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ஷியாம்ஜி கிருஷ்ண ெர்மா 

ஷியாம்ஜி கிருஷ்ணெர்மா அக்டடாபர் 4, 1857ல் பிறந்தெர். இந்தியன் 

டசாசியாலஜிஸ்ட் எனும் புகழ்ொய்ந்த இதழை நடத்தியெர். ட ாம்ரூல் 

இயக்கத்ழத வகாண்டுவசன்றெர். வபரும் சமஸ்கிருத அறிஞர். ஆக்ஸ்டபார்ட் 
பட்டம் வபற்ற முதல் இந்தியர் - ஆக்ஸ்டபார்டில் பணியாற்றியெர் என்கிற 
வபருழம வபற்றெர். லண்டனில் 1900களின் வதாடக்க ஆண்டுகளில் 

இந்தியாெிலிருந்து லண்டனுக்கு ெரும் இழளஞர்களுக்கு தங்குமிடம் 

தந்திட்டெர். ெிடுதழலயின் டகாயில் என ெர்ணிக்கப்படும் அவ்ெடீ்டிற்கு 

இந்தியா  வுஸ் எனப் வபயரிட்டனர். வபரும் புரட்சிகர வபயர்களாக இன்று 

அறியப்படும் டமடம் காமா, மதன்லால் திங்கரா,  ர்தயாள், வசண்பகராமன் 

பிள்ழள, ெிடரந்திர சட்டடாபாத்யாய் என அழனெரும் இெரால் 

ஈர்க்கப்பட்டிருந்தனர். தாதாபாய் வநளடராஜி, திலகர், லாலாஜி, பிபின் 
சந்திரபால் சுடரந்திரநாத், காந்திஜி என பலரின் வதாடர்புகளுடன் இருந்தது 
அவ்ெில்லம். பல்டெறு நாடுகளின் ெிடுதழல புரட்சிகர தழலெர்களுடனும் 
அெர்கள் வதாடர்பில் இருந்தனர். 

 காங்கிரசின் மிதப்டபாக்குகளில் அதிருப்தி அழடந்த இளம் நண்பர்கள் பலர் 

ென்முழற மூலமாெது பிரிட்டிஷாழர ெிரட்டி சுயராஜ்யம் என நிழனத்தனர். 

தங்களது அழமதியான குடும்ப ொழ்க்ழக சுகங்கள் ஆகியெற்ழற தியாகம் 

வசய்ய சித்தமாயினர். உயிர்த்தியாகத்திற்கும் தீொந்திரெழத வகாடுழமக்கும் 

தயாராக இருந்தனர். 

 ஷியாம்ஜி டம மாதம் 1857ல் மாண்டெி எனும் ஊரில் பிறந்தார். மாண்டெி கட்ச் 

பகுதி குஜராத்தில் உள்ள துழறமுக ஊர். தார் பாழலென தட்பவெப்ப தாக்கம் 

வகாண்ட ஊர். கட்ச் பகுதி கலாச்சார மரபுகழள வகாண்டது. டசாம்நாத் உலகப்புகழ் 

ொய்ந்த டகாயில். ஊர் வகாண்டாடும் வதய்ெம் ஆநிழர டமய்க்கும் கிருஷ்ணன். 

ஷியாம்ஜி எனில் கருநிறம் வகாண்டெர் எனப்வபாருள்.  அங்கு பனசாலிகள் 

என்பார் ெிெசாயம்,  ெியாபாரம் வசய்து ெந்த பிரிெினர். ஷியாம்ஜி குடும்பம் 

மாண்டெியில் இருந்தாலும் தந்ழதயார் ெியாபாரம் வதாடர்பாக பம்பாயில் 

இருந்துெந்தார். குைந்ழத ஷியாம்ஜி தான் பிறந்த ஆண்டின்டபாடத தாழய 

இைந்தார்.  தாய்ெைி பாட்டியால் ெளர்க்கப்பட்டார். ஆரம்பக் கல்ெி  முடித்த 

பின்னர் உயர்நிழலப்பள்ளிக்கு புஜ் நகர் டபானார்.  அங்கு முதல் மாணெனாக 

ெந்தார். 

 ஆர்ய சமாஜின் ஈர்ப்பால் பிராமணியத்தின் தீங்கு தீழமகளிலிருந்து இந்து 

மதத்ழத ெிடுெிக்க சிலப்வபரியெர்கள் டபாராடி ெந்தனர். ெிஷ்ணு பரசுராம் 

சாஸ்திரி, மாதெதாஸ் ரகுநாத், கர்சந்தாஸ் முல்ஜி டபான்டறார் குைந்ழத மணம் 

எதிர்ப்பு, சதி ஒைிப்பு, தீண்டாழம ஒைிப்பு, கட்டாய ெிதழெக்டகாலம்  எதிர்ப்பு என 



டபாராடி ெந்தனர்.. புனா ெந்திருந்த சங்கராச்சாரியருடன் ெிதழெ மணம் ஏன் 

கூடாது என இெர்கள் டகள்ெி எழுப்பி ெிொதித்தனர்.. பிராமணர் அல்லாத 

மாணெர்களுக்கு நிதி உதெி வசய்து அெர்கழள உயர்த்துெது எனவும்  அெர்கள் 
வசயல்பட்டனர்.  

ஷியாம்ஜி நல்ல அறிொளி மாணென் என அறிந்த படராபகாரி மதுரதாஸ் லொஜி 
என்பார் அெழர பம்பாய்க்கு ெரெழைத்தார். ெில்சன் உயர்நிழலப்பள்ளியிலும் 

டசர்த்தார்.  பாடசாழலயில் சமஸ்கிருதம் கற்கவும் ஏற்பாடு வசய்தார். ெில்சன் 

பள்ளியிலும் ஷியாம்ஜி முதல் மாணெராக இருந்தார். அெருக்கு டசட் 

டகாகுல்தாஸ் கல்ெி ஊக்கத்வதாழக கிழடத்தது. அக்காலத்தில் வசல்ெந்தர்கள் 
ெடீ்டுப் பிள்ழளகள் படித்த எல்பின்ஸ்டன் பள்ளிக்கும் ஷியாம்ஜி வசன்றார். 

பணக்கார குடும்பத்தின் மாணெர்கள் சிலர் நண்பர்களாயினர். அப்படிப்பட்ட 

மாணெர் ஒருெரின் தமக்ழக பானுமதி என்பாழர 1875ல் அெருக்கு 

மணமுடித்தனர். 

இந்து மதத்தில் நிலவும் தீழமகழள சமூக குற்றங்களாக ஷியாம்ஜி உணர்ந்தார். 

1874ல் பம்பாய் ெந்த சுொமி தயானந்தழர அெர் சந்தித்தார். அெர்கள் இழடயில் 

உறவு பலப்படத் துெங்கியது. ஏபரல் 10, 1875ல் தயானந்தர் பம்பாயில் ஆர்ய சமாஜ் 

கிழளழயத் துெங்கினார். தயானந்தர் டபாலடெ மகாடதெ ரானடட, கர்னல் 

ஆல்காட், டமடம் பிளாெட்ஸ்கி ஆகிடயாரிடமும் அன்ழபப் வபற்றார் ஷியாம்ஜி.  
சாஸ்திரிகழள அெர்களது சமஸ்கிருதத்தால் ெழீ்த்து (Improve your Sanskrit- beat the 

Shastri with his own element with his own weapons..)  என ரானடட அெழர 

உற்சாகப்படுத்திெந்தார்  . 

ஷியாம்ஜி கிருஷ்ணெர்மா ெட இந்தியா, டமற்கு இந்தியா  பகுதிகளில் 
சுற்றுப்பயணம் டமற்வகாண்டார்.  சமூக சமய சீர்திருத்தங்கள் குறித்து 

உழரயாற்றினார். நாசிக் வசஷன்ஸ் நீதிபதி டகாபால்ராவ்  ரி என்பார் அெரின் 

சமஸ்கிருத உழரயக்டகட்டு ெியந்தார். வமாைி ஆற்றல் மிகச்சரியானதாக 
இருக்கிறது. அெர்  வபரிய அளெில் ெளர்ொர் என்றார். 

ஆக்ஸ்டபார்ட் பல்கழலகைக டபராசிரியர் டமானியர் ெில்லியம்ஸ் 1877ல் 

இந்தியா ெந்தார்.  18 ெயதிடலடய சமஸ்கிருத புலழமயுடன் இருந்த ஷியாம்ஜி 
குறித்து  அெர் ெியப்பழடந்தார். ஆக்ஸ்டபார்ட் ெரச்வசால்லி அழைப்பும் 

வகாடுத்தார். தயானந்தர் அெர்களின் ஒப்புதழலயும் வபற்று ஷியாம்ஜி 1879ல் 

அங்கு டசர்ந்தார்.. டமடம் பிளாெட்ஸ்கிக்கு ஏன் ஷியாம்ஜி டபாகிறார் - டமானியர் 

என்ன இெழரெிட ஆற்றல் வபற்றெரா என்கிற ெிமர்சனம் இருந்தது. ஷியாம்ஜி 
இங்கிலாந்து டபாக ெிரும்பியழத வதரிெித்திருந்தால் திடயாடசாபிகல் 

வசாழசட்டி மூலம் அெருக்கு ஏற்பாடு வசய்திருக்கலாம். கிழளழய அங்கு 

துெங்கியிருக்கலாம் என்றார். ஆல்காட்டும் ஷியாம்ஜிக்கு டமானியர் குறித்த 



ஜாக்கிரழத உணர்ழெ வெளிப்படுத்தி பண்டிட் என்கிற வபாறுப்புடன் 

இந்தியத்தன்ழம வகடாமல் ெருக என எழுதியிருந்தார். 

 1879ல் ஆக்ஸ்டபார்ட் ெந்த கிருஷ்ணா பல்லிடயால் கல்லூரியில் பட்டப்படிப்ழப 

முடித்தார். 1884ல் பார் கவுன்சிலில் பதிவு வபற்றார். சட்டப்படிப்பிற்காக அெர் 

கிடரக்க லத்தீன் வமாைிகழளக் கற்றார்.. பாணினி இலக்கணத்தில் அெழர 

மிஞ்சக்கூடியெர் எெருமில்ழல எனப் வபயர் வபற்றார். ஆக்ஸ்டபார்ட் பட்டம் 
வபற்ற முதல் இந்தியர் என்கிற வபருழம அெழரச் டசர்ந்தது. வமாைியியல் 
அறிஞராகவும் அெர் கருதப்படலானார். 

 ராயல் ஏசியாடிக் வசாழசட்டியில் Origin of writing in India  குறித்து 1881ல் அெர் 

ஆய்வு அறிக்ழக தந்தார். பிரிட்டிஷ் இந்தியாெின் வசயலர் அெழர வபர்லின் 

கீழைத்டதய மாநாட்டிற்கு அனுப்பினார். அங்கு sanskrit as a living language '  என்கிற 

ஆய்ழெ நல்கினார். பண்டித ரமாபாய் அெர்கள் அனுப்பியிருந்த சமஸ்கிருத 

உழரழயயும் அங்கு அெர் படித்தார். 1882ல் எம்பயர் கிளப் உறுப்பினராக 

ஷியாம்ஜி இழணத்துக் வகாள்ளப்பட்டார். முன்னாள் கெர்னர்கள், 

ழெஸ்ராய்கள், இராணுெ அதிகாரிகள்  அதில் உறுப்பினர்களாக இருந்தனர். 

1883ல் வஜர்மனியில் நடந்த கீழைத்டதய மாநாட்டிலும் அெர் பங்டகற்றார். 

இந்தியெியல் எனப்டபசிெந்த எெராலும் புறக்கணிக்க முடியாதெராக 

கிருஷ்ணெர்மா  உயர்ந்தார். 

 கார்ல் மார்க்ஸ், எங்வகல்ஸ் ஆகியவ்ர்களுடன் உடன்பட்டும் முரண்பட்டும்   

அெர்கள் காலத்திற்குப் பின்னர் ெளர்ந்து ெந்த ழ ண்ட்டமன் உடன் 

ஷியாம்ஜி கிருஷ்ணெர்மா பைக்கமானார். மார்க்சின் புதல்ெி எலியனார் 
ழ ண்ட்டமனுடன் வசயல்பட்டு ெந்தார். டமலும் பஸீ்லி, ஸ்ெின்னி 
டபான்றெர்களும் ஷியாம்ஜிக்கு பைக்கமாயினர். டபராசிரியர் பஸீ்லி மார்க்சின் 

நண்பராக இருந்தெர். வதாைிலாளர் இயக்கங்களில் வதாடர்புவகாண்டெர். 

அகிலத்தில் கூட்டங்களுக்கு தழலழம தாங்கியெர். ஸ்ெின்னி 
டசாசியாலஜிகல் வசாழசட்டி சார்ந்தெர். இருெரும் ஆக்ஸ்டபார்ட் பின்புலம் 

வகாண்டவ்ர்கள். வ ர்பர்ட் ஸ்வபன்சர் மீது ஷியாம்ஜிக்கு ஈர்ப்பு ஏற்பட்டது. 

ஷியாம்ஜி இங்கிலாந்தின் பிரதமர் கிளாட்ஸ்டடாழன சந்தித்த  

டபசக்கூடியெராகவும் இருந்தார். இந்தியாெின் ெயிற்றில் அடிப்பெர்கள் நீங்கள் 

என டநரடியாக  அெரிடம் கூறும் அளெிற்கு வெளிப்பழடயாக 
டபசக்கூடியெராக ஷியாம்ஜி இருந்தார். 

 தயானந்தர் அெர்களும் கிருஷ்ணா  பணம் சம்பாதிக்க மட்டுமா ொழ்க்ழக. அங்கு 

ராணிழய பார்த்தாயா? பாராளுமன்றத்திற்கு வசன்றாயா என ெினெினார் . 

இந்தியர்கள்தான் நல்லாட்சி தரமுடியும். அதுவும் சம்ஸ்தானங்கள் எழுந்து 

டபாராடி அழத வகாணரமுடியும் என தயானந்தர் டபசிெந்தார். ஷியாம்ஜியும் 



அவ்ொறு நடக்கடெண்டும் என ெிழைந்தார். இத்தாலி, வஜர்மனி 
ஒன்றுப்படுத்திக்வகாள்ள எவ்ொறு டபாராடி ெருகின்றன என அெர்களிடமிருந்து 
அனுபெத்ழத எடுத்துக்வகாள்ள ெிழைந்தார். 

1885ல் இந்தியா திரும்பிய ஷியாம்ஜி மத்திய இந்தியாெின் ரத்லம் சமஸ்தான 

திொனாக ரூ 700 சம்பளத்திற்கு அமர்த்தப்பட்டார். 1900 ெழர வதாடர்ந்து 

இருப்பதாக உறுதி தந்தால் சம்பளம் டமலும் அதிகரிக்கலாம் என ராஜா வசால்லி 
ெந்தார். ஆனால் டம 1888டலடய ஷியாம்ஜி உடல் சுகமில்லாமல் ராஜினாமா 

வசய்தார். அெருக்கு ராஜா  ரூ 32000 வகாடுத்தார். இன்று 25 லட்சத்திற்கு டமல் என 

கருதமுடியும். 

 சுொமி தயானந்தர் சீடராகி, அெரிடம் மனு ஸ்மிருதி கற்றெர் ராணா சஜ்ஜன் சிங். 
டமொர் அரசராக இருந்த அெர் 1886ல் மழறந்ததால் அெரின் மாமா படதசிங் 

அரசர் ஆனார். அெருக்கு ஷியாம்ஜி உதெி டதழெப்பட்டது. அங்கு திொன் ஆனார் 

ஷியாம்ஜி.  

1895ல் ஜூனாகட் ( குஜராத்) திொன் வபாறுப்ழப ெர்மா ஏற்றார். நொப் ரசூல்கான் 

நிர்ொகத்தில் கெனம் வசலுத்துெதில்ழல என்கிற குழறழய ஷியாமா அங்கு 
கண்டார். சமஸ்தானத்தில் நிர்ொகிகளுடன் முரண்பாடு ஏற்பட்டதால் ஷியாம்ஜி 
டிஸ்மிஸ் வசய்யப்பட்டார். இதில் பிரிட்டிஷ் நிர்ொகிகளுக்கும்  சம்பந்தம் 

இருந்ததாக ஷியாம்ஜி கருதினார். உதயப்பூரின் திொனாக ஆகிட ஷியாம்ஜி 
முயற்சித்தார். ஆனால் ஆங்கில அதிகாரி கர்னல் கர்சான் ழெலி அெர் 
ெரமுடியாமல் தடுத்துெிட்டார். பிரிட்டிஷ் ஆதரவு பத்திரிழககளில் அெருக்கு 
அெப்வபயர் ஏற்படுத்தும் வசய்திகழளயும் அெர் ெரெழைத்தார். திலகர் தனது 
பத்திரிழக மூலம் ஷியாமாழெ நியாயப்படுத்தி  வசய்திகள் வெளியிட்டார். 

 பிரிட்டிஷ் எதிர்ப்பிற்கு இனி சமஸ்தானங்கழள மட்டும் நம்பி பயனில்ழல  
என்கிற உண்ழம ஷியாம்ஜிக்கு புரியத்துெங்கியது. முன்னர் தர்பாரில் 
அரசர்க்டக வபரும் மரியாழத இருந்தது. பிரிட்டிஷ் அதிகாரிகள் பணிவுடன் 
மட்டுடம தர்பாரில் இருக்க முடிந்தது. அந்டதா இன்று தர்பார்கள் தண்டனிடத் 
வதாடங்கிெிட்டனடெ என கிருஷ்ணெர்மா டெதழன வகாண்டார். 

 1907ல் அெர் சமஸ்தானங்களுக்கு கீழ்கண்ட டகாரிக்ழககழள ழெத்தார். 
பிரிட்டிஷ் அதிகாரிகழள நியமிக்காதீர்- ெருமான ெரி என ஏதும் ெிதிக்காதீர்- 
சர்தார்- ஜாகிர்தார் பஞ்சாயத்துகளுக்கு பிரிட்டிஷ் அதிகாரி துழணழய 
நாடாதீர்- மக்களால் டதர்ந்வதடுக்கப்படும் அரசு கவுன்சில்கள் மூலம் சட்டம் 
இயற்றுெரீ். எளிதான ெரிெிதிப்பு, மக்கள் பிரதிநிதிகள் மூலம் சட்டம், 
பிரிட்டிஷாழர அழைக்காமல் நிலப்பிரச்சழனகழளத் தீர்த்தல் என்கிற மூன்று 
அடிப்பழடகழள பின்பற்ற டெண்டினார். 



 பிரிட்டிஷ் அதிகாரிகள் லண்டனிலும் இந்தியாெிலும் ஷியாம்ஜியின் 
சீர்திருத்தம் நழடமுழறக்கு ஒத்துெராது என ெிமர்சித்தனர். பிரிட்டிஷ் 
நிமித்தமாகடெ பல சமஸ்தானங்கள் வகாடுங்டகால் ஆட்சி நடத்த 
டெண்டியிருக்கிறது என ஷியாம்ஜி பதிலடி தந்தார். வகாழளயர்கள்தான் 
தங்கள் வகாள்ழளக்காக வசல்ெம் ஓரிடத்தில் குெிந்து கிடக்க ெிரும்புெர். 
பரெலாக வசல்ெம் பிரிந்து கிடந்தால் வகாள்ழளயர்க்கு அது எளிதான 
டெழலயாக இருக்காது என பிரிட்டிஷாழர சாடினார் ஷியாம்ஜி. 

மகராஜா சாயாயி ராவ் வகய்க்ொர் முற்டபாக்காக டபசிெருகிறார் என அறிந்த 

ஷியாம்ஜி அெர் இந்திய டதசிய காங்கிரஸ் தழலழமழய எடுக்கலாம் என்றார். 

திலகருடன் சமஸ்தானங்கள் டசர்ந்து பணியாற்றினால் சக்திமிக்க இயக்கம் 

உருொகும் என்ற ஆடலாசழனழய நல்கினார்.  ஷியாம்ஜியால் படராடா 

கல்லூரியில் அரெிந்தர் டெழலக்கு டசரமுடிந்தது. 
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1896-97ல் புனா வபரும் பிடளக்கால் பாதிக்கப்பட்டது. ொல்டர் சார்லஸ் ராண்ட் 
ஐ சி எஸ் வபாறுப்பில் கமிட்டி ஒன்ழற அழமத்தனர். பிரிட்டிஷ் அதிகாரிகள் 
உத்தரெில் ெடீு புகுந்து மக்கள் சித்திரெழதக்கு ஆளாக்கப்பட்டனர். வபண்கள் 
மானபங்கப்படுத்தப்பட்டனர். ெடீ்டில் இருந்த கடவுள் உருெங்கள், பூழஜ 
சாமான்கள் தூக்கி எறியப்பட்டன. ெிக்டடாரியா ராணி பதெிடயற்ற நாளின் 
ழடமண்ட் ஜூப்லி வகாண்டாட்டம் ஜூன் 22 1897ல் நடந்தது. அதில் பங்டகற்று 
திரும்பிக் வகாண்டிருந்த ராண்ட் மற்றும் அெரின் காப்பாளர் அவயவரஸ்ட் 
ஆகிடயார் சுடப்பட்டனர். இக்குற்ற வசயலுக்காக புடன அருகில் உள்ள சாப்பா 
எனும் கிராமம் சார்ந்த சடகாதரர்கள் தாடமாதர்  ரி, பாலகிருஷ்ண  ரி 
ஆகிடயார் மீது ெைக்கு பதிொகி அெர்கள் தூக்கிலிடப்பட்டனர். 

திலகர் டகசரி பத்திரிழகயில் ராண்ட் நிர்ொகத்தின் டமாசமான வசயல்கழள 
கண்டித்து எழுதினார். திலகரும் இதன் காரணமாக ழகது வசய்யப்பட்டார். 18 
மாத காெலில் ழெக்கப்பட்டார். ஷியாம்ஜி அதிர்ச்சியுற்றார். இந்தியாெில் 
இருந்துவகாண்டு டபாராட முடியுமா என்கிற டகள்ெி அெழர வதாந்தரவு 
வசய்தது. லண்டன் வசல்ெது என முடிவும் எடுத்தார் . 10 ஆண்டுகள் கைித்த 
பதிெில்  It is folly for a man to allow himself to be arrested by an unsympathetic Govt and 

thus be deprived of action when by anticipating matters he can avoid such events. Just 10 
yeras ago when our friend Mr B G Tilak and Nathu brothers were arrested, we decided to 
leave India and settle in England". இரக்கமில்லாத அரசாங்கத்திடம் ழகதாகிெிட்டு 
தமது நடெடிக்கழககழள முடக்கிக் வகாள்ெது என்பழத அெர் மனம் 
ஏற்கெில்ழல. 

Herbert Spencer அெர்களின் Rationalism  அப்டபாது லண்டனில் வசல்ொக்கு 
வபறத்துெங்கியது. அழனத்துெழக வகாடுழமகழளயும் கண்டித்து ெந்த அெர் 
டசாசியாலஜி ஆய்வுகழளயும் டமம்படுத்தி ெந்தார்.  Radical Rationalists என்ற 
குழுெினருடன்  லண்டனில் ஷியாமாஜிக்கு வதாடர்பு ஏற்பட்டது.  Right to 
freedom of Opinion  என்பதற்காக அக்குழு டபாராடிக்வகாண்டிருந்தது. 1899 டபாயர் 
யுத்தம் தருணத்தில் பிரிட்டிஷ் அரசு வதனாப்பிரிக்கா டிரான்ஸ்ொல் மீது 
நடத்திய தாக்குதழல ஷியாம்ஜி கண்டித்தார். வதன்னாப்பிரிக்காெில் காந்தி 
டபான்றெர்கள் ஏகாதிபத்தியத்திற்கு உதெியிருக்கக்கூடாது என ெிமர்சித்தார். 

 1903ல் தனது ’ெிடுதழல- பகுத்தறிவு’ கருத்துக்கழள வ ர்வபர்ட் 
ஸ்வபன்சரிடம் டநரிழடயாக ஷியாம்ஜி பகிர்ந்துவகாண்டார். ஆனால் அெரின் 
பிராஜக்ழட ஏற்பதற்கு முன்னடர ஸ்வபன்சர் டிசம்பர் 1903ல் இயற்ழக 



அழடந்தார். ஆக்ஸ்டபார்டில் அெரின் நிழனவு வசாற்வபாைிவு அறக்கட்டழள 
ஒன்ழற நிறுெ 1000 பவுண்டுகள் நன்வகாழடழய ஷியாம்ஜி ெைங்கினார். 
அெரது முதலாம் ஆண்டு நிழனவு தினத்தில் இந்திய மாணெர்களுக்கு 
உதவும் ஸ்காலர்சிப் திட்டம் ஒன்ழறயும் அறிெித்தார். இங்கிலாந்து 
கல்ெிக்கு ெரும் இந்திய மாணெர் ஒவ்வொருெருக்கும் பயண 
உதெித்வதாழகயாக ரு 2000 அளிப்டபன் என்றார். இதற்காக அறக்கட்டழள 
ஒன்ழறயும் துெங்க முயற்சிப்டபன் என்றார். அதற்கு ஒரு நிபந்தழனழய 
அெர் ெிதித்தார்  That an Indian Graduate holding a fellowship under the scheme shall not 
accept any post, Office, emouluments or service under the British Govt after his return to 
India. உதெித்வதாழக வபற்று படிக்கெரும் மாணெர் பின் அரசாங்க பதெி 
எழதயும் ஏற்கக்கூடாது என்பதில் அெர் உறுதிகாட்டினார். 

 பயண உதெித்வதாழகழய மூன்று வபயரில் ெைங்க முன்ெந்தால் தாமும் 
உதவுெதாக 1905 நெம்பரில் எஸ் ஆர் ரானா அறிெித்தார். ஒன்று ராஜபுதன 
டமொர் நாயகன் ராணா பிரதாப், இரண்டாெது சத்ரபதி சிொஜி, மூன்றாெது 
இந்தியாெிற்கு உதெிட நினக்கும்  ஏதாெது  இஸ்லாமிய ஆட்சியாளர் 
ஒருெர் வபயரில் என்பது அெர் அறிெிப்பு. 

1905 டிசம்பரில் எட்மண்ட் பர்க், கடணஷ் ொசுடதவ் டஜாஷி ஆகிடயாரின் 
நிழனவு வசாற்வபாைிவுகழள வசய்தால் ரூ 1000 தரப்படும் எனவும் ஷியாம்ஜி 
அறிெித்தார். இழத சாெர்க்கர், பி சி லால்,  ர்தயாள் டபான்றெர்கள் 
பயன்படுத்திக்வகாண்டதாக அறிகிடறாம். மதன்லால் திங்கரா, குதிராம் டபாஸ் 
ஆகிடயார் ஊக்கத்வதாழகழய பயன்படுத்திக்வகாண்டு இங்கிலாந்து வசன்றனர். 
எகிப்து, அய்ரிஷ் டதசிய இயக்கங்களுடனும் ஷியாம்ஜி உறவுகழள 
ெளர்த்துக்வகாண்டார். 

 1905 ஜனெரியில்  Indian Sociologist ( an organ of freedom, Political, social and religious 
reforms)   என்பழத வகாணர்ந்தார் சியாமாஜி. அதன் மூதுழரயாக  ”Resistance to 
aggression is not simply justifiable but imperative. Non rsistance hurts both altruism and 
egoism"  என்றார். இக்குழுெினர் திலகழர தூக்கிப்பிடித்தனர். பிரிட்டிஷ் 
ஆட்சிழய கடுழமயாக தாக்கி எழுதினார் ஷியாம்ஜி. பிரிட்டிஷ் ஆட்சி  
வசய்ெவதல்லாம் டகாரத்துடராகடம என ஸ்வபன்சர் வசான்னழத 
எடுத்துக்காட்டினார்.  Sociology teaches us that the best defence of a slave against a 
cruel master is succeful falsehood"  எனடெ நீதி நியாயம் டநர்ழம என எெரும் 
உபடதசிக்கடெண்டாம் என கடுழமயான நிழலழய எடுத்தார் ஷியாம்ஜி. 

 லண்டன் ழ டகட் பகுதியில் ஷியாம்ஜி இல்லத்தில் டாக்டர் முத்து, டஜ 
எம் பரிக், டாக்டர் டி இ வபவரய்ரா, பரடமஷ்ெர் ெர்தி, டஜ சி முகர்ஜி, எம் 
ஆர் வஜயகர் டபான்றெர்கள் கூடி பிப்ரெரி 18, 1905ல் இந்தியன் ட ாம்ரூல் 



வசாழசட்டி என்கிற அழமப்ழப உருொக்கினர். இந்தியாெிற்கு சுயாட்சி, 
ஒற்றுழம, ெிடுதழல குறித்த ெிைிப்புணர்ழெ மக்களிடம் உருொக்குதல் 
டநாக்கம் என வசால்லப்பட்டது.. ஷியாம்ஜி தழலெராகவும், டஜ சி முகர்ஜி 
வசயலராகவும் அறிெிக்கப்பட்டனர். 

முதலாண்டு நிகழ்ெில் வபண்கள் உட்பட பலர் கலந்துவகாண்டதாகவும் 
150க்கும் டமற்பட்டெர் இங்கிலாந்து ெர ெிருப்பம் வதரிெித்து உள்ளதாகவும்  
அழமப்பினர் அறிெித்தனர். அப்டபாடத 119 உறுப்பினர்கள் அழமப்பில் 
உள்ளதாக வதரிெித்தனர். 

ஷியாம்ஜி பிரிட்டிஷார் வெளிடயற்றம் ெிழரெில் சாத்தியடம எனக் 
கருதினார். இந்திய மக்கள் டபாலீஸ் டெழலழய, டபாஸ்ட்டமன் டெழலழய, 
குப்ழப அள்ளும் டெழலழய ஒரு ொரம் நிறுத்தினால் டபாதும் அரசு 
நிழலகுழலயும் என எழுதினார். நீங்கள் ென்முழற புரட்சி இல்லாமடலடய 
பிரிட்டிஷாழர நிழனத்தால் வெளிடயற்ற முடியும். அெர்களுடன் 
ஒத்துழைக்காதீர் என்றார். பிபின் சந்திர பால் சுற்றுப்பயணம் வசய்து 
கருத்துக்கழள மக்களிடம் வகாண்டுடபாகத்தயார் என கிளம்பினார். சாெர்க்கர், 
பாபட், மாதெராவ் ஜாதவ் டபான்றெர்கழள கல்ெி உதெித்வதாழக வபற்று 
லண்டன் வசன்றிட திலகர் பரிந்துழரத்து அனுப்பினார். அவ்ொறு 
ெருபெர்களுக்கு தங்கும் ெிடுதி ஒன்று டதழெ என உணரப்பட்டது. கீழ்கண்ட 
அறிெிப்ழப இந்தியன் டசாசலாஜிஸ்ட் டம 1905ல் வெளியிட்டது. அப்படி ஒரு 
தங்கும் ெிடுதி ொங்கப்பட்டு அழனத்து ெசதிகளுடன் இருப்பழத 
அவ்ெறிக்ழக மூலம் ஷியாம்ஜி வெளிப்படுத்தினார். 

“A freehold estate has been purchased at Highgate London, a part of Hornessy which 
according to offcial statistics is the healthiest suburb of London and which has the lowest 
death rate in UK. The property is situated close to trams, within easy reach of 3 railway 
stations and within a few minutes walk of waterloo Park, Highgate woods and queen woods, 
the house stands on its own grounds, and has at present accomodation for about 25 
youngmen. Arrangements will ultimately be made to build and to take in 50 students. The 
lecture hall, library and reading room are all on the same floor, thus presenting every facility 
for study and inter communication. To provide recreation there is an ample space for tennis 
courts, gymnasuism etc"   

India House  எனப்வபயரிடப்பட்ட அவ்ெடீு ஜூழல 1, 1905ல் திறக்கப்பட்டது. 
தாதாபாய் வநளடராஜி, லாலா லஜ்பத்ராய், டமடம் காமா,  ன்ஸ்ராஜ், 
டதாஸ்த் முகமது, ழ ண்ட்டமன், ஸ்ெின்னி, டமடம் வடஸ்பர்ட்  (அய்ரிஷ்) 
டபான்ற முக்கியமானெர்கள் திறப்புெிைாெிற்கு ெந்திருந்தனர். இந்தியாெின் 
உயர்ெிற்கும் ெிடுதழலக்கும் இவ்ெில்லம் துழணநிற்கும் என டபசப்பட்டது. 



 ஷியாம்ஜி டதசபக்தி- முழுெிடுதழல எனப் டபசிெந்த கருத்துக்கள் 
இந்தியாெில் மிதொதிகளுக்கு டெறுபட்ட உணர்ழெத் தந்தது.  பிரிட்டிஷார் 
’1857 கலகத்தின்’ நிழனவுகள் குறித்து கூட்டம் ஒன்ழற லண்டனில் 
நடத்தினர். கிருஷ்ணா அதற்கு எதிர்ெிழன ஆற்றினார்.   அடத நாளில் 
ஷியாமாஜிக்கு ெரடெற்பு என்கிற வபயரில் புரட்சிகரமானெர்கள் ெிருந்து 
ஒன்றிற்கு ஏற்பாடு வசய்தனர்.  அதன் வசய்திழய ழ ண்ட்டமன் தனது 
பத்திரிழகயில் வெளியிட்டார். இரத்தம் சிந்துதல் மூலடம இந்தியா 
ெிடுதழல வபறமுடியும் என்கிற உணர்வு அக்கூட்டத்தில் 
டமடலாங்கியிருந்தது. இந்தியாெில் 3 டகாடி மக்கள் பஞ்சத்தாலும் 
பட்டினியாலும் வசத்துள்ளனர். அடிழமகளாக இருப்பழதெிட 
டகாடிக்கணக்கான மக்கள் தியாகம் வசய்து ெிடுதழலழய மீட்கமுடியும் 
என்றனர். தியாக மரணமாக கூட இருக்கட்டுடம என்கிற எண்ணம் 
டமடலாங்கிெந்தது. நமக்கு துப்பாக்கி குறித்தும் இராணுெப் பயிற்சி குறித்த 
அறிவும் டதழெ என்பது உணரப்பட்டது. சிகப்பு நிறத்தில் கீழ்கண்ட 
ொசகங்கள் வகாண்ட அழைப்பிதழ் அடிக்கப்பட்டிருந்தது. 

Bande Mataram 

To commemorate the anniversary of 

The 

Indian National Rising 

of 1857 

A Meeting of Indians in England 

will be held at 

India House 

65, Cromwell Avenue, Highgate N 

on sunday the 10th May, 1908, 

at 4PM precisely 

You and all Your Indian Friends are cordially invited to be present 

  

சிலர் மட்டுடம  ஆன அெர்கள் நம்ழம ஆளமுடிகிறது.  இந்தியர்கள் 
உதெியில்லாமல் நம்ழம ஆளடெ முடியாது என ஷியாமா டபசிெந்தார். 
நமக்கு mentally, morally, Physically  ஆங்கில கல்ெிமுழறயால் தீங்கு 
ெிழளந்துள்ளது. டாக்டர் ராபர்ட் ொலஸ் என்பார் கண்டனம் வசய்து எழுதிய 
The seamy side of Imperialism என்கிற கட்டுழரழய ஷியாம்ஜி எடுத்துக்காட்டினார்.  

நாகரீகப்படுத்துெதாக வசால்லும் பிரிட்டிஷார் நம்ழம நிரந்தர 
குைந்ழதப்பருெத்திடலடய ழெக்க ெிரும்புகிறார்கள். தனிநபர் சுதந்திரம் 



இருப்பதாக ஏமாற்றுகிறார்கள். பத்திரிழக நடத்திய  பட்டதாரி இந்தியன் 
ஒருெர் 6 மாத சிழறயில் இருக்கிறார். சுடரந்திர பானர்ஜி ெந்டத மாதரம் என 
ஊர்ெலம் ெிட்டதால் சிழறயில் ழெக்கப்பட்டார். இந்தியர்கழள தங்களின் 
தனிப்பட்ட வசாத்து மாதிரி  நடத்த ெிழைகிறார்கள். காங்கிரசாடர நீங்கள் 
முதலில் ’ஆங்கிடலாஇந்தியர்கழள’ ெிட்டு வெளிடய ொருங்கள்.  ுயூம், 
வெட்டர்பர்ன்  ஆகிடயாழர வெளிடயற்றி ழ ண்ட்டமன் டபான்றெர்கழள 
நட்பாக்கி வகாள்ளுங்கள் எனப் டபசினார் ஷியாமாஜி. 

 மார்டல குறித்து மிதொதிகள் நம்பிக்ழகழய வதரிெித்து ெந்தனர். 
வ ர்பர்ட் ஸ்வபன்சர் குழு சார்ந்தெர்- கிளாட்ஸ்டடான் ொழ்க்ழகழய 
எழுதியெர். அப்படிப்பட்ட மார்டல இந்திய வசயலர் ஆகியுள்ளார் என்று 
அெர்கள் நம்பிக்ழக வசன்றது. ஆனால் ஷியாம்ஜி இதழன ெிமர்சித்தார். 
நம்ழம ஆள்பெர் ஆள்பெடர - அெர் எெராக இருந்தாலும் ஆள்பெடர 
என்றார். அெர் எவ்ெளவு நல்லெராக இருந்தாலும் இந்த சிஸ்டத்திற்குள் 
நிற்கடெண்டியெராக இருக்கிறார் - மாழய எதற்கு என ெினெினார். 



3 
ொரணாசியில் 1905ல் காங்கிரஸ் கூடும்டபாது திலகழரடய தழலெராக 
டதர்ந்வதடுக்கடெண்டும் என கருத்து வதரிெித்தார் ஷியாம்ஜி. ஆனால் 
டகாகடலதான்  ூயூம் உதெியுடன் டதர்ந்வதடுக்கப்பட்டார். லண்டன் 
இந்தியன் வசாழசட்டி சார்பில் டகாகடலெிற்கு ெரடெற்பு 
வகாடுக்கப்பட்டடபாது அழத ஷியாம்ஜி ெிமர்சித்தார். "It could not but create a 
genuine indignation in the minds of all ture Indians that a man like Mr Gokhale who had 
secured titles and emouluments in consequence of a most object and unqualified apology, was 
held up as a model Indian  by some of his countrymen" டகாகடலழெப்டபாய் 
இந்தியருக்கு மாடல் என்று வசால்ெழத ஏற்கமுடியாது என ஷியாம்ஜி 
ெிமர்சித்தார். 

 இங்கிலாந்தில் தாதாபாய் டதர்தலில் நின்று 1906ல் டதாற்றடபாது, மகிழ்ச்சி 
என எழுதினார் ஷியாமாஜி. இந்தியர் ஒருெர் பாராளுமன்றம் டபாய் நமது 
நலன்கழள டமம்படுத்திெிடமுடியாது என்கிற தனது அெநம்பிக்ழகழய 
அெர் வெளிப்படுத்தினார். தாதாபாய்க்கு எெரும் நிதிவகாடுத்து இருக்க 
மாட்டார்கள் என்பது உண்ழமயாக இருக்கலாம்.  ஆனால் இந்த 
பாராளுமன்றத்திற்கு நிற்கிடறன் என்கிற வபயரில் இந்தியர்கள் வசலவு வசய்த 
பணத்தில் நூற்றுக்கணக்கான இந்தியர்கள் உயர் கல்ெி வபறும்ெழகயில் 
நல்ல டதசிய பல்கழலகைகத்ழத ஏற்படுத்தியிருக்கலாம் என்றார் ஷியாம்ஜி.  

ொரணாசியில் மாளெியா வகாணர்ந்த சுடதசி தீர்மானம் ஏற்கப்படெில்ழல. 
பகிஷ்கரிப்பு இயக்கம் நிழலழம தீெிரமாக இருக்கும்டபாது மட்டுடம 
நழடவபறடெண்டும் என மிதொதிகள் அழத நிராகரித்தனர்.  டெல்ஸ் 
அரசழர ெரடெற்கும் தீர்மானத்ழத திலகர் , லாலாஜி எதிர்த்தனர்.  டகாகடல 
லாலாஜி இருெரும் டபசி ஒருமித்த தீர்மானம் என ஒன்ழற 
அறிெிக்கடெண்டும் என முடிொனது.  

ெங்கத்தில் சுடதசி, ெந்டத மாதரம் இயக்கம் தீெிரமானது. திலகர்  கல்கத்தா 
வசன்றார். திலகழர தழலெராக்க பிபின் முயற்சி எடுத்தார். மிதொதிகள் 
தழலெருக்கு தாதாபாய் என்றனர். ஷியாம்ஜி தாதாபாயிடம் தாங்கள் 
வபாறுப்ழப எடுக்கடெண்டாம் என்றார். ஆனால் தாதாபாய்  கல்கத்தா 
மாநாட்டில் தழலழமப் வபாறுப்ழப எடுத்தார். தாதாபாயின் மறுக்கமுடியாத 
டசழெகழள புகழ்ந்தாலும் அெர் இவ்ொறு எடுத்துக் வகாண்டிருக்கக்கூடாது 
என ழ ண்ட்டமனுக்கு தனது நிழலப்பாட்ழட ெிளக்கி ஷியாமா கடிதம் 
எழுதினார். இந்தியன் டசாசியலாஜிஸ்ட் நெம்பர் 1906இதைில் தாதாபாய்  the 
new enemy of our country   எனவும் எழுதினார். 



ஷியாம்ஜியின் கருத்துக்கழள இந்தியாெில் ெந்டத மாதரம், அமிர்த பஜார் 
பத்திரிகா ஆகியழெ எத்வராலித்தன. பிபிழனயும் திலகழரயும் புகழ்ந்து 
ஷியாமா எழுதினார். இெர்கள் இருெரும் மூன்று மாதங்கள் இந்தியா 
முழுக்க வசன்று உழரயாற்றிெந்தால் ெிடுதழல எழுச்சி இரட்டிப்பாகும் 
என்ற நம்பிக்ழகழய முன்ழெத்தார் ஷியாம்ஜி.  

நாக்பூரில் மிதொதிகள் எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்றில் 2000 டபர் பங்டகற்றனர். 
ராய்ப்பூரில் மிதொதிகள் ெந்டத மாதரம் பாட அனுமதிக்கமுடியாது என்கிற 
நிழலழய எடுத்தனர். அழர டஜன் மிதொதிகள் காங்கிரழச அடக்கி ஆள 
நினக்கிறார்கள் என்கிற கண்டனத்ழத ஷியாம்ஜி தந்தார். 

 லாலாஜி மாண்டடல சிழறயிலிருந்து ஆறுமாத தண்டழன அனுபெித்து 
நெம்பர் 1907ல் வெளிெந்தார். அடுத்து தழலழமக்கு லாலாஜியா டாக்டர் 
ராஷ் பிகாரி டகாஷா என்கிற பிரச்சழன எழுந்தது. சூரத் மாநாட்டில் ராஷ் 
பிகாரி மிதொதிகளின் வசல்ொக்கால் டதர்ந்த்வதடுக்கப்பட்டார். டிசம்பர் 27 
1907ல் காங்கிரசில் வகாந்தளிப்பு ஏற்பட்டது. ராஷ் பிகாரி  The extremists  party is 
an ominous shadow that has projected itself over the fortune of India. It has no place within 
the pale of the Congress  என உழர நிகழ்த்தினார். ஷியாம்ஜி, திலகர் ஆகிடயார் 
தன்ழன கண்டித்து எழுதிெருெழத டகாகடல பத்திரிழக வசய்தியில் சுட்டிக் 
காட்டினார். ஷியாம்ஜியின் ெிடுதழல குறித்த கருத்துக்கழள தெறு என 
நிரூபிக்க தயாரா என டகாகடலெிற்கு கடிதங்கழள ஷியாமா ஆதரொளர்கள் 
எழுதினர். மிதொதிகள் ஏன் வமளனமாக இருக்கின்றனர் என அெர்கள் 
டகள்ெி எழுப்பினர். 

லண்டனில் ட ாம் ரூல் வசாழசட்டியின் மாநாடு பிப்ரெரி 23 1907ல் 
கூட்டப்பட்டது. இந்திய அரசியல் வதாண்டர்கள் திறம்பட வசயலாற்ற நல்ல 
அழமப்பு உருொக்கப்பட்டால் தான் ரூ 10000 அனுப்புெதாக ஷியாம்ஜி 
அறிெித்தார். திலகர், பிபின், கார்படட ஆகிடயார் இழணந்து ஷியாம்ஜி 
திட்டத்ழத அெர் வசால்படி நிழறடெற்றத் தயார் என திலகர்  ஏப்ரல் 4 
1907ல்கடிதம் எழுதினார். 

பாய் பரமானந்தா மூலம்  ர்தயாள் ஷியாம்ஜிக்கு அறிமுகமாகிறார்.  
ஷியாமாெின் திட்டத்ழத ஆதரித்து அெர் டெண்டுடகாள் வகாடுக்கிறார். 
உயிழரயும் தியாகம் வசய்திட சித்தமான கமாண்டடாஸ் டபான்றெர்கள் 
நமக்கு அரசியல் பணிக்கு டெண்டும்  என்பது அச்சூைலில் ெிடப்பட்ட 
அழைப்பாக இருந்தது. 

ஷியாம்ஜியின் ஆடலாசழனப்படி 4 அடுக்குமுழற கமிட்டிகள் 
உருொக்கப்பட்டன.  Central committee (அந்தரங்க சபா), Body of Missionaries 



(பக்தர்கள்) , Body of workers (ஷகாயக்), Body of sympathisers (மித்ருக்கள்)   என்று 
உறுப்பினர்கழள அெர்களின் ெிைிப்புணர்வு அடிப்பழடயில் 
எடுத்துக்வகாள்ளும் கமிட்டி அழமப்பது . சுயராஜ்யம் இலக்கு - அதற்கான 
டபாராட்டம் என்றனர். பஞ்சாப்., அலகாபாத் பகுதிகளில் அவ்ெழமப்பிற்கு 
ஆதரொன வசயல்பாடுகள் வதாடங்கின. ஸ்ெராஜ்யா எனும் ொரப் 
பத்திரிழகயும் ெரத்துெங்கியது. 

சூரத் மாநாட்டில் ஏற்பட்ட பிளழெ ஷியாம்ஜி, ழ ண்ட்டமன் ஆகிடயார் 
ெரடெற்று இருந்தனர். திலகர் நன்றி வதரிெித்து  பிப்ரெரி 1908ல் 
ஷியாம்ஜிக்கு கடிதம் எழுதினார்.  ர்தயாள் பஞ்சாபில் என்ன 
வசய்யடெண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளார் என திலகர் அதில் 
குறிப்பிட்டிருந்தார். அங்கு அெர் வபரும் தழலெராக உருவெடுப்பார் என்கிற 
நம்பிக்ழகழயயும் வெளியிட்டிருந்தார். 

 மதுக்கழட முற்றுழகப்டபார் என திலகர் நடத்தினார். ஆர்ப்பாட்டத்தில் 12000 
மக்கள் பங்டகற்றனர். தாலூகா அளவு அழமப்புகள் என திலகர் 
முன்வமாைிந்து ஆரம்பிக்கத் துெங்கினார். ராஷ்ட்ரமாதா எனும் நாளிதழ் 
ெந்தது. ஷியாம்ஜி அரசாங்கம் தரும் ஒடுக்குமுழறகழள எதிர்வகாள்ள 
டால்ஸ்டாயின் Passive Resistance  என்பழத எடுத்துக்வகாள்ளலாம் என்றார். 
ழடம்ஸ் பத்திரிழக ஆயுதம் தாங்கிய புரட்சிக்கு இெர்கள் நிற்கிறார்கள் 
என்று எழுதியடபாது, அழத மறுத்து ஷியாம்ஜி ெிளக்கமளித்தார். நாங்கள் 
எங்கும் அவ்ொறு வசால்லெில்ழல. அடத டநரத்தில் ஆயுதப்டபாராட்டத்திற்கு 
வகாள்ழக பூர்ெ எதிர்ப்பும் எங்களிடம் இல்ழல என ெிளக்கமளித்தார். 
நிழலழமக்கு ஏற்பத்தான் டபாராட்ட ெடிெங்கள். அந்நியராட்சிழய அகற்ற 
இந்தியர்கள் ஆயுதம் ஏந்த டெண்டியதில்ழல என்டற கருதுகிடறாம் எனவும் 
ஷியாமா பதிழலத் தந்தார்.  

முசபர்நகர் பகுதியில் ெங்கம் சார்ந்தெர்கள் தங்கள் எதிர்ெிழனயாகத்தான் 
குண்டு ெசீினார்கள் என ஏப்ரல் 30 1908 நிகழ்ெிற்கு திலகர் ெிளக்கம் தந்தார். 
திலகர் ராஜத்துடராகம் குற்றம் சாட்டப்பட்டு ஜுழல 23, 1908ல் 6 ஆண்டுகள் 
சிழற ழெக்கப்பட்டார். ஆகஸ்ட் 1908 இந்தியன் டசாசலாஜிஸ்ட் இதழை 
கருப்பு நிற பார்டருடன் ஷியாம்ஜி வகாணர்ந்தார்.  டகாகடல இந்நிகழ்வு 
குறித்த ெிொதத்தின்டபாது இருந்தும் ஏதும் வசய்யெில்ழல என கண்டித்தார் 
ஷியாம்ஜி. டதசபக்தர்கள் எெரும் டசார்ந்துெிடாமல் சக்திழய இரட்டிப்பாக்கி 
டபாராடுங்கள் என அறிக்ழக வெளியிட்டார். 

 Humanity of Paris எனும் பத்திரிழகயின் எடிட்டர் அெரிடம் டகள்ெி ஒன்ழற 
எழுப்பினார். தங்கள் முன்வமாைியும் திட்டம்தான் என்ன என்பது டகள்ெி. 
அதற்கு ஷியாமா தந்த பதில் “  I think that the day, when English shall find no Indian 



any longer to serve as a policeman or soldier or as lower functionaries, when the English 
Resident will not be able to find even a cook to prepare his meals, her domination will near 
to its end. Our plan is that of boycott not of simple commercial boycott, but war without 
mercy against all those who came from masters and refusal to be of help to them in 
whatsoever it may be. அதாெது பகிஷ்கரிப்பு. வெறும் ெர்த்தகம் சார்ந்த 
பகிஷ்கரிப்பல்ல. அழனத்து மட்டத்திலும் புறக்கணிப்பு- மறுப்பு என்றார். 

So long as free agitation was allowed, the resort to violent practices was not necessary. But 
every fresh measure of repression and aggression, imposes on Indian Patriots a corresponding 
duty to make futile the efforts of the alien despotism by employing all such means as may 
advance the cause of Indian Independence''. ஜனநாயகபூர்ெ இயக்கங்களுக்கு தழட 
ஏதும் இல்லாமல் இருந்தால் தீெிரொத இரகசிய இயக்கங்களுக்கு 
டதழெயிருக்காது என்பது அெர் தந்த ெிளக்கமாக இருந்தது. 

பிபின் சந்திர பால் மிண்டடா- மார்லி சீர்திருத்தங்கள் குறித்து 
அரசாங்கத்துடன் ெிொதிப்படதா நமது கருத்துக்கழள எடுத்துழரப்படதா 
தெறல்ல என்ற நிழலப்பாட்ழட எடுத்தார். இழதக் கடுழமயாக கண்டித்தார் 
ஷியாம்ஜி. நம்ழம பிபின் ழகெிட்டுெிட்டார் என்றார். எனது பழைய 
நண்பருக்கு எதிராக நான் டபசெில்ழல புதிய பழகெரான பிபின் குறித்டத 
ெிமர்சிக்கிடறன் என்றார். 

 ஜூழல 1909ல் மதன்லால் திங்கரா ெில்லியம் கர்சான் ழெலிழய வகாழல 
வசய்தார். இங்கிலீஷ்காரர் இரத்தம் சிந்த வசய்ததன் மூலம் இந்தியர் படுகின்ற 
வகாடுழமக்கு தான் பைிொங்கியதாக திங்கரா ஒப்புக்வகாண்டார். அெர் 
வபண்டன் சிழறயில் ஆகஸ்ட் 17, 1909ல் தூக்கில் ஏற்றப்பட்டார். மதன்லால் 
தியாகத்ழத புகழ்ந்து புரட்சிகரொதிகள் அறிக்ழக ஒன்ழற வெளியிட்டனர். 

ஷியாம்ஜி மீது சந்டதக நிைல் படர்ந்தது. பாரீசில் இருந்த ஷியாழம உடன் 
வெளிடயற்றடெண்டும் - ெைக்கு ெிசாரழணக்கு உட்படுத்தடெண்டும் என 
பிரிட்டிஷ் பத்திரிழககள் எழுதின. பாரீசில் இக்வகாழலழய தான் 
கண்டிப்பதாக ஷியாம்ஜி டபசினார். அரசியல் வகாழலகள் மூலம் சாதிக்க 
முடியாது என்றார். ஷியாம்ஜியின் கருத்துக்கள் பலழர திழகக்க வசய்தன. 
சாெர்க்கர் கடுழமயாக ெிமர்சித்து அெருக்கு கடிதம் அனுப்பினார். 
அழனெரின் ெிமர்சன கழணகழளப் வபற்றுக்வகாண்டு ழடம்ஸ் 
பத்திரிழகக்கு நீண்ட கடிதம் எழுதினார் ஷியாம்ஜி. 

  ”..although I have had no connection with the assasination in question, which was committed 
on political grounds, I frankly approve of the deed and regard its authour as a martyr in the 
cause of Indian Independence. As a small token of our respect and esteem for the glorious 



stand he had made by staking his life, we in our humble capacity propose to honour his 
name by grants of four scholarships" எனக்கு அக்வகாழலயில் எவ்ெித வதாடர்பும் 
இல்ழல எனினும் அத்தியாகியின் வசயல் எனக்கு உடன்பாடான ஒன்டற 
என்றார். 

 சடராஜினிநாயுடு அெர்களின் சடகாதரர் ெிடரந்திரநாத் சட்டடாபாத்யாய 
மார்ச் 4, 1909ல் ழடம்ஸ்க்கு எழுதினார். அரசியல் வகாழலகள் அெசியம் என 
நான் நம்பத்துெங்கிய கணடம எழுதுெழத நிறுத்திெிட்டு தாய் நாடு 
திரும்புடென். அழத அமுல்படுத்துடெடன தெிர நான் பாதுகாப்பாக 
அய்டராப்பாெில் தங்கிக்வகாண்டு இருக்கமாட்டடன். ஷியாம்ஜிக்கான 
ெிமர்சனமாக இக்கருத்து இருந்தது. பின்னர் இவ்ொறு தான் எழுதியதற்கு 
சட்டடா ெருத்தம் வதரிெித்தார். 

 ஷியாம்ஜியின் பத்திரிழகழய அச்சடித்தெர்களான ஆர்தர் டபார்ஸ்டல,  
அல்வடர்ட் ஆகிடயார் டதசத்துடராக ெைக்கில் சிழறக்கு அனுப்பப்பட்டனர். 
ஷியாம்ஜி லண்டன் வசாத்துக்கழள ெிற்றுெிட்டு பிரான்சில் தனது 
பத்திரிழகழய துெங்கினார். சர்தார் சிங் ராணா, டமடம் காமா ஆகிடயார் 
ஏமாற்று ெரீர்கள் என்கிற ெிமர்சனத்ழத ழெத்தனர். அெர் மீது அதிருப்தி 
வகாண்டெர்கள்  ர்தயாள் வபாறுப்பில் ’ெந்டதமாதரம்’ பத்திரிழக 
துெங்கினர். 

 1910-11 காலத்தில் வஜர்மனிழய எதிர்த்து இங்கிலாந்தும் அவமரிக்காவும் 
உடன்பாடு காண டபச்சுொர்த்ழத நடத்திெந்தனர். அப்படி ஓர் உடன்பாட்டிற்கு 
ெரடெண்டாம் என அவமரிக்க அதிபருக்கு ஷியாமா ஏப்ரல் 1911ல் பகிரங்க 
கடிதம் எழுதினார். அவமரிக்காெிலிருந்த அய்ரிஷ் இயக்கத்தார் ஷியாம்ஜிழய 
இதற்வகன வகாண்டாடினர். அவமரிக்க வசனட்டும் அப்படி ஓர் உடன்பாடு 
ெருெழத எதிர்த்ததால் ஷியாம்ஜி புகழ் அழடந்தார். 

 சிொஜி, ராணா பிரதாப் வபயரில் மட்டுமில்லாமல் அக்பர், திப்பு சுல்தான், 
பகதூர்ஷா ஜாபர் வபயரிலும் ஷியாம்ஜி ஸ்காலர்ஷிப் ெைங்கினார். சுக்ரெர்தி 
ஷியாம்ஜியின் ட ாம்ரூல் இயக்கத்தில் 1905ல் உதெித்தழலெராக 
இருந்தார். இந்துக்களும் இஸ்லாமியரும் ஒற்றுழம உணர்வு வகாண்டு 
வசயல்படடெண்டும். பிரிட்டிஷாரின் பிரித்தாளுதலுக்கு இடம் 
வகாடுக்ககூடாது என்ற எண்ணம் இருந்தது. முஸ்தபா கமால் பாஷா 
லண்டன் ெந்தடபாது வகாடுக்கப்பட்ட ெரடெற்பில் ஜூழல 24, 1907 
ஷியாம்ஜியும் பங்டகற்றார். எகிப்திய டதசபக்தர்களுக்கு ஆதரவு வகாடுப்டபாம் 
என்றார். கமால் பாஷாவும் அறிெியல் மற்றும் அறிவுவபருக்கம் நம் 
அழனெருக்கும் தன்னாட்சிழய நல்கும் என்று உழரயாற்றினார். 



 எகிப்து, இந்தியா, அயர்லாந்து இயக்கங்கள் ஒன்றுபட்டு பிரிட்டிஷ் எதிர்ப்பில் 
நிற்கடெண்டும் என ஷியாம்ஜி டபசிெந்தார். 1914ல் வஜனிொெிலிருந்து  எம் 
எம் ரிபாட் வபாறுப்பில் La partie Egyptienne  என்கிற பத்திரிழக  ெந்தது. 
ஷியாம்ஜி வதாடர்பு வகாண்டு ரிபாட் கட்டுழரகள் பலெற்ழற தனது 
பத்திரிழகயில் வெளியிட்டார்.  டாக்டர் சன் யாட்சன் இயக்கத்தின் 
அனுபெங்கழள கணக்கில் வகாள்ள டெண்டும் என்றார் ஷியாம்ஜி.  

1910ல் பாரீசில் ஜாொ- சுமத்ரா தழலெர் வடக்கர் அெர்கழள சந்தித்து அந்நிய 
ஆட்சிக்கு எதிராக அெர்கள் டபாராட்டத்தில் இறங்கினால் தன் ஆதரழெ 
தருெதாக உற்சாகப்படுத்தினார்.. வடக்கரும் ஜாொ வசன்று பாண்டுங் 
எக்ஸ்பிரஸ் எனும் பத்திரிழகழய துெங்கினார். டதசிய கட்சி ஒன்ழறயும் 
துெங்கினார். ஆனால் 1913ல் வடக்கர் நாடுகடத்தப்பட்டார். அெர் பின்னர் 
வபர்லின் ெந்து டசர்ந்து அழனத்து ஆசிய ெிடுதழல இயக்கத்ழத பலப்படுத்த 
முயற்சித்தார். 

 வஜர்மனியில் வசண்பக(சம்பக)ராமன் பிள்ழள டபான்றெர் தீெிரமாக 
வசயல்பட்டு ெந்தனர். தமிைராகிய ராமன் பிள்ழள வபாறியியல் படிக்க ஜூரிச் 
ெந்தார். ஸ்டிக்லாண்ட் என்பாரின் தத்துப்புத்திரனாக ராமன்பிள்ழள 
ெளர்ந்தார். ஸ்டிக்லாண்ட் ஷியாம்ஜியுடன் வதாடர்பில் இருந்தார். பிள்ழள 
துெங்கிய International Pro India Committee ல் ஸ்டிக்லாண்ட், ஷியாம்ஜி ஆகிடயார் 
உறுப்பினர்களாகவும் இருந்தனர். 

 1915ல் இந்தியன் டநஷனல் பார்ட்டி என்கிற வபயரில் வபர்லினில் 
ெிடரந்திரநாத் சட்டடாபாத்யாய், தாரக்நாத் தாஸ்,  ர்தயாள், பரகதுல்லா 
ஆகிடயார் இயங்கிெந்தனர். பிரிட்டிஷ் எதிர்ப்பு பிரசுரங்கழள அெர்கள் 
வகாணர்ந்தனர். ஆயுதங்கழள இந்தியாெிற்கு அனுப்பவும் 
உதெிக்வகாண்டிருந்தனர். 

 1914 ஜூனில் ஷியாம்ஜி வஜனிொ வசன்றார். தனது தழலழமயிடமாக 
வஜனிொ இருக்கும் என இந்தியன் டசாசியாலஜி இதைில் அறிெித்தார். 
பிரான்சில் வதாடர்ந்து இருக்கமுடியாமல் பிரச்சழன ெரலாம் என உணர்ந்து 
இடத்ழத மாற்றிக்வகாண்டதாகவும் அறிெித்தார். ஆனால் முதல் உலகப்டபார் 
காலத்தில் பத்திரிழக நடத்துெதற்கும் கருத்து சுதந்திரத்திற்கும் ஏற்பட்ட 
பல்டெறு தழடகள் அெழர தனது பத்திரிழகழய வகாணரெிடாமல் தடுத்தன. 

 இந்தியாெிலும் நிழலழமகள் மாறத்துெங்கின. 1915ல் 
வதன்னாப்பிரிக்காெிலிருந்து ெந்த காந்தியார் வசல்ொக்கு 
வபருகத்துெங்கியது. அெரும் அகிம்ழசெைி ஒத்துழையாழம என 
பிரிட்டிஷாருக்கு எதிராக டபாராடிக்வகாண்டிருந்தார். சம்பரான் சத்தியாக்கிரகம் 



, டகதா டபாராட்டம் அெரது மரியாழதழய உயர்த்தியிருந்தன. 1919 வரளலட் 
சட்டம் பாய்ந்தது. காந்தியும் ஏற்பட்ட அனுபெங்களின் அடிப்பழடயில் 1920ல் 
ஒத்துழையாழமழய அறிெித்தார். முஸ்லீம் லீகும் ஆதரொக நின்றது. 
ஆனால் ஸ்ரீநிொசா சாஸ்திரி, சாப்ரு, ொச்சா, சுடரந்திர பானர்ஜியா, 
சிந்தாமணி ஆகிடயார் தங்கள் அதிருப்திழய வதரிெித்தனர். காந்திழய Nihilist  
என ெிமர்சித்தனர். 

 1921ல் காந்திழய சில புரட்சிகரொதிகள் சந்தித்து டபசியதாக கடணஷ் லால் 
பதிவு வசால்கிறது. ஷியாம்ஜியும் திலகர் வபயரில் நிழனவு வசாற்வபாைிவு 
நிதியாக ரூ10000 தருெதாகவும் , அது காந்தியின் டமற்பார்ழெயில் 
வசலெிடப்படடெண்டும் என அறிெித்ததாகவும் அப்பதிெில் காணமுடிகிறது. 
காங்கிரடச உழரயாற்றுபெர் யார், எவ்ெிடத்தில் என 
டதர்ந்வதடுத்துவகாள்ளலாம் எனவும் ஷியாம்ஜி அறிெித்தார்.  

லீக் ஆப் டநஷன்ஸ் என்பதில் இந்தியா இழணக்கப்பட்டது என்பழதயும் 
ஸ்ரீநிொச சாஸ்திரி டபான்றெர் அதில் பங்டகற்றழதயும் ஷியாம்ஜி 
ஏற்கெில்ழல. இது வதாடர்பான தனது ெிமர்சனத்ழத அெர் எச் ஜி வெல்ஸ் 
அெர்களுக்கு எழுதினார். அப்பங்டகற்பு வபரும் டமாசடி எனக் குறிப்பிட்டார். 
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 1920களின் துெக்கம் ஷியாமாஜிழய டசார்வுவகாள்ள ழெத்தது. திலகர் 1920ல் 
மழறந்தார். ஷியாம்ஜிக்கு டநசமாக நின்ற ழ ண்ட்டமன் 1922ல் மழறந்தார். 
வசப்டம்பர் 1922 உடன் முற்றிலுமாக இந்தியன் டசாசலாஜிஸ்ட் நின்றது. 
அதற்கு ெிழடவகாடுப்பதாக ஷியாம்ஜி அறிெித்தார். 1923களில் 
வசண்பகராமனுழடய பணிகளுக்கு உற்சாகமாக துழணநின்றார். இண்டியன் 
இண்டிவபண்வடன்ஸ் பத்திரிழக ெளர அெருக்கு துழணநிற்பதாக 
வதரிெித்தார். 

 டசாெியத் துழணயுடன் பிரஸ்ஸல்ஸ் பகுதியில் அழனத்து 
ஒடுக்கப்பட்டடார் மாநாடு நழடவபற்றது. டதசிய ெிடுதழலக்காக ஏகாதிபத்திய 
எதிர்ப்பு லீக் என்கிற அழமப்ழப உருொக்கினர். அதன் சர்ெடதச 
அலுெலகத்திற்கு ெிடரந்திரநாத் வசயலராக்கப்பட்டார்.  அெர் ஷியாம்ஜியுடன் 
கடிதப்டபாக்குெரத்தில் இருந்தார். 

 1930களின் துெக்க நாட்களிடலடய சுகெனீமுற்றார் ஷியாம்ஜி. மருத்துெ 
ெசதிகளாலும் அெழர காப்பாற்ற முடியெில்ழல. தனது மழனெியின் 
அருகாழம ஆறுதலில் அெர் மார்ச் 31, 1930ல் மரணமுற்றார். 

 பிரிட்டிஷாருக்கு எதிராக அெர் டசாசலிஸ்ட்கள், கம்யூனிஸ்ட்கள், 
பலநாடுகளின் டதசபக்த புரட்சியாளர்கள் வதாடர்பில் தான் மழறயும்ெழர 
இருந்தெர் ஷியாம்ஜி கிருஷ்ண ெர்மா. பிரிட்டிஷாழர இந்தியாெிலிருந்து 



வெளிடயற்றுதல் என்கிற ஒடர இலக்கு வகாண்டு அெர் நண்பர்கழள 
டதர்ந்வதடுத்துக்வகாண்டார். 

 ஷியாம்ஜி கட்டுமான உடல் அழமப்ழப வபற்றிருந்தார் என அெரின் 
நண்பர்கள் வசால்ெர். பணம் பழடத்தெராக இருந்தாலும் தன் அளெில் 
எளிழமழய கழடப்பிடித்தார் எனவும் அெழர உணர்ந்தெர்கள் 
வசால்கின்றனர். சட்ழட பட்டன்கள் தங்கத்தில் அணியாமல் இருந்தடத 
அெரின் எளிழம என வசால்ொரும் உண்டு. வஜனிொெில் இருந்தடபாது 
அெர் ஸ்டாக் எக்ஸ்டசஞ்சுக்கு தினம் வசல்ொர் என இந்துலால் யாக்னிக் 
வதரிெித்துள்ளார். நண்பர்கள் ெிருந்து பின் திடயட்டர் என ெழர ெற்புறுத்தும் 
டபாவதல்லாம், ெிருந்துக்கு ெரமுடியும் திடயட்டருக்வகல்லாம் டநரமில்ழல 
என்பாராம்.  

ஜப்பானிய கம்வபனிகள் சிலெற்றிற்கு கடன் வகாடுக்குமளவு அெருக்கு ெசதி 
இருந்ததாகவும் அறியமுடிகிறது. அதன்மூலம் அெர் தங்க அறுெழட 
வசய்தார் எனவும் கடணஷ்லால் பதிவு வசால்கிறது. அெர் தனது ெருொயில் 
அய்ந்தில் ஒருபாகத்ழத மட்டுடம தன் வசலெிற்கு என 
ஒதுக்கிக்வகாள்ொராம். குைந்ழதகள் நலன் என எெர் ெந்தாலும் சிக்கனம் 
பாராமால் வசலெிடுொராம். 

அெர் பலடநரங்களில் அஞ்சாழமயுடன் வசயல்பட்டு இருக்கிறார். அெரிடம் 
ஒருமுழற பிரதமர் கிளாட் ஸ்டடான் முகம்தியர் ஆட்சிழயெிட எங்கள் 
ஆட்சி டமலானதல்லாொ எனக்டகட்டடபாது அப்படிவயல்லாம் ஒன்றுமில்ழல 
என்றாராம். இஸ்லாமியர் பின்புறம் குத்தினார்கள்- நீங்கள் ெயிற்றில் 
அடிக்கிறரீ்கள் என்கிற பதிழல ஷியாம்ஜி அளித்துள்ளார். 

 மற்றெர்க்கு புரட்சிகர ொழ்வு என உபடதசித்துெிட்டு வசாகுசுொழ்ழெ 
ஷியாம்ஜி ொழ்ந்தார் என்கிற குற்றசாட்டு அெர் மீது எைாமல் இல்ழல. 
இழளஞர்கழள தெறாக இழுத்துெிடுகிறார் ஷியாமா என்கிற ெிமர்சனத்ழத 
அன்னிவபசண்ட் ழெத்தார்.  என் ெயது, உடல் சுகெனீம், இயல்பு இெற்றின் 
காரணமாக என்னால் சிலெற்ழற வசய்ய இயலாமல் இருக்கலாம். ஆனால் 
நான் ெிரும்பும் சிலெற்ழற வசய்யும் ஆர்ெலர்கள் இருந்தால் அெருக்கு 
துழணயாக நிற்டபன் என அன்னி வபசண்டிற்கு ஷியாமா பதிழலத் தந்தார். 

 அெரின் துழணெியார் பானுமதி ஏறத்தாை 50 ஆண்டுகளுக்கு டமலாக 
கணெருடன் பல்டெறு நாடுகளின் சூைலுக்டகற்ப உடன் நின்றார். ெடீ்டிற்கு 
ெருடொருக்கு உபசரிப்பு வசய்ெது வபரும் டெழலயாக இருந்தது. அெர் 
ஆங்கிலமும் பிரஞ்சும் சரளமாக  டபசக் கற்றுக்வகாண்டார். தனது 
கணெருடன் வதாடர்புழடய அழனத்து டபாராளிகளுடன் சகஜமாக 



உழரயாடும் ஆற்றழலப் வபற்றிருந்தார். கணெர் மழறெிற்கு பின்னர் 
அெரின் நிழனொக வஜனிொ பல்கழலக் கைகத்திற்கு 10000 ஸ்ெிஸ் 
பிராங்ழக ெைங்கினார். வஜனிொ மருத்துெமழனக்கு 10000 ஸ்ெிஸ் 
பிராங்குகழள ெைங்கினார். அப்பணம் ஏழைகளுக்கு மருத்துெம் பார்க்க 
நிதியாகட்டும் என்றார். ஷியாம்ஜியின் வபரும் சமஸ்கிருத ஓரியண்டல் 
நூலகத்ழத டசார்பான் இந்தியன் சிெிலிடசஷன் இன்ஸ்டிட்யூட்டிடம் 
ஒப்பழடத்தார். University of Sorbonne க்கு படிக்க ெரும் இந்திய மாணெர்களுக்கு 
உதெ 20 லட்சம் பிரஞ்சு பிராங்ழக அறக்கட்டழள மூலம் ெைங்கினார் 
பானுமதி அம்ழமயார். ஆகஸ்ட் 22, 1933ல் அவ்ெம்ழமயாரும் வஜனிொெில் 
இயற்ழக எய்தினார். 

 ஷியாம்ஜி மரணமுற்ற தருணத்தில் இருந்த ஒடர இந்தியர் சிெ பிரசாத் 
குப்தா. அெர் ொரணாசியில் தினக்குரல் எனும் பத்திரிழகழய நடத்திெந்தார். 
பிராங்க்பர்ட் வசன்று ெருழகயில் அெர் ஷியாமாழெ பார்க்க ெருழக 
புரிந்திருந்தார். அெர்தான் பாரிசில் இருந்த ஷியாமாெின் நண்பர்களுக்கு 
அெரின் மரணம் குறித்து வசய்தி அனுப்பினார். சர்தார் சிங் ராணா வசய்தி 
அறிந்து வஜனிொ வசன்றார். ராணா சடகாதரர் டபால் உடன் நின்று பானுமதி 
அம்ழமயாருக்கு ஷியாம்ஜியின் வசாத்துக்கழள பிறருக்கு அளித்தல், 
புத்தகங்கழள டெண்டியெர்க்கு வகாடுத்தல் டபான்ற அரும்பணிகழள 
வசய்தார். அெர் அஸ்திழய நூறு ஆண்டுகளுக்கு பாதுகாப்பதற்குரிய 
வதாழகயும் உரியெர்களிடம் வசலுத்தி ழெத்திருந்தனர். திரு டமாடி அெர்கள் 
குஜராத்தின் முதலழமச்சராக இருந்த 2003ல் சுெிட்ஜர்லாந்திலிருந்து 
ஷியாம்ஜி அெர்களின் அஸ்திழய இந்தியாெிற்கு வகாணர்ந்தது குறித்து 
வபருமிதமாக டபசினார். அழத ழெத்து மாெட்டங்கள் டதாறும் ஊர்ெலம் 
நடத்தினார். 

 இந்தியாெில் தண்டி யாத்திழர, பகத்சிங் வசய்திகள் வபரிதாக 
ெந்துவகாண்டிருந்த டநரத்தால் கிருஷ்ணாெின் மரணம் வபரிதாக 
டபசப்படெில்ழல. 

ெ டெ சு அெர்கள் கூட இந்தியன் இல்லத்தில் தங்கியிருந்தெர்தான். காந்தி 
அங்கு வசன்று உழரயாடியிருக்கிறார். ஷியாம்ஜியின் ஜப மந்திரமாக Resistance 
to aggression is not only justifiable but also imperative  ஆக இருந்தது. அழத அெர் 
வ ர்பர்ட் ஸ்வபன்சரிடமிருந்து எடுத்துக்வகாண்டார். மாக்சிம் கார்க்கி 
ஷியாம்ஜிழய இந்தியாெின் மாஜினி எனப் புகழ்ந்தார். இந்திய அரசாங்கம் 
1989ல் ஷியாம்ஜி ெர்மாெிற்கு அஞ்சல்தழல வெளியிட்டு தன் நன்றிழய 
வெளிப்படுத்திக்வகாண்டது.  



ஷியாம்ஜிழய தீெிர இந்து அழடயாளமிட்டு டமாடி அெர்கள் திழச 
திருப்புெழத சுடரந்திர டடாலாக்கியா டபான்ற ெர்மா சமூக மய்யம் 
சார்ந்தெர்கள் ெிமர்சித்தனர்.  காம்டரட் ஷியாம்ஜி என வசால்லத்தகுந்தெர் 
ெர்மா என்றார் டடாலக்கியா.   

The India House was a hostel for patriotic Indian students in London that was run by 
Krishnavarma between 1905 and 1910 and allegedly served as a headquarter and operational 
base for the radical wing of Indian nationalism that came to labelled revoultionary terrorists by 
the British என்கிற வபாது மதிப்படீு இருந்தது. 

ஏறத்தாை 10 ஆண்டுகள் 1908-1918 சர்ெடதச பயங்கரொத ெழலப்பின்னலின் 
தழலழமயாகடெ ஷியாம்ஜி கருதப்பட்டார். பிரிட்டிஷ் ’terrorists’ எனப் 
பார்த்தெர்கழள இந்திய ெிடுதழல ெரலாறு புரட்சிகரொதிகளாகவும் 
டதசபக்தர்களாகவுடம பதிவு வசய்துவகாண்டது. Interpreter and populariser of Victorian 
liberalism particularly the spencerian variety என அெழர  ரல்ட் மதிப்பிடுகிறார்.  
Krishna varma's life story is closely related to his exchanges with western radicals and 
freethinkers and his efforts in transnational alliance building.    Shyamji’s position as a 
recipient, mediator and producer of Knowledge, both sacred and secular, south asian and 
western  எனவும்  ரால்ட் தன் பார்ழெழய முன் ழெக்கிறார். புனித, 
மதசார்பற்ற, வதற்காசியாெின் மற்றும் டமற்குலகின் ஞானத்ழதயும் அெர் 
வபற்றெராகவும் பகிர்ந்தளித்தெராகவும் வசயல்பட்டார். 

அக்டடாபர் 1906ல் காந்தி ’இந்தியா இல்லம்’ ெந்தார். சாெர்க்கழர சந்தித்து 
உழரயாடினார். சாெர்க்கர்  இறால் உணழெ சழமத்துக்வகாண்டிருந்தார். 
சாெர்க்கர் காந்தியிடம் டெகழெக்கப்பட்ட மீன்தான் என்றார் “ If you cannot eat 
with us how on earth are you going to work with us?  என்கிற பதிழெ ெகீ் 
தந்துள்ளது. 

ராஜ்டமாகன் காந்தி தனது ’MohanDas A True Story of a Man his people and an Empire’  
என்கிற வபரும் ஆக்கத்தில் கீழ்கண்ட பதிழெ வசய்துள்ளார். 

 “ while in London Gandhi met British suffragettes for women’s rights and also Shyamiji 
Krishna varma (1857-1930), a Gujaratti barrister and linguist who had studied in Oxford. 
Condoning violent means for Indian Independence, Krishnavarma had in 1905 set up India 
House in Highgate for putting up and training young Indians, and also started a monthly, the 
Indian Sociologist, which attacked Gandhi’s stand during the Zulu rebellion. 

Spending two nights in India House- an indication of his concern about its thinking- Gandhi 
proposed peaceful disobedience as an alternative to violence. Present at these discussions were 



young admirers of Krishnavarma, including a recent arrival from India, twenty three year old 
Vinayak Damodar Savarkar, a future ideologue of Hindu militancy” 

திங்கரா வசய்த ’பிரிட்டிஷ் அதிகாரி ழெலி வகாழல’ நடந்த 8 நாட்களில் 
1909ல் காந்தி லண்டன் ெந்தார். இது குறித்து ராஜ்டமாகன் காந்தி வசய்துள்ள 
பதிவு 

“Many Indians studying in England seemed to support Dhingara’s deed. After writing in the 
Indian Sociologist that patriotic homicide was not murder, Krishnavarma, the editor, had slipped 
away to France. However a cook in India House and other eyewitnesses gave evidence, and 
Dhingara was hanged on 17th August. Shocked by the killing and by its defence, Gandhi 
commented in the 14th Aug issue of Indian Opinion 

As Gandhi saw it, those who incited him were guiltierthan Dhingara, who may have been 
courageous in inviting death, but the courage was the result of intoxication. 

1909ல் சாெர்க்கர் திங்கரா ெைக்கில் தனது பங்ழக மழறத்துக்வகாண்டாலும், 
அெர்தான் திங்கராழெ encourage வசய்தார் என்றும் defence தயாரித்தெர் 
என்றும் வதரிய ெந்ததாக ராஜ்டமாகன் புத்தகம் வசால்கிறது.  

அவ்ொண்டு அக்டடாபர் 24ல் டபார்க்குணமிக்க மாணெர்கள் மத்தியில் 
ெிருந்து ஒன்றில் காந்தி,  பபீ், சாெர்க்கர் உழரயாற்றினர். ெ டெ சு 
அய்யர், ஆசப் அலி, டி எஸ் எஸ் ராஜன் டபான்றெர் பங்டகற்று இருந்தனர். 
சழமயலுக்குக் கூட முன்னடம ெந்திருந்து தன்ழன அழடயாளப்படுத்திக் 
வகாள்ளாமல் காந்தி அழமதியாக உதெினார் என்பது பரெலாக அறியப்பட்ட 
வசய்தி. 

இந்த சூைலின் அனுபெங்களுக்கு பின்னர்தான் தான் கப்பலில் kildonan castle  
வதன்னாப்பிரிக்கா திரும்பியடபாதுதான் நெம்பர் 13-22 1909ல் காந்தி ’ ிந்த் 
ஸ்ெராஜ்’ என்கிற அெரது உயர்ந்த ஆக்கத்ழத எழுதுகிறார். 

டநதாஜி அெர்களின் சடகாதரர் சரத் சந்திர டபாஸ் தனது புகைஞ்சலிழய  
ஷியாமா குறித்து வதரிெித்தார். 

I feel proud to call to mind the glorious traditions that Shyamiji Krishna varma and his 
comrades established in their fight for India's freedom...May the example of Shyamiji Krishna 
varma and his comrades continue to inspire the people of India '' 

அக்டடாபர் 20, 1912ல் மாக்சிம் கார்க்கி ஷியாம்ஜிக்கு கடிதம் எழுதியிருந்தார். 
இந்தியன் டசாழசயலாஜி கிழடப்பதற்கு நன்றி வதரிெித்து இருந்தார். 
இந்தியர்கள் இயக்கம் குறித்து ருஷ்ய ஜனநாயகொதிகள் 



அறியத்தக்கெழகயில் 80000 வலட்டர்களுக்குள் கட்டுழர தரமுடியுமா எனக் 
டகட்டிருந்தார்.  You, Krishna varma, the Mazzini of India, you know the desires of your 
great people and you will certainly understand what the Russian people must know about the 
life of contemporary India. I expect your letter and I wish you much health and luck  என 
அக்கடிதத்ழத கார்க்கி முடித்திருந்தார். இந்து லால் யக்னிக் பதிெில் பகத்சிங் 
தனது புகைஞ்சலிழய  ஷியாம்ஜி மழறவு அறிந்து வதரிெித்ததாக 
வசால்லப்பட்டுள்ளது. 

ஷியாம்ஜி இங்கிலாந்தின் வகாடுழமக்கு எதிரான அணிடசர்க்ழக என்பதற்கு 
கீழ்கண்ட முன்வமாைிழெ தந்தார். 

 If the India Home Rule society, the swadeshi organisations in India, the young Egypt 
movement, the discontented in South Africa, and the powerful Organisation of the Sinn Fein 
Party of Ireland join hands, much effective work can be done against England by their 
mvements being united and acting in accord, exchanging ideas and suggestions, all makinga 
forward move along the same lines at the same psychological moment"  அெர் 
ஒருெழகயிலான காஸ்டமாபாலிட்டன் காலனிய எதிர்ப்புக் வகாள்ழகழய 
முன்நிறுத்தினார்.  

ழ ண்ட்டமன்  டசாசலிச தழலெருடனும் அனார்க்கிசம் சார்ந்த 
ஸ்டிக்லாண்ட், அல்ட்வரட் உடனும் அெர் டதாைழமயுடன் இருந்தார். ”while 
sharing in the extremists' political aims and methods, Krishnavarma's nationalism drew on 
Spencerian Philosophy and social science, rather than on neo- vedantic spiritualism, generating 
an anti colonialism that took aim at the sociological foundations of empire” டமற்கூறிய 
பதிவுகழள நாம் இந்தர் மன்ொ ஆய்வுகட்டுழரயில் பார்க்கமுடிகிறது 
(Resistence Spencer Krishnavarma) 

கதர் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி “Among the Indian political activists abroad, including those 
exiled by the British, there were several who admired and even met with Lenin. These 
included, among others, V.D. Savarkar, Bhikaji Cama and Virendra Nath Chattopadhyaya.” 
என்கிற பதிழெத் தருகிறது. (CGPI.org/node/5897)   

ஆசப் அலி ஷியாம்ஜிக்கு வசப்டம்பர் 1909ல் கடிதம் ஒன்ற எழுதியதான 
பதிழெ தனஞ்வசய் கீர் தனது சாெர்க்கர் புத்தகத்தில் தருகிறார். அக்கடித 
ொசகமாக கீழ்கண்டழெ இடம் வபற்றுள்ளது. “  I am staying with some Muslim 
friends who do not like me to associate with nationalists; and, to save many unpleasant 
consequences, I do not want to irritate them unnecessarily" 

ஆசப் அலி அெரது Memoirs  புத்தகத்தில் ’இந்தியன்  வுஸ்’ குறித்த தனது 
நிழனழெப் பகிர்ந்துவகாண்டுள்ளார். ஞாயிறு ொரக்கூட்டங்களில் 20 முதல் 



30 டபர் பங்டகற்பர். எங்களில் ஒருெர் தழலெராக இருந்து கூட்டத்ழத 
நடத்துொர். ஒருெர் தனது ஆய்வு குறித்த வசாற்வபாைிழெ நல்குொர். 
ஷியாம்ஜி பாரிசுக்கு வசன்ற பின்னர் சாெர்க்கர் வபாறுப்பில் அவ்ெில்லம் 
வசயல்பட்டது.  சாெர்க்கர் அனுபெம் கூடியெராகவும் டபசினால் 
அழனெழரயும் ெசப்படுத்துபெராகவும் இருந்தார். அெர் சரியாக ஆங்கிலம் 
டபசுெது குறித்து கெழலப்பட்டதில்ழல. பிபின் சந்திரபால் ெருொர். அெரது 
மகன் நானு என்கிற நிரஞ்சன் பால் சாெர்க்கரின் நண்பராக அடிக்கடி 
ெருொர். டாக்டர் டக பி வஜய்ஸ்ொல் ெரவும் இருந்தது.  

சாெர்க்கரின் 1857 எழுச்சிழய வமாைிவபயர்க்க உதெிக்வகாண்டிருந்த W V 
Phadke  அங்கு இருந்தார். சிக்கந்தர்  யத், சக்லத்ொலா டபான்றெர்களும் 
ெரக்கூடியெர்கள். ெிடரந்திரநாத் சட்டடாபாத்யாய் அங்கு ெந்து எங்களுடன் 
நண்பரானார். ஆகஸ்ட் 1909ல் தசரா ெிருந்து ஒன்று Bayswater Nizamuddin 
Restaurant ல் ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டு அதற்குத்தான் காந்தி 
அழைக்கப்பட்டிருந்தார். ஆனால் காந்தி அன்று 12 ொக்கியங்கள் கூட 
டபசியிருக்கமாட்டார். சாெர்க்கருக்கு ெைிெிட்டு முடிக்கிடறன் என்று அெர் 
சுருக்கமாக டபசினார்.  

சாெர்க்கர் ராமன் ராெணன் டபாராட்டம் தர்மம்- அதர்மம் டபாராட்டம் குறித்து 
dazzingly brilliant speech தந்தார். என்னால் அங்கு  15 நாட்களுக்கு டமல் இருக்க 
முடியெில்ழல. உணவு, பைக்கம் எல்லாம் பார்த்துெிட்டு எனது தனி 
உலகிற்கு டபாக முடிவெடுத்டதன் ொரக்கூட்டங்களுக்கு மட்டும் 
டபாய்ெந்டதன்.  

திங்கரா அதிகம் டபசமாட்டார். நிரஞ்சனுடன் டபசி மகிழ்ொர். அெரின் ெங்க 
வமாைி இழசழய டகட்பார். என்ழனப்பார்த்து உருது பாடல் பாடச்வசால்ொர். 
சிலநாட்கள் இழடவெளியில் திடிவரன ஒருநாள் டபப்பர் ழபயன் வகாழல 
எனக்கூெி டபப்பர் ெிற்றழத பார்த்டதாம். பக்கத்தில் இருந்த டச்சுக்காரார்தான் 
உங்கள் நாட்டுக்காரர்தான் வகாழல வசய்துள்ளார் என வசான்னபிறகுதான் 
அதில் திங்கரா வதாடர்பு குறித்டத அறிய முடிந்தது. நானும் ழெலிழய 
திங்கரா சுட்ட அக்கூட்டத்திற்கு டபாய் இருக்கடெண்டியென். ஆனால் 
சரியான உழட தயாராக இல்லாததால் டபாகெில்ழல. திங்கராெின் 
அறிக்ழக ஒன்ழற சாெர்க்கர் ஆகஸ்ட்16, 1909ல் வடய்லி நியூஸ்க்கு தந்தார். “  
I believe that a nation held in bondage ..with the help of foreign bayonets is in a perpetual 
state of war. since open battle is rendered impossible to a disarmed race, I attacked by 
surprise"  என அவ்ெறிக்ழகயில் ொசகங்கள் காணப்பட்டது. டமற்கூறிய 
பதிழெ ஆசப் அலி அெரது Memoirs  புத்தகத்தில் தருகிறார். 



வகாடுங்டகாலன் கீழ் கட்டுண்டு கிடந்தால் ஒருெர் தத்துெொதியாக, 
சீர்திருத்தொதியாக, சமய உபடதசியாக இருந்தாலும் அப்படிப்பட்ட 
ொழ்க்ழகயில் என்ன வபருமிதம் இருக்க முடியும் என ஷியாம்ஜியிடம் 
டகள்ெி இருந்தது. ெிடுதழல என்ற ஒன்டற குறிக்டகாளாகட்டும் என்றார். “life 
was not worth living … a man might be a great philosopher, an ardent social reformer or a 
fervid religious preacher, but all his philosophy, his zeal for social reform,or his religious fervour 
would not avail an iota, if he were tied down and chained to a post by a despot. Every 
effort ought, therefore, to be primarily directed towards the all-important goal of political 
freedom   என்று கிருஷ்ண ெர்மா எழுதினார்.  ெிடுதழல தாகத்துடன் ொழ்ந்த 
அெர் டபாதுமான அளவு மக்கள் மத்தியில் வகாண்டு வசல்லப்படாதெராகடெ 
இருக்கிறார். அெரின் ஆர்ெலர்கள் Unknown Patriot  என்கிற ஆதங்கத்துடடனடய 
அெழரப்பற்றி ெிொதித்து ெருகின்றனர். 

இந்தியாெிற்கு வெளிடய இருந்துவகாண்டு பிரிட்டிஷ் எதிர்ப்பு இயக்கங்களில் 
பங்டகற்ற நாட்டுப்பற்றாளர்கள் பலர் இருந்துள்ளனர். அெர்களில் ஷியாம்ஜி 
முன்டனாடியாக இருந்திருக்கிறார். 
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