
கவுளழ ங்ககஷ் – செவ்யணக்கம் 

துணழச்ெல் நழக்க கன்டப் த்ளழக்ககனளயம், ெபகச் 

செனல்ளட்டளயநள  கவுளழ ங்ககஷ் சங்களூளழல் தது வீட்டயகக 05-09-

2017 இபவு சுட்டுக் சகளல்ப்ட்டளர்.  தழப்ட்ட பகனழல் அயயக்கு தழளழகள் 

னளகபனும் உண்டள ழல், களந்தழனடிகள் கள, நளற்யக் கயத்துக் 

சகளண்கடளயம் நதழக்கும் நளண்பும் நளனுட கனபம் உகடனயர்.  ழன்ர் 

சகளகக்கு ன் களபணம்? உண்கநகன உண்கநனளக ந்தப் பூச்சும் இன்ழ 

உபத்துச் செளல்லும் ‘ழநழர்ந்த ன்கட கர்சகளண்ட ளர்கய, ழத்தழல் 

னளர்க்கும் அஞ்ெளத சழகள் ’ சகளண்ட புதுகநப் சண்ணழனளர், செம்நளந்த 

த்தழளழக்ககனளர் ன்கத களபணம். 

 அயபது ளத்துகள் ஆளும் யர்க்கத்கத, ெபகக் சகளடுகநகன, 

அவதழககச் சுட்சடளழத்த.  குழப்ளக, கநன்கநனள யழகயகளந்தர் 

களற்ழன இந்து நதத் தத்துய யழளநழனங்கக தங்கள் கநளண்கந சுனத்தளல் 

தழளழத்து, நக்களுக்கு சயழயூட்டி இந்துத்துயள ன் களர்கயனழல் இன்கன 

நத்தழன ஆளும்யர்க்கம் ழகழ்த்தும் அடளயடிகக கபடினளகக் 

ககள்யழக்குள்ளக்கழளர்.  

 ெழந்தழக்கத் தூண்டுயதும் ககள்யழ ககட்தும் ன்ளல் அது ெளக்படீறளக 

இயந்தளலும், உளழகநககக் ககளளழன கநதழப் களபளழகளளலும் தண்டக 

ெளவு ஒன்யதளன்.  கயத்துகக படநளக்க ழகத்து ெழந்தகனளர்கழன் 

பச்கெ ழயத்தழ யழடுகழன்ர் படர்கள்.  அயர்கள் அழன நளட்டளர்கள், 

ெழந்தகனளர்கழன் கயத்துகள் அயர்கது உனழர் தழனளகத்தளக உபம் சற்ய 

யழடுகழன்; கர்ளடக ல்கக்குள் அகநந்த கவுளழ ங்ககஷ் கயத்துகள் 

இந்தழனள தளண்டி உகளயழ யழஸ்யயம் டுத்து யழட்டகத. ெழலுகயனழல் 

அகன, ெழகனழல் யழரநயந்தும் தண்டக தப படினளயழட்டளல், குயக்கு 

யமழனழல் சகளகனளழககக் கம் இக்கழயழடுகழன்ர். 



 1992 பதல் இன்யயகப இந்தழனளயழல் 33 த்தழளழக்ககனளர்கள் 

டுசகளகச் செய்னப்ட்டுள்ர்.  த்தழளழக்ககச் சுதந்தழபத் தபயளழகெனழல் 

136யது ளடளக இந்தழனள இயக்கழது ன்து ெகழப்ழன்கநக்கு அகடனளம்.  

த்தளண்டுகளுக்கு பன்ளக ெஃதர் லஸ்நழ குழப்ளக கடந்த ளன்கு 

ஆண்டுகழல் 20-08-2013ல் புகனழல் கபந்தழப தகளல்கர் (68), 16-02-2015 ல் 

ககளளப்பூளழல் ககளயழந்த் ன்ெளகப (82), 30-08-2015ல்  லஶப்ழனழல் 

ம்.ம்.கர்புர்க்கழ (77) இயர்ககத் சதளடர்ந்து இப்களது கவுளழ ங்ககஷ்.  

இயர்கள் ளல்யயகந ஒகப யககனழல் அகடனளம் சதளழனளத ர்களல் 

கநளட்டளர் கெக்கழழல் யந்து அயககனழயந்து ஒகப யககனள துப்ளக்கழனளல் 

ஒகப நளதழளழனளகச் சுட்டுக் சகளல்ப்ட்டியக்கழளர்கள். ஒய சகளகனளழயும் 

இதுயகப ழடிடயழல்க ன்து இது ன்கு தழட்டநழடப்ட்ட டுசகளக 

ன்கதக் களட்டுகழது.  ழவு டுத்தும் இந்துத்துயள அபெழனக, படச் 

ெடங்குககக் கடுகநனளக யழநர்ெழத்து ளதழ, ளட்டின்  கநகடகழல் கெழ, 

ெபக நளற்த்தழற்களக இந்ளல்யயம் ழற்கழன்ர்  ன்கத அகடனளம் 

அழந்து சுட்டுத் தள்ழனழயக்கழளர்கள், அகடனளம் சதளழனளதயர்கள்.  இப்களது 

அயர்கழன் களக்கபம் அகடனளபம் ஊயக்குத் சதளழகழதுதளக. இந்த 

ளல்யயம் இயர்ககப் களன்களயம் தநது யளழ்யழன் யெந்தங்கக—ெழய ெழய 

நகழழ்ச்ெழகக—ெபகத்தழற்களகத் துந்தயர்கள், இயதழனழல் உனழகபயும். 

 கர்ளடக ெபக அபெழனல் யபளற்ழல் ஒகப பற்களக்கு கநனம் 12ம் 

நூற்ளண்டின் ெயண்ணயம் அயபது (வீபகெயம் ன்னும்) லிங்களனத்து 

சழயுநளகும். உகழல் அகயயம் ெநம், உனர்வு தளழ்வு இல்க, உயய 

யமழளடு கயத யமழளடு இல்க ன்து அந்சழ.  ஆளல் ஒய களகட்டத்தழல் 

இந்து நதத்தழற்கு தழபள லிங்களனத்துகககன  இந்துநதம் தன்னுள் ககபத்துக் 

சகளண்டது.  ஆளலும் களகழனளயழன் கெளரலிெக் கயத்துகளலும் 

ெயண்ணளழன் சகளள்கககளலும் ளத்தளர் யூ ஆர் அந்த  பர்த்தழ, 

கர்புர்க்கழ, கவுளழனழன் தந்கத ழ. லிங்ககஷ் பதளகளர் நக்கள் நத்தழனழல் ழநத 



சயயப்க யழகதக்கும் இந்துத்துயத்கத தழர்த்தர்.  சகளக 

நழபட்டல்களுக்கும் தளக்குதல்களுக்கும் ஆளனழர். 

 தது தந்கதகனத் சதளடர்ந்து “கவுளழ லிங்ககஷ் த்தழளழகக” ன் கன்ட 

யளபளந்தழளழக்கு ஆெழளழனபளளர் கவுளழ.  ெபக வதழக்களக தலித்துகளுக்கு ஆதபயளக, 

அபசு ழர்யளகத் தயயகக தழர்ப்யபளக, அபெழன் க்றகட்டு தழர்ப்பு 

டயடிக்ககனளல் ளதழக்கப்ட்ட மங்குடினழ நக்களுக்கு ஆதபயளகச் 

செனல்ட்டளர்.  க்றகட்டுகள் ெபண் அகடன யமழயகுத்தளர்.  சயநளள் 

பயகழன் ெர்ச்கெக்குள்ள ’நளசதளய ளகன்’ ளயகக் கன்டத்தழல் 

சநளமழசனர்த்தழத்தளர். இந்துத்துயள குளக்களுக்கு தழபளக நக்களுக்கு 

யழமழப்புணர்வு ஊட்டிளர்.  இயபது ககடெழ தகனங்கம் இந்துத்துயள 

அகநப்புகள் ெபக ஊடகங்ககப் சளய்ககப் பப்வும், நதஇணக்கத்கதச் 

ெவர்குகக்கவும், ெபக அகநதழனழன்கநகன ற்டுத்தவும் ப்டிப் 

னன்டுத்துகழளர்கள் ன்கதத் கதளலுளழத்துக் களட்டினது.  களட்கடளரளப் 

பம் கமன டங்ககத் தழயத்தழ ஊடகங்கழல் சயழனழடுகழளர்கள். 

உதளபணநளக, ழகேழ ஆளும் நகளபளஷ்டிபள நகம சயள்க் களட்ெழகன 

சங்களூளழல் டந்ததளகச் ெழத்தளழத்து ழத்தளட்டத்தழல் ஈடுட்டர்.  இபண்டு 

டங்ககயும் சயழனழட்டு கவுளழ அம்ப்டுத்தழளர். நத்தழன அபெழற்கு 

ஆயட்டம் சுற்யம் சயழயய த்தழளழக்கககள் அபெழன் புள்ழயழயபங்ககச்  

ெளழளர்க்களது யளந்தழ டுக்கும் அயத்கத சயழக்சகளணர்ந்தளர். 

 இயற்ழன் யழகவு : பன்ய சகளகனளழகள், ள கதளட்டளக்கள், இபத்த 

சயள்த்தழல் 55 யனதள சநலிந்த, ககத்த, தழசனளய சண்நணழ. 

 சகளடுகந னளசதழல், இந்த படிகயக் சகளண்டளடின சகளடுநம் 

சகளண்கடளபளய் இந்துத்துயச் ெக்தழகள் கூத்தளடினதுதளன்.  நகபகநளகவும் 

கபடினளகவும் டுசகளககன ழனளனப்டுத்தழ ெபக ஊடகங்கழல் ளதுகழன் 

அயபம் அபங்ககயகழது. 



 ஆளலும் சகளககனக் கண்டித்து, சகளகனளழககச் ெட்டத்தழன் பன் 

ழயத்த யலியுயத்தழ ”ளன் கவுளழ” ளன் கவுளழ ன்ய ஒவ்சயளயயயம் 

தளகககக ந்தழனடி ளஸிெம் வீழ்க ன்ய உபத்து குபல் ளப்ழன யண்ணம் 

ல்ளனழபக்கணக்ககளர் சநளகுயர்த்தழச் சுடர் ந்தழனடித் தழபண்டர் ன்து 

ளம் ம்ழக்கக இமக்கத் கதகயனழல்க ன் ஆயதல் தயகழது. 

 அயபது அஞ்ெலிக் கூட்டத்தழல் தழய ககளளகழயஷ்ண களந்தழ கூழளர்,      

”களபளடுகயளர் நங்கழல் ன்சன்யம் யளழ்யபளகழயழட்டளர்  கவுளழ.  

அயகபப் களன் பற்களக்களர்ககப் ழன்யளங்கச் செய்யகத தழகபநகவு 

ெக்தழகழன் களக்கம்.  ஆளல் வதழக்களகப் களபளடுயர்கள் இந்தக் 

சகளகனளல் கநலும் உயதழ சற்ழயக்கழளர்கள் ன்கதகன கபயழளகத் 

தழபண்ட கண்ட பமக்கங்கள் டுத்துக் களட்டுகழன்”  

 கவுளழ ங்ககஷ் னநழனளதயர். சகளண்ட சகளள்ககக்களகச் ெழக செல்த் 

தனங்களதயர். ’உண்கநகன உள்டி உகுக்கு டுத்துகபத்தல்’ ன் 

சுனநளழனளகதயுள் த்தழளழக்ககனளளழன் சகளள்ககககன இயதழயகப 

உனர்த்தழப்ழடித்தயர். ”அச்ெம் தயழர்” ன்கதத் தது யளழ்யளல் நக்கு 

களதழத்தயர் கவுளழ. அயபது தழனளகத்தழற்குச் செலுத்தும் அஞ்ெலி ன்து ளம் 

அச்ெநற்ய யளழ்யதுதளன். 

 கல்புர்க்கழனழன் அஞ்ெலி ழகழ்யழல் தழய. பளஜ்கநளகன் களந்தழ சுயக்கநளகக் 

குழப்ழட்டளர்: “கஸ்தூரி பரவிடிருந்து அச்சற்று இருப்பது எவ்வரறு 

என்பதைக் கரந்ைிஜி கற்மமிந்ைரர்.  எனவவ கரந்ைிஜி நக்கும் வபரைித்ைரர் – 

’அச்சற்று எழுங்கள், அது ஒன்று ட்டுவ பரஸிசத்தை எைிர்க்கும் ஒவ 

வலிதரன ஆயுைம்’! ” 

 ளபம் கற்களம் அச்ெநற்ய இயக்க, கவுளழனழடநழயந்து.  கதளமழனர் கவுளழ 

ங்ககஷ் அயர்களுக்குச் செவ்யணக்கம்! 


