� எ* ேகGவ��ப�308ேத. அ8த� பாடசாைலய�� 
எ�ப(திய�ன0� க�வ� பய�லலா� எ* ெத,8$ ெகா�டப�� எைன 
சியாD ரா ஊரவனாக அைடயாள� கா�3� ெகா�ேட. என$ 5 மாத� 
க�வ��கான அைன"$� ெபா0�க'�(� தD(� இட� உண: 
வசதிக�(� 1400 ெச��� கா?கைள நா ெசL"திேன. என$ 
வ0வாைய� ெப0�(� ச�திைய இ8த உய�தர� க�வ� அதிக,�(� 
எ* என$ ந�ப�கG என$ த8ைத யா,ட� வ�வாதி"த ப�� 
இ*தியாக இ8த� க�வ�ைய ெதாடவத�( என$ த8ைதயா� 
அ.மதி"தா�. என$ வ T�3� இ08$ 50 வ� ^ர"தி�( அ�பா� நா 
இ0�ப$ இ$ேவ =த� தடைவ. அ�ேபா$ என�( வய$ 16. இ8த� �தமிய 
பாடசாைலய�� இய�ைக வ�Kஞான"ைதP� ேம�க"திய �திய 
பாட�கைளP� எனா� ப3�க =38த$. இ8த� க�_,ய�� க�ப�"த 
ஆசி,ய� ஒ0வ� ய�பான � க�வ� பய�றவராக இ08தைம இD( 
ம�ெறா0 (றி�ப�ட"த�க வ�டயமா(�. அவ� தன$ தைலமய��� 
ப�ன�கள � ேபாலி =3மய�� அண�8தி08தா�. அவர$ ப�ன� 
ெசய�ைக =3மய�� ஆன$ எபைத இல(வாக Rற=3P�. 

அைனவ0� அவைர� பா�"$ நைக"தேதா) �ேபாலி ெவள நா�)� ப�சா?�� 

எ* அைழ"தன�. நா இத�( =� இ"தைன அதிக எ�ண��ைகயான 
ப�Gைளகைள ஒ0D(ேசர� பா�"ததி�ைல. இவ�கள � 
ெப0�பாலனவ�கG நில:டைமயாள�கள  ஆ� ம�கG அவ�கG வ�ைல 
உய�8த ஆைடகைள அண�8தி08தா�கG. அ"தைகய பாடசாைல�( தDகG 
(ழ8ைதகைள அ.�ப ெவ( சில வ�வசாய�களாேலேய =3P�. 

ஏைனயவ�கைள� கா�3L� நா ேமாசமான ஆைடகைள 
அண�8தி08ேத. என ட� ஒேர ஒ0 ஒQDகான @� ம�)�தா 
இ08த$. க:�கG மாணவ�களா� அண�ய�ப)வதி�ைல இைத 
ஆசி,ய�கேள அண�8தன�. �ெவள நா�)� ப�சா?கG�� ம�)�தா அ8நிய 
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ஆைடகைள அண�8தன�. பண�கார மாணவ�கள � பல� என$ க8த� 
ஆைட�காக எைன ெவ*"தன�. இ0�ப�.� அவ�கள ைடேய என�( 
ந�ப�கG இ08தன�. அவ�கள � இ0வ� என$ ந�ல ேதாழ�கG. 

அவ�கள � ஒ0வ� த�ேபா$ எQ"தாள�. அவ� த�ேபா$ ேசாவ�ய" 
ரDகியாவ�� வாIகிறா�. அவ� ெபய� சிேய � சா (எமிசீயாM) 
 

சியாDசியாD ப(திைய ேசராதவ எபதிL� நா ெவ*�க�ப�ேட. 

சியாDசியாD ேச�8தவனாக:� அ�ப(திய�� ஒ0 (றி�ப��ட 
மாவ�ட"ைத ேச�8தவனாக:� இ0�ப$ மிக =�கிய� அD( ஒ0 கீI 
ேம� ம"திய மாவ�டDகG இ08தன. இவ�கG ப�ரா8திய அ3�பைடய�� 
ெதாட�8$ ச�ைடய��)� ெகா�308தன�. இெனா0 ப(தி 
இ0�கிற$ எற வ�டய"தி� இ0 ப(திய�ன0ேம வ��)� ெகா)�க 
மா�டா�கG. இ8த� ெபய,� நா ந)நிைல வகி"ேத. ஏெனறா� நா 
இ8த� ப(திைய> ேச�8தவ அ�லேவ. இத வ�ைளவாக 4* 
ப(திய�ன� எைன ெவ*"தன�. இதனா� நா உள`தியாக மனவ0"த� 
அைட8ேத. ஆசி,ய�கG எைன வ�0�ப�ன�. வ�ேசடமாக �ராதன 
இல�கிய� ப3�ப�"த ஆசி,ய�கG எைன ேநசி"தன�. ஏெனறா� நா 
இ8த" $ைறய�� க�)ைரகைள இல�கிய நய"ேதா) எQதிேன. ஆனா� 
என$ மன� �ராதன இல�கிய �லி� நா�ட� ெகாGளவ��ைல. என$ 
ைம"$ண அ.�ப�ய 2 ��கைள நா ப3"$� ெகா�308ேத. ஒ* 
காD ய+ ெவ�ய� சீ�தி0"த இய�க� ப�றியதா(�. ம�ற$ சி - மி 
?D - பாேவா (நவ Tன ம�கள  ப�ேவ* வ�டயDகG ெதா(��) இத 
ஆசி,யரான லியாD சீ ஷாM எQதிய$. (லியாD சீ ஷாM மK? ஆ�சி� 
கால"தி� இ*திய�� வாI8த ஒ0 �கI ெப�ற க�)ைரயாள�. இவ� ஒ0 
சீ�தி0"த இய�க"$�(" தைலவராக இ08தத வ�ைளவாக நா) கட8$ 
வாழ ேவ�3 ஏ�ப�ட$. 1911 இ� இட�ெப�ற 1ஆவ$ �ர�சிய�� 
�அறிவ�ய� த8ைதய�களா�� இ0வ0� காD ய+ ெவ�P� இ08தன�.) 
 

இ8த� - �"தகDகைள, அவ�றி வ�டயDகG அைன"$� மனதி� 
பதிP�வைர நா மO�)� மO�)� ப3"ேத. காD ய+ ெவ�ையP� 
லியாD சீ சா�ைவP� ேபா�றி� பண�8ேத. இத�காக என$ 
ைம"$ன0�( நா மி(8த நறிPைடயவனாகிேற @ அ�ேபா$ 
இ$வைர ஒ0 சிற8த =�ேபா�(வாதி எ* க0திேன. அவ� ப�னேரா 
ஒ0 எதி� �ர�சியாளராக:� ப�ர:"$ல� ()�ப உ*�ப�னனாக:� 
இ08தேதா) 1925 � 27 இ� இட�ெப�ற மக"தான �ர�சி� கால"தி� அவ� 
ப��ேபா�(வாதிகேளா) இைண8$ ெகா�டா�. 
 

ெப0�பாலான மாணவ�கG �ேபாலி ெவநா�)� ப�சாைச�� அவர$ 
ேபாலியான தைலமய�0�காக ெவ*"தன�. ஆனா� நா ய�பாைன� ப�றி 
அவ� R*வைத வ�0�ப�ேன. அவ� இைசP� ஆDகில=� ப3�ப�"தா�. 

அவர$ ய�பான ய� பாட� ஒ* �மKசG கட�சம��� எ* 
அைழ�க�ப�ட$. அ8த� பாடலி சில அழகான வ,கைள நா த�ேபா$� 
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நிைனவ�� ைவ"$Gேள. 
 
�பா�)� பா)� சி�)�(0வ�, ஆ�ட� ஆ)� 
வான� பா3 
வச8த"தி இன ய ப?� வய�கG! 
ெச�ைம நிற"தி� மா$ைள மல�கG! 
ப>ைச வ�ண வ��ேலா மரDகG! 
�,P$! இ$ ஓ� �திய கா�சி!�� 
 

அ�ேபா$ ய�பான  அழைக எனா� �,8$ ெகாGள =38த$. ர]யா 
மOதான அத ெவ�றிய�� ய�பான  ெப0ைமையP� பல"ைதP� ப�றி 
இ8த� பாடலிலி08$ சிறி$ எனா� வ�ளDகி� ெகாGள =38த$. 

(ய�பான ய � ர]ய�ேபா� =3:�றைதய)"$ பா,ய ேபா�2 ம:" 
ஒ�ப8த� ய�பான � ஏ�ப)"திய பா,ய மகிI>சி� ப�ரவாக"ைதP� 
அைதய)"$ இ8த� பா�) எ)"$� R*கிற$) இ* எDக'�( 
ெத,கிற ஒ0 மி0க"தனமான ய�பா ஒ*� இ0�கிற$ எற 
வ�டய� அ�ேபா$ என�(" ெத,யா$. 
 

இ8த� ேபாலி ெவள நா�)� ப�சாசிட� நா க�றைவ அMவளேவா. இ8த� 
காலக�ட"தி�தா நா =த=தலாக ேபரரச0� ஆ�சி அதிகார� 
ெப�* ேபரரசிடவாக� (?சி) ஆகிேயா� இ0வ0� இற8$ வ��டதாக 
ேகGவ��ப�ேட. �திய ேபரரச� ?வா $M (ப+ய�) ஏ�கனேவ இர�) 
வ0டDகளாக நா�ைட ஆ�) ெகா�308த ேபாதிL� என�( 
ேம�Rறிய வ�டய� அ�ேபா$தா ெத,P�. நா இ.� ேபரரச� 
ஆ�சி=ைற�( எதிரானவனாக மாறவ��ைல. உ�ைமய�� நா 
ேபரரசைரP�, ெப0�பாலான அரச அதிகாரDகைளP� ேந�ைமயான, ந�ல 
வ�ேவகமான மன த�கG எேற க0திேன. காMய+ெவ�ய� 
சீ�தி0"தDகள  உதவ� ம�)ேம அவ�க'�(" ேதைவ. ப�ைடய சீன 
ஆ�சியாள�கள  சாதைனகள னா� நா ெப,$� கவர�ப�ேட. 

(றி�பாக யாேவா ஷ{;, சீ ஷT a வாD `, ஹாG வ+ , ஆகிேயாைர� 
ப�றிய பல �"தகDகைள� ப3"தி08ேத. 
 

யாM ஷ{ ஆகிேயா� ஓரள: இதிகாச� �கI பைட"த சீனாவ� =த� 
ேபரரச�கG (கால� கி.=. 3000 � 305) ெவ� மKசG ஆ*கள  
சமெவள கள � சீன ச=தாய"ைத உ0வா�கியைம, ெவGள"ைத� 
க�)�ப)"தியைம (ஆ*கள  ப�கவா�3� க�ட�ப�ட பா$கா�� 
அைணகG, கா�வா�கG 4ல�) ஆகியவ�*�கான ெப0ைம இவ�கைளேய 
சா0�. சி ஷT aவாD `, சீன� ேபரரைச ஒ0Dகிைண"தைம, சீன� 
ெப0K?வைர� க�3 =3"தைம ஆகியவ�*�கான ெப0ைமைய� 
ெப*கிறா�. (இவ� வாI8த கால� கி. = 259 � 221) ஹா வ+,, ஹா 
அரச வ�ச"தி அ"திவாரDகைள உ*மி�ப)"திய சிற�ைப� 
ெப�றி0�கிறா�. சி அரச வ�ச"ைத" ெதாட�8$ ஆ�சி�( வ8த இ8த 
அரச வ�ச� (ப�� வ8த வறா ஆ�சி�கால"ைத> ேச�8$ சீனாைவ 426 

வ0டDகG ஆ�சி ெச�த$. 

Page 22 of 88�லக�:

3/14/2008http://noolaham.net/project/04/378/378.htm

RangaRakes tamilnavarasam.com



 

இ8த� கால"தி� ெவள நா�) வரலா*கG சிலவ�ைறP� 
�வ�ய�யைலP� நா க�ேற. அெம,�க �ர�சிைய� ப�றி எ)"$� 
Rறிய ஒ0 க�)ைரைய� ப3"தேபாேத நா =த=தலி� 
அெம,�காைவ� ப�றி� ேகGவ��ப�ேட. அ�க�)ைரய�� ஒ0 
ெசா�ெறாட� இMவா* இ08த$. �எ�) வ0ட இட� மி(8த ஒ0 ேபா,ன  
ப�� வாஷிDட ெவ�றி ெப�* தன$ நா�ைட� க�3 எQ�ப�னா��� 

�உலகி மாவ Tர�கG�� எற �"தக"தி�தா ெந�ேபாலிய, ர]யாவ� 
கதி,னா, மகா ப<�ட�, ெவலிDட, கிளா�2ேரா, Cேசா, ெமாெட2�ய+, 

லிDக ஆகிேயாைர� ப�றி� ப3"ேத. 
 
சாD ஷாவ�� வாI8த நா�கG 
 
மா ேச $D ெதாட�8தா� @ 
 

நா சாDஷா ெச�வத�( வ�0�ப� ெகாGள" ெதாடDகிேன. மாகாண" 
தைலநகரான இ8த� ெப0 நகர� என$ ஊ,லி08$ 120 லி 
^ர"திலி08த$. இ$ ஒ0 மாெப0� நகர� எ*� ெப0மளவ�லான 
ம�கைளP� பாடசாைலகைளP� ஆ'ந, ஆ�சி� பண�மைனையP� 
தனக"ெத ெகா�)Gள$ இ$ ஒ0 மேகானதமான இட�. இ8த 
ேநர"தி� அD( ெச* சியாD சியாD ம�க'�கான ந)"தர� 
பாடசாைலய�� ேச�8$ ெகாGள நா ெப0 வ�0�ப=ைடயவனாக 
இ08ேத. அ8த மா,கால"தி�, உய� ஆர�ப� பாடசாைலய�� உGள ஒ0 
ஆசி,ய,ட� எைன அD( அறி=க�ப)"$மா* ேவ�3ேன. அத�( 
அ8த ஆசி,ய� ஒ"$�;;;; ெகா�டா�. மி(8த உ�சாக"ேதா) சாD 
ஷாவ��( நட8ேத ெசேற. இ8த� ெப,ய பாடசாைலய�� என�( 
அ.மதி கிைட�காம� ேபாகலா� எற பய"$ட.�, அ8த� 
பாடசாைலய�� மாணவனா(� வா���� கி�)� எற ந�ப��ைக 
இ�லாமL� அD( ெசேற. ஆ>ச,ய"$�( உ,ய வைகய�� எ$வ�த 
சிர=மிறி நா அ�பாடசாைலய�� அ.மதி�க�ப�ேட. ஆனா� 
அரசிய� நிகI:கG வ�ைரவாக நக�8$ ெகா�308தன. அ8த� 
பாடசாைலய�� நா ஆ* மாதDகG ம�)ேம க�வ� பய�ேற. 
 

சD;;;;;;;காவ�� ஒ0 ெச�தி"தாைள =த=ைறயாக� ப3"ேத. மி - லி 
� பாேவா (ம�கG பல�) எற இ8த ேதசிய �ர�சிகர சKசிைக மK? அரச 
வ�ச"$�( எதிராக நைடெப�ற கா�ட எQ>சி ப�றிP� ஹTவாD சிD 
எற ஹ{னா வாசிய� தைலைமய�� 72 மாவ Tர�கG இற8த$ ப�றிP� 
(றி�ப�ட�ப�308த$. இ8த� கைதயா� நா ெவ(வாக� கவர�ப�ேட. 

அ"$ட மி� - ய+ - ெய, ப�� ஒ0 �கIெப�ற ேகாமி�டாD 
தைலவரானா�. இேதகால"தி� நா ? - யா� - ெசைன� ப�றிP� 0D 
ெமD ஹ{� தி�ட"ைத� ப�றிP� ெத,8$ ெகா�ேட. (0D ெமD ஹ{� 
எப$ ஒ0 �ர�சிகர இரகசிய� (Q ?யா� ெசனா� ஆர�ப��க�ப�ட 
இ�(Qதா ேகாமி�டாD க�சி�கான =ேனா3. இத ெப0�பாலான 
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உ*�ப�ன�கG நா) கட"த�ப�டவ�களாக ய�பான � வாI8தா�கG. 

�சீ�தி0"த அரவ�ச�� க�சிய�� தைலவ�களான சி. காM, காD ய+ ெவ� 
ஆகிேயா0�ெகதிராக இவ�கG ய�பான � இ08$ ெகா�) ேபனா 
=ைறய�� க)� P"த� நட"தினா�கG) நா) =தலாவ$ �ர�சி�(" 
தயாரான நிைலய�� இ08த$. என�( ஏ�ப�ட மன�(=ற� காரணமாக 
நா ஒ0 க�)ைர எQதிேன. அைத பாடசாைல> ?வ,� ஒ�3ேன. 

ஒ0 அரசிய� க0"$ (ேநா�() ப�றிய என$ =த� ெவள �பா) அ$தா. 

ஆனா� இ8த� க�)ைர ஒ0 (ழ�பமானதாக இ08த$. நா அ�ேபா$� 
லியா� சி சாேவா, காD ய+ ெவ� ஆகிேயா� மOதான வ�ய8$ 
ேபா�*தைல� ைகவ�டவ��ைல. அவ�கள ைடேய உGள வ�"தியாசDகைள 
நா ெதள வாக வ�ளDகி� ெகாGளவ��ைல. ஆகேவ என$ க�)ைரய�� 
? யா� ெச ய�பான � இ08$, �திய அரசி ஜனாதிபதியா�க�பட 
ேவ�)�. காD ய+ ெவ� ப�ரதமரா�க�பட ேவ�)�, லியாD சி சாM 
ெவள நா�டரசா�க�பட ேவ�)�, எ* நா = ெமாழி8தி08ேத. இ$ 
ஒ0 ெபா0"தம�ற R�டண�. காD(� லியாD(� =3யா�சி ஆதரவாள�. 

? யா� ெச =3யா�சி எதி�பாள�. 
 

சி>?வா - ஹா ெகௗ ரய��ேவ க�டைம��> ச�ப8தமான அ8நிய 
=தலO�) எதி��� இய�க=� ஒ0 பாரா'மற"ைத அைம�(மா* 
எQ8த ெபா$ம�கள  ேகா,�ைகP� பரவரலான =ைறய�� எQ8த$. 

இத�கான பதிலாக, ஒ0 ஆேலாசைன� (Q ஒைற ம�)ேம அைம�க 
ேபரரச� ஆைணய��டா�. என$ பாடசாைல மாணவ�;;கG ேமL� ேமL� 
தTவ�ர வ�வாதDகள � ஈ)ப�டா�. தDகG தைலமய��� ப�னL�( எதிராக 
ஒ0 �ர�சிைய நட"தியத 4ல� தDக'ைடய மK? எதி��� 
உண�>சிகைள மாணவ� ெவள �கா�3னா�கG. ஒ0 ந�ப.� நா.� 
எDக'ைடய ப�ன�கைள ெவ�3 வ��ேடா�. ஆனா� அMவா* 
ப�ன�கைள ெவ�)வதாக =� உ*தியள "தி08த ஏைனய 
மாணவ�கG ப��பா) தDக'ைடய வா�(*திைய� கா�பா�ற" தவறி 
வ��டன�, என$ ந�ப.� நா.� அவ�கைள இரகசியமாக" தா�கி 
அவ�கள$ ப�ன�கைள வL�க�டாயமாக ெவ�3ேனா�. எDக'ைடய 
க"தி,�ேகாL�( 10�( ேம�ப�ட ப�ன�கG பலியாகின. 
 

இத 4ல� ஒ0 (*கிய கால"$�(G �ேபாலி ெவள நா�)� ப�சாசி�� 

ேபாலி� ப�ன�கைள� ேகலி ெச�வதி� இ08$ ப�ன�கைள� 
ெபா$வாகேவ ஒழி�க ேவ�)� எ* ேகா0மளவ��( நா 
=ேனறிய�08ேத. ஒ0 அரசிய� நி8தைன. ஒ0 எ�ண�க0"ைத 
எMவா* மா�ற =3P� எபத�( எ"தைகய எ)"த�கா�;) இ$. 

 

ச�ட�க�_, ஒறி� பய�ற ஒ0 ந�ப.ட இ8த� ப�ன� 
வ�டய"தி� நா ப�ர>சிைன�ப�ேட. இ8த வ�டய"தி� நாDகG 
இ0வ0� எதி� எதி� ேகா�பா)கைள =ைவ"ேதா�. உட�, ேதா�, மய��, 

நகDகG ஆகியைவ ஒMெவா0வர$ ெப�ேறாராL� வழDக�ப�ட ஒ0 
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பர�பைர> ெசா"$. ஆகேவ அைவ அழி�க�பட�Rடா$, எ* �ராதன, 

இல�கிய �ைல உதாரண� கா�3 தன$ வாத"ைத ெவெற)�க அ8த 
ச�ட மாணவ =யறா�. ஆனா� நா.� ப�ன� எதி;�பாள�க'� ஒ0 
எதி�� ேகா�பா�ைட மK? எதி��� அரசிய� அ3�பைடய�� உ0வா�கி 
அவைன =Qைமயாக வாயைட�க ைவ"ேதா�. வ�Pவா ஹாD 
தைலைமய�� ஷகா கிள�>சி நைடெப�ற$� (1911 ஆ� ஆ�) மK? 
=3யா�சிைய ^�கிெயறி8த �ர�சிய� ெதாட�க�) ஹ{னான � 
இரா[வ> ச�ட� ப�ற�ப��க�ப�ட$. அரசிய� @Iநிைல வ�ைரவாக 
மாறிய$. ஒ0நாG ஒ0 �ர�சிவாதி ந)"தர� பாடசாைலய�� ேதாறி 
பாடசாைல அதிப, அ.மதிPட ஒ0 கிள�>சியான ெசா�ெபாழிைவ 
நிகI"தினா�. இ8த� R�ட"தி� இ08த ஏQ அ�ல$ எ�) மாணவ�கG 
ஆ�சிைய� க)ைமயாக" தா�கினா�கG. அ"ேதா) (3யரைச உ0வா�க 
நடவ3�ைக எ)�(மா* ேகா,னா�கG. அைனவ0� =Qைமயான 
கவன"ேதா) ெசா�ெபாழிைவ� ேக�டா�கG. கிள�>சிP�றி08த 
மாணவ�கG =னா� வ�Pவா ஹDகி அதிகா,கள � ஒ0வரான 
அ8த� �ர�சி> ெசா�ெபாழிவாள� உைரயா�றியேபா$ ஒ0 சி* ஓைசP� 
ேக�கவ��ைல. 
 

இ8த> ெசா�ெபாழிைவ� ேக�) நா( அ�லத ஐ8$ நா�க'�(� ப�� 
லி Pவா ஹDகி �ர�சிகர இரா[வ"தி ேசர நா உ*தி 
ப+�ேட. ேவ* பல மாணவ�கேளா) ஹேகா:�(> ெச�ல நா 
=3: ெச�ேத. வ(��" ேதாழ�கள ட� இ08$ சிறிதள: பண"ைத 
நாDகG ேசக,"ேதா�. ஹேகாவ� வ TதிகG மி(8த ஈரமானைவ எ*� 
மைழ�கால ச�பா"$�கG அD( அவசிய� எ*� ேகGவ��ப�) 
நகர"$�( ெவள ேய தDகிய�08த இரா[வ"தி� உGள ஒ0 ந�பன ட� 
சில ச�பா"$�கG கடனாக� ெபற> ெசேற. இரா[வ"தி ெகா"தள� 
காவல�களா�; நா த)"$ நி*"த�ப�ேட. இ8த இட� ச8த3 மி�கதாக 
இ08த$. =த�தடைவயாக" $0��க'�(" $�பா�கி� (�)கG 
வழDக�ப�308தன. அவ�கG ெத0�க'�(G ெப0� எ�ண��ைகய�� 
cைழ8$ ெகா�308தன�. 
 

கா�ட - ஹேகா ரய�� பாைதய��டாக �ர�சியாள�கG நகர"ைத 
ெந0Dகி� ெகா�308தன�. ச�ைட அD( ெதாடDகிவ��ட$. சாDஷாவ� 
நகர மதி�க'�( அ�பா� ஒ0 ெப,ய சம� இட�ெப�*Gள$. 

அேதேவைள நக,.Gேள ஒ0 கிள�>சி ஏ�ப�ட$. அ"ேதா) நகர 
வாய��கத:கG தா�க�ப�) சீன" ெதாழிலாள�களா� ைக�ப�ற�ப�டன. 

இ8த� கத:கள � ஒறி� வழியாக நா நக,.G மO�)� cைழ8ேத. 

ப�� நா ஒ0 உயரமான இட"தி� நி* சமைர அவதான "ேத. 

இ*தியாக ஆ'ந, அர?� பண�மைன மO$ ஹா ெகா3ேய�ற�ப)� 
வைர இ08ேத. அதி� ஹா எற எQ"$ இ08த$. நா 
பாடசாைல�(" தி0�ப�ேன. அ$ இரா[வ� காவல�கள னா� காவ� 
கா�க�ப�308த$. 
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அ)"த நாG ஒ0 இரா[வ அர? நி*வ�ப�ட$. ()�) எப$ இரா[வ 
ஆ'நைர� (றி�(�) கீ வாேவா ஹ{� (4"த சேகாதர� சDக�) 

சDக"ைத> ேச�8த இ0 ப�ரபல உ*�ப�ன�;;கG ஆ'நராக:� உதவ� 
ஆ'நராக:� உதவ� ஆ'நராக:� ெச ேசா சிD உதவ� ஆ'நராக:� 
பதவ�ேய�*Gளன�. மாகாண ஆேலாசைன� (Qவ� =ைனய 
க�3ட"தி� �திய அர? நி*வ�ப�ட$. இத தைலவராக இ08த ரா 
ெய கா� பதவ� நT�க� ெச�ய�ப�டா�. அ8த ஆேலாசைன� (Q:� 
கைல�க�ப�ட$. �ர�சிவாதிகளா� க�)ப�3�க�ப�ட மK? 
ஆவணDகள ைடேய பாரா'மற� ஒைற" திற�(மா* ேகா0� ஒ0 
ேகா,�ைக� க3த"தி ப�ரதிகG காண�ப�டன. இத 4ல� ப�ரதி 
?ேடலிய�னா� இர"த"தி� எQத�ப�308த$. அவ� த�ேபா$ (சீன) 

ேசாவ�ய" அரசி க�வ� ஆைணயாளராக� கடைமயா�*கிறா�. தன$ 
உ*தி�பா�ைடP� ேந�ைமையP� எ)"$� கா�) =கமாக தன$ 
ைகவ�ரலி = ப(திைய ெவ�3"தா இ�க3த"ைத எQதினா�. அவர$ 
ேகா,�ைக� க3த� பாரா'மற� திற�க�பட ேவ�)ெம*ேகா,, 

என$ வ�ரைல ெவ�)வ$ட நா வ�ைடெப*கிேற. (ப<�கிDகி 
மாகாண� ப�ரதிநிதிகள ட�) 
 

�திய இரா[வ ஆ'ந0� உதவ� இரா[வ ஆ'ந0� நT�ட நா�கG 
இ0�கவ��ைல. அவ�கG ெக�ட மன த�கG அ�ல. அ"ேதா) 
அவ�க'�(� �ர�சிகர ேநா�(க'� இ08தன. ஆனா� அவ�கG ஏைழகG 
அ"ேதா) அட�க�ப�டவ�கள  நலகைள அவ�கG 
ப�ரதிநிதி"$வ�ப)"தினா�கG. நில உடைமயாள�க'� வ�"தக�க'� 
இவ�கேளா) அதி0�தி ெகா�308தன�. சில நா�க'�(G நா ஒ0 
ந�பைன� காண>ெசறேபா$ வ Tதிய�ேல அவ�கG இவர$ சடலDகைள� 
பா�"ேத. ரா ெய கா� ஹன{ நில உடைமயாள�கG, 

இரா[வ"தின, ப�ரதிநிதியாக ெசய�ப�) அவ�க'�ெகதிராக ஒ0 
கிள�>சிைய ஏ�பா) ெச�தி08தா. 
 

த�ேபா$ பல மாணவ�கG இரா[வ"தி� ேச�8$ ெகா�308தா�கG. 

ஒ0 மாணவ இரா[வ� நி*வ�ப�308த$. இ8த மாணவ�கள ைடேய 
ராDெக>சிP� இ08தா�. (1927 இ� வாD சிM ெவ�ய�, ஷகா 
அரசி.ைடய ேதசியவாதிகள  இரா[வ"தி.ைடய கமா�டராக ப�� 
ராD ெசD . சி நிகI8தா�. அவ� வாDைகP� க�ய+ன 2)�கைளP� 
கா�3� ெகா)"$ ஹ{னான  வ�வசாய� ப)ெகாைலைய" 
ெதாடDகினா�. நா மாணவ�;; இரா[வ"ைத வ�0�பவ��ைல. இ8த� 
க�டைம�ப� அ"திவார� (ழ�பமானதாக இ0�பைத நா உண�8ேத. 

இத�( மாறாக, மர�=ைற இரா[வ"தி� ேசர நா வ�0�ப�ேன. அத 
4ல� �ர�சிைய =Qைமயா�க நிைன"ேத. சிD ேபரரச� இன=� 
பதவ� $ற�கவலி�ைல. அ"ேதா) ேபாரா�டDகG நைடெப�*� 
ெகா�308தன. 
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என$ ச�பள� மாத"$�( 7 Pவானாக இ08த$. இ0�ப�.� அ$ 
த�ேபா$ நா ெசKேசைனய�� வாD(� ச�பள"ைத வ�ட அதிகமா(�. 

நா இ�பண"தி� உண:�காக மாத� ஒ*�( 2 Pவா 
ெசலவழி"ேத. நா த�ணTைரP� வ�ைல ெகா)"ேத வாDக 
ேவ�3ய�08த$ பைடவ Tர�கG நக0�( ெவள ய�லி08ேத த�ணT� 
எ)"$வர ேவ�3ய�08த$ நா மாணவனாக இ08தப3யா� த�ணTைர 
அMவா* ெகா�)வர =3யவ��ைல. த�ணT� வ��ேபா,ட� த�ண Tைர 
வாDகிேன. என$ ச�பள"தி� மி(தி� பண� ெச�தி"தாGகG 
வாD(வதி� ெசலவழி8த$. 
 

நா ெச�தி"தாGகG வாசி�பதி� ப�*Gள வாசகனாகிேன. அ�ேபா$ 
�ர�சிேயா) ெதாட��ைடய சKசிைககள �, சியாD சியாD ஜி � பாேவா 
(சியாD நதி தின> ெச�தி) இ08த$. அதி� ேசாசலிச� ப�றி 
வ�வாதி�க�ப�ட$. இதிலி08த ெச�தி� ப8திகள � தா ேசாசலிச� எற 
ெசா�ைல நா அறி8$ெகா�ேட. நா.� ேசாஷலிச"ைத� ப�றி 
வ�வாதி"ேத. உ�ைமய�� ச4க சீ�தி0"தவாத� ப�றிய வ�டய"ைத 
ஏைனய மாணவ�க'ட.� பைடவ Tர�க'ட.� வ�வாதி"ேத. 

ேசாஷலிச� ப�றிP� அத ெகாGைககG ப�றிP� சியாD காDஹ
{ எQதிய சில $�)� ப�ர?ரDகைளP� நா ப3"ேத. இ8த வ�டய� 
(றி"$ என$ வ(�� மாணவ�கG பல0�( நா உ�சாக"$ட 
எQதிேன. ஆனா� அவ�கள � ஒ0வ� ம�)�தா என�( ஆதரவாக 
வ�ைடயள "தா�. 
 

என$ (Qவ�� ஒ0 ஹ{னா ?ரDக" ெதாழிலாள P� ஒ0 இ0�� 
ேவைல" ெதாழிலாள P� இ08தன�. அவ�கைள நா மிக:� ேநசி"ேத. 

ஏைனேயா� ெவ( சாதாரணமானவ�கG. அவ�கள � ஒ0வ ெக�டவ. 

ேமL� இர�) மாணவ�கைள இரா[வ"தி� ேசர" ^�3ேன. என$ 
ப�ளா�U கமா�ட0ட.� ெப0�பாலான பைடவ Tர�க'ட.� நா 
ந�� ைவ"தி08ேத. எனா� எQத =3P�. அ"ேதா) �"தகDகைள� 
ப�றி என�( சிறி$ ஞாபக� இ08த$. என$ �மக"தான க�வ�ைய�� 

அவ�கG ெகௗரவ�"தா�கG. அவ�க'�( க3தDகG எQதி உத:வதிL� 
அ$ ேபாற ேவ* பண�கள L� எனா� உதவ =38த$. 
 

�ர�சிய� ெப* ேப* இன=� தT��கமாக =3L ெச�ய�படாத 
நிைலய�� இ08த$. தைலைம"$வ� ச�ப8தமான இன=� 
ேகாமி�டாD க�சி�(G ேவ*பா)கG இ08தன. அேதேவைள சிD 
(ேபரரச�) தன$ அதிகார"ைத =Qைமயாக ைகவ��) வ�ட:மி�ைல. 

ேமL� ேபா� நட�ப$ சா"தியேம எ* ஹ{னான � Rற�ப�ட$. மK? 
ஆ�சிய�ன0�(� Pவா ஷ{கா��(� எதிராக பல இரா[வDகG 
திர�ட�ப�டன. 
 

(Pவா ஷ{ கா� மK? ஆ�சியாள�கள  இரா[வ"தி ப�ரதம 
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தளபதியாக இ08தவ�. 1911ஆ� ஆ�) மK? ஆ�சியாள�கைள� பதவ� 
இற�க ைவ"தவ�) இதி� ஹ{னா பைடய� நடவ3�ைகய�� 
இறD(வத�(" தயாராகி� ெகா�308த ேபா$ ? யா� ெச.� 
Pவா ஷ{ கா�P� ஒ0 உடபா�)�( வ8தன�. ஏ�பட இ08த P"த� 
இதனா� தவ���க�ப�ட$. வட�( ெத�(� இைண�க�ப�டன. நாDகிD 
அர? கைல�க�ப�ட$. �ர�சி =38$வ��டதாக எ�ண�ய நா 
இரா[வ"தி� இ08$ வ�லகி என$ க�ைக ெநறி�(" தி0�ப" 
தT�மான "ேத. நா ஆ* மாதDகG பைடவ Tரனாக இ08ேத. 
 

ப"தி,ைககள � வ�ள�பரDகைள� ப3�க ஆர�ப�"ேத. அ�ேபா$ பல 
பாடசாைலகG திற�க�ப�)� ெகா�308தன. �திய மாணவ�கைள� 
கவ�8திQ�க அைவ இ>த வ�ள�பர =ைறையேய பயப)"தின. 

பாடசாைலகள  தராதர"ைத மதி�ப<) ெச�ய என ட� எMவ�த அள: 
ேகாL� இ0�கவ��ைல. காவ�$ைற� பாடசாைல ஒறி வ�ள�பர� 
எ க0"ைத� கவ�8த$. அதி� cைழ:" த(தி ேத�ைவ எQ$� =� 
ச:�கார உ�ப"தி� பாடசாைல ப�றிய வ�ள�பர� ஒைற� ப3"ேத. 

இத�(� ேபாதைன எ$:� ேதைவயாக இ0�கவ��ைல. உண:� தD( 
வசதிP� வழDக�ப�ட$. ஒ0 சி* ச�பள"$�( வா�கள �ப�ட$. இ$ 
ஒ0 கவ�>சியான எQ>சிய+�)� வ�ள�பரமாக இ08த$. ச:�கார 
உ�ப"திய� பா,ய ச4க நைமகைள அ$ எ)"$� Rறிய$. அ"ேதா) 
அ$ எMவா* நா�ைடP� ம�கைளP� வள=Gளதா�(� எ* 
எ);"$� Rறிய$. நா காவ�$ைற� பாடசாைல மOதான என$ 
கவன"ைத வ��)வ��) ஒ0 ச:�கார உ�ப"தியாளனாக தT�மான "ேத. 

இத�( என$ பதி:� க�டணமாக ஒ0 ெடாலைர> ெசL"திேன. 

இத�கிைடய�� என$ ந�ப ஒ0வ ச�ட மாணவனாகிய�08தா. 

அவ எைன" தன$ பாடசாைலய�� ேச0மா* வ��*"தினா. இ8த 
ச�ட�பாடசாைல ப�றிP� கவ�8தி0�(� வ�ள�பர� ஒைற நா 
ப3"தி08ேத. பல அ��தமான வ�டயDக'�கான வா�(*திைய அ8த 
வ�ள�பர� அள "தி08த$. அ$ 3 வ0டDக'�(G ச�ட� ப�றிய சகல 
வ�டயDகைளP� மாணவ�க'�;( க�*"த0வதாக வ�ள�பர�ப)"தி 
இ08த$. அ"ேதா) இ8த� க�வ�� காலக�ட� =38$ அவ�கG 
உடன3யாக அரச அதிகா,களாக வர=3P� எ* உ*திP� 
அள "தி08த$. இ8த� பாடசாைலைய� ப�றி என$ ந�ப ெதாட�8$ 
�கI8$ ெகா�ேட இ08தா. இ8த வ�ள�பர"தி� ெத,வ��க�ப�)Gள 
வா�(*திகைளெய�லா� (றி�ப��) என$ க�வ�� க�டண"ைத 
அ.���ப3 ேக�) இ*தியாக என$ ()�ப"தின0�(� க3த� 
எQதிேன. ஒ0 ஜு,யாக அ�ல$ அர? அதிகா,யாக" திகழ�ேபா(� 
என$ வ0Dகால"ைத� ப�றி அவ�க'�( ஒ0 ஒள மயமான 
ேதா�ற"ைத உ0வா�கிய�08ேத. ப�� ச�ட�பாடசாைலய�� பதி:� 
க�டணமாக ஒ0 ெடால�; ெசL"திவ��) என$ ெப�ேறா, பதிைல 
எதி�பா"$� கா"தி08ேத. 
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ஒ0 வ�"தக� பாடசாைலய�� வ�ள�பர� எற வ3வ�� வ�தி என$ 
வ3வ�� மO�)� (ற�கி�ட$. நா) த�ேபா$ ஒ0 ெபா0ளாதார 
P"த"தி� ஈ)ப�)Gள$. ஆகேவ நா�3 ெபா0ளாதார"ைத� 
க�3ெயQ�ப� R3ய ெபா0ளாதார நி�ண�கேள நா�)�(" ேதைவ எ* 
ம�ெறா0 ந�ப என�( ஆேலாசைன வழDகினா. என$ ந�பன  
ஆேலாசைன ேமலாதி�க� ெப�ற$. அத வ�ைளவாக, இ8த வ�"தக 
ந)"தர� பாடசாைலய�� பதி: ெச�$ ெகாGவத�காக நா ேமL� ஒ0 
ெடாலைர> ெசL"திேன. நா உ�ைமய�� அ8த� பாடசாைலய�� 
ேச�"$� ெகா�ேட. அ"ேதா) க�வ�க�க அவ�களா� 
ஏ�*�ெகாGள:� ப�ேட. இதன ைடேய நா ெதாட�8$ 
வ�ள�பரDகைள� ப3"$வ8ேத. ஒ0நாG ஒ0 உய�தர வ�"தக� 
பாடசாைலய� வா��� வள� (றி"த ம�ெறா0 வ�ள�பர"ைத� 
ப3"ேத. இ$ அரசினா� நடா"த�ப�ட$. ஒ0 பர8$ப�ட க�ைக 
ெநறிகைள அ$ வழDகிய$. அ"ேதா) அத ேபாதனாசி,ய�கG 
அைனவ0� மி(8த திறைமசாலிகG எபைதP� நா அறி8$ 
ெகா�ேட. அ8த பாடசாைலய�� ஒ0 வ�"தக நி�ணனாக வ0வ$ 
சிற8த$ எ* நா தT�மான "ேத. இத�( ஒ0 ெடால� ெசL"தி என$ 
ெபயைர� பதி8$ ெகா�) என$ தT�மான� ப�றி என$ த8ைதயா0�( 
எQதிேன. அவ� மகிI>சியைட8தா�. வ�"தக `தியான க�வ�யறவ� 
வா��� வளDகைள இ�) அவ� உடன3யாக எைன� பாரா�3னா�. நா 
இ8த� பாடசாைலய�� ேச�8$ ஒ0 மாத� க�வ� க�ேற. 
 

இ8த� பாடசாைலய�� இ8த ப�ர>சிைன எனெவறா�, இD(Gள க�ைக 
ெநறிகG அைன"$� ஆDகில"திேலேய ேபாதி�க�ப�டன. அD( க�ற 
ஏைனய மாணவ�கைள� ேபாலேவ என�(� சிறிதள: ஆDகிலேம 
ெத,P�. உ�ைமய��, ஆDகில எQ"$�கைள வ�ட அதிகமாக ஒ*� 
ெத,யா$. இதி� ம�*ெமா0 இைடய+* என ெவறா�, 

இ�பாடசாைலய�� ஆDகில� ேபாதி�(� ஆசி,ய�கG இ0�கவ��ைல. 

இ8த நிைலைமயா� வ�ர�திP�ற நா, மாத� கைடசிய�� அ8த� 
பாடசாைலைய வ��) வ�லகி மO�)� வ�ள�பரDகைள� ப3�க" 
ெதாடDகிேன. 
 

=தலாவ$ மாகாண ந)"தர பாடசாைலய�� என$ அ)"த =ய�சி 
இட�ெப�ற$. நா, ெடால� ெகா)"$� பதி: ெச�ேத. cைழ:" 
ேத�வ�� 1� ஆளாக வ8ேத. அ$ பல மாணவ�கைள� ெகா�ட ஒ0 
ெப,ய பாடசாைல. அத ப�டதா,கG எ�ண�லடDகாதவ�கG, அD( 
க�ப�"த ஒ0 சீன ஆசி,ய� என�( மிக:� உதவ� �,8தா�. என$ 
இல�கிய ஆ�வ�ேபா�( காரணமாகேவ எனா� அவ� கவர�ப�டா�. 

இவ� ய+ - ப� � $D - சிெய (சா�ராeய வ�ம�சனDகள  வரலா�*" 
ெதா(��) எற �ைல என�( வாசி�க" த8தா�. இதி� சா�ராeய 
ச�டDக'� சி. ெய _D (1736� அ,யைண ஏறிய மK? அ�ல$ சிD 
அரச வ�ச"தி ஒ0 திறைமயான 4ஆவ$ ச�கரவ�"தி)கி 
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வ�ம�;சனDக'� அடDகிய�08தன. 
 

இ8த� காலக�ட"தி�, சாDகாவ�� இ08த அரசி பைட�கல ெவ3ம08$ 
சாைல ஒ* ெவ3"த=. அD( ெப,யெதா0 தT ஏ�ப�ட$. 

மாணவ�களாகிய எதி,க'�( இ$ 0சிகரமாக இ08த$. ெதா கண�கான 
ரைவக'�, ெவ3க'� ெவ3"$> சிதறின. ெவ3 ம08$� ெபா0�கG 
ெகாQ8$வ��) எ,8தன. இ$ சீன ெவ3கைள� கா�3L� சிற�பாக 
இ08த$. இத�( ஒ0 மாத"தி�(� ப��, ரா ெய கா�, Pவா ஷ
{கா�யா� வ�ர�3 அ3�க�ப�டா�. (3யரசி அரசிய� நி�வாக 
ய8திர"தி க�)�பா) த�ேபா$ Pவா ைகய�ேலேய இ08த$. ரா 
ெய கா�ய� இட"$�( ராD சியாD மிD மா�றT) ெச�ய�ப�டா�. 

Pவாைன அ,யைணய�� அம�"த ராD சியாD மிD ஒQD(கைள> 
ெச�யலானா� (மO�)� அரச வ�ச ஆ�சி=ைறைய� ெகா�)வர 
எ)�க�ப�ட இ8த =ய�சி வ�ைரவாக" ேதா�வ�ய�� =38த$. 
 

1ஆவ$ ந)"தர� பாடசாைலைய நா வ�0�பவ��ைல. அத க�ைக 
ெநறி வைரயைற�(�ப�டதாக இ08த$. அத ச�டதி�டDகG 
ஆ�ேசப"$�(,யைவயாக இ08தன. ய+ - ப< � 0D - சிெய �ைல� 
ப3"தப��, நா தன யாகேவ க�*" ெதள வ$ நைம பய�(� எற 
=3:�( வ8ேத. ஏQ மாதDகள  ப�� நா பாடசாைலைய வ��) 
ெவள ேயறிேன. என$ ெசா8த� க�வ��கான ேநர @சிைய ஒQD( 
ெச�$ ெகா�ேட. ஒMெவா0 நா'� ஹ{னா மாகாண �� 
நிைலய"தி� வாசி�ப$� இதி� அடD(�. இ8த வ�டய"தி� நா மிக 
ஒQDகாக:� மன"தி�ப"$ட.� இ08ேத. இMவா* நா ெசலவழி"த 
அைர வ0ட"ைத என$ வாI�ைகய�� ெப*மதி மி�க ஒறாக நா 
க0$கிேற. காைலய�� �� நிைலய� திற�(�ேபா$ அD( நா 
ெச�ேவ. மதிய ேவைளய�� என$ மதிய உணவாக இர�;) அ,சி� 
பலகார� உ�[� ேநர�தா என�( இைடேவைள, ��நிைலய"தி� 
ஒMெவா0நா'� அ$ 4ட�ப)� வைர நா அD( ப3"ேத. 
 

இ8த> ?ய க�வ�� காலக�ட"தி� நா பல �"தகDகைள� ப3"ேத. 

உலக� �வ�ய�ய�, உலக வரலா* ஆகியவ�ைற நா ப3"ேத. அD( 
=த� தடைவயாக ஒ0 உலக� பட"ைத மி(8த ஆ�வ"ேதா) பா�"$, 

அதைன� பய�ேற. அட� 2மி"தி �ெவ�;" ஒ� ேநஷ2�� 

டா�வ�ன  �ஒ,ஜி ஓ� 2ெபசீ2�� உய�,னDகள  ேதா�ற� �ேஜா; 

2Uவ� மி�லிய�� ஒQ�க ெநறி ப�றிய �� Cேசாவ� பைட���கG 
2ெபச, ெலாஜி���, ெமா�ட2�ய+ எQதிய ச�ட �� ஒ* 
ஆகியவ�ைற� ப3"ேத. நா கவ�ைதகG, வ Tர காவ�யDகG, ப�ைடய 
கிேர�க கைதகG ஆகியவ�ைறP�, ர]யா, அெம,�கா, ப�ரா2, 

இDகிலா8$ ேவ* பல நா)கள  �வ�ய�ய�, வரலா* ஆகியவ�ைறP� 
ஆI8$ ப3"ேத. 
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சியாD சியாD மாவ�ட வாசிக'�கான வ�)திய�� வசி"$ வ8ேத. அD( 
பல பைடவ Tர�க'� இ08தன�. இவ�கG பைடய�வ�லி08$ வ�லகிய 
அ�ல$ பைட கைல�க�ப�டதனா� ெவள ேயறிய பைட வ Tர�களாக 
இ08தன�. அவ�கள ட� சீவேனாபாய"$�கான ெதாழிேலா, பணேமா 
இ0�கவ��ைல. இ8த வ�)திய�� மாணவ�க'� பைடவ Tர�க'� 
எ�ேபா$� ச�கரவ�� ஈ)ப�) வ8தன�. ஒ0நாG இர: இ8த� ப�ர>சிைன 
அ3த3யாக உ0ெவ)"த$. பைடவ Tர�கG, மாணவ�கைள" தா�கி, 
அவ�கைள� ெகா�ல =யறன�. நா (ள யலைற�( ஓ3 இ8த ச�ைட 
=3P� வைர ஒள 8தி08$ த�ப�ேன. 
 

அ�ேபா$ என ட� பண� இ�ைல. நா பாடசாைல எதிலாவ$ 
ேச�8தா� தவ�ர என�( ஆதர: வழDக என$ ()�ப"தின� 
ம*"$வ��டன�. நா ெதாட�8$ வ�)திய�� தDக =3யாம� ேபானதா� 
தD(வத�( ஒ0 �திய இட� ேதட" ெதாடDகிேன. இதன ைடேய நா 
என$ எதி�கால" ெதாழி� ப�றி" தTவ�ரமாக> சி8தி�க" 
ெதாடDகிய�08ேத. நா ஆசி,ய" ெதாழிL�ேக அதிக� 
ெபா0"தமானவ எ* தT�மான "$� ெகா�ேட. நா மO�)� 
வ�ள�பரDகைள� ப3"$�ெகா�308ேத. ஹ{னா =ைறைம� 
பாடசாைலய�� ஒ0 கவ�>சிகரமான வ�ள�பர� த�ேபா$ என$ 
கவன"தி�( வ8த$. அத வா��� வளDகG ப�றி ஆ�வ"$ட 
ப3"ேத. ேபாதைன�கான க�டண� இ�ைல. மலிவான க�டண"தி� 
உண:� தD(மிட=� வழDக�ப)� எ* இ08த$. என$ ந�ப�கள � 
இ0வ� எைன இதி� ேச0மா* வ��*"தின�. cைழ:" ேத�:�கான 
க�)ைரகைள" தயா,�பதி� என$ உதவ�ைய அவ�கG நா3ன�. என$ 
ேநா�க"ைத என$ ()�ப"தவ0�( எQதி அவ�கள$ ச�மத"ைதP� 
ெப�ேற. என$ இ0 ந�ப�க'�காக:�, என�காக:� நாேன 
க�)ைரகைள" தயா,"ேத. அைனவ0� பாடசாைலய�� 
அ.மதி�க�ப�ேடா�. உ�ைமய�� ெசா�ல�ேபானா� நா 4*=ைற 
அ.மதி�க�ப�ேட. என$ ந�ப�க'�காக நா க�)ைர எQதிய 
ெசய�பா�ைட ப�ைழயான ெசய� எ* அ�ேபா$ நா க0தவ��ைல. 

அ$ ெவ*மேன ந��றேவா) ச�ப8த�ப�ட ஒ0 வ�டய�. 
 

இ8த =ைறைய� பாடசாைலய�� நா 5 வ0டDகG மாணவனாக 
இ08ேத. ப�� ெவள யான வ�ள�பDகள  ேவ�)ேகாGகைள" 
தவ��"$� ெகாGவதி� ெவ�றி ெப�ேற. இ*தியாக நா என$ 
ப�ட"ைத� ெப�ேற. ஹ{னா மாகாண =தலாவ$ =ைறைம 
(ஆசி,ய� பய��சி) பாடசாைலய�� நா பய�L� ேபா$ இட�ெப�ற 
நிகI:கG பல. அ"ேதா) இ8த� காலக�ட"தி� என$ அரசிய� 
க0"$�கG உ0�ெபற" ெதாடDகின. ச4க ெசய�பா�3� ெபற�ப)� 
=த� அ.பவDகைளP� இD( நா ெப�*� ெகா�ேட. 
 

�திய பாடசாைலய�� பல ச�ட நைட=ைறகG இ08தன. அவ�றி 
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சிலேவ என�( ஏ��ைடயதாக இ08த$. இய�ைக வ�Kஞான� - க�ைக 
ெநறிைய> க�டாய� பய�லேவ�)� எபைத நா எதி�"ேத. நா 
ச4க வ�Kஞான"ைத வ�ேசட க�ைக ெநறியாக� பய�ல வ�0�ப�ேன. 

இய�ைக வ�Kஞான� என�( வ�ேசடமான ஆ�வ"ைத� ^�டவ��ைல. 

நா அைத� ப3�க:மி�ைல. இ8த� க�ைக ெநறிய�� நா (ைற8த 
மதி�ெப�கேள ெப�ேற. க�டாய� க�ைக ெநறியான உய�,னD;கள  
ேதா�ற"ைத ஓவ�யமாக வைரP� க�ைக ெநறிகைள =�றாக 
ெவ*"ேத. இைத மிக ஒ0 =�டாGதனமான க�ைக ெநறியாக� 
க0திேன. வைரவத�( இல(வான, எள ைமயான ெபா0ைள� ப�றி 
சி8தி"$, அைத வ�ைரவாக வைர8$வ��) வ(�ைப வ��) 
ெவள ேய*வைத வழைமயாக� ெகா�308ேத. அைர - @,ய - அைர � 

மைல� (* ஆகியவ�ைற� ெகா�ட ஒ0 ஓவ�ய"ைத வைர8தைத 
எனா� நிைன: Rற =3கிற$. ஒ0 ேந� ேகா�ைட வைர8$ அத 
மO$ ஒ0 அைர வ�ட"ைத வைர8தத 4ல� அ8த ேத�வ�ேபா$ 
ப�கவா�3� அகற ஒ0 வ�ட"ைத வைர8$ அத�( �=�ைட�� எ* 
தைல�ப��ட$ட தி0�தியைட8ேத. ஓவ�ய"தி� 40 மதி�ெப�கG 
ெப�* ேத�வ�� வ�Kஞான� க�ைக ெநறிய�� நா ெப�ற அதிசிற�பான 
மதி�ெப�கG ஏைனய பாடDகள � நா ெப�றி08த (ைறவான 
மதி�ெப�கைள ஈ) ெச�தன. 
 

�ெப08தா3 Pவா�� எ* மாணவ�களா� ப�ட� ெபய� @�ட�ப�308த 
ஒ0 சீன ஆசி,ய� என$ பைட���கைள ஒ0 ப"தி,ைகயாள, 
பைட��� ேபா* இ0�பதாக ேகலி ெச�தா�. நா, 

=மாதி,யானவராக� க0திய லியாD சி � சா�ைவ அவ� இழ8தேதா) 
அவைர ஒ0 அைர � அறிவ�லி எ*� க0தினா�. நா என$ ஹா ய+ 
அவ�கள$ பைட��கைள� ப3"ேத. அ"ேதா) பைழய இல�கிய� 
பாண�ய�� ெசா�ெறாட�கைள எQ$� =ைறய�� ேத�>சிP�ேற. இத 
வ�ைளவாக இ.� Rட ேத�>சி ெபற�R3ய இல�கிய பாண�ய�லான 
க�)ைர ஒைற ேதைவ ஏ�ப�டா� எனா� எQத =3P�. இத�( 
நா �ெப08தா3 Pவா.�(�� நறிெசா�ல� கடைம� ப�)Gேள. 

 

எ மO$ மி(8த தாக"ைத ஏ�ப)"திய ஆசி,ய� இDகிலா8தி� க�வ� 
க�*" தி0�ப�ய யாD - சாD - சி ஆவா�. இவ0ைடய வாI�ைகேயா) 
என$ வாI: ப��கால"தி� ெவ( ெந0Dகிய உறைவ� 
ெகா�30�க�ேபாகிற$ அவ� நTதி ெநறி�பாட"ைத� ேபாதி"தா�. அவ� 
ஒ0 யதா�"தவாதி அ"ேதா) உய,ய நTதி ெநறியாள�. அவ� தன$ நTதி 
ெநறிகள � மி(8த ப�**தி ெகா�308தா�. ச4க"$�( பயபட�R3ய 
ேந�ைமயான, நTதியான, ந�ப�பா) உGள மன தனாக வரேவ�)� எற 
ஆைசைய மாணவ�கள  மO$ பதியைவ�க அவ� =யறா�. அவர$ 
ெச�வா�கி கீI "ைச Pவா - ெப� ெமாழி ெபய�"த ஒ0 நTதி �� 
நா ப3"ேத. இத காரணமாக ஒ0 க�)ைர எQத ஊ�க� ெப�ேற. 

Page 32 of 88�லக�:

3/14/2008http://noolaham.net/project/04/378/378.htm

RangaRakes tamilnavarasam.com



இத�( �எ�ண"தி ச�தி�� எ* தைல�ப��ேட. அ�ெபாQ$ நா ஒ0 
க�பனாவாதியாக இ08ேத. அ"ேதா) என$ க�)ைர ேபராசி,ய� யாD 
சாD சீ அவ�களா� அவர$ க�பனாவாத ேநா�கி அ3�பைடய�� 
ெவ(வாக� பாரா�ட� ப�ட$. அத�( அவ� 100 மதி�ெப�கG வழDகினா�. 

 

ராD எற ெபய0ைடய ஒ0 ஆசி,ய� என�( மிபாேவா (ம�கG 
சKசிைக) சKசிைகய� பைழய ப�ரதிகைள வழDகினா�. மி(8த 
ஆ�வ"ேதா) அவ�ைற நா ப3"ேத. இவ�றிலி08$ 0D ெபD ஹ{� 
அவ�கள  ெசய�பா)கைளP� நடவ3�ைக" தி�டDகைளP� நா 
அறி8ேத. இர�) மாணவ�கG சீனாவ� ஊடாக� பயண� 
ேம�ெகா�30�பைதP� அவ�கG திேப"தி எ�ைலய�LGள 
த�சிய_ எற இட"ைத அைட8$வ��டைதP� ப�றி எQத�ப�308த 
ஒ0 க�)ைரைய மி பாேவா இதI ஒறி� ஒ0 நாG நா ப3"ேத. 

இ$ என�( மி(8த எQ>சி ஊ�3ய$. இவ�கள$ உதாரண"ைத� ப�ப�ற 
நா வ�0�ப�ேன. ஆனா� என ட� பண� இ0�கவ��ைல. =தலி� 
நா ஹ{னா.�(G பயண� ேம�ெகாGள =யலேவ�)� எ* நா 
எ�ண�ேன. 
 

அ)"த ேகாைட கால"திேபா$ நா இ8த மாகாண"தி (*�காக 
கா�நைடயாக என$ பயண"ைத" ெதாடDகிேன. 5 மாவ�ட�கள �டாக 
நட8$ ெசேற. சியாD ய+ எற மாணவ0� உட வ8தா�. இ8த 5 

மாவ�டDகள �டாக:� ஒ0 ெச��� கா?� ெசல: ெச�யா$ பயண� 
ெச�ேதா�. வ�வசாய�கG எDக'�( உண:� உறDக இட=� த8தா�கG. 

நாDகG ெசற எ�லா இடDகள L� அ�ட வரேவ�க�ப�) 
உபச,�க�ப�ேடா�. என$ பயண சகபா3யான சி யாM ப+ ப�னான �, ய� 
ப< சிய� கீI நாகிDகி� ஒ0 ேகாமி�டாD அதிகா,யாக வ8தா�. 

அ�ேபா$ ஹ{னா =ைறைம� பாடசாைலய�� தைலவராக இ08த ய< ப� 
சி நாகிDகி� ஒ0 ெப,ய அதிகா,யாக வ8தா�. அ"ேதா) அவ�, சிவாM 
ய+ ைவ ப<DகிD அரச மாள ைக அ0Dகா�சியக"தி பா$காவல� பதவ��( 
நியமி"தா�. சியாM, இ8த அ0Dகா�சிய"தி ெப*மதிமி�க அ0�ெப0� 
ெச�வDகைள வ��*வ��) அ8த� பண"$ட 1934 ஆ� ஆ�3� 
தைலமைறவாகிவ��டா�. 
 

உண�:கைள ெவள �ப)"$� ?த8திரமான மேனாநிைலP� சில 
ெந0Dகிய ந�ப�;க'�கான ேதைவP� ஏ�ப�டதா� தா�நா�)�கான 
ேசைவய�� ஆ�வ� உGள இைளஞ�கைள எேனா) ெதாட�� ெகாG'� 
ப3 சாDகா ப"தி,ைகெயாறி� ஒ0 வ�ள�பர"ைத ெவள ய��ேட. 

�உடலிL� உGG"திL� உ*தி வா�8த தா�நா�)�கான எMவ�த 
தியாகDகைளP� ெச�ய�R3ய இைளஞ�கேள ேதைவ�� எ* அதி� 
வ�ேசடமாக (றி�ப��308ேத. இத�( என�( 4* =Q� 
க3தDக'� ஒ0 அைர� க3த=� கிைட"தன. ஒ* _ � சியாD - லM 
எபவ,டமி08$ வ8தி08த$. இவ� ப�னாள � க�ய+ன 2� க�சிய�� 
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ேச�8$ ப�� அைத� கா�3�ெகா)�க இ08தா�. ஏைனய இர�) 
க3தDகG இர�) இைளஞ�கள ட� இ08$ வ8தி08த$. அவ�கG 
ப��கால"தி� தTவ�ர ப��ேபா�(வாதிகளாக மாறின�. அ8த அைர� க3த� 
ஈ)பா) கா�டாத லிலிசா எற இைளஞ,டமி08$ வ8தி08த$. நா 
ெசா�லிய அைன"ைதP� ேக�ட வ� எ$வ�த ம*ெமாழிP� Rறாமேல 
ெவள ேயறினா�. அத ப�� எDகG ந�� வளரவ��ைல. (லிலிசா ப�� 
சீன� க�ய+ன 2� க�சிய� லி லி சா ேகா�பா) வழி�(� ெபா*�பாக 
இ08தா�. இைத மாேவா க)ைமயாக எதி�"தா�.) 
 

ஆனா� ப3�ப3யாக எைன> ?�றி ஒ0 மாணவ� (Qைவ 
உ�டா�கிேன. ப�� ஒ0 சDகமாக (�திய ம�கG ஆ�:> சDக�) 

உ0ெவ)"த ஒ0 அண��( இ8த� (Q ஆண�ேவராக அைம8த$. இ$ 
ப��கால"தி� சீனாவ� ப�ர>சிைனகள L� அத வ�திய�L� பர8$ப�ட 
ெச�வா�ைக� ெகா�30�க� ேபாகிற$. இ$ ஒ0 க)ைமயான, 

தTவ�ரமான எ�ணDகைள� ெகா�ட மன த�கள  ஒ0 சிறிய (Q, 

அவ�க'�( சி�லைற வ�டயDகைள� ப�றிெய�லா� வ�வாதி�க 
ேநரமி0�கவ��ைல. அவ�கG Rறியைவ, ெச�தைவ அைன"திL� ஒ0 
ேநா�க� க�டாய� இ0�(� காதலி�கேவா ேவ* கா,யDகள � 
ஈ)படேவா ேநர� இ0�கவ�வ�ைல. கால� மிக:� இ�க�டாக 
இ0�பைதP� அறிைவ� ெப*வ$ அவசரமான கா,ய� எபைதP� 
அறி8தி08தன�. அவ�கG ெப�கைள� ப�றிேயா தன �ப�ட 
வ�டயDகைளேயா நிைன"$� பா��கவ��ைல. நா ெப�கG வ�டய"தி� 
அ�கைற ெகாGளவ��ைல. என$ ெப�ேறா� என�( 14 வயதாய�0�(� 
ேபா$ 20 வய$� ெப�[�(" தி0மண� ெச�$ ைவ"தி08தன�. 

அதனா� அ8த� ெப�கேளா) நா ஒ0 ேபா$� வாழவ��ைல. அ8த� 
ெப�ைண என$ மைனவ�யாக நா க0தவ��ைல. இ8த ேநர"தி� அ8த� 
ெப� மO$ நா சிறி$� அ�கைற ெகாGளவ��ைல. இ8த� காலக�ட"$ 
இைளஞ�கள  வாIவ��, வழைமயாக =�கிய பD( வகி"த ெப�கள  
அழ(� கவ�>சி ப�றி இரகசியமாக வ�வாதி�பைதவ�ட, அறாட 
வாI�ைகய� சாதாரண வ�டயDகைள� ப�றி� கைத�பைத�Rட என$ 
சகபா3கG தவ��"தி08த$ நிைனவ�� உGள$. ெகாKச� இைற>சி 
வாD(வைத� ப�றி அ8த இைளஞ எேனா) கைத"த$ 
ம�)ம�லாம�, என$ =ன ைலய��, அவன$ ேவைல�காரைன 
அைழ"$ அவ.ட இ$ ப�றி வ�வாதி"தா. இதனா� என�( கவைல 
ஏ�ப�ட$. அ8த இைளஞைன நா ச8தி�கேவய��ைல. என$ 
ந�ப�;க'� நா.� ெப,ய வ�டயDகைள� ப�றி� கைத�கேவ 
வ�0�ப�ேனா�. மன த�கள  இய�(G, ப�ரபKச�, உலக�, சீனாவ� ம�கG 
ச4க� ஆகியைவ ப�றிேயா கைத"ேதா�. 
 

நாDகG தTவ�ரமான உட�பய��சி ெச�பவ�களாக:� மாறிேனா�. மா,கால 
வ�)=ைறய� ேபா$, நாDகG வய�கள �டாக நட8$ தி,8ேதா�, 

மைலகள � ஏறி இறDகிேனா�. நகர> ?�* மதி�கள � ஏறிேனா�. 
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ஆ*கG, நTேராைடகைள நT8தி� கட8ேதா�. மைழ ெப�தா� எDக'ைடய 
ேமலாைடகைள� கைள8$ வ��) மைழய�� நைன8ேதா�. இைத �மைழ� 
(ள ���� எ* அைழ"ேதா�. ெவய�ெலறி�(� ேபா$� எDகG 
ச�ைடகைள� கழ�றிவ��) அைத �ெவ�ப� (ள ���� எ* அைழ"ேதா�. 

வச8த கால� கா�* வ T?�ேபா$ இ$ �கா�*� (ள ���� எ*� �$ 
வ�ைளயா�) எ*� க"$ேவா�. பன "$கGகG வ�Q�ேபா$Rட 
ெவள ய�ேலேய ப)"ேதா�. நவ�ப" மாத"தி�Rட (ள 8த ஆ*கள � 
நT8திேனா�. �உட�பய��சி�� எற ெபய,� இைவ அைன"$� நட8ேதறின. 

உட� க�டைம�ைப உ*தியா�கி� ெகாGள ெப0மள:�( இ$ உதவ�ய$. 

இ$ ப��கால"தி�, ெதசீனாவ� ஊடாக பல நைட பயணDகG 
ேம�ெகாGள:�, கியாDஸிய�லி08$ வடேம�(� ப(தி�( 
ேம�ெகாGள�ப�ட ெந)� பயண"தி ேபா$� என�( மி(8த 
பய.ைடயதாக இ0�க�ேபாகிறன. 
 

ஏைனய நகரDகள 0L� மாநகரDகள L� உGள பல மாகாணDகேளா)� 
ந�ப�கேளா)� பர8த அ3�பைடய�� க3த" ெதாட��கைள ஏ�ப)"தி� 
ெகா�ேட. ந( ெந0�கமாக ஒ0Dகிைண�க�ப�ட ஒ0 நி*வன"தி 
அவசிய"ைத நா ப3�ப3யாக உணரலாேன. 1917� சில ந�ப�;க'ட 
ேச�8$ சி - மி @ - ஹ{� அைம�ைப நி*வ, நா உதவ�ேன. இதி� 
70, 80 உ*�ப�ன�கG இ08தன�. இவ�கள � பல, ெபய�கG ப��கால"தி� 
சீன� க�ய+ன ச உலகிL� சீன� �ர�சிய� வரலா�றிL� �கI ெப�ற 
ெபய�களாக இ0�க� ேபாகிறன. இ8த அைம�ப�� இ08த ந;( 
அறி=கமான க�ய+ன 2�கள �, ேலாமா (லO ெவ� - ஹா) (இவ� 
த�ேபா$ க�சிய� அைம���(Qவ�� ெசயலாளராக இ0�கிறா�) சி யா சீ 
(இவ� த�ேபா$ இர�டாவ$ =னண� ெச�பைடய�� இ0�கிறா�), 

ேஹா ஷ{ ெஹD ம"திய ேசாவ�ய" (சீன) ப�ரா8திய"தி உ>ச நTதி 
மற"தி உய� நTதிபதியாக ஆனவ�. ப�� இM ஷியாD ேக� ேஷ�கா� 
1935� ெகா�ல�ப�டா�. ஷியாD ( � சாD (இவ� ஒ0 எQ"தாள�, 

ேசாவ�ய" ர]யாவ�� வாIகிறா�) " ைச ேஹா � ெச (க�ய+ன 2 க�சி 
ம"திய (Q உ*�ப�ன� 1927 இ� ஷியாD ேக� ேஷ�கா� 
ெகா�ல�ப�டாh) ேய லO � P (க�சி ம"திய (Qவ� உ*�ப�னராக 
வ8தா�. ப�� க�சிைய ேகாமி�டாD(� �கா�3��� ெகா)"தா�. அ"ேதா) 
ஒ0 =தலாள "தவ ெதாழி� சDக"தி அைம�பாளரானா�). சி யாேவா 
ெச (ஒ0 =�கிய க�ய+. க�சிைய அைம�பத�கான 4ல 
உடப3�ைகய�� ைகெய)"தி�ட ஆ* ேப�கள � ஒ0வ�. சமOப"தி� 
?கய�ன=�* இற8தா�) 1927� இட� ெப�ற எதி�� �ர�சிய�� ஷி மி, 

?ேவ ஹ{� அைம�ப� உ*�ப�ன�கள � ெப0�பாைமேயா� 
ெகா�ல�ப�டன�. 
 

சி - மி - @ - ஹ{� அைம�ைப ஒ"ததாக இேத கால க�ட"தி� 
அைம�க�ப�ட ம�ெறா0 சDக� தா �ச4க ந�வாI:> சDக��� ஆ(�. 

இ$ ஹ{ேபய�� அைம�க�ப�ட$. இத உ*�ப�ன�கள L� பல� ப�ன T) 
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க�ய+ன 2)கG ஆகினா�கG. ஷியாD ேக� ேஷ�கி, எதி� 
�ர�சிய�ேபா$ ெகாைல ெச�ய�ப�ட P ர�ய�D(� இவ�கள � 
அடD(வா�. த�ேபா$ ெச�பைட� ப�கைல�கழக"தி தைலவராக 
இ0�(� லி; ப�யாM:� இத உ*�ப�னேர த�ேபா$ ெவGைள" 
$0���க'�கான (ெச�பைடய�னரா� ைக$ ெச�ய�ப�ட $0���கG) 

ேவைலக'�(� ெபா*�பாக இ0�(� சாD ஹா�:� இத 
உ*�ப�னேர. ஹ{ேஷ எ* ஒ0 அைம�� ப<�கிDகி� இ08த$. இ8த 
அைம�ப� சில உ*�ப�ன�க'� ப�னா�கள � க�ய+ன 2);கG 
ஆகின�. சீனாவ� ேவ* இடDகள �, (றி�பாக, ஷாDகா�, ஷாDெசௗ, 

ஹா ெகௗ, ,யஸிசி ெபற =யற சில தTவ�ரவாத இைளஞ�கG 
தTவ�ரவாத அைம��கைள நி*வ�னா�கG. (,ய2சின � நி*வ�ப�;ட 
வ�ழி��ண�வ+�)� சDக"தி� @ எ லா� நி*வன உ*�ப�ன�கள � 
ஒ0வ�. 
 

ெரD ய�D சாேவா (தி0மதி @ எ லா�) மா ?� 1927� ப<�கிDகி� 
மரணத�டைன�(Gளானவ�) ? ஷியா சிD ஆகிேயா0� இதி� 
உ*�ப�னராக இ08தன�. 
 

ெப0�பாலான சDகDகG �சி சிD�� நிெய (�திய இைளஞ�) எற �கI 
ெப�ற இல�கிய எQ>சி> சKசிைகய� ெச�வா�கி கீI 
உ0வா�க�ப�டைவ. இத ஆசி,ய� ெச 0 சிP ஆவா�. நா 
=ைறைம� பாடசாைலய�� மாணவனாக இ0�(�ேபாேத இ8த 
சKசிைகைய ப3�க" ெதாடDகிய�08ேத. ஹ{ ஷி, ெச 0 சிP 
ஆகிேயா, பைட���கைள நா வ�ய8$ ேபா�றிேன. ஒ0 (றி�ப��ட 
கால"$�( அைவ எ = மாதி,கG ஆகிய�08தன. அைவ நா 
ஏ�கனேவ கழி8$ வ��308த லியாD சி. சாM, காD P ெவ� ஆகிேயா, 
பைட���கைள மா�றி) ெச�தன. 
 

இ8த� காலக�ட"தி� என$ சி8தைன மிதவாத� ஜனநாயக ம*மல�>சி 
வாத�, ேசாஷலிசவாத� ஆகியவ�றி ஆ>ச,யமான கல�பாக இ08த$. 

19ஆ� ��றா�) ஜனநாயக� க�பைன வாத� பைழய பாண�ய�லான 
மிதவாத� ஆகியைவ மO$ ஒ0 ெதள வ�ற வ�0�ப� இ08த$. அ"ேதா) 
நா இரா[வமய�ப)"த� ஏகாதிப"திய� ஆகியவ�*�( நி�சயமாக 
எதி�பாளனாக இ08ேத. 
 

=ைற�பாடசாைலய�� 1921 ஆ�3� �(8ேத 1981� நா ப�ட� 
ெப�ேற. 
 
�ர�சி�( =ேனா3 
 

மாேவா தன$ கட8த கால வரலா�ைற நிைன:ப)"$�ேபா$ 
எ.ைடய கைத�( இதி� ஆ�வ� கா�3ய ம�ெறா0 ஆ�வாள0� 
அD( இ08தா�. மாேவாவ� மைனவ� ேஹா "? ெச தா அவ� 
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மாேவா தைன� ப�றிP� க�ய+ன 2� இய�க"ைத� ப�றிP� Rறிய 
உ�ைமகைள அவ� =ேனா0 ேபா$� ேக�டதி�ைல எப$ 
ெவள �பைடயாக" ெத,8த$. பாேவா ஆன � இ08த மாேவாவ� பல 
ேதாழ�கள  நிைலP� இ$தா. நா ஏைனய க�ய+ன 2� 
தைலவ�கள  ?யவாI�ைக� (றி���கைள எ)"தேபா$, அவ�கள$ 
ேதாழ�கG, உடன3யாக� (Qமி நி*, ஆ�வ"ேதா) இ8த வரலா*கைள 
=த�தடைவயாக� ேக�டா�கG. வ0ட�கண�காக அவ�கG 
ஒ0Dகிைண8$, P"த"தி� ஈ)ப�308த ேபாதிL� அவ�கG 
க�ய+ன 2� ஆக மா*வத�( =8ைதய நா�கைள� ப�றிய வ�டயDகG 
ப�றி ம�ெறா0வ0�(� சிறிதள:� ெத,யா$. அவ�கG அ8த� 
காலக�ட"ைத ஒ0 இ0�ட காலமாக� க0தினா�கG. ஒ0வ0ைடய 
உ�ைமயான வாI�ைக ஒ0வ� க�ய+ன 2�டாக ஆகிய ப��தா 
ெதாடD(கிற$ எப$ அவ�கG க0"$. 
 

இ$ ம�*ெமா0 இர: மாேவா கா�கைள� (*�காக� ேபா�)� 
ெகா�) தன$ க3த� ெப�3ய� =பாக இ08தா�. ஒ0 ெமQ(தி,ய� 
ஒள ய�� சிகெர�ைட� பா�"$�ெகா�), அத�( =த� நா ேவைல 
=3"த இட"திலி08$ கைதைய ெதாடDகினா�. 
 

சாDசாவ�� நா =ைறைம� பாடசாைலய�� ப3"த வ0டDகள � 
ெமா"தமாக 160 ெடால�கG ம�)ேம ெசலவ��308ேத. இதி� என$ 
ப�ேவ* க�_,� பதி:� க�டணDக'� அடD(�. இ8த" ெதாைகய�� 
4றி� ஒ0 பDைக ெச�;தி"தாGக'�( நா ெசலவ��30�ேப. 

ஏெனறா� ஒQD( =ைறயான ச8தா�பணமாக மாத� ஒ0 ெடால� 
இத�(> ெசலவாகிற$. அ"ேதா) நா அ3�க3 �"தகசாைலகள �, 

�"தகDகைளP� சKசிைககைளP� வாDகிேன என$ அ�பா எைன 
இத�காக� க�3"தா�. வ Tணாக காகித"$�(> ெசலவழி�க�ப)� வ Tணான 
பண� எ* அவ� R*வா�. ஆனா� நா ெச�தி"தாG ப3�(� 
வழ�க"ைத ஒ0 பழ�கமா�கி� ெகா�ேட. 1911 இ� இ08$ 1927 வைர 
அதாவ$ நா சிD காD ஷா ெச�L�வைர ஹ{னா, ஷாDகா� 
ப<�கிD ெச�தி நாள தIகைள� ப3�க நா ஒ0ேபா$� தவறியதி�ைல. 

 

என$ பாடசாைல இ*தி வ0ட"திேபா$ என$ தாயா� காலமானா�. 

=� எ�ேபாைத� கா�3L� த�ேபா$, வ T) தி0��� ஆ�வ� என � 
ப<�கிD ெச�ல நா =3: ெச�ேத. ஹTனான � பல மாணவ�கG 
ப�ரா?�(> ெச�ல" தி�ட� தT�3� ெகா�308தா�கG. =தலாவ$ 
உலக P"த"தி� தன�( சா�பான சீன இைளஞ�கைள" திர�)வத�காக 
ப�ரா2 பயப)"திய �ேவைல ெச�$ ெகா�) க�வ��� பய�L� 
தி�ட"தி கீI க�வ� பய�லேவ அவ�கG ப�ரா2 ெச�ல இ08தா�கG. 

சீனாைவ வ��ட ெவள ேய*=ன� அவ�கG ப<�கிDகி� ப�ெரK?ெமாழி 
பய�ல" தி�டமி�டன�. இ8த இய�க"ைத ஒQD(ப)"த நா உதவ�ேன. 

ெவள நா�)�(> ெசற இ8த� (Q�கள � ஹ{னா =ைறைம� 
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பாடசாைல மாணவ�கG பல� இ08தன�. இவ�கள � ெப0�பாலானவ�கG 
ப��கால"தி� �கIெப�ற தTவ�ரவாதிகG ஆகின�. @ ேடலிP� இ8த 
இய�க"தா� கவர�ப�டவேர. அவ� 40 வயைத� கட8த ப�� ஹ{னா 
=ைறைம� பாடசாைலய�� தன$ ேபராசி,ய� பதவ�ைய" $ற8$வ��) 
ப�ரா?�(> ெசறா�. இ0�ப�.� 1927ஆ� ஆ�=வைர இவ� ஒ0 
க�ய+ன 2�டாக ஆகவ��ைல. 
 

ஹ{னா மாணவ சில0ட நா ப<�கிDகி�(> ெசேற. இ8த 
இய�க"ைத ஒQD( ெச�வத�( நா உதவ�ய�08த ேபாதிL�, சி - மி 
c ஹT� இய�க"தி ஆதரைவ இ8த இய�க� ெப�றி08த ேபாதிL�, 

நா ஐேரா�பா ெச�லவ�0�பவ��ைல. என$ நா�ைட� ப�றிேயா நா 
ச,யாக அறி8$ ெகா�30�கவ��ைல எ* நா க0திேன. அ"ேதா) 
என$ வாI�ைகைய பய.Gள வைகய�� சீனாவ�� ெசலவழி�க =3P� 
எ*� க0திேன. ப�ரா2 ெச�லவ�08த அ8த மாணவ�கG லO - ஷT" 
ெசD எபவ,ட� ப�ெரK? ெமாழி பய�றா�கG. இவ� த�ேபா$ சீன � 

ப�ெரK?� ப�கைல�கழக"தி தைலவராக இ0�கிறா�. நா ப�ெரK? 
ெமாழி பய�லவ��ைல. என ட� ேவ* தி�டDகG இ08தன. 
 

எைன� ெபா*"தவைர ப<DகிDகி� வாIவ$ ெசல: R3ய 
வாI�ைகயாக இ08த$. என$ ந�ப�கள ட� கடப�)"தா நா 
தைலநக0�( வ8ேத. நா வ8த உடேனேய ேவைல ஒறி� 
ேச�வத�( =ய�சி ெச�யலாேன. =ைறைம� பாடசாைலய�� =� 
என$ ஆசி,யராக இ08த யாD - சிD - சி அ�ேபா$ ப<�கிD ேதசிய� 
ப�கைல�கழக"தி� ேபராசி,ய� ஆகிய�08தா�. என�( ஒ0 ேவைல 
ெப�*"தர உத:மா* அவைர ேவ�3ேன. ப�கைல�கழக"தி �லக� 
ெபா*�பாள0�(, அவ� எைன அறி=க� ெச�$ ைவ"தா�. அவர$ 
ெபய� லO ரா சாேவா. அவ� ப��கால"தி� சீன� க�ய+ன 2� க�சிய� 
2தாபக உ*�ப�ன�. ப�� அவ� சாD "ேசா � லி (மK@,யாவ�� 
இரா[வ ச�வாதியாக இ08$ 1928� ய�பான யரா� ெகா�ல�ப�டவ�) 

எபவரா� ெகா�ல�ப�டா�. லO ரா சாேவா என�(, �லக" $ைண� 
ெபா*�பாள� ேவைலைய" த8தா�. என�( ச�பளமாக ஒ0 தாராளமான 
ெதாைகயாக மாத� ஒ*�( 8 ெடால� தர�ப�ட$. 
 

என$ பண� ஒ0 சிறிய பண�யாக இ08ததா� ம�கG எைன> 
ச8தி�பைத" தவ��"தன�. ெச�தி"தாGகG ப3�க வ0ேவா, ெபய�கைள 
எQ$வ$ என$ பண�கள � ஒறாக இ08த$. ஆனா� அD( வ8த பல 
ேப0�( நா ஒ0 மன தனாகேவ படவ��ைல. அD( ப3�க 
வ8ேதா�கள ைடேய ம*மல�>சி இய�க"தி �கIெப�ற பல 
தைலவ�கள  ெபய�கைள எனா� அறிய =38த$. �? நிய, ேலா 
சியா _ ம�*� பல� அவ�கள � அடDகிய�08தன�. இவ�கள � நா 
ஆ�வ=� ஈ)பா)� ெகா�ேட. அவ�க'ட அரசிய� கலா>சார 
வ�டயDகள � கல8$ைரயாட =யேற. ஆனா� அவ�கG ஓ�: 
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ஒழி>சல�ற ?*?*�பான மன த�கG ெதப(தி உ>ச,�ப�� ேப?கிற 
ஒ0 $ைண �லக,ட� அவ�க'�( ேநர� இ0�கவ��ைல. 
 

ஆனா� நா ந�ப��ைக இழ�கவ��ைல. த"$வ இய� சDக"தி� 
ேச�8ேத. ப"தி,ைக" $ைற சDக"$ைற சDக"திL� உ*�ப�னராேன. 

இத 4ல� ப�கைல�கழக வ(���கள � பD( ெபற வழி சைம"ேத. 

ப"தி,ைக" $ைற> சDக"தி�, ெச (D ேபாற சக மாணவ�கைள> 
ச8தி"ேத. அவ� த�ேபா$ நாசிDகி� ஒ0 உய� அதிகா,யாக உGளா�. 

அ"ேதா) ரா ப�D ஷா, (இவ� ப�� க�ய+ன 2� ஆகினா�, அத�(� 
சிறி$ ப�� �4றாவ$ க�சி�� எ* அைழ�க�ப�ட ஒ0 க�சிய�� 
உ*�ப�னரானா�.) ஷாM ப�யாDப�D ஆகிேயாைரP� இD( ச8தி"ேத. 

இவ�கள � வ�ேசடமாக ஷாM ப�யாD ப�D என�( மிக:� உதவ� �,8தா�. 

இவ� ப"தி,ைக" $ைற> சDக"தி� வ�,:ைரயாளராக இ08தா�. அவ� 
ஒ0 மிதவாதி. அ"ேதா) ஒ0 தTவ�ர ந�ல ப�பாள0மாவா�. அவ� 1926 

சாD "ேசா லினா� ெகா�ல�ப�டா�. 
 

�� நிைலய"தி� ேவைல ெச�P�ேபா$ நா சாD (ேவா ராேவாைவ> 
ச8தி"ேத. இவ� த�ேபா$ (சீன) ேசாவ�ய" அரசி உதவ�" தைலவராக 
உGளா�. காD ெப� ெச, (ப�� கலிேபா�ண�யாவ�� (� ('�2 கிளா 
(Qவ�� ேச�8தவ�) $ வா சி ெபD (நாDகிDகி� இவ� க�வ� 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 தா�க"ைத ஏ�ப)"திய�08தா�. ப��கால"தி� ப<�கிDகி� அவ� 
என$ உ�ைமயான ந�பனாக இ08தா�. 
 

என$ அரசிய� ஆ�வ� அதிக,"$� ெகா�ேட வ8த$. என$ சி8தைன 
ேமL� ேமL� தTவ�ரவாத உண�:கைள� ெகா�டதாக ஆகிவ8த$ 
இத�கான ப�னண�ைய நா உDகள ட� RறிPGேள. ஆனா�, 

த�சமய� நா இ.� (ழ�ப நிைலய�ேலேய இ08ேத. நாDகG 
R*மா� ேபா� நா ஒ0 மா��க"ைத" ேத3� ெகா�308தா. 

அராஜகவாத� ப�றிய சில $�)� ப�ர?ரDகைள நா ப3"ேத. இ$ எ 
மO$ மி(8த தாக"ைத ஏ�ப)"திய$. என ட� அ3�க3 வ0ைக த0� 
?? ெப� எற மாணவ.ட இ$ ப�றிP� இ"தைகய சி"தா8த� 
சீனாவ�� உ0வா�க�R3ய சா"திய� R*கG ப�றிP� ஆரா�8ேதா�. 

அ8த ேநர"தி�, அ8த� ேகா�பா�3 பல = ெமாழித�கைள நா 
ஆத,"ேத. 
 

ப<�கிDகி� என$ சீவ�ய நிைலைம ெவ( ேமாசமாக இ08த$. இத�( 
மாறாக இ8த� பைழய நக, அழ( என�( வ�,வான உய�ேரா�ட=Gள 
ஒ0 மா�றTடாக இ08த$. அD( சா ெய சிD (4* க�கG கிண*) 
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எற இட"தி� நா தDகிய�08ேத. அD( ஒ0 சிறிய அைற@ அதி� 7 

ேப�க'ட சீவ�"ேத. @�)� ப)�ைகய�� எ�லா0� ஏறி�ப)"தா� 
எDக'�( 4>? வ�ட�R3 இட� இ0�கா$. நா ஒ0 ப�க� தி0�ப�� 
ப)�(�ேபா$ என$ இ0ம0DகிL� ப)�ேபாைர நா எ>ச,"$வ��ேட 
ப)�ேப. ஆனா� ப+Dகா�கள L� பைழய அரச மாள ைக 
ைமதான"திL� வட ப(தி�( சிறி$ =8திேய வ8$வ�)� வச8த 
கால"ைத அcபவ�"ேத. ெப� ெஹ� (வட�(� கட� =�கால"தி� 
ெவள யா� cைழய =3யாத நகர"திLGள ெசய�ைக ஏ,கG) 

=Qைமயாக� பன யா� 4ட�ப�30�(�ேபாேத ெவGைள ப�ள� 
மல�கG ப+"$� (LD(வைத� க�ேட. ெப� ெஹ� அ0ேக வ��ேலா 
மரDகள � பன �க�3" $கGகG ெதாDகி�ெகா�30�பைத� க�ேட. 

ராD கவ�ஞ ெச சாD இ8த� கா�சிைய � ெப ெஹ�ய� ெவGள  
நைக அண�8த மரDகைள� ப�றி �ப"தாய�ர� ப<> மரDகG ப+"$� 
(LD(மா�ேபா��� எ* வ�ண�"தைத நிைன: R�8ேத. ப<DகினG 
நக, எ�ண�லடDகா மரDகG என�( ஆ>ச,ய"ைதP� வ�ய�ைபP� 
ஏ�ப)"தின. 
 

1919ஆ� ஆ�) =�ப(திய�� ப�ரா?�( ெச�L� மாணவ�க'ட 
ஷாDகா��(> ெசேற. ,ய�2 , ேபாவத�( ம�)ேம என ட� 
பயண> சீ�) இ08த$. அத�( அ�பா� ெச�வத�( என�( வழிவைக 
இ0�கவ��ைல. �ெசா��க� ஒ0 பயண�ைய" தாமசி�க ைவ�கா$� எ* 
ஒ0 சீன� பழிெமாழி ெசா�Lமா�ேபா� ப<�கிDகிLGள ஒக2ேட 
ெகா�ேட பாடசாைலைய> ேச�8த சிறி$ பண� ைவ"தி08த ஒ0 சக 
மாணவ வழDகிய 10 Pவா ந�லதி]ட� கட 4ல� ப+ R வைர 
ெச�வத�( பயண> சீ�ைட எனா� வாDக =38த$. நாகிD ேபா(� 
வழிய�� @ Q வ�� இறDகி க ப+ஷியஸி சமாதி�(> ெசேற 
கப+ஷியன  சீட�;;;;;;;G கா�கைள� கQ:� ஒ0 சிறிய நTேராைடைய� 
பா�"ேத. அ8த ஞான  (ழ8ைதயாக இ08தேபா$ வாI8த சிறிய 
நகர"ைத� பா�"ேத. அவ0�ெக* அ��பண��க�ப�ட ேகாவ�L�( 
அ0ேக அவ� ஒ0 �கIெப�ற மர"ைத நா�3யதாக Rற�ப)கிற$. அ8த 
மர"ைதP� நா பா�"ேத. கப+ஷியஸி �கIெப�ற சீட�கள � 
ஒ0வரான ெய ஹ{G வாI8த இட"திLGள ஒ0 ஆ* அ0ேகP� 
ெசேற. ஷா )DகிLGள �ன த மைலயாகிய ரா� ஷா மைலய�� 
ஏறிேன. இD(தா ெஜனரா� ெபD ய+ சியாD ஓ�: ெப�ற ப�ற( தன$ 
நா�)�ப�*மி�க ஓைல> ?வ3கைள எQதினா�. 
 

நா ப+ R ைவ அைட8த$� மO�)� ஒ0 ெச��� கா?� இ�லாதவனாக 
ஆகிேன. அ"ேதா) பயண> சீ�)� இ0�கவ��ைல. என�( கடனாக"தர 
ஒ0வ,ட=� பண� இ0�கவ��ைல. இ8த நகர"ைத வ��) ெவள �கிள�ப 
என�( ஒ0 வழிP� �,யவ��ைல. இதிL� ேமாசமான $�கரமான 
நிகI>சியாக என ட� இ08த ஒேர ஒ0 ேசா3 ச�பா"ைதP� ஒ0 
கGள தி03� ெகா�டா. எ�ப3 இன  நா என ெச�ய�ேபாகிேற. 
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ஆனா� மO�)� அேத கைத �ெசா��க� ஒ0 பயண�ைய தாமதி�க 
வ�டா$�� என�( ஒ0 ந�லதி]ட� கிைட"த$. ரய��ேவ நிைலய"தி�( 
ெவள ேய ஹ{னாைவ> ேச�8த ஒ0 பைழய ந�பைச ச8தி"ேத. அவ 
என�( �அதி]ட ேதவைதயாக அைம8தா. அவ என�(, ஒ0 ச�பா"$> 
ேசா3 வாDக:� ஷாDகா��(� பயண>சீ�) வாD(வத�(� ேபா$மான 
பண"ைத வழDகினா. இத4ல� பா$கா�பாக என$ பயண"ைத 
நிைறேவ�றிேன. என$ �திய ச�பா"$�கள L� ஒ0 க� பா�ைவைய 
எ�ேபா$� ைவ"$� ெகா�ேட. ப�ரா?�( இ8த மாணவ�கைள 
அ.��வத�காக ஒ0 கண�சமான பண� ஷாDகாய�� 
ேசக,�க�ப�308த$. நா ஹ{னா.�(" தி0��வத�( என�( ஒ0 
ப3"ெதாைக வழDக�ப�ட$. நா என$ ந�ப�கைள நTராவ�� க�பலி� 
வழிய.�ப�வ��) மO�)� சாDசாவ�;�(" தி0��வத�(� பயப�ேட. 

வடப(தி�( நா ேம�ெகா�ட பயண"தி� கீIக�ட உ�லாச� 
பயணDகைள ேம�ெகா�டைம என$ நிைனவ�� உGள$. 
 

0D ,D ஏ,ைய> ?�றி நட8ேத. பாேவா,D ப+ ?�* மதிைல> ?�றி 
நட8ேத ெப� ஹா� வ�,(டாவ� பன �க�3ய�� நைடபய�ேற. சா 
(வாவ�� (4* ரா>சியDகG) �கIெப�ற நாகிD மதிைல> ?�றிP� 
நட8ேத. இ*தியாக ரா� ஷா மைலய�� ஏறிேன. கப+ஸி 
சமாதிைய� பா�"ேத. அ�ேபா$ $ண�கர� பயணDகG ஹ{னான � நா 
ேம�ெகா�ட நைட�பயண சாதைனகேளா) ேச��க�R3ய ெப*மதி மி�க 
சாதைனகளாக இவ�ைற க0திேன. 
 

நா சாDகா தி0�ப�யேபா$ அரசியலி� சDகா தி0�ப�யேபா$ 
அரசியலி� ேமL� R)தலான ேநர3�பண�ைய� ைகேய�ேற. ேம 4ஆ� 
திகதி இய�க"தி ப�� (�இர�டாவ$ �ர�சிய��� ெதாட�க� எ*� 
நவ Tன சீன" ேதசியவாத" ெதாட�க� எ*� க0த�ப�ட$) என$ 
வாI�ைகைய மாணவ� அரசிய� நடவ3�ைகக'�;( 
அ��பண�"தி08ேத. ஹ{னா மாணவ�கள  ப"தி,ைகயான, �சியாD 
நிவ� ெநMய+�� எற சKசிைகய� ஆசி,யராக இ08ேத. ெத சீனாவ�� 
இ08த மாணவ� இய�க"திேல இ$ மி(8த ெச�வா�(� ெப�றி08த$. 

சாKசாவ�� ெவ - ஹ{வா ஷ{ஹ{� (கலா>சார �"தக சDக�) சDக"ைத 
உ0வா�(வதி� நா உதவ�ேன. இ$ நவ Tன கலா>சார, அரசிய� 
ேபா�(கைள� பய�L� ஒ0 சDகமா(�. இ8த> சDக=�, வ�ேசடமாக சி 
மி ?> ஹ{� சDக=� அ>சமய� ஹ{னான  0>? ஆக இ08த 
சாD சிD யாMைவ� க)ைமயாக எதி�"தன. இ8த ஆG ஒ0 ெகா)ரமான 
ேப�வழி, சாDைக� பதவ� வ�ல�க� ேகா, நாDகG ஒ0 ெபா$ மாணவ� 
ேவைல நி*"த"ைத ேம�ெகா�ேடா�. இவ0�( எதிராக கிள�>சி�( 
உத:மா*, அ�ேபா$ ெதேம�(� ப(திய�� தTவ�ரமாக இயDகி� 
ெகா�308த ச யா� ெச.�(� ப<�கிD(�(� ^$�(Q�கைள 
நாDகG அ.�ப�ேனா�. மாணவ�;க'ைடய எதி���� பதில3யாக, சாD சிD 
யாM, சியாD ,வ� ெரMய+ சKசிைகைய அட�கினா�. 
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இத ப��, �திய ம�கG ஆ�:> சDக"ைத� ப�ரதிநிதி"$வ� 
ப)"$வத�காக, நா ப<�கிD ெசேற. அ"ேதா) அD( இரா[வ 
எதி��� இய�க� ஒைற ஒQD( ெச�வ$� என$ ேநா�கமாக இ08த$. 

இ8த> சDக� சாD சிD யாM:�( எதிரான ேபாரா�ட"ைத ஒ0 
ெபா$வான இரா[வ"$வ எதி���� ேபாரா�டமாக வ�,:ப)"திய$. 

இ8த� கடைமைய =ென)�பத�கான ஒ0 ெச�தி அைம���( நா 
தைலவனாேன. ஹ{னான � இ8த இய�க"$�( சில ெவ�றிகG 
கிைட"தன. சாM சிD - யாM ரா ெய கா�யா� பதவ�ய�லி08$ 
^�கிெயறிய�ப�), சாDசாவ�� ஒ0 �திய ஆ�சி நி�வாக� 
ஏ�ப)"த�ப�ட$. இேத சமய"தி� இ8த> சDக� இர�) ப�,:களாகிய$. 

ஒ* வல$ சா,, ம�ற$ இட$ சா,. R3ய வ�ைள:கைள 
ஏ�ப)"த�R3ய ச4க, ெபா0ளாதார, அரசிய� மா�றDக'�கான 
தி�ட"ைத இட$சா,� ப�,வ�ன� வலிP*"தினா�. 
 

1919ஆ� ஆ�) நா ஷாDகா��( மO�)� ெசேற. இD( நா 
மO�)� ெச 0 சி1ைவ (சீன� க�ய+ன 2� க�சிய� =ேனா3 
அைம�பாள�) ச8தி"ேத. அவைர =தலி� ப<�கிDகி� நா ப<�கிD 
ேதசிய� ப�கைல�கழக"தி� இ08தேபா$ =த� தடைவயாக 
ச8தி"தி08ேத. ேவ* எவைரP� வ�ட அதிக அளவ�� அவ� என � 
ஒ0 தா�க"ைத ஏ�ப)"திய�08தா�. அ8த நா�கள � ஹ{ஷTையP� 
ச8தி"ேத. ஹ{னா மாணவ� ேபாரா�ட"$�( அவர$ ஆதரைவ� 
ேகா0வத�காக அவைர> ச8தி"ேத. ஷாDகாய��, ெச , �சிய+:ட, 

ஹ{னாைன மOள� R�டைம�பத�கான சைப ஒ* ப�றிய எDக'ைடய 
தி�டDகைளய��) வ�வாதி"ேத. ப�� நா காDகா தி0�ப� அைத 
உ0வா�க" ெதாடDகிேன. நா சாDசா தி0�ப� அைத உ0வா�க" 
ெதாடDகிேன. நா சாDசா தி0�ப� அைத உ0வா�க" ெதாடDகிேன. 

நா அD( ஒ0 ஆசி,ய� ேவைலைய� ெபா*�ேப�*� ெகா�) 
அேதேவைளய��, என$ நவ Tன ம�கG ஆ�:> சDக"தி 
நடவ3�ைககைள" ெதாட�8ேத. ஹ{னான  ?த8திர"$�கான தி�ட� 
ஒ* இ8த சDக"திட� அ�ேபா$ இ08த$. இ$ உ�ைமய�� 
?யா�சிையேய (றி�(� வடப(தி, அரேசா) ஏ�ப�ட ெவ*�� 
காரணமாக:�, ப<�கிDகிடமி08$ ெதாட�ைப அ*"$� ெகா�டா� ஹ
{னாைன வ�ைரவா நவ Tனமய�ப)"த =3P� எபதாL� எDக'ைடய 
(Q ப�,வ�ைன�காக� ேபாரா3ய$ அ�ேபா$ நா அெம,�காவ� 
மேறா ேகா�பா�)�(� திற8த ெபா0ளாதார� ெகாGைக�(� பலமான 
ஆதரவாளனாக இ08ேத. 
 

சாD ெஹD , எற ஒ0 இரா[வ"$வவாதியா� ரா ெய கா� 
பதவ�ய�லி08$ $ர"தி அ3�க�ப�டா. இ8த சாM, ஹ{னா ?த8திர 
இய�க"ைத தன$ நைம�காக� பயப)"தி� ெகா�டா. இத�( 
ஆதர: த0பவ ேபா� அவ ந3"தா. �சீன ஐ�கிய ?யா�சி 
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மாநிலDகG எற க0"ைத = ெமாழி8தா. ஆனா� பதவ��( வ8த 
உடேனேய ஜனநாயக இய�கDகைள அவ க)ைமயாக அட�கி 
ஒ)�கினா. எDகG சDக� ஆ�க'�(� ெப�க'�(� சம உ,ைம 
ேக,ய$@ ம�கைள� ப�ரதிநிதி"$வ�ப)"$� அர? ஒைற� ேகா,ய$. 

ெபா$வாக ஒ0 ப+�ஷ{வப ஜனநாயக"$வத�கான க�டைம�ைப ஏ�*� 
ெகா�308த$. எDகG ப"தி,ைகயான நவ Tன ஹ{னாவ�� இ8த� 
ேகா,�ைககைள ெவள �பைடயாகேவ நாDகG = ெமாழி8ேதா�. நாDகG 
மாகாண� பாரா'மற"தி மO$ ஒ0 தா�(தL�( வழிவ("ேதா�. இ8த 
மற"தி� ெப0�பாலானவ�கG நில உடைமயாள�களாக:� 
ப�ர��களாக:� இ08தன�. இவ�கG இரா[வ"$வவாதிகளா� 
நியமி�க�ப�308தன�. அ�"தம�ற பயன�ற ெசா�ெறாட�கைள� 
ெகா�308த ெகா3கைளP� ஓைல>?வ3ககைளP� நாDகG அ3"$ 
ெநா*�(வதி� எDகG ேபாரா�ட� =3:�ற$. 
 

பாரா'மற� மOதான தா�(த�, ஹ{னான � ஒ0 ெப,ய நிகIவாக� 
க0த�ப�டேதா), ஆ�சியாள�கைள" திகிலைடய ைவ"த$. இ0�ப�.� 
சாM ெஹD , ஆ�சிைய" தன$ க�)�பா�)�(G ெகா�) வ8த ேபா$, 

தா ஆத,"த அைன"$� க0"$�க'�(� மாறாக நட8தா. 

வ�ேசடமாக ஜனநாயக"$�கான அைன"$� ேகா,�ைககைளP� 
ெகாUரமாக அட�கி ஒ)�கினா. ஆகேவ எDக'ைடய சDக� 
ேபாரா�ட"ைத அவ.�( எதிராக தி0�ப�ய$. 1920� இட� ெப�ற ச�பவ� 
ஒ* என$ நிைன:�( வ0கிற$. அ8த வ0ட"தி� சி மி ? ஹ
{� சDக� மகா ஒ�ேடாப� �ர�சிய� 4றாவ$, ஆ�) வ�ழாைவ� 
ெகா�டாட ஒ0 ஆ��பா�;ட ஊ�வல"ைத ஒQD( ெச�த$ இ$ 
காவ�$ைறயா� அட�க�ப�ட$. அ8த� R�ட"தி� சில ஆ��பா�ட� 
கார�கG ெச�பதாைதைய உய�"த =யறன�. காவ�$ைற 
த)"தைமய�னா� அMவா* ெச�ய =3யவ��ைல. அரசிய� அைம��> 
ச�ட"தி 12 ஆவ$ ஷர"திப3 ம�கG ஒQD( Rட, R�டDகைள 
ஒQD( ெச�ய, ெசா�ெபாழிவா�ற உ,ைம உைடயவ�களாக 
இ0�கிறா�கG எ* ஆ��பா�ட�கார�கG ?�3� கா�3னா�கG. 

காவ�$ைறய�ன� இைத� க0"தி�ெக)�க�வ��ைல. அரசியலைம��> 
ச�ட"ைத க�*� ெகாGவத�காக" தாDகG அD( வரவ��ைல. ஆ'ந� 
சாDெஹD ,ய� க�டைளைய நிைறேவ�றேவ வ8$Gளதாக� 
காவ�$ைறய�ன� பதிலள "தன�. �ம�கள  நடவ3�ைக 4ல� ெபற�ப)� 
ம�கG அரசிய� அதிகார� ம�)�தா உ"ேவகமான சீ�தி0"தDகைள 
நைட=ைற�ப)"$வைத உ*தி�ப)"$� எபதி� இ8த ேநர"திலி08$ 
ேமL� ேமL� ந�ப��ைகP*தி ெகாGள" ெதாடDகிேன. 
 

1920 ஆ� மா,�கால"தி�, நா =த =ைறயாக அரசிய� `திய�� 
ெதாழிலாள�கைள ஒQD(�ப)"த" ெதாடDகிேன. இ8த வ�டய"தி� 
மா�2சிச"தின$� ர]ய �ர�சிய�ன$� வழிநட"தலாேன. ப<�கிDகி�( 
நா இர�டாவ$ =ைற ெசறேபா$, ர]யாவ�� இட� ெப*� 
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ச�பவDகைள� ப�றி அதிக� ப3"தி08ேத. அ�ேபா$ சீனெமாழிய�� 
கிைட�க� R3யமிக� (ைறவான க�ய+ன 2� இல�கியDகைளP� 
ஆவேலா) ேத3ேன. 4* �"தகDகைள வ�ேசடமாக எமனைத� 
கவ�8தன. அ"ேதா) எ மனதி� இ� �"தகDகG மா��ஸிய� மOதான 
ந�ப��ைகைய உ0வா�கின. வரலா�றி ச,யான வ�ள�க� எ* ஒ0 
=ைற இைத நா ஏ�*� ெகா�டப�� நா அ8த நிைலய�� இ08$ 
வQவவ��ைல. சீன ெமாழிய�� =த =த� ெசD லாD ராMவ�னா� 
ெமாழி ெபய��க�ப�ட மா��ஸிய� �"தகமாக �க�ய+ன 2� அறி�ைக 
(ஊழஅஅரnைளவ ஆயnைகநளவழ) இதி� ஒறா(�. காM�2கிய� 
வ��க� ேபாரா�ட� �ேசாஷலிச வரலா*�� எற ேச�க�பா� எQத�ப�ட 
�� ஏைனயைவயா(�. 1920ஆ� ஆ�) ேகாைட கால"தி� நா 
சி8தைனய�L� ஓரள:�( ெசய�பா�3.G ஒ0 மா��ஸியவாதியாக� 
க0த" ெதாடDகிேன. இேத வ0ட"தி� நா யாDகா� ஹ{�ைய 
தி0மண� ெச�$ ெகா�ேட. (யாD கா� ஹ{�Pடனான தன$ 
வாI�ைக ப�றி, மாேவா ப�� அவ� ெகா�ல�ப�டைத" தவ�ர ேவெற$� 
Rறவ��ைல. அவ� ப<�கிD ேதசிய ப�கைல� கழக"தி� ஒ0 மாணவ�யாக 
இ08தா�. ப�� மகா �ர�சிய�ேபா$ ஒ0 இைளஞ� தைலவ�யானா�. 

அ"ேதா) ஒ0 தTவ�ர ெப� க�ய+ன 2�)� ஆனா�. ஹ{னான � உGள 
தTவ�ரவாத இைளஞ�கள ைடேய அவ�கள$ தி0மண� ஒ0 ெகாGைக" 
தி0மணமாக� ெகா�டாட�ப�ட$) 
 
ேதசியவாத காலக�ட� 
 

மாேவா த�ேபா$ ஒ0 மா��ஸியவாதியாக இ08தா�. ஆனா� ஒ0 
க�ய+ன 2�டாக ஆகவ��ைல. ஏெனறா� ஒ0 ஒQDகைம�க�ப�ட 
க�ய+ன 2� க�சி இன=� சீனாவ�� இ0�கவ��ைல. ப<�கிDகி� 
வாI8த ர]ய�கG 4லமாக, ெச 0 கிய+ அவ�க'� லி ரா சாM 
அவ�க'� க�ய+ன 2� ச�வேதசிய"$ட ெதாட��கைள ஏ�ப)"தி� 
ெகா�308தா�கG. 1920 ஆ� ஆ�) வச8த கால"தி ேபா$தா 
க�ய+ன 2� அகில"தி உ"திேயாக ப�ரதிநிதி கி,ேகா, ேவா��32கி 
ப<�கிD வ8$ ேச�8தா�. ர]ய க�ய+ன 2� க�சி உ*�ப�னரான யாD மிD 
சா� அவ�க'� ெமாழி ெபய��பாளராக� கடைமயா�ற அவ0ட 
வ8தி08தா�. அவ�கG லி ரா சாM அவ�க'ட.� ெப0�பாL� 
லOய�.ைடய மா��ஸிய ேகா�பா) ஆ�:> சDக"தி 
உ*�ப�ன�க'ட.� கல8$ைரயா3னா�. அேத வ0ட"தி� 4றாவ$ 
அகில"தி ட>?� ப�ரதிநிதிP� உ�சாக=� இணD(வ��(� திற 
உைடயவ0மான ஜா ெஹ�,�க னTMலிய� (சீன ெமாழிய�� , 
சா (ேவா சி) ஷாDகா��( வ8தி08தா�. அD(Gள தTவ�ர சீன� 
க�ய+ன 2�)க'ட ெதாட�� ெகாGளேவ அவ� வ8தி08தா�. 1920 ேம 
மாத"தி� ெச அவ�கG தா, ஒ0 ம"திய க�ய+ன 2� (Qைவ 
2தாப�"த ஒ0 மாநா�3�( அைழ�� வ�)"தா�. இத சில உ*�ப�ன�கG 
(ப<�கிDகி� உGள லி ரா சாM (Q ெச அவ�களா� கா�டன � 
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அைம�க�ப�ட ம�ெறா0 (Q, ஷா�)D, ஹ{�ேபய�LGள (Q�கG, ஹ
{னான � உGள மாேவாவ� (Q) அ)"த வ0ட� ஷாDகாய�� இட� 
ெப�ற மாநா�3 அைம�பாள�கG ஆகினா�கG. இவ�கG 
ேவா��ற2கிய� உதவ�Pட =தலாவ$ சீன� க�ய+ன 2� 
க�சிய� காDகிரைச� R�3னா�கG. 
 
இைத 1937 இ� நிைன:R0�ேபா$ வயதி� இளைமயாக இ08த சீன� 
க�ய+ன 2� க�சிய� சாதைனகG (றி�ப�ட"த�கைவயாக இ08தேதா) 
உலக"திேலேய ர]யா:�( அ)"தப3யாக பல�மி�க க�ய+ன 2� 
நTDகலாக தன�ெக* ெசா8த இரா[வ"ைத� ெகா�308த ஒேர ஒ0 
க�ய+ன 2� க�சிP� சீன� க�ய+ன 2� க�சியாக"தா இ08த$. 

 
ம�ெறா0 இர: மாேவா தன$ கைதைய ெதாட�8தா� :- 
 

1921 ேம மாத� க�ய+ன 2� க�சிய� அD(ரா��பண� R�ட"தி� 
கல8$ ெகாGவத�காக நா ஷாDகா� ெசேற. இத 
அD(ரா��பண"தி� =ேனா3� கடைமகG ெச 0 சிP அவ�களாL� 
லி ரா சாM அவ�களாL� ெச�ய�ப�டன. இ8த இ0வ0ேம சீனாவ� 
மிக> சிற8த �"தி ஜTவ�" தைலவ�க'G இ0வராக இ08தா�கG. லி ரா 
சாMவ� கீI, ப<�கிD ேதசிய� ப�கைல�கழக"தி உதவ� �லகராக நா 
வ�ைரவாக மா��ஸிய"ைத ேநா�கி வ�0"தியைட8ேத. இ8த� பாைதைய 
ேநா�கிய என$ ஆ�வ"தி�( ெச 0 சிP அவ�க'� ஊ*ேகாலாக 
இ08தா�. ஷாDகா��கான எம$ இர�டாவ$ பயண"திேபா$ நா 
ப3"தி08த மா��ஸிய� �"தகDகைள� ப�றி ெச.ட நா 
கல8$ைரயா3ய�08ேத. ந�ப��ைக ப�றிய ெசன  ெசா8த 
வ�ள�கDகG என$ வாI�ைகய� மிக:� தT��கமான அ8த� 
காலக�ட"தி� என � மிக ஆழமான தா�க"ைத ஏ�ப)"தின. 
 

ஷாDகாய�� இட�ெப�ற அ8த வரலா�*> சிற�� மி�க R�ட"திேல 
(க�சிய� =தலாவ$ ேதசிய� காDகிர2) எைனவ�ட ம�*ெமா0 ஹ
{னாவாசிேய இ08தா�. (மாேவாவ� பைழய ந�பரான ேஹா] ெஹD. 

இவ� 1935� ேகாமி�டாDகினா� ெகா�ல�ப�டா�) அதி� பD( ப�றிய 
ஏைனேயா� ப�வ0மா* @ சாD (ேவா ராM (த�ேபா$ ெசKசீன 
இரா[வ"தி இரா[வ க:சி� உதவ�" தைலவ�) பாMஹ{�ெஷD, @ 
ப+ ஷா� ஆகிேயாராவ�. எ�லாமாக எDகள � 12 ேப� இ08ேதா�. 

ஷாDகாய�� (ேத�8ெத)�க�ப�ட) க�சிய� ம"திய� (Qவ�� இ08ேதா� 
வ�பர� ப�வ0மா* @ ெச 0 சிய+, சாD (ேவா ராM, ெச (D ேபா ஷி 
ெசD CD (த�ேபா$ நாகிDகி� ஒ0 அதிகா,) ? Pவா L, லி ஹா 
?, (1972 � : ஹான � க�சிய� =தலாவ$ மாகாண� கிைள 
அைம�க�ப�ட$. அதி� நா.� ஒ0 உ*�ப�னராேன. ஏைனய 
மாகாணDகள L� நகரDகள L� 2தாபனDகG நி*வ�ப�டன. ஹி�ேப 
உ*�ப�ன�கள � 0D ப� வ+. (த�ேபா$ பாேவா அன � உGள 
க�ய+ன 2� க�சி� பாடசாைலய� அதிப�) ? பா� ஹாM, ஷி யD; (1923� 
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மரண த�டைன�களான�) ஆகிேயா� இ08தன�. க�சிய� ெஷசி 
கிைளய�� காேவா ?D ய+ (காM காD) ேமL� பல மாணவ� 
தைலவ�க'� இ08தன�. க�சிய� ப<�கிD கிைளய�� வ T ரா ராேவா 
(1927� ஏைனய 19 க�ய+ன 2� உ*�ப�ன�;கேளா) மரண 
த�டைன�(Gளானா� ெரD ?D சியா, 1934� சியாD ேக� ேஷ�கா� 
ெகா�ல�ப�ட�) ேலா ?D ல, லிய+ ெச - ஜிD (த�ேபா$ ஒ0 
�ரா�2கியவாதி) ேவ*பல� இ08தன�. கா�ட கிைளய�� லி ேபா � ?, 

(லி ? ஹா) த�ேபா$ சீன ேசாவ�ய" அரசி� நிதி ஆைணயாளராக 
உGளா�. ெபD பா� (1929 � மரணத�டைன�(Gளானா�.) ஆகிேயா� 
இ08தன�. வாD ? - ெம� ம�*� ெரD எ - மிD ஆகிேயா� ஷா�)D 
க�சி� கிைள 2தாபன உ*�ப�ன�கள � அடD(வ�. 
 

இதன ைடேய, ப�ராசி�, அDகி08த ெதாழிலாள� மாணவ�களா� ஒ0 
சீன� க�ய+ன 2� க�சி ெதாட�க��ட அேத ேவைளய�� இ8த� க�சிP� 
2தாப��க�ப�ட$. க�சி 2தாபக�கள � (க�ய+ன 2� இைளஞ� சDக� 
@ எ - லா�, லி � லி � சா, சியாD சிD;;; - வ+ "சாய ேஹா ெசன  
மைனவ�யா�) ேலா ெச, ேலா மா (லO ெவ� - ஹா) "சா� ேஹா ெச 
ஆகிேயா� அடD(வ�. ெஜ�மன ய�L� ஒ0 சீன� (க�ய+ன �) க�சி 
2தாப��க�ப�ட$. ஆனா� சிறி$ கால� ப�8திேய ெதாட�க�ப�ட$. காM 
ய+ - ஹா, @ ேட (த�ேபா$ ெசKசீன இரா[வ"தி தைலைம� 
கமா�ட�) சாD ெஷ� - � (த�ேபா$ சி(வா ப�கைல�கழக"தி� ஒ0 
ேபராசி,ய�) ஆகிேயா� இத உ*�ப�ன�களாவா�. பாP� 
ஏைனேயா0மாவ�. ய�பான � @ P - ஹா� உ*�ப�னராக இ08தா�. 
 

நா ெசயலாளராக இ08த ஹ{னா க�ய+ன 2� கிைள, 1922 ெம மாத� 
அளவ�� ஏ�கனேவ ?ரDக" ெதாழிலாள�, ரய��ேவ ஊழிய�கG மாநகரசைப 
ேவைலயா�கG, அ>சக ஊழிய�கG, அரச நாணய� அ>சி)� 
ெதாழிலாள�கG ஆகிேயா,ைடேய 20�( ேம�ப�ட ெதாழி�சDகDகைள 
உ0வா�கிய�08தன�. அ8த வ0ட� (ள �கால"தி� ஒ0 உ"ேவகமான 
ெதாழிலாள� இய�க� உ0வாகிய$. அ8த ேநர"தி� க�ய+ன 2� 
க�சிய� ெசய�பா)கG ப�ரதானமாக மாணவ�கள ைடேயP�, 

ெதாழிலாள�கள ைடேயP� தா R)தலாக நடா"த�ப�டன 
வ�வசாய�கள ைடேய மிக� (ைறவான அளவ�ேலேய நடவ3�ைககG 
ேம�ெகாGள�ப�டன. ெப0�பாலான ெப,ய ?ரDகDக'�, கி�ட"த�ட 
அைன"$ மாணவ�க'� 2தாபனமய�ப)"த�ப�டன�. மாணவ�, 

ெதாழிலாள� ஆகிய இ0தர�� =ைனகள L� ஏராளமான ேபாரா�டDகG 
இட�ெப�றன. 1922 (ள �கால"தி� ஹ{னான  ஆ'நரான சாேவா ெஹD 
- ,, ஹ{வாDஅ�, பாD Pவா - சிD எற இ0வ0�(� மரண த�டைன 
நிைறேவ�*மா* உ"தரவ��டா�. இத வ�ைளவாக அவ0�ெகதிராக 
பரவலான கிள�>சி ஏ�ப�ட$. ெகாைல ெச�ய�ப�ட இர�) 
ெதாழிலாள�கள � ஒ0வரான ஹ{வாD அ� ஒ0 வல$சா, 
ெதாழி�சDக"தி தைலவராவா�. இ8த� ெதாழி�சDக�, ைக"ெதாழி� 
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பாடசாைல 
 

மாகாண ேகாமி�டாD க�சிய�L� மாேவா ஒ0 =னண� உ*�ப�னராக 
இ08தா� அேடா�� ேஜாேபPட ?;;;;;;;;;;;;;;யா� ெச ஏ�ப)"தி� 
ெகா�ட இ0 க�சி� R�டண� ஒ�ப8த"தி ப�� ? யா� ெச 
ேகாமி டாD க�சிய�.G க�ய+ன 2� எதி���> ச�திகைள ரகசியமாக 
அக�ற" ெதாடDகினா�. க�சிைய ஹ{னான � ம* சீரைம�பத�(, ? 
யா� ெச தன$ பைழய சகபா3, லி"? ஹா, மா ேச $D, சியாசி 
ஆகிேயா0�( அதிகார� அள "தா�. 1923 ஜனவ, சா,கைள ஒ0 
தTவ�ரவாத� க0வ�யாக அவ�கG மா�றிய�08தா�. மாணவ�கள ைடேய 
தனத தன"ைத� ெகா�308த$. அ"ேதா) அ$ எDக'�( 
எதிரானதாக:� இ08த$. ஆனா� இ8த வ�டய"திL� ேவ* பல 
ேபாரா�டDகள L� நாDகG அவ�க'�( ஆதர: வழDகிேனா�. 
 

ெதாழிD சDகDகள � அராஜவாதிக'� ெச�வா�(� ெப�றி08தன�. 

அ�ேபா$ இ8த" ெதாழி� சDகDகG அைன"$�, அைன"$ ஹ{னா 
ெதாழிலாள� ப�ரதிநிதிகG சைப எற அைம�பாக ஒQD(ப)"த�ப�)� 
ெகா�308தன. ஆனாL� அவ�க'ட நாDகG சமரச உடபா) 
ெகா�308ேதா�. அ"ேதா) ேப>? வா�"ைத 4லமாக அவ�கG 
எ)�கவ�08த அவசரமான, பயன�ற நடவ3�ைககG பலவ�ைற" த)"$ 
நி*"திேனா�. சாD ெஹD - ,�( எதிரான இய�க"ைத ஒQD( ெச�$ 
உதவ நா ஷாDகா��( அ.�ப�ப�ேட. 1922 (ள � கால"தி� க�சிய� 
இர�டாவ$ காDகிர2 R�ட�, ஷாDகாய�� R�ட�ப�ட$. அதி� 
கல8$ெகாGள நா வ�0�ப�ேன. இ0�ப�.� அ8த� R�ட"தி� 
பD(ப�ற =3யாம� ேபா�வ��ட$. நா ஹ{னா.�(" தி0�ப� ெதாழி� 
சDகDக�கிைடேயயான என$ ேவைலய�� தTவ�ரமாக ஈ)ப�ேட. அ8த 
வ0ட� வச8த கால"தி�, ேம�பாடான ஊதிய"தி�காக:�, ேம�பாடான 
ெதாழி� ெகௗரவ"தி�காக:�, ெதாழி�சாைலகைள அDகீக,�க 
ேவ�)ெம*� பல ேவைலநி*"தDகG இட�ெப�றன. அவ�றி� 
ெப0�பாலானைவ ெவ�றி ெப�றன. ேம 1 ஆ� திகதி ஹ{னான � ஒ0 
ெபா$ ேவைல நி*"த"தி�( அைழ�� வ�ட�ப�ட$. சீனாவ�� ெதாழிலாள� 
இய�க"தி =ென�ேபா$� இ�லாம பல"$�( இ8த சாதைன 
க�3ய� Rறிய$. 
 

1923, ேம மாத�, க�ய+ன 2� க�சிய� 4றாவ$ காDகிர2 
கா�டன � நைடெப�ற$. ேகாமி�டாD க�சிPட ேச0வ$, அத.ட 
ஒ"$ைழ�ப$ அ"ேதா), வடப(தி இரா[வாதிக'�( எதிராக ஒ0 
ஐ�கிய =னண�ைய உ0வா�(வ$ எற வரலா�*� �கIமி�க 
தT�மான� இD(தா எ)�க�ப�ட$. நா ஷாDபா� ெச* க�சிய� 
ம"திய (1924) நா கா�ட.�(> ெச* ேகாமி�டாD க�சிய� 
=தலாவ$ ேதசிய� காDகிர2 R�ட"தி� கல8$ ெகா�ேட. 
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மா�> மாத"தி�, நா ஷாDகா� தி0�ப� க�1ன 2� க�சிய� 
நிைறேவ�*� (Q (ம"திய(Q)வ�L� ஷாDகாய�LGள ேகாமி�டாD 
க�சிய� நிைறேவ�*�(Q (ம"திய நிைறேவ�*�(Q)வ�L� என$ 
கடைமைய ஒ0Dகிைண8த =ைறய�� ெச�ேத. இ8த� (Qவ� 
அ�ேபாைதய ஏைனய உ*�ப�ன�கள � வாD சிD - ெவ� (ப�னாள � 
நாகிDகி� ப�ரதம�) ஹ{ஜ ஹா மி ஆகிேயா� அடD(வா�. 

க�ய+ன 2� க�சி, ேகாமி�டாD ஆகியவ�றி நடவ3�ைககைள 
ஒ0Dகிைண�(� பண�ய�� ேம�(றி�ப��டவ�கள  இைண8$ நா 
ெசய�ப�ேட. (க�ய+ன 2� க�சிP� ேதசியவாத� க�சிய�ன0� 1925� 
1ஆவ$ ஷாDகா� ெதாழி�சDகDகள  ச�ேமளன"ைத 
உ0வா�கினா�கG. இத வ�ைளவாக ேம 30 ஆ� திகதி ஆ��பா�ட� 
ஏ�ப�ட$. அ8நிய நா�3� ப�ரா8தியDகைள ஏ�ப)"$வைத =3:�(� 
ெகா�)வ0மா*� ஷாDகா� ச�வேதச� (3ய�0�ப� ஆ'ைமைய 
சீனா:�(" தி0�ப�" த0மா*� இ8த ஆ��பா�ட"தி� ேகா,�ைக 
எQ�ப�ப�டன. ஆ��பா�ட�கார�கG மO$ ப�,"தான ய� (3ய�0�� 
காவ�$ைறய�ன� $�பா�கியா� ?�), பலைர� ெகாறன�. ப�,"தான ய� 
ெபா0�கைள� பகி]க,�(� நைட=ைற�( இ$ வழிேகாலிய$. இ8த 
ஆ��பா�ட"தி =னண� அைம�பாள�கG லிய+ஷா � சீ, ெச - P 
ஆகிேயாராவ�) அ8த வ0ட"தி� வ�ேபாவா இரா[வ பய��சி� க�_, 
திற�க�ப�ட$. காலி� அத ஆேலாசகரானா�. ர]யாவ�� இ08$ 
ேசாவ�ய" ஆேலாசக�கG வ8$ ேச�8தன� க�ய+ன 2� க�சி 
ேகாமி�டாD க�சி� R�3ைண�� ஒ�ப8த� ஒ0 நா) தQவ�ய �ர�சிகர 
இய�கமாக வள�>சியைடய ெதாடDகிய$. அ)"த (ள �கால"தி ேபா$ 
ஓ�:�காக நா ஹ{னா தி0�ப�ேன. நா ஷாDகாய�� 
?கவ Tன=�ேற ஆனா� நா ஹ{னான � இ0�(� ேபா$ அ8த 
மாகாண"தி மாெப0� வ�வசாய இய�க"தி ைமய" தள"ைத நா 
ஒQD(ப)"திேன. 
 

=� வ�வசாய�கள ைடேய, வ��க� ேபாரா�ட"தி ப,மாண"ைத நா 
=Qைமயாக உண�"தி0�கவ��ைல. ஆனா� ேம 30 நிகI>சி�(� ப�� 
(1925) அதைன" ெதாட�8$ இட� ெப�ற ஒ0 பா,ய அரசிய� நடவ3�ைக 
அைலய�ேபா$, ஹ{னான ய வ�வசாய�கG மி(8த தTவ�ரவாதிகளாக 
மாறின�. நா ஓ�ெவ)"$� ெகா�308த என$ வ T�ைட வ��) 
ெவள ேயறி, ஒ0 கிராமிய அைம��0வா�(� இய�க"ைத" 
ெதாட�கிேன. சில மாதDக'�(Gளாகேவ இ0ப$ ேம�ப�ட வ�வசாய 
சDகDகைள நாDகG நி*வ�ேனா�. அ"ேதா) நில�ப�ர��கள  
ேகாப"ைத� கிளறி வ��ேடா�. அவ�கG எைன� ைக$ ெச�Pமா* 
ேகா,னா�கG. எைன" ேத3 சாD ெஹD - , $0���கைள அ.�ப�னா�, 

நா கா�ட.�(" த�ப�ேயா3ேன. ச,யாக அ8த ேநர"தி� வர�ேபாவா 
இரா[வ� பய��சி� க�_, மாணவ�கG Pவா இரா[வ"$வவாதி 
யாD சீ மிDைகP�, (வாDகி இரா[வ"$வாதி L "?D - வா�ையP� 
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ேதா�க3"தி08தன�. அ8த டாD க�ய+ன 2� க�சிகள ைடேயயான 
ஐ�கிய� மOள:� உ*தி�ப)"த�ப�ட ப��, 1926 ஆ� வ0ட வச8த 
கால"திேபா$ நா ஷாDகா��(> ெசேற. அ8த வ0ட� ேம 
மா"தி� ஷியாD ேக� ேஷ�கி தைலைமய�� ேகாமி�டாD க�சிய� 
இர�டாவ$ =Q மாநா) நைடெப�ற$. (இ8த� R�ட"தி� மாேவா 
கல8$ ெகா�டா�. இ� க�சிய� ம"திய நிைறேவ�*� (Qவ� மா�* 
உ*�ப�னராக அவ� மO�)� ேத�8ெத)�க�ப�டா�) ஷாDகாய��, 

க�ய+ன 2� க�சிய� வ�வசா�ப�,வ�� நா பண��பாளராக� 
கடைமயா�றிேன. அDகி08த ஹ{னா.�( அ.�ப�ேட. 

ேகாமி�ட�D, க�ய+ன 2� க�சிகG இர�)�(� வ�வசாய�கG 
ப,ேசாதகராக� கடைமயா�றேவ அD( அ.�ப�ப�ேட. இத�கிைடய�� 
க�ய+ன 2� க�சி ேகாமிடாD க�சி ஆகியவ�றி R�) =னண� 
தைலைமய��, 1926ஆ� ஆ�3 இைலPதி� கால"தி�, 

வரலா�*��கIெப�ற வட�( ேநா�கிய பைடநட�� ேம�ெகாGள�ப�ட$. 

 

ஹ{னான �, நா வ�வசாய�கG அைம���கைளP� அரசிய� 
நிைலைமகைளP� 5 சி ெய ப(திகள � (காDசா, லி லி�, சியாD ரா, ஹ
{D ஷா, சியாD சியாD) ப,ேசாதி"$ என$ அறி�ைகைய ஹ{னான � 
வ�வசாய�கG இய�க மOதான ஒ0 ஆ�வறி�ைக க�சி ம"திய (Q:�(> 
சம��ப�"ேத. இதி� வ�வசாய இய�க� ப�றிய ேகா�பா�3 ஒ0 �திய 
வழிைய உ0வா�(மா* ேகா,ய�08ேத. அ)"த வச8த கால"தி� 
=�ப(திய�� நா :காைன> ெசறைட8தேபா$, 

மாகாணDக'�கிைடய�லான வ�வசாய�கG R�ட� ஒ* இட�ெப�ற$. 

இதி� நா கல8$ ெகா�) என$ ஆ�:� க�)ைரய� ப,8$ைரகைள 
ப�றி� கல8$8$ைரயா3ேன. ஒ0 பர8த அ3�பைடய�லான காண�� 
பDகீ) ப�றி இதி� ப,8$ைர ெச�ய�ப�308த$. இ8த� R�ட"தி� 
ெபD பா�, பாD சி மி ம�*� ேஜா��, ேவால எற இர�) ர]ய� 
க�ய+ன 2�)�கG ம�*� பல� கல8$ ெகா�ட�. க�ய+ன 2� 
க�சிய� 5 � வ$ காDகிரசி� என$ =ெமாழி:கைள> 
சம��ப��பத�கான ஒ0 தT�மான� இD( நிைறேவ�ற�ப�ட$. ஆனா� 
க�சிய� ம"திய (Q இதைன நிராக,"த$. 
 

1927 ேம மாத"தி� க�சிய� 5ஆவ$ காDகிர2 மாநா), :கான � 
R�ட�ப�ட ெபாQ$� Rட க�ய+ன 2� க�சி ெச 0 சிய+வ� 
ஆதி�க"தி.Gேளேய இ08த$. ஷியாD ேக� ேஷ� ஏ�கனேவ எதி�� 
�ர�சிைய" ெதாடDகிய�L08தேதா), ஷாDகாய�L� நாகி�கிL� 
க�ய+ன 2)�கG மOதான தன$ தா�(தைலP� ஆர�ப�"தி08ேத. 

அைன"$ எதி���க'�(� ம"திய��, அவ�ைற ஒ$�கி" தGள வ��), 

:கா ேகாமி�டாD க�சி� கிைள�( சLைககைள வழDகியேதா), 

அவ�கG மO$ ெபா*ைமைய� கைட�ப�3�(�, ெகாGைகைய அவ� 
ப�ப�றினா�. அ"ேதா) அவ� ஒ0 வல$சா,, ச8த��பவாத (�3 
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ப+�ஷவா� ெகாGைகைய� கைட�ப�3"தா�. க�சிய� ெகாGைக மO$ 
அ�ேபா$ நா மி(8த அதி0�தி ெகா�308ேத. வ�ேசடமாக 
வ�வசாய�கG இய�க"தி மOதான க�சிய� ெகாGைககைளய��) 
அதி0�தி அைட8தி08ேத. வ�வசாய இய�க"ைத ேமL� =Qைமயாக 
2தாபன மய�ப)"தி, நில�ப�ர��க'�( எதிரான வ��க� 
ேபாரா�ட"தி�(, அவ�கைள ஆPதமய�ப)"தி, நில�ப�ர��க'�( எதிரான 
வ��க� ேபாரா�ட"தி�( ஆPதபாண�களாய�08தா� (சீன) ேசாவ�ய" 
அர?கG ேமL� அதிக,"த அளவ�லான ச�தி வா�8த அப�வ�0"திைய 
நா) =QவதிL� =ேப அைட8தி0�(� எ* நா த�ேபா$ 
க0$கிேற. 
 

ஆனா� ெச 0 சிP க)ைமயாக இத�( மா*ப�டா�. (2டாலி.� 
அMவாேற மா*ப�308தா�. 5 ஆவ$ காDகிரசி இ*தி� R�ட"தி 
R�ட"தி� மாேவா இ0�கவ��ைல. �ம�கள  எதி�களான ெப0� 
நில�ப�ர��கள டமி08ேத காண� பறி=த� ேம�ெகாGள�பட ேவ�)��� 

எற தT�மான� அ�ேபா$ நிைறேவ�ற�ப�ட$. இ$ 2டாலின  
பண���ைர அ3�பைடய�ேலேய நிகI8த$.) �ர�சிய�� வ�வசாய�கள  
பDகள �ைப� ப�றி ெச வ�ளDகி� ெகாGளவ��ைல. இ8த� பDகள �ப� 
சா"திய� R*கG. வா��� வளDகG ப�றி அவ� ெவ(வாக� (ைற8ேத 
மதி�ப��டா�. ஆகேவ மாெப0� �ர�சி�( சிறி$ =னதாக இட� ெபற 
5வ$ காDகிர2, ஒ0 ேபா$மான அளவ�னதான காண�> சீ�தி0"த 
தி�ட"ைத நிைறேவ�ற" தவறவ��ட$. வ�வசாய� ேபாரா�ட"ைத 
வ�ைரவாக" தTவ�ர�ப)"த ேவ�)� எற என$ எ�ண� க0"$�கG 
(மகா நா�3�) வ�வாதி�க�பட�Rடஇ�ைல. ெச 0 � சிPவாேலேய 
ஆதி�க� ெசL"த�ப�308த ம"திய(Q, அவ�ைற ஆ�:�( 
எ)�பத�(�Rட ம*"$வ��ட$. நில�ப�ர� எபவ�, 500 ெமௗ (33 

ெஹ�ேடய� அள: பர��) காண��(ேம� ைவ"தி0�(� ஒ0 வ�வசாய�ேய 
எ* வைரயைற ெச�தத =Qைமயாக� ேபா$மானதாக வ�0"தி 
ெச�வத�( =Qைமயாக� ேபா$மானதாக இ�லாத நைட=ைற�ப)"த 
=3யாத ஒ0 அ3�பைட இ$வா(�. அ"ேதா) சீனாவ� காண� `தியான 
ெபா0ளாதார"தி வ�ேசட (ணவ�ய��கைள சிறிதள:� க0"$� 
ெகா)�காத ஒ0 அ3�பைட இ$வா(�. இ0�ப�.� காDகிரைச" 
ெதாட�8$, அைன"$ சீன வ�வசாய�கG சDக� ஒ* அைம�க�ப�ட$. 

அத =தலாவ$ தைலவராக நா ெபா*�ேப�ேற. 1927ஆ� ஆ�) 
வச8த கால� அளவ��, ஹ{ேப, கியாDகி, ப+கிய, வ�ேசடமாக ஹ{னா 
ஆகிய ப(திகள லி08த வ�வசாய சDகDகG (க�ய+ன 2� க�சி இவ�றி 
மO$ ஒ0 ஆ�வம�ற ேபா�ைக� ெகா�308தேபா$�) தி)�கிட ைவ�(� 
அள:�(" தTவ�ரவாத� ேபா�(ைடயைவ ஆகியன. இ$ ேகாமிடாD 
க�சிையP� நி>சயமாக எ>ச,�ைக ெகாGள ைவ"த$. உய� 
அதிகா,க'� இரா[வ கமா�ட�க'� வ�வசாய�கG சDக"ைத ஒ0, 

ேசா�ேபறி நாேடா3� R�ட� எ* வ�ண�"தேதா), அத 
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நடவ3�ைகக'� ேகா,�ைகக'� மிதமிKசியைவ எ*� 
(�றKசா�3ன�. அ"ேதா) அ$ அட�க�பட ேவ�)� எ*� ேகா,�ைக 
வ�)"தன�. ெச 0 சிP ஹ{னான � இ08$ ப�வாDகி, அD( 
இட�ெப*� சில நிகI:க'�( நாேன ெபா*�பாள� எ* Rறின�. 

அ"ேதா) என$ எ�ண� க0"$�கைள அவ� க)ைமயாக எதி�"தா�. 

(எ�லா� ெப,ய காண�கைளP� பறி=த� ெச�ய ேவ�)� எ.� ஹ
{னா வ�வசாய�கG சDக"தி =ெமாழி:கைள மாேவா ஆத,"தா�. 

அ�ல$ அவேர ெபர�பாL� உ0வா�கினா�) 
 

ஏ�ர� மாதமளவ�� ஷாDகா�, நாகி� ஆகிய இடDகள �, எதி�� �ர�சி 
இய�க� ெதாடDகி வ��ட$. 2தாபன மய�ப)"த�ப�ட ெதாழிலாள� 
ப)ெகாைல சியாD ேக� ேஷ� தைலைமய�� இட�ெப�ற$. இேத 
நடவ3�ைககG கா�டன L� ேம�ெகாGள�ப�டன. ? � ேகா � சியாD 
எQ>சி, ேம 21 � திகதி ஹ{னான � இட� ெப�ற$. ப��ேபா�(வாதிகளா� 
ஏராளமான வ�வசாய�க'� ெதாழிலாள�க'� ெகாைல ெச�ய�ப�டன�. 

இத�( சிறி$ ப��பா), ேகாமி�டாD இட$ சா,�ப�,:, க�ய+ன 2� 
க�சிய�Lடனான ஒ�ப8த"ைத :கான � ைவ"$ தG'ப3 ெச�த$. 

அ"ேதா) க�ய+ன 2�)கைள ேகாமி�டாD க�சிய�லி08$ 
�ெவள ேய�றிய$�� அரசிலி08$ க�ய+ன 2)�கG நT�க�ப�டைமயா� 
வ�ைரவ�� அரசாDகேம இ�லாெதாழி8த$. 
 

த�ேபா$ பல க�ய+ன 2� தைலவ�கைள, நா�ைட வ��) 
ெவள ேய*�ப3 க�சி உ"தரவ��ட$. ர]யா, ஷாDகா�, அ�ல$ 
பா$கா�பான இடDக'�;(> ெச�L�ப3 உ"தவ�ட�ப�ட$. 

சி>?வா.�(> ெச�L�ப3 என�( உ"தர: கிைட"த$. இத�(� பதிலாக 
எைன மாகாண� (Qவ�� ெசயலாளனாக எைன ஹ{னா.�( 
அ.���ப3 ெச C - சிPைவ இைசய ைவ"ேத. ஆனா� ப"$ 
நா�கள  ப��, :கான � தைலவராக இ08த ராD ெஷD சீ�( எதிராக 
ஒ0 எQ>சிைய நா ஒQD( ெச�வதாக� (�ற� Rறி எைன 
உடன3யாக" தி0��மா* அவ� க�டைளய��டா�. த�ேபா$ க�சிய� 
ெசய� =ைறகG ெப0� (ழ�பமாக இ08தன. ெச C சிய+வ� 
தைலைமைய, ஏற"தாழ ஒMெவா0வ0� எதி�"தா�கG. அ"ேதா) அவர$ 
ச8த�பவாத வழி=ைறையP� எதி�"தா�கG. :கான � இ$ ச�ப8த�ப�ட 
(Q�;கள  வ TI>சி மிக வ�ைரவாக அவர$ வ TI>சி�( வழிேகாலிய$. 

 
(சீன) ேசாவ�ய" இய�க� 
 

ெவ(வாக ப�ர>சிைன�(,யதாக இ08த 1927 ஆ� ஆ�3 வச8த 
கால"தி� இட� ெப�ற ச�பவDகG (றி"$ மா ேச $D அவ�க'ட 
ஒ0 கல8$ைரயாடைல நா நிகI"திேன. இ$ ப�றி இD( 
(றி�ப�)வத�( ேபா$மான வ�டய� எ* நா இைத� க0திேன. இ$ 
அவர$ ?யச,ைதய� ப(தி அ�ல. ஆனா� அவ� இ$ ப�றி ஒ0 
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தன �ப�ட மன தன  ப�ரதிபலி�பாக இைத என�(> ெசானேபா$, 

ஒMெவா0 சீன� க�ய+ன 2�3 வாI�ைகய�L� இ$ ஒ0 
தி0��=ைன அ.பவ� எபைத எனா� ஊகி�க =38த$. 
 

1927இ� க�ய+ன 2� க�சிய� ேதா�வ��;(� :கா R�டரசாDக� 
ேதா�க3�க�ப�டைம�(� நாகிD ச�வாதிகார"தி ெவ�றி�(� யா� 
ெபா*�பாள  எ* மாேவா க0$கிறா�, எ* நா அவ,ட� ேக�ேட. 

ெச 0 சிP மO$தா R)தலான ப�ைழையமாேவா ?ம"தினா�. அவர$ 
ஊசலா�டமான ச8த��பவாத� க�சிய� தT��கமான தைலைம"$வ"ைத 
இ�லாெதாழி";$ ேமலதிகமான சமரச =ய�சிகG ேபரழிைவ ஏ�ப)"$� 
எற ஒ0 @Iநிைலய�� க�சிய� ேநர3யான ெசா8த மா��க"ைதP� 
இ�லாமலா�கிய$. 
 

ெச.�(� அ)"தப3யாக இ8த" ேதா�வ��( ெபா*�பாள யாக மாேவா 
க0திய ம�ெறா0 மன த�, மி�ெஹய�� மா��ேகாவ�> ெபாெறா3 எற 
தைலைம ர]ய அரசிய� ஆேலாசக� ஆவா�. ேசாவ�ய" நா�3 அரசிய� 
தைலைம� (Q:�( இவ� ேநர3யான ெபா*�பாள  ஆவா�. 1926இ� 
தTவ�ரமான காண�மO� வ�நிேயாக"ைத ஆத,"த இவ� 1927 இ� தன$ ெநறி 
ப�றIதL�( எ$வ�த யதா�"தப+�வமான காரண"ைதP� கா�டாம� 
க)ைமயாக அ8த> ெசய�=ைற வைரைவ எதி�"தத 4ல�, அவ� 
தன$ நிைல�பா�ைட =Qைமயாக மா�றி� ெகா�308தா�. ெச 0 
சிP:�( சிறி$ வல$சா," ேதா�ற"தி� ெபாெறா3 இ08தா� எ*� 
இ8த ப+�ஷ{வாைவ" தி0�தி�ப)"த தனா� =38த$. அைன"ைதP� 
ெச�ய அவ� தயாராக:� இ08தா� எ*� மாேவா Rறினா�. 

ெதாழிலாள�கள டமி08$ ஆPதDகைள� கைளPமா* R*வத�(� Rட 
அவ� தயாராக இ08தா�. இcதியாக இ8த உ"தரைவP� அவ� வழ�கேவ 
ெச�தா�. க�ய+ன 2� அகில"தி ெச ெபாெறா3 ஆகிய இ0வ0�(� 
சிறி$ இட$சா,யாக இ8திய� ப�ரதிநிதியான எ�. எ. ேறா� நிறா�. ஆ�, 

அவ� ெவ*மேன அைசயா$ நிறா�. அவரா� ேபச =3P�. அவ� 
அதிகமாகேவ ேபசினா�. வ�டய"ைத நிைறேவ�*வத�கான வழி=ைற 
ஒைறP� வழDகாமேலேய ேபசினா�. இல�( ேநா�கிய பாைதய�ேல 
ேறா� ஒ0 =�டாளராக இ08தா� ெபாெறா3 ஒ0 ெப0� ப�ைழ 
ெச�தவராக இ08தா�. தா ெச�வைத உணராமேலேய ெச ஒ0 கா�3� 
ெகா)�பவராக> ெசய�ப�டா�. 
 

ெச உ�ைமய�ேலேய ெதாழிலாள�கைள� க�) பய�ப�டா�. 

வ�ேசடமாக ஆPத� த,"த வ�வசாய�கைள� க�) அKசினா�. ஆPத 
எQ>சிய� யதா�"த� அவைர எதி� ெகா�டேபா$ அவ� =Qைமயாக" 
தஉண�:கைள இழ8தா�. என நட�கிற$? எபைத அவரா� 
ெதாட�8$ வ�ளDகி� ெகாGள =3யவ��ைல எபேதா) அவர$ (�3 
W�ஷ{வா உண�:கG அவைர� கா�3� ெகா)"$ பய"ைதP� ேதா�வ� 
மன�பாைமP� அவ� மO$ திண�"தன. 
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ெச அ�ேபா$ சீன� க�ய+ன 2� க�சிய� =Qைமயான 
ச�வாதிகா,யாக இ08தேதா), =�கியமான =3:கைள ம"திய (Q:ட 
ஆேலாசைன கல�காம�, தாேன எ)"தா�. இMவா* மாேவா 
உ*தி�ப)"தினா�. க�ய+ன 2� அகில"தி க�டைளகைள� Rட 
க�சிய� ஏைனய தைலவ�க'�( அவ� கா�டவ��ைல. அ�ல$ 
அ$ப�றி எDக'ட கல8தாேலாசி�க�Rடவ��ைல. இ*திய��, 

ேகாமி�டாD(ட எDகG உறைவ =றி"$� ெகாG'�ப3 நி��ப8தி"த$ 
ேறா� அவ�கG தா. க�ய+ன 2� அகில� ெபாெறா3.�( ஒ0 ெச�தி 
அ.�ப�ய�08த$. அதப3 நில�ப�ர��கள  காண�கைள ஒ0 
வைரய*�க�ப�ட அளவ�� பறி=த� ெச�ய" ெதாடD(�ப3 
Rற�ப�308த$. இத ப�ரதி ஒைற ைகயக�ப)"திய ேறா�, 

உடன3யாக வாD சிD ெவ�ய�ட� அைத� கா�3னா�. :கான � 
அ�ேபாதி08த இட$சா, ேகாமி�டாD அர?�( வாD சிD ெவ� 
தைலவராக இ08தா�. இ8த" தி\� மா�ற"தி ெப*ேப* அைனவ0� 
அறி8த ஒேற :கா ஆ�சியாள�களா� க�ய+ன 2)�கG, திய P"த� 
ப�ர��கள  ஆதரைவ இழ8ததா� இ8த ஆ�சிP� ெசயழிழ8த$. இ8த 
P"த� ப�ர��கG த�ேபா$ ஷி யாD ேக� ேச�(ட சமரச� ெச�$ 
ெகாGவத 4ல� தDக'�(� பா$கா�ைப" ேத3� ெகா�308தன�. 

ெபாெறா3.� ஏைனய க�ய+ன 2� அகில� ப�ரதிநிதிக'� ர]யா:�(" 
த�ப�ேயா3னா�. 

ர]யாவ�� எதி��� =றிய3�க�ப)வைதP� �ரா�2கிய� �நிர8தர� 
�ர�சி�� ெச�வா�கிழ�க�ப)வைதP� 2டாலி ஒ0 நா�3 
ேசாஷலிச"ைத சிர"ைதேயா) க�டைம�க� �ற�ப�டைதP� இ8த� 
க�ய+ன 2� அகில� ப�ரதிநிதிகG க�[�றா�கG. 
 

ேகாமி�டாD(ட உற: =றிவத�( =�, ெதாழிலாள�, 

வ�வசாய�கள ைடேய க�ய+ன 2� இரா[வDகைள உ0வா�கி, காண�� 
பறி=த� வ�டய"தி� ேமL� தTவ�ரமான ெகாGைகைய� க�ய+ன 2� 
க�சி ெசய�ப)"திய�08தாL� Rட, 1927ஆ� ஆ�3� எதி���ர�சிைய" 
ேதா�க3"தி0�க =3Pெம* மாேவா நிைன�கவ��ைல. ஆனா� (சீன) 

ேசாவ�ய" அர?கG, ெத ப(திய�� பா,ய ெதாட�க� ஒைற� 
க�3�(�. அMவா* அைம�க�ப�30�க� R3ய கள� 
ப�ரேதசDகள லி08$ அத ப�� அைவ ஒ0ேபா$� அழி�க�ப�30�க 
=3யா$. 
 

மாேவா தன$ வரலா�ைற� Rறி� ெகா�30�(� ேவைளய�� த�ேபா$ 
ேசாவ�ய"$�கள  ெதாட�க� ப�றிய வ�டய"$�( வ8$வ��டா�. 

�ர�சிய� ேபரழி:> சிைதவ�� இ08$ உ0வாகிய இ8த ேசாவ�ய"$கG, 

ேதாலிவ�ய�லி08$ ெவ�றிைய� க�டைம�க� ேபாரா3 அவ� 
ெதாட�8தா�. 
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1927 ஓக2� 27ஆ� தி:தி ேஹா LD, ேய,D ஆகிேயா� தைலைமய�L� 
@ேடய� ஆதர:ட.� 20வ$ இரா[வ�, வரலா�ைற� �கIமி�க 
நாசாD எQ>சிைய"; தைலைம தாDகிய$. சீன> ெசKேசைனயாக 
உ0ெவ)�க�ேபா(� ஒ0 இரா[வ"$�( இத 4ல� அ3�க� 
நா�ட�ப�ட$. ஒ0 வார"$�(� ப�� ஓக2� 7ஆ� திகதி க�ய+ன 2� 
க�சிய� ம"திய�(Q, ஒ0 வ�ேசட R�ட"தி� ெச 0 சிய+ைவ 
ெசயலாள� பதவ�ய�லி08$ அக�றிய$. 1924 இ� கா�டன � இட� ெப�ற 
க�சிய� 3ஆவ$ மாநா�3� இ08$ நா க�சிய� அரசிய� தைலைம� 
(Qவ�� உ*�ப�னராக இ08$ வ8ேத. இ8த� பதவ� இற�(� =3வ��, 

நா தTவ�ரமாக பDேக�ேற இ� R�ட"தி� கல8$ ெகா�ட ஏைனய 10 

உ*�ப�ன�கள � கீI�க�ேடா0� இ08தன�. "ைச ேஹா � ெச, ெபD 
பா�, சாD (ேவா ராேவா, @சிய+ - பா� ஆகிேயாேர அவ�களாவ� (இ� 
R�ட"தி� ெச 0 சிய+, அவர$ வல$சா,� ேபா�(�காக 
(�றKசா�ட�ப�) பதவ� நT�க�ப�) அரசிய� தைமைம� 
(Qவ�லி08$� அக�ற�ப�டா�. @ சிய+ பா� ெபா$> ெசயலாளராக" 
ெத,: ெச�ய�ப�டா�) க�சியா� இD( ஒ0 �திய வழி=ைற 
ஏ�*�ெகாGள�ப�) ேகாமி�டாD(டனான ஒ"$ைழ�� ப�றிய வ�டய�. 

த�ேபாைத�( =�றாக ைகவ�ட�ப�ட$. ேகாமி�டாD, த�ேபா$ 
ேக)ெக�ட =ைறய�� ஏகாதிப"திய"தி க0வ�யாகிவ��டதாL� 
ஜனநாயக� �ர�சி�கான ெபா*�ைப அதனா� நிைறேவ�ற 
=3யாெதபதாL� இ8த =3: ேம�ெகாGள�ப�ட$. ஆ�சி 
அதிகார"$�கான நT�ட ெவள �பைடயான ேபாரா�;ட� த�ேபா$ 
ஆர�பமாகிய$. 
 

�இைலPதி�கால அ*வைட எQ>சி�� எ* ப��கால"தி� �கIெப�ற ஒ0 
இய�க"ைத ேம�ெகாGவத�காக நா ஷாDசா:�( அ.�ப�ப�ேட 
அD( என$ ெசய�=ைறவைர: 5 அ�சDகைள> ெசய�ப)"$வைத 
ேநா�கமாக� ெகா�ட$. 
 

1. மாகாண� க�சி� கிைளய� ெதாட�ைப ேகாமி�டாDகிலி08$ =�றாக 
அக�*வ$. 
 

2. ஒ0 வ�வசாய� � ஒ0 ெதாழிலாள  �ர�சிகர இரா[வ"ைத 
உ0வா�கிய$. 
 

3. சிறிய, ந)"தர, ெப,ய நில�ப�ர��கள டமி08$ ெசா"$� பறி=த�. 

 

4. ேகாமி�டாDகி ெதாட�ப�றி ?த8திரமான க�ய+ன 2) அதிகார"ைத 
ஹ{னான �  
அைம"த� 
 
5. ேசாவ�ய"$�கைள அைம"த� 
 

ேமேல (றி�ப��ட 5வ$ அ�ச� க�ய+2) � அகில"தா� எதி��க�ப�;ட$. 
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நT�டகால"$�(� ப�� Rட இ8த வ�டய"ைத அ$ ஒ0 
நைட=ைற�க�பா�ப�ட ?ேலாகமாக"தா க0திய$. 
 

ெச�ெட�ப� அளவ�� ஒ0 பர8த � அ3�பைடய�லான ஒ0 எQ>சிைய 
ஒQD( ெச�வதி� நாDகG ஏ�கனேவ ெவ�றி ெப�றி08ேதா�. வ�வசாய� 
� ெதாழிலாள  இரா[வ"தி =தலாவ$ பைட�ப�,:கG 
அைம�க�ப�)வ��டன. பைடவ Tர�கG 4* ப�ரதான 4லகDகள லி08$ 
ெபற�ப�டன. வ�வசாய�கG, ஹயாD ?ரDக" ெதாழிலாள�கG, 

ேகாமி�டாDகி� கிள�>சி ெச�P� $0���கG ஆகியைவேய அ8த 
4லகDகG, �ர�சிய� ஆர�பகால �இரா[வ�பைட, =தலாவ$ 
வ�வசாய�கG - ெதாழிலாள�கG �இரா[வ"தி =தலாவ$ 3வ�ச�� எ* 
அைழ�க�ப�ட$. =தலாவ$ ெரஜிெம�, ஹயாD (ப�D ஷா) ?ரDக" 
ெதாழிலாள�கள ைடேய இ08$ உ0வா�க�ப�ட$. (?ரDக" 
ெதாழிலாள�கG மாேவா, லிய+ ஷா சி, ெசPG ஆகிேயாரா� 
2தாப��க�ப�ட$. வ�வசாய�கG, ய"$�கG, ம�கG (Q�கG ஆகியவ�ைற 
அைம�பதி� ம"திய (Qவ� ஆகியவ�ைற அைம�பதி� ம"திய 
(Qவ� க�)�பா�) அ�பா�, மாேவா தன >ைசயாகேவ ெசய�ப�டா�. 

இத�காக மாேவா க)ைமயாக� க�3�க�ப�டா�. 1927 நவ�ப,� 
வல$சா,� ேபா�(�காக மாேவா அரசிய� தைலைம�(Qவ�லி08$ 
அக�ற�ப�டா�. 1928 ஜு மா"தி� அவ� மO�)� 
ேச�"$�ெகாGள�ப�டா�) ப�D சியாD, லிP யாD@ லி லிD, ஹ{னான � 
உGள ேமL� இர�) சி ெய ப(திய�லி08த வ�வசாய�கG 
காவ�பைடய�லி08$ இர�டாவ$ இரா[வ�பைட அைம�க�ப�ட$. ஹ
{னா மாகாண> ெசய�(Qவ� அ.மதிேயா) இ8த இரா[வ� 
அைம�க�ப�;ட$. ஆனா� ஹ{னா (Qவ� ெபா$�பைடயான தி�ட=� 
எDகG இரா[வ=� க�சிய� ம"திய (Qவா� எதி��க�ப�ட$. 

க�சிய� ம"திய (Q தTவ�ர எதி����(� பதிரலாக, ெபா*"தி08$ 
பா��;(� ெகாGைகைய ைக� ெகா�308தா�ேபா� ேதாறிய$. 
 

நா இரா[வ"ைத உ0வா�கி� ெகா�308த ேபா$ ஹயாD ?ரDக" 
ெதாழிலாள�க'�(� வ�வசாய�கள  காவ�பைடய�ன0�(� (அவ�கG 
வாQ� இடDக'�கிைடேய) இைடேய ெச* வ8ேத 
ேகாமி�டாD(�காக ேவைல ெச�ேவாரா� (மி0வா) நா ைக$ 
ெச�ய�ப�ேட. ேகாமி�டாD பயDகரவாத� அ�ேபா$ மிக ேமாசமாக 
இ08த$. ச8ேதகி�க�ப�ட பல க�ய+ன 2)�கG ?�)�ெகாGள�ப�டன�. 

இ8த மி 0வாகள  தைலைமய"$�(" எைன அைழ"$> 
ெச�Lமா* க�டைளய�ட�ப�ட$. அD( நா ?�)� ெகா�ல�ப)வதாக 
எ)"$> ெச�ல�பட இ08ேத. ஒ0 ேதாழ,டமி08$ பல ப"$ ெடால� 
பண"தாGகைள ஒ0 ேதாழ,ட� கடனாக வாDகி என$ 
பா$காவல�க'�( ைகய+�) வழDகி, த�ப�"$�ெகாGள நா 
=யேற. சாதாரண $0���கG Rலி�காக பைடய�� ேச�"தவ�கG 
நா ெகா�ல�ப)வைத� பா��பதி� வ�ேசட அ�கைற எ$:� இ�லாத 

Page 55 of 88�லக�:

3/14/2008http://noolaham.net/project/04/378/378.htm

RangaRakes tamilnavarasam.com



அவ�கG, எைன வ�)தைல ெச�ய ஒ"$�ெகா�டா�கG. ச�பா��டா 
பதவ�ய�லி08த அ8த� ெபா*�பதிகா, இத�( அ.மதி ம*"$ வ��டா. 

ஆகேவ த�ப�>ெச�ல =ய�சி�க நா =3: ெச�ேத. இ8த மி 
0வா தைலைமய"தி�( 200 யா� ^ர� ெச�L� வைர அMவா* த�ப�> 
ெச�வத�( என�( ச8த��ப� ஏ$� கிைட�கவ��ைல. 
 

ஓ� நT�"தடாக� இ08த இட"$�( உயரமான ப(திைய நா 
அைட8ேத. அைத> ?�றி உயரமான �� வள�8தி08த$. @,ய 
மைறP� வைர அDேகேய ஒழி8தி08ேத. @,ய மைறP� வைர 
அDேகேய ஒழி8தி08ேத. $0���கG எைன" ேத3 வ8தன�. 

அ"ேதா) எைன" ேத)மா* சில வ�வசாய�கைளP� ^�3ன�. பல 
தடைவகG அவ�கG என�( அ0கி� வ8தன�. ஓ,0 தடைவகG அவ�கG 
நா ெதாட�க�R3ய அள:�( என�க0ேக வ8தன�. நா மOள�ைக$ 
ெச�ய�ப)ேவ எ* 5 அ�ல$ 6 தடைவக'�( ேம� 
ந�ப��ைகய�ழ8$வ��ட ேபாதிL� எ�ப3ேயா நா அவ�கள  
பா�ைவய�லி08$ த�ப�வ��ேட. இ*திய�� மாைல� ெபாQ$தானேபா$ 
ேத)தைல அவ�கG ைகவ��டன�. உடன3யாக மைலக'டாக இரவ�ரவாக 
நா என$ பயண"ைத ெதாட�8ேத. என$ கா�கள � ச�பா"$�கG 
இ0�கவ��ைல. அதனா� என$ கா�கள � க)ைமயான உரா�:கG 
ஏ�ப�டன. வ Tதிய�� நா ஒ0 வ�வசாய�ைய> ச8தி"ேத. அவ� எ.ட 
ந��றவாகி என�(� �கலிட� அள "$ ப�� அ)"த மாவ�ட"$�(> 
ெச�ல என�( வழிையP� கா�3னா�. என ட� 7 ெடால� பண� 
இ08த$. இ8த� பண"ைத சில ச�பா"$�கG, ஒ0 (ைட, உண: 
ஆகியவ�ைற வாD(வத�(� பயப)"திேன இ*தியாக நா 
பா$கா�பாக வ�வசாய�கG காவ�பைடய�னைர> ெசறைட8தேபா$ 
என ட� 2 ெச��� கா?கG ம�;)ேம மி(தியாக இ08தன. 
 

�திய இரா[வ 3வ�ச உ0வா�க�ப�ட$� நா ேபா� =ைன� 
(Qவ� க�சி" தைலவராக ஆேன. :கான � ஒ0 பைட� 
ெகா8தள"தி கமா�டராக இ08த P ஷா C =தலாவ$ இரா[வதி 
கமா�டரானா�. இ0�ப�.� P ெப0�பாL� தனத பைடவ Tர�கள  
ேபா�கிப3ேய தன$ நிைல�பா�ைட ேம�ெகாGள நி��ப8தி�க�ப�டா�. 

சிறி$ கால"தி ப�� அவ� பைடைய� ைகவ��) ேகாமி�டாDகி� 
ேச�8$ெகா�டா� த�ேபா$ இவ� நாகி;Dகி� ஷியாD ேக� 
ேஷ�(�காக ேவைல ெச�கிற�. 
 

வ�வசாய�கG எQ>சி�(" தைலைம தாDகிய அ8த> சிறிய இரா[வ� ஹ
{னா� ஊடாக ெத�( ேநா�கி நக�8த$. அ8த�பைட ஆய�ர�கண�கான 
ேகாமி�டாD $0���கG ஊடாக ஊட*"$> ெச�ல ேவ�3ய�08த$. 

அ8த� பாைதய�� பல சம�கைள ேம�ெகாGள ேவ�3P� இ08த$. 

இ8த> ச�ைடய�� பல ப�னைட:க'� ஏ�ப�டன. இ8த� 
பைடய�ன,ைடேய ஒQ�க�க�)�பா) ேமாசமாக இ08த$. அ"ேதா) 
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அரசிய� பய��சி ெநறி ெவ(வாக" தாI8த ம�ட"தி� இ08த$. 

பைடய�ன,ைடேய த)மா�ற மன�பாைமPGள அதிகா,க'� ேபா� 
வ Tர�க'� இ08தன�. பைடையவ��) வ�லகிேயா)� பல பைடவ Tர�க'� 
அவ�கள ைடேய இ08தன�. ய+ சா C பைடையவ��) ஓ3ய$�, 

நிDC:�( இரா[வ� ெசறேபா$ அ$ மOளைம��> ெச�ய�ப�ட$. 

மி(8தி08த ஒ0 ெரஜிெம��3 $0��க'�( ெசஹாேவா 
கமா�ட� ஆ�க�ப�டா�. அவ0� ப��கால"தி� இய�க"ைத� கா�3� 
ெகா)�பவராக மாறினா�. ஆனா� =தலாவ$ (Qவ�� இ08த 
ெப0�பாலாேனா�, இ*திவைர�(� வ�?வாசமாக இ08தன�. அவ�கG 
த�ேபா$� ெசKேசைனய�� ெதாட�8$ இ0�கிறா�கG. =தலாவ$ 
இரா[வ ப�,வ� அரசிய� கமிசாரானேலா இயD(� யாD லி சா 
ஆகிேயா� அவ�கள � அடDவ�. இ8த> சிறிய பைட இ*தியாக 
சிDகாDஷா மைல� ப�ரேதச"$�( ஏறியேபா$ இ8த�பைடய�� 1000 ேப� 
ம�)ேம இ08தன�. 
 

க�சிய� இைலPதி�கால அ*வைட எQ>சி" தி�ட� க�சிய� ம"திய 
(Qவா� அDகீக,�க�படாைமயாL� =தலாவ$ இரா[வ� மிக� 
க)ைமயான இழ���கைள> ச8தி08தைமயாL� இ8த நடவ3�ைககைள� 
ப�றிய நகரவாசிகள  ேபா�( காரணமாக:� இ8த எQ>சி 
ேதா�வ�ய�ேலேய =3வைடP� ேபால" ேதாறிய$. ம"திய�(Q 
த�ேபா$ நி>சயமாக எைன� க)ைமயாக� க�3"த$. (மாேவா ம"திய 
(Qவா� 4* தடைவ க)ைமயாக� க�3�க�ப�டா�. அ"ேதா) 
4* தடைவ க�சிய�லி08$ ெவள ேய�ற�ப�டா�) நா க�சிய� 
அரசிய� தைலைம� (Qவ�� இ08$ ெவள ேய�ற�ப�ேட. அ"ேதா) 
க�சிய� (ெபா$) ேபா�=ைன� (Qவ�லி08$� நT�க�ப�ேட. ஹ{னா 
மாகாண�(Q:� எDகைள" தா�கிய$. அ"ேதா) அ$ எDகைள 
�$�பா�கி இய�க��� எ*� அைழ"த$. இ0�ப�.�, சிD காD ஷான � 
நாDகG எDகG இரா[வ"ைத ெதாட�8$ ைவ"தி08ேதா�, அ"ேதா) 
நாDகG தா ச,யான வழிைய� ப�ப�*கிேறா� எ* உ*தியாக 
இ08ெதா�. ப�� இட�ெப�ற நிகI>சிகG எDக'ைடய வழி ச,யானேத 
எபைத நிCப�"தி0�கிறன. �திதாக பைடய�� ேச�ேவா� பைடய�� 
இைண�ப�டன�. இ8த 3வ�ஷ மO�)� =Qைமயான பைடவ Tர� 
எ�ண��ைகைய� ெகா�308த$ அ8த 3வ�சன  கமா�டராக நா 
ெபா*�ேப�ேற. 
 

1927 ஆ� ஆ�) மா, கால"திலி08$ 1928 இைலPதி� கால�வைர 
=தலாவ$ 3வ�ச, சிDகாDசான LGள தள"ைத தன$ ைகவச� 
ெகா�308த$. 1927ஆ� ஆ�) நவ�ப,�, ஹ{னா எ�ைலய�� 
"சாலின � (சாலிD) =தலாவ$ ேசாவ�ய" நி*வ�ப�ட$. அ"ேதா) 
=தலாவ$ ேசாவ�ய" அர?� ேத�8ெத)�க�ப�ட$. அத தைலவ� 0 
?D ப� ஆவா�.  

இதைனய)"$ நாDகG ஒ0 ஜனநாயக"தி�ட"ைத =ென)"ேதா�. இ$ 
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ஒ0 ெம$வான ஆனா� ெதாட�>சியான அப�வ�0"திைய� 
ெகா�308த$. இ$ எDகG க�சிய�லி08த தTவ�ரவாதிகள  (�ற> 
சா�)�கைள, சிD சாD சா ப�,வ� மO$ ெகா�) வ8த$. அவ�கG 
நில�ப�ர��கள ; மேனா திட"ைத� (ைல�பத�காக தி\�தா�(த�, 

தTைவ��, நில�ப�ர��கைள� ெகா�Lத� ஆகிய பயDகரவாத� 
ெகாGைககைள நைட=ைற�ப)"$மா* ேகா,னா�. =தலாவ$ 
இரா[வ"தி ேபா�=ைன�(Q இ"தைகய த8திேராபாயDகைள ஏ�*� 
ெகாGள ம*"$ வ��ட$. இத வ�ைளவாக இவ�கG தTவ�ரவாதிகளா� 
�சீ�தி0"தவாதிகG�� எ* ப�ட� @�ட�ப�டன�. ேமL� தTவ�ரமான ஒ0 
ெகாGைகைய நைட=ைற�ப)"தாைம�காக, இவ�களா� நா 
க)ைமயாக> சாட�ப�ேட. 
 

சிD காD சா.�( அ0கிலி08த இர�) =னாG ெகாGைள�கார�கG 
இ0வ� 1927 ஆ� ஆ�) மா, கால"தி� சீன> ெசKேசைனய�� 
ேச�8தன�. இவ�கள  ெபய� வாD "ேச, Pவா ெவ "ைச எபதா(�. 

இ$ பைடய� பல"ைத 3 ெரஜிெம��)களளாக உய�"திய$ வாD, 

Pவா ஆகிய இ0வ0� ெரஜிெம�� கமா�ட�களாக நியமி�க�ப�டன�. 

அ"ேதா) நா ஒ0 இரா[வ� கமா�டராக நியமி�க�ப�டேட. இ8த 
இர�) =னாG ெகாGைள�கார�க'�, ேதசியவாத� �ர�சிேயா) 
தDகG பைடகைள அவ�க'ட இைண"தி08த ேபாதிL� த�ேபா$ 
அவ�கG எதி��ர�சி�(, ப��ேபா�( வாத"$�( எதிராக ச�ைடப�3��" 
தயாராக இ08தன�. நா சிD காD சான � இ08த வைர�(� அவ�கG 
வ�?வாசமான க�ய+ன 2�டாக இ08தா�கG. அ"ேதா) க�சிய� 
க�டைளகைள அவ�கG ெசய�ப)"தினா�கG. ப�ன T) அவ�கG சிD காD 
சான ய� தன ைமய�� வ�ட�ப�டேபா$ அவ�கG சிD காD சாள � 
தன ைமய�� வ�ட�ப�டேபா$ அவ�கG தDகG ெகாGைள�கார� பழ�க 
வழ�கDக'�( மOள ஆ�ப�டா�கG இதைன" ெதாட�8$, ந( 
2தாபனமய�ப)"த�ப�ட, ேசாவ�ய" ஆ�சி�( உ�ப)"த�ப�ட த�ேபா$ 
எDகைள" தாDகேள பா�"$� ெகாGள�R3ய நிைலய�லி08த 
வ�வசாய�களா� இவ�;கG ெகாைல ெச�ய�ப�டா�கG. 
 

1928 ேம மாத"தி� @ேட, சிD காD சா வ8$ ேச�8தா�. அ"ேதா) எDகG 
பைடகG ஒ0Dகிைண�ப�டன. நாDகG ஒ0Dகிைண8$ (=தலாவ$ ப�D 
மாநா�3� இD( மாேச$D(� @ ேடP�, மாேவாலி ப�யா, ெச ய<, 
சியாM கீ, ேஹா சாD ?D ரா ெச லி, சாD ெவ ப�D, சியா சீ 
ஆகிேயா0ட இைண8$, க�ய+ன 2� அகில"தி ஆதர: ெப�ற 
அரசிய� ம"திய (Q" தைலவ� லி லி சா ேம�ெகா�ட ெந0�(த� 
அைன"$�(� எதிராக" தா�(� ப�3"தன�. அத ப�ன T) மா2ேகாவ�� 
க�வ� க�*" தி0�ப�ய 28 �ேபா�]வ��(க'��� (மாணவ�கG) எதிராக:� 
தா�(�ப�3"தன�) ஆ* சிெய ப(திகள � ஒ0 ேசாவ�ய" வைலய"ைத 
நி*வ" தி�டமி�ேடா�. இ$ ஹ{னா, சியாD சீ (வா�)D எ�ைல 
மாவ�டDகள � ப3�ப3யாக க�ய+ன 2� ச�திைய உ*தி�ப)வதாக 
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இ08த$. இைவகைள ஆதார" தளமாக� ெகா�) கள�ப�ரா8திய"ைத 
பா,ய ப(திகள � வ�,வாக:� தி�டமிட�ப�308த$. இ8த 4ேலாபாய�, 

க�சிய� ப,8$ைரக'�( எதிரானைவயாக இ08தன க�சி, வ�ைரவாக 
வ�,:ப)"தL�கான பா,ய அ3�பைடய�லான க0"$�கைள� 
ெகா�308த$. இரா[வ"தி.Gேளேய நா.� @ேடP� இ0 வ�த� 
ேபா�(க'�( எதிராக� ேபாராட ேவ�3ய�08த$. =தலாவதாக ஹ
{னான  தைலநகரான சாDசாைவ ேநா�கி =ேனற ேவ�)ெமற 
ஆைச, உடன3யாக இைத ஒ0 அதிதTவ�ர நடவ3�ைக எ* நாDகG 
க0திேனா�. இர�டாவதாக (வாD(D எ�ைல�(" ெத�காக 
ப�வாD(� வ�0�ப� இ08த$. இைத நாDகG ப� வாD(� த"$வ� 
(சரணைடP� த"$வ�) எ* க0திேனா�. அ�ேபா$ நாDகG, 

எDக'ைடய ப�ரதான பண�களாக� க0திய கடைமகG இர�டாக 
இ08தன. காண�கைள� ப�,�ப$ ேசாவ�ய"$�கைள உ0வா�(வ$ 
இைவேய இ8த இர�) பண�கG. இ8த நைட=ைறகைள 
வ�ைர:ப)"$வத�காக நாDகG பா�டாள  ம�கைள ஆPத பாண�யா�க 
வ�0�;;;;ப�ேனா�. எDக'ைடய ெகாGைக ?த8திர வ�"தக"ைத 
அ.மதி"த$ (ேகாமி�டாD ப(திக'ட) ைக�ப�ற�ப�ட $0��க'ட 
தாரளமாக நட8$ ெகாGவ$ ெபா$வாக ஜனநாயக மிதவாத"$�( 
வ�0�ப� ெத,வ�"த$. 
 

1928 ஆ� ஆ�) இைலPதி� கால"தி� சிDகாDசான � ஒ0 ப�ரதிநிதிகG 
R�ட"தி�( (இர�டாவ$ மாேவாப�D மாநா)) அைழ�� வ�)�க�ப�ட$. 

இ�R�ட"தி� சிDகாDசான  வட�ேகPGள ேசாவ�ய" மாவ�டDகள � 
இ08$� ப�ரதிநிதி� (Q�கG கல8$ ெகா�டன. ேசாவ�ய" 
மாவ�டDகள � இ08த க�சி உ*�ப�ன�கள ைடேய ேமேல (றி�ப��ட 
வ�டயDகG ச�ப8தமாக மா*பாடான க0"$�கG த�ேபா$� 
நிலவ�வ8தன. இ8த� R�ட"தி� அ8த வ�டயDகG ச�ப8தமான 
ப�ர>சிைனகG =Qைமயாக எQ�ப�ப�டன. ஒ0 சி* அளவ�லான 
ப(திய�ன�, இ8த அ3�பைட மOதான எDகG எதி�கால� மிக ஒ)�கமாக, 

வைரய*�க�ப�)Gள$ எ* Rறின�. ஆனா� ெப0�பாைமயாேனா� 
இ8த� ெகாGைக" தி�ட"தி� ந�ப��ைக ெத,வ�"தன�. ஆகேவ ேசாவ�ய" 
இய�க� ெவ�றி ெபற ேவ�)� எ* ப�ரகடன�ப)"$� தT�மான� 
ப,8$ைர ெச�ய�ப�டேபா$ அ$ இல(வாக நிைறேவ�ற�ப�ட$. ஆனா� 
க�சிய� ம"திய (Q இ8த இய�க"$�( அ�ேபா$� தன$ ஒ��தைல 
வழDகவ��ைல. மா2ேகாவ�� இட�ெப�ற சீன� க�ய+ன 2� க�சிய� 
ஆறாவ$, காDகிரசி நடவ3�ைக அறி�ைக சிDகாDசா.�( 1928 ஆ� 
ஆ�) (ள �கால"திேபா$ கிைட�(�வைர இத�( ஒ�பத� 
கிைட�கவ��ைல. 
 

அ8த� காDகிர2 ஏ�*�ெகாGள�ப�ட �திய பாைதைய நா.� @ேடP� 
=Qைமயாக ஒ"$�ெகா�ேடா�. அ8த ேநர"தி� இ08$ க�சி" 
தைலவ�கள ைடேயP�, வ�வசாய மாவ�டDகள  ேசாவ�ய" 
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இய�க"தின,ைடேயP� இ08த ேவ*பா)கG மைற8$ேபாய�ன. க�சி 
ஒ�*ைம மOள நி*வ�ப�ட$. 
 

ஆறாவ$ காDகிரசி தT�மானDகG 1925 � 27  �ர�சி நா சாD கா�ட 
இைலPதி�கால அ*வைட� கிள�>சி ஆகியைவ ப�றி வ�ள�;க� 
அள "தி08த$. வ�வசாய இய�க"$�( =�கிய"$வ� அள �(� அ.மதி 
வழDகDகேலா) அ8த� காDகிரஸி தT�மானDகG அள �(� அ.மதி 
வழDகேளா) அ8த� காDகிரசி தT�மானDகG =3: ெப�றன. இேத 
கால"தி� சீனாவ� ேவ* ப(திகள � ெசKேசைனகG உ0வா�கலாய�ன. 

1927 (ள �கால"தி� ஹ{�ேப மாகாண"தி ேம�(, கிழ�( 
மாகாணDகள � கிள�>சி எQ8தன. �திய ேசாவ�ய" மாவ�டDகள  
உ0வா�க"$�( இைவ அ3"தள� அைம8தன. ேம�(� ப(திய�� ேஹா 
_D(� கிழ�கி� ஹா�$�(� தDகG ெசா8த வ�வசாய� ெதாழிலாள  
இரா[வDகைள அைம�க" ெதாடDகின�. இதி� ப�னவ0ைடய 
நடவ3�ைக வைலய�, ஓய+வா ேசாவ�ய"தி ைமய�ப)"தியாகிய$. 

இத�( ? சி யாD சிெய.� சாD (ேவாராM:� ப�� ெசறன�. 

ப�ய+கி.�( அ0ேக கியாDகி வடகிழ�( எ�ைல�ற"ேத 1927 ஆ� 
ஆ�) (ள �கால"தி� பாD சி மி, சியாM சி ப�D ஆகிேயா0� ஒ0 
இய�க"ைத ெதாடDகின�. இ8த இய�க"தி ப(திய�� ப�� ஒ0 பல� 
வா�8த ேசாவ�"தள� ஒ* உ0வாகிய$. கா�3 கிள�>சி 
ேதா�வ�யைட8த ப�� ஹா�L ெப0(�( வ�?வாசமான $0���கள � 
ஒ0 ப(திய�னைர ெபDபா� தைலைம வகி"$> ெச* அD( ஒ0 
ேசாவ�ய"ைத அைம"தா�. அ$ ஒ0 தTவ�ரவாத� ெகாGைக காரணமாக 
அைம"தா�. அ$ ஒ0 தTவ�ரவாத� ெகாGைக காரணமாக வ�ைரவ�� 
அழி8$ ேபாய��*. இ0�ப�.� இ8த மாவ�ட"தி� இ08$ ( � ரா � 

ெசன  தைலைமய�� ஒ0 ப(தி இரா[வ� ெவள ேய வ8த$. அ$ 
எ.ட.� @ேடPட.� ெதாட��கைள ஏ�ப)"திய$. ப�ன T) இ8த� 
பைட�ப�,: பதிேனாராவ$ ெசKேசைனய� ப�ரதான பைட�பாகிய$. 
 

1928 வச8தகால"தேபா$ கியாDசிய�� சிD(ேவா $D( ப(திகள � 
ேபாராள கG தTவ�ரமாக இய�க" ெதாடDகின�. இவ�கG லி ெவD LD, லி 
ஷாM "? ஆகிேயாரா� தைலைம தாDக�ப�டன�. இ8த இய�க� கியா 
ப(திைய> ?�றி தன$ தள"ைத� ெகா�308த$. இ8த� ேபாராள கG 
ப�ன T) 4றாவ$ இரா[வ"தி ப�ரதான பைட�ப�,வாக மாறின�. 

அேத ேவைள இ8த மாவ�ட=ேம ம"திய ேசாவ�ய" அரசாDக"தி 
தளமாக மாறிய$ ேம�( ப�Pகிெயன � சாD,D ெசD, ெரD "? ஹ{� 
ஆகிேயாரா� ேசாவ�ய"$�கG உ0வா�க�ப�டன. இதி� இவ�கேளா) 
இைண8$ ெசயலா�றிய ஹ{ெப�ேட ப�னாள � ஒ0 ச4க 
ஜனநாயகவாதியாக மாறினா�.  
 

சிD காDசான � �ேபாரா�ட� (எதி�) அதி தTவ�ரவாத� காலக�ட"திேபா$, 

இ8த மைலயக மOள� ைக�ப�ற சியாD ேக� ேஷ�கி (ெவGைள, 
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$0���கG இ$ தடைவ எ)"த =ய�சிகைள =தலாவ$ இரா[வ� 
=றிய3"த$. நாDகG உ0வா�கி�ெகா�308த ஒ0 நக0� 
இரா[வ"$�( சிD காDசா ஒ0 அ0ைமயான தளமாக இ08த$. 

அதி� ந�ல இய�ைகயான பா$கா�� நிைலகG இ08தன. அதி� ந�ல 
இய�ைகயான பா$கா�� நிைலகG இ08தன. அ"ேதா) ஒ0 சிறிய 
இரா[வ"ைத ைவ"$� பாராம,�பத�(� ேபா$மான உண: 
தான யDகைள அ8த� ப(தி உ�ப"தி ெச�த$. அ$ ஒ0 500லி ?�*வ�ட� 
பர�ைப� ெகா�308த$. அத வ��ட� 80 லி யாக இ08த$. உG', 
இ8த இட� ேவ* வ�தமாக அைழ�க�ப�ட$. அத�( ராசியாM வ+ கி 
(ெப,ய சிறிய 5 கிண*கG) உ�ைமயான சிD காD சா அ0கிLGள ஒ0 
மைலய� ெபயரா(�. அD( பல காலமாக யா0� சீவ��கவ��ைல. அ8த 
மைலய� ச,வ�ேல இ08த 5 ப�ரதான கிண*களாேலேய அத�( அ8த� 
ெபய� ஏ�ப�ட$. அவ�றி ெபய�கG ரா சியாM ஷாD;; ஹியா ?D 
எபனவா(�. (ெப,ய$, சிறிய$, உய�8த$, தாI8த$, ம"திய�LGள$) இ8த 
மைலய�LGள 5 கிராமDகG இ8த 5 கிண*கள  ெபயராேலேய 
அைழ�கக�ப�டன. 
 

எDக'ைடய இரா[வ"தி பைட�ப�,:கG சிDசாDசான � இைண8த 
ப�� அD( ஒ0 மOG ஒQDகைம"த� இட�ெப�ற$. அதிலி08$ 
�கIெப�ற நாகாவ$ ெசKேசைன உ0வா�க�ப�ட$. இத�( @ெட 
கமா�டராக நியமி�க�ப�டா�. நா அரசிய� சமிசாராக 
நியமி�க�ப�ேட. கிள�>சிக'�(� ேஹாசியன  இரா[வ"தி� 
ஏ�ப�ட கலகDக'�(� ப�� ேமL� $0���கG 1928 ஆ� ஆ�3 
(ள �கால"தி� சிDகாD சா.�( வ8$ ேச�8தன�. இவ�பகள லி08$ ெப� 
ேர ஹ{வாய� தைலைமய�� 5 ஆவ$ ெசKேசைன உ0வாகிய$. 

ெபD(ட Rட ெந)� பயண"திேபா$ (ெவ�ேசா மாகாண"தி ?ய< 
எற இட"தி� ப�� ெகா�ல�ப�ட ெட� ப�D, 1931 இ� (வாDசிய�� 
ெகா�ல�ப�ட (வாD (வா c ம�*� ,ய Pவா ஆகிேயா0� 
இ08தன�. 
 

ெப0� எ�ண��ைகய�லான $0��கள  வ0ைகைய அ)"$ மைலய�� 
நிைலைம ேமாசமாக இ08த$. $0���கள ட� (ள �கால உைடகG 
இ0�கவ��ைல. உண:�( மி(8த த�)�பா) நிலவ�ய$. மாத� கண�காக 
நாDகG ெவGள,, க�க,� பழவைகக'ேடேன வாI�ைகைய� கழி"ேதா�. 

$0���கG தDக'ைடய ெசா8த ?ேலாக� ஒைற> ச"தமி�)> 
ெசா�வா�கG. �=தலாள "$வ� ஒழிக! த�ணT� வ�டா�;� பழDகைள 
உ�[DகG எப$ தா ?ேலாக� அவ�கைள� ெபா*"தவைர 
நில�ப�ர��கள  த�ணT� வ�டா�;;;;;� பழDகG தா =தலதாள "$வ� 
சிD சாD சான � ெபD ேர ஹ{வாைய வ��)வ��), ேகாமி�டாD 
$0���களா� ஏ�ப)"த�ப�308த =�*ைகைய @ ேட உைட"தா�. 1929 

ஆ� ஆ�3� P"தகளமாக இ08த மைலய�� எDக'ைடய த�காலிக" 
த,�ப�ட� =3:�( வ8த$. 
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த�ேபா$ 4வ$ இரா[வ� சியாDசி�( ெத�றமாக ஒ0 ேபா,ய�க"ைத 
ெதாடDகிய$, அ$ வ�ைரவ�� ெவ�றிகரமான வள�>சியைட8$ நாDகG 
0D(வ�� ஒ0 ேசாவ�ய"ைத அைம"ேதா�. அ"ேதா) அDேக உG'� 
ெசKேசைன" $0���கைள ச8தி"$ அவ�கேளா) இைண8ேதா�. 

பைடகைள ப�,:களாக அண� நிைல�ப)"தி PD ,D ஷாD ெகD, LD 
ெய ஆகிய ப(திக'G ெதாட�8$ =ேனறிேனா�. அ8த மாவ�டDகG 
அைன"திL� ேசாவ�ய"$�கைள அைம"ேதா�. ெசKேசைன வ0வத�( 
=�, தTவ�ரவாத ம�கG இய�கDகG அDேக இ08தைம, எDக'ைடய 
ெவ�றிைய உ*தி�ப)"திய$ அ"ேதா) ேசாவ�ய" அதிகார"ைத ஒ0 
உ*தியான அ3�பைடய�� வ�ைரவாக உ*தி�ப)"த:� உதவ�ய$. 

வ�வசாய ெவ(ஜன இய�கDகG வாய�லாக:� ேபாராள கG வாய�லாக:� 
ெசKேசைனய� ெச�வா�( த�ேபா$ ேமL� பல சியகள � வ�,8$ 
பர8த$. ஆனா� அ8த இட"தி� ெவ( கால";$�(� ப��வைர 
க�ய+ன 2�)கG அதிகார"ைத =Qதாக நி*வ�� ெகாGளவ��ைல. 
 

ெசKேசைனய�� நிலைமகG அரசிய� `தியாக:� ெபா0G 
ப�ட`தியாக:� =ேன�ற� அைடய" ெதாடDகின. ஆனா� த�ேபா$� 
பல ப�ைழயான ேபா�(கG காண�ப�டன. எ)"$�கா�டாக ஒ0 
=ைனவாத� ஒ0 பலஹTனமான இ08த$. இ$ ஒQ�க� க�)�பா3ைம 
ஜனநாயக� ப�றிய மிைக�ப)"த�ப�ட க0"$�கG க�டைம�ப�� 
தள�>சியான தைம ஆகியவ�றி� இ8த� பலஹTன� ப�ரதிபலி"த$, 

எதி�"$�ேபாராட ேவ�3ய ம�*� ஒ0 ேபா�காக �அைலP� தி,P� 
தைம�� இ08த$. அர? இய�க"தி மO$� மா�றDகG �திய அcபவDகG 
நிகI:கG மO$� பாசம�ற தைம இவ�கள ட� காண�ப�ட$ 
�இரா[வ"தி�� சில எ>ச ெகா>சD;க'�Rட அD( காண�ப�டன. சில 
கமா�ட�கG $0���கைள ேகவலமாக நட"த:� அ3�க:� ெச�தன�. 

தன �ப�ட =ைறய�� தாDகG ெவ*�பவ�கGமO$ பழிவாD(� 
நடவ3�ைககைளP� ேம�ெகா�டன�. வ�0�பமாேனா��( சLைககG 
வழDகின�. 
 

1929 3ச�ப,� ேம�( ப�Pகியான � இட�ெப�ற 4ஆவ$ ெசKேசைன 
9வ$ க�சி மாநா) R�ட�ப�ட ப�� இ8த� பலஹTனDகG 
சீ�ெச�ய�ப�டன. அப�வ�0"தி�கான க0"$�கG ஆேலாசி�க�ப�டன பல 
த�பப��ப�ராயDகG சீ�ெச�ய�ப�டன. �திய தி�டDகG 
ஏ�*�ெகாGள�ப�டன. இ$ ெசKேசைனய� ஒ0 உய�தரமான 
ேகா�பா�)" தைலைம"$வ"தி�கான அ3"தள"ைத அைம"த$. இத�( 
=� ேமேல (றி�ப��ட ேபா�(கG மிக ேமாசமாக இ08தன. இ8த 
நிைலைம க�சிய�லி08த ஒ0 �ரா�2கீய வாத� ப�,வ�னாL� 
இரா[வ" தைலைம"$வ"தாL�, இ8த இய�க"தி வLைவ (ைற8$ 
மதி�ப�ட� பயப)"த�ப�ட$. இவ�க'�( எதிராக ஒ0 உ"ேவகமான 
ேபாரா�ட� த�ேபா$ ெதாடDக�ப�ட$. அவ�கள � பல� க�சி� 
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பதவ�ய�லி08$� இரா[வ� க�டைள" தைலைமகள லி08$� 
இரா[வ� க�டைள" தைலைமகள லி08$� அக�ற�ப�டன�. இவ�கள � 
L1 எ - காD எற இரா[வ� கமா�டா� தன "$வ� வா�8தவ�. 

எதி,Pடனான சம�கள ேபா$ க]டமான @Iநிைலக�(G இ�)> 
ெச* ெசKேசைனைய அழி�க =யறைம க�)ப�3�க�ப�ட$. 

இMவாறான பல ேதா�வ�ய�� =3வைட8த ச�ைடகள  ப�� 
இவ�க'ைடய தி�டDகG மிக" ெதள வாக ெத,8தன. எDகG தி�டDகG 
மிக" ெதள வாக ெத,8தன. எDகG தி�டDகைளP� நாDகG =ென)"த 
அைன"$ வ�டயDகைளP� இவ�கG மிக� க)ைமயாக எதி�"தா�கG. 

இவ�கள$ ப�ைழகைள அ.பவDகG எ)"$� கா�3ய�08ததா�, 

ெபா*�பான பதவ�கள � இ08$ இவ�கG ெவள ேய�ற�ப�டன�. 

ப�ய+கியா மாந�3�(� ப�� இவ�கG தDகG ெச�வா�ைக இழ8தன�. 

 

கியாDசிய�� ேசாவ�ய" அதிகார"ைத ஏ�ப)"$வத�கான வழிவைககைள 
இ8த மாநா) தயரா�கிய$. அ)"த வ0ட"தி� பல அ��தமான ெவ�றிகG 
கிைட"தன. கியா�சிய�� கி�ட"த�ட =Q" ெதப(திP� 
ெசKேசைனய�ட� வ TI>சியைட8த$. ம"திய ேசாவ�ய" ப�ரா8திய"தி�கான 
தள� உ0வா�க�ப�ட$. 
 

ேசாவ�ய"$�கள  எதி�கால" தி�டDகைள� ப�றி ஆரா�வத�காக ெத 
கியாDசிய�� 1930 ெப�ரவ, 7� திகதி ஒ0 =�கிய உG'� க�சி 
மாநா�)�( அைழ�� வ�)�க�ப�ட$. இதி� உG'� க�சி� ப�ரதிநிதிகG 
இரா[வ அரசாDக� ப�ரதிநிதிகG கல8$ ெகா�டன� இ8த� R�ட"தி� 
காண�� ெகாGைக வ�,வான =ைறய�� ஆராய�ப�ட$. காண�கள  மOG 
வ�நிேயாக"தி�( எதிரானவ�களா� தைலைம தாDக�ப�ட 
�ச8த��பவாத"தி�(�� எதிரான ேபாரா�ட� ெவ�றி ெகாGள�ப�ட$. 

காண�மOG வ�நிேயாக"ைத நைட=ைற�ப)"$வ$ எ*� ேசாவ�ய" 
அர?கைள அைம�பைத வ�ைர:ப)"$வ$ எ*� உ*தி எ)"$� 
ெகாGள�ப�ட$. அ$வைர ெசKேசைன உG'� மாவ�ட 
ேசாவ�ய"$�கைளேய அைம"தி08த$ இ8த மகாநா�3� கியாDசி 
மாகாண ேசாவ�ய" அரைச நி*:வ$ எ* தT�மான �க�ப�ட$. இ8த 
�திய தி�ட"தி�( வ�வசாய�கG மகிI>சியான உ�சாகமான 
ஒ"$ைழ���கைள ந�கின�. இ8த உதவ� வர�ேபா(� மாதDகள � 
ேகாமி�டாD பைடகைள நி�=லமா�(� ேபா,ய�கDகைள" ேதா�க3�க 
ெப0மளவ�� உதவ�ய$. 
 
ெசK ேசைனய� வள�>சி 
 

தன$ வாI�ைக வரலா* எற ப(�பா�வ�லி08$ மாேச$D ெவள ேயறி, 
ஒ0 பா,ய இய�க"தி�, தன$ கடைம எற ஓரள: ெதள வ�ற, 

இய�பான வ�0��ைடய மா�ற"தி.G மாேச$D மா�ற=�றா�. 

ேமலாதி�கமான கடைமய�� அவ� இ08தேபாதிL� அவைர ஒ0 
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தன "$வமான மன த� எற அ3�பைடய�� எDகளா� உணர 
=3யவ��ைல அவர$ வரலா�* வ�ள�க� த�ேபா$ �நா�� எற 
அ3�பைடய�� அ�லா$ �நாDகG�� எற அ3�பைடய�ேலேய இ08த$. 

அ8த �நாDகG�� எற ேதா�ற ெவள �பா) ெசKேசைனையேய (றி"த$. 

இ$ த�ேபா$ ஒ0 தன �ப�ட மன தன  வாI�ைக அ.பவ� அ.பவ� 
எற இல�கற தா�கமாக இ0�கவ��ைல. வரலா�றி ெதா(ெபா0G 
எற R�3ைண8த மான ட வ�திய� ஒ0 பா�ைவயாள ெதா(�� 
வழDகிய இல�( ேநா�கிய வரலா�*� பதிவாகேவ இ08த$. 
 

அவர$ வாI�ைக வரலா* அத இ*தி�க�ட"ைத ெந0Dகி� 
ெகா�308தேபா$ அவ0ைடய தன �ப�ட வாI�ைகைய� ப�றி நா 
அவ,ட� வ�சா,�ப$ ேமL� ேமL� அ"தியாவசியமாகிய$ அ8த 
ேநர"தி� என பதவ� வகி"தா�, இ8த, அ�ல$ அ8த @IநிைலகG ப�றிய 
அவர$ க0"$ எனவாக இ08த$? இ8த வரலா�* வ�ள�க"தி இ*தி 
அ"தியாய"தி�, என$ ேகGவ�கG ெபா$வாக, அவைர� ப�றிய சில 
(றி���கைள ெவள �ப)"தேவ ெச�தன. 
 

ப3�ப3யாக, ெவ(ஜகDக'டனான ெசKேசைனய� பண� 
=ேன�றமைட8த$ ஒQ�க� க�)�பா) வLவைட8த$ � நி*வன� 
க�டைம�ப�� ஒ0 �திய ெதாழி�c�ப� அப�வ�0"தியைட8த$. �ர�சி�( 
ஆதர: வழDக அைன"$ இடDகள L� உGள வ�வசாய�கG 
ெதா�ட�களாக> ேசர" ெதாடDகின�. சிDகாDசா கால"திலி08ேத 
தDகG ேபாராள கGமO$ ெசKேசைன 4* சாதாரண> ச�டDகைள" 
திண�"தி08த$ அைவகளாவன க�டைள�( உடன3யாக� கீI�ப3த�, 

ஏைழ வ�வசாய�கள டமி08$ எMவ�த ெபா0ைளP� பறி=த� 
ெச�ய�Rடா$, நில�ப�ர��கள ட� இ08$ பறி=த� ெச�ய�ப�ட 
ெபா0�கைள, அவ�ைற வ�நிேயாக� ெச�வத�காக அரசாDக"திட� 
உடன3யாக, ேநர3யாக ஒ�பைட"த� 1928ஆ� ஆ�) மாநா�)�(� 
(மாேவா ப�D மகாநா)) ப�� வ�வசாய�கள  ஆதரைவ� ெப*வத�காக" 
தTவ�ர அQ"த=Gள =ய�சிகG ேம�ெகாGள�ப�டன. ேமேல 
(றி�ப��)Gள 4* ச�;டDக'ட ேமL� எ�) வ�திகG 
ேச�"$�ெகாGள�ப�டன. 
 
 

1. ஒ0 வ T�ைடவ��) ெவள ேய*�ேபா$ அத கத:கைள மOள:� 
அDேகேய ைவ"$வ�)DகG (இ8த வ�தி ெவள �பைடயாக" 
ேதா�றமள �(மள:�( ஒ0 சாதாரணமான வ�டயம�ல@ ஒ0 சீன 
வ T�3 மர�கத:கைள இல(வாக கழ�றி எ)�க�பட�R3யைவ. அைவ 
ெப0�பாL� இர: ேவைளகள � கழ�ற�ப�) மர அ3�பாளDக' ேம� 
ைவ�க�ப�) த�காலிக�ப)�ைககளாக� பயப)"த�ப)கிறன) 

 

2. நT� ப)"ததி08த ைவ�ேகா� பாைய ?�றி ம3"$ தி0�ப:� 
உ,யாள�கள ட�  
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ைகயள PDகG. 
 

3. ம�கள ட� ெகௗரவமாக:� அட�கமாக:� நட8$ெகாG'DகG. 

உDகளா� =38த  
ேநர"தி� அவ�க'�( உதவ� ெச�PDகG. 
 
4. கடடனாக வாDகிய அைன"$� ெபா0�கைளP� மOளள PDகG. 
 
5. ேசதமைட8த ெபா0�க'�(� பதிலாக மா�றT) ெச�PDகG. 
 

6. வ�வசாய�க'டனான அைன"$� ெகா)�க� வாDகள L� ேந�ைமைய� 
கைட�ப�3DகG 
 

7. ெகாG=த� ெச�ய�ப�ட அைன"$� ெபா0�க'�(� வ�ைலைய� 
பணமாக>  
ெசL"$DகG. 
 

8. ?காதார� ேப[DகG, ெபா$ம�கள  வ T)கள லி08$ ஒ0 பா$கா�பான 
^ர"தி� 
மலRடDகைள� க�)DகG. 
 

இதி� கைடசி இர�) வ�திகG லிப�யாவ�னா� ேச�"$� 
ெகாGள�ப�டன. இ8த எ�) வ�திக'� ேமL� ேமL� ெவ�றிகரமான 
நைட=ைற�ப)"த�ப�டன. இ$ த�ேபா$� Rட ஒ0 ெசKேசைன 
வ Tரன  வ�தியாக உGள$@ இ$ அவனா� மன�பாட� ெச�ய�ப�) 
அ3�க3 ெசா�ல�ப)கிற$. (இைவ ெசKேசைன� பாட�களாக ஒMெவா0 
நா'� பாட�ப)கிறன.) ம�*� 4* கடைமகG, அத 
ஆர�பேநா�கDகளாக ெசKேசைன�(� பய��ற�ப�டன =தலாவதாக, 

உய�� ேபா(�வைர எதி,ைய எதி�"$� ேபாரா)வ$, இர�டாவதாக, 

ெவ(ஜனDகைள ஆPதமய�ப)"$வ$, 4றாவதாக, ேபாரா�ட"$�( 
ஆதர: வழDக பண"ைத> ேசக,�ப$. 
 

1929ஆ� ஆ�3 ஆர�ப"தி� லO ெவ LD, லO ஷாD "$ ஆகிேயா, 
தைலைமய�லான ேபாராள கG; 4றாவ$ ெசKேசைனயாக மOG 
ஒQD(ப)"த�ப�டன�. இ$ வாD(D - Lவா� தைலைம தாDக�ப�ட$. 

ெச ய< இத அரசிய� கமிசராக இ08தா�. இேத காலக�ட"தி� @ ெப� 
ேரய� மி $வான � ஒ0 ப(தி பைட�கல� ெச�$ ெசKேசைனPட 
ேச�8$ ெகா�ட$. ேலா ப�D ஹி� எற ேகாமி�டாD கமா�டரா� 
இவ�கG க�ய+ன 2� =கா=�( அைழ"$ வர�ப�டா�. அவ� 
ேகாமி�டாD(ட மன� ெவ*"$ ெசKேசைனPட ேசர வ�0�ப�னா�. 

இவ� த�ேபா$ இர�டாவ$ =னண� இரா[வ"தி 32வ$ 
ெசKேசைன� ப�,:�(� கமா�டராக உGளா�. ப�ய+கிெய 
ேபாராள கள லி08$� =ைறைம ெச�பைட" $0��கள லி08$� 20வ$ 
ெசKேசைன உ0வா�க�ப�ட$. இத�( வ+தD ஹாM கமா�ட� ரா 
ெச லி அரசிய� கமிசா�. ப�� ஒ0 சம,� வ+ ெகா�ல�க�ட 
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அவ,ட"$�( ேலா ப�D ஹி� நியமி�க�ப�டா�. 
 

இ8த ேநர"தி�தா =தலாவ$ இரா[வ ப�,: ஒQD(ப)"த�ப�ட$. 

இத�( @ேட கமா�டராக நியமன� ெப�றா�. நா அரசிய� கமிசராக 
நியமி�க�ப�ேட. இ8த இரா[வ ப�,:வ� ப�யாவ�னா� தைலைம 
தாDக�ப�ட 3வ$ 4வ$ இரா[வDக'� ேலா ப�D ஹி�ய� 
தைலைமய�லான 12வ$ இரா[வ=� அடD(� க�சி" தைலைம ஒ0 
=னண�� (Qவ�ட� ஒ�பைட�க�ப�ட$. இத�( நா தைலவனாக 
இ08ேத =தலாவ$ இரா[வ ப�,வ�� ஏ�கனேவ 10,000 வ Tர�க'�( 
ேம� இ08தா�கG. அ�ேபா$ இ8த இரா[வ ப�,: 10 3வ�சகளாக� 
ப�,�க�ப�308த$. இ8த� ப�ரதான பைடைய வ�ட பல உG'� ம�*� 
தன �ப�ட ெரஜிம��)க'� இ08தன. அ"ேதா) ெசDகாவல�கG, 

ேபாராள கG ஆகிேயாL� இ08தன�.  
 

ெசKேசைனய�� த8திேராபாயDகG, அ8த இய�க"தி அரசிய� 
அ3�பைடகைள வ�ட, அத ெவ�றிகரமான இரா[வ அப�வ�0"திையP� 
வ�ள�(வதாக இ08தன. சிDகாKசான � 4 ?ேலாகDகG 
ஏ�*�ெகாGள�ப�டன. ெசKேசைனய� வள�>சி� பயண"$�( 
ஊ*ேகாலாக அைம8த ேபாராள கG P"த =ைறகைள வ�ள�(பைவ 
இ8த ?ேலாகDகG அைம8தி08தன. 
 
1. எதி, =ேன*�ேபா$ நாDகG ப� வாD(ேவா�! 
 

2. எதி, தன$ =ேன�ற"ைத நி*"தி அMவ�ட"ேத =காமி)கிறேபா$ 
அவ.�(" 
ெதா�ைல ெகா)�கிேறா�. 
 

3. எதி, ஒ0 சமைர" த)"$� ெகாGள =யறா� நா� அவ மO$ 
தா�(தைல 
ேம�ெகாGகிேறா�. 
 

4. எதி, ப�வாDக" ெதாடDகினா� நா� அவைன� ப� ெதாட�ப�ேறா�. 

 

இ8த ?ேலாகDகG ஆர�ப"தி� பல அ.பவ� வா�8த இரா[வ"தினா� 
எதி����(Gளான$. இவ�றி� =ெமாழிய�ப�)Gளன த"திேராபாய 
=ைறகைள இவ�கG ஏ�*�ெகாGளவ��ைல. ஆனா� பல அ.பவDகைள 
இ8த" த8திேராபாயDகள லி08$ ெபா$வாக ெசKேசைன மா*ப)� 
ேபாெத�லா� அ$ ேதா�வ�ேய தQவ�ய$ எDகG பைடகG சிறியைவ@ 

எDக'ைடய பைடைய�ேபா� 10 =த� 20 =ைற எதி,கள  பைட 
எ�ண��ைக அதிகமாக இ08த$. எDக'ைடய 4லவளDக'� ச�ைட" 
தளபாடDக'� ெவ( (ைறவானதாக இ08தன. பைட நக�த� ெக,�லா 
P"த =ைற ஆகியவ�ைற" திறைமPட இைண�(� த8திேராபாய"தி 
4ல�தா ேகாதி�டாD(�( எதிரான எDகG ேபாரா�ட"தி� ெவ�றி 
ெப*வதி� நாDகG ந�ப��ைக ைவ�க=3P�. ஏெனறா� அவ�கG 
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ெப0மள: ெக�வன=Gள, ேமலாதி�க=Gள தளDகள லி08$ ெகா�) 
எDக'ட ேமாதினா�கG. 
 

ெசKேசைனய� ஒ0 மிக=�கிய"$வ� வா�8த, ஒ0 தன �ப�ட 
த8திேராபாயமாக =� இ08த$�, த�ேபா$� இ0�ப$மான 
த8திேராபாய8தா@ ஒ0 தா�(தலி� அத ப�ரதானபைடகைள 
ஒ0D(வ�"$" தா�(வ$� ப�� வ�ைரவாக அ�பைடகைள� ப�,"$ 
ெவௗ;ேவறா�கி வ�)வ$மா(�. இ$, ஒ0 நிைலய�ன * நகராம� 
ேபா,)� ேபா�=ைறைய" தவ��"$�ெகாGள ேவ�)� எபைத 
எ)"$� கா�3ய$. அ"ேதா) எதி,ய� இயD( பைடகைள அவ�கG 
நக�வ�� இ0�(�ேபாேத எதி� ெகாGள அைன"$ =ய�சிP� 
ேம�ெகாGள�பட ேவ�)� எ*� அவ�கைள அத 4ல� 
அழி�கேவ�)� எ*� வ��*"$கிற$. இ8த" த8திேராபாய"தி 
அ3�பைடய��தா ெசKேசைனய� நக�திற.�, வ�ைரவாக, வலிைமயான 
�சி*தா�(த��� நைட=ைறP� அப�வ�0"தி ெச�ய�ப�டன. 
 

ெபா$�பைடயான, ேசாவ�ய" அர?� ப�ரா8தியDகைள வ�,வா�(வதி�, 

ெசKேசைன, ஒ0 அைல ேபாற ஆ'ைமயான அப�வ�0"திையேய 
ஆத,"$. ைக�ப�ற�ப�ட ப�ரா8தியDகைள ஆழமாக உ*தி�ப)"தாம� 
�(தி"த��� �பா�த��� வைகய�லான அப�வ�0"திைய அ$ ஆத,�கவ��ைல. 

ஏ�கனேவ இ8த� ெகாGைக நைட=ைற> சா"தியமானெதாறா(�. இ$ 
பவ வ0டDகளாக இரா[வ அரசிய� அ.பவDகள  R�3ைண�ப� 
4ல� வள�>சியைட8த ஒ0 வ�டயமா(� இ8த" த8திேராபாயDகG 
லி.லி.சா அவ�களா� க)ைமயாக� க�3�க�ப�ட$. அவ� அைன"$ 
ஆPதDக'� ெசKேசைனய� ைககள � (வ��க�பட ேவ�)ெம*� 
அைன"$� ேபாராள � (Q�கைளP� ெசKேசைனய�� உGள T) 
ெச�$ெகாGள ேவ�)� எ*� =ெமாழி8தா� ைக�ப�றப�ட 
இடDகைள உ*தி�ப)"தி� ெகாGவைதவ�ட தா�(த�கைளேய வ�0�ப� 
நிறா�. ப��ல"ைத� பா$கா"$� ெகாGளாம� =ேன*வைதேய 
ஆத,"தா�. கிள�>சிகைளP� தTவ�ரவாத"ைதP� இைண"ததான ெப,ய 
நகரDகள  மOதான கிள�>சிய+�)� தா�(�கைள அவ� ஆத,"தா�. லி.லி. 
சான  ெசய�=ைற�ேபா�(கேள அ�ேபா$ க�சிய�� ேமலாதி�க"ைத� 
ெகா�308தன. ேசாவ�ய" அர?� ப(திக'�( ெவள ேயதா இ8த 
ஆதி�க� - ஒ0 (றி�ப��ட அள:�(, ெசKேசைனய�� இ8த> 
ெசய�=ைற� ேபா�( ஏ�*� ெகாGள�ப)வைத" ^�)மள:�( 
ேபா$மான ெச�வா�ைக அ$ ெகா�308த$. இ$ ெசKேசைனய� தள" 
தைலைம� ப<ட"தி தT����( மாறாக இ08த$. இத ஒ0 வ�ைள: 
சாDசாமO$ ேம�ெகாGள�ப�ட தா�(தலா(�. ம�ைறய$ நா சாD 
ேநா�கி ேம�ெகாGள�ப�ட =ேன�ற� பைட நக�வா(�. ஆனா� இ8த" 
$ண�கர� ெசய�கள ேபா$ ேபாராள � (Q�கைள பைட 
நடவ3�ைககள � ஈ)படாம� ெச�வத�(� ப��லDகள  பா$கா�ைப" 
தள�"$வத�(> ெசKேசைன ம*"$வ��ட$. 
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1929 ஆ� ஆ�) இைலPதி� கால"திேபா$ ெசKேசைன 
வடகியாDகிைன ேநா�கி நக�8த$. வழி ெந)க" தா�(தைல 
ேம�ெகா�)� பல நக�கைள� ைக�ப�றி� ெகா�)� ேகாமி�டாD 
இரா[வDகள  மO$ எ�ண�லடDகாத ேதா�வ�கைள ஏ�ப)"தி� 
ெகா�)� ெசKேசைன நக�8த$. நாசாD தா�(தL�(Gளாக� R3ய 
ெதாைலய�� இ0�(�ேபா$ =தலாவ$ இரா[வ� ப�,:, 

ேம�(�ப�கமா" தி0�ப� சாDசாைல ேநா�கி =ேனறிய$. இ8த 
பைடநக�வ� ேபா$ ெபDேர - ஹ{வாய� பைடயண�கG வழிய�� 
இைண8$ ெகா�டன. ெபDகி பைடகG ஏ�கனேவ சாDகாைவ� 
ைக�ப�றிய�08தன. ஆனா� பா,ய எ�ண��ைகைய� ெகா�308த 
எதி,"$0���களா� ?�றி வைள�க�படாம� இ0�பதாக அைவ 
அDகி08$ ெவள ேய இ08தன. ெபD 1929 ஏ�ரலி� கிDகாDசாைன வ��) 
ெவள ேயற ேவ�3 ஏ�ப�ட$. அவ� ெத�( கியாDகிய�� பல ேபா� 
நடவ3�ைககைள ேம�ெகா�டா�. இத வ�ைளவாக அவர$ 
$0���கள  எ�ண��ைக ெப0மள: அதிக,"$. 1930 ஏ�ரலி�, ஜு� 
சின� அவ�, @ேடPட.� ெசKேசைனய� ப�ரதான பைடகக'ட.� 
ேச�8$ ெகா�டா�. இD( ஒ0 மாநா�3 ப��, ெபDகி 4றாவ$ 
இரா[வ� கியாDகிஹ{னா எ�ைலய�� ேபா� நடவ3�ைககைள 
ேம�ெகாGவெத*� @ேடP� நா.� ப�ய+கிெய.�( நக�வ$ 
எ*� தT�மான �க�ப�ட$. 1930 ஜு மாத"தி� தா =தலாவ$ 
இரா[வ ப�,:� 4றாவ$ இரா[வ� ப�,:கG ஒ0Dகிைண�க�ப�) 
=தலாவ$ =னண� இரா[வமா�க�ப�டன. இத�( @ேட தைலைம� 
கமா�டராக நியமி�க�ப�டா�. நா அரசிய� கமிசராக நியமி�க�ப�ேட. 

இ8த" தைலைமய� கீI நாDகG சாDகாவ� ?�*மதி�க';க( 
ெவள ேய வ8$ ேச�8ேதா�. 
 

இேத ேநர"தி�, சீன" ெதாழிலாள� வ�வசாய�கG �ர�சிகர�(Q 
ஏ�ப)"த�ப�ட$. இத�(" தைலவராக நா ேத�8ெத)�க�ப�ேட. ஹ
{னான � ெசKேசைனய� ெச�வா�( மிக�பரவலாக இ08த$. இேத 
அள:�( கியாDசிய�L� இ08த$. ஹ{னா வ�வசாய�கள ைடேய என$ 
ெபய� ப�ரபலமாக இ08த$. உய�ேராேடா அ�ல$ ப�ணமாகேவா 
எைனP�, @ேடையP�; ஏைனய க�ய+ன 2)�கைளP� ப�3�பத�( 
மிக� ெப,ய பணய� ப,?"ெதாைக நி�ணய��க�ப�308த$. சியாDரான � 
என$ காண�கG ேகாமி�டாDகினா� பறி=த� ெச�ய�ப�308தன. (இ8த 
காண�ய�� ெபற�ப�ட ("தைகைய"தா ஹ{னான � வ�வசாய�கG 
இய�;க வள�>சி�( மாேவா =� பயப)"திய�08தா�.) என$ மைனவ� 
என$ சேகாத,, அ"$ட என$ இ0 சேகாதர�கG மா. ேச. மி, மாேசரா 
ஆகிேயா, மைனவ�மா�, என$ ெசா8த மகமா� ஆகிேயா� P"தப�ர� 
ஆ'நரான ேஹாசிெயனா� ைக$ ெச�ய�ப�டன�. என$ மைனவ�யான 
கா� ஹ{�P� என$ சேகாத,யான ேசஹிD(� ெகா�ல�ப�டா�. 
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ஏைனேயா� ப�� வ�)தைல ெச�ய�ப�டன�. ெசKேசைனய� ெகௗரவ� 
என$ ெசா8த� கிராமமான சியாDரா.�(� எ�3ய�08த$. இ$ப�றி நா 
ஒ0 கைதைய� ேகGவ��ப�308ேத. நா வ�ைரவ�� என$ 
கிராம"$�(" தி0�ப�வ0ேவ எ* உG'� வ�வசாய�கG 
ந�ப�னா�கG. ஒ0 நாG ஒ0 வ�மான� பற8$ ெசறேபா$ அதி� 
ெச�வ$ நானான"தா இ0�க ேவ�)� எ* அவ�கG 
=3ெவ)"தா�கG. என$ பைழய ப�ைணைய� பா�ைவய�ட நா 
ப,ேசாதி�ேப எ* அ�ப3 ஏத� நட8தி08தா� நா நி>சயமாக 
சியாDேகய ேஷ�கிட� ந]டஈ) ேக�ேப எ*� என$ காண�ய�� 
அ�ேபா$ கம� ெச�$ ெகா�308த வ�வசாய�ைய அவ�கG 
எ>ச,"தி08தா�கG. 
 

சாDகா மOதான இர�டாவ$ தா�(த� ஒ0 ேதா�வ�ய�� =3வைட8த$. 

ெப0மளவ�லான உதவ�� பைடகG எதி,யா� நக0�(G 
அ.�ப�ப�308தேதா) நகர"தி� ஏராளமான பைடவ Tர�க'� இ08தன�. 

இைதவ�ட, ெச�ட�ப� மாத"தி� �திய $0��கG, ெசKேசைனைய" 
தா�(வத�காக ஹ{னா.�(G (வ�8$ ெகா�308தன�. இ8த 
=�*ைகய�ேபா$ ஒேர ஒ0 =�கிய சம� ம�)ேம இட�ெப�ற$ 
இ>சம,� ெசKேசைன, எதி�" $0���கள  இர�) ப�,�ேக�)கைள 
நி�4லமா�கிய$. இத 4ல� சாDசாைவ� ைக�ப�ற =3யவ��ைல 
சில வாரDகள  ப�� நாDகG சியாDசி�(� ப� வாDகிேனா�. 

 

இ8த ேதா�வ� லி லி சான  ெசய�=ைற� ேபா�ைக அழி8தி08த$. இ$ 
லி.லி � சா ேகா,�ைக வ�)"தி;08த$� :கா மO$ 
ேம�ெகாGள�படவ�08த$� ேபரழிைவ" த8;தி0�க�R3ய$மான ஒ0 
தா�(தலிலி08$ ெசKேசைனைய� கா�பா�றிய$. அ�ேபா$ 
ெசKேசைனய� ப�ரதான கடைமகளாக கீIவ0� பண�கG இ08தன@ �திய 
$0���கைள� பைடய��, ேச�"த�, �திய கிராம� ப(திகைள ேசாவ�ய" 
ஆ�சி�(G ெகா�)வ0த�, இைவெய�லாவ�*�(� ேமலாக ஏ�கனேவ 
ெசKேசைனய�ட� வ TI>சியைட8தி08த ப(திகள � =Qைமயான 
ேசாவ�ய" அதிகார"ைத உ*தி�ப)"த� எபனைவேய அ�பண�களா(�. 

இ"தைகய தி�ட"$�(, சாDசா மOதான தா�(த�கG ேபாறைவ 
ேதைவய�ற நடவ3�ைகளாக இ08தன. இவ�றி� ெவ*மேன $ண�கர" 
தைம ம�)ேம அடDகிய�08தன. சாDசாைல =த=ைற ைக�ப�றிய 
நடவ3�ைக, ஒ0 த�காலிக நடவ3�ைகயாக ேம�ெகாGள�ப�308தா�, - 

(நகைர" ெதாட�8$ க�)�பா�)�(G ைவ"தி0"த�, அD( ேசாவ�ய" 
அதிகார"ைத நி*:த� எற ேநா�க"ேதா) =ய�சிைய 
ேம�ெகாGளாம� இ08தி08தா�) இதனா� ெபற�ப�ட எதி�வ�ைள:கG 
ேதசிய �ர�சிகர இய�க"$�(� ேப0தவ� ெச�தி0�(�. இ8த� ப�ைழ 
4ேலாபாய, த8திேராபாய `தியான `தியான ப�ைழயாக இ08த$ 
சாDகாவ� ப��ல"தி ேசாவ�ய" அதிகார"ைத த�ேபா$� 
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உ*தி�ப)"தாத நிைலய��, அைத ஒ0 தளமாக� ெகாGவத�( 
ேம�ெகாGள�ப�;ட =ய�சி ஒ0 4ேலாபாய, த8திேராபாய, `தியான 
தவறா(�. 
 

மாேவாவ� கைதைய சிறி$ நி*"திவ��) லி � லி � சாைன� ப�றி" 
ெத,8$ ெகாGேவா�. இவ�, ஹ{னா ப(திைய> ேச�8தவ�. அ"ேதா) 
ப�ரா2 நா�3� க�வ� க�*" தி0�ப�யவராவா�. க�ய+ன 2� க�சி 
தன$ தைலமைற:" தைலைமயக"ைத� ெகா�308த ஷாDகா�, 

ஹேகா ஆகிய இ0 இடDகள L� இவ� ெசய�ப�டா�. 1930 ஆ� 
ஆ�)�(� ப�னேர க�சிய� ம"திய (Q ேசாவ�ய" மாவ�டDகள L� 
மா�ற�ப�டா�. 1930 இ� இவ� அரசிய� ெசய�(Qவ�லி08$ வ�ல�க�ப�) 
ெமா2ேகா:�( அ.�ப�ப�டா�. ெச C - சி1 ைவ� ேபாலேவ லி � லி 
� சா.� கிராமிய ேசாவ�ய"$�கள � ந�ப��ைக ெகாGளவ��ைல. சாDகா, 

:கா நா சாD ஆகிய 4ேலாபாய =�கிய"$வ� வா�8த ெப,ய 
தைலநகரDகள � ெப,ய =ைன��Gள த8திேராபாயDகைள ேம�ெகாGள 
ேவ�)� எ* அவ� வலிP*"தினா�. ப�ர�"$வாதிகள  
மேனாதிட"ைத> சிைத�பத�காக, கிராமDகள � �பயDகரவாத 
நடவ3�ைககG�� ேம�ெகாGள அவ� வ�0�ப�னா�. எதி,ைய அவன$ 
தளDகள ேலேய 2த�ப��க ைவ�க, ெதாழிலாள�கள  
ேவைலநி*"தDகG, கிள�>சிகG ஆகியவ�ைற உGளட�கியதான ஒ0 
�பா,ய வலி8$ தா�(தைல�� ேம�ெகாGள அவ� வ�0�ப�னா�. அ"$ட 
ேசாவ�ய" ய+ன யன  ஆதரேவா) ெவள  மDேகாலியா, மK@,யா� 
ப(திகள லி08$ வடப(திகள � �ப�கவா�)" தா�(த�கைள�� 

ேம�ெகாGள:� வ�0�ப�னா�.  
 
கைத ெதாட�கிற$@ 
 

ஆனா� அ8த ேநர"தி� ெசKேசைனய�� இரா[வ பல"ைதP� ேதசிய 
அரசிய� அரDகி�; �ர�சிகர அ�சDகள  தா�க"ைதP� லி � லி � சா 
மிைக�ப)"தி மதி�க�ப�308தா�. �ர�சி ெவ�ற�க�ப"ைத ெந0Dகி� 
ெகா�30தாக:� வ�ைரவ�� அ$ =Q நா�3 மO$� அதிகார"ைத� 
ெகா�)வ0� எ* அவ� ந�ப�னா�. அ�ேபா$, ெபD P � கியாD(�(� 
சியாD ேக� - ேஷ�(�(� இைடேய இட� ெப�*�ெகா�308த நT�ட, 

தள�வைட8$ ெகா�308த உGநா�) P"த"தி காரணமாக 
ேம�Rற�ப�ட ந�ப��ைக வLவ+�ட�ப�ட$. இ8த P"த� லி � லி � 

சான  பா�ைவய�� மிக:� சாதகமான ஒறாக" ெத,8த$. ஆனா�, 

ெசKேசைகய� பா�ைவய�� எதி, உGநா�) P"த� =3வைட8த$� 
ேசாவ�ய"$�( எதிராக ஒ0 பா,ய தா�(தL�கான ஒQD(கைள> 
ெச�$ ெகா�308தா. அ"ேதா) எதி,�ெகதிரான $ண�கர" 
தா�(த�கைள ேம�ெகாG'வத�( அ�ல$ ேபராப"தான இரா[வ 
கிள�>சி�( உக8த காலமாக இ0�கவ��ைல. இ8த மதி�ப<) =Qைமயாக> 
ச,யானெதாறாக இ08த$. 
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ஹ{னான � இட�ெப�ற நிகI:க'�(� ப��� கியாDகி�( ெசKேசைன 
தி0�ப�யப�� வ�ேசடமாக சியாD;;;;;;;;; ைக�ப�ற��ட ப��� 
இரா[வ"தி� லி � லி � சான யவாத��� ேதா�க3�க�ப�ட$. தன �ப�ட 
அளவ�� லிப�ைழ வ��30�கிறா� எ* நிCப��க�ப�ட வைகய�� 
க�சிய�� அவ� தன$ ெச�வா�ைக இழ8தா�. இ*தியாக �லி � லி � 

சான யவாத��� நி>சயமாக� �ைத�க�ப)�. =� இடரா�8த காலக�ட� 
ஒ* இ0�கேவ ெச�த$. 3 வ$ ப�,வ� ஒ0 ப(திய�ன� �லி�� ய� 
பாைதைய� ப�ப�ற வ�0�ப�யேதா) இரா[வ"தி ஏைனய 
ப�,:கள லி08$ 3வ$ ப�,ைவ ப�,�(மா*� ேகா,�ைக வ�)"தன�. 

இ8த� ேபா�ைக ெபD ெர ஹ{வா� மிக�க)ைமயாக எதி�"தேதா), த 
கீQGள, பைடகள  ஐ�கிய"ைத� ேப[வதிL� க�சி" தைலைம� 
ப<ட"தி மOதான அவ�கள  வ�?வாச"ைத ெதாட�8$ பாரமழி�பதிL� 
அவ� ெவ�றி ெப�றா�. ஆனா� லிPேர � சாMவ�னா� தைலைம 
தாDக�ப�ட 20வ$ ரா[வ� ெவள �பைடயாகேவ தைலவைர� ைக$ 
ைக$ ெச�த$. அ$ கியாDகி ேசாவ�ய"தி தைலவைர� ைக$ ெச�த$. 

அ$ பல இரா[வ அதிகா,கைளP�, அர? அதிகா,கைளP� ைக$ 
ெச�தேதா) லி லி சா வழிைய� ப�ப�றி எDகைள அரசிய� `தியாக" 
தா�கிய$. இ8த நிகI: � � ,ெயன � இட�ெப�றதனா� இ$ ��,ெய 
ச�பவ��� எ* அைழ�க�ப�ட$. ேசாவ�ய" மாவ�டDகள � ைமயமாக 
இ08த கியா.�( அ0ேக �,ெய இ08தா� இ8த நிகI>சி ஒ0 
கிள�>சிைய ஏ�ப)"திய$. இ$ இ8த� ேபாரா�ட"தி ெப*ேப�றி�தா 
�ர�சிய� கதி தDகிய�0�பதாக பல0�( எ�ண"ைத ஏ�ப)"திய$. 

இ0�ப�.� இ8த� கிள�>சி வ�ைரவாக அட�க�ப�ட$. 4றாவ$ 
இரா[வ"தி வ�?வாச� ெச�பைடய�னர$�, க�சிய�னர$� ெபா$வான 
ஒ0ைம�பா), வ�வசாய�கள  ஆதர: ஆகியைவ காரணமாகேவ இMவா* 
அட�க�ப�ட$. லி P ேர சாD ைக$ ெச�ய�ப�டா�. ஏைனய 
கிள�>சியாள�கG ஆPத� அக�ற�ப�) பைடய�லி08$ வ�ல�க�ப�டா�. 

�லி லி சாவாத��� நி>சயமாக அட�க�ப�)வ��ட$. இத வ�ைளவாக 
ேசாவ�ய" இய�க� ப�ன T) பல ெவ�றிகைள� ெப�ற$. ஆனா� 
கியாDகிய�LGள ேசாவ�ய"$கள  �ர�சிகர வ�லா�ைமைய இ�) 
நாகிD அரசாDக� =Qைமயான வ�ழி"ெதழி8த$. 1930 ஆ� ஆ�3 
இ*திய�� அ$ தன$ =தலாவ$ =Q அழி:� ேபா,ய�க"ைத 
ெசKேசைன�( எதிராக" ெதாடDகிய$. ஒ0 ல�ச� $0��க'�( ேம� 
எ�ண��ைக ெகா�ட எதி��பைடகG க�ய+ன 2� ப�ரா8தியDகைள ?�றி 
வைள"தன. L , ப�D தைலைமய�� ஐ8$ பாைதகள � அைவ ஊட*"$ 
=ேனறின. இவ�க'�ெகதிராக ெசKேசைனயா� 40,000 வ Tர�கைளேய 
திர�ட =38த$. பல மாெப0� ெவ�றிகைள� ெப�ேறா�. �வ�ைரவாக�� 

ஒ0D(வ�"த� வ�ைரவாக� கைல8$ ெச�Lத�. P"த 
த8திேராபாய"ைத� ப� ப�றி அவ�கள$ ஒMெவா0 பைட�ப�,ைவP� 
தன "தன யாக எDகG ப�ரதான பைடய� 4ல� தாDகிேனா�. ேசாவ�ய" 
ப�ரா8திய�க'�(G எதி��பைடைய ஆழமாக cைழய அ.மதி"$ 
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தி\ெர;* ஒ0D(வ��க�ப�ட தா�(த�கைள அவ�கG மO$ 
நட"திேனா�. தன "$ நி�(� ேகாமி�டாD பைடகைள� ெகா�) 
தா�(த� நட"திேனா� இத 4ல� பைட நக�"தL�கான நிைலகைள� 
ெப�ேறா�. இ$ த�காலிகமாக அவ�கைள> ?�றிவைள�க எDக'�( 
உதவ�ய$. இத 4ல� $0�� எ�ண��ைகய�� ெப0� ேமலாதி�க� 
ெகா�308த எதி,ய� 4ேலாபாய `தியான வா��� வள"ைத 
தைலகீழாக மா�றிேனா�. 
 

1931 ஜனவ, அளவ�� இ8த =தலாவ$ ேபா,ய�க� =Qைமயாக" 
ேதா�க3�க�ப�)வ��ட$. இ8த� ேபா,ய�க� ெதாடD(வத�( =� 
ெசKேசைன 4* அ�சDகள � ெவ�றி ெப�றி0�காவ��டா� இ8த 
ெவ�றிைய அ$ ெப*வ$ சா"தியமாய�0�கா$ எ* நா ந��கிேற. 

அைவயாவன. 

1. வ$ 3வ$ இரா[வ ப�,:கைள ஒ0 ம"திய ஆைண கீI ஒQD( 
திர�3  
உ*தி�ப)"தியைம 
 
2. லி லி சா ேபா�ைக அக�றிய$. 
 

3. ேபா]வ�� எதி���� ப�,: (லிP ேர சா) ம�*� ெசKேசைன 
ேசாவ�ய"  

மாவ�டDகள லி08த ஏைனய தTவ�ர எதி�� �ர�சியாள�கG மO$ க�சி 
ெப�ற 
ெவ�றி. 
 

நா( மாத இைடெவள �(� ப�� நாகிD அர? இர�டாவ$ 
ேபா,ய�க"ைத" ெதாடDகிய$. ேஹாய�D சி இத ப�ரதம தளபதியாக 
இ08தா�. இவ� அ�ேபா$ P"த அைம>சராக:� இ08தா�. அவர$ 
பைடய�� 2,00,000 ேப0�( ேம� இ08தா�. அவ�கG க�ய+ன 2� 
ப�ரா8தியDகள LGள ஏQ மா�;�;கDகள � =ேனறின�. அ8த> @Iநிைல 
ெசKேசைன�( மிக:� இடரா�8த ஒ0 காலக�டமாக� க0த�ப�ட$. 

ேசாவ�ய" அதிகார"$�(�ப�ட ப�ரா8தியDகG மிக> சிறியனவாக 
இ08தன. 4லவளDகG ஒ0 வைரயைற�(�ப�ட அளவ�ேலேய இ08தன. 

P"த தளவாடDகG (ைறவாகேவ இ08தன. எதி,ய� பல� எ�லா 
அ�சDகள L� ெசKேசைனய�� பல"ைதவ�ட ெவ( அதிகமாக இ08த$. 

இ8த வலி8$ தா�;(தைல எதி�ெகாGள ேந�8தேபா$ ெசKேசைன 
இ$வைர அத�( ெவ�றிைய" ேத3�ெகா)"த அேத P"த தளவாடDகG 
(ைறவாகேவ இ08தன. எதி,ய� பல� எ�லா அ�சDகள L� 
ெசKேசைன இ$வைர அத�( ெவ�றிைய" ேத3�ெகா)"த அேத P"த 
த8திேராபாயDகைளேய த�ேபா$� ைக�ெகா�ட$. க�ய+ன 2� 
ப�ரா8தியDக'�(G எதி,ய� பைட வ,ைசகைள ந( ஊ)0வ 
அ.மதி"$வ��) எDக'ைடய ப�ரதான பைடயண�கG எதி,ய� 
இர�டாவ$ மா��க"தி� cைழ8த பைடகைள" தி\ெர* தா�கின. 
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அதி� பல ெரஜிெம�)கைள" ேதா�க3"தேதா) எதி,ய� வலி8$ 
தா�(த� திறைனP� நி�4லமா�கின. இைதய)"$ உடன3யாக நாDகG 
எதி,ய� 4றாவ$ மா��க"ைத" தா�கிேனா�. ப�� 6வ$ 7வ$ 
மா��க"ைதP� தா�கி ஒMெவாறாக" ேதா�க3"ேதா�. 4வ$ 
மா��க"தி� வ8த எதி��பைடயண�கG சம,� ஈ)படாமேலேய 
ப�வாDகின. 5வ$ மா��க"தி� வ8த பைடய�ன,� பாதி�ேப� 
அழி�க�ப�டன�. 14 நா�க'�(G ெசKேசைன 6 சம�கைள� ப�3"தி08த$. 

எ�) நா�கG பைட நக�"த� அண� நைடகைள ேம�ெகா�308த$. 

இத 4ல� ஒ0 தT��கமான ெவ�றிைய� ெப�றி08த$. ஏைனய 6 

மா��கDக'� ஒறி� சிதறி�ேபான அ�ல$ ப�வாDகிய நிைலய�� 
சியாD (வாD நா� ம�*� தைச ,D ைக ஆகிேயாரா� தைலைம 
தாDக�ப�ட =தலா� மா��க இரா[வ� க)ைமயான ச�ைட எ$:� 
ப�3�காமேலேய ப�வாDகிய$. 
 

ஒ0 மாத"தி ப�� 300,000 பைட வ Tர�கைள� ெகா�ட ஒ0 
இரா[வ"தி தைலைமைய சியாD ேக� ேஷ� ெபா*�ேப�* 
�க�ய+ன 2� ெகாGைள�கார�கள  இ*தி நி�4ல��� எற 
ேகாஷ"$ட ேபா,ய�கைத" ெதாடDகினா�. அவர$ திறைமமி�க 
கமா�ட�களான ெச மிD ஷ{, ேஹா ய�D சி, @ ஷாD லியாD 
ஆகிேயாரா� உதவ�ப�டா�. இவ�கG ஒMெவா0வ0� ஒMெவா0 ப�ரதான 
=ேனற மா��க"$�(" தைலைம தாDகின�. க�ய+ன 2� 
ப�ரா8தியDகைள ஒ0�ய� ேபாற தா�(தலி� ைக�ப�*வத 4ல� 
அழி�க அவ� திடசி"த� ப+�308தா�� ேசாவ�ய" ப�ரா8திய"தி ைமய� 
ப(திய�.G நாெளா*�( 80 லி ^ர� தன$ பைடகைள நக�"$வத 
4ல� தன$ ேபா,ய�க"ைத அவ� ஆர�ப�"தா�. எ"தைகய 
@Iநிைலகள � ெசKேசைன மிக திற.ட ச�ைடய�)ேமா அ"தைகய 
@Iநிைலெயாைற இ8த� பைட நக�: ஏ�ப)"திய�08த$. சியாDகி 
P"த த8திேராபாயDகள LGள ேமாசமான தவைற பைடயாக 30,000 

வ Tர�கைள ம�)ேம ெகா�308த எDகG இரா[வ� அ��தமான பைட 
நக�"த�கள  4ல� 5 நா�கள � எதி,கG 5 ெவௗ;ேவ* பைடயண� 
வ,ைசகைள தா�கிய$ =தலாவ$ ச�ைடய�� பல எதி�" 
$0���கைளP� ஏராளமான $�பா�கிகG, ெவ3� ெபா0�கG, ேபா�" 
தளவாடDகைள ெசKேசைன ைக�ப�றிய$. ெச�பட�ப� மாத"திேபா$ 
3வ$ ேபா,ய�க=� ேதா�வ�ய ஒ��� ெகாGள�ப�டேதா) ஒ�ேடாப� 
மாத"தி� சியாD ேக� ஷா� தன$ பைடகைள� ப�வாDகி� ெகா�டா�. 

 

ெசKேசைன த�ேபா$ ஒ�ப<�டளவ�� அைமதிP� வள�>சிP� நிைற8த 
ஒ0 காலக�ட"தி.G ப�ரேவசி"த$. பைட வ�,வா�க� ெவ( 
வ�ைரவானதாக இ08த$. 1931 3ச�ப,� 11இ� =தலாவ$ ேசாவ�ய" 
காDகிர?�கான அைழ�� வ�)�க�ப�ட$. அ"ேதா) ம"திய ேசாவ�ய" 
அர?� நி*வ�பட�ட$. அத�( நா தைலவனாேன. ெசKேசைனய� 
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ப�ரதம கமா�டராக @ேட ேத�8ெத)�க�ப�டா�. இேத மாத"தி� மாெப0� 
நிD( கிள�>சி ஏ�ப�ட$. 20000�(� ேம�ப�ட ேகாமி�டாDகி 28ஆவ$ 
மா��க இரா[வ� கிள�>சி ெச�$ ெசKேசைனPட இைண8$ 
ெகா�ட$. இ8த இரா[வ� 0D; ெச ராD ம�*� சா� ேபா ெஷD 
ஆகிேயாரா� தைலைம தாDக�ப�ட$. கியாDசிய�� நட8த சம� ஒறி� 
சாM ப�� ெகா�ல�ப�டா�. ஆனா� 0Dகி.� Rட 5ஆவ$ 
ெசKேசைன இரா[வ"தி கமா�டராக உGளா�. நிD( கிள�>சிய� 
4ல� ெபற�ப�ட $0���கைள� ெகா�) 4ஆவ$ இரா[வ� ப�,: 
உ0வா�க�ப�ட$. 
 

த�ேபா$ ெசKேசைன தன$ ெசா8த வலி8$ தா�(த�கைள" 
ெதாடDகிய$. �கிெயன � உGள சாDெகௗவ�� 1932 ஆ� ஆ�) அ$ ஒர 
ெப,ய சம,� ஈ)ப�ட$. அத 4ல� அ8த நகைர� ைக�ப�றிய$ 
ெதப(திய�� அ$ ெச சிடாD எற நகைர" தா�கிய$. அ"ேதா) 
சியாD ேக� ேஷ�கி ேபா�=ைனய�� அ$ ேலா அ, லி ?வா, சி 
ெய நிD ரா� நிD ஆகிய இடDகைள� �ய� ேவக"தி� தா�கிய$. 

காெசௗ நகைரP� அ$ தா�கிய$. ஆனா� அ$ அD( நிைல 
ெகாGளவ��ைல. 1932 ஒ�ேடாப� மாத"திலி08$ வடேம�( திைச 
ேநா�கிய ெந)�பயண� ெதாடD(� வைர நா என$ ேநர"ைத, 

ேசாவ�ய" அர?கள  பண�ய�ேலேய =Qைமயாக> ெசலவழி8ேத. 

இரா[வ" தைலைமைய @ேடய�ட=� ஏைனேயா,ட=� ைகயள "ேத. 
 

1933 ஏ�ரலி� நாசிD அரசி நாலாவ$ ேபா,ய�க� ெதாடDகிய$. அத 
நி�4லமா�(� ேபா,ய�கDகள � ெப0�பாL� இ$ேவ அத�(� 
ேபரழிைவ ஏ�ப)"$வதாக இ08த$. இ8த� கால க�ட"தி =தலாவ$ 
சம,� எதி,ய� இர�) 3வ�சகள லி08$ ஆPதDகG 
கைளயப�டேதா) இர�) 3வ�ச2 கமா�ட�க'� 
சிைற�ப�3�க�ப�டன�. 59ஆவ$ 3வ�ச அைர�ப(தி அழி�க�ப�ட$. 

52ஆவ$ 3வ�ச =Qைமயாக அழி�க�ப�ட$. ேலா அ சியLGள ரா 
LD ப�D, சியாM ஹ{� ஆகிய இடDகள � இட� ெப�ற ஒ0 சம,� 
ம�)� 13,000 $0���கG சிைற�ப�3�க�ப�டன�. அ�ேபா$ சியாD ேக� 
ேஷ�கி மிக> சிற8த பைட�பாள யாக இ08த ேகாமி�டாDகி 11ஆவ$ 
3வ�ச;;;;; அ);"$ நி�4லமா�க�ப�ட$. அத பைட வ Tர�கள டமி08$ 
=Qைமயாக ஆPதDகG கைளய�ப�டன. அத கமா�ட� 
ப)காய=�றா�. இ8த> ச�ைடகG தT��கமான தT��� =ைனகளாக 
இ08தன. அத ப�� வ�ைரவாக 4ஆவ$ ேபா,ய�க� =3:�( வ8த$. 

இ8த> சமய"தி� சியாD ேக� ேஷ� தன$ தள� கமா�டரான ெச 
ெசD(�( எQதிய க3த"தி�, இ8த" ேதா�வ�ைய" தன$ வாI�ைகய�� 
ஏ�ப�ட �மிக�ெப0� அவமானமாக��� க0$வதாக" ெத,வ�"தி08தா�. 

ெச ெசD இ8த� ேபா,ய�க"ைத" ெதாட�8$ நட"த வ�0�பவ��ைல. 

க�ய+ன 2�)கேளா) ச�ைடய�)வ$ �ஒ0 வாI நாG =Qவ$மான 
பண��� எ*� ஒ0 �ஆPG த�டைன�� எ*� ெபா$ ம�கள ட� அவ� 
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Rறிய�08தா�. இ$ ப�றி� ேகGவ��ப�;;ட சியாD ேக ேஷ� ெச 
ெசDைக� பைட" தைலவ� பதவ�ய�லி08$ நTDகினா. 
 

தன$ 5ஆவ$� இ*திPமான ேபா,ய�க"$�( சியாD ேக ேஷ 10 ல�ச� 
$0���கைள அண� திர�3னா. அ"ேதா) �திய P"த 
4ேலாபாயD;;;;கைளP� P"த த8திேராபாயDகைளP� ைக�ெகா�டா. 

ஏ�கனேவ 4 � ஆவ$ ேபா,ய�க"திேலேய தன$ ெஜ�ம ஆேலாசக�கள  
ஆேலாசைனய� கீI த�காலிக� பா$கா�� அர�, பா$கா�� அர� ேபா� 
நைட=ைறகைள� பயப)"த" ெதாடDகிய�08தா. இ8த 5 ஆவ$ 
ேபா,ய�க"தி� அ8த� ேபா� நைட=ைறகள  மO$ தன$ =Q 
ந�ப��ைகய� மO$ தன$ =Q ந�ப��ைகையP� பதி"தி08தா. 

 

இ8த� காலக�ட"தி� நாDகG இ0 தவ*கைள> ெச�ேதா�. =தலாவதாக 
1933 ஆ� ஆ�3� �கிெய �ர�சிய� ேபா$ திைச ,D காய� 
இரா[வ"$ட நாDகG ஐ�கிய�பட" தவறியைமயா(�. இர�டாவ$ 
எDக'ைடய =8திய P"த த8திேராபாயமான நக�:� ேபா�=ைறைய� 
ைகவ��) ப�ைழேபான P"த 4ேலாபாயமாகிய பா$கா�� 
ேபா�=ைனைய� ைக�ெகா�டதா(�. மிக:� ேமலாதி�க� ($0�� 
எ�ண��ைகய��) நாசிD பைடக'ட ேமா$வத�( நகர� 
ேபா�=ைறைய" (நிைலகள � நி* பா$கா�� ேபா,)த�) 

ேத�8ெத)"தைமயா(�. இ8த� ேபா�=ைறய�� ெசKேசைன ெதாழி� 
c�ப `தியாகேவா, ஆ"மா�"த `தியாகேவா உய�திறைம ெகா�டத�ல. 
 

இ8த" தவ*கள  வ�ைளவாக:� அ"ேதா) சியாDகி ேபா,ய�க"தி� 
ேம�ெகாGள�ப�ட �திய P"த 4ேலாபாயDகG P"த த8திேராபாயDகG 
காரணமாக:�, ேகாமி�டாDபைடடகள  ெதாழி�c�ப"திற, $0�� 
எ�ண��ைக ஆகியவ�றி� இ08த மிக�ெப0� ேமலாதி�;;;க� 
காரணமாக:� 1934ஆ� ஆ�3� ெசKேசைன, கியாDசிய�� இ08த அத 
இ0�ப�ட"ைத மா�றி� ெகாGள" தT�மான "த$. @Iநிைல வ�ைரவாக, 

பாதகமான நிைல�( மா�றி� ெகா�308த$. இர�டாவதாக, வடேம�(" 
திைச�( ப�ரதான நடவ3�ைக� கள"ைத நக�"$வத�கான தT�மான"ைத 
ேதசிய அரசிய� @IநிைலP� ^�3ய$. மK@,யா ஷாDஹா� ஆகிய 
இடDகள  மO$ ய�பா பைடெய)"தைமைய அ)"$ 1932 ஆ� ஆ�) 
ெப�ரவ,ய�� ேசாவ�ய" அர? ய�பா மO$ =ைறயான 
ேபா��ப�ரகடன"ைத அறிவ�"த$. ேகாமி�டாD $0��> ேசாவ�ய" அர? 
ய�பா மO$ =ைறயான ேபா��ப�ரகடன"ைத அறிவ�"த$. ேகாமி�டாD 
$0��> ேசாவ�ய" சீனாைவ> ?�றி வைள"$Gள நிைலய�� இ8த� ேபா� 
ப�ரகடன� வ�ைளதிற.Gள வைகய�� ெசய�ப)"த =3யாத 
ஒறாைகயா�, இ8த� ப�ரகடன"ைத" ெதாட�8$, ய�பான ய 
ஏகாதிப"திய"$�( எதிராக சீனாவ�LGள அைன"$ ஆPத�பைடக'� 
ஒறிைண8$ ஒ0 ஐ�கிய =ன ண�ைய அைம�க ேவ�)� எற 
ேகா,�ைக அறிவ��ைகைய க�சி வ�)"த$. 1933 ஆ� ஆ�3 
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=�ப(திய�� எ8த ேகாமி�டாD இரா[வ"$ட.� ேசாவ�ய" அர? 
அர? ஒ"$ைழ�(� எ*� அத�கான அ3�பைட நிப8தைனகைளP� 
ேசாவ�ய" அர? அறிவ�"த$. உGநா�) P"த"ைத நி*"$த�, ெசKேசைன 
மO$� ெவ( ஜனDக'�( ஜனநாயக உ,ைமகைளP� (3P,ைம> 
?த8திரDகைளP� உ*தி�ப)"$த� ய�பான ய எதி��� P"த"$�கான 
ம�கைள ஆPதமய�ப)"$த� இைவேய அ8த அ3�பைட 
நிப8தைனகளா(�. 
 

5ஆவ$ நி�4லமா�(� ேபா,ய�க� 1933ஆ� ஆ�) ஒ�ேடாப� மாத� 
ெதாடDகிய$ 1934 ஜனவ,ய�� 2ஆவ$ ேசாவ�ய"$�கள  அகில சீன 
காDகிர2, ேசாவ�ய" தைலநகரான ஜு�சின � R�ட�ப�ட$. �ர�சிய� 
சாதைனகG ப�றிய கண��ப<) ஒ* அDேக இட�ெப�ற$. இD( நா 
ஒ0 நT�ட அறி�ைகைய ெவள ய��ேட இD( த�ேபா$� பதவ�ய�LGள 
ம"திய ேசாவ�ய" அர? உ*�ப�ன�கG ெத,8ெத)�க�ப�டன�. 

இதைனய)"$ ெந)�பயண"$�கான ப+�வாDக ேவைலகG 
ஆர�பமாகின. சியாD ேக� ேஷ� தனத கைடசி� ேபா,ய�க"ைத" 
ெதாடDகி ச,யான ஒ0 வ0ட"தி ப��, இ8த ெந0�பயண� 
ஆர�பமாகிய$. இ8த ஒ0 வ0ட"தி� ஏற"தாழ, ெதாட�>சியான 
ச�ைடக'� ேபாரா�டDக'� இ0 தர�ப�L� ஏராளமான இழ��க'� 
ஏ�ப�டன. 
 

1935 ஜனவ,ய�� ெசKேசைனய� ப�ரதான பைடகG @ெவ�>ேசாவ�LGள 
?ய<ைய அைட8தன. (இ8த க�ட"தி� ?னய�ய�� இட�ெப�ற ம"திய 
(Qவ� மிக =�கியமான R�ட"ைத� ப�றி மாேவா எ$:� 
(றி�ப�டவ��ைல. இதி�தா மாேவா தைலவராக" ேத�8ெத)�க�ப�டா�) 

அ)"த நா( மாதDகள � ெசKேசைன ெதாட�8$ நக�8$ 
ெகா�308த$. மிக உ"ேவகமான ச�ைடக'� சம�க'� அ�ேபா$ 
இட� ெப�றன. மிக மிக ேமாசமான க]டDகள �டாக, சீனாவ� நT�ட 
ஆழமான, அபாயகரமான நதிகள �டாக அத உயரமான இட�மி(8த 
மைல� கணவா�கள  ஊடாக, பயDகரவாத மைலவாI பழD(3ய�ன, 
ப�ரேதசD;கைள� கட8$, ெவ*ைமயான ��ெவள கG, (ள �, ெவ�ப�, 

கா�*, பன , �ய� இவ�ைற பாரா$, சீனாவ� ேகாமி�டாD 
இரா[வ"தி அைரவாசி" $0���கைள� ப� ெதாடர�ப�ட நிைலய�� 
ெசKேசைன ெதாட�ந$ ெசற$. (வாD)D, ஹ{னா, (வாDகி, 
(ெவ�ெசௗ, Pவா, சிகாD, சி?வா, கா?, ெஷசி ஆகிய 
மாகாணDகள � இ08த உG'� $0���க'ட ச�ைடய��)� 
ெகா�ேட அ�ப(திகைள� கட8$ 1935 ஒ�ேடாப,� வடெஷசிைய 
ெசKேசைன, இ*தியாக> ெசறைட8$த. சீனாவ� மாெப0� வடேம�(� 
ப�ரேதச"தி� அத தள"ைத வ�,:ப)"திய$. 
 

ெசKேசைனய� இ8த ெவ�றிகரமான பயண� அ"ேதா) அத ப�ரதான 
பைடகG த�ேபா$� =Qைமயாக உGள நிைலய�� கா?ைவP� 
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ெஷசிையP� ெவ�றிகரமாக வ8தைட8தைம ஆகியவ�*�( 
க�ய+ன 2� க�சிய� ச,யான தைலைம"$வேம =தலாவ$ 
காரணமா(�. இர�டாவ$ காரண� @ எDகG ேசாவ�ய" ம�க'ைடய 
ஆர�பநிைல, (க�சி) ஊழிய�கள  மி(திதிறைம, ைத,ய�, உ*தி�பா), 

மன த ச�திய�L� ேம�ப�டதான எைதP� தாD(� ச�தி, அவ�கள$ 
�ர�சிகர ஆ�வ� ஆகியைவயா(�. சீன� க�1ன 2� க�சி அ*�, 

இ*�, எ*� மா��சிய ெலன ன ய� ேகா�பா)க'�( வ�?வாசமாகேவ 
இ08த$ இ0�கிற$, இ08$ வ0�. அ"ேதா) ச8த�பவாத� 
ேபா�(க'�( எதிராக அ$ ெதாட�8$ ேபாரா)�, அத இ*தி 
ெவ�றிய�� அ$ நி>சயமான ந�ப��ைக ெகா�30�பத�(� அதைன 
யாராL� ெவ�ல =3யாமலி0�பத�(மான ஒ0 வ�ள�க� அத.ைடய 
இ8த உ*தி�பா�3�தா தDகிய�0�கிற$. 
 
மாேச$D(ட 
ேமL� சில ெசMவ�கG 
 

�லி� இட ஒ$�கீ) வைரயைற காரணமாக 1936 ஆ� ஆ�3� 
மாேசD(டனான என$ ெச�வ�ய� 4ல�ப�ரதிகG, �சீனாமO$ ெச8தாரைக�� 

ய�� =Qைமயாக இட� ெபறவ��ைல. கீேழ இட�ெப*� ப(திகG 
த�ேபாைதய காலக�ட"தி� க0"ைத� கவ�வனவாக அைமயலா�. 
 
பாM அ 1936 ஜுைல 23 
 
க�ய+ன 2ட அகில�, சீனா 
ெவள  மDேகாலியா ப�றி : - 
 
2ேனா : 
 

நைட=ைற> சா"திய"தி� சீன��ர�சி ெவ�றிெப*� ப�ச"தி�, ேசாவ�ய" 
சீனா:�(� ேசாவ�ய" ர]யா:�(� இைடய�லான ெபா0ளாதார அரசிய� 
ந��ற: 4றாவ$ அகில�, அ�ல$ இ$ ேபாற ஒ0 நி*வன"தி 
க�)�ேகா�ப�LGள ேபண�ப)மா? அ�ல$ ெப0�பாL�, ஒ0வைகயான 
அர?க'�கிைடய�லான உ�ைமயான இைண�� ஒ* ஏ�ப)மா? 

மா2ேகாவ�LGள த�ேபாைதய அர?ட ெவள  மDேகாலியா 
ெகா�30�(� உற:ட ஒ�ப�ட�R3யதாக சீன ேசாவ�ய" அரசி 
உற: அைமPமா? 
 
மாேவா : 
 

இ$ ெவ*மேன ஒ0 ெதள வ�ற த�காலிக� ேகGவ�ெயேற நா 
ஊகி�கிேற. நா உDக'�(� Rறிய$ ேபா*, ெசKேசைன த�ேபா$ 
அதிகார" தைலைமைய� ைக�ப�ற =ய* ெகா�30�கவ��ைல. 

மாறாக, ய�பான ய ஏகாதிப"திய"தி�( எதிராக ஒ0 ஐ�கிய சீனாைவ 
உ0வா�க =ய* ெகா�30�கிற$. 
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உலகிLGள அைன"$� �ர�சிகர ம�கள  நைம�காக, உலக� பா�டாள  
ம�கள  =னண�" தைலைம, அத R�) அ.பவ"ைத ஒ0D( 
ேச��(� பண�ையேய 4றாவ$ அகில� ெச�$ வ0கிற$. இ$ ஒ0 
நி�வாக 2தாபன� அ�ல. ஆேலாசைன" தைகைமையவ�ட அதன ட� 
ேவ* அரசிய� அதிகார� எ$:� இ�ைல. க�டைம�கி� இ$ இர�டா� 
அகில"ைதவ�ட அதிக� மா*ப�டத�ல. ஆனா� ஒ0 நா�3 அத 
அைம>சரைவ ேசாஷ� ெடேமாகிர�2 க�சிய�னரா� 
அைம�க�ப)�ேபா$, எ�ப3 அD( இர�டாவ$ அகில�தா 
ச�வாதிகார� ெசL"$கிற$ எ* ெசா�ல�படமா�;டா�கேளா, 

அேதேபா* க�ய+ன 2� க�சிய� உGள நா)கள � 4றாவ$ 
அகில� ச�வாதிகார� ெசL"$கிற$ எற ெசா�லவ$ =�டாG 
தனமானதா(�. 
 

ேசாவ�ய" நா)கள  ஒறிய"தி� (0.'.'.?) க�ய+ன 2� க�சி 
அதிகார"திLGள$. இ0�ப�.� அD( Rட 4றாவ$ அகில� ஆ�சி 
ெசL"தவ��ைல எபேதா) அ8த நா�) ம�கG மO$ அ$ எ$வ�த ேநர3 
அரசிய� அதிகார"ைதP� ெகா�30�கவ��ைல. இேதேபா*, 

க�ய+ன 2 அகில"தி� சீன� க�ய+ன 2� க�சி ஒ0 உ*�ப�னராக 
இ08தேபாதிL� ேசாவ�ய" சீனா, மா2ேகாவ�னாேலா க�ய+ன ஸ 
அகில"தினாேலா ஆள�ப)கிற$ எ* R*வதிL� எ$வ�த ெபா0'� 
இ�ைல. வ�)தைல ெப�ற சீனாைவ அைடவத�காக நா� ச�ைட 
ப�3�ப$ நி>சயமாக அைத மா2ேகாவ�ட� ைகயள �க�பத�காக அ�ல. 
 

சீன� க�ய+ன 2� க�சிேய சீனாவ�LGள ஒேர ஒ0 க�சியா(�. அ$ 
ெவ�றி ெப�ற$� அ$ =Q நா�)�காக:� (ர� எQ�ப ேவ�)�. அ$ 
ர]ய ம�க'�காக� (ர� எQ�ப =3யா$. அ�ல$ 4றாவ$ 
அகில"தி சா�hப�� நா�ைட ஆள=3யா$. ஆனா� சீன 
ெவ(ஜனD;;கள  நல.�காகேவ ஆ�சி ெச�ய =3P�. சீன 
ெவ(ஜனDகள  நலகG, ர]ய ெவ( ஜனDகள  நலகேளா) 
ஒ"$�ேபாவதாக வ�டயDகள � ம�)�தா மா2ேகாவ� 
�வ�0�ப"தி�(� கீI�ப3வதாக�� அைத� Rற=3P�. ர]யாவ�LGள 
அவ�கள$ ஜனநாயக அதிகார"ைத� ெப�ற ப��, ச4க`திய�L� 
ெபா0ளாதார `திய�L� அ3ைம"தைளகைள அ*"த ப��தா இ8த 
ெபா$வான நலகள  அ3�பைட பர8த அளவ�� வ�,வா�க�பட 
=3P�. 
 

பலநா)கள � ேசாவ�ய" அர?கG நி*வ�ப�ட ப�� ஒ0 ேசாவ�ய" 
ச�வேதச ஒறிய� ப�றிய ப�ர>சிைன எQ�. இ8த� ப�ர>சிைன எMவா* 
தT��க�பட� ேபாகிற$ எப$ ?வார2யமாக இ0�(�. அத�காக 
@"திரவ�தி=ைறைய இ�ேபா$ எனா� Rற =3யா$. இ$ 
=பதாகேவ தT��க�பட�R3ய அ�ல$ தT�"$ ைவ�க�பட ேவ�3ய 
ப�ர>சிைன அ�ல. இைறய உலகி� ப�ேவ* நா)க'�(� 
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ம�க'�(மிைடேய அதிக,"$வ0� ெந0Dகிய ெபா0ளாதார கலாசார" 
ெதாட��கG காரணமாக, அ"தைகய ஒ0 ஐ�கிய�, ?யமான அ3�பைடய�� 
ஏ�பட� R3யதாய� ெவ(வாக வ�0�ப"த�கதா(�. 
 

இ0�ப�.�, ெதள வான =ைறய�� R*வதானா� �?யமான அ3�பைட�� 

எற அ�ச� மிக =�கியமான ஒ0 அ�சமா(�. இ"தைகய ஒ0 உலக� 
ஐ�கிய�, அ8த8த நா�3 ம�க'ைடய வ�0�பத�( இைசவாக:� 
அத.ைடய ?யாதிப"திய� உ*தியாக இ0�க�R3ய நிைலய�� இ8த 
ஐ�கிய"தி.G அைவ cைழய:� ெவள ேயற:� R3யதாக இ08தா� 
ம�)ேம ெவ�றிகரமாக அைமய =3P�. நி;>சயமாக �மா2ேகா�� வ� 
க�டைள அதிகார"தி கீI இ$ அMவா* அைமய =3யா$. எ8த ஒ0 
க�ய+ன 2�)� இMவா* தவ�ர ேவெற8த வைகய�L� சி8தி�கவ��ைல. 

மா2ேகாவ�ட� �உலக ேமலாதி�க�� சி8தைன இ0�பதாக� R*� மாைய 
பாசிஸவாதிகள ள$� எதி�� �ர�சியாள�கள ன$� ஒ0 
க�)ப�3�ேபயா(�. 
 

ெவள  மDேகாலியா:�(� ேசாவ�ய" ய+ன ய.�(மிைடேய உGள உற: 
=�� த�ேபா$� =Qைமயான சம"$வ� ெகாGைக 
அ3�பைடய�ேலேய எ�ேபா$� இ08$ வ0கிற$. சீனாவ�� ம�கG �ர�சி 
ெவ�றி ெப�ற$� ெவள  மDேகாலியா தன$ ?யவ�0�ப"தி ேப,� சீன 
ச�ேமளன"தி ஒ0 ப(தியாக, தானாகேவ ஆகிவ�)�@ இைத�ேபாலேவ 
=க�மதிய�க'�, திேப"திய ம�க'� சீன ச�ேமள"$ட இைண8$ 
?யா�சிPைடய (3யர?களாக அைம"$வ�)�. ேசாமி�டாD 
ஆ�சிய�னரா� ேம�ெகாGள�ப)�. ேதசிய சி*பாைமய�ன"தவ� மOதான 
ச,சனம�ற நைட=ைற�( சீனன�கள  தி�ட"தி� எ$வ�த இட=� 
இ0�கா$. அ"ேதா) எ8த ஜனநாயக� (3யரசி தி�ட"தி.G இத�( 
இடமள �க�படமா�டா�. 
 
திற:ேகாலாக சீனா 
 
2ேனா :  
 

சீனாவ�� ஒ0 க�ய+ன 2� இய�க"தி ெவ�றி உ*தி�ப)"த�ப�ட, 

ஏைனய ஆசிய நா)கள L� அைரவாசி காலன "$வ நா)களான ெகா,யா 
இ8ேதாசீனா, ப�லி�ைப2, இ8தியா ஆகியவ�றிL� வ�ைரவாக �ர�சி 
ஏ�ப)� எ* நTDகG ந��கிறTகளா, சீனா, த�ேபா$ உலக� �ர�சி�கான 
�திற:ேகா��� எ* நTDகG க0$கிறT�களா? 
 
மாேவா 
 

உலக நிைலைமய�� சீன��ர�சி ஒ0 =�கியமான காரண�தா. சீன��ர�சி 
=Qைமயான அதிகார"ைத� ெப�ற$� பல காலண�"$வ நா)கள  
ெவ(ஜனDகG சீனாவ� உதாரண"ைத� ப�ப�*வா�கG. இேத ேபாற 
தDகG ெசா8த ெவ�றிையP� அவ�கG ெப*வா�கG. ஆனா� 
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அதிகார"ைத� ைக�ப�*வ$ எDக'ைடய உடன3யான) இல�( அ�ல 
எபைத நா மO�)� வலிP*"த வ�0��கிேற. நாDகG உGநா�) 
P"த"ைத நி*"த வ�0��கிேறா�. ேகாமி�டாD(ட.� ஏைனய 
க�சிக'ட.� இைண8$ ஒ0 ம�கG ஜனநாயக அரைச நி*வ 
வ�0��கிேறா�. அ"$ட ய�பா.�ெகதிராக எDகG ?த8திர� 
ேபாரா�ட"ைத நடா"த வ�0��கிேறா�. 
 
காண�� பDகீ) ப�றி  
 
பா� அ 1936 ஜுைல 19  
 
2ேனா :  
 

ய�பான ய ஏகாதிப"திய"$�( எதிரான ேபாரா�ட"தி ப�� �ர�சிய� 
தைலயாய உGநா�)� கடைம எ$? 
 
மாேவா : 
 

ப+�]வா � ஜனநாயக (ணா�ச"ைத� ெகா�ட சீன��ர�சி 
காண��ப�ர>சிைனைய மOள>ச,ெச�த� 
 

(காண�> சீ�"தி0"த�) எ* கடைமையேய =தலாவ$ கடைமயாக� 
ெகா�)Gள$. சீனாவ�� இ* காண��பDகீ) நிைலைம ப�றிய 
வ�பரDகைள� பா��(�ேபா$ கிராமிய (காண�>) சீ�"தி0"த"தி அவசர 
அவசிய"ைத� ப�றி ஓரள: வ�ளDகி� ெகாGளலா�. ேதசிய� 
�ர�சிய�ேபா$ ேகாமி டாDகி வ�வசாய�கG (Qவ� ெசயலாளனாக 
நா இ08ேத. 21 மாகாணDகள L� �Gள  வ�பர மதி�ப<�)�(� 
ெபா*�பாக:� நா இ08ேத. 
 

எDக'ைடய ஆ�: ஆ>ச,ய�பட"த�கதான ச, சமன�ற நிைலைம 
எ)"$�கா�3ய$. கிராமிய ம�க� ெதாைகய�� 70 வ�Q�கா�3ன� ஏைழ 
வ�வசாய�களாக:� ("தைக�(� கம� ெச�பவ�களாக:� மOG 
("தைக�;(� கம� ெச�பவ�களாக:� வ�வசாய";;; ெதாழிலாள களாக:� 
உGளன�. ஏற"தாழ 20 வ�Q�கா�3ன� தDகG ெசா8த நில"தி� தாDகேள 
உQ$ பயப)"$� ந)"தர வ�வசாய�களாக உGளன�. ெகாGைள வ�3 
வாD(ேவா0� நில�ப�ர��க'� ம�க� ெதாைகய�� 10 

வ�Q�கா�3னராவ�. இ8த� R�ட"தி� பண�கார வ�வசாய�க'� 
இரா[வவாதிக'�, வ, ேசக,�ேபா� ேபாற ஊைர 
ெகாGைளய3�ேபா0� அடD(வ�. 
 

பண�கார வ�வசாய�கG, நில�ப�ர��கG, ெகாGைள வ�3 வாD(ேவாைர 
உGளட�கிய 10 வ�Q�கா) ம�க� ெதாைகய�னன� வ�வசாய காண�pகள � 
70 வ�Q�கா) காண�கைள த�வச� ெசா8தமாக ைவ"$Gளன�. 12இ� 
இ08$ 15 வ�Q�கா) காண�கள � ம"தியதர வ�வசாய�கG வச� உGளன. 
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ம�க� ெதாைகய�� 70 வ�Q�கா�3னரான ஏைழ வ�வசாய�கG, ("தைக, மOG 
("தைக வ�வசாய�கG, வ�வசாய" ெதாழிலாள�கG வச� 10 =த� 15 

வ�Q�கா) வ�வசாய� காண�கேள உGளன. ஏகாதிப"தியவாதிகG, ேமேல 
(றி�ப��ட 10 வ�Q�கா�3னரான நில�பர���கG, சீன� ெகாGைள 
லாபம3�ேபா� ஆகிய இர�) அட�(=ைறயாள�கள னாேலேய 
ப�ரதானமாக சீன��ர�சி உ0வாகிய$. ஆகேவ ஜனநாயக�, காண�> 
சீ�தி0"த� ஏகாதிப"திய"$�( எதிரான ேபா� ஆகிய எDக'ைடய �திய 
ேகா,�ைககள � நா� (நா�3) ம�க� ெதாைகய�� 10 வ�Q�கா�)�(� 
(ைற8;தவ�கள ைடேய எதி��க�ப)கிேறா� எ* நா� Rறி�ெகாGள 
=3P�. உ�ைமய�� இவ�கள  எ�ண��ைக 10 வ�Q�கா)� ம�)ேம 
இ0�(�. ஏெனறா�  

க�ய+ன 2��� எதி��� ஒ�ப8த�;�� எற R�)" தி�ட"தி கீI தDகG 
ெசா8த ம�கைளேய அ3ைம�ப)"$வத�காக, ய�பா.ட இைணய இ8த 
எ�ண��ைக�(� R)தலான சீன�கG கா�3� ெகா)�பவ�களாக 
மாறமா�டா�கG. 
 
2ேனா : 
 

ஐ�கிய =னண�ய� நலைன� க0"தி� ெகா�) ேசாவ�ய" 
நைட=ைற" தி�டDகள LGள ஏைனய வ�டயDகைள 
ஒ"திைவ"தி0�ப$ேபால காண� மOG பDகீ�ைடP� தாமத�ப)"$வ$ 
சா"திய�படாதா? 
 
மாேவா : 
 

நில�ப�ர��கள  ெப08ேதா�டDகைள� பறி=த� ெச�யா$, வ�வசாய 
ச4க"தி ப�ரதான ஜனநாயக ேகா,�ைகக'� நிைறேவ�றா$ ேதசிய 
வ�)தைல�கான ெவ�றிகரமான �ர�சிகர� ேபாரா�;ட"ைத 
=ென)�பத�( ஒ0 பர8$ப�ட ெவ(ஜன அ3�பைட� க�டைம�ைப 
உ0வா�(வ$ இயலாத கா,ய�. ேதசிய� (றி�ேகா'�கான 
வ�வசாய�கள  ஆதரைவ ெவெற)�பத�( காண� ப�ர>சிைன மOதான 
அவ�கள$ ேகா,�ைகைய நிைறேவ�*வ$ அ"தியாவசியமானதா(�. 
 
2ேனா : 
 

எQ"தறிவ�ைம ப�றிய ெகாGைக ச�ப8தமாக ஒ0 ?0�கமான 
அறி�ைக த0வ T�களா? 
 
க�வ� ல"தT எQ"திலான சீனெமாழி  
 
மாேவா :  
 

எQ"தறிவ�ைம� ப�ர>சிைனைய� ெபா*"தவைர ெவ( ஜனDகள  
ெபா0ளாதார கலா>சார" தராதர"ைத உய�"த உ�ைமய�ேலேய 
வ�0��� ஒ0 ம�கG அர?�( இ$ ஒ0 க3னமான கடைமய�ல. 
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கியா�சிய�� எQ"தறிவ�ைமைய அக�*வத�கான எDகG சDக�, க�வ� 
ஆைணயாள, தைலைமய�� ஆ>ச,�பட"த�க ெவ�றிகைள� 
ெப�*Gள$. இ$ ஒMெவா0 கிராம"திL� இள� மாணவ�கG இள� 
க�ய+ன 2)கG ெகா�ட (Q�கைள அைம"$ அ8த� கிராமDகள LGள 
ெகா�ட (Q�கைள அைம"$ அ8த� கிராமDகள LGள 
ஒMெவா0வ0�(� எQத:� வாசி�க:� க�*�ெகா)"$Gள$. இ8த 
ெவ(ஜன� க�வ� நிைலயDகG; ��*�கண�கி� வ�வசாய�களா� 
நி*வ�ப�) உ�சாக� மி�க க�ய+ன 2� இைளஞ�கG க�வ� 
ேபாதி�க�ப)கிற$. அ8த இைளஞ�கG எMவ�த வ0வாையP� 
இலவசமாக அ8த� பண��( மன=வ8$ அள �கிறன�. 4* அ�ல$ 
நா( வ0டDக'�(� ப�� கியாசி ேசாவ�ய" மாகாண"திLGள 
வ�வசாய�க'�( பல �* சீன எQ"$�கG ெத,8தி0�(�. அத 4ல� 
அவ�கG சாதாரண ��கைளP�, ெசா�ெபாழி:கைளP�, எDகG 
ெச�தி"தாGகைளP� ஏைனய ப�ர?ரDகைளP� ப3�க =3P�. 
 

இ$ ப�றிய �Gள வ�பரDகG �ெந)� பயண"தி�� ேபா$ 
ெதாைல8$வ��டன. ஆனா� இர�டாவ$ அைன"$ ேசாவ�ய" 
காDகிரசி =பாக சம��ப��க�ப�ட என$ அறி�ைகய�� 
க�வ�"$ைறய�� ஏ�ப�)Gள =ேன�ற� ப�றிய =Q வ�பரDக'� 
உGளன. ம�கG ெவ(ஜன� க�வ� இய�க� ேசாவ�ய"$களா� ேபண�ப�ட 
=ைறைமயான பாடசாைலகG ஆகிய இ0ப(திகள L� ஏ�ப�ட 
=ேன�ற� இ8த அறி�ைகய�� அடDகிPGள$. 
 

ெஷசி, கா? ஆகிய இடDகள L� எQ"தறிவ�ைமைய 
அக�*வத�கான ஒ0 சDக� நி*வ�ப�)Gள$. இ8த மாகாணDகள  
கலாசார" தராதர� =� கியாDசிைய வ�ட ெவ( (ைறவாக இ08த$. 

அ"ேதா) க�வ�"$ைறய�� ெப0� பண�கG இD( இ.� எDகைள 
எதி�ேநா�கிPGள எQ"தறிவ�ைமைய ஒழி"$�க�)வைத 
வ�ைர:ப)"$=கமாக இD( நாDகG சி ெவ "? (ல"தT 
எQ"$�கள லான சீன ெமாழி) ைவ� ப,ேசாதி"$� ெகா�30�கிேறா�. 

த�ேபா$ இ8த =ைற எDகG க�சி� பாடசாைல க�ய+ன 2� இரா[வ� 
பாடசாைல, ெசKேசைன ஆகியவ�றி� பயப)"த�ப)கிறன 
�'�ைசனா ெட�லி நிய+2�� நாள தழி வ�ேசட ப(தி ஒறிL� இ$ 
பயப)கிற$. எQ"தறிவ�ைமைய அக�*வதி� ல"தT 
எQ"$�கள  பயபா) ஒ0 ந�ல க0வ�யாக உத:கிற$. சீன 
எQ"$�கG க�*�ெகாGவத�( மிக:� சிரமமான எQ"$�கG ஆதலா� 
ஆர�ப நிைல எQ"$கG அ�ல$ இல(வான ேபாதைன ெகா�ட ஒ0 
சிற8த நைட=ைறய� 4லமாக� Rட ஒ0 உ�ைமயான வ�ைள 
திறமி�க ெசா�வள"ைத ம�கள ட� ஏ�ப)"த=3யவ��ைல. த�ேபாேதா 
அ�ல$ ப��கால"திேலா ெவ( ஜனDகG =Q ைமயாக� பDகள ��> 
ெச�ய�R3ய ஒ0 ச4க> கலா>சார"ைத உ0வா�க ேவ�)மானா� 
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நாDகG சீன எQ"$�கைள =Qைமயாக� ைகவ�டேவ�3ய�0�(� 
எ* ந��கிேறா�. நாDகG இ�ேபா$ ல"தT எQ"$�கைள� 
பரவலாக� பயப)"$கிேறா�. இைத நாDகG ெதாட�8$ 4* 
வ0டDக'�(� கைட�ப�3�ேபாமானா� எQ"தறிவ�ைம� ப�ர>சிைன 
ெப0மள:�( அக�ற�ப�)வ�)�. 
 

கீேழ வ0பைவ 1939 ஆ� ஆ�)> ெச�வ�ய�� Rற�ப�டவ�றிலி08$ 
எQத�ப�ட ப(திகG. இைவ சீனா:�( ெவள ேய ஒ0 ேபா$� 
ப�ர?,�க�படவ��ைல. 
 
நாDகG ஒ0ேபா$� �சீ�தி0"தவாதிகG�� அ�ல� 
 
2ேனா : 
 

சீன� க�ய+ன 2� க�சி, வ��க� ேபாரா�ட"ைத வலிP*"$� தன$ 
ப�ரசார"ைத� ைகவ��) வ��ட$. ேசாவ�ய"$�கைளP� ைகவ��)வ��ட$. 

ேகாமி�டாD க�சிய�ன$� ேகாமி�டாD அரசின$� தைலைம"$வ"ைத 
ஏ�*�ெகா�)வ��ட$. சா மி ? ஐ (டா�ட� ? யா� ெசன  
ம�கG ப�றிய 3 ெகாGைககG) ஐ ஏ�*�ெகா�)வ��ட$ =தலாள "$வ 
வாதிகள ன$� நில�ப�ர��கள ன$� ெசா"$�கைள� பறி=த� ெச�வைத 
நி*"தி வ��ட$ ேகாமி�டாD ப(திகள � 2தாபன� பண�கைளP� 
ப�ர>சார ேவைலகைளP� (ெவள � பைடயாக>) ெச�வைத நி*"திவ��ட$. 

சீன� க�ய+ன 2�)கG த�ேபா$ ச4க� �ர�சியாள�கG அ�ல. 

ெவ*மேன சீ�தி0"தவாதிகG நைட=ைறகள L� இல�சியDகள L� 
அவ�கG ப+�]வா�கG தா எப$ ெப0�பாலான ம�கG த�ேபா$ 
க0$கிறன�. இ$ ப�றி" தDகG க0"$ என? 
 

நாDகG எ�ேபா$ேம ச4க� �ர�சியாள�கG தா. நாDகG ஒ0ேபா$� 
சீ�தி0"தவாதிகG அ�ல�. நாDகG ஒ0ேபா$� சீ�தி0"தவாதிகG அ�ல�. 

சீன���சிய� ேகா�பா�3� இர�) ப�ரதான இல�(கG உGளன. 

=தலாவ$ இல�(, ஒ0 ேதசிய ஜனநாயக� �ர�சி�கான பண�கைள 
நிைறேவ�*வைதP� ஒ0 அ�சமாக� ெகா�)Gள$. இர�டாவ$ 
ச4க��ர�சி. இர�டாவ$ அ�ச� க�;டாய� சாதி�க�படேவ�)�. 

=Qைமயாக> சாதி�க�படேவ�)�. த�ேபா$ �ர�சி, தன$ இல�(கள � 
ேதசிய, ஜனநாயக அ�சDகைள� ெகா�)Gள$. ஆனா� ஒ0 (றி�ப��ட 
காலக�ட"$�(� ப�� அ$ ச4க� �ர�சியாக மா�ற�ப)�. சீன� �ர�சி� 
ேகா�பா�3 ச4க� �ர�சிகர அ�ச� த�ேபா$Gள �உ0வாவ$�� எற 
நிைலய�லி08த �நிைலெப*வ$�� எற நிைல�( மா�றமைடP� - 

த�ேபாைதய க�ட"தி� எDகG பண�கG ேதா�வ�ய�� =3வைட8தா� 
ச4க� �ர�சி�கான வ�ைரவான வா����கG இ�லா$ ேபா�வ�)�. 

 
=றிய3��" தா�(தL�கான தயா� நிைல 
 
2ேனா : 
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�நT�டகால இQ"த3�ேபா��� எற உDக'ைடய ேகா�பா�3ப3 
த�ேபா$ சீன�கள  எதி��� நிைல எ8த� க�ட"தி� உGள$. இ8த� 
க�ட� =�)�க�ைட நிைலைய அைட8$ வ��டதா? 
 
மாேவா : 
 

ஆ� ேபா� ஒ0 =�ைட�க�ைட நிைலய��தா உGள$. ஆனா� இதி� 
சில தைகைமகG உGளன. �திய ச�வேதச =ைறய� @Iநிைலய� கீI 
ய�பான ய, நிைலைம ெவ( சிரமமானதாக ஆகி� ெகா�30�(� 
@Iநிைலய��, அேத ேவைள சீனா அவ�க'ட சமாதான"ைத� 
ேகாரமா�டா$ எற நிைலைமய��, ேபா� ஒ0 =�ைட�க�ைட 
நிைலய��தா உGள$. (எDகைள� ெபா*"த வைர) இத ெபா0G 
=றிய3��" தா�(தL�(" தயாராகேவ�)� எபேதயா(�. 
ராஜி � ேசாவ�ய" ஒ�ப8த� ப�றி :- 
 
2ேனா : 
 

ேசாவ�ய" - ெஜ�ம ஒ�ப8த� ைக>சா"தான$ ப�றிய உDகG 
க0"$�கைள� ப3"ேத. ஐேரா�ப�ய P"த"தி.G ேசாவ�ய" ஒறிய� 
இQ�க�ப)வ�கான சா"திய�R* இ�ைல நTDகG க0$கிறா� ேபால 
ெத,கிற$. நாஜி ெஜ�மன  ெவ�றிைய ெந0�கமா� ேபால" 
ேதாறினாL�Rட, தா தா�க�படாதவைர ேசாவ�ய" ஒறிய� 
ெதாட�8$ ந)நிைல வகி�(� எ* நTDகG க0$கிறT�களா? 
மாேவா. 
 

ேசாவ�ய" ஒறிய� இ8த P"த"தி� பDேக�கா$ ஏெனறா� இ0 
ப(திய�ன0ேம ஏகாதிப"தியவாதிகG. இ$ ெவ*மேன ெகாGைளய�கள  
P"த�. இ0ப(திய�L� நியாய� நTதி இ�ைல. இ0ப(திய�ன0� வL> 
சமநிைலைய" தDகG ப�க� ெப�*�ெகாGள� ேபாரா)கிறன�. 

இ0ப(திய�ன0ேம ப�ைழயானவ�கG. இ"தைகய P"த"தி� ேசாவ�ய" 
ஒறிய� ஈ)படா$ அ$ ந)நிைலேய வகி�(�, த�ேபாைதய ஐேரா�ப�ய 
P"த"தி =3ைவ� ெபா*"தவைர ெவ�றிெப�ற வ�லரசா� (அ$ 
ெஜ�மன யாக இ08தாL� ச,, இDகிலா8தாக இ08தாL� ச,) தன�( 
ஏ�பட�R3ய அ>?*"த� ப�றி� பய�படமா�டா$. எ�ேபாதாவ$ 
ேசாவ�ய" ஒறிய� தா�க�ப�டா� அத�(� ப�ேவ* நா)கள ன$� 
ஆதர: இ0�(�. அ"ேதா), காலன "$வ அைர� காலன "$வ நா)கள  
ேதசிய சி*பாைம ம�கள  ஆதர: கிைட�(�. 
 
ஹி�ல0டனான ேசாவ�ய" ெபா0ளாதார  
ஒ"$ைழ��� ப�றி :- 
 

நா =னதாகேவ, மாேவா பா�ைவய�)வத�காக எQத�ப�ட 
ேகGவ�கள  நT�ட ப�3ய� ஒைற� ெகா)"தி08ேத. இ8த� 

Page 84 of 88�லக�:

3/14/2008http://noolaham.net/project/04/378/378.htm

RangaRakes tamilnavarasam.com



க�ட"தி� இ8த� ப�3யL�( அ�பா�ப�ட ஒ0 ேகG;;;வ�ைய� 
ேக�ேட. ப�,"தான யா, ப�ரா2 ஆகியநா)கைள� ேபாேற 
ெஜ�மன P� ஒ0 ஏகாதிப"திய நாெடா;றா�, ர]யாவ�� பா,ய அள: 
ேசமி�பாக உGள எ�ெண� ஏைனய P"த 4லகDகைள ெஜ�மன �( 
ெகா)"$ உத:� அள:�( ெஜ�மன ய� ஏகாதிப"திய $ண�கர 
நடவ3�ைககள � ஏ ேசாவ�ய" ஒறிய� பD( ப�றேவ�)� எ* 
ேக�ேட. சா�காலின � ய�பா.�( எ�ெண� வய�கைள, ர]யா ஏ 
ெதாட�8$ ("தைக�( வ�ட ேவ�)� அ�ல$ ய�பா.�( மO 
ப�3�(� உ,ைமகைள வழDகேவ�)�? மOப�3 உ,ைம ய�பா.�( ஒ0 
ெப,ய ெசா"தாக இ0�பேதா) அ$ ெப0மள: மOகைள ஏ�*மதி ெச�$ 
அத 4ல� அ8நிய நா)கள � =தலO)கைள> ெச�$ அ8த� பண"ைத 
ெவ3ம08$� ெபா0�கைள வாDக� பயப)"$கிற$. அத4ல� 
அைத� காலன "$வ நாடான சீனாவ� ேதசிய வ�)தைல இய�க"$�( 
எதிராக ஒ0 ெகாGைள� கார ஏகாதிப"திய P"த"ைத அ$ நட"$கிற$. 

 

இ$ மிக:� சி�கலான ஒ0 ேகGவ� எ* மாேவா பதிலள "தா�. இ8த� 
ெகாGைகய� =3ைவ ஒ0வ� கா[�வைர இத�(� பதிலள �க 
=3யா$ எறா�. எ8த அ3�பைடய� கீI ேசாவ�ய" ஒறிய� 
ய�பா.�( எ�ெண� வ��பைன ெச�கிற$. எப$ தன�(" 
ெதள வாகவ��ைல எ* அவ� Rறினா�. ெஜ�மன �ேகா P"த 
தளவாடDகG எதைனP� வ��பைன ெச�யவ��ைல. சாதாரண 
வ��க"ைத� ேப[வ$ அ8த நா�ைட P"த"தி பDகாள யாக 
ஆ�கவ��ைல. 
 

த�ேபாைதய நவ Tன P"த"தி�, ஒ0 ச�ைடய�)� நா�)�( � அத 
டாDகிக'�(� வ�மானD;;க'�(� எ,ெபா0G வ��பத�(� 
டாD;;கிகைளP� வ�மானDகைளPேம ேநர3யாக வ��பத�(� இைடய�� 
ஏ$� வ�"தியாச� இ0�கிறதா எற நா ேக�ேட. P"த"$�கான 
4ல� ெபா0�கைள அெம,�க ய�பா.�( ப"திய� பைடெய)���( 
அெம,�கா:� ஒ0 பDகாள யாக� Rற�ப)கிற$. இேத வைகயான P"த 
4ல�ெபா0�கைள ய�பா.�(� ெஜ�மன �(� வழD(� ேசாவ�ய" 
ஒறிய� @ ஐேரா�பாவ�� ெஜ�மன ய� ஏகாதிப"திய P"த"திL�, 

ஆசியாவ�� ய�பான  P"த"திL� பDகாள ய�ல எ* எ�ப3� 
Rற=3P�. 
 

P"த 4ல� ெபா0�கG வ��க"தி�(�, P"த தளவாடDகG 
வ��க"$�;(மிைடேய அதிக ேவ�*ைம இ�ைல எ* மாேவா ஒ"$� 
ெகா�டா�. இதி� க0"$�ெக)�க ேவ�3ய வ�டய� எனெவறா� 
இ�ேபா$ ேகGவ��(,யதாக உGள இ8த நா) உ�ைமய�ேலேய 
வ�)தைல�கான �ர�சிகர P"தDக'�( ஆதர: த0கிறதா? ஒறிய� 
யா� ப�க� நி�கிற$ எப$ ேகGவ��கிடமி�லாத ெதள வான வ�டயேம. 

1925 � 27 ஆ� ஆ�)க'�( இைடேய சீனாவ�� இட� ெப�ற �ர�சிகர� 
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ேபா�க'�( வ�ைன"திற.Gள உதவ�கைள ேசாவ�ய" ஒறிய� ெச�த$. 

2ெபய�.�(� சீனா:�(� அ$ த�ேபா$ உத:கிற$. ேசாவ�ய" 
ஒறிய� எ�ேபா$� நியாயமான �ர�சிகர� ேபா�கள  ப�கேம 
சா�8தி0�(�. ஆனா� ஏகாதிப"திய P"தDகள � யா� ப�க=� ேசரா$. 

அ"ேதா) ச�ைடய�)� எ8த� ப(திய�ன0ட.� அ$ வழைமயான 
வ�"தக"ைத� ேப[�. 
 
ேபால8$� ப�ர>சிைன ப�றி :- 
 
மாேவா : 
 

ேபால8$ மOதான நாஜி� பைடெய)�� ேசாவ�ய" ஒறிய"$�( இ8த� 
ப�ர>சிைனைய ஏ�ப)"திய$. நாஜி அட�( =ைற�( =Q�ேபால8$ 
ம�கைளP� இைரவாக வ�)வதா அ�ல$ கிழ�(� ேபால8;தி� உGள 
ேதசிய சி*பாைமய�னைர வ�)வ��பதா எபேத அ8த� ப�ர>சிைன. 

இர�டாவ$ ெசய�பா) நைட=ைறைய ேசாவ�ய" ஒறிய� 
ேத�8ெத)"த$. 
 

கிழ�(� ேபால8தி� 80 ல�ச� ைபேலா � ர]ய�கG, 30 ல�ச� 
உ�ேரான ய�கG வாQ� பா,ய ப�ரேதச� உGள$. இ8த� ப�ரா8திய�, 

ப�ெர2� - வ��ேடாD2� ஒ�ப8த"தி அ3�பைடய�� அத�( 
சமானமாக இைணய நாடாக ேசாவ�ய" ேசாஷலிச� (3யர?கள லி08$ 
வலி8$ ப�)Dகிெய)�க�ப�ட$. அ"ேதா) இ$ ப��ேபா�(வாத ேபால8$ 
அரசி ேமலாதி�க"தி கீI வ8$Gள$. இ* பலவ Tனமாகேவா 
இைணயநாடாகேவா இ�லாத ேசாவ�ய" ஒறிய� தன$ ெசா8த� 
ப�ரா8திய"ைத மOள எ)"$� ெகா�) அவ�கைள ?த8திர� ெபற 
ைவ"$Gள$. 
 
தன$ சக தைலவ�கைள மாேவா �கIகிறா� : 
 
பாேவா அ 1936 ஜுைல 25 
 

�ெந)� பயண��� ப�றிய தன$ வ�பர� (றி��க'�( ஒ0வைக 
=3:ைரயாக இ8த� பயண"தி ெவ�றிகரமான நிைறேவ�ற"தி�( 
க�சிய� �ச,யான தைலைம"$வ��� தா காரண� எ* மாேவா 
R*கிறா�. அ"ேதா) 18 ேதாழ�கைள தன யாக� ெபய� (றி�ப��) 
கா�)கிறா�. இ8தவ�டய� அவர$ ப�ரதான வ�பர�(றி���( சிறி$ 
வரலா�ைற" ெதாட��ைடய அ�கைற�(,ய வ�டயமாக இ0�பதா� அைத 
இD( த0கிேற. இ8த� ெபய�கைள எ8த வ,ைசய�� மாேவா த8தா� 
எப$ அMவள: அ�கைற�( உ,ய வ�டய� அ�ல. ஆனா� அ8த� 
ப�3யலி� இட�ெப�ற ெபய�கைள உைடயவ�;;கைள எதி�"$ மாேவா 
சமOப"தி� ேபாரா3னா�. எப$� அேதேபா* இ� ப�3யலி� இட� 
ெப�ேறாைர எதி�"$ மO�)� ேபாரா)வா� எப$� அ"$ட அவ�கG 
ெபய� இ�ப�3யலி� இ08$ அக�ற�ப)� எற உ�ைமதா க0"தி� 
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ெகாGள ேவ�3ய வ�டயமா(�. 
 
மாேவா : 
 

க�சிய�, ேதா�க3�க�பட =3யாத தைம�கான ம�ெறா0 காரண� 
மன த வளDகள  �ர�வ�கர க�சி ஊழிய�கள  சாதாரணமான திறைம, 

ைத,ய�, வ�?வாச� ஆகியைவ ஆ(�. ேதாழ�கG @ேட, வாDமிD ேலா �, 

@ எ லா�, ேபா(, வாD சியா சியாD, ெபD ேர ஹி வாய, ேலா மா, 

ெடD பா சியாD ய�D, ? ஹா�$D, ெச P, லி ப�யாM, சாD (ேவா 
ராM, சியா ேக அ"ேதா) �ர�சி�காக உய�ைர அள "த ேமL� பல 
தைலசிற8த ேதாழ�களாகிேயா� இதி� அடD(வா�. இவ�கG அைனவ0� 
ஒ0 இல�சிய"$�காக ஒ0வ0�ேக பண��,8$ ெசKேசைனையP� 
ேசாவ�ய" இய�க"ைதP� உ0வா�கி உGளன�. இவ�க'� இன வர 
இ0�பவ�க'� எDகைள இ*தி ெவ�றி�( அைழ"$> ெச�வா�கG. 

 

வரலா�* ஏ)கள � எQத�ப�ட சீன நா�3 3000 ஆ�) வரலா�றி� 
மாேவாவ� சாதைனகள � ெதா(�� ெப0�பாL� ஒ0 தன "$வ� 
ெக�டதா(�. ஏைனேயா� வ�வசாய�கள  =$கிNL (திைர சவா, 
ெச�$ பதவ��( வ8$வ��) அவ�கைள> சகதிய�ேல ைக கQவ�> 
ெசறி0�கிறன�. மாேவா அவ�கைள நிர8தரமாக" தைலநிமி�8$ 
நி�கைவ�க =ைன8தா�. அவ� ஒ0 சி8தைனவாதி ேபா�வ Tர�, 

அரசிய�வாதி, ேகா�பா�டாள�. கவ�ஞ�, வ�"வ" க�வ� உGளவ�. �ர�சிைய 
அழி�பவ� - உ0வா�(பவ� மன த (ல"தி 4 இ� ஒ0 பDகினைர� 
�QDகி எ)"$ ஏIைமய�� உழற அ8த வ�வசாய�கைள ஒ0 பல�மி�க 
நவ Tன இரா[வமா�கி நT�டகாலமாக� ப�ள:ப�)� கிட8த ஒ0 
சா�ரா>சிய"ைத உ0வா�;கிய ஒ0 இய�க"$�(" தைலைம தாDகியவ�. 

மாேவா ெச�Lப3யாக� R3ய சீன" ேதைவக'�(� 
அப�லாைஷக'�(� ஏ�றதாக ஒ0 சி8தைன� ேபா�ைக உ0வா�கி 
வழDகியவ� அவ�. பல ல�ச�கண�காேனா0�( வ�Kஞான ெதாழி�c�ப 
பய��சிையP� ெவ(ஜனDக'�( எQ"தறிைவP� ெகா�) வ8தவ� 
அவ�. நவ Tன"$வமான ெபா0ளாதார"$�( அ"திவாரமி�டா� அவ�. 

உலக"ைத ஆ�ட�R3ய அ[ச�திைய சீன�கள  ைகக'�(� ெகா�) 
வ8தவ�. அச� சீனாவ�� ?ய ெகௗரவ"ைத மO�)" த8தவ�. அவ�, சீனாவ� 
மOதான பய"தினாேலா அ�ல$ ப,வ�ர�க"தினாேலா சீனா:�( உலக 
ம,யாைதைய� ெப�*"த8தவ� அவ�. உலக"தி மிக ஏIைமயான மிக 
ஒ)�க�ப�ட ம�கைள �ர�சி ெச�ய"$ண�ய ைவ�(மள:�( ?ய 
ந�ப��ைகைய ஏ�ப)"தியவ� அவ�. அவர$ ெவ�றிகரமான வழி=ைறைய 
மா�ற =யறறவ�க'�( வ��)� ெகா)�க மாேவா ம*";;ததி� 
ஆ>ச,ய�ப)வத�( எ$:� இ�ைல. 
 

1970 3ச�ப,� மாேவா:ட ப<�கிDகி� உGள அவ� வ T�3� இ8த 
�லாசி,ய� அவ0ட 5 மண�"தியாலD;;கG உைரயா3னா�. மாேவா ந�ல 
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உட� நிைலய�� அ�ேபா$ இ08தா�. ஆனா� �ர�சிய� ெப*ேப*கG 
ப�றி அவ� த�ேபா$� �தி0�தியைட8தராக� காண�படவ��ைல. 
 

மி�� வ3வைம�� : தி. ேகாப�நா" (2007)

அ�ைமய மா�ற� : 2007
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