
ேஜாசப் ஜான் (ெரவெரண்ட்) 
 
ேஜாசப் ஜான் (ெரவெரண்ட்) (* �மார ்1925 ?; † �மார ்20 ஆண்�க�க்� �ன்� ?), 
ெதற்!ன் ேதவாலயத்$ன் ெரவெரண்ட ்

இந்$யா'ன் �ன்னாள் ெமடர்ாஸ் மாநிலத்$ல் ஏைழ மற்.ம் சா$யற்றவரக்�க்� 
உத0வதற்காக !ராமப்�ற வாழ்க்ைக ைமயத்ைத நி.0வ$ல் இந்$யா 
ஈ�பட்�ள்ள2 

மக்கள். 
ேஜாசப் ஜான் இந்$யா'ல் த4ழ்நாட்5ன் ேவ6ர ்மாவட்டத்$ல் உள்ள காடப்ா57ல் 
ஒ9 இளம் ேபாதகர ்ஆவார.் சந்$த்தார ்
ஒ9 !:ஸ்தவரான அந்த இளம் ேபாதகைர, அவர ்நிைன'டமாக ஒ9 �யற்<ையத் 
ெதாடங்க அைழப்� '�த்தவர ்மகாத்மா காந்$. 
ஆங்!>கன் பா$ரியார,் <.எஃப். Aனா பாண்� என். அைழக்கப்ப�ம் 
ஆண்ட்Bஸ், "ஏைழகளின் நண்பன்", காந்$க்� 4க ெந9க்கமானவர ்
Dன்பற்.பவரக்ள்.[1] ேஜாசப் ஜான் உத்ேவகம் ெபற். 1948 இல் ஊJயத்ைத 'ட்� 
ெவளிேய: ஏைழக�க்�ம் சா$யற்றவரக்�க்�ம் ேசைவ ெசய்தார ்
ெவளிKர ்ஆதர0 இல்லாத �ன்னாள் ெமட்ராஸ் மாநிலத்$ல் உள்ள ெதாைலLரப் 
ப�$. உத' ெசய்Mம் மக்களின் $றைன அவர ்நம்Dனார ்
யாேரNம் அவரக்�க்� ஆரம்ப ஆதரைவ வழங்!னால் அவரக்ேள. ேஜாசப் ஜான் 500 
ெஹக்ேடர ்நிலத்ைத ைகயகப்ப�த்$னார ்
ஆந்$ரப் Dரேதச மாநிலம் <த்Lர ்மாவட்டத்$ல் உள்ள பாலச�த்$ரம் மண்டல் 
மற்.ம் இடம் என். அைழக்கப்பட்ட2 

Aனபந்2�ரம் (ஏைழகளின் நண்பன் இடம்), ஒேர �த்தைக7ல் பல இடங்கள் 
இ9ந்ததால் 

இந்$யா'ல் உ9வாக்கப்பட்ட2. 
நிலம் சா�ப5க்� த�$யற்றதாக க9தப்படட்2. 'வசா7க�க்� <றந்த வாழ்க்ைக 
சாத்$யம் என்பைத காட்ட '9ம்Dனார.் ஜான் 

அவர2 �தல் மைன' ரஞ்< (ஆேரான்) ஜாNடன் அங்� ெசன்றார.்[2][3]. அவரக்�க்� 
Rன். �ழந்ைதகள்: க9ணா, Dேரம் சந்$ரா 
மற்.ம் ஹன்னா. Dன்னர ்ஒ9 'தைவயாக அவர ்தன2 இரண்டாவ2 மைன' 
பத்மாைவ மணந்2 அவ�டன் �ழந்ைதகைளப் ெபற்றார.்[4]. 
ேஜாசப் ஜானின் Aனபண்�ப9ம் !ராமப்�ற வாழ்க்ைக ைமயம் அைமந்2ள்ள 
பள்ளத்தாக்� "ேஹாம்" என். அைழக்கப்ப�!ற2. 
ஏைழகளின் நண்பரக்ளின்”. இந்$ய அர� வழங்!ய கா> நிலத்$ல் நிலமற்ற 
மக்கைளக் �5யமரத்்$னார.் 
1955 �தல் அவர2 க9த்2க்கள் உலக அண்ைட நா�களால் ஆதரிக்கப்பட்டன. 
மக்க�க்� பணம் வழங்கப்பட'ல்ைல 
ஆனால் அவரக்ளால் �ழல் கடன் நி$7>9ந்2 கடன் வாங்கப்பட்ட2. உத' 
ெபற்றவரக்ள் கடைன $9ப்D ெசUத்$னர.் மட்�மல்ல 

அவரக்ள் தங்கள் �ய மரியாைதைய நிைலநி.த்2!றாரக்ளா, ஆனால் அவரக்ள் 
$9ப்Dச ்ெசUத்2வ2 மற்றவரக்�க்� உத0ம் என்பைத அவரக்ள் 
அ:ந்$9ந்தாரக்ள். 
Aனபண்�ப9ம் !ரா4ய வாழ்0 ைமயத்$ல் ேஜாசப் ஜானின் பணிக்� ஒ9 �$ய 
பரிமாணம் காரணம் 

அவர2 இரண்� மகன்கள் க9ணா ஜான் மற்.ம் டாக்டர ்Dேரம் சந்தர,் ேவ6ர ்
!:ஸ்2வ ம9த்2வக் கல்6ரி7ல் படட்ம் ெபற்றவரக்ள். 
க>ேபாரன்ியா'ல் 'வசாயத்$ல் படட்ம் ெபற்ற க9ணா ஜான், ைமயத்$ன் 
'வசாய 'ரிவாக்கத் $ட்டத்ைத இயக்!னார.் 
நீரப்்பாசனம், உரங்கள், <றந்த 'ைதகள் மற்.ம் பல்ேவ. ப7ரக்ைளப் 
பயன்ப�த்த உள்Wர ்'வசா7கைள வ>M.த்2!ற2. உலக ஆதர0டன் 

அண்ைட !ராம மக்கள் தச�், உேலாக ேவைல மற்.ம் அச<்�தல் ேபான்ற 
$றன்களில் ப7ற்< ெபற்றனர.் 



டாக்டர.் Dேரம் சந்தர ்ஜான் மற்.ம் அவர2 மைன' டாக்டர.் ஹரி ஜான் (ஹரி �மாரி 
பா>யா)[5] - இ9 ம9த்2வரக்ள் - இயக்!யவரக்ள் 

ைமயத்$ன் ம9த்2வக் கட்டம், இ2 �ைறந்த ெசல'ல் ம9த்2வம் மற்.ம் 
'ரிவான ��ம்பக் கட்�ப்பா� $ட்டத்ைத வழங்�!ற2 

30-ைமல் �ற்றள'ல் உள்ள !ராமங்கைள ெசன்றைட!ற2.[6] ேஜாசப் ஜான் மற்.ம் 
அவர2 ��ம்பத்$னர ்நி.0வ$ல் ஈ�பட்�ள்ளனர ்
�காதாரம், ஊட்டசச்த்2, அ$கரித்த உண0 உற்பத்$ மற்.ம் ஆ!யவற்ைற 
வ>M.த்2ம் ஒ9 'ரிவான சRக �காதார $ட்டம் 

��ம்ப கட்�ப்பா�. 1975 ஆம் ஆண்5ல், அவரக்ளின் !ளினிக்!ல் 25 ப�க்ைககள் 
மற்.ம் <ல ெமாைபல் அல�கள் இ9ந்தன. 
டாக்டர.் Dேரம் சந்தர ்ஜான், ஜான்ஸ் ஹாப்!ன்ஸ் என்பவரிட49ந்2 ெபா2 
�காதாரத்$ல் �2கைல அ:'யல் பட்ட�ம் ெபற்றார ்
பால்5ேமார,் ேமரிலாந்$ல் உள்ள பல்கைலக்கழகம், அங்� அவர ்"இந்$யா'ன் 
4கப்ெபரிய ேநாய்" என்ற ெதா[ேநா7ல் நி�ணத்2வம் ெபற்றார.் சண்ைட7ட 

இ2, ஜான் ��ம்பம் ெதா[ேநாயாளிகைள \ண்�ம் சRகத்$ற்� ெகாண்� 
வ9வதற்காக நவ ]வன் (�$ய வாழ்க்ைக) $ட்டத்ைத உ9வாக்!ய2. 
பங்களிக்�ம், உற்பத்$ ெசய்Mம் உ.ப்Dனரக்ளாக. ேஜாசப் ஜான் 
ேராடே்டரியன்கைள 4க0ம் அ$கமாகக் கண்ட:ந்த ஒ9 ப�$ இ2 

இப்ப�$7ன் ெமாத்த ெபா2 �காதார ஆய்0க்� மனிதவளத்ைத வழங்�வ2 
உத'கரமாக உள்ள2.[7] ெதா[ேநாயாளிகைள �5யமரத்்த ஆரம்Dத்தாரக்ள் 

!ராமப்�றங்களில் ெசன்ைன7>9ந்2. இந்த ��ம்பங்கள் !ராமப்�ற வாழ்'யல் 
ைமயத்தால் வழங்கப்பட்ட ^�களிUம் வாழ்!ன்றனர ்
அவரக்�க்� ம9த்2வ <!சை்ச நைடெபற்.க் ெகாண்59க்�ம் ேபாேத 
'வசாயத்$ற்� ேதைவயான 'ைதகள் மற்.ம் தண்ணீ9டன். ெதா[ேநாய் 

�னரவ்ாழ்0 ைமயம் Aனபந்2ப9ம் !ராமப்�ற வாழ்க்ைக ைமயம் பா$க்கப்பட்ட 
மக்கள் ெசாந்தமாக சம்பா$க்க உத'ய2 

வா[ம் 

1965-1973 இல் ேஜாசப் ஜான் த4ழ்நாட்5ல் <. 'வசா7க�க்� நீரப்்பாசனம் 
ெசய்வதற்கான 'வசாயத் $ட்டத்$ல் ஈ�படட்ார.் 
ெஜரம்ன் �ராட்டஸ்டன்ட ்ேதவாலயத்$ன் உலகத்$ற்கான 6டர ்6யரஸ்் மற்.ம் 
ெராட்57ன் ஆதர0டன்.[8 
 


