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இன்றைக்குப் பலரும் இந்தி ோறை ஒரு ைளர்ந்து ைரும் நோடோகக் கருதுகிைோர்கள். அதோைது 
இந்தி ர்கள் “ஏறைகள்” என்று நோசூக்கோகச் ச ோல்கிைோர்கள். இந்தக் கருத்தில் உண்றம 
இருக்கிைது. நகர ைோழ்க்றக, ைிமோனப் ப ணம், பல அடுக்கு மோல்கள் மற்றும் ஸ்மோர்ட் 
யபோன்கள் என்னும் மோற  ில் இருந்தோலும், சபரும்போலோன இந்தி ர்கள் மிகவும் கடுறம ோன 
ைோழ்க்றகய  ைோழ்கிைோர்கள். அர ோங்கத்தின் லஞ்  லோைண் ம் மற்றும் சமத்தனம், மிக 
யமோ மோன கட்டறமப்பு,  மூக ஏற்ைத்தோழ்வுகள், ஜோதி- ம ச்  ண்றடகள் மற்றும் புதி ன 
கண்டைியும் எண்ணம் இல்லோத மனப்போன்றம ஆகி றைதோன் இந்தி ோ சதோடர்ந்து 
ஏறைநோடோக இருப்பதன் கோரணங்கள் என்று மக்கள் கருதுகிைோர்கள்.   
 
அயத யநரத்தில், உலகின் மிகப் பைறம ோன நோகரீகங்களில் ஒன்று இந்தி ோ என்றும் 
ச ோல்கியைோம். அதோைது மற்ை எல்லோ நோடுகறளயும் ைிட இந்தி ோைின் ைரலோறுதோன் மிக 
நீண்ட ைரலோறு என்கியைோம். இங்யக பல்லோ ிரக்கணக்கோன ைருடங்கள் மக்கள் சதோடர்ச் ி ோக 
ைோழ்ந்து ைருகின்ைனர். ஆனோல், அதற்கு யமல், பிரிட்டிஷர்களோல்தோன் இந்தி ோ 
நோகரீகமோகவும் ைளம் சபற்றும் மோைி து என்றும்கூட ச ோல்லுகிைோர்கள்.  
 
இந்தக் கட்டுறர ில் நோம் யகட்கும் யகள்ைி, “இந்தி ோ என்ைறைக்கப்படும் இந்த பூமி, 
சபோருளோதோர ரீதி ோக எப்யபோதுயம பின் தங்கி தோக இருந்ததோ?: குைிப்போக, நம்முறட  
சமோத்த ைளறம ின் சபோருளோதோர அம் ங்கறளப் பற்ைி கைனம் ச லுத்துகியைோம்.  
 
சபோருளோதோர ைளறமற  எப்படி அளப்பது?  எடுத்துக் கோட்டோக, அசமரிக்கோ ஒரு மிகுந்த 
ைளமிக்க நோடு என்று ச ோல்கியைோம். அப்படி என்ைோல் என்ன? 
 
ஒவ்சைோரு நோட்டிற்கும் GDP (“சமோத்த உள்நோட்டு உற்பத்தி”) எண் என்று ஒன்று 
கணக்கிடப்படுகிைது. GDP எண் ஒரு நோட்டில் அதிகமோக இருந்தோல், அந்த நோடு மிகவும் ைளம் 
சபற்ை நோடு என்று ச ோல்லப்படுகிைது. ஒரு நோட்டின் சபோருளோதோர நடைடிக்றககறள அளப்பது 
GDP. ஒரு நோட்டில், ஒரு ைருடத்தில் உற்பத்தி ோகும் எல்லோ  ரக்கு மற்றும் ய றைகளின் 
பண மதிப்புதோன் GDP எனப்படும். ஒரு நோட்டில் அதிகம் உற்பத்தி ோனோல், அந்த நோட்டில் 
உபய ோகிப்பதற்கும் மற்றும் ஏற்றுமதி ச ய்ைதற்கும் அதிகம் கிறடக்கிைது. உதோரணமோக, 
அதிக ைிறல மதிப்புள்ள சபோருட்களோன HP மடிக்கணினிகள், ஆப்பிள் ஐ-யபோன்கள், யபோ ிங் 
ைிமோனங்கள் ஆகி ைற்றை அசமரிக்கோைிடமிருந்து உலகம் ைோங்குகிைது. யமலும் 
அமரிக்கோைில் தோன், மக்கள் மற்ை நோட்டினறரைிட அதிகமோன  ரக்கு மற்றும் ய றைகறள 
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ைோங்குகிைோர்கள். அதனோல் அசமரிக்கோைின் GDP உலகியலய  மிக அதிகமோக இருப்பதில் 
ஆச் ரி மில்றல. 
 

GDP-ற  எப்படிப் ப ன்படுத்தப் யபோகியைோம் என்பறத ைிளக்க,  ர்ையத  நோண  நிதி ம் 
(IMF) சைளி ிட்ட 2017-ஆண்டிற்கோன GDP தகைல்கறள ஆய்வு ச ய்யதன். (1): 
 

2017 ஆண்டு GDP ஒப் ீடு – ட்ரில்லியன் அஜேரிக்க டாலர்களில் 

அஜேரிக்காவின் GDP $ 19.4 

ஜோத்த உலகின் GDP $ 80 

உலகப் ஜ ாருளாதரத்தில் அஜேரிக்காவின்  ங்கு 19.4/80 = ~25% 

இந்தியாவின் GDP $ 2.6 

உலகப் ஜ ாருளாதரத்தில் இந்தியாவின்  ங்கு 2.6/80 = 3.2% 

அதோைது ஒரு  ரோ ரி உலகக் குடிமகன் ச லைைிக்கும் ஒவ்சைோரு ₹100-இலும், ₹25 
அசமரிக்கோைிற்குப் யபோகிைது. அசமரிக்கோவுக்குப் யபோகோமயலய , அந்த நோடு ஏன் இவ்ைளவு 
சபோருளோதோர ச ைிப்யபோடு இருக்கிைது என்று உங்களோல் புரிந்துசகோள்ள முடியும்! 

ச ய்திகளில் ைருைறதப் யபோல, பின்ைரும் அைிக்றககறள நோம் புரிந்து சகோள்ள யைண்டும் 
“GDP இரட்ழட இலக்க அளவில் வளர பவண்டும்…யமலும் உலக வர்த்தகத்தில் 
இந்தியாவின்  ங்கு இரண்டு மடங்குக்குயமல் அதிகரித்து 3.4 ைிழுக்கோடு ஆக யைண்டும் 
என்றும் பிரதமர் நயரந்திர யமோடி அைர்கள் கூைினோர்கள்”. (2).  
கடந்த கோலத்தில் நோடுகளின் சபோருளோதோரம் எப்படி இருந்தது என்று எப்படி புரிந்துசகோள்ைது? 
ஆங்கஸ் மோடி ன் (3) என்னும் சபோருளோதோர நிபுணருக்குத்தோன் இந்தி ர்கள் நன்ைி ச ோல்ல 
யைண்டும். சநதர்லோண்ட்ஸ் நோட்டில் சபோருளோதோரத்துறை ில் அைர் யபரோ ிரி ரோக இருந்தோர். 
அைர், பல நோடுகளின் சபோருளோதோரத்றத ஒப்பிட்டுப் போர்த்து, கோலப்யபோக்கில் அறை எப்படி 
உருைோ ின என்று ஆய்வு ச ய்தோர். அைர் கடந்த கோலத்தில் பின்யனோக்கிச் ச ன்ைோர் – ஒரு 
ைருடமல்ல, பத்தோண்டுகளல்ல, ஒரு நூற்ைோண்டுமல்ல, சுமோர் இரண்டோ ிரம் ஆண்டுகள்.  

https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/pm-modi-seeks-double-digit-gdp-growth-raising-indias-share-in-world-trade/articleshow/64694413.cms
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ப ராசிரியர் ஆங்கஸ் ோடிசன் (1926-2010) ஜநதர்லாந்து நாட்டில், கிராணிங்ஜகன் 
 ல்கழலக் கைகத்தில் ஜ ாருளாதாரத்துழையில் ப ராசிரியராக இருந்தார் 

யபரோ ிரி ர் மோடி ன் பல ைருடங்களோக ஏரோளமோனத் தகைல்கறளத் திரட்டினோர். அைர் 
கண்டுபிடித்தறதப் புரிந்து சகோள்ள  ிைந்த ைைி கீழ்க்கண்ட ைிளக்கப் படத்றதப் போர்ப்பதுதோன். 
(4).  

 

 

 

 

 

இந்த ைிளக்கப் படத்றதப் போர்த்து கீழ்க்கண்டைற்றை நோம் அைி லோம்: 

அஜேரிக்கா 
பேற்கு ஐபராப் ா 
சனீா 
இந்தியா 
   ேத்தியக் கிைக்கு 
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1. இந்த  கோப்தத்தின் முதல் 1500 ைருடங்களுக்கு, இந்தி ோதோன் மிகவும் ச ல்ைச் 
ச ைிப்போன நோடோக இருந்தது. 

2. சமோத்த உலக GDP இந்தி ோைின் பங்கு, 1700-ஆம் ஆண்டில் 25% ஆக இருந்து, 
சுதந்திரம் அறடயும்யபோது 5%-க்கும் கீைோக  ரிந்தது.   

3. பிரிட்டிஷ்கோரர்கள் இந்தி ோைில் நுறைந்து ஆட் ிற ப் பிடித்தபின்தோன், யமற்கத்தி  
ஐயரோப்போைின் சபோருளோதோரம் சுமோர் 1800-ஆம் ஆண்டு ைோக்கில் பிரமிக்கத் தக்க 
ைிதத்தில் அதிகரித்தது. 

4. ஐயரோப்பி ர்கள், அசமரிக்கோைில் குடிய ைி, அடிறமத்தனத்றத ஆரம்பித்த பின்னர், 1800 

களில் சதோடங்கி, அதுைறர இல்லோத அசமரிக்க சபோருளோதோரம் ைோனு ர்ந்தது 

5. இந்தி ோவுக்கோன யபோக்கு 1970- களில் இருந்து சபோருளோதோரம் யமயல 
ஏைிக்சகோண்டிருக்கிைது.  

எனயை, "இந்தி ோ 300 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எப்படி சபோருளோதோரத்தில் ைளம் சபற்று 
இருந்தது?" என்ை யகள்ைிற  நோன் யகட்டிருந்தோல், "இன்று உள்ள அசமரிக்கோ யபோலயை 
இந்தி ோ அன்று ைளமோனதோக இருந்தது!” என்பறத நோம் கோணலோம்.  

ஐ.ஐ.டி பம்போ ில், 2010-ஆம் ஆண்டு எஸ்.குருமூர்த்தி யப ி  யபச்சு (5) இந்த தறலப்பிற்கு 
ஒரு நல்ல அைிமுகத்றத ைைங்குகிைது. 

இந்தி ோ மற்றும் யமற்கு ஐயரோப்போைின் சபோருளோதோரப் யபோக்றக கூர்ந்து கைனியுங்கள். 
பிரிட்டிஷோர் இந்தி ோைில் நுறைந்து தங்கறள ைலுைோக நிறலநோட்டிசகோண்டு 100 
ஆண்டுகளுக்குள்யளய , ஐயரோப்பி ப் சபோருளோதோரம் அடுத்த 150 ைருடங்களுக்கு உச் த்றத 

எட்டுகிைது. இது ஒரு தற்ச  லோன நிகழ்வு அல்ல என்று ராஜ் வேதம் (6) கூறுகிைோர். 
இந்தி ோைிடமிருந்து ச ல்ைங்கள் பைிக்கப்பட்டு அங்யக சகோண்டு ச ல்லப்பட்டதுதோன் இதற்குக் 
கோரணம் என்று அைர் ச ோல்கிைோர். 

சகோள்றள டித்த பிரிட்டிஷ்கோரர்கயள என்ன ச ோன்னோர்கள் என்று போர்ப்யபோம். ரோபர்ட் கிறளவ் 
(1725-74) பிரிட்டிஷ் இந்தி ோைின் தளபதி ோக இருந்தோர். இன்று இந்தி ோ, போகிஸ்தோன் மற்றும் 
பங்களோயதஷ் ஆகி  நோடுகளின் நிலப்பரப்புகறள பிரிட்டிஷோருக்கு ச ோந்தமோக்கி து 
அைர்தோன். பிரிட்டனுக்கு இந்தி ோைிலிருந்து ச ல்ைத்றத சகோள்றள டித்து எடுத்துச் ச ல்ல, 
ஒரு ைைிமுறைற  அைர் உருைோக்கினோர். அைர் இந்தி ோ "ைற்ைோத ச ல்ைம் சகோைிக்கும் 
நோடு மற்றும் அதன் எஜமோனர்கறள உலகின் மிகப்சபரும் பணக்கோர நிறுைனமோக மோற்ைோமல் 
இருக்கோது" (7) என்று கூைினோர். அந்த யநரத்தில், இந்தி ோைின் மிகப்சபரும் “ச ல்ைச் 
ச ைிப்புடன்” இருந்த "ைங்கோள" மோநிலம் மட்டுயம, சமோத்த பிரிட்டறன ைிடவும் அதிக 
ச ல்ைத்துடன் இருந்தது! 

ரோபர்ட் கிறளவ் இந்தி ோறை திட்டமிட்டு அைிக்கத் சதோடங்கி பின் 175 ஆண்டுகள் கைித்து, 
அசமரிக்க தத்துை யமறத ைில் டியூரோன்ட் 1930-ஆம் ஆண்டு இந்தி ோ ைந்தோர். பிரிட்டிஷோர் 

இந்தி ோைில் ஏற்படுத்தி  அைிவுகறளக் கண்டு (8) அதிர்ச் ி அறடந்தோர். அதன் ைிறளைோக 
“நோகரீகத்தின் கறத” என்னும் தன்னுறட  புத்தகத்றத எழுதும் யநோக்கத்றதக் றகைிட்டு, 
இந்தி ோர்கறள சுதந்திரப் யபோரோட்டத்திற்கு ஊக்குைிக்க எழுதத் சதோடங்கினோர். “ஓரு 
கண்டத்தின் கற்பைிப்பு” என்று அைர் கூைி தில், “மனித குலத்தின் ஐந்தில் ஒரு பங்கு இருக்கும் 

https://www.youtube.com/watch?v=MOckPPmdekE
https://www.youtube.com/watch?v=RGyjvyXEKdc
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இந்தி ர்கள், ைறுறம ோலும் அடக்குமுறை ோலும், உலகில் யைசைங்கும் கோணோதைறக ில் 
ைோடுைறதக் கண்டபின் எழுதுைது என்பது அற்பமோக ஆகிைிட்டது….” என்று ச ோல்கிைோர். 
இந்தி ோைின் கழுத்றத பிரிட்டிஷோர் சநைித்த ச  ல்கறளப் பற்ைி ரோஜ் யைதம் எடுத்துச் 
ச ோல்கிைோர். (6). 

● பிரிட்டிஷோரின் யபோர் சைற்ைிகளுக்கு (முதலோம் மற்றும் இரண்டோம் உலகப் யபோர்கள் 
உட்பட) ஆன ச லவு, பிரிட்டறன யமம்படுத்த ஆன ச லவுகள் மற்றும் இந்தி ோறை 
நிர்ைகிக்கும் ச லவுகள் ஆகி றை அறனத்தும் இந்தி ர்கள் தறல ில் கட்டப்பட்டன. 

● இந்தி ர்கள், சபோருட்கறள ைிற்பன ச ய்யும்யபோது குறைந்த ைிறல ிலும், ைோங்கும் 
யபோது மிக அதிக ைிறல ிலும் ைோங்க ைற்புறுத்தப்பட்டோர்கள் 

● இங்கிலோந்றதப் யபோல் இரண்டு மடங்கும், ஸ்கோட்லோந்றதப் யபோல் மூன்று மடங்கும் 
இந்தி ர்களுக்கு ைரி ைிதிக்கப்பட்டது. 

● பல  ிறுநில மன்னர்கள்  ில  லுறககறளயும் துப்போக்கிகறளயும் தருமோறு யைண்டிக் 
சகோண்டதோல், அைர்களிடமிருந்து பல மில்லி ன் டோலர்கள் இலஞ் மோகப் 
சபைப்பட்டது. 

ஆறக ோல், இந்தி ப் சபோருளோதோரம்  ீரைிக்கப்பட்டு, இந்தி ோ  ின்னோபின்னம் அறடந்ததற்கு 
கோரணம் பிரிட்டிஷோர் ஆட் ிதோன் என்று ச ோல்ைது மிகச்  ரி ோனதோகும். ஆனோல் இன்றைக்கு, 
நம்முறட  குைந்றதகளுக்கு, “ஜோதி ரீதி ோன ஒடுக்குமுறைதோன்” இன்றைக்கு இந்தி ோ ஏறை 
நோடோக இருப்பதற்குக் கோரணம் என்று ச ோல்லித் தரப்படுகிைது! 

முடிைோக, கடந்த கோலத்தில் பல ஆண்டுகளுக்கு உலகின் மிகவும் ைளம் சபற்ை நோடுகளில் 
ஒன்ைோக இந்தி ோ திகழ்ந்தது. இந்தி ோைின் ஏழ்றம நிறலக்கு ஒரு முக்கி க் கோரணம் 
பிரிட்டிஷோர் ஆட் ிதோன். கோலனி ஆதிக்கத்துக்கு அடிறமப்பட்டைர்களுக்கு “கோலனித்துைம்” 
என்றுயம ப னளித்தது இல்றல என்பறத நோம் நிறனவு சகோள்ள யைண்டும். நோம் ைரலோற்றை 
 ரி ோகப் படித்தோல், கோலனி ஆதிக்கத்துக்கு உட்பட்ட ஒவ்சைோரு நோடும் ஒரு கோலத்தில் 
கலோச் ோரத்திலும், சபோருளோதோரத்திலும் ைளறம மிக்க நோடோக இருந்தது என்றும், இன்றை  
நிறலறம ில், அதோைது கோலனி ஆதிக்கத்துக்குப் பின்னர், அறை  ீரைிந்தும் போைறடந்தும் 
கோணப்படுகின்ைன என்பறதப் போர்க்கலோம்.  

 

(ஆங்கில மூலக் கட்டுரைரை தமிழில் மமொழிமெைர்ப்பு மெய்தது N.ைொமச்ெந்திைன்) 
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