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அக்ேடாபர் மாதத்திற்குத் தனி மகிைம உண்டு. நாம் ேநசிக்கும் பல 

மாமனிதர்கள் பிறந்த மாதம் இது. மகாத்மா காந்தி, லால் பகதூர் சாஸ்திr, 

ெஜயபிரகாஷ் நாராயணன், வல்லபபாய் பேடல், சுப்பிரமணிய சிவா 

ஆகிேயார் பிறந்த மாதம்.  

நம் நாட்டிற்காக அர்ப்பணிப்ேபாடு உைழத்த ேதசிய தைலவர்களில் அன்னி 

ெபசன்ட் அம்ைமயார் முக்கியமானவர். ஆனால், அவைரப் பற்றி நாம் 

அதிகம் நிைனவில் ெகாள்வதில்ைல. 

1893-ஆம் ஆண்டு சிகாேகாவில் நடந்த உலக சமய மாநாட்டில் கலந்து 

ெகாண்ட சுவாமி விேவகானந்தர், "சேகாதர சேகாதrகேள' என்று தன் 

ேபச்ைசத் துவங்கி கூடியிருந்ேதாrன் கரேகாஷத்ைதப் ெபற்றைத ேநrல் 

கண்டார் அன்னி ெபசன்ட்.  

மனிதப் பிறவியின் ேநாக்கம், பிரபஞ்சத்தின் விந்ைதகள், மதங்களின் 

ெநறிகள் இவற்றுக்கானத் ேதடலின் முடிவு இந்தியாவில் கிைடக்கும் என்ற 

உணர்வு உண்டாக, இந்தியாவின் ெதன்முைனயான தூத்துக்குடி 

துைறமுகத்தில் வந்திறங்கினார்.  

இளம்பருவத்தில் அன்னி ெபசன்ட்டுக்கு ஏற்பட்டது ேபான்ற கஷ்டங்கள் 

ேவெறாருவருக்கு ஏற்பட்டிருந்தால் அவர் விரக்தியின் எல்ைலக்ேக 

ெசன்றிருப்பார்.  



ஐந்து வயதில் தந்ைத இறப்பு, சில வருடங்களில் சேகாதரன் இறப்பு, 

அவருைடய தாயார் இரு குழந்ைதகைள இன்னல்கைளப் 

ெபாருள்படுத்தாமல் வளர்த்தது என்று அன்னியின் இளம் பிராயம் கஷ்ட 

ஜவீனத்தில் கழிந்தது. ஆனால், "மற்றவர்களுக்கு உதவுவேத 

வாழ்க்ைகயின் குறிக்ேகாள்' என்ற ஆழமான ைவராக்கியத்ைத அது 

அளித்தது.  

வாழ்க்ைகயின் குறிக்ேகாள் என்ன என்ற ேதடலில் இருந்தவருக்கு, தான் 

சார்ந்திருந்த மதத்தின் இறுக்கமான ேகாட்பாடுகள் உறுத்தின. 

உண்ைமையத் ேதடும் உள்மனதிற்கு ஏற்புைடயதாக இல்ைல.  

இந்நிைலயில், பத்ெதான்பது வயதிேலேய ப்ராங்க ெபசன்ட் என்ற 

ேபாதகருடன் திருமணம். புகுந்த இடத்தில் நிம்மதியில்ைல. அடுத்தடுத்து 

பிறந்த இரு குழந்ைதகளின் உடல்நிைல பாதிப்பு, அவர்கைள குணப்படுத்த 

மாதக்கணக்கில் ேபாராட்டம் என்று ெதாடர் கஷ்டங்கள்.  

குடும்ப வாழ்க்ைக பிடிக்காமல் விவாகரத்து, குழந்ைதகள் மீது உrைம 

ெபற நீதிமன்றத்தில் வழக்கு, அன்புத் தாயாrன் மரணம் இைவெயல்லாம் 

மதங்கள் மீது ெகாண்ட அவநம்பிக்ைகைய ேமலும் வலுப்படுத்தின. 

1872-ஆம் வருடம் பிளாவட்ஸ்கி அம்ைமயாrன் பிரம்ம ஞான சைபயில் 

அன்னி ெபசன்ட் தன்ைன இைணத்துக் ெகாண்டார். ேசாஷலிசக் 

ெகாள்ைககளில் அதிகப் பற்று ெகாண்டு ஃேபபியன் இயக்கத்தில் 

இைணந்து, அப்ேபாைதய உயrய சிந்தைனயாளர்களான ெபர்னாட் ஷா, 

ெபர்ட்ரண்ட் ரஸ்ஸல், ெவல்ஸ், ெவர்ஜனீியா உல்ப் ேபான்றவர்கேளாடு 

சிந்தைனப் பrமாற்றம் ெசய்து ெகாள்ளும் அrய வாய்ப்பு கிைடத்தது.  

மனிதப் பிறவி, மதம், அரசியல், சமுதாய ஏற்றத்தாழ்வு ேபான்ற 

உண்ைமகள் அவைர மிகவும் பாதித்தன. மனிதப் பண்பு உயர பாடுபட 

ேவண்டும், மனித ேநயம் நிைலெபற உைழக்க ேவண்டும் என்ற 

முடிேவாடு பிரம்ம ஞான சைபயில் தன்ைன இைணத்துக் ெகாண்டார். 

ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சருக்கு சீடராக விேவகானந்தர் அைமந்தது ேபால், 

பிளாவட்ஸ்கி அம்ைமயாருக்கு அன்னி ெபசன்ட் அைமந்தார். பிரம்ம ஞான 



சைபயின் ெகாள்ைககைள இந்தியாவின் பல இடங்களுக்கும் ெசன்று 

மக்கேளாடு பகிர்ந்து ெகாண்டார்.  

இந்தியாவின் கலாசாரம் என்ற ெபாக்கிஷத்ைத சுமந்து ெகாண்டு, ஆனால், 

அைதப்பற்றிய ஸ்மரைணயின்றி அடிைமகளாக வாழும் இந்தியர்கைளக் 

கண்டு மனம் வருந்தினார். 

ெபண் கல்வியின் அவலநிைல கண்டு, ெபண் கல்விக்காகப் பல 

முயற்சிகைள எடுத்தார். 1898-ஆம் ஆண்டு வாராணசியில் ெபண்களுக்கான 

கல்விக் கூடத்ைத நிறுவினார்.  

காசியில் நிறுவப்பட்ட பள்ளி மற்றும் கல்லூrைய அடிப்பைடயாக ைவத்து 

தர்பங்கா மஹாராஜா ராேமஸ்வர பிரதாப் சிங் தைலைமயில் காசி இந்து 

பல்கைலக்கழகம் உருவானது. இந்து சமயத்ைதயும், இந்தியப் 

பண்பாட்ைடயும் அடிப்பைடயாகக் ெகாண்ட புதிய கல்வித் திட்டம், 1904-

ஆம் ஆண்டு அவர் நிறுவிய ெபண்கள் கல்லூrயில் 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.  

அக்கல்வித் திட்டம் பல்கைலக்கழகத்தின் அடிப்பைட சித்தாந்தமாக 

அைமந்தது. 1921-ஆம் வரும் காசி பல்கைலக்கழகம் ெபசன்ட் 

அம்ைமயாrன் ேசைவையப் பாராட்டி அவருக்கு ெகௗரவ முைனவர் 

பட்டம் வழங்கிச் சிறப்பித்தது.  

அன்னி ெபசன்ட் முற்றிலும் தன்ைனச் சமுதாயப் பணியில் ஈடுபடுத்திக் 

ெகாண்டார். உண்ைமயாகவும், ைதrயமாகவும் தனது கருத்துகைள 

எடுத்துக்கூறி மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினார்.  

அவரது கருத்துச் சுதந்திரத்தால் பல எதிர்ப்புகைள சந்திக்க ேநர்ந்தது. 

அறிஞர் சார்லஸ் பிராட்ேலாவுடன் ேசர்ந்து திருமணம், கருத்தைட, 

ஜனத்ெதாைக அதிகrப்பால் ஏைழகள் படும் இன்னல் இைவ குறித்து பல 

கருத்துகைளத் துணிச்சலாகக் கூறினார். அக்கருத்துகள் பிற்ேபாக்கான 

மதேபாதகர்களுக்கு அச்சுறுத்தலாக இருந்தது.  



நீதிமன்றத்தில் நாத்திகம் பரப்புவதாக அவதூறு வழக்கு ெதாடரப்பட்டு 

அன்னிக்கு ஆறுமாத தண்டைன விதிக்கப்பட்டது. ஆனால், அதனால் 

ேசார்ந்துவிடவில்ைல அன்னி. ேமல்முைறயடீ்டில் நிரபரதியாக ெவளி 

வந்து, ஆண் - ெபண் உறவு, விவாகம் பற்றிய தனது கருத்துகைள சிறு சிறு 

பிரசுரங்களாக ெவளிட்டார். அைவ லட்சக்கணக்கில் விற்பைனயாயின. 

பல ெமாழிகளிலும் ெவளிவந்தன. 

அன்னி இந்தியாவிற்கு வந்தேபாது இங்கிருந்த சமுதாயச் சூழைலக் கண்டு 

வருந்தி, இந்நிைலைய மாற்ற விைழந்தார். 1912-ஆம் வருடம் "மகன்கள் - 

மகள்கள்' என்ற அைமப்ைப ஏற்படுத்தி, மகன், மகள் இருவரும் ேபதமின்றி 

நடத்தப்பட ேவண்டும் என்ற குறிக்ேகாைள வலியுத்தினார்.  

இந்தியாவில் முதல் சட்டப்ேபரைவ உறுப்பினர் என்ற ெபருைம 

ெகாண்டவர் டாக்டர் முத்துலட்சுமி ெரட்டி. ஒருமித்த கருத்து ெகாண்ட இரு 

சமூக சீர்திருத்தவாதிகளும் இைணந்தனர். ெபண்களின் நிைலைய 

உயர்த்தவும், பிற்ேபாக்குப் பிைணப்புகளிலிருந்து அவர்கைள 

விடுவிக்கவும் இந்திய மாதர் சங்கம் என்ற அைமப்ைப 1913-இல் 

உருவாக்கினார்.  

டாக்டர் முத்துலட்சுமிேயாடு அன்னி இைணந்து ெபண்களுக்கு கல்வி, 

ஆண்களுக்கு இைணயான உrைம என பல முயற்சிகைள 

ேமற்ெகாண்டார். "இந்தியாேவ விழித்ெதழு' என்ற தனது கட்டுைரகளின் 

ெதாகுப்பிைன 1913-ஆம் ஆண்டு ெவளியிட்டு அதன் மூலம் 

விடுதைலக்கான விழிப்புணர்ைவ நாெடங்கும் ஏற்படுத்தினார். 

நாட்டின் இைளஞர்கைள ஒன்றிைணக்க ஓர் அைமப்பு ேதைவ என்பைத 

உணர்ந்து, "இந்திய இைளஞர்கள் சங்க'த்ைத (வ.ங.ஐ.அ.) 1914-ஆம் ஆண்டு 

துவங்கினார். உடற்பயிற்சிக் கூடம் நம் உடைல எவ்வாறு வலுவைடயச் 

ெசய்யுேமா அதுேபால, சீrய குடிமக்கைள உருவாக்கும் ைமயமாக 

இச்சங்கம் இருக்க ேவண்டும் என்பைதக் குறிக்ேகாளாக ைவத்தார். அந்த 

"இந்திய இைளஞர்கள் சங்கம்' இப்ேபாது நூற்றாண்டு ேசைவைய 

ெகாண்டாடுகிறது. 



"சுயாட்சிப் ேபrயக்கம்' என்ற விடுதைலப் ேபாராட்டத்ைத ெசன்ைனயில் 

துவக்கியதற்கு ேபருதவியாக இருந்தவர் பாலகங்காதர திலகர். விடுதைல 

வரீர் தாதாபாய் ெநüேராஜி தைலவராகச் ெசயல்பட்டார். அன்னி ெபசன்ட் 

விைதத்த விடுதைல விருட்சம் வளர்ந்து அதன் விழுதுகள் நாெடங்கும் 

இறங்கின.  

ராஜாஜி, சர் சி.பி. ராமசாமி, திரு.வி. கல்யாண சுந்தரனார், சுப்பிரமணிய 

ஐயர், இந்து பத்திrைக கஸ்தூr ரங்கன் ேபான்ேறார் ெசன்ைனயிலும், 

ேமாதிலால் ேநரு, சாப்ரூ, தாஸ் ேபான்ேறார் அகில இந்திய அளவிலும் 

ெசயல்பட்டனர். பிrட்டிஷ் அரசு 1917 ஜூன் மாதம் அன்ைனைய 

சிைறயிலிட்டது. ஆனால், எதிர்ப்பு அதிகrக்கேவ அவைர விடுவித்தது. 

அகில இந்திய காங்கிரஸ் தைலவராக 1917-ஆம் ஆண்டு நியமிக்கப்பட்டார். 

காங்கிரஸ் கட்சியின் முதல் ெபண் தைலவர் அன்னி ெபசன்ட் 

அம்ைமயார்தான். 

1907-இல் அன்னி பிரம்ம ஞான சைபயின் தைலவராகி மதங்களின் 

ஒற்றுைமக்காக பாடுபட்டார். உண்ைம ெநறி, ேநர்ைமயான பாைத, மனித 

ேநயம், சேகாதரத்துவம் இைவதான் பிரம்ம ஞான சைபயின் ெகாள்ைககள்.  

இந்தியாைவயும் இந்தியர்கைளயும் அன்னி ெவகுவாக ேநசித்தார். 

மகாத்மா காந்தி "அன்னி ெபசன்ட்தான் இந்தியர்கைள நீண்ட 

துயிலிலிருந்து தட்டி எழுப்பி சுதந்திர உணர்ைவ ஊட்டினார்' என்று 

பாராட்டியுள்ளார்.  

தமிழறிஞர் திரு.வி.க. அம்ைமயாரால் ெவகுவாக கவரப்பட்டார். 

"அம்ைமயாrன் கிளர்ச்சி என்னுள் கனன்று ெகாண்டிருந்த கனைல 

எழுநாவிட்டு எrயச் ெசய்தது; ெவஸ்லி பள்ளிப் பணிைய விட்டுவிடத் 

தூண்டியது; "ேதசபக்தன்' இதழுக்கு ஆசிrயனாக்கியது; ெதாழிலாளர் 

இயக்கத்தில் ஈடுபாடு ெகாள்ளச் ெசய்தது; ெமாத்தமாகச் ெசால்ல 

ேவண்டுமானால் என் வாழ்க்ைகப் ேபாக்ைகேய மாற்றி அைமத்தது. என் 

வாழ்க்ைகப் ேபாக்ைகேய மாற்றி அைமத்த அன்னி ெபசன்ட் எனக்கு 

அன்ைன வசந்ைத ஆனார்' என்று மனம் ெநகிழ்ந்து கூறியுள்ளார். 



இந்த அக்ேடாபர் மாதத்தில் காந்தி, சாஸ்திr, ெஜயப்பிரகாஷ், பேடல் 

ேபான்ேறாருடன் அன்னி ெபசன்ட் அம்ைமயாைரயும் மறவாமல் 

நிைனவுகூர்ேவாம்.  

இன்ெனாரு அன்ைன வசந்ைதேயா, காந்திேயா, சாஸ்திrேயா, 

அம்ேபத்கேரா, அன்னி ெபசன்ட்ேடா வரமாட்டார்கள்.  

அவர்கள் இட்டுச் ெசன்ற பாைதயில் உபாைதகள் முைளக்காமல் 

கண்காணித்தேல நாம் ெசய்யக்கூடிய மிகப்ெபrய சமூக ேசைவயாகும். 

 


