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1. உலகப் புகழ்ெபற்ற மீரட்
கம்யூனிஸ்ட் சதி வழக்கு - 1
- என்.ராமக ருஷ்ணன்
-டிசம்பர் 16, 2019
ஆங்க ேலய

அரசாங்கம்

சுதந்த ரம்ெபற

தகுத யுள்ளதா?

என்பைதக்கண்டற ய
குழுவ னைர
இந்தக்

குழுைவ

இந்த யா

ைசமன்கமிஷன்

இந்த யாவுக்கு
எத ர்த்து

என்ற

அனுப்ப யது.

நாடு

முழுவத லும்

அதுவைர கண்டிராத அளவ ல் ெபரும் மக்கள்
ஆர்ப்பாட்டங்கள்,

ஊர்வலங்கள்

ப ப்ரவரி

ேதத ைய

3ஆம்

கைடப டிக்கும்படியும்
அைறகூவைல
www.Kaniyam.com

நடத்தும்படியும்

எத ர்ப்பு

காங்க ரஸ்

கட்ச

த னமாக
வ டுத்த

ஏற்று

கம்யூனிஸ்ட்டுகள்

14

FreeTamilEbooks.com

…

www.Kaniyam.com

15

FreeTamilEbooks.com

தைலைமய ல்

ெதாழிலாளி

வர்க்கம்

மிகப்ெபருமளவ ல் ஆர்ப்பாட்டத்த ல் பங்ேகற்றது.
பம்பாய்,

கல்கத்தாவ ல்

ெதாழிலாளிகள்

பல்லாய ரக்கணக்கான

இந்த

ஆர்ப்பாட்டத்த ல்

பங்ேகற்றனர்.
இந்த யாைவ ஆண்ட ஆங்க ேலய அரசாங்கம்
1929ஆம்
ேதத யன்று

ஆண்டு

மார்ச்

இந்நாட்டின்

தைலவர்கைளயும்,

மாதம்

இளம்

20ஆம்

கம்யூனிஸ்ட்

கம்யூனிஸ்டுகேளாடு

ெநருக்கமாக இருந்த ேதாழர்கைளயும் ேசர்த்து
31 ேபைர ைகது ெசய்து ஒரு மாெபரும் சத
வழக்ைக ெதாடுத்தது.

அன்ைறய நாளில்தான்

இன்ைறய உத்தரப்ப ரேதசத்த ல் உள்ள மீரட் என்ற
ச ற ய நகரின் மாவட்ட நீத பத இந்த 31 ேபைரயும்
ைகது ெசய்ய உத்தரவ ட்டார்.

அதுதான் உலகப்

புகழ்ெபற்றதும் நான்காண்டு காலம் நீடித்ததுமான
மீரட் சத வழக்கு.
www.Kaniyam.com
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1924ஆம்

ஆண்டில்

முசாபர்

அகமது,

எஸ்.ஏ.டாங்ேக, ெசௗகத் உஸ்மானி, நளினி குப்தா
உள்ளிட்ட நான்கு ேபர் மீது கான்பூர் சத வழக்ைக
ஆங்க ேலய அரசாங்கம் ெதாடுத்து நான்காண்டு
கால கடுங்காவல் தண்டைன வ த த்தது.

அந்த

வழக்கு

இந்த யப்

மிகப்

ெபரிய

ெசய்த யாக

பத்த ரிைககளில்
வந்து

நாடு

முழுவத லும்

கம்யூனிஸ்ட்டுகள் குற த்து ெபரும் தகவல்கைள
தந்த ருந்ததால் இம்முைற ஆங்க ேலய அரசாங்கம்
அத்தைகய

ெபரிய

ெசய்த கள்

வராமல்

இந்த

வழக்ைக நடத்துவதற்காக அன்று மிகச் ச ற ய
நகரமாக இருந்த மீரட் நகரில் இந்த வழக்ைக
நடத்த யது. இந்த வழக்ைக நடத்துவதற்கு என்ன
காரணம்?
1928ஆம் ஆண்டில் ஆங்க ேலய அரசாங்கம்
இந்த யா

சுதந்த ரம்

ெபற

தகுத யுள்ளதா?

என்பைதக் கண்டற ய ைசமன் கமிஷன் என்ற
www.Kaniyam.com
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குழுவ னைர
இந்தக்

இந்த யாவுக்கு

குழுைவ

எத ர்த்து

அனுப்ப யது.

நாடு

முழுவத லும்

அதுவைர கண்டிராத அளவ ல் ெபரும் மக்கள்
ஆர்ப்பாட்டங்கள்,

ஊர்வலங்கள்

ப ப்ரவரி

ேதத ைய

3ஆம்

கைடப டிக்கும்படியும்

நடத்தும்படியும்

எத ர்ப்பு

காங்க ரஸ்

கட்ச

அைறகூவைல

ஏற்று

தைலைமய ல்

ெதாழிலாளி

ெபருமளவ ல்

ஆர்ப்பாட்டத்த ல்

பம்பாய்,

கல்கத்தாவ ல்

ெதாழிலாளிகள்
பங்ேகற்றனர்.

த னமாக
வ டுத்த

கம்யூனிஸ்ட்டுகள்
வர்க்கம்

மிகப்

பங்ேகற்றது.

பல்லாய ரக்கணக்கான

இந்த
ைசமன்

ஆர்ப்பாட்டத்த ல்
தூதுக்குழு

இடங்களில் எல்லாம் ‘ைமசேன!

ெசன்ற

த ரும்ப ப்ேபா’

என்ற மக்களின் முழக்கம் எங்கும் எத ெராலித்தது.
நாட்டின்

பல்ேவறு

ெகாடூரமான

தடியடி

இடங்களில்

காவல்துைற

நடத்த யது.

பஞ்சாப ல்

ப ரபல காங்க ரஸ் தைலவர் லாலா லஜபத ராய ன்
www.Kaniyam.com
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மார்ப ல்

காவலர்கள்

தடியால்

அடித்தனர்.

இதன் வ ைளவாக ச ற து காலத்த ற்குள் அவர்
காலமானார்.
இேத

1928ஆம்

பம்பாய்

பஞ்சாைல

நடத்த ய

ஏப்ரல்

மாதத்த ல்

ெதாழிலாளிகள்

ேவைலந றுத்தம்

வரலாற்ற ேலேய
காலம்

ஆண்டு

இந்த ய

நாட்டின்

மகத்தானதாகும்.ஆறு

நீடித்த

இந்த

மாத

ேவைலந றுத்தத்த ற்கு

கம்யூனிஸ்ட்டுகள் முன்முயற்ச எடுத்து தைலைம
தாங்க னர்.

இைதத்ெதாடர்ந்து

80

உறுப்ப னர்கள்

ெகாண்ட

பஞ்சாைலத்

பம்பாய்

ஆய ரம்

ெதாழிலாளர்கள் சங்கம் (பம்பாய் க ர்ணி காம்கார்
சங்கம்) உருவானது. அேதேபான்று கல்கத்தாவ ல்
லட்சக்கணக்கான

சணல்

ெதாழிலாளிகள்

ெசங்ெகாடி ஏந்த வீரஞ்ெசற ந்த ேபாராட்டங்கைள
நடத்த னர்.
வர்க்க

இவ்வாறு இந்த யாவ ல் ெதாழிலாளி

ேபாராட்டங்கள்

www.Kaniyam.com
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அத கரித்து

வருவைதயும்

ெசல்வாக்கு

வளர்ந்து

கம்யூனிஸ்ட்டுகள்

வருவைதயும்

கண்ட

ஆங்க ேலய அரசாங்கம் அத ர்ச்ச யைடந்து ெபரும்
தாக்குதலுக்கு த ட்டமிட்டது. அதன் வ ைளவு தான்
இந்த மீரட் கம்யூனிஸ்ட் சத வழக்கு. ஆங்க ேலய
அரசாங்கத்த ன் ேகாபத்த ற்கு மற்ெறாரு காரணம்
உண்டு.

இங்க லாந்து

கட்ச ய ன்
ஜார்ஜ்

தைலவர்களான

அலிசனும்

ப ராட்லியும்,
உதவ

நாட்டின்
ெபர்ச

ப லிப்ஸ்

இந்த ய

கம்யூனிஸ்ட்
கார்டினும்,

ப ராட்டும்,

ெபன்

கம்யூனிஸ்ட்டுகளுக்கு

ெசய்வதற்காக

இங்ேக

வந்தனர்.

அேதேபான்று ஆஸ்த ேரலிய கம்யூனிஸ்ட் கட்ச
உறுப்ப னரான

ேஜ.எப்.ரியான்

என்பவரும்

நவம்பர் மாதம் இந்த யா வந்தார்.

இவர்கைளத்

ெதாடர்ந்து
இங்க லாந்து

எச்.எல்.ஹட்ச ன்சன்
கம்யூனிஸ்ட்டும்

என்ற

இங்ேக

ஆங்க ேலயர்களான

இவர்கள்

www.Kaniyam.com
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இந்த யாவ ல் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்த ற்கு உதவ
ெசய்ய

வந்தது

ஆங்க ேலய

அரசாங்கத்த ற்கு

ேமலும் ேகாபம் உண்டாக்க யது.

எனேவ தான்

இந்த அைனத்துக் காரணங்கைளயும் ைவத்து மீரட்
சத வழக்கு ெதாடங்கப்பட்டது.
ைகது ெசய்யப்பட்டவர்கள் யார்?
1. வ ஸ்வநாத்

முகர்ஜி

ெதாழிலாளி-

-

ஐக்க ய

வ வசாய கள்

மாகாண
கட்ச ய ன்

தைலவர்
2. ேகதார்நாத் ைசகல் - பஞ்சாப் காங்க ரஸ்
குழுவ ன் தைலவர்
3. ெகௗரி

சங்கர்

ெதாழிலாளிகள்

-

ஐக்க ய

வ வசாய கள்

மாகாண
கட்ச ய ன்

ந ர்வாகக்குழு உறுப்ப னர்

www.Kaniyam.com
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4. ச வநாத்

பானர்ஜி

-

வங்காள

சணல்

ெதாழிலாளர் சங்கத் தைலவர்
5. எம்.ஜி.ேதசாய் - ‘ஸ்பார்க்’ (ெபாற ) ஏட்டின்
ஆச ரியர் பம்பாய லிருந்து ெவளிவந்த தீவ ர
ேசாசலிஸ்ட் ஏடு
6. லட்சுமன் ராவ் கடம் - 4 ஜான்ச ய ல் நகராட்ச
ஊழியர்களின் அைமப்பாளர்.
7. டி.ஆர்.ெதங்டி - ெதாழிற்சங்க காங்க ரச ன்
முன்னாள்

தைலவர்,

உறுப்ப னர்,

அக ல

ந ர்வாகக்குழு

இந்த ய

காங்க ரஸ்

குழுவ ன் உறுப்ப னர்
8.எஸ்.எச்.
ரய ல்ேவ
www.Kaniyam.com
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அைமப்புச் ெசயலாளர்
8. ஏ.ஏ - ஆல்ேவ : பஞ்சாைல ஊழியர், பம்பாய்
க ர்னி காம்கார் சங்கத்த ன் தைலவர்
9. ஜி.ஆர் காஸ்ேல - பஞ்சாைல ெதாழிலாளி,
க ர்னி காம்கார் சங்கத்த ன் ந ர்வாக
10. க ேஷாரிலால் ேகாஷ் - வங்காள மாகாண
ெதாழிற்சங்க சம்ேமளனத்த ன் ெசயலாளர்
(இந்த

11

ேபரும்

கம்யூனிஸ்ட்

அல்லாத

இடதுசாரி தைலவர்கள் - ெபரும் ெவகுஜன
இயக்கங்களின் தைலவர்கள்)
� ெதாடரும்
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2. உலகப் புகழ்ெபற்ற மீரட்
கம்யூனிஸ்ட் சதி வழக்கு- 2
- என்.ராமக ருஷ்ணன்
-டிசம்பர் 17, 2019
ப ன்வருபவர்கள் தங்கைள கம்யூனிஸ்ட் என்று
அற வ த்துக் ெகாண்டவர்கள்: 12. ப லிப் ஸ்ப ராட்
- இங்க லாந்த லிருந்து வந்த இளம் கம்யூனிஸ்ட்
இந்த யாவ லுள்ள கம்யூனிஸ்ட்டுகளுடன் ேவைல
ெசய்து ெகாண்டிருந்தார்.

13.

முசாபர் அகமது

- ெதாழிற்சங்க காங்க ரச ன் துைணத்தைலவர்,
வங்காள வ வசாய - ெதாழிலாளிகள் கட்ச ய ன்
ெபாதுச் ெசயலாளர்.

14.

எஸ்.ஏ.டாங்ேக -

ெதாழிற்சங்க காங்க ரச ன் உதவ ச் ெசயலாளர்.
கம்யூனிஸ்ட்டுக்
www.Kaniyam.com
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பம்பாய்

பஞ்சாைலத்

ெதாழிலாளர்

சங்கத்த ன்

ெபாதுச் ெசயலாளர்.
15. எஸ்.வ .காட்ேட

-

1927ல்

ெதாழிற்சங்க

காங்க ரச ன் உதவ ச் ெசயலாளர்,
முனிச பல்

ெதாழிலாளர்

உதவ த்தைலவர்.

16.

பம்பாய்

சங்கத்த ன்

ேக.என்.ேஜாக்ேலகர்

- G.J.P. ரய ல்ேவ ெதாழிலாளர் சங்கத்த ன்
அைமப்புச்

ெசயலாளர்,

அக ல

இந்த ய

காங்க ரஸ் குழுவ ன் உறுப்ப னர். 17.ெசௗகத்
உஸ்மானி-

பம்பாய லிருந்து

ெவளிவந்த

ெதாழிலாளி வர்க்க உருது ஏட்டின் ஆச ரியர்.
18.

ெபன்

ப ராட்லி

-

இங்க லாந்த ன்

ஒருங்க ைணந்த இஞ்ச னியரிங் சங்கத்த ன்
லண்டன்

மாவட்டக்குழுவ ன்

உறுப்ப னர்.
சங்கம்,

முன்னாள்

G.J.P.ரயில்வே ெதாழிலாளர்

பம்பாய்

பஞ்சாைல

சங்கத்த ன்

ந ர்வாகக்குழு உறுப்ப னர். 19. S.S. மிராஜ்கர் www.Kaniyam.com
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ஐக்க ய மாகாண ெதாழிலாளிகள் மற்றும்
வ வசாய கள்

கட்ச ய ன்

ெசயலாளர்

20.

ப .ச .ேஜாஷ - ஐக்க ய மாகாண ெதாழிலாளி வ வசாய கள் கட்ச ய ன் ெசயலாளர்
16. ேகாபால்

பாசக்

-

1928ஆம்

ஆண்டில்

ேசாசலிஸ்ட் வாலிபர் மாநாட்டின் தைலவர்
22.

டாக்டர் ஜி.அத காரி - ெஜர்மனிய ல்

இருந்தேபாது

கம்யூனிஸ்ட்

உறுப்ப னர்.

1928ல்

கட்ச ய ல்

பம்பாய ல்

ஒரு

இருந்த

கம்யூனிஸ்ட் குழுவ ல் இைணந்தார். ‘ஸ்பார்க்’
என்ற

ேசாசலிச

ஏட்டிற்கு

எழுத னார்.

23.

இயக்கத்த ன்

ேபாது

கட்டுைரகள்

எம்.ஏ.மஜித் - க லாபத்
1920

ஆம்

ஆண்டில்

இந்த யாவ லிருந்து ரஷ்யாவ ற்கு ெசன்றார்.
த ரும்ப யவுடன்
பஞ்சாப ன்
ெசயலாளர்,
www.Kaniyam.com
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சைபைய’ உருவாக்க யவர்களில் ஒருவர். 24.
ஆர்.எஸ்.ந ம்ப்கர்

-

பம்பாய்

ெதாழிற்சங்க

கவுன்ச லின் ெசயலாளர், பம்பாய் மாகாண
காங்க ரஸ்
இந்த ய

குழுவ ன்

ெசயலாளர்,

ெதாழிலாளிகள்

-

அக ல

வ வசாய கள்

கட்ச ய ன் ெசயலாளர், பம்பாய் பஞ்சாைலத்
ெதாழிலாளர் சங்கத்த ன் உதவ த் தைலவர்.
17. ராதாராமன்

மித்ரா

ெதாழிலாளர்
26.

வங்காள

சங்கத்த ன்

தரணி

மற்றும்

துைணச்

சணல்

ெசயலாளர்.

ேக.ேகாஸ்வாமி

ெதாழிலாளிகள்
கட்ச ய ன்

-

-

வங்காள

வ வசாய கள்

ெசயலாளர்

ப ரபலமான ெதாழிற்சங்க தைலவர்.
சம்சுல்

ஹுதா-

வங்காள

ரய ல்ேவ
www.Kaniyam.com

சக்கரவர்த்த
ெதாழிலாளர்
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27.

ேபாக்குவரத்து

ெதாழிலாளர் சங்கத்த ன் ெசயலாளர்.
ேகாேபந்த ர

ஒரு

-

28.

க ழக்க ந்த ய
சங்கத்த ன்
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ந ர்வாக .

கரக்பூர் ரய ல்ேவ ெதாழிலாளர்

ேபாராட்டத்த ல் ஒன்ேறகால் ஆண்டு ச ைறத்
தண்டைன வ த க்கப்பட்டவர்.

29.

ேசாகன்

ச ங் ேஜாஷ் - அக ல இந்த ய ெதாழிலாளிகள்
மற்றும் வ வசாய கள் மாநாட்டின் தைலவர். 30.
அேயாத்யா ப ரசாத் - வங்கத் ெதாழிலாளிகள்
வ வசாய கள்

கட்ச ய ன்

ெசயலுக்கமுள்ள

ஊழியர்.
18. எச்.எல்.
என்ற

ஹட்ச ன்சன் - ‘புத ய ஸ்பார்க்’
ஏட்டின்

குற்றவாளி

ெலஸ்சர்

ஆங்க ேலய
ஸ்பார்க்’

32ஆவது

ஹட்ச ன்சன்,

பத்த ரிைகயாளர்,
ஆச ரியரான

ைகதானப ன்
ெபாறுப்ைப

ஆச ரியர்.

அந்த
ஏற்றார்.

ைகது ஆனார்.

ஒரு
‘புத ய

ஹட்ச ன்சன்

ஏட்டின்

ஆச ரியர்

அதனால்

அவர்

கம்யூனிஸ்ட்டுகைள ைகது

ெசய்தால் ெதாழிலாளர்கள் ெபரும் க ளர்ச்ச
www.Kaniyam.com
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ெசய்வார்கள்

என்று

பயந்த

ஆங்க ேலய

அரசாங்கம் பம்பாய ல் ராணுவத்ைத தயார்
ந ைலய ல்

ைவத்தது

பம்பாய லும்,

கல்கத்தாவ லும்

தைலவர்கள்
எத ர்ப்பு

என்ற

ைகது

ெதரிவ த்து

ேபாத லும்
கம்யூனிஸ்ட்

ெசய்யப்பட்டதற்கு
ேவைலந றுத்தங்கள்

நைடெபற்றன என்பது குற ப்ப டத்தக்கது.
ஆங்க ேலய அரசாங்கம் இளம் கம்யூனிஸ்ட்
தைலவர் அமீர் ைஹதர்காைனயும் இந்த வழக்க ல்
ேசர்த்தது.
இருந்ததால்
இந்த

ஆனால்
ைகது

வழக்ைக

வழக்கற ஞராக
வழக்கற ஞர்

அவர்

ெசய்யப்பட

தைலமைறவாக
முடியவ ல்ைல.

நடத்துவதற்கு

லாங்ேபார்டு

ந யமிக்கப்பட்டார்.

அரசாங்க

ேஜம்ஸ்

என்ற

அவருக்கு

ஆங்க ேலய அரசு அந்நாட்களில் ெகாடுத்த மாதச்
சம்பளம் 34 ஆய ரம் ரூபாய்.

www.Kaniyam.com
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3. உலகப் புகழ்ெபற்ற மீரட்
கம்யூனிஸ்ட் சதி வழக்கு - 3
- என்.ராமக ருஷ்ணன்
-டிசம்பர் 18, 2019
நாங்கள் குற்றம்சாட்டுபவர்கள்…
மீரட்
ஒரு

கம்யூனிஸ்ட்

பழிவாங்கும்

சத

ெசயல்

வழக்கு
என்பைதக்

என்பது
கண்ட

காங்க ரஸ் கட்ச ய ன் தைலைம ப ரபல காங்க ரஸ்
தைலவர்
ஒரு

ேமாத லால்

ேநரு

பாதுகாப்புக்குழுைவ

ேமாத லால்

ேநரு

ேக.என்.கட்ஜூ

www.Kaniyam.com

உருவாக்க யது.

பண்டித

ேநருவ ன் தந்ைதயாவார்.

தைலைமய ல்
ஜவஹர்லால்

அத்துடன் ச .ப .குப்தா,

ேபான்ற

வழக்கற ஞர்களான
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காங்க ரஸ்

தைலவர்கள்

இந்த

வழக்க ல்

கம்யூனிஸ்ட்டுகளுக்கு உதவ ெசய்தனர்.
ெசய்யப்பட்ட

அைனவரும்

மீரட்

ைகது

ச ைறக்கு

ெகாண்டு வரப்பட்டப ன் அவர்கள் அைனவரும்
இந்த

வழக்க ல்

எவ்வாறு

வாதாடுவது,

எந்த

முைறய ல் வாதாடுவது என்று ேயாச த்தனர். 1848
ஆம்

ஆண்டில்

ெஜர்மன்

நாட்டின்

ெகாேலான்

நீத மன்றத்த ல் இேதேபான்று குற்றம் சாட்டப்பட்ட
மார்க்ஸும்,

ஏங்ெகல்சும்

நீத மன்றத்ைத
ப ரச்சாரம்

எவ்வாறு

பயன்படுத்த
ெசய்தார்கேளா

இப்ெபாழுதும்

ெசய்வெதன

அந்த

கம்யூனிஸ்ட்
அேதேபான்று
மீரட்

ச ைறத்

ேதாழர்கள் தீர்மானித்தனர்.
முதலில்

கீழைம

வ சாரைணக்குப்ப ன்

நீத மன்றத்த ல்
1930

ஏழு

ஜனவரி

மாத
11ஆம்

ேதத ய ல் நீத பத மில்னர் ஒய ட் என்பவர் ஒருவைர
மட்டும் வ டுவ த்து மற்றவர்கள் மீது இந்த யாவ ல்
www.Kaniyam.com
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ஆங்க ேலய
சத

ஆட்ச ய ைன

அகற்ற

ெசய்தார்கள் என்று கூற

இந்த வழக்ைக

ெசஷன்ஸ் நீத மன்றத்த ற்கு அனுப்ப
அவர்கள்

ச ைறய லிருந்து

ெகாண்டு

ெசல்லப்படும்

இவர்கள்
ைவத்தார்.

நீத மன்றத்த ற்கு

ெபாழுதும்

த ருப்ப

ெகாண்டு வரப்படும் ெபாழுதும் புரட்ச முழக்கத்ைத
எழுப்ப னர்.
முசாபர்

அகமது

தனது

வாக்குமூலத்த ல்

ப ன்வருமாறு கூற னார்:
‘ ‘நான் ஒரு புரட்ச கரமான கம்யூனிஸ்ட், நான்
ைகது ெசய்யப்படும் வைர இந்த ய கம்யூனிஸ்ட்
கட்ச ய ல்தான் உறுப்ப னராக இருந்ேதன்.

நான்

ைகது ெசய்யப்பட்ட ேநரத்த ல் இந்த ய கம்யூனிஸ்ட்
கட்ச கம்யூனிஸ்ட் அக லத்த ல் அத காரப்பூர்வமாக
இைணக்கப்பட்டிருக்கவ ல்ைல.
கம்யூனிஸ்ட்

www.Kaniyam.com
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ெகாள்ைககளில், அதன் த ட்டத்த ல் எங்களது கட்ச
முழு நம்ப க்ைக ெகாண்டுள்ளது.
அவற்ைற எங்களது கட்ச

முடிந்த அளவு

ப ரச்சாரம் ெசய்தும்

உள்ளது.”
ெபன் ப ராட்லி இவ்வாறு கூற னார்:
“அரசு தரப்ப னர் என்ன வ ரும்புக ன்றனேரா
அதற்கு
இந்த

ேநர்
வழக்கு

எத ரான

வ ைளவ ைனத்தான்

ஏற்படுத்தும்

என்று

நான்

நம்புக ன்ேறன். இந்த வழக்கு இந்த ய மக்களுக்கு
வ ழிப்புணர்வ ைனயூட்டும்.

அேதேநரத்த ல்

காலனி நாட்டு மக்கள் ேபாராட்டத்த ல் இங்க லாந்து
ெதாழிலாளர்கள் இன்னும் அத கமான பங்க ைன
வக க்கும்படி ந ச்சயமாகத் தூண்டும்.”
ப .ச .ேஜாஷ ப ன்வருமாறு முழங்க னார்:
“இந்த

வழக்க ல்

குற்றவாளி

கூண்டில்

ந ற்பது நாங்களல்ல; ஆங்க ேலய ஏகாத பத்த யம்
www.Kaniyam.com
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தான்.

இங்ேக இறுத த் தீர்ப்பு வழங்கப்ேபாவது

இந்த ய மக்கள்தான்.
குற்றம்

இந்த வழக்க ேல நாங்கள்

சாட்டப்பட்டவர்கள்

குற்றம் சாட்டுபவர்கள்.
அந்த

உண்ைமயான

அல்ல.

மாறாக,

இந்த ய மக்கள் எனும்
நீத பத கள்

கூறப்ேபாகும்

இறுத த்தீர்ப்பு புரட்ச ைய ேநாக்க முன்ேனறுங்கள்
என்பதாகத்தான் இருக்கும் என்பத ல் எங்களுக்கு
சந்ேதகமில்ைல.”
குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களில் முசாபர்அகமது,
ேஜாஷ ,

காட்ேட

உள்ளிட்டு

18

ேபர்

சார்பாக

பம்பாய் ேதாழர் ந ம்ப்கர் ஒரு நீண்ட அற க்ைகைய
வாச த்தார்.

அது 308 பக்கங்களில் 1.5 லட்சம்

வார்த்ைதகள் ெகாண்ட புத்தகமாகேவ வந்துள்ளது.
அவர் முன்ைவத்த முக்க ய அம்சங்கள்:
“இந்த வழக்கானது அரச யல் முக்க யத்துவம்
வாய்ந்த

வழக்காக

www.Kaniyam.com
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ஏேதா

காவல்துைறய னர்

நடவடிக்ைகய ல்
ெதாடுக்கும்

31

தங்கள்

அன்றாட

குற்றவாளிகள்

வழக்ைகப்

ேபான்றதல்ல.

அது

வர்க்க ேபாராட்டத்த ன் ஒரு ந கழ்வாகும்.
த ட்டவட்டமான

அரச யல்

பகுத யாகேவ

இந்த

அரசாங்கத்
இது

தரப்பு

என்னதான்

மீது

துவங்கப்பட்டு

இந்தச் சத

ெதாழிலாளிகளுைடய,

இயக்கத்த ன்

ஒரு

ெகாள்ைகய ன்

வழக்கு

நடத்தப்பட்டு வருக றது.

மீது

வழக்க ல்

மறுத்தேபாதும்,
ெதாழிற்சங்க

ஏவப்பட்ட

தாக்குதலாகும்.

ஆங்க ேலய ஏகாத பத்த யம் இந்த யா சுதந்த ரம்
ெபற

ேவண்டும்

என்பதற்காக

நடத்தப்படும்

இயக்கத்த ன் மீது நடத்தும் தாக்குதலாகும்.
இந்த

நீத மன்றத்த ன்

காட்டக்ேகாரிேயா,

ஏன் நீத

நாங்கள் வாதாடவ ல்ைல.
நீத மன்றமாகும்.
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இரக்கம்

வழங்கக்ேகாரிேயா
இது ஒரு வர்க்க

இந்த நீத மன்றம் எங்களுக்கு
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நீத

வழங்காது

என்பது

எங்களுக்கு

இருந்தேபாத லும்,

ஏகாத பத்த யத்த ன்

ெகாடுங்ேகான்ைமக்கு
காட்டாமல்
ெகாள்ள

எவ்வ த

எங்கைள
மாட்ேடாம்.

அதனுைடய
ஒடுக்கப்பட்ட

ெதரியும்.

எத ர்ப்ைபயும்

த யாகம்

ெசய்து

எங்கைளப்

பழிதீர்த்து

சாம்ராஜ்யம்

முழுவத லுமுள்ள

வர்க்கங்கைளயும்,

ஒடுக்கப்பட்ட

மக்கைளயும் வம்புக்கு இழுக்க முடியுமா என்று
ஏகாத பத்த ற்கு

நாங்கள்

சவால்

வ டுக ேறாம்.

இந்த நீத மன்றத்த ற்கும் அதன்மூலம் உலக ற்கும்
அத லும்

குற ப்பாக

ஏகாத பத்த ய
நல

முதலாளித்துவ

உலகத்த ற்கும்

உரிைமயாளர்

மற்றும்

மற்றும்

இந்த யாவ ல்
ந லப்ப ரபுத்துவ

உலகத்த ற்கும் நாங்கள் ஒரு வ சயத்ைத அற வ க்க
வ ரும்புக ேறாம்.
என்பேத அது.

நாங்கள்

‘கம்யூனிஸ்ட்டுகள் தங்களுைடய

கருத்துக்கைளயும்,
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ைவக்க

வ ரும்பாதவர்கள்’

என்ற

மார்க்ஸ்,

ஏங்ெகல்ச ன் வார்த்ைதகைள நாங்கள் த ரும்பக்
கூறுக ேறாம்.
வன்முைற

இன்று ந லவும் சமூக அைமப்ைப
மூலம்

தூக்க ெயற வதன்

மூலம்

தங்களுைடய ேநாக்கத்ைத அைடய முடியும் என்று
அவர்கள் பக ரங்கமாகப் ப ரகடனம் ெசய்க ன்றனர்.
“இேத ஆய்வ ன் மூலம் நாங்கள் மற்ெறாரு
முடிைவயும்
ேபான்ற

ஏற்க ேறாம்.
ஒரு

பாட்டாளி

வர்க்கப்

நைடெபறக்கூடிய
ஜனநாயகப்

காலனி

அதாவது

இந்த யா

ஆத க்க

நாட்டில்

புரட்ச க்கு

புரட்ச யானது

புரட்ச த்

முன்னதாக
முதலாளித்துவ

தன்ைம

ெகாண்டதாக

இருக்குெமன்று நாங்கள் நம்புக ேறாம்.
ஆங்க ேலய
இருந்து

ஏகாத பத்த யத்த ன்
இந்த யாவ ற்கு

முழு

இது

கட்டுப்பாட்டில்
சுதந்த ரம்

ெபற்றுத்தரும். அைனத்துவ த ப ரபுத்துவ மற்றும்
ப ரபுத்துவத்த ற்கு முந்ைதய சமூக அைமப்ப ன்
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வடிவங்கைள முற்ற லும் அழித்துவ டும். அத்துடன்
ஒரு சுதந்த ர ஜனநாயக குடியரசு உருவாவத ல்
ேபாய் முடியும். இந்த புரட்ச க்காகத்தான் நாங்கள்
பாடுபட்டுக்
நடத்த

ெகாண்டிருந்ேதாம்.

முடிக்க ற

வர்க்கங்கைளயும்

த றன்

புரட்ச ைய

பைடத்த

ெகாண்ட

அைனத்து

ஏகாத பத்த ய

-

எத ர்ப்பு ஐக்க ய முன்னணி த ட்டத்ைத நாங்கள்
நாட்டின் முன்பு ைவக்க ேறாம்.

இந்தத் த ட்டம்

மட்டுேம அைத அைடவதற்கான ஒேர முைறயான
த ட்டம் என்று நாங்கள் நம்புக ேறாம்…..”
இந்த

ெபாது

அற க்ைகய ல்

ைகெயாப்பமிட்டவர்கள்:
முசாபர் அகமது, ஆர்.எஸ்.ந ம்ப்கர், ஜி.அத காரி,
அேயாத்யா ப ரசாத், ஜி.ச .பார்க், ப .என்.ப ராட்லி,
ஜி.

சக்ரவர்த்த , சம்சுல் ஹூதா, டி,ேகாஸ்வாமி.

எஸ்.வ .காட்ேட. ேக.என்.ேஜாக்ேலகர், ப .ச .ேஜாஷ ,
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எம்.ஏ.மஜீத்,

ஆர்.ஆர்.மித்ரா,

ப லிப்

ஸ்ப ராட்,

ேசாகன் ச ங் ேஜாஷ், எஸ்.எஸ்.மிராஜ்கர், ெசௗகத்
உஸ்மானி.

குற்றம்சாட்ட

இதரர்கள்

தங்கள்

அற க்ைககைள தனித்தனியாக ெகாடுத்தனர்.
� ெதாடரும்
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4. ஐன்ஸ்டீன், ேராமன் ேராலந்து
எதிர்ப்பு
- என்.ராமக ருஷ்ணன்
-டிசம்பர் 19, 2019
உலகப்

புகழ்ெபற்ற

மீரட்

கம்யூனிஸ்ட்

சத

வழக்கு - 4
1929ஆம்
சத வழக்கு

ஆண்டு

ெதாடங்க ய

மீரட்

வ சாரைண

நான்காண்டு

காலம்

நைடெபற்று 1932 ஆம் ஆண்டு நடுப்பகுத ய ல்
முடிவுற்றது. அதன்ப ன் தீர்ப்ப ைன எழுத நீத பத
ஆர்.எல்.யார்க் என்பவர் ஐந்து மாதங்கள் எடுத்துக்
ெகாண்டார்.

1933 ஜனவரி 16ஆம் ேதத அவர்

தீர்ப்பளித்தார். வழக்கு வ சாரைண ெமாத்தத்த ல்
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நான்காண்டுகள் எடுத்துக் ெகாண்டது.
க ேஷாரிலால்

ேகாஷ்,

ச வநாத்

தீர்ப்ப ல்
பானர்ஜி,

வ ஸ்வநாத் முகர்ஜி ஆக ய மூவர் மட்டும் வ டுதைல
ெசய்யப்பட்டனர்.

முசாபர் அமகதுவ ற்கு ஆயுள்

தண்டைன தரப்பட்டது.

காட்ேட, ப லிப் ஸ்ப ராட்,

ேஜாக்ேலகர்,

டாங்ேக

12

நீம்ப்கர்,

ஆண்டுகால

மிராஜ்கர்
ேசாகன்

கடுங்காவல்,

ெசௗகத்

ஆக ேயாருக்கு

ஆக ேயாருக்கு

10

ச ங்

ெபன்

உஸ்மானி,
ஆண்டு

ேஜாஷ்,

கால

தரணி

ப ராட்லி,

அப்துல்மஜீத்
கடுங்காவல்.
ேகாஷ்வாமி,

அேயாத்யா ப ரசாத் ஆக ேயாருக்கு ஏழு ஆண்டு
கால தண்டைன.

ஜி.

அத காரி, ப .ச .ேஜாஷ ,

எம்.ஜி.ேதசாய், ேகாபன் சக்ரவர்த்த , ஹட்ச ன்சன்
ஆக ேயாருக்கு

ஐந்து

ஆண்டு

கடுங்காவல்

தண்டைன.

ராதாராமன் மித்ரா, ேகாபால் பாசக்,

ேகதார்நாத்

ைசகால்

மற்றும்

சம்சுல்

ஹூதா

ஆக ேயாருக்கு நான்காண்டு கடுங்காவல். ஆல்ேவ
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காஸ்ேல,

ெகௗரி சங்கர்,

கதம் ஆக ேயாருக்கு

மூன்று ஆண்டு கால தண்டைன.
இந்த

தீர்ப்ப ற்கு

எத ராக

உலகம்

கண்டனம்

எழுந்தது.

முழுவத லிருந்து

கடும்

ேவத ய யல்

வ ஞ்ஞானியான

ஜி.அத காரிக்கு

அளிக்கப்பட்ட

கண்டித்து
டாக்டர்

உலகப்

நன்கு

ஒரு

கூற

வ ஞ்ஞானி

கண்டன

அற க்ைக

தனக்கு ெபர்லின் நகரிேலேய

அற முகமானவரும்,

வ ஞ்ஞானியுமான
உடேன

தண்டைனைய

புகழ்ெபற்ற

ஐன்ஸ்டின்

ெவளிய ட்டார்.

டாக்டர்

டாக்டர்

வ டுதைல

ெசய்ய

ஐன்ஸ்டின்

மக்ெடானால்டுக்கு

அற்புதமான
அத காரிைய
ேவண்டுெமன்று

இங்க லாந்து
பக ரங்க

கடிதம்

ப ரதமர்
எழுத னார்.

உலகப் புகழ்ெபற்ற அற ஞர் ேராமன் ேராலந்து,
இந்தத் தீர்ப்புக்ெகத ராக குரல் ெகாடுத்தார்.
தீர்ப்ைப

வழங்க ய
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ஆர்.எஸ்,.யார்க்,
ெகாண்ட
வகுப்பு

கம்யூனிஸ்ட்டுகள்

ஆத்த ரத்த னால்
தண்டைனக்

அவர்கள்

ைகத களாக

மீது
மூன்றாம்

நடத்தப்பட

ேவண்டுெமன்று உத்தரவ ட்டார். இதுவும், மக்கள்
மத்த ய ல் பலத்த எத ர்ப்ைபக் க ளப்ப யது. எனேவ
அரச யல் ைகத களுக்கு வ ேசஷ ஏற்பாடு ெசய்ய
வ த கள் ஏற்படுத்தப்பட்டன.

இந்த வ த கைள

ஏற்படுத்த யத ல் மீரட் கம்யூனிஸ்ட் ைகத களுக்குப்
ெபரும் பங்குண்டு. ஆங்க ேலய அரசாங்கம் இந்தக்
ைகத கள் அைனவைரயும் இரண்டாம் வகுப்புக்
ைகத களாக நடத்த உத்தரவ ட்டது.
� ெதாடரும்
மீரட் ச ைறய ல் மகாத்மா காந்த
மீரட்
வரும்

சத

வழக்கு

ெபாழுது

வ சாரைண

மகாத்மா

காந்த

நைடெபற்று
லாகூருக்கு

ேபாகும் வழிய ல் மீரட் கம்யூனிஸ்ட் ைகத கைள
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சந்த த்துப் ேபச மீரட் ச ைறக்கு வந்தார்.

அந்த

குற ப்ப ட்ட

அவர்

ச ைறக்குள்

நாளில்

மாைல

வந்தார்.

3

மணிக்கு

கம்யூனிஸ்ட்

ைகத கள்

அவைரக் கண்டதும் மிகுந்த மக ழ்ச்ச யைடந்தனர்.
ச ைறய ன்

நடுவ ல்

இருந்த

த றந்தெவளிய ல்

அவருக்கு ஒரு நாற்காலி ேபாடப்பட்டிருந்தது. அவர்
அந்த நாற்காலிய ல் அமர்ந்தார்.

அந்த ந கழ்ைவ

எஸ்.வ .காட்ேட வ வரிக்க றார்:
“அவர் த ரும்ப எங்களிடம் வந்தார்.
அவைரச்

சுற்ற லும்

ெசௗரிெசௗரா
(அங்கு

ந கழ்ச்ச

சல

ேபாலீசார்

ேபாராட்டத்ைத
பலாத்காரம்

அமர்ந்து

ெகாண்ேடாம்.

பற்ற

ந கழ்ந்துவ ட்டது
ந றுத்த

ேகட்ேடாம்.

ெகாைலயுண்டதால்

ந றுத்த வ ட்டார்

ேபாராட்டத்ைத

நாங்கள்

காந்த ஜி).
என்று

வ ட்டைதப்

கூற
பற்ற க்

ேகட்ேடாம். அதற்கு அவர், “இேதா பாருங்கள். நான்
இப்ேபாது ஒரு இயக்கத்ைதத் துவக்கவுள்ேளன்.
www.Kaniyam.com

48

FreeTamilEbooks.com

எல்லாவ தமான
ஒத்துைழப்பு

மனிதர்களிடமிருந்தும்
ேதைவ.அதற்கு

முட்டுக்கட்ைடயும்

இருக்க

எனக்கு

எந்தவ தமான

ேவண்டாம்

என்பது

எனது வ ருப்பம். உங்கள் மனப்பான்ைம என்ன?”
என்றார்.
“நல்லது,

டாங்ேக எழுந்து பத ல் ெசான்னார்,
உங்கள்

ேபாராட்டத்ைத

ஆதரித்து

ஒத்துைழக்க எமக்கு எத்தைகய ஆட்ேசபமுமில்ைல.
ஆனால்

ஒரு

ந பந்தைன.

ெகாண்டிருக்ைகய ல்

அது

இயக்கம்

நடந்து

ேவகமைடந்துவரும்

சரியான ேவைளய ல் இங்கும் அங்கும் வன்முைற
நடந்தது என இயக்கத்ைத ந றுத்த வ டலாகாது.
நாங்கள் இயக்கம் ெதாடர்ந்து நைடெபறுவைதேய
வ ரும்புக ன்ேறாம்.

அங்ேகா

இங்ேகா

ஏேதா

நடந்துவ ட்டது என்று ெசால்லி இயக்கத்ைத வாபஸ்
ெபறக்கூடாது.
காந்த ஜி பத ல் கூற யது இவ்வாறு இருந்தது:
“ச ற து

வன்முைற
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ந றுத்த மாட்ேடன். என நான் வாக்களிக்க ன்ேறன்.
இயக்கம் வாபஸ் ெபறப்பட மாட்டாது!

அதன்

ப ன்னர் “உங்கள் ேபாராட்டத்த ற்கு ஒத்துைழப்புத்
தருவதற்கு எத்தைகய ஆட்ேசபமும் எங்களுக்கு
இல்ைல”

என்ேறாம்.

அதன்ப ன்

காந்த

அைனவரிடமும் வ ைடெபற்றுச் ெசன்றார்.
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5.

ெநருப்ைப ெநய்விட்டு

அைணத்துவிட எண்ணுவது…
- என்.ராமக ருஷ்ணன்
-டிசம்பர் 20, 2019
உலகப்

புகழ்ெபற்ற

மீரட்

கம்யூனிஸ்ட்

சத

வழக்கு - 5
“அரசாங்கத்த ன்

ெசலவ ல்,

நீத மன்ற

ேமைடைய தங்களுைடய தத்துவத்ைத ஒலிபரப்பும்
இடமாக

மாற்ற யைதப்

வரலாற்ற ல்
முடியும்.
அரச யல்

ஒன்ற ரண்டு

மீரட் சத

ஆங்க ேலய

ேபான்ற

தான்

இருக்க

வழக்கானது இந்த யாவ ன்

அரசாங்கத்த ற்கு

ேதால்வ யாகும்.
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கம்யூனிஸ்ட்டுகளுக்கு க ைடத்த ெவற்ற யாகும்.”
மீரட்

சத

வழக்க ல்

குற்றம்

சாட்டப்பட்ட

டி.ஆர்.ெதங்டி தீர்ப்பு எழுதப்பட்டு வந்த சமயத்த ல்
காலமானார். 68 வயது ந ரம்ப ய ெபாற யாளரான
அவர்

பம்பாய்

கட்ச ய ல்
வ டுதைல

ெதாழிலாளிகள்

தைலவராவார்.

முகர்ஜி,

இந்த

ெசய்யப்பட்டவர்கள்

ேசர்ந்த ேஹாமிேயாபத

வ வசாய கள்
வழக்க ல்

ேகாரக்பூைரச்

ைவத்த யர் வ ஸ்வநாத்

கல்கத்தாைவச்

ேசர்ந்த

ச வநாத்

பானர்ஜி மற்றும் க ேஷாரிலால் ேகாஷ் ஆக ய
மூவர் மட்டுேம.

தண்டிக்கப்பட்டவர்கள் சார்பாக

அலகாபாத் உயர்நீத மன்றத்த ற்கு ேமல் முைறயீடு
ெசய்யப்பட்டது.

குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுக்காக

வாதாடுவதற்கு வழக்கற ஞைர அமர்த்த பணம்
எதுவும் க ைடயாது. இவர்களுக்காக பாதுகாப்புக்
குழுைவ உருவாக்க ய காங்க ரஸ் கட்ச 1930ஆம்
ஆண்டு

மற யல்
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இவர்களுக்கு

உதவ

ெசய்ய

இயலாது

என

ப ன்வாங்க வ ட்டது.
இங்க லாந்து

கம்யூனிஸ்ட்

முன்முயற்ச ய னால்
ெதாழிலாளிகள்,
என்பவைர
ஒரு

கட்ச ய ன்
இங்க லாந்து

ெரஜினால்டு

ப ரிட்ஜ்ேமன்

ெசயலாளராகக்

ெகாண்டு

பாதுகாப்புக்

குழுைவ

லண்டனில்

அமர்த்த ய ருந்தனர்.

இப்ெபாழுது

உயர்நீத மன்றத்த ல் வழக்ைக நடத்துவதற்கும் மீரட்
கம்யூனிஸ்ட் ைகத கள், அந்தக்குழுைவ நம்ப ேய
ெசயல்பட ேவண்டிய ருந்தது.
ெதாழிலாளி
நீட்டியது.

வர்க்கம்

இங்க லாந்த ன்

மீண்டும்

ஆைகயால்

உதவ க்கரம்

தண்டிக்கப்பட்டவர்கள்

சார்பாக வாதாட டாக்டர் ைகலாஷ்நாத் கட்ஜூ என்ற
ப ரபல வழக்கற ஞர் ந ச்சய க்கப்பட்டார்.

இவர்,

காங்க ரஸ் கட்ச ய ன் முக்க யமான தைலவர்களில்
ஒருவருமாவார். இந்த ேமல்முைறயீடு அலகாபாத்
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உயர்நீத மன்றத்த ல்
சுைலமான்

ப ரதம

மற்றும்

டக்ளஸ்

முன்னிைலய ல் வந்தது.
நைடெபற்றது.

நீத பத

டாக்டர்

யங்

என்பவர்

எட்டு நாட்கள் வ வாதம்

தண்டிக்கப்பட்டவர்கள் சார்பாக

ைகலாஷ்நாத் கட்ஜூ வாதாடினார். ப ன்னர் தீர்ப்பு
வழங்கப்பட்டது.
எம்.ஜி.ேதசாய்,

எச்.

எல்.

எச்.எஸ்.ஜாப்வாலா,
ேகதார்நாத்

ைசகால்,

சங்கர்,

எஸ்.ஆர்,கதம்,

அல்ேவ

முதலிய

ஹட்ச ன்சன்,

ராதாராமன்

மித்ரா,

ஜி.ஆர்.கஸ்ேல,

ெகௗரி

அர்ஜூன்

ஒன்பது

ேபரும்

ஆத்மாராம்
வ டுதைல

ெசய்யப்பட்டனர். அேயாத்யா ப ரசாத், ப .ச .ேஜாஷ ,
ஜி.பாசக்,
ஆக ய

டாக்டர்
ஐவரும்

அத காரி,
இதுவைர

சம்சுல்ஹூதா
அனுபவ த்த

தண்டைனேய ேபாதுமானது என்று கூற வ டுதைல
ெசய்யப்பட்டனர்,

ேகாெபன்

சக்ரவர்த்த ய ன்

தண்டைன ஏழு மாதங்களாக குைறக்கப்பட்டது.
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முசாபர்

அகமது,

உஸ்மானி
3

எஸ்.ஏ.

ஆக ய

ஆண்டுகளாகக்

ஸ்ப ராட்டுக்கு

டாங்ேக,

மூவரின்

தண்டைனயும்,

குைறக்கப்பட்டது.

தண்டைனக்காலம்

வருடமாகக் குைறக்கப்பட்டது.

ெசௗகத்
ப லிப்
இரண்டு

எஸ்.வ .காட்ேட,

ேக.என்.ேஜாக்ேலகர், ஆர்.எஸ்.ந ம்ப்கர், ப ராட்லி,
எஸ்.எஸ்.மிராஜ்கர், ேசாகன் ச ங் ேஜாஷ், தரணி
ேகாஸ்வாமி,
ேபருக்கு

மிர் அப்துல்
ஓராண்டு

குைறக்கப்பட்டது.

மஜீத் ஆக ய எட்டு

ச ைறத்தண்டைனயாக

இந்தத் தீர்ப்பு 1933 ஆகஸ்ட்

5ஆம் ேதத அளிக்கப்பட்டது. இத்துடன் 41/2 வருடக்
காலம் நீடித்த ‘மீரட் சத வழக்கு’ ஒரு முடிவுக்கு
வந்தது. முசாபர் அகமது கூறுக றார்:
“மீரட் சத

வழக்ைக உருவாக்க யதன் மூலம்

இந்த யாவ ல்

உருவாக

வரும்

கம்யூனிஸ்ட்

இயக்கத்ைத அழித்துவ டலாம். கம்யூனிஸ்ட்டுகள்
தைலதூக்காதபடி
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ஆங்க ேலய ஏகாபத பத்த யம் மனப்பால் குடித்தது.
ஆனால் இந்த யாவ ன் இளம் கம்யூனிஸ்ட்டுகள்,
ஏகாத பத்த யத்த ன்

இந்த

சத த்த ட்டத்ைத

தகர்த்ெதற ந்தார்கள்.
“அரசாங்கத்த ன்

ெசலவ ல்,

நீத மன்ற

ேமைடைய தங்களுைடய தத்துவத்ைத ஒலிபரப்பும்
இடமாக

மாற்ற யைதப்

வரலாற்ற ல்
முடியும்.
அரச யல்

ஒன்ற ரண்டு

மீரட் சத

ஆங்க ேலய

ேபான்ற

ந கழ்ச்ச கள்

தான்

இருக்க

வழக்கானது இந்த யாவ ன்

அரசாங்கத்த ற்கு

ேதால்வ யாகும்.

க ைடத்த
இது

ஒரு

இந்த யக்

கம்யூனிஸ்ட்டுகளுக்கு க ைடத்த ெவற்ற யாகும்.”
1030

-

31

ஆம்

ஆண்டுகளில்

உலக

சுற்றுப்பயணம் ேமற்ெகாண்டு அதன் இறுத ய ல்
ேசாவ யத் நாட்டிற்கு ெசன்று அங்குள்ளவற்ைற
வ யப்புடன்

கண்டு
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இந்த யா த ரும்ப ய ெபரியார் ஈேவரா மீரட் தீர்ப்ைப
குற த்து தனது ‘குடியரசு’ ஏட்டில்’ உணர்ச்ச மிக்க
தைலயங்கம் எழுத னார்:
‘ெபாது
27

உடைமக்

ேபைரத்

ேபைரத்
ேபைர

ெகாள்ைக

தண்டித்ேதா

தண்டித்ேதா

நடுத்ெதருவ ல்

அல்லது
அல்லது

சமணர்கைளக்

என்பைத
27
27

கழுேவற்ற யது

ந றுத்த

கழுவ ல்

ெகாள்வதன் மூலேமா அடக்க

லட்சம்
லட்சம்
ேபால
ஏற்ற க்

வ டலாம் என்று

ந ைனப்பது ெகாழுந்துவ ட்டு எரியும் ெநருப்ைப
ெநய்வ ட்டு

அைணத்து

வ டலாம்

என்று

எண்ணுவது ேபாலத்தான் முடியும்.
ஆகேவ
ேமளதாளத்துடன்

மீரட்டின்

முடிைவ

வரேவற்பதுடன்

நாம்

தண்டைன

க ைடத்த ேதாழர்கைள மனதார, வாயாற, ைகயாற
பாராட்டுக ேறாம்.
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நமக்கு நம் ேபான்ற வாலிபர்களுக்கு இப்ெபரும்
ேபர்

க ைடக்க

ெபரும்

முடியவ ல்ைலேய

என்று

ந ைலைய
வருந்த

அைடய

மற்றுெமாரு

முைற பாராட்டுக ேறாம்.
மீரட்

நீத மன்ற

கம்யூனிஸ்ட்டுகள்

ெசய்த

இந்த யாவ லிருந்த
தைலவர்களிடம்
ெசன்றது.

ேமைடய லிருந்து
ப ரச்சாரமானது

பயங்கரவாத
மறு

ச ந்தைனக்கு

இயக்கத்
இட்டுச்

இதன் வ ைளவாக இந்த யாவ லும்,

அந்தமான் தீவுச் ச ைறய லும் அைடப்பட்டிருந்த
அந்த

இயக்கத்த னர்

இறுத க்குள்ளாகேவ

1930ஆம்ஆண்டுகளின்

ெபரும்

எண்ணிக்ைகய ல்

இந்த யக் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ல் இைணந்தனர்.
டாக்டர்

நாராயண்

ராய்,

ச வவர்மா,

பண்டிட்

க ேஷாரிலால், கேணஷ் ேகாஷ், சதீஷ் பக்ராஷ ,
வீராங்கைன கல்பனா தத், சுேபாத்ராய் ேபான்ற
பலரும் இத ல் அடங்குவர்.
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6.

எல்ேலாரும் `ேதாழர்'
ஆனார்கள்
- என்.ராமக ருஷ்ணன்
-டிசம்பர் 21, 2019

மார்க்ச யத்த ற்கு ெபரியார் ெசய்த ெதாண்டு - 1
தமிழகம் கண்ட மகத்தான சுதந்த ரப் ேபாராட்ட
வீரர்களில் ஒருவர், சுய மரியாைத இயக்கத்ைத
இந்த யாவ ல் முதன்முதலில் துவக்க ய அற ஞர்
மற்றும்
மாெபரும்
ேபான்ற

20ஆம்
சமூக

நூற்றாண்டில்
சீர்த ருத்த

ெபருைமக்குரிய

இந்த யாவ ன்
ச ந்தைனயாளர்

ஈெவரா

ெபரியார்

அவர்கள் 1931 ஆம் ஆண்டில் ேமல் நாடுகளுக்குச்
ெசன்று

அங்குள்ள
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அரச யல்,

ெபாருளாதார,

சமூக

அைமப்பு

ேபான்றவற்ைற ேநரில் கண்டு வரேவண்டுெமன்று
வ ரும்ப னார்.

இதன் ெபாருட்டு வழக்கற ஞரும்

தனது ெநருங்க ய நண்பருமான எஸ்.ராமநாதன்
துைணயுடன் ெபரியார் 1931ஆம் ஆண்டு டிசம்பர்
13ஆம்

ேதத

ெசன்ைனய லிருந்து

புறப்பட்டுச் ெசன்றார்.
ெஜர்மனி,

கப்பலில்

எக ப்து, க ரீஸ், துருக்க ,

இத்தாலி,

ஸ்ெபய ன்,

ப ரான்ஸ்,

ேபார்ச்சுக்கல் மற்றும் இங்க லாந்த ற்கு ெசன்று
சுமார் 11 மாத காலம் சுற்றுப்பயணம் ெசன்றார்.
இந்நாடுகளில் இருந்த பல்ேவறு அைமப்புகளுடன்
கலந்துைரயாடினார்.

ெதாழிலாளர் தைலவர்கள்

பலருடன் வ வாதம் நடத்த னார்.
மக்களின்

வாழ்க்ைக

வளர்ச்ச ,

ெபாருளாதார

அந்த நாட்டு

முைற,

வ ஞ்ஞான

ந ைலைம,

மக்களின்

வாழ்க்ைக ந ைலைம மற்றும் அவர்கள் சந்த க்கும்
ப ரச்சைனகள்
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ெதரிந்துெகாண்டார்.

இங்க லாந்த ல் இருக்கும்

ெபாழுது ஒரு ச ல ெதாழிலாளர் கூட்டங்களிலும்
அவர் ேபச னார்.
இந்த

நாடுகைளச்

ெபரியாருக்கு

சுற்ற ப்பார்த்த

ேசாவ யத்

நாட்ைடக்

காண

ேவண்டும் என்ற வ ருப்பம் எழுந்தது.
ேசாசலிச

முைற

வருக றது

என்பைத

அவருக்கு
எனேவ,

ெபரும்
அவர்

இங்க லாந்து
கட்ச

எவ்வாறு

ெசயல்பட்டு
காண

வ ருப்பம்

உறுப்ப னராகவும்

கம்யூனிஸ்ட்

இருந்த

சந்த த்துப்

வ ருப்பத்ைத ெதரிவ த்தார்.

இருந்தது.

வம்சாவளிய னரும்,

நாடாளுமன்றத்த ல்

சக்லத்வாலாைவச்

அங்ேக

ேநரில்

இந்த ய

சாபூர்

ேபச

ெபரியாரும்,
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எஸ்.ராமநாதனும்

ேசாவ யத் நாட்டிற்குச் ெசன்றனர்.
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நாட்டில் அவர் கண்ட காட்ச கள் அவைரப் ெபரிதும்
ஈர்த்தன.

கடவுள் பயமின்ற

அந்நாட்டு மக்கள்

வாழ்ந்தது, கல்வ வசத , மருத்துவ வசத , உயர்ந்த
கலாச்சார
என்பேத

வாழ்க்ைக,

முதலாளி,

இல்லாமல்

ந லப்ப ரபு

அைனவரும்

ெசய்து

நல்வாழ்வு

வாழ்ந்தது,

மிகுந்த

ஆேராக்க யமானவர்களாக

ேவைல

குழந்ைதகள்
இருந்தது,

ஒவ்ெவாரு உைழப்பாளிக்கும் ஓய்வுகால வசத கள்,
ஆண்-ெபண் சமத்துவம்,

பகுத்தற வுப்பூர்வமான

வாழ்க்ைக, மூட நம்ப க்ைக ச ற தும் இல்லாதது
ேபான்றைவ

அவர்

மீது

ெபரும்

தாக்கம்

ெசலுத்த யது,

இைவ அைனத்தும் கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச ய ன் கீழ் உருவாக்கப்பட்டு வரும் ேசாசலிச
சமுதாயத்த ன்

சாதைன

என்று

ெபரியார்

உணர்ந்தார்.
லண்டன்

ெமக்ஸ்பேரா

ேலக்

பூங்காவ ல்

நைடெபற்ற ெதாழிலாளர் கூட்டத்த ல் ெபரியார்
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ேபச யது (நாள் 20-06-1932)
“இந்த யர்களாக ய

எங்கைள

நீங்கள்

பரிகச க்கத்தக்க சமூகமாகக் கருதலாம்.

ஒரு

ஆனால்

நாங்கள் ப ரிட்டிஷ் ெதாழிற் கட்ச ைய மிக மிகப்
பரிகச க்கத்தக்க

வ ஷயமாய்

கருதுக ேறாம்

என்பைதத் ெதரிவ த்துக் ெகாள்ளுக ேறாம்.
‘இந்த யச்
ேநர

சுரங்கங்களில்

ேவைலக்கு

8அணா

கூலி

10

மணி
ெகாடுத்து

இந்த யர்களிடம் ேவைல வாங்கப்படுக றது. சுமார்
40 ஆய ரம் ெபண்கள் த னமும் 5 அணா கூலிக்கு
பூமிக்குள் ேவைல ெசய்து ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
இந்தக் ெகாடுைமையயும் ஆபாசத்ைதயும் ந றுத்த
ெதாழிற்கட்ச அரசாங்கம் என்ன ெசய்தது?
அவ்வளேவாடு

மாத்த ரம்

அல்லாமல்

இந்த ய

அரசர்களும்,

ஜமீன்தார்களும்,

முதலாளி

மார்களும்,
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அய்ேராப்ப ய

வ யாபாரிகளுேம

வக க்கும்படியானதும்,
பாத்த யமும்,

ஆத க்கம்

குடித்தனக்காரர்களுக்குப்

ெபாறுப்பும் இல்லாததுமான ஒரு

அரச யல் சைப மூலம் ந ர்வாகம் நடக்கும்படியான
காரியத்த ற்கு உதவ ெசய்க றார்கள்.
‘ஆதலால்
நீங்கள்

யார்க்

இந்தப்

ெகாள்ைககைளயும்
வ டுதைலக்கும்,

ஷயர்’

ெதாழிலாளிகேள!

ேபாலிக்

கட்ச கைளயும்,

நம்பாமல்

மனித

சுதந்த ரத்த ற்கும்,

சமூக
சமத்து

வத்த ற்கும் உண்ைமயாகேவ ேபாராடுவதற்காக
உலகத்

ெதாழிலாளரின்

ஒற்றுைமைய

எத ர்ேநாக்க க் ெகாண்டி ருங்கள்!
அந்நாட்டின்
ந ைலயங்கள்,
குடிய ருப்புகள்,
பார்ைவய ட்டார்.
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இடங்களிலும் அவர்களுக்கு ச றப்பான வரேவற்பு
அளிக்கப்பட்டது.

ேசாவ யத் நாட்டின் அரசாங்க

வ ருந்த னர்களாக

ெபரியாரும்,

ராமநாதனும்,

மூன்று மாதக் காலம் தங்க அதன் ப ன் 1932ஆம்
ஆண்டு

நவம்பர்

த ரும்ப னார்.

மாதத்த ல்
இந்த

இந்த யாவ ற்கு

மூன்று

மாதக்

கால

சுற்றுப்பயணமானது ெபரியாரின் ச ந்தைனய ல்
ஒரு ெபரும் மாற்றத்ைத ஏற்படுத்த யது. சாத ,மத
வ த்த யாசம்,
ேவறுபாடு,

உயர்ந்தவன்,
ஏைழ,

தாழ்ந்தவன்

பணக்காரன்

என்ற

என்ற
ப ளவு,

கடவுள் பயம், மூட நம்ப க்ைக ஏதும் இல்லாதது,
அவைர மக ழ்ச்ச க்குள்ளாக்க யது.
ேதாழர்கள்

என்ேற

ேபான்றைவ

அைனவரும்

அைழக்கப்பட்டு

அவருக்கு

வ யப்பாக

வந்தது
இருந்தது.

தமிழகத்த ல் அைனவரும் சுய மரியாைதயுடன்
இருக்க
ேசாவ யத்

ேவண்டுெமன்ற
நாட்டில்
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அவர் ெபரும் மக ழ்ச்ச யைடந்தார்.
அைமப்புதான்
என்ற

கம்யூனிச

இதற்ெகல்லாம்

புரிதைலக்

ெகாண்ட

காரணம்

ெபரியார்

அந்த

கம்யூனிசக் ெகாள்ைகைய தமிழகத்த லும் பரப்ப
ேவண்டுெமன்று முடிவு ெசய்தார்.

அதன் முதல்

நடவடிக்ைகயாக நவம்பர் 13ஆம் ேதத ய ‘குடியரசு’
இதழில் ப ன்வரும் ெசய்த ெவளிவந்தது.
இைதத்

ெதாடர்ந்து

‘குடி

அரசு’

ஏட்டில்

அைனத்துப் ெபயர்களுக்கும் முன்னால் ‘ேதாழர்’
என்ற ெபயர் ேசர்க்கப்பட்டுவ ட்டது. ேதாழர் காந்த ,
ேதாழர்

ராஜேகாபாலாச்சாரி,

ேதாழர்

ஈ.ெவ.ரா

என்ேற அைனத்து ெபயர்களும் எழுதப்பட்டன.
முக்க ய குற ப்பு
இயக்கத் ேதாழர்களும்,

இயக்க அப மானத்

ேதாழர்களும் இனி ஒருவருக்ெகாருவர் அைழத்துக்
ெகாள்வத லும், ெபயருக்கு முன்னால் ப ன்னால்
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மரியாைத

வார்த்ைத

ேசர்ப்பது

என்பத லும்

ஒேர மாத ரியாக ேதாழர் என்க ன்ற பதத்ைதேய
உபேயாக க்க

ேவண்டுெமன்றும்,

மகா-ள

ஶ்ரீ,

த ருவாளர், த ரு., தைலவர், ெபரியார், த ருமத ,
ஶ்ரீஜித் என்பது ேபான்ற வார்த்ைதகைள ேசர்த்துப்
ேபசேவா, எழுதேவா கூடாது என்றும் வணக்கமாய்
ேவண்டிக் ெகாள்க ேறன்.

‘குடிஅரச லும்’, அடுத்த

வாரம் முதல் அந்தப் படிேய ெசய்ய ேவண்டுெமன்று
ெதரிவ த்துக் ெகாண்டிருக்க ேறன்.
-ஈ.ெவ.ராமசாமி
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7. கம்யூனிஸ்ட் அறிக்ைகைய
முதலில் ெவளியிட்டவர்
- என்.ராமக ருஷ்ணன்
-டிசம்பர் 22, 2019
நாகப்பட்டினத்ைதச் ேசர்ந்த கம்யூனிஸ்ட்டும்,
சுயமரியாைத

இயக்கத்ைதச்

டி.எம்.ராமசந்த ரன்
ெதாழிலாளியும்

ேசர்ந்தவருமான

எழுத ய

ெபாதுவுடைம

’ஒவ்ெவாரு
கட்ச ய ல்

ேசர

ேவண்டியது ஏன்? என்ற கட்டுைரையயும் ெபரியார்,
குடியரசு’ இதழில் ெதாடர்ந்து ெவளிய ட்டார்.
ெபரியார் ரஷ்யாைவக் குற த்து ெதாடர்ந்து பல
கட்டுைரகைள ‘குடியரசு இதழில்’ ெவளிய ட்டார்.
‘ரஷ்யாைவப் பற்ற ய உண்ைம வ பரம் என்ன’,
ரஷ்யாவ ல்

சுகாதார

www.Kaniyam.com

ைவத்த ய
70

முைறகள்’,

FreeTamilEbooks.com

…

www.Kaniyam.com

71

FreeTamilEbooks.com

‘ரஷ்யாவ ல் ெபண்கள் ந ைல - அழைகப்பற்ற ய
கவைல
சம

அணு

உரிைம

அளவுமில்ைல’,

உள்ள

நாடு

‘மாதர்களுக்கு

ரஷ்யா

ஒன்றுதான்’

ேபான்ற தைலப்புகளில் பல கட்டுைரகள் ெவளி
வர ஆரம்ப த்தன.

அத்துடன் குடியரசு ஏட்டில்

‘புரட்ச ஓங்குக! ெபாதுவுடைம ேதாணுக! ‘கடவுள்
உணர்ச்ச ைய ஒழிப்பது பணக்காரத் தன்ைமைய
ஒழிப்பதாகும்’

ேபான்ற

ெபட்டிச்

ெசய்த களும்

ெவளிவந்தன.
ேம
சுய

த னத்ைத
மரியாைத

ேவண்டுெமன்று
ெபரியார்

ெபருநாளாக

இயக்கத்த னர்

ெகாண்டாட

1933ஆம்

அற வ த்தார்.

ப ன்வருமாறு:
சமதர்மக்

சமதர்மப்

‘சமதர்ம

ெகாள்ைககைள

அவரது
சைபகள்
ஏற்றுக்

ஆண்டில்
அற க்ைக
யாவும்,
ெகாண்ட

சங்கங்கள் யாவும், அத்த னத்ைத ெபருந்த னமாகக்
ெகாள்ளல் மிக்க நலமாகும். அன்று காைலய லும்,
www.Kaniyam.com

72

FreeTamilEbooks.com

மாைலய லும்

அந்தந்தக்

பட்டிணங்களிலும்

க ராமங்களிலும்

சமதர்மிகள்

சமதர்ம சங்கீதங்களுடன் வரலாம்.
கூட்டங்கள்

கூட்டி

சமதர்ம

ெதாழிலாளருக்கும்,

ஊர்வலம்,
ஆங்காங்கு

இன்னெதன்றும்
வ வசாய களுக்கும்

வ ளக்கமுறச் ெசய்யலாம்’ என்று ஈ.ேவ.ரா.
ெபயரில் அற வ ப்ைப ெவளிய ட்டார்.
மற்ெறாரு காரியத்ைதயும் ெசய்தார்.
அக்காலத்த ல்

காங்க ரஸ்

இயக்கம்

தன்

ெபரியார்
ெபாதுவாக
அரச யல்

கருத்துக்கைள மக்களிடம் ெகாண்டு ெசல்ல ெபாது
மாநாடுகைள நடத்துவதுண்டு.

ெபரியார் அேத

வழிய ல் சமதர்ம லட்ச யத்ைத ப ரச்சாரம் ெசய்யும்
ெபாருட்டு பல ெபாது மாநாடுகைள நடத்த னார்.
1. ெதாழிலாளர் மாநாடு
2. வ வசாய கள் மாநாடு
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3. ஜமீன்தார் ஒழிப்பு மாநாடு
4. ேலவாேதவ ஒழிப்பு மாநாடு
5. நாத்த கர் மாநாடு
6. இைளஞர் மாநாடு
7. ஜமீன்தார் அல்லாதார் மாநாடு
ேபான்ற மாநாடுகைள பல மாவட்டங்களில்
நடத்த னார்.

இச்சமயத்த ல் தீவ ர காங்க ரஸ்

ஊழியரும்,

நாத்த கரும்,

ச ந்தைனயாளரும்,
என்ற

ப.ஜீவானந்தம்

முற்ேபாக்கு

ேசாசலிஸ்ட்டுமான
என்ற

ச றந்த

ெபரியாருக்குக் க ைடத்தார்.
க ராமத்த ல்

காந்த

ஜீவா
தளபத

ச றாவயல் என்ற

ஆச ரமம்

என்ற

ஒன்ைற

நடத்த வந்த ஜீவா 1930ஆம் ஆண்டில் நைடெபற்ற
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மற யல்

ேபாரில்

கலந்து

ெகாண்டு

ஓராண்டு

கடுங்காவல் தண்டைன ெபற்று த ருச்ச ச ைறய ல்
அைடக்கப்பட்டவர்.

அச்சமயத்த ல்

அங்கு

காவலில் ைவக்கப்பட்டிருந்த சுேரந்த ர ேமாகன்
ேகாஷ் த வாரி, ப ரதுல் சந்த ர கங்குலி ேபான்ற
பகத்ச ங்க ன்

சக

க ைடத்தது.

அவர்கள் பயங்கரவாதத்த லிருந்து

அப்ெபாழுது

ேதாழர்கள்

மார்க்ச யத்ைத

ெகாண்டிருந்தார்கள்.

நட்பு

அவருக்கு

ேநாக்க

அவர்கள்

வந்து

ெகாடுத்த

கம்யூனிஸ்ட் கட்ச அற க்ைக உள்ளிட்ட நூல்கைளப்
படித்து கம்யூனிஸ்ட் ஆனார் ஜீவா. வ டுதைலயாக
ெவளிவந்ததும்
ஆரம்ப த்தார்.

ேசாசலிசப்

ப ரச்சாரம்

ச றந்த

ேபச்சாளரான

ெசய்ய
ஜீவா

குற த்து அற ந்த ெபரியார் அவேராடு உைரயாடி
அவைர சுய மரியாைத இயக்கத்த ற்கு ஈர்த்தார்.
ெபரியாரும், ஜீவாவும் ஏராளமான மாநாடுகளில்
கலந்து ெகாண்டு அற்புதமான உைரகள் ஆற்ற
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சுயமரியாைத இயக்கத்ைத வளர்த்தனர்.
ெபரியார்

மார்க்ச யத்த ற்கு

மற்ெறாரு

ச றப்பான பங்ைக இக்கால கட்டத்த ல் ெசய்தார்.
மார்க்சும் ஏங்ெகல்சும் எழுத ய கம்யூனிஸ்ட் கட்ச
அற க்ைகைய தன் சக ேதாழர் எஸ்.ராமநாதனுடன்
இைணந்து

தமிழில்

ெவளிய ட்டார்.

சமதர்ம

அற க்ைக என்ற ெபயரில் அந்த அற க்ைக தமிழில்
ெவளிவந்தது.

இதன்மூலம் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச

அற க்ைகைய தமிழில் முதன் முதலாக ெவளிய ட்ட
ெபருைம

ெபரியாைரேய

நாகப்பட்டினத்ைதச்
சுயமரியாைத

கம்யூனிஸ்ட்டும்,

இயக்கத்ைதச்

ேசர்ந்தவருமான

எழுத ய

ெபாதுவுடைம

ேவண்டியது

ஏன்?

ெபரியார்,

குடியரசு’

ெவளிய ட்டார்.
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அத்துடன்

ேசர்ந்த

டி.எம்.ராமசந்த ரன்
ெதாழிலாளியும்

சாரும்.

என்ற

’ஒவ்ெவாரு
கட்ச ய ல்

ேசர

கட்டுைரையயும்

இதழில்

ெதாடர்ந்து

ெபரியாரும் எஸ்.ராமநாதனும்
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ேசர்ந்து ெலனின் எழுத ய ‘மதத்ைதக் குற த்து’
என்ற தைலப்ப லான கட்டுைரகைள தமிழாக்கம்
ெசய்து ெவளிய ட்டனர்.
எழுத ய

கம்யூனிசக்

ப ெரடரிக் ஏங்ெகல்ஸ்
ேகாட்பாடுகள்

என்ற

நூைலயும் தமிழில் ெவளிய ட்டார். இச்சமயத்த ல்
உடல்நலம்

குன்ற ய ருந்த

ம.ச ங்காரேவலர்

மார்க்ச ய

ஏராளமான

கட்டுைரகைள

எழுத குடியரசு ஏட்டிற்கு உதவ னார்.
ேசாசலிசத்ைத

வ ளக்க யும்,

அற ஞர்

வ ஞ்ஞான

ேமல்நாடுகளில்

ெதாழிலாளி வர்க்கத்த ன் ந ைலைம குற த்தும் மூட
நம்ப க்ைககைள அம்பலப்படுத்த யும், சாத , மதம்
ேபான்றைவ எவ்வாறு ேதான்ற ன?

அவற்ற ன்

அடிப்பைட எைவ? என்பன ேபான்றைவ குற த்தும்
இக்கட்டுைரகள் அைமந்த ருந்தன.
ெபரியார்,

ஜீவா

ஆக ேயாரின்

ேசாசலிசப்

ப ரச்சாரமும், சமூக சீர்த ருத்தப் ப ரச்சாரங்களும்
ச ங்காரேவலரின்
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புத ய

ரஷ்யாைவக்

குற த்து

ெபரியார்

கூற ய

வ பரங்கள், கம்யூனிஸ்ட் கட்ச அற க்ைக பரவ யது
ஆக ய

அைனத்தும்

ேசர்ந்து

சுயமரியாைத

இயக்கச் ெசயல்வீரர்களுக்கு ெபரும் உற்சாகத்ைத
அளித்தது.
சீர்த ருத்த
அல்லது

அந்த இயக்கத்ைத ெவறும் சமூக
இயக்கமாக
மார்க்ச ய

ைவத்துக்

அடிப்பைடக்

ெகாள்வதா
குற க்ேகாள்

ெகாண்ட ஒரு இயக்கமாக மாற்றலாமா?

என்ற

கருத்து

அந்த

ெபரியாருக்கும்,

அேதேபான்று

இயக்கத்த ன் முக்க யத் தைலவர்கள் பலருக்கும்
ஏற்பட்டது. ‘சுய மரியாைத இயக்கத்ைத அரச யல்
ெகாள்ைகயுைடய இயக்கமாக மாற்ற ெபரியார்
எண்ணினார்.
சந்த த்து

தன்

உடேன அவர் ச ங்காரேவலைரச்
வ ருப்பத்ைத

ெதரிவ த்து

சுய

மரியாைத இயக்கத்த ற்கு ஒரு ேவைலத்த ட்டத்ைத
எழுத த் தரும் படி ேகட்டுக் ெகாண்டார்.
அதன்படி

ஒரு
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ெகாடுத்தார். (சாமி/ ச தம்பரனார்: ‘தமிழர் தைலவர்
ெபரியார்’ என்ற நூலில்) அதுதான் மகத்தான
ஈேராட்டுப் பாைத த ட்டமாகும்.
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8. மார்க்சியத்திற்கு ெபரியார்
ெசய்த ெதாண்டு - 3
ஈேராட்டுப் பாைத
- என்.ராமக ருஷ்ணன்

-டிசம்பர் 23, 2019
ெபரியார்
அற ஞர்

ேகட்டுக்

ெகாண்டபடி

ச ங்காரேவலர்

ஒரு

மார்க்ச ய

அற்புதமான

ேவைலத் த ட்டத்ைத சுயமரியாைத இயக்கத்த ற்கு
எழுத க்

ெகாடுத்தார்.

கம்யூனிஸ்ட்

சாராம்சத்த ல்

கட்ச ய ன்

த ட்டம்

அது

ேபான்ேற

இருக்கும். ஈேராட்டுப் பாைத என்று அந்நாட்களில்
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மிகவும்

புகழப்பட்ட

இரண்டு

அந்த

ப ரிவுகைளக்

ஈேராட்டுத்

ெகாண்டது:

சுயமரியாைத இயக்க லட்ச யம்.
ேவைலத்த ட்டம்.

த ட்டம்
ஒன்று,

மற்ெறான்று

லட்ச யம் என்பது இங்க லாந்து

உள்ளிட்ட எல்லாவ த முதலாளித்துவத் தன்ைம
ெகாண்ட

ஆட்ச ய லிருந்தும்

பூரண

வ டுதைல

ேதசத்த ன்

இந்த யாைவ

அைடயச்

அைனத்து

ெசய்வது;

கடன்கைளயும்

ரத்து

ெசய்வது; ரய ல்ேவ, வங்க கள், நீர் வழிப்பாைத
சாதனங்கைள மக்கள் உைடைமயாக்குவது; தரிசு
ந லங்கள்,
மக்கள்

காடுகள்,

ஸ்தாவர

உைடைமயாக்குவது

ெதாழிலாளிகளும்

ெசாத்துக்கைள
வ வசாய களும்,

வட்டிக்காரர்களுக்கு,

கடன்காரர்களுக்கு தரேவண்டிய கடன்கைள ரத்து
ெசய்வது; அடிைம ஒப்பந்தங்கைள ரத்து ெசய்வது;
சுேதச

சமஸ்தானங்கள்

முழுவைதயும்
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மற்றும் உைழக்கும் மக்களின் ேநரடி ஆட்ச ய ல்
ெகாண்டு வருவது; ஏழு மணி ேநர ேவைலநாள்,
கூலி உயர்வு உள்ளிட்டைவயாகும். ேவைலத்த ட்டம்
என்பது

நாட்டு

மக்கைள

ெபாருளாதாரக்

ெகாடுைம,

சாத மதக்

ெகாடுைமய லிருந்து

வ டுவ த்து

சுதந்த ர

மனிதர்களாக்கும்

ெபாருட்டு

மக்கள்

முைறகள்;

அவச யத்த ற்கான

ேபாக்குவரத்துச்

ெதாழில்

சாதனங்கள்

ேபான்றவற்ற ன் ந ர்வாகத்ைதயும், லாபத்ைதயும்
தனிநபர்கள் அைடயாமல் இருப்பதற்கு ேவண்டிய
காரியங்கைள

அரச யல்

அைமப்புகள்

மூலம்

ெசய்ய ேவண்டும்; மாவட்ட சைப முதல் சட்டமன்றம்
வைர

வயது

வந்ேதார்

வாக்குரிைமயால்

ேதர்ந்ெதடுக்கப்படுதல்;
ெதாழிலாளிகளுக்கு
அைமப்புகளின்
பயன்படுத்துதல்;
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வ வசாயத்

ந யாயமான

பங்கு;

மத

வருவாைய

மக்களுக்காகப்

அரசாங்க

ஆவணங்களில்
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சாத ,

மதப்

ப ரிவுகள்

குற க்காத ருத்தல்;

உள்ளாட்ச கள் மூலம் ேபாக்குவரத்து, வீட்டுவசத ,
பால்,

ைவத்த ய வசத கைளச் ெசய்து தருவது;

ேதர்தலுக்கு கட்ச ய ன் ெபயரால் ேவட்பாளர்கள்
ந றுத்தப்படுவார்கள்.

ேவட்பாளர்கள்

கட்ச த்த ட்டத்த ற்கு
ேபான்ற

த ட்டங்கைள

ேவைலத்த ட்டம்.
த ட்டம்

வாக்குறுத

அளித்தல்-

ெகாண்டது

இந்த

ச ங்காரேவலர் எழுத ய இந்தத்

ெபரியாருக்கு

க ைடத்ததும்

அவர்

அது

குற த்து வ வாத க்க 1932ஆம் ஆண்டு டிசம்பர்
28,29 ேதத களில் ஈேராடு நகரில் சுயமரியாைத
ெதாண்டர்களின்
இக்கூட்டத்த ல்

கூட்டத்ைத
அைத

வ ளக்க

கூட்டினார்.
ச ங்காரேவலர்

உைரயாற்ற னார். இந்தத்த ட்டத்த ற்கு ெபரியாரின்
ெநருங்க ய
வாழ்க்ைக

நண்பரும்,
வரலாைற

தமிழில்

ெபரியார்

எழுத யவருமான

சாமி

ச தம்பரனார் உள்பட பலர் எத ர்ப்பு ெதரிவ த்தனர்.
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சுய மரியாைத இயக்கம் அரச யல் இயக்கமானால்
அது சமூக சீர்த ருத்த ேவைலைய சரிவர ெசய்ய
முடியாது என்று அவர்கள் கூற னர்.
ெபரியார்

தரப்ப ல்

அரச யல்
மூலம்

தக்க

பத லும்

அத காரத்ைதக்

சமூக

எப்ேபாதும்ேபால்

கூறப்பட்டது.

ைகப்பற்றுவதன்

சீர்த ருத்தத்ைத

என்று கூறப்பட்டது.

அதற்கு

சீர்

ெசய்யலாம்

சுய மரியாைத இயக்கம்

சமூக

சீர்த ருத்த

இயக்கமாக

இருந்து வரும் ேநரத்த ேலேய அதற்குள் சமதர்மக்
கட்ச என்ற ஒரு தனி அரச யல் ப ரிைவ ைவத்துக்
ெகாள்ளலாம் என்று கூறப்பட்டது.

இறுத ய ல்

மாநாட்டில் கலந்து ெகாண்டவர்கள் ஒருமனதாக
ஈேராட்டுப்

பாைதைய

ஏற்றுக்

ெகாண்டனர்.

இக்கூட்டத்த ன் முடிவ ல் ஈேராட்டில் நைடெபற்ற
ெபாதுக்கூட்டத்த ல்

இந்தத்

த ட்டத்ைத

வ ளக்க

ெபரியார், ச ங்காரேவலர் மற்றும் ஜீவா ஆக ேயார்
உைரயாற்ற னர்.
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ெபரியாரும்,

ஜீவாவும்,

மாவட்டம்

ேதாறும்

ஈேராட்டுப் பாைதைய வ ளக்க மாநாடுகைளயும்,
கூட்டங்கைளயும் நடத்த வந்தனர். இச்சமயத்த ல்
ெபரியாருக்கு

ஒரு

ெபரும்

இழப்பு

ஏற்பட்டது.

அவருைடய சமூக அரச யல் வாழ்க்ைகக்கு ெபரும்
துைணயாக

இருந்த

அவரது

துைணவ யார்

நாகம்மாள் 1933 ஆம் ஆண்டு ேம மாதம் 11 ஆம்
ேதத

காலமானார்.

ேசர்ந்து

சுதந்த ரப்

நாகம்மாள் ெபரியாருடன்
ேபாராட்ட

இயக்கத்த ல்

பங்ெகடுத்தவர்.
மகாத்மா காந்த கள்ளுக்கைடக்கு முன்னால்
மற யல்

ேபாராட்டம்

காங்க ரஸ்
ெபாழுது

நடத்த

ேவண்டுெமன்று

ஊழியர்களுக்கு
அைதேயற்று

கட்டைளய ட்ட
ெபரியார்

தன்

ேதாட்டத்த ல் கள் இறக்குவதற்காக குத்தைகக்கு
வ ட்டிருந்த 500 ெதன்ைன மரங்கைளயும், ஒேர
இரவ ல்

ெவட்டி
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துைணவ யார்
சேகாதரி

நாகம்மாளும்,

ெபரியாரின்

கண்ணம்மாளும்,

ஈேராட்டில்

கள்ளுக்கைடகளுக்கு
ெசய்தனர்.

முன்பாக

மற யல்

ஆய ரக்கணக்காேனார்

ஆதரவாக

த ரண்டு

ெதாடர்ந்து

நாெடங்கும்

அவர்கள்

வ ட்டனர்.
இந்தச்

இைதத்
ெசய்த

பரவ

கள்ளுக்கைடகளுக்கு முன்னால் ெபரும் மற யல்
ேபாராட்டங்கள் நடக்கத் துவங்க ன.

இதனால்

ஆங்க ேலய அரசாங்கத்த ற்கு ஆப்காரி எனப்படும்
கள்ளுக்கைட வரி குைறந்து ேபாய ற்று.
ஒரு

ெபரிய

அரசாங்க

அத காரி

எனேவ
மகாத்மா

காந்த ையச் சந்த த்து அந்த இயக்கத்ைத ந றுத்தும்
படி ேகட்டுக் ெகாண்டார். ஆனால் காந்த ெசான்னப்
பத ல் : அது என் ைகய ல் இல்ைல.

ஈேராட்டில்

இரண்டு ெபண்களிடம் இருக்க றது!

நாகம்மாள்

-

கண்ணம்மாள்

ேபாராட்டம்

அந்தளவுக்கு

இந்த யாவ ல் ப ரச த்த ெபற்றது.
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9.

ெபாருளாதாரக் ெகாள்ைக
சமதர்மேம!
- என்.ராமக ருஷ்ணன்
-டிசம்பர் 24, 2019

மார்க்ச யத்த ற்கு ெபரியார் ெசய்த ெதாண்டு - 4
ெபரியாரின்
அரசாங்க

-

சமதர்மப்

ப ரச்சாரத்ைதயும்,

வ ேராதப்

ேபச்சுக்கைளயும்,

எழுத்துக்கைளயும் கவனித்து வந்த ஆங்க ேலய
அரசாங்கம் அவைர ைகது ெசய்வதற்காக ஒரு
வாய்ப்ைப

எத ர்ேநாக்க ய ருந்தது.

அதுவும்

வ ைரவ ல் வந்தது.
1933
ஆம்

ஆம்

ேதத ய
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என்
‘குடி

ஒழிய

ேவண்டும்’

அரச ல்’

அத ல்,

தைலயங்கம்

“மக்களின்

ெசல்வந்தர்களுக்ேக
அது

என்ற

ெவளியானது.

வரிப்பணம்

ெபரிதும்

ெசலவ டப்படுக றெதன்றும்,

ஏைழகளுக்குப்

பயன்படும்

ெசலவ டப்படுவத ல்ைலெயன்றும்
ெசய்த ருந்தது.

தைலப்ப ல்

ப ஏ,

எம்ஏ,

வைகய ல்
வ மர்சனம்

படித்தவர்கள் 15

ரூபாய், 20 ரூபாய் சம்பளம் கூட க ைடக்காமல்
த ணறும்ேபாது
500,

1000,

அரசாங்க
5000

ந ர்வாகங்களில்

என்று

அள்ளிக்ெகாடுப்பெதன்றால்

சம்பளங்கைள
இப்படிப்பட்ட

அரசாங்கமும், ந ர்வாகமும் பாமர ஏைழ மக்கைளச்
சுரண்டும் கூட்டுக் ெகாள்ைள ஸ்தாபனம்தாேன.
இன்ைறய ஆட்ச ைய அழிக்க ேவண்டுெமன்பதற்கு
இது

ஒரு

உதாரணமல்லவா”

தைலயங்கம் ேகட்டது.
முதலாளித்துவ
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கல்வ ய ன்
ெசல்வந்தர்

தத்துவமும்,
வீட்டுப்

கல்வ

இலாகாவும்,

ப ள்ைளகளுக்கு

மட்டும்

க ைடக்கும்படியாக அைமந்துள்ளெதன்றும் அந்தத்
தைலயங்கம் குற்றஞ்சாட்டியது.
இைதக்

கண்ட

ெபரியாைரயும்,

ஆங்க ேலய
அந்த

ெவளியீட்டாளரான

அரசாங்கம்

குடியரசு
அவர்

கண்ணம்மாைவயும்,

டிசம்பர்

ஏட்டின்
சேகாதரி

20ஆம்

ேதத

ைகது ெசய்து ேகாைவ ச ைறய ல் அைடத்தது.
இவ்வ ருவர் மீதும் ராஜத் துேராக குற்றச்சாட்டு
சுமத்தப்பட்டது.

நீத மன்றத்த ல் ெபரியார் ஒரு

அற க்ைக சமர்ப்ப த்தார்:
‘இந்த

வழக்கு

ெதாடரப்பட்டிருப்பதானது,

தமது ‘சமதர்மப் ப ரச்சாரத்ைத ந றுத்துவதற்காக’
முதலாளி

சர்க்காேரா

சம்ப ரதாயக்காரர்கேளா

www.Kaniyam.com

91

அல்லது
ெசய்த

மத

சூழ்ச்ச யாக

FreeTamilEbooks.com

இருக்குெமன்ற

முடிவுக்குத்

தான்

வர

ேவண்டிய ருப்பதாக அவர் குற ப்ப ட்டார்.’

(புரட்ச

ஏடு 4.2.1934)
ஆனால்

நீத மன்றம்

குற்றவாளிகள்

இவர்கள்

என்று

தீர்ப்பளித்து

இருவரும்
1934ஆம்

ஆண்டு ப ப்ரவரி மாதத்த ல் ெபரியாருக்கு 6மாத
கடுங்காவல் தண்டைனயும், 300 ரூபாய் அபராதமும்
வ த த்தது.

கண்ணம்மாளுக்கு மூன்று மாதம்

ச ைற வாசமும், 300ரூபாய் அபராதமும் வ த த்தது.
அபராதம்
மாதகாலம்

ெசலுத்தத்
ெவறும்

தவற னால்
காவல்

நீத மன்றம் தீர்ப்பளித்தது.

ேமலும்

தண்டைன

ஒரு

என்று

இருவரும் அபராதம்

ெசலுத்த மறுத்து, ச ைறச்சாைல ெசன்றனர்.
இேத

சமயத்த ல்

அடக்குமுைறையயும்

அரசாங்கம்

ேவெறாரு

ைகயாண்டது.

அதன்

காரணமாக குடியரசு ந றுத்தப்பட்டு வ ட்டது. புரட்ச
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என்ற ெபயரில் புத ய பத்த ரிைக ெவளியானது.
அதற்கு

இைடயூறு

ஏற்பட்டு

பகுத்தற வு

ெபயரில் பத்த ரிைக ெவளிவந்தது.

என்ற

அதுவும்

அடக்குமுைற காரணமாக ந றுத்தப்பட்டு வ ட்டது.
ேகாைவ ச ைறய ல் ெபரியாரும், ேவலூர் ெபண்கள்
ச ைறய ல் கண்ணம்மாவும் அைடக்கப்பட்டனர்.
அச்சமயத்த ல் ேகாைவ ச ைறய ல் காங்க ரஸ்
தைலவர் ராஜாஜியும் தண்டிக்கப்பட்ட ைகத யாக
இருந்தார்.

இருவரும் ெநருங்க ய நண்பர்கள்

ஆவர்.

ராஜாஜிய ன்

ேநாக்கம்

முழுவதும்

ெபரியாைர

எப்படியாவது

மீண்டும்

காங்க ரஸ்

கட்ச க்குள் ெகாண்டு வர ேவண்டும் என்பதாக
இருந்தது.

காங்க ரேசாடு இைணந்து ெசயல்பட

ெபரியாருக்கும்
ஒரு

ந பந்தைன

சம்மதேம,

ஆனால்

வ த த்தார்.

அதற்கு

தான்

ஒரு

ேவைலத்த ட்டத்ைத தருவதாகவும், அைத காந்த ஜி
ஏற்றுக்

ெகாண்டால்
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பணியாற்ற

சம்மத ப்பதாகவும்

ெதரிவ த்தார்.

ராஜாஜியும் அைத ஏற்றுக் ெகாண்டார். அதன்படி
ெபரியார்
அைத

ஒரு

ேவைலத்த ட்டத்ைத

ராஜாஜிய டம்

தயாரித்து

ெகாடுத்தார்.

அத ல்

எண்ணிக்ைகக்குத்

தகுந்தபடி

அரச யல்

ப ரத ந த த்துவமும்

ேவைல

வாய்ப்பும்,

ெகாடுக்கப்பட

ேவண்டுெமன்று

ேகாரிய ருந்தார்.

ஆனால்

ெபரியார்

காந்த

அைத

ஒப்புக்ெகாள்ள மறுத்துவ ட்டார்.
தண்டைனக்
ஆண்டில்

இருவரும்

அவ்வாண்டு
சட்டசைபக்கு
ேதர்தல்
புத ய
அது

காலம்
நவம்பர்

(இன்றுள்ள

முடிந்து

வ டுதைலயாக னர்.
மாதத்த ல்

ஈேராட்டுப்

ராஜாஜிய டம்
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மத்த ய

மக்களைவ

வரவ ருந்தது.
ேவைலத்

1935ஆம்

ெபரியார்

த ட்டத்ைத
பாைதையயும்,

ேபால்)
ஒரு

ெவளிய ட்டார்.
ச ைறய ல்

ெகாடுத்த

ேவைலத்த ட்டத்ைதப்

94

FreeTamilEbooks.com

ேபான்றும் இருந்தது.
ெசய்தார்.

ெபரியார் ஒரு அற வ ப்புச்

இந்த புத ய ேவைலத்த ட்டத்ைத யார்

ஏற்றுக்ெகாள்க றார்கேளா, அவர்களுடன் ேசர்ந்து
ேவைல ெசய்வதாகவும் கூற
கட்ச க்கும்,

அைத காங்க ரஸ்

நீத க்கட்ச க்கும்

அனுப்ப னார்.

காங்க ரஸ் கட்ச அைத ஏற்கவ ல்ைல.

நீத க்கட்ச

அைத ஏற்றுக் ெகாள்வதாக அற வ த்தது. எனேவ
ெபரியார் நீத க்கட்ச ைய ஆதரித்துப் ப ரச்சாரம்
ெசய்ய ஆரம்ப த்தார்.
ெபரியாரின் இந்தப் ேபாக்க ற்கு அவருைடய
சுயமரியாைத இயக்கத்த ற்குள் ெபரும் எத ர்ப்பு
க ளம்ப யது. ச ங்காரேவலர், ஜீவா ேபான்றவர்கள்
இந்த முடிவு தவறானது, நீத க்கட்ச ப ற்ேபாக்கான
கட்ச ,

ஆங்க ேலயைர ஆதரிக்கும் கட்ச

என்று

கடும் எத ர்ப்புத் ெதரிவ த்தனர். ஆனால் அவர்கள்
கூற யைத ஏற்க ெபரியார் மறுத்துவ ட்டார்.
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நவம்பர் மாதம் நடந்த ேதர்தலில் காங்க ரஸ்
கட்ச

ெபரும்

ெவற்ற ெபற்றது.

நீத க்கட்ச

படுேதால்வ அைடந்தது.
இந்த யாவ ல்

உருவாக வரும்

கம்யூனிஸ்ட்

இயக்கத்ைத

க ள்ளிெயற ய

ேவண்டும்

ஆங்க ேலய
இந்த யக்

அரசாங்கம்

கம்யூனிஸ்ட்

கம்யூனிஸ்ட்
இந்த யாவ ல்

முைளய ேலேய

என்று
1934

ேசாசலிச,

முடிெவடுத்த

ஆம்

கட்ச ைய

கட்ச க்கு

இளம்

ஆண்டில்

தைடெசய்தது.

அடுத்தாற்
கம்யூனிச

ேபால்
ப ரச்சாரம்

ெசய்து வந்த சுயமரியாைத சமதர்ம கட்ச ையயும்,
தாக்குவதற்கு அது த ட்டமிட்டது.
இைதத் ெதாடர்ந்து அக்கட்ச ய ன் அச்சகமான
‘உண்ைம

வ ளக்கும்

ப ரஸ்’

என்ற

அச்சகம்

ெவளிய ட்ட பலஅரச யல் புத்தகங்கள் பற முதல்
ெசய்யப்பட்டன.
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நூல்

பத ப்புக்கழகம்

ெவளிய ட்ட

நாத்த கனாேனன்?

புரட்ச

நான்

வீரர்

ஏன்

பகத்ச ங்

எழுத ய ருந்த இந்த நூைல ெமாழியாக்கம் ெசய்த
ஜீவாைவயும், இந்நூைல பத ப்ப த்த ெபரியாரின்
அண்ணன் ஈ.ேவ.க ருஷ்ணசாமிையயும், 1935ஆம்
ஆண்டு ப ப்ரவரி மாதம் 25 ஆம் நாள் காவல்துைற
ைகது ெசய்தது. அவ்வ ருவர் மீதும் ராஜத் துேராகக்
குற்றச்சாட்டு சுமத்தப்பட்டது.
இந்த
இருக்கும்

வழக்கு,
ேபாேத

அரசாங்கம்

வ சாரைணய ல்

ெபரியார்

பல்ேவறு

ெசலுத்த யது.

மீது

ஆங்க ேலய

ந ர்பந்தங்கைள

அவர் ேசாசலிசப் ப ரச்சாரத்ைதக்

ைகவ டவ ல்ைலெயன்றால் அவரது இயக்கம் தைட
ெசய்யப்பட்டு ஒடுக்கப்படும் என்று ெபரியாரின்
நீத க்கட்ச

நண்பர்கள்

மூலம்

அரசாங்கம் பயமுறுத்த யது.
ெபரும்

கவைலய ல்
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ச ைறக்குச் ெசல்ல அஞ்ச யவர் இல்ைல. ஆனால்
அவரது

இயக்கம்

ந றுத்தப்பட்டு

வ டக்கூடாது

என்பத ல் அவர் உறுத யாக இருந்தார்.

எனேவ

ேசாசலிசப் ப ரச்சாரத்ைதக் ைகவ ட்டு ஆங்க ேலய
அரசாங்கத்ைத ஆதரிக்க முடிவு ெசய்தார்.

மார்ச்

10ஆம் ேதத யன்று ப ன்வரும் அற க்ைகைய அவர்
குடியரச ல் ெவளிய ட்டார்.
‘சுயமரியாைத

இயக்கத்த ன்

அரச யல்

பார்ப்பன

ஆத க்கக்

ெகாள்ைகயானது
காங்க ரைச

எத ர்ப்பதும்

அவச யப்பட்டாலும்
ஒத்துைழப்பதும்

அதற்காக

அவ்வளவு
சமுதாய

எவ்வளவு

அரசாங்கத்துடன்

இயலில்

சாத மத

ேபதங்கைள அகற்றுவதும், மூட நம்ப க்ைககைள
ஒழிப்பதும்
இைவ

ெபாருளியலில்

பற்ற ய

ப ரச்சாரம்

வ ஷயங்கைள

ெசய்யவும்,

வருவதுமான
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காரியங்கள்
98

ெகாண்டு
நைடெபற

FreeTamilEbooks.com

ேவண்டுமானால்

காங்க ரஸ்

ஆட்ச ையவ ட

ப ரிட்டிஷ் ஆட்ச ேய ேமலானது என்பது என்னுைடய
ெவகு நாைளய அப ப்ப ராயமாகும்.’
ெபரியார்

இந்த

அற க்ைக

ெவளிய ட்டது

மட்டுமல்ல, நான் ஏன் நாத்த கன் ஆேனன்’ என்ற
புத்தகத்ைத
அச்ச ட்டு

ெமாழியாக்கம்

ெசய்ததற்காகவும்,

ெவளிய ட்டதற்காகவும்,

ஜீவாைவயும்,

தன் அண்ணன் க ருஷ்ணசாமிையயும் ஆங்க ேலய
அரசாங்கத்த ற்கு
எழுத க்
கூற னார்.

வருத்தம்

ெகாடுத்து

ெதரிவ த்து

கடிதம்

வ டுதைலயாகும்படி

இைதக்ேகட்டு ஜீவா ெபரும் ஆத்த ரம்

ெகாண்டார் என்ற ேபாத லும், கட்ச த் தைலவர்
கட்டைளக்க ணங்க

அவ்வாறு

ேவண்டியதாய ற்று.

எழுத த்தர

அவ்வாேற

இருவரும்

அவர்கள்

இருவரும்

வ டுதைல

ெபற்றனர்.

அவ்வாறு

ெசய்ததற்கான

ெபாறுப்ைப

தான்

ஏற்றுக் ெகாண்டதாகக் கூற , ெபரியார் ப ன்வரும்
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அற க்ைகைய ெவளிய ட்டார்.
‘இந்தப்படி

இரு

ேதாழர்களும்

வருத்தம்

ெதரிவ த்து வ டுதைல அைடந்தார்கள் என்பதற்கு
அவர்கேள முழு ஜவாப்தாரிகள் அல்ல என்பைதயும்
ெபரும்பான்ைம

அளவுக்கு

நாேன

ஜவாப்தாரி

என்பைதயும் முதலில் ெதரிவ த்துக் ெகாள்க ேறன்’
‘இந்த வருத்தம் ெதரிவ த்ததும், அைத அரசாங்கம்
ஏற்றுக் ெகாண்டதும் ஆக ய இரண்டு காரியமும்
மிகுத யும், இந்த வழக்ைகப் ெபாருத்து மாத்த ரம்
அல்ல,

என்பது

இத ல்

முக்க ய

வ ஷயமாகும்.

(குடியரசு : 31.3.1935)
ெபரியார்

எடுத்த

ந ைலபாட்ைட

ஜீவா,

ஆங்க ேலய

ஆதரவு

ச ங்காரேவலர்

மற்றும்

ேசாசலிச ேநாக்கம் ெகாண்ட அந்த இயக்கத்தவர்
கடுைமயாக

ஆட்ேசப த்தனர்.

இைதத்

ெதாடர்ந்து த ருத்துைறப்பூண்டிய ல் நைடெபற்ற
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ேசாசலிச

சமதர்ம

மாநாட்டில்

ெபரியாருக்குமிைடேய
எழுந்தது.

கடும்

ஜீவாவுக்கும்
வாக்குவாதம்

ேபாக றவர்கள் இயக்கத்ைத வ ட்டுப்

ேபாகலாம் என்று ெபரியார் முடிவாகக் கூற வ ட்டார்.
இைதத் ெதாடர்ந்து ஜீவாவும், இதர ேதாழர்களும்
அந்தக்

கட்ச ய லிருந்து

ெவளிேய

வந்து

ச ங்காரேவலரின் வழிகாட்டலுடன் சுயமரியாைத
ேசாசலிசக் கட்ச ைய உருவாக்க னர்.
ெபரியார் 1925ஆம் ஆண்டு முதல் ெதாடர்ந்து
சுயமரியாைத இயக்கத்ைத நடத்த ஆரம்ப த்தார்.
1927ஆம்

ஆண்டு

முதல்

நாத்த கப்

ப ரச்சாரம்

ெசய்ய ஆரம்ப த்தார். இைடய ல் 1932 முதல் 1934
ஆம் ஆண்டு வைர முழுக்க முழுக்க ேசாசலிசப்
ப ரச்சாரம் ெசய்தார். கம்யூனிஸ்ட் கட்ச அற க்ைக
உள்ளிட்டு மார்க்ச ய நூல்கைள முதன் முதலில்
தமிழில் ெவளிய ட்டார். ஆனால் அவரது வாழ்நாள்
முழுவத லும்

அவர்

www.Kaniyam.com

நாத்த கராகேவ
101

இருந்து

FreeTamilEbooks.com

நாத்த கப்

ப ரச்சாரத்ைதயும்,

கடவுள்

மறுப்பு

ப ரச்சாரத்ைதயும் ெதாடர்ந்து ெசய்தார்.

இந்த

நாத்த கப்

ப ரச்சாரமானது

மார்க்ச யத்த ற்கு

உதவ ய ப ரச்சாரமாகும்.
ஏெனன்றால்
இயக்கவ யல்

மார்க்ச யத்த ன்

ெபாருள்

தத்துவமான

முதல்வாதம்

என்பது

முழுக்க முழுக்க வ ஞ்ஞானப்பூர்வ நாத்த கத்ைத
அடிப்பைடயாக ெகாண்டதாகும்.

இயற்ைகதான்

முதன்ைமயானது, அைத கடவுள் என்று யாரும்
பைடக்கவ ல்ைல

என்பைத

அடிப்பைடயாகக்

ெகாண்டது இயக்கவ யல் ெபாருள் முதல்வாதம்.
ப ள்ைளயார்

ச ைல

உைடப்பு

ேபான்ற

சல

ப றழ்வுகள் அவர் இயக்கத்த ல் இருந்தேபாத லும்,
ெபரியார்

20ஆம்

நூற்றாண்டில்

இந்த யாவ ன்

தைலச றந்த நாத்த கராகத் த கழ்ந்தார் என்பது
வரலாற்று உண்ைம.

இதன்மூலம் அவர் சர்

சார்லஸ் ப ராட்லா, இங்கர்சால் ெபட்ரண்ட் ரஸ்ஸல்
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ேபான்ற உலகப் புகழ்ெபற்ற நாத்த க அற ஞர்கள்
வரிைசய ல் இடம்ெபறுக றார்.
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10. வழிகாட்டும் தியாகச் சுடர்
கீழ ெவண்மணி
- ேக.பாலக ருஷ்ணன்
-டிசம்பர் 25, 2019
வ வசாய கள்

-

வ வசாயத்

ெதாழிலாளர்

எழுச்ச ய ன் வீரமிகு வரலாறு
இந்த ய

கம்யூனிஸ்ட்

நூற்றாண்ைட
வருக ற

இந்த

இயக்கத்த ன்

எழுச்ச யுடன்
தருணத்த ல்,

ெகாண்டாடி
கீழத்

தஞ்ைச

பூமிய ல் ேபெரழுச்ச யுடன் எழுந்த வ வசாய கள்,
வ வசாயத்
உச்சகட்ட

ெதாழிலாளர்கள்
ரத்த

ேபாராட்டங்களின்

சாட்ச யமான

கீழ்ெவண்மணி

த யாக களின் மாெபரும் வரலாறு நமக்கு ேமலும்
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ேமலும்

உத்ேவகத்ைத

வழிகாட்டுக றது.

அளிக்கக்

இந்த ய வரலாற்ற ல் அழியாப்

புகழ் ெபற்ற ஏராளமான சத
நாம்

அற ேவாம்.

மீரட் சத

கூடியதாக

வழக்குகள் பற்ற

ெபஷாவர்

வழக்கு, கான்பூர் சத

சத

வழக்கு,

வழக்கு ஆக ய

கம்யூனிஸ்ட்டுகளுக்கு எத ரான சத

வழக்குகள்

துவங்க ெசன்ைன சத வழக்கு, மதுைர சத வழக்கு,
ெநல்ைல சத வழக்கு உட்பட கம்யூனிஸ்டுகைள
குற ைவத்து, வ டுதைலப் ேபாராட்டக் காலத்த ல்
ப ரிட்டிஷ்

ஆட்ச யாளர்களாலும்,

ப ன்னரும்
ஏராளம்.

புைனயப்பட்ட

வழக்குகள்

ஏராளம்,

நாடு முழுவதும் வ வசாய கள் மற்றும்

வ வசாயத்

ெதாழிலாளர்களின்

வ த்த ட்ட

கம்யூனிஸ்டுகளின்

ேபாராட்ட
இந்த

அதற்குப்

வரலாற்ைறப்
சத

வழக்குகள்,

ேபெரழுச்ச க்கு
மகத்தான

பைறசாற்றுவதாக
சரித்த ரத்த ல்

இடம்ெபற்ற ருக்க ன்றன.
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கீழத்தஞ்ைச மண்ணில் மூன்று சத வழக்குகள்
அத்தைகய
இடம்

மகத்தான

ெபற்ற ருக்க ற

சத

வழக்குகள்

மிகப்

சரித்த ரத்த ல்

மூன்று

முக்க யமான

கீழத்தஞ்ைச

ப ரம்மாண்டமான

வ வசாயத்

மண்ணின்
வ வசாய கள்,

ெதாழிலாளர்கள்

என்ெறன்றும்

பைறசாற்ற

நாணலூர்

வழக்கு,

சத

வழக்கு,

ச றுக்ைக

மூன்று

சத

சத

எழுச்ச ைய
ந ற்க ன்றன.

ெநடும்பலம்

வழக்கு

வழக்குகளின்

ஆக ய

சத
அந்த

ெதாடர்ச்ச யாக

கீழத்தஞ்ைச பூமிய ல் ேபெரழுச்ச யுடன் எழுந்தது
வ வசாய கள்
மகத்தான
சத

-

வ வசாயத்

ேபாராட்ட

வழக்குகள்

அைடந்த

ப றகு,

புைனயப்பட்ட
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வரலாறு.

ப ரிட்டிஷ்

புைனயப்பட்டைவ
சத

ெதாழிலாளர்களின்

என்றால்,

முந்ைதய

ஆட்ச யாளர்களால்
நாடு

சுதந்த ரம்

கம்யூனிஸ்டுகள்
வழக்குகள்
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கீழத்தஞ்ைச

மாவட்டத்த ல்

ேமற்கண்ட மூன்று சத
குற ப்ப டலாம்.
துவங்க ,

புைனயப்பட்ட

வழக்குகள்தான் என்று

கீழத்தஞ்ைச பூமிய ல் 1940களில்

ந லப்ப ரபுக்களின்

அடக்குமுைறகளுக்கு

எத ராக

ெகாடூரமான
வ வசாய கள்,

ச று வ வசாய கள், குத்தைகதாரர்கள், பண்ைண
அடிைமகளாக இருந்த வ வசாயத் ெதாழிலாளர்கள்
க ளர்ச்ச
-இல்

ெசய்ய

நாடு

ஆரம்ப த்த ருந்தனர்.

வ டுதைல

அைடந்த

இந்தப் ேபாராட்டம் ெதாடர்ந்தது.
1952
தைட

வைர

இந்த யாவ ல்

ெசய்யப்பட்டது.

கீழத்தஞ்ைச

ப றகும்

1948 முதல்

கம்யூனிஸ்ட்
இந்தக்

பூமிய ல்

1947

கட்ச

காலத்த ல்,

வ வசாய கள்

மற்றும்

வ வசாயத் ெதாழிலாளர்களின் மீது கடுைமயான
அடக்குமுைற கட்டவ ழ்த்து வ டப்பட்டது.
காலக்கட்டத்த ல்தான்

ேமற்கண்ட

இந்தக்

மூன்று

சத

வழக்குகள் அரங்ேகற்றப்பட்டன.
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நாணலூர் சத வழக்கு
பண்ைணயாளர்கைள எத ர்த்து, கூலி உயர்வு
ேகட்டும், குத்தைகதாரர்கள் பாதுகாப்ைப உறுத
ெசய்ய

வலியுறுத்த யும்

எத ர்த்தும்

ந லெவளிேயற்றத்ைத

வ வசாய கள்-

வ வசாயத்

ெதாழிலாளர்களின் மிகப்ெபரிய ேபாராட்டங்கள்
நடந்து ெகாண்டிருந்தன.
வட்டம்

குன்னியூரில்

த ருத்துைறப்பூண்டி

வ க்க ரபாண்டியம்

க ராமத்த ல்

வ வசாயத்

கூலி

ேகட்டு

உயர்வு

அங்கு,

ெதாழிலாளர்கள்

ேபாராட்டம்

ெவளியூரிலிருந்து

இறக்க ,

வ வசாயத்

பத லாக

அவர்கைள

ெசய்ய ைவத்தனர்.

எனும்

நடத்த னர்.

அடியாட்கைள

ெதாழிலாளர்களுக்கு
ந லத்த ல்

ேவைல

இைத எத ர்த்து உள்ளூர்

வ வசாயத் ெதாழிலாளர்கைள த ரட்டி நைடெபற்ற
ேபாராட்டத்த ன் ேபாது, ெவளியூரிலிருந்து வந்த
அடியாட்களில் இரண்டு ேபர் பலியாகும் ந ைல
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ஏற்பட்டது.
வ வசாயத்

இந்த

சம்பவத்ைதெயாட்டித்தான்,

ெதாழிலாளர்களின்

தைலவரான

களப்பால்

புைனயப்பட்டு,

ைகது

குப்பு

துடிப்பு
மீது

ெசய்து

மிக்க
வழக்கு

ச ைறய ல்

அைடக்கப்பட்டு, ச ைறய ேலேய வ ஷம் ைவத்து
படுெகாைல
குப்பு

ெசய்யப்பட்டார்.

படுெகாைல

ெசய்யப்பட்ட

ந லப்ப ரபுக்களும்
ெகாண்டாடி

களப்பால்
சம்பவத்ைத

பண்ைணயாளர்களும்

மக ழ்ந்தனர்.

‘குப்பு

ெசத்தான்;

ெசங்ெகாடி வீழ்ந்தது’ என்று பூரிப்பைடந்தனர். ஊர்
முழுவதும் பட்டாசு ெகாளுத்த ெகாண்டாடினார்கள்.
களப்பால் க ராமத்த ேலேய அன்ைறக்கு இருந்த
ெபரிய பண்ைணயார்கள், குற ப்பாக, காங்க ரஸ்
கட்ச ய ன் தைலவராக இருந்த டி.ேக.
ஐயர்,

ேவதாரண்யம்

ேபான்றவர்கள்

ேவதரத்த னம்

எல்லாம்

கூட்டம்

சீனிவாச
ப ள்ைள
ேபாட்டு,

இனிேமல் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ல் யாரும் ேசரக்
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கூடாது என்று, வ வசாய கள் மற்றும் வ வசாயத்
ெதாழிலாளர்கைள

அச்சுறுத்தும்

வ தமாக

ேபச னார்கள்.
அந்தக் கூட்டத்ைத முடித்துவ ட்டு, த ரும்புக ற
ேபாது

நாணலூர்

என்ற

இடத்த ல்

அவர்களது

காைர வ வசாயத் ெதாழிலாளர்கள் மற த்தனர்.
கம்யூனிஸ்ட்
எப்படிப்

கட்ச

ேபசலாம்

ஒழிந்து
என்று

வ ட்டது

என்று

பண்ைணயார்களிடம்

சீற ய வ வசாயத் ெதாழிலாளர்கள், காைர நகர
வ டாமல் மற யலில் ஈடுபட்டனர். தகவல் அற ந்து,
காவல்துைற

வருக றது.

மற யலில்

ஈடுபட்ட

வ வசாயத் ெதாழிலாளர்கைள கண்மூடித்தனமாக
சுட்டுத் தள்ளுக றது.
இரண்டாவதாக
நடேசன்.

அந்த துப்பாக்க ச் சூட்டில்

களப்பலியாக றார்
வ வசாயத்

நாணலூர்

ெதாழிலாளர்கைள

கடுைமயான முைறய ல் தாக்குக றது காவல்துைற.
இது உள்ளூர் காவல்துைற அல்ல; மலபார் ேபாலீஸ்.
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வ வசாய கள்-வ வசாயத்
எழுச்ச ைய

ெதாழிலாளர்கள்

ஒடுக்குவதற்காகேவ

ெகாடூரமான

அடக்குமுைறைய ஏவும் ேநாக்கத்துடன் மலபார்
ேபாலீைச

கீழத்தஞ்ைசய ன்

இறக்க இருந்தது அரசு.

பல

பகுத களில்

இைதெயாட்டி, பத வு

ெசய்யப்பட்ட வழக்குதான் நாணலூர் சத வழக்கு.
இதன்

அடிப்பைட

அம்சம்

என்னெவன்றால்,

வ வசாய கள்-வ வசாயத் ெதாழிலாளர்கள், ெபரும்
ந லப்ப ரபுக்களிடமும்

பண்ைணயார்களிடமும்

கூலி உயர்வு ேகட்டு, குத்தைகதாரர்களின் ந ல
ெவளிேயற்றத்ைத எத ர்த்து, குரல் எழுப்ப னாேலேபாராட்டம் நடத்த னாேல , அது அரசாங்கத்த ற்கு
எத ரான ேபாராட்டம் என்று அரசு கருத யது. இந்த
அடிப்பைடய ல்தான்
ேபாடப்பட்டது.
ேமற்பட்டவர்களின்

நாணலூர்

ஏ.நடராஜன்
ெபயர்கள்

சத

வழக்கு

உட்பட

200-க்கும்

நாணலூர்

சத

வழக்க ல் ேசர்க்கப்பட்டு, ைகது ெசய்யப்பட்டனர்.
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மூன்றாண்டு

காலம்

த ருச்ச

ச ைறய ல்

வ சாரைணக் ைகத களாகேவ அைடத்து ைவத்த
ெகாடுைமயும் அரங்ேகற்றப்பட்டது.
இந்த

வழக்க ற்கு

ப ன்னர்

ஜமீன்தார்களுக்கு

எத ரான

ேபாராட்டங்களில்
ேகாட்டூர்

பல்ேவறு

மகத்தான

ராஜூ,

ஜாம்பாேனாைட

ந லப்ப ரபுக்கள்,
த யாக களான

வாட்டாக்குடி
ச வராமன்,

இரணியன்,

ஆம்பலாப்பட்டு

ஆறுமுகம் ஆக ேயார் காவல்துைறய னரால் சுட்டுப்
படுெகாைல ெசய்யப்பட்ட ெகாடூர சம்பவங்களும்
நடந்தன.
ெநடும்பலம் சத வழக்கு
த ருத்துைறப்பூண்டி
அருேக

உள்ள

அங்கு,

வ வசாயத்

வட்டம்

க ராமம்

முத்துப்ேபட்ைட
ெசருகளத்தூர்.

ெதாழிலாளர்களும்

ச று

வ வசாய களும் கரம் ேகார்த்து, ெசங்ெகாடிைய
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ஏந்த

ப ரம்மாண்டமான

நடத்த னார்கள்.

ேபாராட்டங்கைள

தாழ்த்தப்பட்ட, ப ற்படுத்தப்பட்ட

வ வசாய கள் மற்றும் வ வசாயத் ெதாழிலாளர்கள்
ஒேர

வர்க்கமாக

ேபாராட்டத்ைத

அணித ரண்டு,

இந்தப்

நடத்த னார்கள்.

இங்கும்

பண்ைணயார்கள் சத த் த ட்டம் தீட்டுக றார்கள்.
ேபாராட்டத்ைத
சூழ்ச்ச

எப்படி

ெசய்க றார்கள்.

ெதாழிலாளர்களின்
பகுத க்கு

உைடப்பது

வ வசாயத்

குடிய ருப்பான

அடியாட்கைள

என

ஏவ ,

காலனிப்
அவர்களது

குடிைசகைளெயல்லாம் சூைறயாடியும் தீய ட்டுக்
ெகாளுத்த யும்

ெவற யாட்டம்

அதுமட்டுமல்ல,

குடிைசகைளெயல்லாம் ப ய்த்து

எற ந்து,

அந்த

ந லத்ைத

ேபாடுக ன்றனர்.

அவர்கேள

வாைழக்கன்றுகைளயும் நடுக றார்கள்.
எத ர்த்து,

வ வசாயத்

வ வசாய களும்

ஆேவசம்
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ேபாராட்டம் இன்னும் எழுச்ச ெபறுக றது.

அத ல்

ஒரு பகுத ய னர், பண்ைணயார்களின் வீடுகைள
அடித்து ெநாறுக்குக றார்கள்.
தகர்த்து

பலரது வீடுகைள

தைரமட்டமாக்குக றார்கள்.

வருக றது.

தடியடி,

ெவற யாட்டம்
ஆதரவாக

தாக்குதல்,

என

ேபாலீஸ்
சூைறயாடல்,

பண்ைணயார்களுக்கு

ேபாலீஸ்

தாண்டவம்

ஆடுக றது.

இைதெயாட்டி புைனயப்பட்டதுதான் ெநடும்பலம்
சத வழக்கு. இத ல்தான் ச வராமன் உட்பட 150 மீது
வழக்கு ேபாடப்பட்டு ைகது ெசய்யப்படுக றார்கள்.
ச றுக்ைக சத வழக்கு
இேதேபால,
குத்தாலம்

மய லாடுதுைறக்கு

ஒன்ற யத்த ல்

உள்ள

அருக ல்

காஞ்ச வாய்

என்ற க ராமம். அங்கு, குத்தைக வ வசாய களின்
ேபாராட்டம்

வீறுெகாண்டு

எழுக றது.

வ வசாய களும்

இைணந்து
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வ வசாயத்

ெதாழிலாளர்களும்

ேகார்க்க றார்கள்.

இவர்களுக்கும் ேபாலீசுக்கும்

ேமாதலாக றது.
வ வசாயத்
புகுந்து
நர

கரம்

ஏராளமான

வ வசாய கள்,

ெதாழிலாளர்களின்

ேபாலீஸ்

ெவற யாட்டம்

ேவட்ைடயாடுக றது.

வீடுகளில்
ேபாடுக றது.

ஆண்கள்-ெபண்கள்

அத்தைன ேபைரயும் ைகது ெசய்க றது. இதுதான்
சறுக்ைக சத வழக்கு என்ற மூன்றாவது சத வழக்கு.
இத ல்தான்

கம்யூனிஸ்ட்

ேகா.பாரத ேமாகன்,

கட்ச த்

ேக.ஆர்.ஞானசம்பந்தம்,

காஞ்ச வாய்

நல்லக்கண்ணு,

ஆக ேயார்

உட்பட

மீது

வழக்குப்

தைலவர்கள்

சம்பா

500-க்கும்

பத வு

ராமசாமி

ேமற்பட்ேடார்

ெசய்யப்பட்டு

ைகது

ெசய்யப்பட்டார்கள்.
இந்த

மூன்று

சத

வ வசாய கள்-வ வசாயத்

வழக்குகளும்

இந்த ய

ெதாழிலாளர்கள்

எழுச்ச ய ல் முக்க யத்துவம் வாய்ந்தைவ என்று
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ெசால்லலாம்.

வங்கத்த ல்

ேதபாகா

எழுச்ச ,

மகாராஷ்டிராவ ல் ெவார்லி பழங்குடிய னர் எழுச்ச ,
ேகரளத்த ன் புன்னப்புரா வயலார், ெதலுங்கானா
ஆக ய

மகத்தான

ேபாராட்ட

வரலாறுகளின்

வரிைசய ல் கீழத்தஞ்ைச வ வசாய கள் எழுச்ச யும்
இடம்ெபறுக றது என்றேபாத லும்,
வ வசாயத்

ெதாழிலாளர்கள்

வ வசாய கள்,
ேபாராட்டத்த ன்

காரணமாக, அவர்கள் மீது அடுத்தடுத்து மூன்று
சத வழக்குகள் புைனயப்பட்டது என்பது அேநகமாக
கீழத்தஞ்ைசய ல் மட்டும்தான் என்று ெசால்லலாம்.
1952 ேதர்தல்
இத்தைகய ேபெரழுச்ச யும் அடக்குமுைறயும்
1952 ஆம் ஆண்டு நைடெபற்ற முதலாவது ெபாதுத்
ேதர்தலுக்கு

முன்பாகேவ

அடக்குமுைறகளால்
ெதாழிலாளர்கள்
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மாறாக, இன்னும் வீறுெகாண்டு எழுந்தது. அந்த
எழுச்ச ய ன் வ ைளவாக, இந்தப் ேபாராட்டங்களின்
தள கர்த்தர்களாக இருந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்ச த்
தைலவர்கள், 1952 ேதர்தலில் மகத்தான ெவற்ற
ெபற்றனர். கீழத்தஞ்ைச மாவட்டத்த ல் ெமாத்தம் 19
சட்டமன்ற ெதாகுத கள் அவற்ற ல் 6 ெதாகுத களில்
கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச

ேவட்பாளர்களும்

நான்கு

ெதாகுத களில் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ஆதரவு ெபற்ற
சுேயச்ைச
10

ேவட்பாளர்களும்

ேவட்பாளர்களுேம

ெபற்றனர்.

ந றுத்தப்பட்டு,

மாெபரும்

மய லாடுதுைற

ெவற்ற

நாடாளுமன்றத்

ெதாகுத ய ல், முன்னாள் ரய ல்ேவ அைமச்சராக
இருந்த
கட்ச ய ன்

சந்தானத்ைத
மகத்தான

ெதாழிலாளர்களின்
ேக.அனந்தநம்ப யார்

எத ர்த்து,

கம்யூனிஸ்ட்

தைலவரும்
உன்னத

ரய ல்ேவ

தைலவருமான

ேபாட்டிய ட்டு

மாெபரும்

ெவற்ற ைய ஈட்டினார்.
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அைமப்பாய் அணி த ரண்டனர்
இந்த

ேதர்தலுக்கு

கீழத்தஞ்ைச
நாயகன்

வர்க்கப்
ேதாழர்

மண்ணுக்கு
ப றகு

கீழத்

வ வசாயத்
ரீத யாக

வந்து

முன்னதாகத்தான்

ேபாராட்ட

எழுச்ச ய ன்

ப .சீனிவாசராவ்
ேசர்க றார்.

தஞ்ைச

அவர்

வந்த

வ வசாய கைளயும்,

ெதாழிலாளர்கைளயும்
அணித ரட்டுவதும்,

இந்த

அைமப்பு

ெசங்ெகாடிய ன்

வீரியமிக்க ந லமாக கீழத் தஞ்ைச மண் மாற யதும்
நடந்தது.

ேதாழர் ப .சீனிவாசராவ் தைலைமய ல்

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச ய ன்

தைலவர்களும்
ெதாழிலாளர்

உத்ேவகமிக்க

ஆய ரமாய ரம்
-

வ வசாய களும்

வ வசாயத்
க ராமங்கள்

ேதாறும் ெசங்ெகாடிைய உயர்த்த ப் ப டித்தனர்.
மிகத் ெதளிவான வர்க்கப் ேபாராட்டம்
இந்த
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ந லப்ப ரபுக்களும்
சாத ைய

பண்ைணயார்களும்

சார்ந்தவர்கள்

அய்யங்கார்,

அல்ல.

ப ள்ைள,

ஒேர
அய்யர்,

தீட்ச தர்,

ேதவர்,

வாண்ைடயார், நாயுடு என பல்ேவறு சாத கைள
சார்ந்தவர்கள்.

ஆனால் அடிப்பைடய ல் அவர்கள்

‘ந லப்ப ரபு’ என்ற ஒேர சாத யாக - ஒேர வர்க்கமாக
கரம்

ேகார்த்த ருந்தார்கள்.

ஈவ ரக்கமற்ற

சுரண்டலில் ஈடுபட்டார்கள். இதற்கு எத ராக எழுந்த
வ வசாய கள்

-

வ வசாயத்

ெபரும்பாலானவர்கள்
சார்ந்தவர்கள்

தாழ்த்தப்பட்ட

மற்றும்

சமூகங்கைள சார்ந்தவர்கள்.
வர்க்கத்த ன்
வ வசாய ,
என

ஒேர

ெதாழிலாளர்களும்

ெகாடூர

சமூகத்ைத

ப ற்படுத்தப்பட்ட
ந லப்ப ரபுத்துவ

சுரண்டலுக்கு

வ வசாயத்
வர்க்கமாக

எத ராக

ெதாழிலாளி
ஒன்றுபட்டு

உயர்த்த களத்த ல் ந ன்றனர்.

-

வர்க்கம்

ெசங்ெகாடி

மிகத் ெதளிவான

வர்க்கப் ேபாராட்டமாக ேதசத்த ற்ேக கீழத் தஞ்ைச
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மண்
இப்படி

வழிகாட்டியது

என்றால்

ந லப்ப ரப்புக்கள்,

மிைகயல்ல.

பண்ைணயார்களின்

அடக்குமுைறையயும் ெகாடிய ராஜ்ஜியத்ைதயும்
எத ர்த்து, வீறுெகாண்டு எழுந்த இந்த நீண்ட ெநடிய
ேபாராட்ட

வரலாற்ற ன்

ெதாடர்ச்ச தான்

1968

டிசம்பர் 25 அன்று கீழ ெவண்மணிய ல், நடந்த
நடுக்க

ைவக்கும்

எங்கள்

வாழ்ைவ

மனிதப்

படுெகாைலயாகும்.

உயர்த்த ய

ெசங்ெகாடிைய

எக்காரணம் ெகாண்டும் கீழிறக்க முடியாது என்று
முழக்கமிட்ட காரணத்த ற்காகவும் தான், ெகாடிய
பண்ைணயார்களால் ராமய்யாவ ன் குடிைசய ல்
உய ேராடு தீ ைவத்து ெகாளுத்தப்பட்டனர்.
வயது

குழந்ைத

முதல்

வைரய லானவர்கள்

70
இந்த

3

வயது

முத யவர்

44

த யாக

தீபங்களின் ஒளிச்சுடர் என்ெறன்றும் ேபாராட்ட
ெபருெநருப்ப ன் அனல் குண்டமாக வ ளங்குக றது.
ெவண்மணி ெநருப்ைப வ ழிகளில் ஏந்துேவாம்.
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11. முதலாளித்துவத்திலிருந்து
கம்யூனிசத்திற்கு
இங்கிலாந்தில் கம்யூனிஸ்ட்
எம்.பி.யான இந்தியர்
- ப.முருகன்
-டிசம்பர் 26, 2019
இங்க லாந்து
கட்ச

சார்ப ல்

உறுப்ப னராக

நாட்டின்
ேபாட்டிய ட்டு
ெவற்ற

இந்த யர் சக்லத்வாலா.
சாபூர்ஜி

ெதாராப்ஜி

கம்யூனிஸ்ட்
நாடாளுமன்ற

ெபற்று

ெசயல்பட்ட

அவரது முழுப்ெபயர்
சக்லத்வாலா.

இவர்

இங்க லாந்து நாடாளுமன்றத்த ல் உறுப்ப னராக

www.Kaniyam.com

123

FreeTamilEbooks.com

…

www.Kaniyam.com

124

FreeTamilEbooks.com

இருந்த மூன்று ேபர்களில் ஒருவர்.
முன்னதாக
அடுத்து

தாதாபாய்

மஞ்ேசர்ஜி

மூவருேம

பார்ச

இவருக்கு

ெநௗேராஜியும்

ேபாவநாக்ரீ.

அவைர
இவர்கள்

இனத்ைதச்

ேசர்ந்தவர்கள்

என்பது ஓர் அபூர்வ ஒற்றுைம.

சக்லத்வாலா

இந்த யாவ ன்

ப ரபலமான

ெதாழில்

அத பர்

குடும்பமான டாடா குழுமத்ைதச் ேசர்ந்தவராவார்.
இவர்

டாடா

குழுமத்

தைலவர்

ஜாம்ெஜட்ஜி

ெநௗேராஜி டாடாவ ன் மருமகன் ஆவார். டாடாவ ன்
உருக்கு ந றுவனத்த ல் ேமலாளராக பணியாற்ற ய
சக்லத்வாலா
கவரப்பட்டு

அன்ைறய
அத ல்

இங்க லாந்த லுள்ள
ைவக்கப்பட்டார்.

ேதச ய

தீவ ரம்

அரச யலால்

காட்டியதால்

மான்ெசஸ்டருக்கு

அவர்

அனுப்ப

சக்லத்வாலா மும்ைபய ல் 1874

மார்ச் 28 அன்று ப றந்தார்.

ெசய ண்ட் ேசவ யர்

கல்லூரிய ல்

அவர்

பய ன்றார்.

குடிைசப்பகுத ய ல்
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நலனில்

அக்கைற

காட்டினார்.

அத்துடன்

ேதச ய இயக்கத்த லும் ஈடுபட்டார்.
தங்களது

ெதாழில்

கருத ேய

-

நாடு

இதனால்

பாத க்கப்படும்
கடத்துவது

ேபால-

என்று
அவர்

மான்ெசஸ்டரில் உள்ள டாடா அலுவலகத்த ற்கு
1905

ஆம்

ஆண்டு

அனுப்ப

ைவக்கப்பட்டார்.

அங்கு அவர் மேலரியா ேநாயால் பாத க்கப்பட்டு
ேமட்லாக்

நகரில்

இருந்த

மருத்துவமைனய ல்

ச க ச்ைசெபற்று குணமானார்.
ெபற்ற
சாரா

காலத்த ல்
மார்ஸ்

மணந்து

அங்கு ச க ச்ைச

பணிப்ெபண்ணாக

என்பவைர

ெகாண்டார்.

1907ஆம்

ப ன்னர்

இருந்த
ஆண்டு

அங்க ருந்து

லண்டன் ெசன்று 1909ஆம் ஆண்டு ெதாழிலாளர்
கட்ச ய ல்

இைணந்தார்.

ெதாழிலாளர்கள்
ெசன்று

பணிபுரியும்

அவர்களின்

ேபசலானார்.
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லீக் அைமப்ப ன் உறுப்ப னரானார்.

1917ஆம்

ஆண்டு ெதாழிலாளர் நல லீக் என்ற அைமப்ப ன்
ந றுவன

உறுப்ப னரானார்.

லண்டனில்

இந்த ய

ெதாழில்

ந ைலைம

இந்த

கப்பல்

அைமப்பு

பணியாளர்களின்

பற்ற

கவனித்தது.

ப ன்னர் மற்ற பகுத களிலும் உள்ள அைனத்து
இந்த ய

ெதாழிலாளர்களின்

ேமம்படுத்துவதற்காக
வ ரிவுபடுத்த யது.
மற்றும்

இங்க லாந்து

தனது
இந்த

30களில்

பணிைய

ந ைலய ல்

சக்லத்வாலாவ ன்

முழுவதும்

மாணவர்கள்

ந ைலைமைய

இருந்த

மத்த ய ேல

1920
ெபயர்

இந்த ய

ப ரபலமானது.

இந்ந ைலய ல் 1921ஆம் ஆண்டு பாட்டர்ச வடக்கு
ெதாகுத ய ல் ெதாழிலாளர் கட்ச
ேபாட்டிய ட்டார்.

ேவட்பாளராக

அேத ஆண்டில் இங்க லாந்து

கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய லும் இைணந்தார்.
நவம்பரில்

நடந்த
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ஆய னும்

1923

டிசம்பரில்

ேதால்வ யுற்றார்.
நடந்த
1929ஆம்

கம்யூனிஸ்ட்

ேவட்பாளராக

ெவற்ற ெபற்றார்.

ஆண்டுவைர

உறுப்ப னராக

ேதர்தலில்

எனினும் 1924 அக்ேடாபரில்

ேதர்தலில்

ேபாட்டிய ட்டு

நடந்த

ெதாடர்ந்து

அந்தத்

ெதாகுத ய ன்

ெசயல்பட்டார்.

நாடாளுமன்றத்த ல்

சக்லத்வாலா

இந்த ய

ெதாடர்பாக முழங்க னார்.

ப ரச்சைனகள்

இந்த ய மக்களின்

வ டுதைலக்காக, இந்த யாவ ன் உரிைமகளுக்காக
குரல்

எழுப்ப னார்.

இந்தக்

காலத்த ல்தான்

இந்த யாவ ல் 1925 டிசம்பர் 25ல் நடக்கவ ருந்த
இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் முதல் மாநாட்ைட
துவக்க

ைவப்பதற்காக

சத்யபக்தாவால்
ஆய னும்

அைழப்பு

அவருக்கு

பயணத்ெதாைகைய

சக்லத்வாலாவுக்கு
வ டுக்கப்பட்டது.

இந்த யா

வருவதற்கான

சத்யபக்தா

அனுப்ப

ைவக்க முடியாததால் அவர் வர இயலவ ல்ைல.
www.Kaniyam.com

128

FreeTamilEbooks.com

அைத

அடுத்ேத

தைலைம

ச ங்காரேவலர்

வக த்து

மாநாட்டுக்கு

உைரயாற்ற னார்

என்பது

அைனவரும் அற ந்தேத. இந்த மாநாட்டிற்கு அவர்
வர

இயலாமல்

ேபானாலும்

1927ஆம்

இந்த யாவுக்கு வருைக தந்தார்.

ஆண்டு

ஜனவரி 14ஆம்

நாள் கப்பல் மூலம் மும்ைப வந்து ேசர்ந்த அவருக்கு
பம்பாய்

மாகாண

காங்க ரஸ்

ேதநீர் வ ருந்தளித்தது.
சக்லத்வாலாைவ

குழு

வரேவற்று

பம்பாய்க்கு வந்த ருந்த

தமிழகத்த ற்கு

வருமாறு

ச ங்காரேவலர் தந்த மூலம் ேகட்டுக் ெகாண்டார்.
அந்தத் தந்த ய ல் இந்த யத் ெதாழிலாளர்களின்
வ டுதைல

என்ற

புகழ்ெபற்ற

ெகாள்ைகைய

ப ரச்சாரம் ெசய்ய ேவண்டுெமன்றும் அைனத்து
நாடுகளின்

ஒற்றுைமைய

ேவண்டுெமன்றும்
அத்துடன்

ேகட்டுக்

லாகூரில்

கம்யூனிஸ்ட்டுகளின்
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தாங்க

ேவண்டுெமன்றும்

அந்தத்

ேவண்டுேகாள் வ டுத்த ருந்தார்.
இந்த யாவ ன்

பல்ேவறு

தந்த ய ல்

சக்லத்வாலா
இடங்களுக்கும்

ெசன்றுவ ட்டு ப ப்ரவரி 24 அன்று ெசன்ைனக்கு
வருைக புரிந்தார். ச ங்காரேவலரின் தைலைமய ல்
ெதாழிற்சங்கங்கள் சார்ப ல் அைமக்கப்பட்டிருந்த
வரேவற்புக்குழு அவருக்கு ச றப்பான வரேவற்ைப
அளித்தது.

ெசன்ைனய ல்

இரண்டு
சூைள

இடங்களில்
எட்வர்டு

ெதாழிலாளர்கள்

சக்லத்வாலா

உைரயாற்ற னார்.

பூங்காவ ல்

பஞ்சாைலத்

கூட்டத்த லும்,

ெபரம்பூரில்

ரய ல்ேவ ெதாழிலாளர்கள் கூட்டத்த லும் ேபச னார்.
ப ன்னர்

த ருவல்லிக்ேகணி

கடற்கைரய ல்

காங்க ரஸ் தைலவர் சத்த யமூர்த்த தைலைமய ல்
நைடெபற்ற

கூட்டத்த லும்

படித்தவர்களுக்காக

ேகாகேல

நைடெபற்ற

ஹாலில்
ச றப்புக்

கூட்டத்த ல் கம்யூனிஸ்ட் லட்ச யங்கள் பற்ற யும்
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ேபச னார்.
ேபச ய

இந்த

ப ன்னர்

ந ர்வாக

கூட்டங்களில்

ெசன்ைன

அற க்ைக

பங்ேகற்று

அரசாங்கத்த ன்

அவரது

வருைக

பற்ற

ப ன்வருமாறு குற ப்ப ட்டது. அத ல் “சக்லத்வாலா
ெசன்ைன

பாட்டாளி

கண்டுப டித்தார்

வர்க்கம்

என்பது

உறுப்ப னர்கைள
ேசர்த்து
கட்ச

என

ஒன்ைற

மட்டுமல்ல,

அதன்

ெதாழிற்சங்கங்களில்

வ வசாய கள்,
ேபான்ற

ஒரு

ெதாழிலாளர்கள்

அைமப்ைபயும்

இளம்

ேதாழர்கள் சங்கம் என்ற ஒன்ைறயும் உருவாக்கத்
தூண்டினார்” என்று குற ப்ப ட்டிருந்தது. அத்துடன்
இந்த யாவ ன் பல்ேவறு இடங்களில் ந கழ்த்த ய
உைரகைளயும்,
கண்டு
அரசாங்கம்
ப ன்னர்

அவரது

நடவடிக்ைககைளயும்

ஆத்த ரமைடந்த
அவர்
மீண்டும்

இங்க லாந்துக்கு
இந்த யா

தைடவ த த்துவ ட்டது.
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கம்யூனிஸ்ட்டுகளுடனான

ெதாடர்ைப

காரணமாகக் கூற யது. சக்லத்வாலா இந்த யாவ ல்
ெதாழிலாளர்களுடன்

உறவு

ெகாண்டிருந்தார்

என்பதால், இங்க ருந்து இங்க லாந்த ற்கு அவரது
குடும்பத்த னரால்
அவர்

அனுப்ப

ைவக்கப்பட்டதும்,

கம்யூனிஸ்ட்டுகேளாடு

ெகாண்டிருப்பதால்
இங்க லாந்து

அரசால்

இந்த யா
தைட

ெதாடர்பு
ெசல்வதற்கு

வ த க்கப்பட்டதும்

ஒேர கண்ேணாட்டத்த ல் உள்ளது என்பைத நாம்
புரிந்து ெகாள்ள ேவண்டும்.
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12. வறுைமைய ஒழிக்க வழி
ேதடிய சக்லத்வாலா…
- ப.முருகன்
-டிசம்பர் 27, 2019
முதலாளித்துவத்த லிருந்து கம்யூனிசத்த ற்கு 2
சாபூர்ஜி

சக்லத்வாலா

இந்த யாவ லிருந்து

இங்க லாந்து ெசன்ற ப ன் தாய்நாட்டுக்கு 3 முைற
தான் வருைக புரிந்தார். 1912-13 காலத்த ல் முதல்
முைறயாக

குடும்ப

ந கழ்வுகள்

1913-14ல்

இரண்டாவது

ெதாடர்பாகவும்

தடைவ

தனிப்பட்ட

முைறய லும் 1927ல் மூன்றாவது முைற அரச யல்
ரீத யாகவும் இந்த யாவுக்கு வந்த ருந்தார்.
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மூன்றாவது

முைற

பயணத்த ன்ேபாதுதான்

பல்ேவறு மாநாடுகளிலும் ெபாதுக்கூட்டங்களிலும்
வரேவற்பு ந கழ்ச்ச களிலும் கலந்து ெகாண்டார்.
அவருக்கு பல்ேவறு நகரங்களில் உற்சாகமான
ப ரம்மாண்டமான
இந்த

வரேவற்பு

சமயத்த ல்தான்

அளிக்கப்பட்டது.

ெசன்ைனக்கும்

வருைக

தந்து பல்ேவறு கூட்டங்களில் உைரயாற்ற னார்.
அவர்

இங்க லாந்த ன்

ெதாழில்நகரமான

மான்ெசஸ்டர் வந்த ப ன் அங்கு ெதாழிலாளர்கள்
மத்த ய லும்

காலனி

ெதாடர்பான
பங்ேகற்றார்.

நாடுகளின்

ந கழ்வுகளிலும்

வ டுதைல
தீவ ரமாக

ெசல்வந்த முதலாளி குடும்பத்த ல்

ப றந்த அவரது அரச யல் பயணம் ேசாசலிசத்ைத
ேநாக்க

ஈர்க்கப்பட்டது

பற்ற

இங்க லாந்த ன்

கம்யூனிஸ்ட் தைலவர்களில் ஒருவரான ரஜினி
பாமிதத் புகழ்ந்துைரத்துள்ளார்.
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சக்லத்வாலா

பலமுைனகளில்

ெசயல்படும்

வீரமிக்க ப ரபலமான தைலவராகத் த கழ்ந்தார்.
சர்வேதச கம்யூனிசம், இந்த ய ேதச ய வ டுதைல
மற்றும் ப ரிட்டிஷ் ெதாழிலாளர் வர்க்க இயக்கம்
ஆக யவற்ற ல்

மிகுந்த

ெசயல்பட்டார்.

ப ரிட்டிஷ்

மிகவும்

அன்ேபாடு

ெசயலூக்கத்துடன்
ெதாழிலாளர்களால்

ேநச க்கப்பட்ட

முதல்

இந்த ய தைலவராக அவர் வ ளங்க னார் என்று
ரஜினி

பாமிதத்

குற ப்ப ட்டிருந்தது

கவனத்த ல்

இந்த யாவ ல்

வறுைமைய

ெகாள்ளத்தக்கது.
சக்லத்வாலா

ஒழிக்கவும், மக்களின் துயரங்கைள ேபாக்கவும் மத
வழிப்பட்ட தீர்ைவக் காண முயற்ச த்தார். ஆனால்
அதனால் பயேனதும் வ ைளயாது என்று புரிந்து
ெகாண்ட
இந்த ய

ப ன்பு

அற வ யல்

சமூகத்ைத

ந ைனத்தார்.

முன்ேனற்றத்தால்

மாற்ற ட

முடியும்

என்று

அந்த சமயத்த ல் பாம்ேப குடிைசப்
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பகுத ய ல் ப ேளக் ேநாய் பாத ப்ைப சரிெசய்ய
தீவ ரமாக பணியாற்ற னார்.

ஆய னும் அதுவும்

பயனற்றேத

அனுபவம்

என்று

தனது

ெதரிந்து ெகாண்டார்.
வளர்ச்ச

மூலம்

அைதயடுத்து ெதாழில்

மூலம் சமூகத்ைத முன்ேனற்ற முடியும்

என்று அவர் எண்ணினார். அந்த சமயத்த ல்தான்
இந்த யாவ ல்

டாடா

இரும்பு

ெதாழிற்சாைல ந றுவப்பட்டது.

மற்றும்

உருக்கு

அப்ேபாதும் கூட

அவரது எண்ணம் ந ைறேவறவ ல்ைல.

இந்த

சமயத்த ல் தான் அவர் அவரது குடும்பத்தாரால்
இங்க லாந்துக்கு
கைடச யாக

அனுப்பப்பட்டார்.

ேநஷனல்

லிபரல்

அங்கு

க ளப்

மூலம்

ஆன்மீக ந கழ்வுகளில் பங்குெபறத் துவங்க னார்.
அத லிருந்ேத

ப ன்னர்

அரச யலுக்குள்
லிபரல்

ப ரிட்டிஷ்

நுைழந்தார்.

க ளப்ப ல்

ெதாழிற்சங்க
ேநஷனல்

பங்ேகற்ற ருந்தவர்களின்

கபடத்தனமான, ெவளிப்பூச்சுக்கு நன்றாக காட்டிக்
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ெகாள்ளும் நடவடிக்ைககேள அவர் அத லிருந்து
ெவளிேயற

ெதாழிற்சங்க

அரச யலுக்குள்

நுைழவதற்கு காரணமாக இருந்தது. ெதாழிற்சங்க
அரச யலுக்குள்

வந்த

ப ன்

ேதச ய

வ டுதைல,

ெதாழிலாளர் முன்ேனற்றம், ேசாசலிச அரச யல்
என்ற வழிய ல் பயணித்த அவர் கம்யூனிஸ்ட்டாக
ஆனார்.
அவர்

இங்க லாந்து

குடும்பத்த னர்கள்
இருந்த

வந்த

ந ரந்தர

ேநஷனல்

ப ன்

அவரது

அங்கத்த னர்களாக

லிபரல்

க ளப்

இங்க லாந்த ன்

ஒரு

தந்தது.

அதனால்

அவர்

இந்த ய

வ டுதைலக்காக

பாடுபடும்

மக்கள்

மத்த ய ல்

ஒரு

நல்ல

அவருக்கு

அற முகத்ைத

மரியாைதக்குரியவராகவும்

ச றந்த

நண்பராகவும்

அந்த

க ளப்ப ன்

மார்லிய ன்

ஏற்றுக்ெகாள்ளப்பட்டார்.
உறுப்ப னரான

இந்துக்கள்,
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வாக்காளர்களாக

ஆக்கும்

த ட்டமான

இந்த ய

ேதச ய இயக்கத்ைத ப ளவுபடுத்த சீர்குைலக்கும்
த ட்டமான,

மார்லி

-

மிண்ேடா

1909ல் அற முகப்படுத்தப்பட்டது.

சீர்த ருத்தம்

அைத எத ர்த்து

இங்க லாந்த ல் தனது வாதத்ைத முன் ைவத்தார்.
அதன்மூலம்

ேநஷனல்

கபடத்தன்ைமைய
மக்களின்

லிபரல்

அைமப்ப ன்

அம்பலப்படுத்த

நலன்கள்

மீதான

ெவளிப்படுத்த னார்.

இைத

இந்த ய

அக்கைறைய
அவர்

தீரமுடன்

ெசய்தது ப ன்னர் அந்த அைமப்ப லிருந்து அவர்
ெவளிேயறுவதற்கு

காரணமாய்

அைமந்தது.

அதுேவ 1910ஆம் ஆண்டு ப ரிட்டிஷ் ெதாழிலாளர்
வர்க்க

அரச யல்

வழியாக

சுதந்த ர

ேலபர்

பார்ட்டிய ல் இைணவதற்கு இட்டுச் ெசன்றது.
இந்த யாவ ல்
அவர்களது

ஆட்ச

ெசய்த

நாட்டிேலேய

ெகாடுப்பதற்கான
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ஏற்படுத்த யது.
ப றந்தவர்

ஒரு

முதலாளி

ெதாழிலாளர்

குடும்பத்த ல்

நலன்

சார்ந்த

அரச யலுக்குள் வருவதற்கும் உலக ன் வறுைமைய
ஒழிக்கும் தத்துவத்ைத ேதடுவதற்கும் ெகாண்டு
ெசன்றது.
சக்லத்வாலா இங்க லாந்து நாடு முழுவதும்
பயணம்

ெசய்தார்.

பகுத களின்

அங்கு

ேமாசமான

ேவைலய ன்ைமய ன்
ெதாழிற்துைற

குடிைசப்

ந ைலைமையயும்,
ெகாடுைமையயும்,

மற்றும்

வ வசாயத்

துைறகளில்

ேவைலெசய்யும் ெதாழிலாளர்கைள இரக்கமற்றுச்
சுரண்டுவைதயும் கண்டு உள்ளம் ெநாந்தார்.
வறுைம என்பது இந்த ய நாட்டின் ப ரச்சைன
அல்ல, அது உலகளாவ யது.

எனேவ உலகம்

முழுவதும் உள்ள ஏழ்ைமையயும் வறுைமையயும்
ஒழிப்பதற்கான அரச யல் தத்துவம் ேசாசலிசேம
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என்பைத

உணர்ந்து

ெதாழிலாளர்கள்
உலகம்

ெகாண்டார்.
ஒன்றுபட

முழுவதும்

உள்ள

சர்வேதச
ேவண்டியது,

ெதாழிலாளர்கள்

தங்களது ப ரச்சைனகைள தீர்ப்பதற்காக, வர்க்க
சமுதாயத்ைத

மாற்றுவதற்கான

ேபாராட்டத்த ல்
என்றும்

ஈடுபடுவேத

ேசாசலிசேம

சர்வேதச

இதற்கான

அைத

தீர்வு

ெகாண்டுவரும்

என்றும் முடிவுக்கு வந்தார்.
இதன்
ெதாழிலாளி

வ ைளவாகேவ
வர்க்க

அவர்

நலன்களுக்காக

குரல்ெகாடுத்தார்.

உரக்கக்

ெதாழிலாளர்களின்

அவலந ைலைய

ேபாக்குவதற்காக

முதலாளித்துவத்ைதயும்
எத ர்ப்பது

ப ரிட்டிஷ்

ஏகாத பத்த யத்ைதயும்

இன்ற யைமயாதது

ெதளிவுெகாண்டார்.

இதன்

மூலம்

என்று
ப ரிட்டிஷ்

அரசு காலனி நாடுகளாக ஆக்க ரமித்த ருக்கும்
இந்த யா, ெதன்னாப்ப ரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகளில்
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உள்ள ெதாழிலாளர்களுக்கும் வ வசாய களுக்கும்
ஆதரவான ந ைலைய எடுத்தார். அந்த நாடுகளின்
வ டுதைலக்கும் இங்க லாந்து நாடாளுமன்றத்த ல்
குரல் ெகாடுத்தார்.
இந்தக் காலத்த ல்தான் ரஷ்யாவ ல் ெலனின்
தைலைமய லான
ெதாழிலாளி
அந்த

புரட்ச

வர்க்கம்

சமயத்த ல்

ெவற்ற ெபற்று
ஆட்ச க்கு

வந்தது.

நைடெபற்ற

முதல்

உலகப்ேபாரின்ேபாது இங்க லாந்து ரஷ்யா மீது
தாக்குதைல ெதாடுத்தைத எத ர்த்து சக்லத்வாலா
தீவ ரமான ப ரச்சாரத்த ல் ஈடுபட்டார்.
ரஷ்ய கம்யூனிஸ்ட் அரசு பற்ற இங்க லாந்த ல்
பரப்பப்பட்ட
வதந்த கைளயும்

ெபாய்ச்

ெசய்த கைளயும்

ேசாவ யத்

எத ர்ப்புப்

ப ரச்சாரத்ைதயும் முற யடிக்க அந்த நாடு பற்ற ய
உண்ைம ெசய்த கைள ெவளிப்படுத்துவதற்காக
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முைனந்து ெசயல்பட்டார்.
ஆண்டு

இங்க லாந்த ல்

அதற்காக 1918ஆம்
ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்த,

மக்கள் ரஷ்ய தகவல் ந ைலயத்த ல் இைணந்து
ரஷ்ய புரட்ச பற்ற ய ெசய்த கைள நாடு முழுவதும்
ப ரச்சாரம் ெசய்தார்.
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13.

ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்புப்
ேபாராட்டத்தில் முன்னின்ற
சக்லத்வாலா…
- ப.முருகன்
-டிசம்பர் 28, 2019

முதலாளித்துவத்த லிருந்து கம்யூனிசத்த ற்கு 3
இந்த யாவ ல் இந்த ய ேதச ய காங்க ரஸில்
ேசர்ந்து
ேபாலேவ

கம்யூனிஸ்ட்டுகள்
சக்லத்வாலா

ெசயல்பட்டது
இங்க லாந்த ல்

ெதாழிலாளர் கட்ச ய ல் இைணந்து ெசயல்பட்டார்.
கம்யூனிஸ்ட்டான
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ெதாழிலாளர்

கட்ச ய ன்

சார்ப ல்

நாடாளுமன்ற உறுப்ப னரானார்.

ேபாட்டிய ட்ேட
அவர் காலனி

நாடுகளின் மக்களுக்கும் உலகத் ெதாழிலாளர்
வர்க்கத்துக்கும் பாடுபட்ட மாெபரும் தைலவராவார்.
இங்க லாந்து
மின்ஸ்டர்

நாடாளுமன்றத்த ன்

அரங்க ல்

உரத்து ஒலித்தது.
நலன்களுக்கும்

அவரது

ெவஸ்ட்

தனித்த

குரல்

ப ரிட்டிஷ் ெதாழிலாளர்களின்
உலக ன்

இதர

பகுத களில்

உள்ள உைழப்பாளிகளின் நலன்களுக்கும் அவர்
எந்த முரண்பாட்ைடயும் காணவ ல்ைல.

இந்த

இரண்டின் ெவற்ற ையச் சார்ந்ேத ேசாசலிசத்த ன்
சாதைனகள்,

வ ைளவுகள்

இருக்கும்

என்று

சக்லத்வாலா கருத னார்.

அதனால்தான் 1926ல்

அவர்

ஒன்ற ல்,

எழுத ய

என்பதன்

ப ரசுரம்

ெபாருள்

ப ரிட்டிஷ்

ேசாசலிசம்
சாம்ராஜ்யம்

ச ைதவது என்றும் கூறலாம் என்று குற ப்ப ட்டார்.
ஏகாத பத்த ய எத ர்ப்பு நாடாளுமன்றவாத ய ன்
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ேபாராட்டங்களுக்கு
இதயப்

ப ரிட்டிஷ்

பகுத ய ல்

ெசயல்பட்ட

அயராமல்

அஞ்சாமல்

சக்லத்வாலாவ ன்

தீரமிக்க

நடவடிக்ைககேள
ஆகும்.

சாம்ராஜ்யத்த ன்

ச றந்த

எடுத்துக்காட்டு

ப ரிட்டிஷ் இடதுசாரிகளின் வரலாற்ற ல்

அவருக்ெகன
உண்டு.
மனிதைர

ச றந்தேதார்
ஆனால்

இன்ைறய

எடுத்துைரப்பது
1924ஆம்
சார்ப ல்

மாநாடு,

இப்ேபாதும்

அத்தைகய
இைளய

மகத்தான

தைலமுைறக்கு

மிகவும்

ஆண்டு

ெதாழிலாளர்

இடம்

அவச யமாகும்.

அக்ேடாபரில்

கூடிய

ெதாழிலாளர்

கட்ச ய ன்

கம்யூனிஸ்ட்டுகைள

ேவட்பாளராக

ந றுத்துவதற்கு தைடவ த த்தது.

இைதயடுத்து

சக்லத்வாலா ெதாழிலாளர் கட்ச ய ன் உறுப்ப னர்
ெபாறுப்ப லிருந்து
மாநாட்டின்
கட்ச ய ன்

நீக்கப்பட்டார்.

ப ரத ந த யாக
சார்ப ல்

www.Kaniyam.com

இந்த
ெதாழிலாளர்

சக்லத்வாலா
147

கலந்து

FreeTamilEbooks.com

ெகாண்டிருந்தார்.
கட்ச ய லிருந்து
கட்ச

இந்ந ைலய ல்
வ லக்கப்பட்டதால்

ேவட்பாளராகேவ

ெதாகுத ய ல்

நாடாளுமன்றத்த ல்

ெதாழிலாளர்

கட்ச ய ன்

ெகாண்டிருந்தார்.

வடக்கு

ெவற்ற ெபற்றார்.

ஆய னும்

உறுப்ப னர்களுடன்

கம்யூனிஸ்ட்

பாட்டர்ச

ேபாட்டிய ட்டு

அவர்

சுதந்த ர

இடதுசாரி

ஸ்காட்டிஷ்

ெநருங்க ய

உறைவ

இது அவரது வ ரிந்து பரந்த

அரச யல் பார்ைவைய ெவளிப்படுத்த யது.
நாடாளுமன்றத்த ல்
உள்ள

காலனி

ெதாழிலாளர்கள்,

நாடுகளில்
வ வசாய கள்

குற ப்பாக இந்த யாவ ல் உள்ள ெதாழிலாளர்கள்,
வ வசாய கள்

உரிைமகள்

பற்ற

வ ரிவாக

உைரயாற்ற னார். 1920ஆம் ஆண்டு அக ல இந்த ய
ெதாழிற்சங்க
அதன்
நல

லீக்

காங்க ரஸ்

ப ரிட்டன்

க ைளயாக

ெசயல்பட்டது.
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சக்லத்வாலா

முன்னின்று

பணியாற்ற னார்.

அதன் ெதாடர்ச்ச யாகேவ அவர் இந்த யாவுக்கு
வருைக

தந்து

பல்ேவறு

கூட்டங்களிலும்

கலந்து ெகாண்டு உைரயாற்ற னார்.
ஆண்டு

இங்க லாந்த ல்

ேவைலந றுத்தத்த ல்

1926ஆம்

நைடெபற்ற

ெதாழிலாளர்

முக்க ய பங்கு வக த்தது.
சக்லத்வாலாவ ன்

ெபாது

நல

லீக்

அதற்கு காரணம்

தீவ ர

முயற்ச கேள.

இைதயடுத்து சக்லத்வாலாவ ன் நடவடிக்ைககைள
அந்த அரசாங்கம் கண்காணிக்கத் துவங்க யது.
ப ன்னர்

அவர்

ைகது

ெசய்யப்பட்டு

இரண்டு

மாத ச ைற தண்டைன அனுபவ க்க ேநர்ந்தது.
இந்தக் காலத்த ல் அவருைடய வீடு மற்றும் ப ரபல
கம்யூனிஸ்ட்டுகளாக
வீடுகளில்

எல்லாம்

ேசாதைனகைள
ப ன்னரும்

அற யப்பட்டவர்களின்
ப ரிட்டன்

நடத்த யது.

ஆனால்

சக்லத்வாலாவ ன்
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தீவ ரமைடயேவ
அைடந்த

ெசய்தது.

ப ன்னர்

அவர்

மூடப்பட்ட

வ டுதைல

சுரங்கங்களின்

ெதாழிலாளர்கள் கூட்டங்களில் கலந்து ெகாண்டு
அவர்களுக்கு

எழுச்ச யூட்டும்

அரசாங்கத்த ன்
சக்லத்வாலாவ ன்
அைண

ேபாட

உைரயாற்ற னார்.

அடக்குமுைற

நடவடிக்ைககள்

ேபாராட்ட

உணர்வுகளுக்கு

முடியவ ல்ைல.

அவரது

ெசயல்பாடுகள் அத கரிக்கேவ ெசய்தன.
இந்தக்
மட்டுமின்ற ,

காலங்களில்தான்

இங்க லாந்து

பற

சக்லத்வாலா

நாடுகளுக்கும்

ெசன்றுவந்தார். ஏகாத பத்த ய எத ர்ப்பு முன்னணி
என்ற

அைமப்பு

ப ப்ரவரி

மாதத்த ல்

நகரங்களில்
அங்கும்

உருவாக்கப்பட்டது.

நடந்த

ெபர்லின்,

ப ரஸ்ஸல்ஸ்

கூட்டங்களுக்குப்

ஏகாத பத்த ய

அைமக்கப்பட்டது.

எத ர்ப்பு
அதன்

ஜார்ஜ் லான்ஸ் பர்ரி ெசயல்பட்டார்.
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பதவ வ லகலுக்குப்
பதவ ேயற்றார்.
குழு

ப றகு,

ரிவ ேயரா

ஜவஹர்லால்

ெமக்ஸிேகா

ஆக ேயார்

நாட்டின்

உலக

பத்த ரிைககள்

ெபரிதாக

ப ரபலமாகவ ல்ைல.
அைமப்ப னுைடய

ேநரு,

டியாேகா

ெசயல்பட்டனர்.

அைமப்பு
அந்த

மாக்ஸ்டன்

இந்த அைமப்ப ன் ந ர்வாகக்

உறுப்ப னர்களாக

சக்லத்வாலா,

ேஜம்ஸ்

இந்த
மத்த ய ல்
ஆய னும்

ெவளியீடுகைள

ப ரிட்டிஷாரின் இந்த ய அரசாங்கம் தைடெசய்தது.
அைதயடுத்து

அரச ன்

தீவ ரமாக யது.
நகரில்

சக்லத்வாலா 1929ல் ெகாேலான்

நைடெபற்ற

கூட்டத்த ற்கு

அனுமத க்கவ ல்ைல.
அரசாங்கம்
இருவைர
மற்ற

கண்காணிப்பு
ெசல்வதற்கு

ஆனால்

அந்நாட்டு

அவருடன்

ெசன்ற

ஐந்து

பயணத்ைத

ெதாடர

அனுமத த்தது.

மூவைரயும்

ைகது

ெசய்து

ேபரில்

ப ரிட்டனுக்கு

த ருப்ப அனுப்ப யது. இந்த ந ைலய ல் கம்யூனிஸ்ட்
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அக லத்த ன் ஆறாவது உலக மாநாடு 1928ஆம்
ஆண்டு ேகாைடக்காலத்த ல் நைடெபற்றது. அத ல்
கலந்து ெகாண்ட சக்லத்வாலா,
ஹாரிபாலிட்

ஆக ேயார்

ரஜினிபாமிதத்,

ெகாள்ைகய ல்

மாற்றம் ேதைவ என்று ேகாரினர்.

தீவ ர

அவர்களது

ேகாரிக்ைக 11-ஆவது மாநாட்டில் ந ைறேவற யது.
அதன் ப ன்னர் 1929ஆம் ஆண்டு நைடெபற்ற
ேதர்தலில்

சக்லத்வாலா

ஆய னும்

ப ந்ைதய

நாடு

முழுவதும்

கூட்டங்களில்

ேதால்வ

நாட்களில்

பயணம்

அைடந்தார்.
சக்லத்வாலா

ெசய்து

உைரயாற்ற னார்.

பல்ேவறு
அவரது

உைரய ன் முக்க ய வ சயமாக ேவைலய ன்ைமேய
இடம்ெபற்ற ருந்தது.

அவர் தனது வாழ்நாளின்

கைடச க் காலம் வைர தீவ ரமாக ெசயல்பட்டுக்
ெகாண்ேட இருந்தார். 1936ல் இறப்பதற்கு இரண்டு
வாரங்களுக்கு

முன்பு

கூட

ெபாதுக்கூட்டத்த ல்

உைரயாற்ற னார். 1927ஆம் ஆண்டுக்குப் ப ன்னர்
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சக்லத்வாலா
தைடைய

இந்த யா

வ த த்தது

அதுேபாலேவ

எக ப்து

மறுக்கப்பட்டது.
முன்னணிய ன்

ெசல்வதற்கு

இங்க லாந்து

ந ரந்தரத்
அரசாங்கம்.

ெசல்வதற்கும்

1929ல்ஏகாத பத்த ய
கூட்டத்த ல்

அனுமத
எத ர்ப்பு

கலந்துெகாள்ள

ெபல்ஜியம் ெசல்வதற்கும் அனுமத மறுக்கப்பட்டது.
ஆனாலும்

இங்க லாந்து

முழுவதும்

அவரது

பயணம் ெதாடர்ந்து ெகாண்டிருந்தது. இரண்டாம்
உலகப்ேபாருக்கு

முந்ைதய

பாச சம் தீவ ரமானது.

காலக்கட்டத்த ல்

ெஜர்மனிய ல் ஹ ட்லர்

அந்நாட்டின் நாடாளுமன்ற கட்டிடமான ரீச் ஸ்டாக்
கட்டிடத்த ற்கு அவர்கேள தீ ைவத்துவ ட்டு அதன்
பழிைய கம்யூனிஸ்ட்டுகள் மீது ேபாட்டு அவர்கைள
ைகது ெசய்து ேவட்ைடயாடி ச த்ரவைத ெசய்தான்.
அைதக் கண்டித்து சக்லத்வாலா இங்க லாந்த ல்
மிகப்ெபரிய ெதாழிலாளர் கூட்டம் ஒன்ைற கூட்டி
கம்யூனிஸ்டுகள் மீதான வழக்குகைள ரத்து ெசய்து
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அவர்கைள வ டுதைல ெசய்ய ேவண்டுெமன்று
முழங்க னார்.
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14.

நிலம், ெசாத்து, ெதாழில்
ெதாழிலாளர்
நல்வாழ்வுக்காகேவ…
- ப.முருகன்
-டிசம்பர் 29, 2019

முதலாளித்துவத்த லிருந்து கம்யூனிசத்த ற்கு 4
1927

ஆம்

ஆண்டு

சக்லத்வாலா
ந கழ்த்த ய

ெசன்ைனக்கு

ெதாழிலாளர்
உைர

ெவளிவந்தது.

‘நவசக்த ’

வந்த

கூட்டங்களில்
நாளிதழில்

அந்த உைர என்.ராமக ருஷ்ணன்

எழுத ய தமிழகத்த ல் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்த ன்
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ேதாற்றமும் வளர்ச்ச யும் நூலில் தரப்பட்டுள்ளது.
அது

வருமாறு:

ெசன்ைனக்கு

வந்ததும்

முதன்முதலில் ெதாழிலாளர் முன்பு ேபசும் வாய்ப்பு
க ைடத்தது

குற த்து

மக ழ்ச்ச

அைடக ேறன்.

ப ரிட்டிஷ் ெதாழிற்கட்ச ையச் ேசர்ந்த நாடாளுமன்ற
உறுப்ப னர் இன்னும் ச லர் உங்களிைடேய வந்த
ேபச ப்ேபாய ருக்க றார்கெளன்று
கூற னார்.

நானும்

தைலவர்

ெதாழிற்கட்ச ையச்

ேசர்ந்தவன் தான். ஆனால், அைதவ ட தீவ ரமான
ெகாள்ைககைளயுைடய
ேசர்ந்தவன்

நான்.

முதலியைவ

கம்யூனிஸ்ட்
ந லம்,

கட்ச ைய

ெசாத்து,ெதாழில்

பணக்காரர்களுக்கு

லாபம்

தருவதற்காகேவ ஏற்பட்டன அல்ல என்பது எங்கள்
ெகாள்ைக.

உடம்ைப உைழத்து ேவைல ெசய்யும்

ெதாழிலாளர்களின்

நல்வாழ்வுக்காகேவ

அைவ

இருக்கேவண்டுெமன்று நாங்கள் நம்புக ேறாம்.
படிக்காதவர்களாகவும்

ெதாழிலாளர்கள்
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அற யாைமய லும்
கல்வ

இருப்பதால்

அற வு

ெபறும்

உரிைமக்காக
ச லர்

அவர்கள்

வைர

தங்கள்

காத்த ருக்கேவண்டுெமன்று

ெசால்க றார்கள்.

நாங்கள்

அதற்கு

மாறான நம்ப க்ைக உைடயவர்கள்.

முதலில்

உரிைமகைள

அற வும்

அளித்தால்

கல்வ

முன்ேனற்றமும் தாேன ஏற்படுெமன்பது எங்கள்
ெகாள்ைக.

ப ரிட்டிஷ்

ெதாழிலாளரும்

ஒரு

காலத்த ல் அற யாைமய ல் மூழ்க ேயய ருந்தார்கள்.
1868ஆம்

ஆண்டில்

உரிைமயும்
நான்கு

அரச யல்

அவர்கள்

ெதாழிற்சங்க

உரிைமயும்

ெபற்றார்கள்.

வருடத்த ற்ெகல்லாம்

ஒவ்ெவாருவருக்கும்

கல்வ தரும்

அரசாங்கத்த ற்கு

ஏற்பட்டது.

ஜார்ஆட்ச ன்

100க்கு

படிக்கத்

கீழ்

ெதரிந்தவர்கள்.

ெதாழிலாளர்
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ப ன்னர்

ஆறு

வருடத்த ற்குள்

அத வ ைரவாக பரவ யது.

அங்ேக

கல்வ

இப்ேபாது 100க்கு

86 ேபர் படிக்கத் ெதரிந்தவராய் இருக்க றார்கள்.
ஆைகய னால் தான் இந்த யர் கல்வ ெபறும் வைர
உரிைம

ெபற

முடியாெதன்று

ெசால்ேவாரின்

கூற்று தவறு என கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ையச் ேசர்ந்த
நாங்கள் ெசால்க ேறாம்.
பணக்காரர்களும்
கல்வ யும்

சுயநலக்காரர்களும்,

உங்களுக்குத்

தரமாட்டார்கள்.

ெகாடுக்கமாட்டார்கள்.

தாங்களாக
உரிைமயும்

முதலில் நீங்கள் ெபற

ேவண்டுவது உரிைம. அப்ேபாது சுயநலக்காரர்கள்
உங்களுக்கு அளிக்கக்கூடிய கல்வ ைய வ ட ச றந்த
கல்வ ைய நீங்கேள ெவகு எளித ல் ெபறக்கூடும்.
‘

படித்த

வகுப்பார்

என்று

கூறப்படுேவார்

உங்கைள பயமுறுத்துவர். உங்கள் காரியங்கைள
நீங்கேள

கவனித்துக்

ெகாள்ள

முடியாெதன்று

ெசால்வர். இது தவறான சுயநலமுள்ள ெகாள்ைக.
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ெதாழிலாளர்களுக்கு

நல்ல

சம்பளம்

மட்டும்

ெகாடுத்தால் அவர்களால் தங்கள் காரியங்கைள
மட்டுமின்ற

ெதாழிற்சாைலகைளயும்

அத கத்த றைமயாக
‘தற்ேபாதுள்ள
கீழ்
ஓயாத

நடத்த க்ெகாள்ள

முடியும்.

சமூதாயம்

ந ைலைமய ன்

பணக்காரர்களுக்கும்

ஏைழகளுக்கும்

ஒழியாத

வருக றது.

யுத்தம்

நடந்து

ெகாண்டு

இந்த யுத்தம் துப்பாக்க களினாலும்,

ெவடிகுண்டுகளினாலும்
‘ஏைழகைள

நடக்கவ ல்ைல.

பட்டினிேபாடும்

ெகாண்டு
ஐந்து

கூட

ஆயுதத்ைதக்

நடத்தப்படுக றது.

ந மிடத்த ல்

ெகான்று

மனிதைன
வ டும்

சாதாரண

யுத்தத்ைத வ ட இது ெகாடுைமயானது என்று
நாங்கள் கூறுக ேறாம்.
ேதசங்களில்
அவ்வளவு

உள்ளது

ஆனால்,
ேபால்

ெகாடுைமயாய றாது

ஐேராப்ப ய

இந்த

யுத்தம்

என்று

காந்த

உள்பட இந்த ய அரச யல் வாத கள் ெபறும்பாேலார்
www.Kaniyam.com

160

FreeTamilEbooks.com

கூறுக ன்றனர்.
சரியாக

(குறுக்கீடு)இவர்கள் ந லைமைய

உணர்ந்து

பணக்காரர்

ெகாள்ளவ ல்ைல

கட்ச ய ல்

என்றும்

மயங்க ய ருக்க றார்கள்

என்றும் நாங்கள் ெசால்லுக ேறாம்.
த ருவ க:

மகாத்மா

காந்த

நீங்கலாக

ெசால்லுங்கள்
சக்லத் வாலா: காந்த யும் உள்படத்தான்
கூட்டத்த ல் ச லர்:

ஒருநாளும் இல்ைல, நீங்கள்

ெசால்வது முற்றும் தவறு
த ருவ க:

மகாத்மா

ெபாதுவுடைம

காந்த

பாரமார்த்த க

கட்ச ய னர்.

உள்ளக்க டக்ைகைய

நீங்கள்

அவரது
இன்னும்

நன்கு

உணரவ ல்ைல.
சக்லத்

வாலா

ஆராய்ந்து

:

இங்குள்ள

பார்த்தத ல்

ந ைலைமைய

இந்த யாவ லுள்ள

ஏைழகளுக்கு இைழக்கப்படும் ெகாடுைமயானது
ஐேராப்பாவ ல்
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ேகவலமாய் இருக்க றெதன்னும் முடிவுக்கு நாங்கள்
வந்த ருக்க ேறாம்.
‘

ஐேராப்ப ய

நாடுகளில்

ெதாழிலாளிக்கு

குைறந்த

சம்பளம்

த னத்த ற்கு

ஐந்து

ஆகும்.

ச லர் நாள் ஒன்றுக்கு 15 ரூபாயும்,

20 ரூபாயும் கூட ெபறுக றார்கள்.

ஒவ்ெவாரு

ெதாழிலாளிக்கும் தனி வீடு உண்டு.
வசத உண்டு.

ைவத்த ய

குழந்ைதகளுக்கு கல்வ உண்டு.

ெதாழிலாளிக்கு
அரசாங்கம்

ரூபாய்

ேவைல

இல்லாத

உபகாரச்சம்பளம்

ேபாது

ெகாடுக்க றது.

அது நீங்கள் ெபறும் கூலிைய வ ட அத கமானது.
எனேவ

ஏைழகளுக்கும்

பணக்காரர்களுக்கும்

நடக்கும் யுத்தம் ஐேராப்பாைவவ ட இந்த யாவ ல்
ெகாடுைமயானதன்ேறா?
தருக ேறன்.

‘மற்ெறாரு உதாரணம்

ஐேராப்பாவ ல்

முதலாளி

வர்க்கத்ைதச் ேசர்ந்த குடும்பங்களில் ஆய ரத்துக்கு
60

வீதம்

குழந்ைதகள்
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ெதாழிலாளர் குழந்ைதகேள ஆய ரத்துக்கு நூறு
வீதம் இறக்க ன்றனர். ஆனால் இந்த யாவ லுள்ள
ேவற்றுைம இைதவ ட மகாெகாடியது.
முதலாளிகளின்
86

வீதம்

குழந்ைதகள்

இங்ேக

ஆய ரத்துக்கு

மரணமைடைகய ல்

ெதாழிலாளர்

குழந்ைதகள் பம்பாய ல் ஆய ரத்துக்கு 800 வீதம்
சாக ன்றன.
‘ இந்த ய அரச யல் கட்ச ய னர் ெதாழிலாளர்
பக்கம்

ந ன்று

ெபற்றால்

ஆதரைவயும்

வலிைமயுள்ள

ஆவர்.

ஏகாத பத்த ய

எத ர்ப்பதற்கு
மட்டும்

ெதாழிலாளர்

ெவறும்

ருஷ்யா,

இவ்வ டங்களில்
ெதாழிலாளர்
www.Kaniyam.com

பலத்ைத
கட்ச யால்

அைமப்பு

இயக்கபலம்
துருக்க ,

ராணுவ
அரச யல்

ஆகாெதன்பதும்

ெதாழிலாளர்

கட்ச ய னர்

ெபற்ற

அவச யம்

என்பதும்

ெமக்ஸிேகா,

சீனம்

வ ளக்க ய ருக்க ன்றன.
தமக்கு
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ேவண்டுமானால்
ேவண்டும்.
சங்க

ெதாழிற்சங்கங்களில்

மத

வ ஷயங்கைள

வ ஷயங்களில்

அத க

ேசர

பார்க்க லும்

உண்ைமயுடன்

இருக்கேவண்டும். நீங்கள் சங்கங்களில் ேசர்வது
மட்டும் ேபாதாது.
அங்குள்ேளாருக்கு
ேசராமல்

க ராமங்களுக்குச் ெசன்று
முதலில்

ெதாழிற்சங்கத்த ல்

ெதாழிற்சாைலய ல்

ேபாகக்கூடாெதன்று

ெசால்லி

ெசய்யேவண்டும்.

உங்கள்

உங்கைள

ஆைலய லிருந்து

ேவைலக்கு
கட்டுப்பாடு
எஜமானர்கள்

துரத்தும்

ேபாது

நீங்கள் க ராமங்களுக்ேக ேபாகேவண்டிய ருக்கும்.
க ராமத்து நண்பர்கள் உங்கைள மாதக்கணக்காக
ஆதரிக்கும் படி ேநரிடும்.
‘ெதாழிற்சங்கமானது
அரச யலில்

ேநராக

ஈடுபடாவ ட்டாலும்

அங்கத்த னர்களுக்கு
இந்த யாவ லுள்ள
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ஒேரயடியாகத்
ப ன்னர்

ெதாழிற்சங்களில்

அரச யலில்

பக ரங்கமாகவும்

காங்க ரஸ்

ைதரியமாகவும்

ேவண்டுெமன்ேற

நான்

ேசர்ந்து
கட்ச ைய
ஆதரிக்க

வ ரும்புக ன்ேறன்.

காங்க ரஸ் தைலவர்களும் ெதாழிலாளர்களாக ய
உங்களுக்குப்

பணஉதவ

ெசய்தும்,

மற்ற

வழிகளில் உங்கைள பாதுகாப்பதும் தங்கள் கடைம
என்பைத உணர ேவண்டும்.’
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15. முதலாளித்துவத்திலிருந்து
கம்யூனிசத்திற்கு - 5 அவர்
படுத்துறங்க ெநரிசலான
ரயிலின் நைடபாைத
ேபாதும்…
- ப.முருகன்
-டிசம்பர் 30, 2019
சக்லத்வாலாவ ன்
முதற்பகுத ைய

ெசன்ைன

தைலவர்

உைரய ன்

ச ங்காரேவலரும்

ப ற்பகுத ைய த ருவ கவும் தமிழாக்கம் ெசய்தனர்.
ப ன்

அவரது
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த ருவ க

ேபசும்ேபாது,

சக்லத்வாலாவ ன்

ெகாள்ைகய ல் தனக்கு கருத்து ேவறுபாடில்ைல
என்றும்

ஆனால்

ெகாள்ைகைய
என்றும்
கதர்

அவர்

தவறாக

உணர்ந்து

ெதரிவ த்தார்.

இயக்கமானது

அடிப்பைடயான

காந்த ஜிய ன்
கூறுக றார்

காந்த ஜிய ன்

கம்யூனிஸ்ட்

ெகாள்ைகைய

கட்ச ய ன்

நைடமுைறக்கு

ெகாண்டு வருவதாக கூற ய த ருவ க, காந்த ஜி
ஏைழய லும் ஏைழ வாழ்வு நடத்துக றார் என்றும்
காந்த ஜியும்

சக்லத்வாலாவும்

ேசர்ந்து

ேவைல

ெசய்தால் இந்த யாவுக்கு வ ைரவ ல் வ டுதைல
க ைடத்த டும் என்றும் குற ப்ப ட்டார்.

இந்த ய

அரச யலில்

அவரது

காந்த ய ன்

முக்க யத்துவத்ைதயும்
இருந்தார்.

இருப்ைபயும்

சக்லத்வாலா

உணர்ந்ேத

என்றாலும் அவரது ெகாள்ைகய லும்

நைடமுைறகளிலும் ேவறுபாடு ெகாண்டிருந்தார்.
ஆய னும்

இந்த ய
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ப ரிட்டிஷார் மக்கைள ப ளவுபடுத்த டும் அரச யல்
நடவடிக்ைககளில்

ஈடுபடுவைத

உணர்ந்த

சக்லத்வாலா வகுப்பு ஒற்றுைமக்கு - இந்து முஸ்லிம்
மக்களின் ஒற்றுைமக்கு முக்க யத்துவம் அளித்தார்.
அது

இந்த ய

வ டுதைலப்

ேபாராட்டத்துக்கு

அவச யமானது என்றும் கூற னார்.
தான்

இந்த ய

கட்ச யுடன்

இடதுசாரிகள்,

ேசர்ந்து

ெசயல்பட

அவர் ேகட்டுக் ெகாண்டார்.
இந்த யாவுக்கு
காந்த ய ன்
வ மர்சனம்

அதனால்
காங்க ரஸ்

ேவண்டுெமன்று
ஆய னும் அவர்

புறப்படுவதற்கு

முன்னதாகேவ

ெகாள்ைககைள

கடுைமயாக

ெசய்து

த றந்தமடல்

ஒன்ைற

எழுத னார். அவருக்கு காந்த யும் பத ல் எழுத னார்.
காந்த ய ன்
மும்ைப

கடிதம்

1927

பத்த ரிைகயான

ெவளியானது.

மார்ச்

17

ெடய்லி

அன்ைறய
ெமய லில்

அவர்களுக்க ைடேய நைடெபற்ற

கடிதப்ேபாக்குவரத்துக்கள் எல்லாம் ப ன்னாளில்
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1970ஆம் ஆண்டில் தனி நூலாகேவ ெவளிவந்தது.
இது காந்த - ேஜாஷ கடிதப் ேபாக்குவரத்துக்கு
முன்ேப

ந கழ்ந்தது

சக்லத்வாலா

என்பது

1905ஆம்

குற ப்ப டத்தக்கது.

ஆண்டு

இங்க லாந்து

ெசன்றது முதல் அவரது வாழ்நாளின் இறுத வைர
ப ரிட்டிஷ் ெதாழிலாளி வர்க்க இயக்கத்துக்காகேவ
பாடுபட்டார்.

அவரது ஓய்வு ஒழிச்சல் இல்லாத

இைடவ டாத

தன்னலமற்ற

ெதாழிற்சங்கப்

பணிையப் புகழ்ந்து ‘ெடய்லி ஒர்க்கர்’ பத்த ரிைக
மிகச் ச றப்பாக எழுத ய ருந்தது.
பகெலன்றும

பாராமல்

சந்த ப்பதற்காக

ெதாழிலாளர்கைளச்

முழுவதும்

பயணித்தார்.

ெதாழிலாளர்கைள

ேபாராடச்

ெசய்தார்;

கற்றுக்

அைமப்பாக

அவைரப்
அரிது.

நாடு

இரெவன்றும்

ெகாடுத்தார்;
ேபால்

உைழத்தவர்கைள

உடல்நலம்

ெதாழிற்சங்கப்
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இல்ைல.

ெசல்வந்த குடும்பத்த ல் ப றந்த அவர்

சாதாரண

வகுப்புகளிேலேய

ெசய்தார்.

கூட்டம்

ரய ல்

அத கமாக

பயணம்

இருந்தாலும்

அவர் தூங்குவதற்கு நைடபாைத இைடெவளிேய
ேபாதுமானதாக இருந்தது.
முதல்

வகுப்பு

தூங்கும்

அவர் ஒரு ேபாதும்
வசத

ேகட்டத ல்ைல

என்று அந்தப் பத்த ரிைக புகழ்ந்து உைரத்துள்ளது
அவரது தன்னலமறுப்புக்குச் சான்றாகும். அவரது
அரச யல்,
இந்த ய,

ெதாழிற்சங்கப்

பணிக்காலத்த ல்

உலகத் தைலவர்கள்,

ெதாழிற்சங்கத் தைலவர்கள்,

எழுத்தாளர்கள்,

ப ரபலங்கள் என

ந ைறயப் ேபைரச் சந்த த்தார்.

ஏஐடியுச ய ன்

தைலவராகவும் இங்க லாந்து நாடாளுமன்றத்த ல்
எம்ப யாகவும் ெசயல்பட்ட தாதாபாய் ெநௗேராஜி,
அவருக்குப் ப ன் எம்ப யாக இருந்த மஞ்ேசர்ஜி
ெமர்வான்ஜி

ெபாவ்நாக்ரீ,

க ேரட்

ப ரிட்டன்

கம்யூனிஸ்ட் தைலவர்கள் க ளெமன்ஸ் பாமிதத்,
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ரஜினி பாமிதத், க ருஷ்ணேமனன், முற்ேபாக்கு
எழுத்தாளர் முல்க் ராஜ் ஆனந்த், ஹரால்டு லாங்க ,
வால்டர்

ந யூபால்டு,

ஜார்ஜ்

பத்ேமார்,

எஸ்.ஏ.

ேஜாேமா

இலங்ைகையச்

வ க்ரமச ங்ேக

ெதாடர்பு ைவத்த ருந்தார்.
சக்லத்வாலாவும்
இருந்த

அவர்

பல்ேவறு

ெசயல்பட்டார்.

ேசர்ந்த

உள்ளிட்டவர்களுடன்
அவரது மகள் ேசஹ்ரி

அவரது

பங்ேகற்றார்.

ெகன்யாட்டா,

ெசயல்பாடுகளில்

இங்க லாந்து

அைமப்புகளில்

நாட்டில்

இைணந்து

க ழக்க ந்த ய சங்கம்,

இந்த ய

ேஹாம் ரூல் லீக், இந்த யா லீக், ஏகாத பத்த ய
எத ர்ப்பு
சமூக
நல

முன்னணி,

ஜனநாயக
லீக்,

(சுதந்த ர
கட்ச

என

ேநசனல்

பவுண்ேடசன்,

இண்டிெபண்டன்ட்
ெதாழிலாளர்
பல்ேவறு

கட்ச ),

லிபரல்

லீக்,

ெதாழிலாளர்
ேலபர்

பார்ட்டி

கம்யூனிஸ்ட்

அைமப்புகளில்

அவரது

பங்களிப்பு இருந்தது. அவரது அர்ப்பணிப்புமிக்க,
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தன்னலமற்ற தீவ ரமான உைழப்பு, ேநரம் காலம்
கருதாத

ெதாழிலாளர்

சந்த ப்பு

ஆக யவற்ற ன்

காரணமாக ப ரிட்டன் ெதாழிலாளர்கள் மத்த ய ல்
சக்லத்வாலாவ ன்

புகழ்

பரவ யது.

அவரது

கூட்டங்களில்

ெபருந்த ரளாக

ெதாழிலாளர்கள்

கூடுவது

சாதாரணமான

ந கழ்வாக ப்

ேபானது.

அவர்

காலத்த ல்

ெதாழிற்சங்கவாத கள்

ேபசும்

மிகக்குைறந்த
மக்கள்

சக்லத்வாலாவ ன்
ேமற்பட்டவர்கள்
அவரது

அரச யல்,

கூட்டங்களில்

எண்ணிக்ைகய ேலேய

ெதாழிலாளர்கள்,

என்பத ேலேய

மற்ற

கூட்டங்களில்
கலந்து

அவரது

நாவன்ைம

கூடிய ருந்த

1500க்கு

ெகாண்டார்கள்

ேபச்சுத்த றன்

பாச ச

ேபாது

ெதரியும்.

ஆதரவாளர்கைளக்

கூட கம்யூனிஸ்ட் ஆதரவாளர்களாக மாற்ற டும்
என்றால்

பார்த்துக்

ெகாள்ளுங்கள்.

நல்ல

ேபச்சாளர் நாவைசந்தால் நாேட அைசயும் என்ற
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ெபான்ெமாழிக்கும் சக்லத்வாலாேவ சான்று. அவர்
இன்ைறய

தைலமுைற

தைலவர்களுக்கும்
என்ெறன்றும்

இைளஞர்களுக்கும்
முன்னுதாரணமாக

த கழ்ந்த டுவார்

என்பத ல்

ஐயமில்ைல.
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16.

இந்தியத்

ெதாழிலாளர்களுக்காக
பாடுபட்ட இங்கிலாந்து
பட்டைறத் ெதாழிலாளி
- ப.முருகன்
-டிசம்பர் 31, 2019
ெபஞ்சமின்
இந்தப்

ப ரான்ஸிஸ்

ெபயர்

வரலாற்ற ல்

இந்த ய
ஒரு

ப டித்துள்ளது.
க ேரட்

கம்யூனிஸ்ட்

முக்க யமான

இயக்க

இடத்ைதப்

அவர் க ேரட் ப ரிட்டனில் உள்ள

வால்த்தம்ஸ்டவ்
இவர்

ப ராட்லி

நகரில்

ப ரிட்டன்
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இந்த யாவ ல்

ெதாழிற்சங்க

நடவடிக்ைககைளத்

தீவ ரப்படுத்துவதற்காக
அவருடன்

மற்ெறாரு

ஸ்ப ராட்டும்

அனுப்பப்பட்டவர்.
கம்யூனிஸ்ட்டான

இந்த யாவுக்கு

வந்து

ப லிப்

ேசர்ந்தார்.

இந்த யாவ ல் அவர்கள் இருவரும் ெதாழிற்சங்க
ெசயல்பாடுகளில்
அந்தக்

தீவ ரமாகப்

காலத்த ல்தான்

ப ரிட்டிஷ்

வளர்ந்து

வரும்

மற்றும்

கம்யூனிஸ்ட்டுகைள

அரசாங்கம்,

ெதாழிற்சங்கத்

அரசாங்கத்த ற்கு எத ராக சத
முயன்றனர்

பணியாற்ற னார்.

என்று

கூற

தைலவர்கள்
ேதடிப்ப டித்து

ெசய்து கவ ழ்க்க

சத

வழக்குகைளப்

ேபாட்டது. அப்படி ேபாடப்பட்ட உலக ன் மிகப்ெபரிய
சத

வழக்கான மீரட் சத

ப ராட்லியும்

ப லிப்

வழக்க ல் ெபஞ்சமின்

ஸ்ப ராட்டும்

ப ரிட்டிஷ்

காவல்துைறய னரால் ேசர்க்கப்பட்டனர்.
இந்த

வழக்கு

வ சாரைணய ன்ேபாது

ெபஞ்சமின் ப ராட்லி, “அரசுத் தரப்ப னர் என்ன
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வ ரும்புக ன்றனேரா

அதற்கு

ேநர்

எத ரான

வ ைளைவேய இந்த வழக்கு ஏற்படுத்தும் என்று
நான்

நம்புக ேறன்.

மக்களுக்கு

இந்த

வ ழிப்புணர்ைவ

வழக்கு

இந்த ய

ஊட்டும்.

அேத

ேநரத்த ல் காலனி நாட்டு மக்கள் ேபாராட்டத்த ல்
இங்க லாந்து ெதாழிலாளர்கள் ேமலும் அத கமாக
பங்ேகற்கும்படி உறுத யாக தூண்டிவ டும்” என்று
கூற னார். ஐந்தாண்டுகள் நடந்த இந்த வழக்க ல்
ெபஞ்சமின்
ச ைறத்
ேமல்

ப ராட்லிக்கு

தண்டைன

பத்து

ஆண்டுகள்

வ த க்கப்பட்டது.

முைறயீட்டின்ேபாது

அது

ஓராண்டு

கடும்

காவல்தண்டைனயாக குைறக்கப்பட்டது.

இந்த

வழக்க ல்

தீர்ப்புக்குப்

ப ன்னர்

வ டுதைலயான

ெபஞ்சமின் ப ராட்லி இங்க லாந்து த ரும்ப னார்.
அங்கு ப ரிட்டனின் காலனி ஆத க்கத்ைத எத ர்த்து
தீவ ர நடவடிக்ைககளில் ஈடுபட்டார். அேதேநரத்த ல்
கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் ெசயல்பாடுகளிலும் அத க
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ஈடுபாடு காட்டினார்.
அவர்

இயல்ப ேலேய

ெதாழிலாளி.

ஒரு

அதனால்

நடவடிக்ைககளில்

பட்டைறத்
ெதாழிற்சங்க

தீவ ரமான

ஈடுபாடு

ெகாண்டிருந்தத ல் வ யப்ேபதும் இல்ைல.

1934-

40 வைர ஏகாத பத்த ய எத ர்ப்பு முன்னணிய ன்
ெசயலாளர்களில்
அத்துடன்

ஒருவராக

கம்யூனிஸ்ட்

பணியாற்ற னார்.

கட்ச ய ன்

காலனி

நாடுகளுக்கான ெசய்த ப்ப ரிவ லும் ெசயல்பட்டார்.
அவர் இந்தக் காலத்த ல் பத்த ரிைக பணிய ல்
ஈடுபட்டேதாடு அதன் வ ந ேயாகப் பணிகளிலும்
பங்ேகற்றார்.
கட்ச ய ன்

க ேரட்

ப ரிட்டன்

பத்த ரிைகயான

கம்யூனிஸ்ட்

‘ெடய்லி

பத்த ரிைக 1930ல் துவங்கப்பட்டது.

ஒர்க்கர்’

1945 முதல்

அந்தப் பத்த ரிைக பீப்ப ள்ஸ் ப ரஸ் ப ரிண்டிங்
ெசாைசட்டி மூலம் நடத்தப்பட்டது.

அது 1966ஆம்

ஆண்டு ‘மார்னிங் ஸ்டார்’ பத்த ரிைக என ெபயர்
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மாற்றம் ெசய்யப்பட்டது.
ப ராட்லி

இந்த பத்த ரிைககளில்

பல்ேவறு

ெசய்த கைளயும்

கட்டுைரகைளயும்

எழுத னார்.

ெதாழிற்சங்க

நடவடிக்ைககளில் மட்டுமின்ற காலனி நாடுகளின்
வ டுதைலக்கான

ேபாராட்டத்த லும்

தீவ ரம்

காட்டினார்.
அவர் ப ரபல கம்யூனிஸ்ட் தைலவரான ரஜினி
பாமிதத்துடன் இைணந்து காலனி நாடுகளுக்கான
ெசயல்

த ட்டமாக

தத்

-

ப ராட்லி

ேகாட்பாடு

உருவாக்க னார். இது இந்த யாவ ன் ஏகாத பத்த ய
எத ர்ப்பு மக்கள் முன்னணி ஒன்ைற உருவாக்க
ேவண்டுெமன

கம்யூனிஸ்ட்டுகைளக்

ேகட்டுக்

ெகாண்டது.

அதனடிப்பைடய ல் இந்த யாவ ல்

இயங்க ய

கம்யூனிஸ்ட்டுகள்

கட்ச யுடன் இைணந்து ெசயல்பட்டனர்.

காங்க ரஸ்
அத்துடன்

காங்க ரஸ் கட்ச ய ன் மாநாடுகளில் முற்ேபாக்கான
தீர்மானங்கைள ெகாண்டுவருவதற்கு முயன்றனர்.
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அது

பல

இடங்களிலும்

மாநாடுகளிலும்

சாத்த யமானதாகேவ

இருந்தது.

இந்த ய

இயக்கத்

கம்யூனிஸ்ட்

முக்க யமானவரான
ப ன்னாளில்

ஹர்க ஷன்

கட்டுைர

இதுபற்ற
தைலவர்களில்
ச ங்

ஒன்ற ல்

சுர்ஜித்
ச றப்பாக

குற ப்ப ட்டிருக்க றார்.
‘இந்த ஆவணம் (தத் - ப ராட்லி ேகாட்பாடு)
அந்தக்

காலத்த ல்

சுதந்த ரப்

ேபாராட்டத்த ன்

நைடமுைறகளில் நீண்டகால ெகாள்ைக மற்றும்
உடனடிக்

ெகாள்ைககள்

முக்க யமான

பங்ைகச்

ஆவணத்த ன்
கட்ச

ெதாடர்பாக

ெசலுத்த யது.

அடிப்பைடய ல்

இயங்க யதால்

ேபாராட்டத்த ல்

நாட்டு

முன்னணிக்கு

ஒரு
இந்த

கம்யூனிஸ்ட்
வ டுதைலப்
வந்தது;

அது

மக்களிடம் தாக்கத்ைதயும் ஏற்படுத்த யது.

இந்த

நடவடிக்ைககளின்
காங்க ரஸ்

வ ைளவாக

மாநாடுகளில்
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தீர்மானங்கள் அதன் ெசல்வாக்ைக உயர்த்த ன.
பல காங்க ரஸ் கமிட்டிகள் கம்யூனிஸ்ட்டுகளின்
ைககளுக்கு வந்தன.

அதன் மூலம் வ டுதைலப்

ேபாராட்ட இயக்கத்த ல் அவர்களால் தீவ ர மாற்றம்
ெசய்ய முடிந்தது.
கம்யூனிஸ்ட்

இந்த ஆவணம் இந்த யாவ ல்

இயக்கம்

சரியான

ந ைலபாட்ைட

எடுப்பதற்கு மிகப்ெபரும் பங்காற்ற யது. அத்துடன்
காங்க ரச ன்

தைலைமய ல்

அைமப்புகளான
இதர

வ வசாய கள்

சங்கம்

ெதாழிற்சங்கங்களில்

புரட்ச கரமான
ெசய்வதற்கு
இந்த

ெசயல்பட்ட

என்று

ஆவணத்த ன்

மற்றும்

இருந்தவர்கைள

நடவடிக்ைககளில்
உதவ யது’

வர்க்க

ஈடுபட

கூற ய ருப்பது

முக்க யத்துவத்ைத

வ ளக்குவதாகும்.
ப ரிட்டனில்
கூட்டங்களில்
ெபஞ்சமின்

இருந்த

இந்த ய

1930-1940
ப ராட்லி
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முக்க ய
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இடம்ெபற்ற ருந்தார்.
தைலவர்கள்
ெதாடர்பு

மற்றும்

அவர்

இந்த யாவ ன்

எழுத்தாளர்கள்

ெகாண்டிருந்தார்.

பலருடன்

முற்ேபாக்கு

எழுத்தாளர் முல்க் ராஜ் ஆனந்த், இக்பால் ச ங்,
க ருஷ்ணராவ்

ெசல்வாங்கர்,

ேபான்ேறார்

அவர்களில்

சசாதர்

ச ன்கா

முக்க யமானவர்கள்.

இந்த யாவ ன் முக்க யத் தைலவர்களில் ஒருவரான
க ருஷ்ணேமனனுடன் இருந்த ெதாடர்பு பரஸ்பரம்
இருவருக்கும் உதவ கரமாக இருந்தது.
ப ரிட்டனில்
வர்க்க

ெதாழிற்சங்க,

ெசயல்பாடுகளுக்கு

முக்க யத்துவம்

ெதாழிலாளி

ப ராட்லி

அளித்தார்.

அவர்

கம்யூனிஸ்ட்

தைலவர்களான

ஹாரிபாலிட்

ேபான்றவர்களுடனும்

ெசயல்பட்டார்.

அவர்

‘இந்த யாவ ன்

ப ன்னணி’

எழுத னார்.

1936ல்
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ரஜினி

பாமிதத்துடன்

FreeTamilEbooks.com

இைணந்து
எத ர்ப்பு

‘இந்த யாவ ல்

மக்கள்

ஏகாத பத்த ய

முன்னணி’

எனும்

நூைல

ெவளிய ட்டார். 1938ல் ‘இந்த ய ேதச ய காங்க ரச ன்
உதயம்’

குற த்து

ரஜினி

பாமிதத்

எனும்

நூைல

ஹாரிபாரிட்,

ஆக ேயாருடன்

இைணந்து

எழுத யுள்ளார்.

இதுதவ ர

புகழ்மிக்கத்
மலர்ந்த

இந்த யாவ ன்

தைலவராக
ேஜாத பாசு,

எஸ்.எம்.குமாரமங்கலம்,
ஹரால்டு

ப ன்னாளில்

ப .ப .ராய்
சாபுர்ஜி

லாஸ்க ,

ெசௗத்ரி,

சக்லத்வாலா,

எஸ்.ஏ.வ க்ரமச ங்ேக

ேபான்ேறாருடன் ெதாடர்புெகாண்டிருந்தார்.
அத்துடன்
ேதச ய

அவர்

காங்க ரஸ்,

இந்த ய

லீக்,

இந்த ய

ஏகாத பத்த ய

எத ர்ப்பு

முன்னணி ஆக ய அைமப்புகளில் ெசயல்பட்டார்.
அவர்

தனது

ப ரிட்டன்

-

வாழ்நாளில்

சீனா

அைமப்பாளராக
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நட்புறவு

இறுத க்காலத்த ல்
சங்கத்த ன்

ெசயல்பட்டார்.
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பணியாற்ற ய
ஒர்க்கர்ஸ்’

பத்த ரிைகயான

சர்வேதச யத்ைதயும்,

ெசயல்பாடுகைளயும்

உயர்த்த ப்

அைமந்த ருந்தது.

படக்குற ப்பு

ெகாண்டிருப்பவர்களில்
5வதாக

இருப்பவர்

‘ெடய்லி
கம்யூனிஸ்ட்

(இடமிருந்து
ெபஞ்சமின்

ப டிப்பதாக
-

ந ன்று
வலமாக)

ப ரான்ச ஸ்

ப ராட்லி, 7வதாக இருப்பவர் ப லிப் ஸ்ப ராட்.
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17. கம்யூனிசக் ெகாள்ைகையப்
பரப்ப இந்தியாவுக்கு வந்த
பிலிப் ஸ்பிராட்
- ப.முருகன்
-ஜனவரி 1, 2020
இங்க லாந்த ல் ப றந்து இந்த யாவுக்கு வந்து
கம்யூனிஸ்ட்

இயக்கத்ைத

பாடுபட்டவர்களில்
இவர்

ெபஞ்சமின்

ப லிப்

வளர்ப்பதற்காக

ஸ்ப ராட்டும்

ப ரான்ச ஸ்

இைணந்து ெசயல்பட்டார்.

ஒருவர்.

ப ராட்லியுடன்

இவர்கள் இருவரும்

மீரட் சத வழக்க ல் ச ைற தண்டைன ெபற்றனர்.
ப லிப் ஸ்ப ராட் ஒரு எழுத்தாளர் மற்றும் அற வு
ஜீவ .

அவர் ேசாவ யத் நாட்டின் தைலநகரான
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மாஸ்ேகாவ ல்
அக லத்த ன்

ெசயல்பட்ட
ப ரிட்டிஷ்

கம்யூனிஸ்ட்

ப ரிவால்

இந்த யாவ ல்

கம்யூனிசத்ைத பரப்புவதற்காக ஆரம்ப காலத்த ல்
அனுப்ப ைவக்கப்பட்டார். அவர் ெமக்ச ேகாவ லும்
இந்த யாவ லும் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ையத் துவக்க ய
எம்.என்.ராயுடன்
இந்த யாவ ல்

இைணந்து
கம்யூனிஸ்ட்

ெசயல்பட்டார்.
கட்ச

துவக்கப்

பணிகளில் ெசயல்பட்ட ப லிப் ஸ்ப ராட் அதன்
ந றுவகர்களில் ஒருவராக த கழ்ந்தார்.
ப லிப் ஸ்ப ராட் ேகம்பர்ெவல் என்ற நகரத்த ல்
1902 ெசப்டம்பர் 26 அன்று ப றந்தார். அவரது தந்ைத
ெஹர்ெபர்ட் ஸ்ப ராட் பள்ளி ஆச ரியர். தாய் ேநாரா
ஸ்ப ராட்.

இந்த தம்பத யரின் 5 குழந்ைதகளில்

ஒருவர் ப லிப் ஸ்ப ராட். இவரது மூத்த சேகாதரர்
ேடவ ட்

ஸ்ப ராட்

முதலாம்

உலகப்ேபாரில்

ப ரிட்டிஷ் பைடய ல் பணியாற்ற ய ேபாது 1917ஆம்
ஆண்டு ெகால்லப்பட்டார்.
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க ற ஸ்தவர். ஆனால் ப லிப் ஸ்ப ராட்ேடா மதத்ைத
மறுப்பவராக இருந்தார்.
19ஆம்

நூற்றாண்டின்

அவர் 17ஆவது வயத ல்
உடற்கூறு

நல்ல ஞானம் ெபற்ற ருந்தார்.

அற வ யலில்
அதன்ப ன்னர்

உய ரியைல ஆர்வத்ேதாடு கற்றார்.

த னமும்

ேதவாலயம் ெசன்ற ப றகு மாைலய ல் அந்தப்
பகுத ய ல் நைடபய ற்ச ேமற்ெகாள்வார். அத்துடன்
நூலகத்த ற்குச் ெசன்று ந ைறய ேநரம் படிப்பத ல்
ெசலவழிப்பார்.
பாடத்த ல்

கல்லூரிய ல் ேசர்ந்து கணக்குப்

த றைமயாக

படித்ததால்

ேகம்ப்ரிட்ஜ்

நகரின் டவுனிங் கல்லூரிய ல் 1921ஆம் ஆண்டு
பல்கைலக்

கழகத்த ன்

உதவ த்ெதாைகையப்

ெபற்றார். அத்துடன் அவர் இலக்க யம், தத்துவம்,
உளவ யல்,

மானுடவ யல்

ஆக யவற்ற லும்

ஈடுபாடு ெகாண்டு கற்றார்.

அவர் யூனியன்

ெசாைசட்டி, பல்கைலக்கழக ெதாழிலாளர் மன்றம்
ஆக யவற்ற ல்
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அத ல்

ெசலவழித்தார்.

அந்தக்

காலத்த ல்

ப ரிட்டனில் எழுத்தாளர்கள், வரலாற்றாச ரியர்கள்,
ெதாழிற்சங்க தைலவர்கள் ெகாண்ட கம்யூனிஸ்ட்
கட்ச

அைமப்பு

அந்தப்

பல்கைலக்கழகத்த ல்

ெசயல்பட்டது.

அத ல் ேஜ.டி.ெபர்னால், ப ராங்க்

ப.

வரலாற்றாச ரியர் ஆலன் ஹட்,

ராம்ேச,

எழுத்தாளர் ைமக்ேகல் ராபர்ட்ஸ் உள்ளிட்ேடாரும்
இடம்ெபற்ற ருந்தனர்.

பல்கைலக்கழகத்த ற்கு

அருேக இருந்த ரய ல்ேவ ஸ்ேடசனில் ஸ்ப ராட்,
உல்ப்

ராபர்ட்ஸ்

ஆக ேயார்

‘ஒர்க்கர்ஸ்

வீக்லி’பத்த ரிைகைய ரய ல்ேவ ெதாழிலாளர்கள்
மத்த ய ல்

வ ற்பைன

ெசய்வத ல்

லண்டன்

யுனிவர்ச ட்டி

உறுப்ப னராக இருந்தார்.
24வது

வயத ல்

ேலபர்

ஈடுபட்டனர்.
பார்ட்டிய லும்

இந்த ந ைலய ல்தான்

இந்த யாவுக்கு

அனுப்ப

ைவக்கப்பட்டார். இந்த ந ைலய ல் ப லிப் ஸ்ப ராட்
1926ம் ஆண்டு ரஜினி பாமிதத்த ன் மூத்த சேகாதரர்
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க ளெமன்ஸ்

தத்தால்

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச ய ல்

கம்யூனிஸ்ட்
அனுப்ப

ைவக்கப்பட்டார்.

குற ப்பாக

நடவடிக்ைககளிலும்

ெதாழிலாளர்

ஸ்ப ராட்.

வ வசாய

கவனம்

அத்துடன்

கட்ச ய ன்

ெசலுத்த னார்

இந்த ய

உறுப்ப னர்கைள

ெதாழிற்சங்கங்கள்

ப ரத ந த யாக

இந்த யா வந்தப ன்

கட்ச ய ன்

நடவடிக்ைககளிலும்

ெசன்று

ெசயல்படுவதற்காக

அக லத்த ன்

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச

இந்த யாவுக்குச்

கம்யூனிஸ்ட்

காங்க ரஸ்

இைளஞர்

கட்ச ,

அைமப்புகளில்

தைலைமப் ெபாறுப்புக்கு ெகாண்டு வருவதற்கான
முயற்ச களில் ஈடுபட்டார்.
இந்தக்

காலத்த ல்

நடவடிக்ைககளிலும்

ெதாழிற்சங்க

கம்யூனிஸ்ட்

வளர்ப்பதற்கான

முயற்ச களிலும்

ப ராட்லியுடன்

இைணந்து

இந்த யாவ ன்
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கம்யூனிஸ்ட்டுகள்,

ெதாழிற்சங்க

காங்க ரஸ்காரர்கள்
ெசயல்பாடுகைளயும்
கண்காணித்து
கட்ச

மற்றும்

பலரது

ப ரிட்டிஷ்

ேபாலீசார்

வந்தனர்.

காலங்களில்

ஆய னும்

ெதாழிலாளி

நடவடிக்ைககளில்

பணியாற்ற னார்.

வாத கள்,

இந்தக்

வ வசாய கள்

ஸ்ப ராட்

தீவ ரமாகப்

இந்த யாவ ல்,

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச ைய வளரவ டாமல் ெசய்வதற்காக ப ரிட்டிஷ்
அரசு ஒரு சத வழக்ைகத் ெதாடர்ந்து இைடயூறு
ெசய்தது.

1927ஆம் ஆண்டு மீரட் சத வழக்க ல்

ப ரிட்டிஷ்

ஆட்ச யாளர்களால்

ேசர்க்கப்பட்டார்.

அதற்கு

ஸ்ப ராட்டும்

அவரது

வீட்டில்

சட்டவ ேராதமான கடிதங்கள் மற்றும் ப ரசுரங்கள்
இருந்ததாக காரணம் கூறப்பட்டது.
ஆட்ச ய ைன

கவ ழ்ப்பதற்கு

சத

ப ரிட்டிஷ்
ெசய்ததாகக்

கூற 25 ேபர் மீது வழக்கு ெதாடரப்பட்டது.

இந்த

வழக்கு வ சாரைண 5 ஆண்டு காலம் நடந்தது.
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அத ல் ஸ்ப ராட்டுக்கு 12 ஆண்டு கால ச ைறத்
தண்டைன

வ த க்கப்பட்டது.

ேமல்முைறயீட்டின்ேபாது
குைறக்கப்பட்டது.

அது
2

ப ன்னர்

ஆண்டுகளாக

தண்டைன

முடிந்து

அக்ேடாபர் ஸ்ப ராட் வ டுதைல ஆனார்.

1934

அவரது

ச ைற அனுபவம் குற த்து அன்ைறய மனந ைல
குற த்தும் கல்கத்தாவ லிருந்து ெவளிவந்த மாடர்ன்
ெரவ்யூ இதழில் 1937ல் கட்டுைர எழுத னார்.
1930ஆம்
ரஷ்யாவ லும்
நைடெபற்ற

ஆண்டுகளில்
ேமற்கு

துவக்கத்த ல்

ஐேராப்ப ய

ந கழ்வுகைள

நாடுகளிலும்

கூர்ந்து

கவனித்து

வந்தார். இந்தக் காலத்த ல் அவர் கம்யூனிசத்த ன்
மீது

தனது

நம்ப க்ைகைய

உறுத ப்படுத்த க் ெகாண்டார்.
ஒத்துைழயாைம
மீண்டும்

ைகது

இயக்கக்

ேமலும்

ேமலும்

அதன் ப ன்னர்
காலத்த ன்ேபாது

ெசய்யப்பட்டார்.

ெபல்காம்

முகாம் ச ைறய ல் 18 மாத காலம் ச ைறவாசம்
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அனுபவ த்தார்.

அதற்குப் ப ன்னர் 1936 ஜுன்

மாதத்த ல் வ டுதைலயானார். மீரட் சத வழக்க ல்
தண்டைனப் ெபற்று ச ைறவாசம் அனுபவ த்தப்
ேபாது,

ஸ்ப ராட்

அப்ேபாதுதான்
ேசாதைன

இந்த

கற்றுக்

மகாத்மா

உள்ளிட்ட

ெகாண்டார்.

காந்த ய ன்

நூல்கைளப்

சத்த ய
படித்தார்.

1934ஆம் ஆண்டில் வ டுதைலப் ெபற்ற ஸ்ப ராட்
ெசன்ைன வந்தார்.
அண்ணன்

மகள்

அங்கு ச ங்காரேவலரின்
சீதா

என்பவைர

1939ல்

த ருமணம் ெசய்து ெகாண்டார். அவருக்கு மூன்று
மகன்கள், ஒரு மகள் ப றந்தனர். 1939ஆம் ஆண்டு
ேசாவ யத் நாடு ஹ ட்லரின் பைடெயடுப்ப லிருந்து
ரஷ்யாைவப்
நாட்ைட
ஆய னும்

பாதுகாப்பதற்காக

தன்

ஆளுைகக்கு

ஹ ட்லர்

ப ன்லாந்ைத

ப ன்லாந்து
உட்படுத்த யது.

முற யடிக்கப்பட்ட

சுதந்த ர

நாடாகேவ

ப ன்னர்

ெசயல்படச்

ெசய்தது ேசாவ யத் நாடு. ஆனால் ஸ்ப ராட் இந்த
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நடவடிக்ைகைய வ மர்சனம் ெசய்தார்.
அதன்ப ன்னர்
எம்.என்.ராய ன்
ஸ்ப ராட்

1943ஆம்
தீவ ர

இைணந்து

அத ல் ெசயல்பட்டார்.

ஆண்டு

ஜனநாயகக்
1948ஆம்

கட்ச ய ல்

ஆண்டு

வைர

1951ஆம் ஆண்டு புத தாக

உருவான இந்த ய கலாச்சார சுதந்த ர காங்க ரஸ்
அைமப்ப ன்
அந்த

ெசயலாளராக

அைமப்ப ன்

பத்த ரிைகய ல்

கட்டுைரகள் எழுத வந்தார்.
காஷ்மீர்

தைலவர்

ெசயல்பட்டார்.

ேஷக்

அடிக்கடி

1952ஆம் ஆண்டு
அப்துல்லாவுக்கு

ஆதரவு ெதரிவ த்தார். காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்குக்கு
சுதந்த ரம் வழங்க ேவண்டும் என்று கூற னார்.
இந்த யா ப ரிட்டிஷ் ஆட்ச ய டமிருந்து சுதந்த ரம்
ெபற்ற ப ன்னர் ேநரு அரசாங்கம் கைடப்ப டித்த
ெகாள்ைககைள
வ ளங்க னார்.

வ மர்ச ப்பத ல்
அதன்ப ன்னர்

ந ரந்தரமாக குடிேயற னார்.
www.Kaniyam.com

195

தனித்து
ெபங்களூரில்

அங்கு அெமரிக்க
FreeTamilEbooks.com

ஆதரவு பத்த ரிைகயான ‘ைமஸ் இன்டியா’வ ன்
முதன்ைம

ஆச ரியராக

1964ஆம்

ஆண்டுவைர

பணியாற்ற னார்.

கைடச யாக

ெசன்ைனக்கு

குடிெபயர்ந்தார்.

அங்கு

‘சுவராஜ்யா’
இந்தக்

ராஜாஜி

பத்த ரிைகய ல்

காலங்களில்

பல்ேவறு

நடத்த ய

பணிபுரிந்தார்.
தைலப்புகளில்

ஏராளமான ப ரசுரங்கள் கட்டுைரகைள எழுத னார்.
அத்துடன் ப ெரஞ்ச், ெஜர்மனி, தமிழ், சமஸ்க ருதம்,
இந்த

ஆக ய ெமாழிகளிலிருந்து ஆங்க லத்த ல்

ெமாழிப்ெபயர்ப்பு

ெசய்தார்.

புற்றுேநாயால்

பாத க்கப்பட்ட அவர், 1971ஆம் ஆண்டு மார்ச் 8
அன்று காலமானார்.
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18.

இருந்தது இங்கிலாந்தில்…
சிந்தித்தது இந்தியா பற்றி!
- ப.முருகன்
-ஜனவரி 2, 2020

இந்த ய

கம்யூனிஸ்ட்

இயக்கத்துக்கு

மட்டுமல்லாது உலக கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்துக்கும்
மிகச்ச றந்த பங்களிப்ைபச் ெசய்த இங்க லாந்து
கம்யூனிஸ்ட்

தைலவர்

ரஜினிபாமிதத்.

இந்த யாவ ல் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம் வளர்வதற்கு
உதவ

ெசய்த

இங்க லாந்து

தைலவர்கள்

ெபஞ்சமின்

ஸ்ப ராட்.

ஆனால்

கம்யூனிஸ்ட்

ப ராட்லி,

இந்த யாவ ல்

ப லிப்
ப றந்த

சக்லத்வாலா இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்துக்கு
உதவ யேதாடு
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வர்க்கத்துக்கும்
பாடுபட்டு

கம்யூனிஸ்ட்

அங்ேகேய

இங்க லாந்த ல்
பாமிதத்

கட்ச க்காகவும்

காலமானார்.

ப றந்த

(1896)

இயக்கத்துக்கும்
ஆனால்

இந்த யரான

இங்க லாந்து

கம்யூனிஸ்ட்

ரஜினி

கம்யூனிஸ்ட்

அக லத்துக்காகவும்

பணியாற்ற யேதாடு இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ைய
வளர்க்கவும் மார்க்ச ய வழிப்படுத்தவும் ேபருதவ
புரிந்த ெபருந்தைகயாவார்.
சக்லத்வாலா
முைற
ஒேர

வருைக
ஒரு

ஆனால்
ேநரடி
இந்த ய

இந்த யாவுக்கு
புரிந்தார்.

முைற
அவரது

தத்

மட்டுேம

கம்யூனிஸ்ட்

அவர்கேளா

வருைக

நூல்களும்

ஆேலாசைனகளும்

மூன்று
தந்தார்.

கருத்துக்களும்

வழிகாட்டுதல்களும்
கட்ச க்கு

உதவ கரமாக அைமந்த ருந்தன.

மிகவும்

ரஜினி பாமிதத்

எல்ேலாராலும் ஆர்.ப .தத் என்ேற ேதாழைமயுடன்
அைழக்கப்பட்டார்.
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உேபந்த ரா தத், தாயார் சுவீடன் நாட்ைடச் ேசர்ந்த
அன்னா பால்ேம.
இந்த ய

இவரது தந்ைதயாரின் வீடு

வ டுதைலப்

இந்த ய

ேபாராட்டத்த ல்

வ ருந்த னர்களுக்காக

ஈடுபட்ட

எப்ேபாதும்

த றந்த ருந்தது. அதனால் இயல்பாகேவ தத்துக்கும்
இந்த ய சுதந்த ரத்த ன் மீது நாட்டம் அத கரித்தது.
அவர் கல்லூரிய ல் படிக்கும் காலத்த ேலேய முதல்
உலகப் ேபாைர எத ர்த்துப் ப ரச்சாரம் ெசய்ததால்
சஸ்ெபண்ட் ெசய்யப்பட்டார். ஆனாலும் கல்வ ய ல்
ச றந்து வ ளங்க னார்.

அதனால் கூர்த்த மத யும்

ஆழ்ந்த அற வும் ெகாண்டிருந்தார். ஆக்ஸ்ேபார்டு
பல்கைலக்கழகத்த ல்
(1914)

படித்த

இஸ்டிெபண்டண்ட்

காலத்த ேலேய

ேலபர்

பார்ட்டிய ல்

இைணந்து ெசயல்பட்டார். இடதுசாரி புள்ளிய யல்
ந ைலயமான

ெதாழிலாளர்

ஆய்வு

துைறய ல்

1919ல் ேசர்ந்தார். ப ன்னர் 1921ல் க ேரட் ப ரிட்டன்
கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச ய ல்
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ெகாண்டார்.

அது

இறுத வைர

முதல்

தனது

கம்யூனிஸ்ட்

வாழ்நாள்

லட்ச யத்துக்காக

அரும்பாடுபட்டார்.
அேத 1921ல் ெதாடங்கப்பட்ட ேலபர் மன்த்லி
பத்த ரிைகய ன்

ஆச ரியராக

ஏறத்தாழ

50

ஆண்டுகள் - அவர் இறக்கும் வைர ச றப்பாகச்
ெசயல்பட்டார்.

அத்துடன்

கட்ச ய ன்

வார

வீக்லிய ன்

ஆச ரியராகவும்

பத்த ரிைகயான

ெபாறுப்ேபற்றுக்
காலத்த ல்தான்
முர்ரிக்

கம்யூனிஸ்ட்

1922ஆம்

ஒர்க்கர்ஸ்
ஆண்டில்

ெகாண்டார்.
ப ன்லாந்ைதச்

என்பவைர

மணம்

இந்தக்
ேசர்ந்த

புரிந்தார்.

சல்ேம
அவர்

கம்யூனிஸ்ட் அக லத்த ன் ப ரத ந த யாக 1920ல்
க ேரட்

ப ரிட்டன்

வந்தார்.

அவரும்

ச றந்த

கம்யூனிஸ்ட் என்பதால் தத் எழுதும் கட்டுைரகள்,
ப ரசுரங்கள், நூல்கைள சல்ேம படித்துத் தருவது
வழக்கமாக இருந்தது.
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தத் மிகச் ச றந்த மார்க்ச ய அரச யல் தத்துவ
அற ஞராகத் த கழ்ந்தார்.

1923-1965 வைர க ேரட்

ப ரிட்டன்

கட்ச ய ன்

கம்யூனிஸ்ட்

தத்துவாச ரியராக

வ ளங்க னார்.

முதல்முைறயாக

ேசாவ யத்

ெசன்றார்.

தைலைம
1923ல்

யூனியனுக்குச்

கம்யூனிஸ்ட்

அக லத்த ன்

ந ர்வாகக்குழுவ ல் ப ரிட்டன் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன்
ப ரத ந த யாக இடம்ெபற்றார்.

1924ஆம் ஆண்டு

அக லத்த ன் மாற்றுத் தைலவர்களில் ஒருவராக
ேதர்வு

ெசய்யப்பட்டார்.

1925ஆம்

ஆண்டில்

உடல்நலக்குைறவு காரணமாக ஒர்க்கர்ஸ் வீக்லி
பத்த ரிைகய ன்
வ லக னார்.

ஆச ரியர்
கம்யூ.

ெபாறுப்ப லிருந்து

அக லத்த ல் ெபல்ஜியம்

மற்றும் சுவீடன் நாடுகளுக்கான ப ரத ந த யாக
பல ஆண்டுகள் ெசயல்பட்டார்.

அதுேபாலேவ

இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் ெசயல்பாடுகளுக்கு
வழிகாட்டும் ெபாறுப்ப ல் கம்யூனிஸ்ட் அக லத்த ன்
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சார்ப ல் முக்க யப் பங்காற்ற னார்.
அத்தைகய வழிகாட்டுதலின் ஒரு பகுத தான்
ெபஞ்சமின்

ப ராட்லியுடன்

இைணந்து

உருவாக்க ய ப ராட்லி - தத் ேகாட்பாடு.

அது

இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ையச் சரியான வழிய ல்
ெசயல்படச்

ெசய்ய

ேபருதவ யாக

இருந்தது

என்பைத கட்ச ய ன் ெபாதுச் ெசயலாளர்களாகச்
ெசயல்பட்ட ப .ச .ேஜாஷ , ஹர்க ஷன் ச ங் சுர்ஜித்
ேபான்ேறார்
1939ஆம்

ச றப்பாகக்
ஆண்டு

குற ப்ப ட்டுள்ளனர்.

இரண்டாம்

உலகப்ேபார்

துவங்க ய ேபாது கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்துக்குள்
அது பற்ற ய ந ர்ணய ப்ப ல் குழப்பம் இருந்தது.
அத ல்

தத்

மிகத்

ெதளிவாக

முடிவு

எடுத்தார்.

ேசாவ யத் யூனியன் மீது ஹ ட்லரின் பைடகள்
தாக்குதைல ெதாடுத்ததும் அவரது முடிவு சரியாக
இருந்தது ந ரூபணமானது.

இந்தக் காலத்த ல்

க ேரட் ப ரிட்டன் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் ெபாதுச்
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ெசயலாளராக இருந்த ஹாரி பாலிட் பதவ வ லக
ேநர்ந்ததும் ரஜினி பாமிதத்ேத 1941 வைர ெபாதுச்
ெசயலாளராக ெசயல்பட்டார்.
தத்த ன்

மிகச்ச றந்த

புத்தகங்களில்

பாச சமும் சமூகப் புரட்ச யும்.
அவரது

முக்க யமான

இந்த யா’.

இத ல்

அரச யல்

ந ைலையயும்

கட்ச

ெசயல்பட

இந்த யா பற்ற ய

புத்தகம்

அன்ைறய

‘இன்ைறய
இந்த யாவ ன்

இந்த ய

ேவண்டிய

ெதளிவாக வ ளக்க ய ருந்தார்.

ஒன்று

கம்யூனிஸ்ட

வழிையயும்

மிகத்

அவரது முந்ைதய

நூலான ‘நவீன இந்த யா’ எனும் நூலும் குற ப்ப டத்
தகுந்ததாகும். மார்க்ச ய - ெலனினிய தத்துவத்த ல்,
கம்யூனிஸ்ட்

ேகாட்பாடுகளில்

ெகாண்டிருந்ததால்

தான்

ஆழ்ந்த

அவரால்

ஞானம்

இத்தைகய

நூல்கைள எழுத முடிந்தது. 1920 முதல் 1967வைர
34 புத்தகங்கள் அவரால் எழுதப்பட்டன. அவற்ற ல்
ஒன்ற ரண்டு மட்டுேம ச று ப ரசுரங்கள்.
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ேவைல ந றுத்தத்த ன் ெபாருள் என்ன?

(1926),

ப ரிட்டனில் முதலாளித்துவ ேசாசலிசமா?

(1931),

ஜனநாயகமும் பாச சமும் (1933), இந்த ேபார் ஏன்?
(1939) ஆக யைவ அத்தைகய ப ரசுரங்கள். இந்த யா
எழுக றது (1928), இந்த யாவ ல் இடதுசாரி ேதச யம்
(1936) ஆக யைவயும் குற ப்ப டத்தக்கைவ.

சக

ேதாழராய் ெசயல்பட்ட சக்லத்வாலா பற்ற எழுத ய
நூல் சாபுர்ஜி சக்லத்வாலா பற்ற ய ந ைனவுகள்
(1936)

குற ப்ப ட்டுச்

அவரது

ெசால்ல

ேவண்டியதாகும்.

ெசயல்பாடுகளும்

இன்ைறய

இளம்

மட்டுமல்லாது

எழுத்துக்களும்

கம்யூனிஸ்ட்டுகளுக்கு

அைனவருக்கும்

வழிகாட்டக்

கூடியைவயாகும்.
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19. கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்துக்கு
சுந்தரய்யாைவ ஈர்த்த
எச்.டி.ராஜா
- என்.ராமக ருஷ்ணன்
-ஜனவரி 3, 2020
முதல்

த ருச்ச

சத

வழக்கு

என்று

குற ப்ப டப்பட்ட ெதன்னிந்த ய ரய ல்ேவ ேபாராட்ட
வழக்க ல் ச ங்காரேவலர் த ருச்ச ச ைறய லிருந்த
ேநரத்த ல் 1929ஆம் ஆண்டில் பம்பாய் வாலிபர்
கழகத்ைதச்

(யூத்லீக்)

ேசர்ந்த

எச்.டி.ராஜா

ெசன்ைனக்கு வந்தார். ஹரிஹர தர்மராஜா என்ற
முழுப் ெபயைரக் ெகாண்ட எச்.டி.ராஜா பம்பாய ல்
வச க்கும்

தமிழ்க்
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மார்க்ச ய

கருத்துக்களினால்

கவரப்பட்ட

எச்.டி.ராஜா, பம்பாய் வாலிபர் கழகத்த ல் தீவ ரப்
பங்ெகடுத்து வந்தார்.
கழகத்ைத

ெசன்ைனய ல் வாலிபர்

உருவாக்கவும்,

மாணவர்கைளயும்

அத ல்

வாலிபர்கைளயும்,
ஈர்த்து

மார்க்ச ய

கருத்துக்கைள ப ரச்சாரம் ெசய்வதற்காகவும் அவர்
ெசன்ைனக்கு வந்தார். இத்தைகய ெதாடர்புக்காக
அவர்

முதலில்

லேயாலா

கல்லூரிையத்

ேதர்ந்ெதடுத்தார். ச ல மாணவர்களுடன் ெதாடர்பு
ெகாண்டு

ஒரு

கூட்டத்ைத

கூட்டச்

மார்க்ச யத்ைதக் குற த்து வ ளக்க னார்.

ெசய்து
அத ல்

ப .ஏ., எம்.ஏ. வகுப்ப ல் படிக்கும் பல மாணவர்கள்
கலந்து ெகாண்டனர். கம்மம்பாடி சத்யநாராயணா,
ப .சுந்தரராமெரட்டி. வ .ேக.நரச ம்மன் ேபான்ேறார்
அக்கூட்டத்த ல்

கலந்து

ெகாண்டனர்.

ப .சுந்தரராமெரட்டிதான்

இந்த

ப ன்னாட்களில்

ப .சுந்தரய்யா என்று மிகப் ப ரபலமாக வ ளங்க ய
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கம்யூனிஸ்ட் தைலவராவார். அவர் அச்சமயத்த ல்
இண்டர்மீடியட் வகுப்ப ல் படித்து வந்தார்.
ராஜாவுடனான

சந்த ப்பு

குற த்து

எச்.டி.

சுந்தரய்யா

ந ைனவுப்படுத்த க் கூறுக றார்:
‘…

அந்நாட்களில்

எங்கள்

மாணவர்

தான்

எச்.டி.ராஜா

வ டுத க்கு

கம்யூனிஸ்ட்

அற க்ைகையயும்’ மற்ற ேசாசலிஸ்ட் நூல்கைளயும்
ெகாண்டு வந்தார்.

அவர் வருைகையெயாட்டி

நாங்கள் எங்கள் மாணவர் வ டுத ய ல் ஒரு ச ற ய
கூட்டத்ைத
என்றால்

ஏற்பாடு
என்ன

தன்னுடன்

என்பைத

ஏேதா

வந்த ருந்தார்.
கட்டக்

ெசய்ேதாம்.
பத்த ரிைகயும்
அதற்கு

ேகாரினார்.

‘கம்யூனிஸ்ட்

அவர்

கம்யூனிசம்
வ வரித்தார்.
ெகாண்டு

எங்கைள

‘எல்லாவற்ைறயும்

அற க்ைக’

முத்த ைரையப் பத த்தது.

என்னுள்

சந்தா
வட

ஆழமான

ஏற்ெகனேவ வ ைல,

மத ப்பு மூலதனம் ஆக யைவ அற க்ைக ச றுச று
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ப ரசுரங்கள்
அற க்ைக’

படித்த ருந்தாலும்
என்னிேல

ஏற்படுத்துவத ேல

ஒரு

மாெபரும்

ப ரதான

வ ேவகானந்தர்,

‘கம்யூனிஸ்ட்

காந்த ஜி

பங்கு

மாற்றம்
வக த்தது.

ேபான்றவர்களின்

சங்கத எப்படிய ருந்தாலும் கம்யூனிஸ்ட் அற க்ைக
ச றந்த பாைத காட்டுக றெதன்ேற எண்ணிேனன்.
எங்கள்

நண்பர்

இயக்கத்த ேல
முடிவு

குழாைம

கம்யூனிஸ்ட்

இைணக்க

ெசய்ேதாம்.

ேவண்டுெமன

மற்ற

மாணவர்கைள

வாலிபர் கழகத்த ல் (யூத் லீக்) ேசர்த்துக்ெகாள்ள
ேவண்டுெமன

கருத ேனாம்.

அதாவது

அப்ேபாேத நாங்கள் கம்யூனிஸ்ட் அனுதாப களாக
மாற வ ட்ேடாம்.
ெதரிந்து

ெகாள்ள

கம்யூனிசம் குற த்து ேமலும்
ேவண்டுெமன்பது

எங்கள்

ேநாக்கம்.
‘இந்தக்

காலக்கட்டத்த ேலேய

வழக்கு’ ஆரம்பமாய ற்று.
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எங்களுக்கு

அதுபற்ற ய

ச ரமம்தான்!
ச று

ெதரிவது

ஆனால் பத்த ரிைககளில் வரும்

குற ப்புகைளயும்

படித்து வந்ேதாம்.
கம்யூனிஸ்ட்

நாங்கள்

ச ரத்ைதயுடன்

பம்பாய லிருந்தும் நாங்கள்

புத்தகங்கைள

அக்காலத்த ல்
அவ்வளவு

வ வரங்கள்

வரவைழப்ேபாம்.

புத்தகங்கைள

சுலபமல்ல!

த ருட்டுத்தனமாகவும்
ேவண்டியதுதான்!
கைடக்காரருடன்

வரவைழப்பது
ரகச யமாகவும்,

வரவைழத்துக்

ெகாள்ள

அல்லது யாராவது புத்தகக்
ெதாடர்பு

ைவத்துக்

ெகாண்டு

அவர் மூலமாக ெபரும் கஷ்டத்ேதாடு புத்தகங்கைள
வரவைழத்துக்

ெகாள்ள

ேவண்டும்…’

இந்தச்

சந்த ப்ப ற்குப் ப ன் சுந்தரய்யாவும், அவரது சக
நண்பர்களும்
பகத்ச ங்

மீரட்

சத

ெவடிகுண்டு

ெநருங்க ய

வழக்கு
வழக்கு,

ேதாழர்

வ சாரைண,
பகத்ச ங்க ன்

ஜதீன்சக்கரவர்த்த

உண்ணாவ ரதமிருந்து உய ர்நீத்தது ேபான்றைவ
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குற த்து

பத்த ரிைககளில்

வரும்

வ பரங்கைள

மிகுந்த ஆர்வத்துடன் படிக்கலாய னர்.
ேபாராட்ட
ெசலுத்த

இயக்கத்த லும்

தீவ ர

ஆரம்ப த்தனர்.
சுதந்த ரப்

ேபாராட்ட

ெகாண்டு எழலாய ற்று.

நாட்டம்

சுந்தரய்யாவ ன்

படிப்பு அத க காலம் நீடிக்கவ ல்ைல.
ஆண்டில்

சுதந்த ரப்

1930ஆம்

இயக்கம்

வீறு

உப்புச் சத்த யாக ரகம்,

ஒத்துைழயாைம இயக்கம் ேபான்றைவ ேதான்ற ன.
சுந்தரய்யா அத ல் குத க்க வ ரும்ப னார். கல்லூரிப்
படிப்பு

உதவாக்

வந்தார்.

கைரயானது

என்ற

முடிவுக்கு

ஆண்டுத்ேதர்வு எழுதக்கூட அவருக்கு

வ ருப்பமில்ைல.
வ ருப்பத்த ற்க ணங்க
படிப்ைபக் ைகவ ட்டார்.

ஆனால்

குடும்பத்த னர்

ேதர்வு

எழுத யேதாடு

சுதந்த ரப் ேபாராட்டத்த ல்

இறங்க னார். ஜூன் மாதத்த ல் ைகது ெசய்யப்பட்டு
இரண்டாண்டு ச ைறத் தண்டைன வ த க்கப்பட்டார்.
அப்ேபாது

அவருக்கு

www.Kaniyam.com

18
212

வயது

ந ரம்பாததால்

FreeTamilEbooks.com

தஞ்சாவூரிலுள்ள

ச றுவர்கள்

சீர்த ருத்தப்

பள்ளிய ல் (பார்ஸ்டல் பள்ளி) அைடக்கப்பட்டார்.
அங்க ருந்து த ருச்ச

ச ைறக்கும்.

அதன் ப ன்

ராஜமேகந்த ரபுரம் ச ைறச்சாைலக்கும் ெகாண்டு
ெசல்லப்பட்டார்.
இவ்வ ரு

ச ைறச்சாைலகளில்

இருக்கும்ெபாழுது

சுந்தரய்யா,

ெதாண்டர்களுக்கு

அரச யல்

தன்

சக

வகுப்புகள்

நடத்த னார். அவற்ற ன் ப ரதான கருத்து இதுதான்.
‘காந்த ஜி காட்டும் வழிய ேல சுதந்த ர இயக்கம்
நாட்டின் வ டுதைலையப் ெபற முடியாது.

ரஷ்யப்

புரட்ச ையப் ேபான்றெதாரு புரட்ச இந்த யாவ லும்
ஏற்பட்டால்தான்

நமது

லட்ச யம்

ந ைறேவறும்.

எனேவ நாம் வ டுதைலயான ப றகு ரஷ்யப்புரட்ச
குற த்து

நன்கு

ெதரிந்து

ெகாள்ள

ேவண்டும்.

கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ேல ேசர்ந்து ேசாவ யத் சமூக
அைமப்ைபப் ேபான்றெதாரு சமூக அைமப்ைப நம்
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நாட்டிலும் ஏற்படுத்த க் ெகாள்ள ேவண்டும்’.
சுந்தரய்யா,
ச ைறய ல்

ராஜ

மேகந்த ரபுரம்

இருக்கும்ெபாழுது

சமூக

ேதாழர்களும்,

பயங்கரவாதப்

புரட்ச யாளர்களாகவுமிருந்த
வ ஜயகுமார்

பகத்ச ங்க ன்

ச வவர்மாைவயும்,

ச ன்ஹாைவயும்

அங்ேக

சந்த த்துப்ேபசும் வாய்ப்பு அவருக்குக் க ைடத்தது.
ச வவர்மா, அப்ெபாழுது பயங்கரவாதத்த லிருந்து
மார்க்ச யத்ைத ேநாக்க

வரத் ெதாடங்க ய ருந்த

காலம். அவருடனான சந்த ப்பும், சுந்தரய்யாவுக்கு
உதவ யாக இருந்தது. 1931ஆம் ஆண்டில் காந்த ஜிைவஸ்ராய் இர்வ ன் உடன்பாடு ஏற்பட்டைதெயாட்டி
ேபாராட்டம்

ந றுத்தப்பட்டது.

சுந்தரய்யாவும்

அவரது

மாதத்த ல்

வ டுதைல

காந்த ஜி

இயக்கத்ைத

சுந்தரய்யாவுக்கு
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சுந்தரய்யா

தன்னுைடய

ேவண்டுெமன்று

படிப்ைபத்

அவரது

தாயார்

ெதாடர

வ ரும்ப னார்.

காங்க ரஸ் இயக்கத்ைத ந றுத்த வ ட்டதால் நீ ஏன்
மீண்டும் கல்லூரிய ல் ேசர்ந்து படிக்கக்கூடாது?
காங்க ரஸ் மீண்டும் இயக்கத்ைதத் ெதாடங்க னால்
நீ அத ல் ேசர்ந்து ெகாள்ளலாம் இல்ைலயா என்று
அவர் ேகட்டது சுந்தரய்யாவுக்கு ந யாயமானதாகத்
ேதான்ற யது. ெபங்களூரில் உள்ள மூத்த சேகாதரி
வீட்டில்

தங்க ப்

படிக்க

சம்மதம்

ெதரிவ த்தார்.

ஆனால் அதற்கும் ஒரு ந பந்தைன வ த த்தார்.
கதராைட உடுத்தவும், ராட்னத்த ல் நூல் நூற்கவும்
அனுமத

தந்தால்தான்

படிக்க

முடியுெமன்று

கண்டிப்பாகக் கூற னார் சேகாதரிய ன் கணவர்
அதற்குச் சம்மத த்து வீட்டில் தனியாரிடம் ஒதுக்க க்
ெகாடுத்தார்.

அவர்

அச்சமயத்த ல்

நீத பத யாக இருந்தார்.

சுந்தரய்யாவ ன் படிப்பு

அத க காலம் நீடிக்கவ ல்ைல.
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முற்றுப்ெபற்றது.

கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம் மீண்டும்

அவைர ஈர்த்தது.
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20. ஆங்கில ஆட்சி எதிர்ப்புப்
ேபாராட்டமும் அந்தமான்
தீவு சிைறத் தண்டைனயும்
- ப .ராமமூர்த்த
-ஜனவரி 4, 2020
இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்த ன் மகத்தான
தைலவர்களில் ஒருவரான ேதாழர் ப .ராமமூர்த்த
அவர்கள் பள்ளிப் பருவத்த லிருந்ேத வ டுதைலப்
ேபாராட்டத்த லும்

சாத

ஒழிப்பு

ேபாராட்டத்த லும் முன்னின்றவர்.
அந்ந ய

ஆட்ச ய லிருந்து

அைனத்து

வைகச்

சமூக

நீத

நாட்டு மக்கள்

வ டுதைல

ெபறவும்,

சுரண்டல்களிலிருந்தும்

வ டுதைல ெபறவும், தனது வாழ்நாள் முழுவதும்
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பாடுபட்டவர்.

பகத்ச ங்க ன்

ெதாழிற்சங்கங்களிலும்

அைமப்ப லும்

காங்க ரஸ்

கட்ச ,

காங்க ரஸ் ேசாசலிஸ்ட் கட்ச , கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ,
மார்க்ச ஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச களில் ெசயல்பட்ட
ச றந்த

தைலவர்.

ெபான்வ ழா

இந்த ய

சமயத்த ல்

சுதந்த ரத்த ன்

அவரால்

எழுதப்பட்ட

கட்டுைரய ன் ஒரு பகுத .
ஒவ்ெவாரு
இயக்கமும்,
அரச யல்
ந ந்தைன,

நாட்டிலுள்ள

கம்யூனிஸ்ட்

வரலாற்ற ல்

ேவெறந்த

இயக்கமும்

சந்த த்த ராத

ெசால்ெலாணா

ச த்ரவைதகளுக்கு

ஆட்பட

அவதூறு,

ஒடுக்குமுைறகள்,
ேவண்டிய ருக்க றது.

கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ையச் ேசர்ந்த ஆய ரக்கணக்கான
உைழக்கும் மக்களும், தீவ ர ஊழியர்களும் சுட்டுக்
ெகால்லப்பட்டனர். அவர்கள் தங்கள் இன்னுய ைர,
கட்ச க்காக

மக ழ்வுடன்

அர்ப்பணித்தனர்.

இந்த யாவும் இதற்கு வ த வ லக்கல்ல.
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ஆண்டில்

நைடெபற்ற

ரஷ்யப்புரட்ச

ஒரு ச ல வருடங்கள் வைரய ல்,
மார்க்ச யக்

கருத்துக்கள்

அற யப்படாமேல

முடிவுற்று,

இந்த யாவ ல்,

குற த்து,

இருந்தது.

முற்ற லும்
அன்ற ருந்த

ஆங்க ேலேய காலனி ஆத க்க அரசாங்கமானது,
மார்க்ச ய நூல்கள் இந்த யாவ ற்குள் வருவைதக்
கடல்

சுங்கச்

சட்டத்த ன்

‘கருத்துக்கைள

ஒரு

கீழ்

தைட

ெபாழுதும்

ெசய்தது.

தைட

ெசய்ய

முடியாது. அைவகள் சுங்கம் மற்றும் காவல்துைற
அத காரிகளின் பார்ைவய லிருந்து தப்ப ப் பயணம்
ெசய்வதற்கான வழிைய எப்படிேயா கண்டுப டித்து
வ டுக ன்றன என்று 1928ஆம் ஆண்டில் நைடெபற்ற
லாகூர் காங்க ரஸ் மாநாட்டில் தைலைம உைர
ந கழ்த்துைகய ல்

பண்டிட்

ஜவஹர்லால்

ேநரு

குற ப்ப ட்டார்.
1920ஆம்

வருடங்களின்

தாஷ்கண்டிலிருந்து
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பல்கைலக்கழகத்த ல்
இந்த யாவ ற்குத்
முதல்

த ரும்ப ய

கம்யூனிஸ்ட்

அவர்களுக்கு

கலந்து
சத

ஆண்டுவாக்க ல்,
குழுக்களும்,
இந்த ய

முதல்

ச ைற

தண்டைன

எனினும்,

1925ஆம்

தனிநபர்களும்
முதல்

அவ்வாண்டு,

ச ங்காரேவலு

கான்பூர்

ச ங்காரேவலு ெசட்டியார்,

கம்யூனிஸ்ட்

ஒன்று
கட்ச

ேசர்ந்து,
மாநாட்ைட

டிசம்பர் மாதத்த ல்,

ெசட்டியார்

மாநாடு

ேபாடப்பட்டது.

ச தற க்க டந்த

மண்ணில்

நடத்த னர்.

ச லருக்ெகத ராக

வழக்கு

நீண்டகாலச்

வ த க்கப்பட்டது.

ெகாண்டு

தைலைமய ல்

நகரில்

நைடெபற்றது.

தமிழகத்த ன் ப ரபல

காங்க ரஸ் தைலவர்களில் ஒருவராவார்.
இந்த
ப ன்

முதல்

மாநாட்டுக்குப்

கம்யூனிஸ்டுகள்,

ெதாழிலாளி

வர்க்கத்த ைடேயயும்,
ரீத யாக

அைமப்பு

அணித ரட்டப்பட்ட
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ெதாழிற்சங்கங்களிலும்

தீவ ரமாகப்

பணிபுரிய

ஆரம்ப த்தனர். கம்யூனிஸ்டுகளின் தைலைமய ல்
கீழ்

ெபரும்

நைடெபற

ேவைலந றுத்தப்

ஆரம்ப த்தன.

ேபாராட்டங்கள்
பம்பாய்

ஜவுளி

ஆைலத் ெதாழிலாளிகள் நடத்த ய ேபாராட்டமும்,
வங்காளத்து

சணல்

ஆைலத்

நடத்த ய

ேபாராட்டமும்,

ெதாழிலாளிகள்
ெதன்னிந்த ய

ரய ல்ேவ (எஸ்.ஐ.ஆர்) மற்றும் இந்த ய தீபகற்ப
ரய ல்ேவ

நடத்த ய

ேபாராட்டமும்

வரலாற்றுப்

ப ரச த்த ெபற்றைவயாகும்.
ெதாழில்களில்

மிகப்ெபரும்பான்ைமயானைவ.

ஆங்க ேலய
ெசாந்தமாய ருந்த

இத்தைகய
ந றுவனங்களுக்குச்

ந ைலய ல்

ேபாராட்டங்கள்,

ஆங்க ேலய

ேபாராட்டத்த ன்

பகுத யாக

இத்தைகய
-

எத ர்ப்புப்
வ ளங்க ன.

ஆங்க ேலய அரசாங்கம் இந்தப் ேபாராட்டங்கைளக்
கண்டு பயங் ெகாள்ள ஆரம்ப த்தது.
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பாதுகாப்பு மேசாதா” என்ற ெபயைரக் ெகாண்ட
ஒரு மேசாதாைவ இயற்ற யது. இந்தச் சட்டத்த ன்
கீழ், குற்றப்பத்த ரிைக ெகாடுக்காமல் யாைரயும்
வ சாரைணய ன்ற காவலில் ைவக்க முடியும்.
நூற்றுக்கணக்கான

கம்யூனிஸ்டுகளும்,

பயங்கரவாத கள் என்று சந்ேதக க்கப்பட்டவர்களும்,
இதன் கீழ் ைகது ெசய்யப்பட்டு அந்தமான் தீவ ற்குக்
ெகாண்டு

ேபாகப்பட்டு

இடத்த லுள்ள
அதன்ப ன்,
மிகப்

ேபார்டப ேளயர்

ச ைறய ல்
நைடெபற்றது

அைடக்கப்பட்டனர்.
மீரத்

ப ரபலமான,

கம்யூனிஸ்ட்

என்ற

சத வழக்கு.

ெசயலூக்கமுள்ள

தைலவர்களும்,

ெதாழிற்சங்க

இயக்கத்ைதச் ேசர்ந்த ச லரும் இந்த வழக்க ல்
ேசர்க்கப்பட்டிருந்தனர்.

அந்தச்

சமயத்த ல்

‘சுயராஜ்யக் கட்ச ’ என்ற ெபயரில் ெசயல்பட்டுக்
ெகாண்டிருந்த

காங்க ரஸ்காரர்கள்,

இத்தைகய

ஒடுக்குமுைறகைள முழுக்க முழுக்க எத ர்த்தனர்
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என்பைத இங்ேக குற ப்ப ட ேவண்டியது அவச யம்.
அைதப்

ேபாலேவ,

முஸ்லிம்

தைலவர்களும்

மத்த ய சட்டசைபக்குத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டிருந்த
ஒவ்ெவாருவரும், இைதக்கண்டித்தனர். அவர்கள்
எத ர்ப்பு

முழுவதும்

ேபசுவேதாடு

மத்த ய

சட்டசைபய ல்

ந ன்றுவ ட்டது.

சட்டசைபக்கு

ெவளிேய, நாட்டில் எவ்வ த எத ர்ப்புப் ப ரச்சாரமும்
ெசய்யப்படவ ல்ைல.

மீரத் சத வழக்கு மூன்று

வருடங்கள் நீடித்தது. இறுத ய ல், பலர் நீண்டகால
ச ைறவாசத் தண்டைன வ த க்கப்பட்டனர்.
ெதன்னிந்த ய
அத ல்

ரய ல்ேவ

சம்பந்தப்படுத்தப்பட்ட

ெசட்டியாருக்கு,
நீத பத

6

ெசட்டியாருக்கு

50

தண்டைன
ச ங்காரேவலு

வயத ற்கும்

ெசன்ைன
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வழக்க ல்,

ச ங்காரேவலு

த ருச்ச
ஆண்டு

வ த த்தார்.
எனினும்,

சத

அத கம்.

உயர்நீத மன்றத்த ல்
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ெசய்யப்பட்ட

ேமல்முைறயீட்டின்

காரணமாக,

அவருைடய

தண்டைன

ெவகுவாகக்

குைறக்கப்பட்டது.
இதர

மீரத்

வழக்குகளிலும்

சத வழக்க லும்,

சம்பந்தப்பட்டிருந்த

இத்தைகய ேதாழர்கள் வ டுதைல ெசய்யப்பட்டு
கட்ச ய ன்
சல

ேவைலையத்

மாதங்களுக்குள்ளாேவ,

வ ேராதமானெதன்று

துவக்க ய

ஒரு

கட்ச ,

சட்ட

ப ரகடனப்படுத்தப்பட்டது.

இந்தத்தைட, 1942ஆம் ஆண்டு முதல் பாத வைர
நீடித்தது.

எனினும்,

கட்ச

சட்ட வ ேராதமாகச்

ெசயல்பட ஆரம்ப த்தது.
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21.

அறிமுகம் இல்லாத ஊரில்
தங்கி அைமப்ைப
உருவாக்கிய அமீர் ைஹதர்
கான்
- ேஜா.ராஜ்ேமாகன்
-ஜனவரி 5, 2020

இந்த ய
புரட்ச

வ டுதைல

இயக்கத்துக்காகவும்,

இயக்கத்துக்காகவும் தனது வாழ்நாைள

அர்ப்பணித்துக் ெகாண்ட மிக ச றந்த கம்யூனிஸ்ட்
அமீர் ைஹதர்கான், மீரட் சத வழக்க ல் முக்க ய
குற்றவாளியாக

ேசர்க்கப்பட்டு

ப ரிட்டிஷ்

ேபாலீசாரால் ேதடப்பட்டவர்.

எனினும் ேபாலீஸ்
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வசம்

ச க்காமல்

தைலமைறவாக

இருந்து

ெகாண்டு கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ைய கட்டுவதற்கான
அடிப்பைட

பணிகைள

ேமற்ெகாண்டவர்.

ெதன்னிந்த யாவ ல்

தைலமைறவாக

பணியாற்ற க் ெகாண்டிருந்த ேபாது ேதாழர்கள்
ப .சுந்தரய்யா,

வ .சுப்ைபயா,

சத்யநாராயணா

(சீனியர்)

எஸ்.எம்.ராைமயா,
ரஷ்யா

அவரது

ஆர்யா

வ .ேக.நரச ம்மன்

ப .சீனிவாசராவ்,
ச .எஸ்.சுப்ரமணியம்,

மாணிக்கம்,

ராஜவடிேவலு,

கம்பம்பாடி

சேகாதரர்

என்னும்

ேபான்ற

ேக.பாஷ்யம்,
ஆளுைமமிக்க

புரட்ச க்காரர்கைள கம்யூனிஸ்டுகைள உருவாக்க ,
ெதன்னிந்த யாவ ல்

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச க்கு

அடித்தளமிட்டார் ைஹதர்கான்.
இவர்

ெதன்னிந்த யாவ ல்

அற முகப்படுத்த க்
ைஹதர்காைன
www.Kaniyam.com
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என்று

ெகாண்டார்.

அமீர்

பம்பாய லிருந்து

ெசன்ைனக்கு
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ஸ்ெபன்சர்
ஒரு

கம்ெபனிய ல்

அத காரிைய

ேவைல

சந்த க்கும்படி

பார்த்த
சுகாச னி

(சேராஜினி நாயுடுவ ன் சேகாதரி) கடிதம் ஒன்ைற
ெகாடுத்து அனுப்ப
அமீர்

ைவத்தார்.

ைஹதர்கான்

ெசய்வதற்கான
ெசய்து

அவர் ேதாழர்

ெசன்ைனய ல்

அைனத்து

தருவதாக

ேவைல

வசத கைளயும்

கூற ய ருந்தார்.

ஆனால்

அந்த அத காரி அச்சத்த ன் காரணமாக தம்மால்
எவ்வ த உதவ யும் ெசய்து தர இயலாது என்று
கூற

பம்பாய்க்ேக

காைன

த ரும்ப

ேகட்டுக்ெகாண்டார்.

ெசன்ைனய லிருந்து
மனமில்ைல.
ஊரில்

ெசன்று

ஆனால்

த ரும்ப

எவ்வ த

வ டுமாறு
கான்,

ெசன்றுவ ட

அற முகம்

இல்லா

ேபசும்

ெமாழி

ெதரியாத

ந ைலய லும்

மார்க்ச யத்ைத

பவரச்

ெசய்வது,

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச ைய

உருவாக்குவது

உறுத ேயாடு
www.Kaniyam.com
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ெசன்ைன

அருக ல்

உள்ள

ெகாண்டு

புத ய

ெதாடர்புகைள உருவாக்க ட த ட்டமிட்டார்.

அந்த

வ டுத

ரய ல்

ஒன்ற ல்

ந ைலயம்
தங்க க்

வ டுத ய ல் கத்ேதாலிக்க க ற ஸ்தவரான மாத்யூ
அற முகமானார்.

அவருடன்

ஏற்படுத்த க்ெகாண்டார்.

ெநருக்கத்ைத

மாத்யூ தனக்கு கீேழ

பணியாற்ற ய ச லைர அமீர்கானிடம் அற முகம்
ெசய்து ைவத்தார்.

அப்ேபாது வ ஞ்ஞானத்த லும்,

புத ய அற வ யல் கண்டுப டிப்புகளிலும் ஆர்வம்
ெகாண்ட ெவங்கட்ராமன் அற முகமானார். சுதந்த ர
நாடுகள் தான் வ ஞ்ஞான கண்டுப டிப்புகளுக்கு
ஊக்கமளிக்க முடியும் என்று சுதந்த ர ேவட்ைகைய
அவரிடமும் ஏற்படுத்த னார் அமீர் கான். அவரிடம்
தனக்கு இைளஞர்கைள அற முகம் ெசய்து ைவக்க
ேவண்டுெமன ேகட்டுக்ெகாண்டார்.
லேயாலா கல்லூரிய ல் ப .ஏ.ஹானர்ஸ் படித்து
வந்த

வ .ேக.நரச ம்மன்
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அற முகப்படுத்த னார் ெவங்கட்ராமன். அேதேபால்
ெஜயராமன்

என்ற

தனது

பய ற்ச யாளைரயும்

அற முகம் ெசய்து ைவத்தார். இவ்வாறாக ேசர்ந்த
மாணவர்கைள ைவத்து இளம் ெதாழிலாளர்கள்
சங்கம்

என்ற

அமீர்கான்.
அனுப்ப

ஒரு

குழுைவ

உருவாக்க னார்

ெஜயராமைன

மாஸ்ேகாவ ற்கு

ைவத்தார்.

அங்கு அவர் மார்க்ச ய

கல்வ பய ன்று வந்தார்.

அங்கு ஒரு அறுைவ

ச க ச்ைசய ன் ேபாது அவர் மரணமுற்றார். இளம்
ெதாழிலாளர்

சங்கம்

வாராவாரம்

ரகச யக்

கூட்டங்கைள நடத்த யது. இவர்களுக்கு மார்க்ச யம்
பற்ற யும் இந்த ய வ டுதைல இயக்கம் குற த்தும்
வகுப்ெபடுத்தும், வ வாத த்தும் வந்தார். ெசன்ைன
தீவுத டலில் அச்சுத் ெதாழிலாளியான மாணிக்கம்
என்பவர்

அற முகமானார்.

ராஜவடிேவலு

ச றந்த

தனது

சேகாதரர்

ேதச யவாத

என்றும்

அவர் ஒரு பத்த ரிைகயும் நடத்த
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மாணிக்கம் கூற னார்.
வ ரும்ப னார்

அமீர்

உடேன அவைர சந்த க்க
ைஹதர்கான்.

பைழய

இந்து அலுவலகத்த ற்கு அருக ல் ஒரு குறுக ய
சந்த ல்

உள்ள

ராஜவடிேவலு

வீட்டிற்கு

அமீர்

ைஹதர்காைன மாணிக்கம் அைழத்துச் ெசன்றார்.
நீத

கட்ச ய ன்

மீது

ராஜவடிேவலுவ டம்

அத ருப்த ய ல்

வஞ்ச க்கப்பட்டு

இருந்த
க டக்கும்

மக்கைள அைமப்பு ரீத ய ல் ஒன்று த ரட்டுவது
வர்க்க

உணர்வுள்ேளார்

என்றும்,

எனேவ

அைனவரது

சுரண்டப்பட்டு

கடைம
க டக்கும்

ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் தான் நாம் அணித ரட்டப்பட
ேவண்டியவர்கள் என்றும் கூற னார் அமீர்கான்.
ராஜவடிேவலு

நடத்த வந்த

என்ற

பத்த ரிைகைய

ெபயர்

மாற்றம்

சங்கத்த ன்

ெசய்து

ஜனமித்த ரன்

முன்ேனற்றம்
இளம்

பத்த ரிைகயாக

என்று

ெதாழிலாளர்

நடத்தச்

ெசய்தார்.

ெஜர்மனிய லிருந்து ெவளியாக வந்த கம்யூனிஸ்ட்
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அக லத்த ன் ெசய்த த்தாள்கைள ச ல ேதாழர்கள்
அங்க ருந்து
வந்த
ந லவும்
தாங்க

அனுப்ப

ைவத்தனர்.

கட்டுைரகைளயும்
சூழல்கள்
வந்தது

பற்ற யக்

இத ல்

இந்த ய

நாட்டில்

கட்டுைரகைளயும்

‘முன்ேனற்றம்’.

கம்யூனிஸ்ட்

அக லத்த ன் சார்பாக இந்த யா ெசல்வதற்கு வழிச்
ெசலவுக்ெகன ெகாடுத்த 150 டாலரில் பயணச்
ெசலவு ேபாக எஞ்ச யைத மிகச்ச க்கனமாக ெசலவு
ெசய்து தனது கடைமகைள ஆற்ற னார்.

பல

நாட்கள் பச யும் பட்டினியுமாக இருந்தார் அமீர்கான்.
இந்த யாவ ல் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச
உருவாக்குவது,

ஸ்தாபனத்ைத

அக லத்துடன்

இைணப்பது,

மார்க்ச யத்ைத பரவச் ெசய்வது என்பேத அவரது
இலட்ச யமாக இருந்ததால் வறுைமையயும் கடும்
ேசாதைனகைளயும்

எளிைமயாக

கடந்தார்.

ெதன்னிந்த யாவ ல்

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச ைய

கட்டுவதற்கு அடித்தளத்ைத அைமத்தார்.
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லேயாலா
ேபாேத
வந்த

கல்லூரிய ல்

ேதச ய

பய ன்று

இயக்கத்த ல்

கம்பம்பாடி

வந்த

பங்ெகடுத்து

சத்யநாராயணா,

காந்த ஜி

அன்னியதுணி புறக்கணிப்பு ேபாராட்டத்ைதயும்,
கள்ளுக்கைட

மற யல்

ந றுத்த யதாலும்
வாபஸ்

ேபாராட்டங்கைளயும்

உப்பு

ெபற்றதாலும்

சத்த யாக ரகத்ைத

அத ருப்த யைடந்த ருந்த

சத்யநாராயணாைவ சந்த த்து அமீர்ைஹதர்கான்
உைரயாடினார்.
பாைதைய

அதனால் மார்க்ச ய ெலனினிய

ஏற்றுக்ெகாண்ட

சத்யநாராயணா,

அமீர் ைஹதர்கானின் ேவண்டுேகாளின்படி தனது
மைனவ ைய

அைழத்து

வந்து

ெசன்ைனய ல்

குடிேயற னார். ெசன்ைன கட்ச குழுவ ல் முழுேநர
ஊழியராக பணிைய ேமற்ெகாண்டார்.
ஆந்த ரா

ெசன்று

ேதாழர்

ப ன்னர்

சுந்தரய்யாவுடன்

ேசர்ந்து கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ைய உருவாக்க னார்.
ப ன்னாளில்
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பத்த ரிைகய ல்

ஆச ரியராக

தனிப்ெபரும்

மத ப்புமிக்க தைலவராக உருவானார்.
ேதாழர் அமீர் ைஹதர் கான் தைலவர்களின்
மாெபரும் தைலவர் - ேஜா.ராஜ்ேமாகன்
-ஜனவரி 6, 2020
இேத
ேதாழர்

காலத்த ல்

வ .ேக.நரச ம்மன்

ேக.பாஷ்யம்

(ஆர்யா)

கானுக்கு

அற முகமானார்.

மாணவர்

ேகாபாைல

அற முகப்படுத்த னார்.
ஒரு

ேவைலகள்

ைஹதர்

ெபாற ய யல்

பாஷ்யம்,

கானுக்கு

ேகாபால் எங்க ருந்ேதா

தட்டச்சுப்ெபாற ைய

தட்டச்சு

அமீர்

மூலம்

ெகாண்டு

அத ல்தான்

வந்தார்.

நைடெபற்றன.

சாந்த ந ேகதனில் படித்த குடாபக்ஸ் எனும் ஒரு
இஸ்லாமிய இைளஞர் ைசக்ேளாஸ்ைடல் ெமஷ ன்
ஒன்ைற ெகாண்டு வந்து ேசர்த்தார்.

இளம்

ெதாழிலாளர் சங்க உறுப்ப னர்கள் ெகாடுத்த ந த
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உதவ யுடன் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச அற க்ைக, அரசும்
புரட்ச யும், காரல்மார்க்ஸ் வாழ்க்ைகயும் அவரது
ேபாதைனகளும் ஆக யைவ ச று ெவளியீடாகவும்,
பத்த ரிைகயாகவும் ெவளிவந்தன.

ேதாழர்களின்

வீடுகளில்

வகுப்புகளும்

மார்க்ச யம்

ரகச யமாக

குற த்த

நைடெபற்று

ெதாழிலாளர்

வந்தன.

இளம்

சங்கத்த ற்குள்ளாகேவ

ரகச யக்

குழு ஒன்ைற அமீர்ைஹதர் கான் ஏற்படுத்த னார்.
இக்குழுவ ல்

ெஜயராமன்,

ராஜவடிேவலு,

ரஷ்யா மாணிக்கம்,

சத்யநாராயணா
இக்குழுவ ன்

ஆக ேயார்

ெசயலாளராக

ெசயல்பட்டார்.

மாத்யு

ெவங்கட்ராமனின்
ேவைல

வ .ேக.நரச ம்மன்,
இருந்தனர்.
வ .ேக.நரச ம்மன்

மூலம்

சேகாதரர்

பார்த்தார்.

கம்பம்பாடி

அற முகமான
அஞ்சலகத்த ல்

அவரது

உதவ யுடன்

கடிதங்கைள ரகச ய ேபாலீசார் எப்படி தணிக்ைக
ெசய்க ன்றனர்
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அத்தகவைலப் ெபற்று ேபாலீசாரின் ப டிய லிருந்து
தப்ப க்க

வழிையயும்

எம்.எஸ்.எம்.

உருவாக்க னார்

கான்.

ெதாழிற்சாைல ேவைலந றுத்தம்,

பக்க ங்ஹாம்

கர்னாடிக்

மில்

ெதாழிலாளர்கள்

பஞ்சப்படி ேகட்டு ேவைலந றுத்தம் ஆக யவற்றுக்கு
வழிகாட்டியேதாடு

அவற்ைற

முழுைமயாக

ஆதரித்தார் அமீர் ைஹதர் கான்.
ேபாராட்டத்த ல்

சுப்பாராவ்

அற முகமானார்.
அைமப்ப ன்

லீக்

ேதாழர்கைள

ெதாழிற்சங்க

என்ற
ஆப்
ேதாழர்

ேதாழர்

யூத்

என்ற

சுப்பாராவ்

அமீர் ைஹதர்கானுக்கு அற முகப்படுத்த னார். லீக்
ஆப் யூத் அைமப்ைபச் ேசர்ந்த பல ேதாழர்கைள
கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச ய ன்

ஈடுபாடுெகாள்ளச்

ெசய்தார்

மிகச்ச றந்த

ஊழியராக

அச்சமாம்பாள்

என்ற

எம்.ப .ப .எஸ்
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கான்.

உருவானவர்தான்

ெபண்மணி.
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மருத்துவராகவும்

ஒரு

ேசைவயாற்ற னார்.
ந ைறய

கம்யூனிஸ்ட்டாகவும்
ெதலுங்கு

நூல்கைள

ெமாழிய ல்

எழுத யுள்ளார்.

ேதாழர்

சுப்பாராவ் மற்ெறாரு உறுத மிக்க ேதச யவாத யாக
இருந்த

வ.சுப்ைபயாைவ

அற முகப்படுத்த னார்.

அமீர்கானுக்கு

புதுச்ேசரி

பண்ைடயக்

காலத்த ல் ெபாதுக்ேக என்று அைழக்கப்பட்டது.
17ஆம் நூற்றாண்டு முதல் புதுச்ேசரி, காைரக்கால்,
மாேஹ, ஏனாம் ஆக யைவ ப ெரஞ்சு ஏகாத பத்த ய
ஆட்ச ய ன் கீழ் இருந்தன.

1954அக்ேடாபர் 20

ஆம் நாள் இந்த ய யூனியனுடன் இப்பகுத கள்
இைணக்கப்பட்டன.

ப ெரஞ்ச ந்த ய வ டுதைல

இயக்கத்த ன்

தந்ைதயாக

வ.சுப்ைபயா.

1932

சமூக

அரச யல்

ஈடுபடலானார்.
வ மர்சனமும்

ஆம்

ஆண்டுக்கு

நடவடிக்ைககளில்
மிதவாத

இவருக்குள்
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ேபாற்றப்பட்டார்
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தீவ ரமாக

காங்க ரஸ்
கனன்று

ப றகு
மீதான

ெகாண்ேட
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இருந்தது. இக்காலத்த ல்தான் அமீர் ைஹதர்கான்
சந்த க்க றார்.
கட்ச

அதன்ப றேக

மீதான

பற்று

கம்யூனிஸ்ட்

ஏற்படுக றது.

ைஹதர்காேனாடும்,

அமீர்

ப .சுந்தரய்யாேவாடும்

ெசன்ைன மாகாணத்த ல் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ைய
கட்டுவது குற த்து மிக தீவ ரமாக வ வாத த்தார்.
காந்த ய ேகாட்பாடுகளிலிருந்து வ லக மார்க்ச ய
ெலனினிய

ேகாட்பாடுகளுக்கு

வ.சுப்ைபயா

மாற யது இப்படித்தான். ப ெரஞ்ச ந்த ய வ டுதைல
இயக்கத்த ன்

தந்ைதயாக

ெதன்னகத்த ன்

வ ளங்க யவர்.

மிகப்ெபரும்

கம்யூனிஸ்ட்

தைலவர்களில் ஒருவராக உயர்ந்தார்.
நாடாளுமன்ற
வ டுதைல

உறுப்ப னராக

ெபற்ற

ப ன்னர்

தைலவராகவும்

ெபாறுப்புக்கைள

வக த்தவர்.

ேபாராட்ட
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இருந்தவர்

அைமச்சராகவும்

எத ர்க்கட்ச த்
வ டுதைலப்

ப ெரஞ்சு

பல்ேவறு
ப ெரஞ்ச ந்த ய

வரலாற்ைறயும்
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வ.சுப்ைபயாவ ன்
முடியாது.

ப ரிக்க

இப்படிப்பட்ட மகத்தான ஆளுைமைய

ஈர்த்தத லும்
ேதாழர்

வரலாற்ைறயும்

கம்யூனிஸ்ட்டாக

அமீர்ைஹதர்

பங்குண்டு.

மாற்ற யத லும்

கானுக்கு

மாணவப்

ேதச ய

இயக்கத்த ன்

மீது

ேதாழர்

ப .சுந்தரய்யா

1928

ெபரும்

பருவத்த ன்ேபாது
ஈடுபாடு

ெகாண்ட

ைசமன்

கமிஷன்

புறக்கணிப்பு ேபாராட்டங்களில் பங்ேகற்ற ருந்தார்.
ெசன்ைன

லேயாலா

கல்லூரிய ல்

படித்துக்

ெகாண்டிருந்த காலத்த ல் மாணவர்கள் நடத்த ய
சுதந்த ர

தன

ஆர்ப்பாட்டத்த ற்கு

ஏற்பாடு

ெசய்தார்.

உப்பு சத்த யா க ரகப் ேபாராட்டத்த ல்

2 ஆண்டுகாலம் ச ைறத் தண்டைன அனுபவ த்தார்.
18

வயதுக்குட்பட்டவர்

சீத்த ருத்த

பள்ளிய ல்

ராஜமேகந்த ரபுரம்
தண்டைன

ஆக ய

காலத்ைத
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என்பதால்

ச றுவர்

தஞ்சாவூர்,

த ருச்ச ,

ச ைறச்சாைலகளில்

கழித்தார்.
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காந்த .

இர்வ ன்

வ டுதைல
தனது

ெசய்யப்பட்டார்.

உறவ னர்

பய ன்று

ஒப்பந்தத்ைதத்

வந்த

வீட்டில்

ெதாடர்ந்து

ெபங்களூரில்
தங்க

சுந்தரய்யாைவ

கல்லூரிய ல்
காண்பதற்காக

ேதாழர் அமீர் ைஹதர்கான் ெபங்களூர் ெசன்றார்.
சுந்தரய்யாைவ ெசன்ைனய ல் சந்த க்க முடியாமல்
ேபானது

பற்ற

அமீர்

ைஹதர்கான்

வருத்தம்

ெதரிவ த்தேதாடு நீண்ட உைரயாடைல அவேராடு
நடத்த னார்.
சுந்தரய்யா
வீட்டில்

இப்படித்தான் மார்க்ச யத்த ன்பால்
ஈர்க்கப்பட்டார்.

ப ரிட்டிஷ்

தனது

ெகாடி

உறவ னர்

ஏற்றப்பட்டைதத்

ெதாடர்ந்து அதற்கு எத ர்ப்பு ெதரிவ த்து வீட்ைடயும்
கல்லூரிப் படிப்ைபயும் உதற வ ட்டு தனது ஊருக்கு
ெசன்றார் சுந்தரய்யா.
ெசன்ைன

த ரும்ப ய

ேபாலீசாரால்

1934ல் பம்பாய் ெசன்று
ைஹதர்கான்,

தீவ ரமாக

ேதடப்பட்டு

ப ரிட்டிஷ்
வந்தார்.

எப்ேபாது ேவண்டுமானாலும் ைகதாகலாம் என்ற
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ந ைல ைஹதர்கானுக்கு இருந்தது.

மீண்டும்

பம்பாய் பயணமாவதற்கு முன்பு தனக்கு ஏதாவது
ேநர்ந்துவ ட்டால் சுந்தரய்யா என்ற அைமப்பாளைர
- புரட்ச க்காரைன கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் மத்த ய
கமிட்டிய ல்

ெதன்னிந்த யாவ ன்

ப ரத ந த யாக

ந யமிக்க ேவண்டும் என அமீர் ஹதர்கான் ச பாரிசு
ெசய்தார்.

1934ஆகஸ்ட் 31ல் அமீர் ைஹதர்கான்

ைகது ெசய்யப்பட்டார்.

மறுநாேள ெசன்ைன

மாகாண ேபாலீசார் ெநல்லூர் ஜில்லாவ லுள்ள
ேதாழர்

சுந்தரய்யாவ ன்

நடத்த னார்.
பம்பாய்

ேசாதைன

அமீர் ைஹதர்கான் ைகதான ப ன்பு

ேதாழர்களுடன்

சுந்தரய்யா.

வீட்டில்
ெதாடர்பு

ெகாண்டார்

ெதன்னிந்த யாவ ன் ப ரத ந த யாக

கட்ச ய ன் மத்த ய கமிட்டிய ல் இைணக்கப்பட்டார்.
1935
அக ல

ஜனவரிய ல்
இந்த ய

நடத்த னார்.
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அச்சுத்

ெதாழிலாளர்களின்

மாநாட்டிைன

ெசன்ைனய ல்

சுந்தரய்யா,

ேபாலீசாரின்
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ப டிய ல்

ச க்காமல்

தைலமைறவாகேவ

பணியாற்ற னார்.

ப ன்னர்

தனிப்ெபரும்

ெதலுங்கானா

தைலைமேயற்றார்.
கம்யூனிஸ்ட்

ஆந்த ராவ ன்

கம்யூனிஸ்ட்

வீரம்ெசற ந்த

தைலவராய்
ேபாராட்டத்த ற்கு

ப ன்னாளில்

கட்ச ய ன்

கட்ச ப்

ெபாதுச்

மார்க்ச ஸ்ட்

ெசயலாளராக

த றம்பட பணியாற்ற னார். தமிழ்நாடு கம்யூனிஸ்ட்
கட்ச ய ன் வளர்ச்ச க்கு அடித்தளமிட்டத ல் ேதாழர்
ப .சுந்தரய்யாவ ன்
சரியான

நபரிடம்

அர்ப்பணிப்பு
ெபாருத்தமான
மகத்தான

பங்கு

மகத்தானது.

தத்துவார்த்த

உணர்ைவ
நபைர

தைலவராக

ஒரு

ெதளிைவயும்

உருவாக்க யேதாடு
அைடயாளம்

உருவாக்க ய

கண்டு
ெபருைம

ேதாழர் அமீர் ைஹதர்காைனேய சாரும்.
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22.

சீனிவாசராவின் அறிவுக்
கண்ைண அகலத் திறந்த
ஆசான்…
-ஜனவரி 7, 2020

கம்யூனிஸ்ட்
எழுத ய
ஆக ய

கட்ச

அற க்ைக,

ெலனின்

அரசும்

புரட்ச யும்

ஏகாத பத்த யம்,
புத்தகங்கைள

ைஹதர்கான்

சீனிவாசராவுக்கு

ெகாடுத்து

இப்புத்தகங்கைள

படித்த

அமீர்ைஹதர்காேனாடு
ேமற்ெகாண்டார்.

படிக்கச்

அமீர்

ெசான்னார்.
சீனிவாசராவ்

நீண்ட

வ வாதத்ைத

ப ன்பு மார்க்ச ய- ெலனினிய

ேகாட்பாட்ைட அவர் ஏற்றுக் ெகாண்டார்.

தனது

அற வுக்கண்ைண அகலத்த றந்த ஆசான் அமீர்
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ைஹதர்கான்

என்று

ப ன்பு

சீனிவாசராேவ

குற ப்ப ட்டுள்ளார்.
ெதன் கன்னடத்த ல் ப றந்த ப .சீனிவாசராவ்
1919ல்

நடந்த

படுெகாைலையக்
கல்லூரிப்

ஜாலியன்
கண்டு

படிப்ைப

வாலாபாக்

ெகாத ப்பைடந்து

உதற வ ட்டு

ேதச ய

இயக்கத்த ல் இைணந்தார்.

இதற்காக அவர்

வீட்ைடவ ட்டு வ ரட்டப்பட்டார்.

ஊர் ஊராக சுற்ற

வ டுதைல இயக்கத்த ல் பங்ேகற்றார்.

ப ன்னர்

ச ங்கப்பூர் ெசன்று ஒரு உணவுக்கூடத்ைத நடத்த
வந்தார்.

ப றகு 1930ல் ப .சீனிவாசராவ் இந்த யா

த ரும்ப னார்.
கமிஷனுக்கு

கான்பூர் சத
எத ரான

வழக்கு,

ேபாராட்டம்,

ைசமன்

மீரட்

சத

வழக்கு ேபான்றைவ ேதச ய இயக்கத்த ல் இவைர
ஈடுபாட்ைட அத கரிக்கச் ெசய்தது.
1930களில்
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ேபாராட்டங்களில் ப .சீனிவாசராவ் ெதாண்டனாக
பங்ேகற்றார்.

அப்ேபாது

தாக்குதலுக்கு

உள்ளானேதாடு

ெசய்யப்பட்டார்.

காவல்துைறய ன்
ைகதும்

1932ல் அந்ந ய துணிக்கைடகள்

முன்பு நாள்ேதாறும் ஆர்ப்பாட்டங்கள் நைடெபறும்
ஒரு

நாள்

தவறாமல்

ெகாண்டார்.

சீனிவாசராவ்

ப ரிட்டிஷ்

சீனிவாசராைவ
ஆனாலும்
ந ற்பார்.

ேபாலீசார்

கலந்து
பலமுைற

ைநயப்புைடத்துள்ளனர்.

அடுத்த

நாள்

ேபாராட்டக்

களத்த ல்

இப்படி ஒரு நாள் மிகக் ெகாடூரத்

தாக்குதல் அவர் மீது நடத்தப்பட்டது.

துப்பாக்க க்

கட்ைடயால் அவரது முகத்த லும் புற முதுக லும்
குத்த னர்.

மயங்க

வ ழுந்தவைர

பூட்ஸ் கால்களால் மித த்தனர்.

வ டாமல்

சுயந ைனைவ

இழந்த ந ைலய ல் சீனிவாசராைவ சாக்கைடய ல்
வீச ெயற ந்தனர்.
பத்த ரிைகெயான்று
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ப .எஸ்.சீனிவாசராவ்,

ேபாலீசாரின் தாக்குதலில்

இறந்துவ ட்டார்

என்று

ஆனால்

அவைர

ச லர்

ெசய்த

ெவளிய ட்டது.

காப்பாற்ற

ச க ச்ைச

அளித்தனர். இத ல் இருந்து மீண்ட சீனிவாசராவ்
அடுத்த மாதேம அன்னியத் துணிக்கைட மற யலில்
ைகதானார்.

6 மாத காலம் ச ைறத் தண்டைன

வ த க்கப்பட்டது. ச ைறய லிருக்கும் ேபாது சுபாஷ்
சந்த ர

ேபாஸ்,

முகுந்தலால்

சர்க்கார்,

அமீர்

ைஹதர்கான் ஆக ேயாைர சந்த த்து ேபச னார்.
கம்யூனிஸ்ட்
எழுத ய
ஆக ய

கட்ச

அற க்ைக,

ெலனின்

அரசும்

புரட்ச யும்

ஏகாத பத்த யம்,
புத்தகங்கைள

ைஹதர்கான்

சீனிவாசராவுக்கு

ெகாடுத்து

இப்புத்தகங்கைள

படித்த

அமீர்ைஹதர்காேனாடு
ேமற்ெகாண்டார்.

படிக்கச்

ெசான்னார்.
சீனிவாசராவ்

நீண்ட

வ வாதத்ைத

ப ன்பு மார்க்ச ய- ெலனினிய

ேகாட்பாட்ைட அவர் ஏற்றுக் ெகாண்டார்.
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அற வுக்கண்ைண அகலத்த றந்த ஆசான் அமீர்
ைஹதர்கான்

என்று

குற ப்ப ட்டுள்ளார்.
ச ைறய ல்

அமீர்

சந்த த்தார்.

ப ன்பு

சீனிவாசராேவ

மீண்டும் ஒரு முைற ேசலம்
ைஹதர்காைன

சரியான

சீனிவாசராவ்

கம்யூனிசப்

பாைதக்கு

சீனிவாசராைவ அைழத்து வந்த ெபருைம அமீர்
ைஹதர்காைனேய

சாரும்.

ச ைறய லிருந்து

ெவளிவந்த ப ன் சீனிவாசராவ் சுந்தரய்யாவுடன்
இைணந்து ெதாழிலாளர் பாதுகாப்பு சங்கத்ைத
உருவாக்க பல ந றுவனங்களிலும் ெதாழிலாளர்
யூனியைன அைமத்தனர்.
1934ல்

இந்த ய

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச

தைடெசய்யப்பட்டதால் ெசன்ைன மாகாணத்த ல்
ேதாழர்கள்

காட்ேட,

ப .ராமமூர்த்த ,

ச .எஸ்.சுப்ரமணியம்,
ேக.முருேகசன்,

ஜீவா,

ஏ.எஸ்.ேக.அய்யங்கார்,

வ .கருப்ைபயா

ஆக ேயாேராடு

ப .சீனிவாசராவ் காங்க ரஸ் ேசாசலிஸ்ட் கட்ச யாக
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ெசயல்பட்டார்.
தமிழ்நாடு
முதல்

1936ல்

காங்க ரஸ்

மாநாட்டில்

ேசலத்த ல்

ேசாசலிஸ்ட்

அதன்

முதல்

நடந்த

கட்ச ய ன்

ெசயலாளராக

ேதாழர் ப .சீனிவாசராவ் ேதர்வு ெசய்யப்பட்டார்.
தமிழகத்த ல்

கம்யூனிச

உருவாக்க ய

ேதாழர்

இயக்க

ஸ்தாபனத்ைத

ப .எஸ்.ஆர்.

என்று

அன்ேபாடு தமிழகத்த ன் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின்
மனங்களில் இன்றும் வாழ்ந்து ெகாண்டிருக்கும்
மகத்தான தைலவைர உருவாக்க க் ெகாடுத்தவர்
அமீர் ைஹதர்கான் என்பைத பார்க்கும் ேபாது
உண்ைமய ல்
நம்ைம

அமீர்

ப ரமிக்க

ஊழியர்கைள,
மிகப்ெபரும்
தன்ைன

ைஹதர்கானின்

ைவக்க றது.
தைலவர்கைள,

அற வுஜீவ யான
ேநாக்க

ெபற்ற ருந்தார்

ஈர்க்கும்

என்பது

நமக்கு

ஆளுைம

ேதடித்

ேதடி

உருவாக்க ய
அவர்

ப றைர,

ஆற்றைலயும்
வ யப்பாகேவ

இருக்க றது.
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இத்தைகய

ெபருைம

ைஹதர்கான்

1900

அருக லுள்ள

(தற்ேபாது

உள்ளது)

மிகுந்த

ஆண்டில்

கல்வார்

அமீர்

ராவல்ப ண்டிக்கு

பாக ஸ்தான்

மாவட்டத்த ல்

நாட்டில்
கலியன்

இலாரியன் என்ற க ராமத்த ல் ப றந்தார். குடும்ப
வறுைமய னால் ச று வயத ேலேய ைஹதர்கான்
தனது ஊைரவ ட்டு புறப்பட்டு ெசன்றார்.

அவரது

ஊருக்கு அருக லுள்ள மவுலாதாத் என்பவர் மூலம்
ெஜர்மன் கப்பல் ஒன்ற ல் ச று அத காரியாகப்
பணிய ல் ேசர்ந்தார். 1915 முதல் 1916 வைர கப்பல்
மாலுமியாக பணியாற்ற னார். 1918ல் மாலுமியாக
ேடாக்க ேயா,

ஹாங்காங்

துைறமுகங்களுக்கு

ெசன்றார். அேத ஆண்டு மார்ச் மாதம் அெமரிக்க
ப ரைஜ

ஆவதற்காகப்

ெகாண்டார்.

ப ரமாணம்

ப ன்னர் அெமரிக்க ேபாக்குவரத்து

சர்வீச ல் பணியாற்ற னார்.
நீத பத

எடுத்துக்

முன்பு
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கருதப்படுவார் எனும் உரிைம ெபற்றார்.
1921ல்

ந யூயார்க்

மாகாணத்த ல்

ஒலியன்

என்ற இடத்த ல் ரய ல்ேவ ெதாழிற்சாைலய ல் கான்
பணிபுரிந்தார். வ மான ஓட்டியாகப் பய ற்ச ெபற்று
ைலெசன்சும்
ெடட்ராய்ட்

ெபற்றார்

நகரில்

உள்ள

அமீர்ைஹதர்கான்.
பாக்கார்ட்

ேமாட்டார்

கம்ெபனிய ல் ச ற து காலம் ேவைல ெசய்தார்.
அெமரிக்காவ ல் இந்துஸ்தான் கதார் கட்ச யுடன்
ெதாடர்பு

ெகாண்டார்.

ப ன்னர்

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச யுடன் ெதாடர்பு ஏற்பட்டது. 1926 ஜனவரிய ல்
கதார்

கட்ச ய னர்

ைஹதர்கானும்

5

ேதாழர்

மாஸ்ேகாவ லுள்ள

பல்கைலக்கழகத்த ல்
அனுப்பப்பட்டனர்.
த ரும்ப னார்.

ேபரும்
பய ற்ச

அமீர்

கீைழநாட்டு

ெபறுவதற்காக

ைஹதர்கான் 1928ல் இந்த யா

பம்பாய ல் சவுரி என்ற இடத்த ல்

ெஜனரல் ேமாட்டார்ஸ் கம்ெபனிய ல் ேவைலக்குச்
ேசர்ந்தார்.

கம்யூனிஸ்ட் அக லத்த ற்கும் இந்த ய
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கம்யூனிஸ்ட்டுகளுக்கும்
ெதாடர்புகளுக்கும்

இைடேய

கடிதப்

ரகச யத்

ேபாக்குவரத்த ற்கும்

அமீர் ைஹதர்கான் ஏற்பாடு ெசய்தார்.
மாஸ்ேகாவ லிருந்து இந்த யா புறப்பட அவரின்
லட்ச ய உறுத ேய காரணம் - ேஜா.ராஜ்ேமாகன்
-ஜனவரி 8, 2020
1929ல்

வ .எச்.

மாஸ்ேகாவுக்கு

ேஜாஷ
அனுப்புவதற்கு

என்பவைர
ஏற்பாடு

ெசய்தேபாது அமீர் ைஹதர்கான் தங்க ய ருந்த
இல்லம் ேசாதைனய டப்பட்டது. மீரட் சத வழக்க ல்
இவர் மீது ப டிவாரண்ட் ப றப்ப க்கப்பட்டது. எனேவ
பம்பாய லிருந்து

தைலமைறவாக

ெசன்ைன

வந்து கப்பேலற மார்ெசல்ஸ், ெபர்லின் வழியாக
மாஸ்ேகா அைடந்தார்.

மாஸ்ேகாவ ல் கம்யூனிச

அக லத்த ன் ப ரத ந த அவைர ரய ல்ந ைலயத்த ல்
வரேவற்றார். மாஸ்ேகாவ ல் கம்யூனிஸ்ட் குடும்பம்

www.Kaniyam.com

253

FreeTamilEbooks.com

வாழ்ந்து வந்த வீட்டிலுள்ள ஒரு அைறய ல் கான்
தங்குவதற்கு ஏற்பாடு ெசய்யப்பட்டது.

ச வப்பு

ெதாழிற்சங்க காங்க ரஸ் (Red International Labour
Union) மாஸ்ேகாவ ல் நைடெபறவ ருந்து,
க ழக்குப்

ப ரிவு

அளிக்கப்பட்டது.

ெபாறுப்பு
அதன்

அத ல்

ைஹதர்கானுக்கு

தயாரிப்பு

பணிகள்

பற்ற ய கூட்டங்களில் கான் பங்கு ெகாண்டார்.
அப்ேபாது ேதாழர் பாலாபுேஷவ ச் என்பவருடன்
அற முகமானார்.
கம்யூனிஸ்ட்
கட்ச த்

1930ல் நைடெபற்ற ேசாவ யத்

கட்ச ய ன்

ேதாழர்களின்

ெசல்லப்பட்டார்.

16ஆவது

காங்க ரசுக்கு

ஆைணப்படி
மாநாட்டு

அைழத்துச்
ஆேலாசைன

கூட்டத்த லும் அவர் கலந்து ெகாண்டார்.
ேசாவ யத் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் தைலவராக
இருந்த லுசாவ்ஸ்க யுடனும் அெமரிக்க ப ரத ந த
கஸ்ஹால்

ஆக ேயாருடனும்

இந்த யாவ ல்

கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ஸ்தாபனத்ைத உருவாக்குவது
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குற த்து

வ வாத த்தார்.

அம்மாநாட்டில்

மிஸ்ரா என்ற ெபயரில் இந்த ய ெதாழிற்சங்க
காங்க ரச ன்
ேதாழர்

சார்பாக

ைஹதர்கான்

தைலைம
ேதர்வு

குழுவ ற்குத்

ெசய்யப்பட்டார்.

மாநாட்டின் ேபாது ேசாவ யத் ெதாழிற்சங்கங்களின்
ப ரத ந த

ேதாழர் ஷ்ெவர்னிக்.

இவர் ப ன்னர்

ேசாவ யத் குடியரச ன் தைலவர் ஆனார்.
ப ரத ந த

லியு - ேஷா - ச .

சீன

இவர் ப ன்னர்

மக்கள் சீன குடியரச ன் தைலவரானார்.

மற்றும்

ஏங்ெகல்ச ன் சமகாலத்தவரான ேதாழர் டாம்மான்
ஆக ேயாைரயும்

சந்த த்து

கான்

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச

சர்வேதச யம்

(ப ேராப ன்டர்னின்)

ஒருமுைற

கடும்

அக லம்

வ வாத த்தார்.

மற்றும்

வ வாதம்

ச வப்பு

கூட்டங்களில்
ேமெலழுந்தது.

இந்த யாவ ல் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ைய அைமப்பதற்கு
இவ்வ ரு

அைமப்புகளும்

ெமத்தனப்ேபாக்ைக
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கடுைமயாக

வ மர்ச த்தார்.

இந்த யாவ ல்

கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ஸ்தாபனத்ைத உருவாக்குவது
குற த்து நீங்கள் அக்கைற காட்டவ ல்ைல என்று
கான் கூற னார். இதற்கு பத லளித்து ேபசுைகய ல்
லுசாவ்ஸ்க
த ருப்ப

கடுைமயாக அமீர் ைஹதர்காைன

தாக்க னார்.

உருவாக்கப்பட
கம்யூனிஸ்ட்
எந்த

புரட்ச

ேவண்டும்,

அக லம்

வழிய ல்

இந்த யாவ ல்

மாஸ்ேகாவ லன்று.

இந்த ய

இயக்கத்துக்கு

முடியும்

என்று

உதவ

சலிப்பைடந்துவ ட்டார்கள்

என்று

ேகட்டு

லுசாவ்ஸ்க

கூற னார்.
அதற்கும்
ேவறுவழிகள்

பத லளித்த

ைஹதர்கான்

இல்ைல.

இந்த ய

கட்ச

ஊழியர்களுக்கு ெபரிய அளவ ல் பய ற்ச தந்தாக
ேவண்டும் என்று ைஹதர்கான் தனது அழுத்தமான
ேகாரிக்ைகைய முன்ைவத்தார்.
கான்

கம்யூனிஸ்ட்
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எல்லா

ந யாயமான

ஒப்புதல்

தந்தனர்

ேசாவ யத்

த ட்டங்களுக்கும்
என்பது

கம்யூனிஸ்ட்

உடேன

குற ப்ப டத்தக்கது.

கட்ச ய ன்

ெபாதுச்

ெசயலாளர் ேதாழர் லுசாவ்ஸ்க ைய சந்த த்து அமீர்
ைஹதர்கான் இந்த யாவ ற்கு ெசல்ல ேவண்டும்
என்று கூற னார். அதற்கு, கம்யூனிஸ்ட் கட்ச , கட்ச
ஸ்தாபனம்

என்பெதான்ற ல்லாமல்

உங்களால்

எைதயும் சாத க்க முடியாது. எனேவ இந்த யாவ ல்
கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ஸ்தாபனத்ைத உருவாக்குங்கள்
என்று லுசாவ்ஸ்க கூற னார். நல்ல வசத கைளயும்
ேதாழைம உணர்ச்ச ததும்பும் சுற்றுச்சார்ைபயும்
துறந்து

மாஸ்ேகாைவ

வ ட்டு

ெவளிேயறத்

துணிந்ததற்கு எனது லட்ச ய உறுத ேய காரணம்
என்று

அமீர்

ெதாழிலாளி

ைஹதர்கான்
வர்க்கம்

குற ப்ப ட்டுள்ளார்.

பற்ற ய

அற வ ருந்தும்

ஐேராப்ப ய நாடுகள் பலவற்ற ல் 1918ஆம் ஆண்டு
நைடெபற்ற வீரம்ெசற ந்த ேபாராட்டங்கள் பலமான
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கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச கள்

இல்லாத

காரணத்தால்

ேதால்வ கண்டன. ஜாரின் ரஷ்யாவ ல் மகத்தான
ேசாசலிஸ்ட்
அதற்கு

புரட்ச

ெவற்ற

ெலனினது

ெபற்றெதனில்

ேபால்ஷ்வ க்

கட்ச ேய

காரணம் என்பைத அமீர் ைஹதர்கான் நன்கு
உணர்ந்த ருந்தார்.
காைன

லுசாவ்ஸ்க ய ன் ெசாற்கள்

உறங்கவ டவ ல்ைல.

இந்த யாவ ல்

கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ைய அல்லது கட்ச

குழுைவ

உருவாக்க அைனத்து முயற்ச கைளயும் ெசய்ய
ேவண்டும்

என்ற

லட்ச ய

உறுத ேயாடுதான்

இந்த யா புறப்பட்டார்.
ெகாஞ்சம்

எழுதப்படிக்கத்

இைளஞர்கைளயும்
உழவர்

ெதாழிலாளர்கைளயும்

குடிமக்கைளயும்

ப .டி.ரணத ேவ
ெகாண்டார்.

மூலம்

ெதரிந்த

ேதடித்

ைஹதர்கான்

கம்யூனிஸ்ட் கட்ச

தருமாறு
ேகட்டுக்

ஸ்தாபனத்ைத

உருவாக்க ைஹதர்கான் இந்த யா வந்ததற்குப்
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ப ன்னால்

ஏராளமான

இைளஞர்கைள

மாஸ்ேகாவ ற்கு அனுப்ப ைவத்தார். ெதன்னிந்த ய
ெமாழிகள் தனக்கு ெதரியாெதன்றாலும், ெபரும்
நம்ப க்ைகேயாடு
கம்யூனிஸ்ட்

ெதன்னிந்த யாவ ல்

கட்ச ைய

கட்டுவதற்கு

வந்து

அரும்பாடு

பட்டார். அதற்காக பல்ேவறு அடக்குமுைறகைளயும்
ச ைறக்
1932

ெகாடுைமகைளயும்

ேம

8ஆம்

ெசய்யப்பட்டார்.
ெபற்றார்.
சரியாக

நாள்
6

ெசன்ைனய ல்

மாத

அப்ேபாது

காலம்

அரச யல்

நடத்தாதைதக்

ைகது

தண்டைன
ைகத கைள

கண்டித்து

உண்ணாவ ரதம் இருந்தார்.
உடல்ந ைல

அனுபவ த்தார்.

ெதாடர்

இதனால் அவரது

ேமாசமைடந்தது.

அப்ேபாதுதான்

அேத ச ைறய ல் இருந்த சுபாஷ் சந்த ரேபாசுடன்
ெதாடர்பு

ஏற்படுத்த க்

ேகாயமுத்தூர்,
நாச க்

ச ைறச்
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ச ைறக் ெகாடுைமகைள அனுபவ த்தார். இந்த யாபாக ஸ்தான்

ப ளைவ

அவர்

கடுைமயாக எத ர்த்தார்.
ெசன்றார்.

வ ரும்பவ ல்ைல.

1945ல் ராவல்ப ண்டிக்கு

பாக ஸ்தானில் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ைய

கட்ட முயற்ச த்தார் என்றும் பல்ேவறு சத களில்
ஈடுபட்டார்

எனவும்

பாக ஸ்தான்

மீது குற்றம் சுமத்த யது.

அரசு

அவர்

1948 முதல் 1961 வைர

மீண்டும் மீண்டும் ைகது ெசய்யப்பட்டு ச ைறக்
ெகாடுைமைய

அனுபவ த்தார்.

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச ைய கட்டுவதற்காக த யாகம் ெசய்வைதேய
தனது வாழ்க்ைகயாக அைமத்துக் ெகாண்டவர்
அமீர் ைஹதர்கான். இந்த ய துைணக் கண்டத்த ல்
கம்யூனிஸ்ட்
மிக

இயக்கம்

முக்க ய

வளர்ச்ச யைடந்ததற்கு

பங்களிப்பு

ெசய்தவராக

அமீர்

ைஹதர்கான் த கழ்ந்தார். ஒரு கம்யூனிஸ்ட் கட்ச
ஊழியன்,

தைலவன்,

எப்படி த கழ ேவண்டும்

என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டாக இந்த ய கம்யூனிஸ்ட்
www.Kaniyam.com

260

FreeTamilEbooks.com

இயக்க நூற்றாண்டு கால பயணத்த ல் தனித்து
ந ற்க றார் ேதாழர் அமீர் ைஹதர்கான்.
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23.

மாவீரன் பகத்சிங்கின்

அைமப்பில் பி.ராமமூர்த்தி ஹர்கிஷன் சிங் சுர்ஜித்
- எஸ். ஏ. ெபருமாள்
-ஜனவரி 9, 2020
காந்த ஜி மீதான நம்ப க்ைக குைறவு காங்க ரஸ்
இயக்கத்த ன் வழிமுைறகள் மீேத பகத்ச ங்க ற்கு
நம்ப க்ைக

குைறைவ

இைளஞர்கைளயும்,
-

யுவத க

மாணவ கைளயும்

எழுச்ச கரப்

ஏற்படுத்த யது.
ைளயும்

நாட்டு

ேபாரில்

மாணவ

வ டுதைலக்கான

ஈடுபடுத்த

தீரமிக்க

அைமப்பு ஒன்று உருவாக்கப்பட ேவண்டுெமன்று
அவர்

கருத னார்.
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வ வாத த்த

அவர்

“நவ

ஜவான்

பாரத்

சபா”

(இளம் வீரர் பாரத சங்கம்) என்ற ெபயரில் புத ய
அைமப்ைப உருவாக்க னார்.
உருவாக்கப்பட்ட
பகவத

இந்த

சரணும்,

பகத்ச ங்கும்

ரகச யச் சங்கமாக

சைபய ன்
ெபாதுச்

தைலவராக

ெசயலாளராக

ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.

அைமப்ப ன்
கல்லூரிய ன்

துவக்கக்
ப ராட்லா

இந்த

கூட்டம்

ேதச யக்

மண்ட

பத்த ல்

நைடெபற்றது. புரட்ச ப் ேபெராளி கர்தார் ச ங்க ன்
உருவப்படம் த றந்து ைவக்கப்பட்டது.
பகவத

சரணும்,

உைரயாற்ற னர்.
ஆயுதப்

ேபாராட்டம்

பகத்ச ங்கும்
பகத்ச ங்
மூலேம,

அதன்ப ன்

உணர்ச்ச மிகு
ேபசும்ெபாழுது

இந்த ய

நாட்டின்

வ டுதைலையப் ெபற முடியுெமன்று எடுத்துக் கூற
அதற்காக நமது உய ைரயும் த யாகம் ெசய்ேவாம்
என்றுசூளுைரத்தார்.

தனது உைரய ன் முடிவாக

‘புரட்ச ஓங்குக’ என்று அவர் உரத்து முழக்க மிட்டார்.
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உணர்ச்ச

ெவள்ளத்த ல்

சூழ்ந்த ருந்த

மக்கள்

த ரளும் அைத எத ெராலித்தது.
புத ய முழக்கங்கள்
பகத்ச ங் ேபச முடித்ததும் தனது வ ரைல கீற அத ல்
வழிந்த ரத்தத்தால் கர்தார் ச ங்க ன் படத்த லும்,
பாரத

மாதாவ ன்

படத்த லும்

த லகமிட்டார்.

கூட்டேம உணர்ச்ச மயமாக மீண்டும் இன்குலாப்
முழக்கமிட்டது.

இக்கூட்டத்த ல் ச ல முடிவுகள்

எடுத்தனர். காந்த முழங்க வந்த அரகர மகாேதவ்,
அல்லா ஹூ அக்பர், சத்ஶ்ரீஅகால் ேபான்ற மத
ேகாஷங்கைள ந றுத்துவது,
‘இன்குலாப்

ஜிந்தாபாத்’

முடிவு ெசய்யப்பட்டது.
யம்

ஒழிக’

என்ற

அதற்குப் பத லாக

ேகாஷமிடுவது

என்று

அத்துடன் ‘ஏகாத பத்த

ேகாஷமும்

ேசர்க்கப்பட்டது.

ேமலும் நவ ஜவான் பாரத் சங்க உறுப்ப னர்கள்
தங்கள்

மதச்

ச ன்னங்கைள

அணியக்கூடாது

என்றும் முடிவு ெசய்தனர். பகத்ச ங் அன்று முதல்
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தைலமுடிைய ெவட்டித் தாடிைய மழித்து முறுக்கு
மீைச, ெதாப்ப யுடன் தன்ைன மாற்ற க் ெகாண்டார்.
அவரது மீைசயும், ெதாப்ப யுடன் இைளஞர்களிடம்
ப ற்காலத்த ல் பகத்ச ங் மீைச பகத்ச ங் ெதாப்ப
என்று ப ரபலமாக யது.

மகாத்மா காந்த , த லகர்

ேபான்ற தைலவர்கேள இந்துமத உணர்வுக ைளப்
ப ரச்சாரம் ெசய்து தூண்டிவந்த அந்தக் காலத்த ல்
பகத்ச ங்கும்

அவரது

ேதாழர்களும்

தங்கள்

மத்ைதேய தூக்க ெயற ந்தது புரட்ச கரமானதுதான்.
நவ ஜவான்பாரத் சபா ெவகு வ ைரய ல் நாடு
முழுவதும் ப ரபலமானது.

குற ப்பாக பஞ்சாப்,

த ல்லி, ஐக்க ய மாகாணம் ேபான்றவற்ற ல் மிகுந்த
ெசல்வாக்குப் ெபற்றது.

பள்ளி மாணவர்கள்

கல்லூரி மாணவர்கைள அது மிகவும் ஈர்த்தது.
இந்த அைமப்பு மற்ெறாரு துைண அைமப்ைபயும்
உருவாக்க யது.

“ஜாத் பாத் ேதாடக் மண்டல்”

என்ற ெபயரில் சாத ைய ெநாறுக்கும் சைபையயும்
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துவக்க யது.

இது சாத ஒழிப்ப ற்காகவும், சமூக

சீர்த ருத்தத்த ற்காகவும் பாடுபட்டது. “நவ ஜவான்
பாரத் சபா”வ ன் ேநாக்கத்ைதயும், த ட்டத்ைதயும்
பகத் ச ங்க ன் சகேதாழர் ச வவர்மா வ வரிக்க றார்:
“இந்த

அைமப்பானது

ஒரு

வ தத்த ல்

இயக்கத்த ன் பக ரங்க ேமைடயாகும்.

புரட்ச
ெபாதுக்

கூட்டங்கள், அற க்ைககள், துண்டுப் ப ரசுரங்கள்
ஆக ய

வற்ற ன்

மூலம்

புரட்ச யாளர்களின

கருத்துக்கைளயும்

ேநாக்கங்கைளயும்

ப ரச்சாரம்

இதன்

ெசய்வேத

ெசயல்த ட்டமாகும்.
உள்ள
வறுைம,

முக்க ய

அவர்கள் உலகம் முழுவதும்

ப ரச்சைனகைள,

அதாவது

சுரண்டல்

சமத்துவ மின்ைம ேபான்றைவகைள

ஆராய்ந்து இந்த யாவ ற்கு அரச யல் சுதந்த ரத்து
டன் ெபாருளாதாரச் சுதந்த ரமும் ேதைவ என்றும்
முடிவ ற்கு வந்த ருந்தனர்.

பயாஸ்ேகாப்ப ல் -

“ச ைலடுகளின்” வழியாக அமரத் த யாக களான
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புரட்ச யாளர்களின் படங்கைளக் காட்டி வ ளக்கம்
தந்து புரட்ச இயக்கம் பற்ற ப ரச்சாரம் ெசய்வதும்,
இந்த

அைமப்ப ன்

குற க்ேகாளாக

இருந்தது.

அது, ப ரச்சாரத்த ற்கு ஒரு வலுவான சாதனமாக
வ ளங்க யது. ரகச யக் காரியங்களுக்கு வ ரிவான
களத்ைத

அைமப்பதற்கும்,

மக்களிைடேய

ஏகாத பத்த ய எத ர்ப்பு, ேதச யக் கருத்துக்கைளப்
பரப்புவதற்கும்

இந்த

அைமப்பு

ந றுவப்பட்டது.

“நவ ஜவான் பாரத் சபா”வ ன் உறுப்ப னர்களில்
இருவர்

ப ன்னாட்களில்

இயக்கத்த ன்
ஒருவர்,

இந்த ய

ப ரபலத்

மார்க்ச ஸ்ட்

தைலவர்களுள்

தைலவர்களானார்கள்.
கம்யூனிஸ்ட்

ஒருவரான

ப .ராமமூர்த்த .

கம்யூனிஸ்ட்
கட்ச ய ன்

மைறந்த

மற்ெறாருவர்

ேதாழர்

மார்க்ச ஸ்ட்

கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் ெபாதுச் ெசயலா ளரான
ேதாழர் ஹர்க ஷன் ச ங் சுர்ஜித்.
அப்ெபாழுது

காச
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ப .எஸ்.ச .

பட்ட வகுப்பு மாணவர்.

தீவ ர ேதச

பக்த மாணவரான அவர் “ஜாத ைய ெநாறுக்கும்
சைபய லும்” ெசயல்பட்டார்.

கல்லூரி இறுத த்

ேதர்வு முடிந்த அடுத்தநாள் காைலய ல் அந்ந யத்
துணிைய பக ரங்கமாக எரித்து 6 மாத கடுங்காவல்
தண்டைன ெபற்றார். மற்ெறாருவரான ஹர்க ஷன்
ச ங்

சுர்ஜித்

அச்சமயத்த ல்

பள்ளி

மாணவரா

ய ருந்தார். பகத்ச ங்க ன் வீரமும், தீரமும் அவைரக்
கவர்ந்த ழுத்தது.

பகத்ச ங்க ன் உய ர்த யாகம்

அவரது படிப்ப ற்கு முற்றுப்புள்ளி ைவத்தது. அைத
அவேர கூறுக றார்: “நான் எனது 14வது வயத ல்
நவஜான் பாரத் சபாவ ல் ேசர்ந்ேதன். பகத் ச ங்கும்
அவரது

ேதாழர்களும்

ெசயல்கள் மட்டுமின்ற

ெவளிப்படுத்த ய

வீரச்

அவர் ப ரச்சாரம் ெசய்த

வ ஞ்ஞான ேசாசலிசக் கருத்துக்களும் என்ைனக்
கவர்ந்தன…”

லாகூர்

காங்க ரஸ்

மாநாட்டில்

பூரண சுதந்த ரம் ேவண்டும் என்ற முழக்கங்கள்
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எத ெராலித்தன. நாட்டு மக்களிைடேய சட்டமறுப்பு
இயக்கம்

மிகப்பரந்தளவ ல்

ெபற்ற ருந்தது.
பகத்ச ங்க ன்

ெசல்வாக்குப்

அதற்கு

அடுத்த

உய ர்த்த யாகம்

அரங்ேகற யது.

தனிப்பட்ட முைறய ல் அந்த ந கழ்ச்ச
மிகவும்

உலுக்க வ ட்டது.

த யாகத்ைதத்
துறந்ேதன்.

ெதாடர்ந்து

வருடம்
என்ைன

அவரது

மகத்தான

நான்

படிப்ைபத்

ேதசவ டுதைலப் ேபாருக்கு என்ைன

முழுைமயாக அர்ப்பணித்ேதன்”.
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24.

வீட்டில் துவங்கிய
ேபாராட்டம்
- ப .ராமமூர்த்த
-ஜனவரி 10, 2020

காங்க ரஸ்,

காங்க ரஸ்

ேசாசலிஸ்ட்,

கம்யூனிஸ்ட்
இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்த ன் மகத்தான
தைலவர்களில்

ஒருவராகவும்

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச ய ன்

ஒருவராகவும்

இந்த ய

உறுதுைணயாய்த்
தைலவராகவும்
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புகழ்மிக்க

தைலவராகவும்

ெதாழிற்சங்கத்

ெதாழில்வளர்ச்ச க்கு

த கழ்ந்த

ச றப்புற்று
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ப .ராமமூர்த்த அவர்கள்.
முதேல

குற ப்பாக

அவர் இளைமக் காலம்

மாணவப்

பருவம்

முதேல

நாட்டின் வ டுதைலப் ேபாரிலும் மக்களின் சமத்துவ
வாழ்வுக்கான ேபாரிலும் முன்னின்றவர்.

அவர்

காங்க ரஸ் கட்ச , பகத்ச ங்க ன் நவஜவான் பாரத்
சபா, காங்க ரஸ் ேசாசலிஸ்ட் கட்ச , கம்யூனிஸ்ட்
கட்ச ஆக யவற்ற ல் தீரமுடன் ெசயல்பட்டவர். அவர்
கம்யூனிஸ்ட்டாக பரிணமித்தது பற்ற ய அவரது
கருத்துக்கள் இங்ேக தரப்படுக ன்றன.
முதலாம்
காங்க ரஸ்

உலகயுத்தத்த ற்குப்
இயக்கம்

வளர்ந்து வந்தது.
ப ரபலமைடய
அரசு

ஒரு

சட்டம்

ேநரம்.
என்ற

சட்டத்ைத ந ைறேவற்ற யது.
எந்தெவாரு

1919ல்

இயக்கமாக

காந்த அரச யல் ேமைடய ல்

ஆரம்ப த்த

ெரௗலட்

ப ரபல

ப ன்

குடிமகனும்

ப ரிட்டிஷ்
ஆள்தூக்க ச்

அச்சட்டத்த ன்கீழ்
வ சாரைணய ன்ற

ைகது ெசய்யப்பட்டு காவலில் ைவக்கப்படலாம்
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அல்லது

நாடு

கடத்தப்படலாம்.

இத்தைகய

மிருகத்தனமான சட்டத்ைத எத ர்த்து ஏப்ரல் மாதம்
6ஆம்ேதத

அவரவர்

வீட்டில்

உண்ணாவ ரதம்

இருக்கும்படியும், மாைலய ல் ெபாதுக்கூட்டத்த ல்
கலந்துெகாள்ளும்படியும் காந்த நாட்டு மக்களுக்கு
அைறகூவல் வ டுத்த ருந்தார்.

நாடு பூராவ லும்

உண்ணாவ ரதம் அனுஷ்டிக்கப்பட்டது. நானும் என்
வீட்டில் உண்ணாவ ரதம் இருந்ேதன்.
மாைல

த ருவல்லிக்ேகணி

அன்று

கடற்கைரய ல்

மிகப்ெபரிய கூட்டம் நைடெபற்றது. அக்காலத்த ல்
ஒலிெபருக்க வசத ஏற்பட்டிராததால் அந்த ெபரிய
கூட்டம் த லகர் கட்டத்த லிருந்து சுங்குவார் ெதரு
சந்த ப்புவைர 6 பகுத களாகப் ப ரிக்கப்பட்டு முதல்
கூட்டத்த ல்

ஒருவர்

ேபச யவுடன்

அேத

ேபச்சு

இதர ஆறு பகுத களிலும் ஆறு ேபச்சாளர்களால்
த ருப்ப க் கூறப்பட்டது.
13ஆம்ேதத யன்று
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நைடெபற்ற பயங்கர படுெகாைலையக் கண்டித்து
நாெடங்கும்

ெபரும்

கண்டனக்

கூட்டங்கள்

நைடெபற்றன. த ருவல்லிக்ேகணி கடற்கைரய ல்
நைடெபற்ற மாெபரும் கண்டன ெபாதுக்கூட்டத்த ல்
நானும் கலந்து ெகாண்ேடன்.
வீட்டிேல ஒரு ேபாராட்டம்
அன்னிய
ெசய்ய

துணிகைளப்

ேவண்டுெமன்று

கட்டைளக்க ணங்க,
ெகாடுத்த ருந்த
மறுத்ேதன்.
வீட்டில்

காந்த ஜி

வ டுத்த

எனக்கு

வாங்க க்

வீட்டில்

அந்ந யத்

துணிகைள

உடுத்த

கதர்த்துணி வாங்க க்ெகாடுக்கும்படி

அடம்ப டித்ேதன்.

மறுத்துவ ட்டார்.
இருந்ததால்
அவருக்கு

பக ஷ்காரம்

என்

அவர் அரசாங்க ஊழியராக

கதர்கட்டுவத ல்
உண்டு.

ேகாரிக்ைகைய
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அண்ணன்

மிகுந்த

பயம்

எனேவ

என்னுைடய

அைடவதற்காக,

பள்ளிக்குச்
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ெசல்ல மறுத்து வீட்டிேலேய ேகாவணத்ைத மட்டும்
கட்டிக்ெகாண்டு உட்கார்ந்துெகாண்ேடன். இரண்டு
நாட்களுக்குப் ப ன் என் அண்ணன் கதர்த்துணி
வாங்க த்தர சம்மத த்தார்.

அதன் ப ன் தான்

பள்ளிக்குச் ெசன்ேறன்.
ேநருவ ன் பள்ளிய ல்
சுயராஜ்யக்
1923ஆம்

கட்ச

ஆண்டு

மாநகராட்ச த்

உருவானதும்

நைடெபற்ற

ேதர்தலில்,

ெதாகுத ய ல்,

ெசன்ைன

த ருவல்லிக்ேகணி

அக்கட்ச ய ன்

சார்பாக

எஸ்.சத்த யமூர்த்த ேபாட்டிய ட்டார்.

அவருைடய

வீடு
அவர்

புரைசவாக்கத்த லிருந்தெதன்றாலும்,
த ருவல்லிக்ேகணி

ேபாட்டிய ட்டார்.
ேவைலகளில்

நான்
தீவ ரமாகப்

அப்ெபாழுதுதான்
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அவருைடய
பங்கு

முதல்
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காமராைஜச் சந்த த்ேதன்.
ேசர்ந்த ருந்த
ேதர்தல்

சுயராஜ்யக் கட்ச ய ல்

காமராஜ்,

சத்த யமூர்த்த ய ன்

ேவைலக்காக

வந்த ருந்தார்.

த ருவல்லிக்ேகணிக்கு
நாங்களிருவரும்

ெநருங்க ய

நண்பர்களாேனாம்.

ேநரத்த ல்தான்

ேதர்தலில்

அேத

சத்த யமூர்த்த ேயாடும்,

என்.சீனிவாச
ெநருங்க ய

மிக

அய்யங்காேராடும்
ெதாடர்ேபற்பட்டது.
சத்த யமூர்த்த

எனக்கு
அந்தத்

ெவற்ற யைடந்தார்.

சத்த யமூர்த்த ய ன் ேதர்தல் சமயத்த ல் ஹ ந்து
உயர்ந ைலப்பள்ளிய ல்

ஐந்தாவது

படிவத்த ல்

படித்துக் ெகாண்டிருந்ேதன். ேதர்தல் முடிந்த ப ன்,
அந்தப் பள்ளிப்படிப்ப ன் மீது எனக்கு ஒரு வைக
புரியாத ஒரு ெவறுப்ேபற்பட்டது.
அலகாபாத்த லிருந்த

அச்சமயத்த ல்

ேதச யப்

பள்ளிைய

புருேஷாத்தம தாஸ் தாண்டனும்,

ஜவஹர்லால்

ேநருவும்

நடத்த க்
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ெகாண்டிருந்தார்கள்.
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அப்பள்ளிய ல்

ேசர

ேவண்டுெமன்று

ெசய்து

ைகய லிருந்த

டிக்ெகட்

இல்லாமல்,

ெதரிவ க்காமல்

ச ற து

முடிவு

பணத்துடன்,

வீட்டில்

யாருக்கும்

புறப்பட்டுவ ட்ேடன்.

டிக்ெகட்

இல்லாததால் பல இடங்களில் இறக்க வ ட்டார்கள்.
ஒன்ற லிருந்து
மாற

மற்ெறாரு

அலகாபாத்துக்கு

அலகாபாத்ைத

ரய லுக்கு
ேபாய்ச்

வந்தைடந்தவுடன்

மாற

ேசர்ந்ேதன்.
ேலாகாகஞ்ச்

என்றைழக்கப்படும் “இரும்புப் ேபட்ைடய லிருந்த”
ேதச யப்

பள்ளிையத்

ேதடி

வந்தைடந்ேதன்.

என்ைனச்

ேசர்த்து

ெகாண்டார்கள்.

பள்ளிய ல்
15

மாணவர்கள்

வந்தார்கள்.

மட்டுேம

அப்ெபாழுது

ஏெனன்றால் ேதச யப் பள்ளிகள்

ஆங்க ேலய அரசுக்கு எத ரானது.
தைலவர்கள்

கூட

தங்கள்

அப்பள்ளிக்கு அனுப்புவத ல்ைல.
நடத்த

படித்து

வந்த
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காங்க ரஸ்
ப ள்ைளகைள
அப்பள்ளிைய

புருேஷாத்தமதாஸ்தாண்டனும்,
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ஜவஹர்லால்ேநருவும் அடிக்கடி வந்து பல்ேவறு
வ ஷயங்கைளக் குற த்து ப ரசங்கம் ெசய்வார்கள்.
ேநரு மீது எனக்கு மிகுந்த அப மானம் உண்டு.
அங்க ருந்த

மாணவர்களிேலேய

நான்தான்

வயத ல் மிகவும் ச ற யவன் என்பேதாடு, நாட்டின்
அரச யலில்

எனக்க ருந்த

ஆர்வத்ைதக்

கண்டு

ேநருவுக்கு என் மீது ப ரியம் உண்டு.

ஒவ்ெவாரு

ஞாய ற்றுக்க ழைமயும்

இல்லமான

ஆனந்த

அவருைடய

பவனுக்கு,

உணவருந்த

வரும்படி

கூப்ப டுவார்.
சல

மாதங்கள்

மாணவர்கள்

கழித்து

ஒவ்ெவாருவராக

ெவளிேயற வ ட்டார்கள்.
மாதத்த ல்

நானும்,

அங்க ருந்த

பள்ளிையவ ட்டு

கைடச ய ல் 1925 ஏப்ரல்
மற்ெறாரு

மாணவனுேம

மிஞ்ச ேனாம். இனி ேமலும் அங்ேக தங்க ய ருப்பது
பயனற்றது

என்று

தாண்டனிடமும்
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என்

தீர்மானித்துேநருவ டமும்,
முடிைவக்
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ேநர
ஏப்ரல்
வந்து

வாங்க க்
மாதத்த ல்
ேசர்ந்ேதன்.

த ட்டினார்கள்.

ெகாடுத்த

டிக்ெகட்ேடாடு,

ெசன்ைனக்கு
என்
அேத

த ரும்ப

வீட்டில்

என்ைனத்

ஆண்டில்

ஹ ந்து

உயர்ந ைலப் பள்ளிய ல் த ரும்பவும் ஐந்தாவது
படிவத்த ல் ேசர்ந்து படிக்க ஆரம்ப த்ேதன்.
உயர்ந ைலப்பள்ளி

படிப்ப ல்

இரண்டு

காலம் ப ன்னுக்குத் தள்ளப்பட்டது.

என்
வருட

என்னுடன்

பள்ளிய ல் படித்தவர்களில் குற ப்ப டத்தக்கவர்கள்
எஸ்.ஆர்.ைகவார் (ப ன்னாளில் தமிழக அரச ன்
ப ரதம

காரியதரிச யாக

ராகேவந்த ரராவ்,
எஸ்.சந்த ரேசகரன்,

பணியாற்ற யவர்)

வ ண்ெவளிய யல்
(இவர்

ந புணர்

சர்.ச .வ .ராமனின்

சேகாதரர் ச .எஸ்.அய்யரின் மகன்) ேவ.பா.ேகாபால்,
ப ரபல கர்நாடக இைச வ த்வானாக வ ளங்க ய
ஜி.என்.பாலசுப்ப ரமணியம் முதலியவர்கள்.
வாலிபர் கழகம்
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1925ஆம்
வாலிபர்

ஆண்டில்

கழகத்ைத

என்னுடன்

ெசன்ைன

நகரில்,

ஆரம்ப த்ேதாம்.

அத ல்

ேசர்ந்த ருந்தவர்களில்

ச லர்

ேக.எஸ்.ேகாபாலக ருஷ்ணன் (த ைரப்பட ைடரக்டர்),
வ .ேக.ேசஷக ரி,
ஆங்க ேலய
மத்த ய ல்

எஸ்.எம்.பாச ல்

எத ர்ப்பு

உணர்ைவ

உருவாக்கவும்,

முதலிேயார்,
வாலிபர்கள்

அவர்கைள

ேதச ய

எண்ணங் ெகாண்டவர்களாக மாற்றவும் ஒரு பரந்த
வாலிபர் இயக்கத்ைத உருவாக்கவும் இந்தக் கழகம்
பணியாற்ற யது.
கங்ைக

நத ய ல்

40

படகுகளில்

ைசமன்

கமிஷைன எத ர்த்துப் ேபாராட்டம் - ப .ராமமூர்த்த
-ஜனவரி 11, 2020
காங்க ரஸ்,

காங்க ரஸ்

ேசாசலிஸ்ட்,

கம்யூனிஸ்ட் 2
1926ஆம்
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ஆண்டு
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இறுத

வகுப்புத்

ேதர்வ ல்

மத ப்ெபண்களுடன்

மிக

அத கமான

ேதர்வைடந்து

மாந லக்

கல்லூரிய ல் ேசர்ந்ேதன்.

கல்லூரிய ல் நான்

ேசர்ந்து

காலத்த ற்குள்ளாக

மூன்று

மாத

ேதர்தல்கள் நைடெபறவ ருந்தன.

அக்காலத்த ல்

நைடெபற்ற ேதர்தல்களில் ேவாட்டளிக்கும் உரிைம
அைனவருக்கும்
உள்ளவர்களுக்கு
இருந்தது.

க ைடயாது.
மட்டுேம
அந்த

ெசாத்துரிைம
அந்த

உரிைம

ந ைலைமய லும்

நீத க்

கட்ச ைய வ ட அத களவு இடங்கள் ‘சுயராஜ்யக்
கட்ச ’க்கு

க ைடத்தது.

ெபாறுப்ைப
கட்ச

ஆனால்

ஏற்பத ல்ைல

முடிவுக்க ணங்க,

என்ற

அைமச்சர்
சுயராஜ்யக்

அவர்கள் அைமச்சரைவ

அைமக்கவ ல்ைல. இந்தத் ேதர்தலில் சுயராஜ்யக்
கட்ச ய ன்

ெவற்ற க்காக

நான்

தீவ ரமாக

உைழத்ேதன்.
ேதர்தல்

முடிந்தவுடன்,
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ப ரின்ச பால்,

ைபசன்

என்ைனக்

கூப்ப ட்டுக்

கண்டித்தார்.

‘இனிேமல் இம்மாத ரி அரச யல்

நடவடிக்ைகய ல் ஈடுபட்டால் இக்கல்லூரிையவ ட்டு
ெவளிேயற்றுவேதாடு ேவெறந்தக் கல்லூரிய லும்
நீ

ேசர

என்று

முடியாத

படி

எச்சரித்தார்.

ெசய்துவ டுேவன்

இது

எனக்கு

மிகுந்த

ெவறுப்ைப

அளித்தது.

இந்த

ெகாடுத்த

ஒரு

காலத்த ற்குள்ளாக,

எனக்கு

வார

எச்சரிக்ைக

தகுத ய னடிப்பைடய ல்

உபகாரச் சம்பளம் க ைடத்தது.

அரசாங்க

ஆதலால் நான்

கல்லூரிய ல் ேசரும் ெபாழுது ெசலுத்த ய, முதல்
மூன்று

மாத

காலத்து

முப்பத்த ரண்ைட
அந்தப்

பணம்

இந்தக்
முடிவு

கட்டணமான

எனக்கு
ைகய ல்

ெசய்ேதன்.

ெபௗதீகப்

இனிேமல்

படிக்கக்கூடாெதன்று
ைகய லிருந்த

புத்தகங்கைள

www.Kaniyam.com

த ருப்ப யளித்தார்கள்.
வந்தவுடன்

கல்லூரிய ல்

ரூபாய்
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ெகாண்டுேபாய்

வ ற்றுவ ட்டு

அத ல்

க ைடத்த

எட்டு ரூபாய் பணத்துடன் ெமாத்தம் நாற்பது ரூபாய்
ைகய ருப்புடன்

காச

நகரத்த ற்கு

(ெபனாரஸ்)

டிக்ெகட்டில்லாமல், வீட்டில் யாருக்கும் ெதரியாமல்
புறப்பட்டுவ ட்ேடன்.

டிக்ெகட் இல்லாததால் பல

ரய ல் ந ைலயங்களில் வண்டிய லிருந்து ெவளிேய
அனுப்ப னார்கள்.

அடுத்து வரும் ரய ல்களில்

நுைழந்து, ச ல நாட்களில் காச நகரத்த ற்கு வந்து
ேசர்ந்ேதன்.
காச சர்வகலாசாைலய ல்…
காச

நகரத்த ல்

அப்ெபாழுது

ப ரபல

ேதசபக்தரான பண்டித மதன் ேமாகன் மாளவ யா,
ெபனாரஸ்
நடத்த

ஹ ந்து

வந்தார்.

மாணவர்களின்
அது.

எனேவ
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சர்வகலா
ேதச ய

சாைலைய

எண்ணங்ெகாண்ட

புகலிடமாக

இருந்தது

ரய ல்ந ைலயத்த லிருந்து
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ேநராக

சர்வ

கலா

சாைலக்குச்

ெசன்று

பண்டித

மதன்

ேமாகன்

மாளவ யாைவச்

சந்த த்து

நடந்த

வ பரங்கள்

அைனத்ைதயும்

கூற ,

என்ைனயும்,

ேசர்த்துக்

சர்வகலா

ெகாள்ளும்படி

ெசன்ைனய லிருந்து
கல்லூரிய லிருந்து
சர்டிப ேகட்
நான்

கூட

மன்றாடிேனன்.

ெசல்லும்
என்னுைடய
இல்லாது

கூற ய

சாைலய ல்
ெபாழுது
எஸ்எஸ்எல்ச

ெசன்ற ருந்ேதன்.

வ பரங்களைனத்ைதயும்

ெபாறுைமயுடன் ேகட்ட மாளவ யா நான் ேதச ய
மனப்பான்ைமயுள்ளவன் என்று த ருப்த யைடந்து,
இரண்டாமாண்டு
எஸ்எஸ்எல்ச

இறுத க்குள்
சர்டிப ேகட்ைட

என்னுைடய
ெகாடுத்தால்

ேபாதுெமன்று கூற என் மீது அனுதாபங்ெகாண்டு
இண்டர்

மீடியட்

ெகாள்ளும்படி
சாப்பாட்டுச்

வ ஞ்ஞான

அனுமத த்தார்.

ெசலவுக்காக
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வகுப்ப ல்
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பனிெரண்டு
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ரூபாய்

உபகார

ஹாஸ்டலில்

சம்பளத்ைதயும்

தங்க ய ருக்கவும்

வழங்க னார்.
அனுமத த்தார்.

என் குடும்பத்த னர் த டீெரன்று நான் காணாமற்
ேபானைதக்

கண்டு

அத ர்ச்ச யைடந்து

இடங்களிலும் ேதடிய ருக்க றார்கள்.
சங்கராச்சாரியாரிடம்
வருேவனா

ேபாய்

என்ெறல்லாம்

பல

காஞ்ச புரம்

நான்

த ரும்ப

ேகட்டிருக்க றார்கள்.

ஒன்றைர வருட காலத்த ற்குப்ப ன் என்னுைடய
எஸ்எஸ்எல்ச சர்டிப ேகட்ைட வாங்க அனுப்பும்படி
நான் காச ய லிருந்து கடிதம் எழுத ய ப ன்புதான்
என்ைனப்

பற்ற ய

வ பரங்கள்

அவர்களுக்கு

ெதரியவந்தது.
ைசமன் கமிஷன் வருைக
இந்த

சமயத்த ல்

சம்பவத்ைத

இங்ேக

காந்த ஜி

நடந்த
குற ப்ப ட

ஒத்துைழயாைம

www.Kaniyam.com

286

ஒரு

முக்க ய

வ ரும்புக ேறன்.
இயக்கத்ைத
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ந றுத்த யப ன், இந்த ய அரச யலில் ஒரு ேதக்கம்
ஏற்பட்டது.

பல

இடங்களில்

பயங்கரவாத

இயக்கம் ேதான்ற ஆரம்ப த்தது.

மறுபுறத்த ல்

ஆங்க ேலய அரசு ஏழு ெவள்ைளக்காரர்கைளக்
ெகாண்டதும்

ைசமன்

என்பவரால்

தைலைம

தாங்கப் ெபற்றதுமான ஒரு அரசாங்க கமிஷைன
இந்த யாவ ற்கு
கமிஷன்
அந்தக்

அனுப்ப யது.

என்ற

ெபயரில்

அைழக்கப்பட்ட

இந்த யா

சுயாட்ச க்கு

எவ்வளவு

தகுத ெபற்றுள்ளது;

எவ்வளவு

உரிைமகள்

இந்த யர்களிடம்

ேவண்டும்
அரசுக்கு

கமிஷன்

ைசமன்

என்பைத
ஒரு

அனுப்பப்பட்டது.
கமிஷைன
வ டுத்தது.

ஒப்பைடக்கப்பட

வ சாரித்து,

அற க்ைக

ஆங்க ேலய

சமர்ப்ப ப்பதற்காக

காங்க ரஸ்

புறக்கணிக்கும்படி

கட்ச

இந்தக்

அைறகூவல்

ஆனால் காங்க ரஸ் மிதவாத களும்,

நீத க்கட்ச ய னரும்
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ஒத்துைழத்து சாட்ச யம் கூற னார்கள்.
ைசமன் கமிஷன் வ ஜயம் ெசய்த நகரங்களில்
எல்லாம்

அைத

எத ர்த்து

ஆர்ப்பாட்டங்களும்
இடங்களில்
தைலைம
வல்லப

நைடெபற்றன.

ேபாலீஸ்

லக்ேனாவ ல்

தடியடி

இந்த

பந்தும்

இதர

ேகாவ ந்த

ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களும்

தடியடிக்குள்ளானார்கள்.
உத்தரப்ப ரேதச

சுயராஜ்யக்

கட்ச ய ன்

லாகூரில்

நைடெபற்ற

ெகாண்டவர்கள்

ப ரேயாகம் நடந்தது.
தைலைம

நைடெபற்றது.

பண்டித

அப்ெபாழுது,

பங்கு

பல

ஆர்ப்பாட்டத்த ற்கு

வக த்த

கடுைமயான

ஹர்த்தால்களும்,

வக த்த
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சட்டமன்றத்த ல்

தைலவராய ருந்தார்.
ஆர்ப்பாட்டத்த ல்

மீது

பலத்த

தடியடிப்

அந்த ஆர்ப்பாட்டத்த ற்கு

லாலா

காயத்த ற்குள்ளானார்.
மாண்டார்.

அவர்

லஜபத ராய்
அதனால்

இந்தச்
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மாணவர்களாக ய

எங்கள்

மத்த ய ல்

ஆத்த ரத்ைத உண்டாக்க ய ருந்தது.
காச

ெபரும்

அப்ெபாழுது

நகரத்த ற்கும் ைசமன் கமிஷன் வ ஜயம்

ெசய்வதாய ருந்தது.

எனேவ

நாங்களும்

ஆர்ப்பாட்டம்

ெபரும்

த ட்டமிட்ேடாம்.

அதற்ெகத ராக
நடத்தத்

எங்களது த ட்டத்ைதத் ெதரிந்து

ெகாண்ட அரசாங்கம்,

அைதத் தவ ர்ப்பதற்காக,

ைசமன் கமிஷன் குழுவ னர் தங்குவதாய ருந்த
இடமான
கங்ைக

ராம்நகர்
நத ய ல்

மாளிைகக்கு
படகுகள்

ெசல்லத் த ட்டமிட்டது.
40

படகுகைள

அவர்கைள

மூலம்

ெகாண்டு

இைதயற ந்த நாங்கள்

வாடைகக்கு

அமர்த்த

ைசமன்

கமிஷன் ெசன்ற படகுகளுக்குப் ப ன் எங்களது
படகுகைளச் ெசலுத்த ‘ைசமேன த ரும்ப ப் ேபா’
என்ற ேகாஷத்ைதயும், ஆங்க ல அரசுக்ெகத ரான
ேகாஷங்கைளயும்

முழக்க ,

ராம்நகர்

மாளிைக

வைர ைசமன் கமிஷைன துரத்த ச் ெசன்ேறாம்.
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இந்த

ஆர்ப்பாட்டத்ைத

உருவாக்குவத ல்

மாணவர்களிைடேய

நான்

குற ப்ப டத்தக்க

பங்காற்ற ேனன்.
ஜாத ஒழிப்பு சைப
1927ம்

ஆண்டு

தைலைமய ல்
காங்க ரஸ்

டாக்டர்

எம்.ஏ.அன்சாரி

ெசன்ைனய ல்
மாநாடு

நைடெபற்ற

“பூரண

சுயராஜ்யம்”

ேவண்டுெமன்ற தீர்மானத்ைத ந ைறேவற்ற யது.
இந்த மாநாட்டின் முடிவுகள் நாட்டு மக்களிைடேய
ஒரு புத்துணர்ச்ச ைய உண்டாக்க னாலும், அந்த
லட்ச யத்ைத அைடவதற்காக காங்க ரஸ் கட்ச க்கு
எவ்வ த ேவைலத் த ட்டேமா, ெசயல் முைறேயா
இருக்கவ ல்ைல.
மட்டுேம

சாதாரண

நைடெபற்றன.

பயங்கரவாதக்

ஆர்ப்பாட்டங்கள்

இதன்

ெகாள்ைககளால்

காரணமாக
ஈர்க்கப்பட்ட

இைளஞர்கைளக் ெகாண்ட வாலிபர் குழுக்கள்
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பல

ேதான்றலாய ன.

சபா’

என்ற

‘நவ

ெபயரில்

ஜவான்

வாலிபர்

இயக்கத்த ன்

ெவகுஜன அைமப்பு ஒன்று ேதான்ற யது.
சபாவ ன்
ச லர்

உறுப்ப னர்களில்

ேசர்ந்து

பாரத்
இந்த

முக்க யமான

‘இந்துஸ்தான்

குடியரசுப்பைட’

என்ற ரகச ய இயக்கத்ைத உருவாக்க னார்கள்.
இந்தக்

குடியரசுப்

இந்த

இயக்கத்ைத

பைடையச்

ேசர்ந்தவர்கள்

நடத்த

ேதைவயான

பணத்த ற்காக பல இடங்களில் அரசாங்க உப கஜானாக்கைள ெகாள்ைளயடித்தார்கள். காேகாரி
என்ற

இடத்த ல்

ரய லில்

ெகாள்ைளயடிக்கப்பட்டது.

அரசாங்க
காச

கஜானா
நகரத்த ல்

நவஜவான் பாரத் சைபய ன் உறுப்ப னராக நான்
தீவ ரப் பங்காற்ற ேனன்.

அத்ேதாடு ‘ஜாத் பாத்,

ேதாடக் மண்டல்’ என்ற ஜாத ைய ெநாறுக்கும்
சைபைய நவ்ஜவான் பாரத் சபா ஆரம்ப த்தது. இது
ஜாத ைய ஒழிப்பதற்காக பாடுபட்டது.
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வாலிபர் குழுக்கள் ஆகர்ஷ க்கப்பட்டன.
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25. ஆழம் பார்த்த அமீர்
ைஹதர் கான்
- ப .ராமமூர்த்த
-ஜனவரி 12, 2020
1930 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் ஆரம்ப த்த
சட்டமறுப்பு

இயக்கம்,

குற ப்பாக

உப்புச்

சத்யாக ரகமும், அந்ந யத் துணிகள் பக ஷ்காரமும்
இந்த யா முழுவதும் நைடெபற்று வந்தது.
மாதம்

என்னுைடய

ேதர்ைவ

இறுத யாண்டு

(ப .எஸ்.ஸி)

எழுத

முடித்த

ஏப்ரல்

கல்லூரி
அடுத்த

நாேள நான் சட்டமறுப்பு இயக்கத்த ல் ஈடுபட்ேடன்.
காச

நகரில்

ஸ்தலத்த ல்

ேகாேதலியா

அங்கு

என்ற

கூடிய ருந்த

அந்ந யத் துணிைய எரித்ேதன்.
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ெசய்யப்பட்டு

6

மாத

வ த க்கப்ெபற்று

கடுங்காவல்

தண்டைன

பரூக்காபாத்த லிருந்த

ச ைறக்கு அனுப்பப்பட்ேடன்.

பேதகர்

தண்டைனக் காலம்

முடிந்து ெசன்ைனக்குத் த ரும்ப ேனன்.
ெசன்ைனய ல்
தைலைமய ல்

அப்ெபாழுது

டி.ப ரகாசத்த ன்

உப்புச்சத்யாக ரக

நடந்துவந்தது.

ப ரகாசம்

துர்க்காபாய்

(ேதஷ்முக்)

இயக்கம்

ைகதான

ப ன்

தைலைமய லும்,

அவர் ைகதான ப ன் இன்னும் பல காங்க ரஸ்
தைலவர்கள்

தைலைமய லும்

சத்யாக்க ரஹம்

நடந்து ேபாராட்டம் ஒரு ேதக்க ந ைலய ல் இருந்தது.
எனேவ

இயக்கத்ைத

ச ைறய லிருந்து
ஊழியர்களுடனும்
கணபத

மீண்டும்

த ரும்ப ய

உய ர்ப்ப க்க,

சல

குற ப்பாக

காங்க ரஸ்

ஶ்ரீபாத

சங்கர்,

முதலிேயாருடன் ேசர்ந்த பாடுபட்ேடன்,

இயக்கத்ைத மீண்டும் துவக்க ேனாம்.

அப்ேபாது

நாங்கள் ெவளிமாவட்டங்களிலிருந்து இயக்கத்த ல்
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ேசரும்படி

பல

அவர்கைளச்
அந்ந யத்

ெசன்ைனக்குக்

துணிக்கைட

ஆரம்ப த்து

மற யல்

மதுைர

அப்ெபாழுது
ேதைவப்பட்ட

ெஷரீப்ப ன்

மாமாவும்,

ஏெஜண்டுமான

ேஷக்

முதலானவர்களுைடய
ஆண்டு

முகமது
க ைடத்தது.

-

இர்வ ன்

ச ைறய லிருந்தவர்கள்

வ டுதைல ெசய்யப்பட்டனர்.
பற்ற

“சுதந்த ரச் சங்கு”
சல

இங்ேக

கூற

நாள்

காங்க ரஸ்காரரான
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கப்பல்

ெதாடர்ப னால்

காந்த

ஒப்பந்தத்ைதெயாட்டி
பத்த ரிைகையப்

ராம்னாத்

டி.வ .சுந்தரமய்யங்கார்,

இயக்கத்த ற்கு ரகச ய பண உதவ
1931ஆம்

வந்து

இயக்கத்ைத

ெசன்ைனய லிருந்த

ேகாயங்கா,

ராவுத்தர்

ெகாண்டு

நடத்துவதற்கு

பணத்த ற்கு,

கம்ெபனி

ஊக்குவ த்து

நடத்த ேனாம்.

இயக்கத்ைத

ஹாஜா

வாலிபர்கைள

வ பரங்கைள

வ ரும்புக ன்ேறன்.
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இப்பத்த ரிைகைய

நடத்த

வந்தார்.

அவர்

காந்த ஜிய ன் நூல்கைள ெவளிய டும் உரிைமைய
வாங்க ,

பல ஆண்டுகள் ெவளிய ட்டு வந்தார்.

1930ஆம்

ஆண்டின்

சட்டமறுப்பு

ஆரம்பமானவுடேனேய

“

இயக்கம்

சுதந்த ரச்

சங்கு”

பத்த ரிைகைய காலணா வ ைலய ல் (இன்ைறய
கணக்க ல் 2 நயா ைபசா) ெடம்மி ைசச ல் நாலு
பக்கத்த ல்

ெவளிய ட்டு

வந்தார்.

ெசய்த கள்

இருக்காது. வ டுதைலப் ேபாராட்டத்ைத ஆதரித்து
வ றுவ றுப்பான கட்டுைரகள் இப்பத்த ரிைகய ல்
ெவளியாகும்.
நான்

நடத்த

வந்த

இந்த

வகுப்புகளில்

மாணவர்கைள,

தட்ச ணபாரத்

பய ன்று

வந்த

ஹ ந்த

ப ரச்சார

வந்த

இரண்டாம்

ேநரடியாக

சைப,
ந ைல

அவர்கள்
ேதர்வுக்கு

அனுப்ப வ டுவார்கள்.

மாணவர்களின்
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தரம்

அத கமாய ருந்ததால்

முதல்

கட்ட

ேதர்வான ‘ப ராத்மிக்’ குக்கு அனுப்புவத ல்ைல.
இத்ேதர்வுகளில்

மிகப்

ெபரும்பான்ைமயான

மாணவர்கள் ெபருவாரியான மத ப்ெபண்களுடன்
ெவற்ற யைடந்தார்கள். அதனால் 1931ஆம் ஆண்டு
‘ தமிழ்நாட்டில் ’ ச றந்த ஹ ந்த ப ரச்சாரகர் என்ற
நற்சாட்ச ப் பத்த ரத்ைத காந்த ஜி எனக்கு தட்ச ண
பாரத்

இந்த

ப ரச்சார

ைவத்த ருந்தார்.

சைப

மூலம்

அனுப்ப

அப்ெபாழுது தட்ச ண பாரத்

சபா ந ர்வாகஸ்தர்களாக இருந்த ஹரிகர சர்மா,
ேமாட்டூரி
மற்றும்

சத்ய
பல

நாராயண
இந்த ப்

முதலிேயாருடனும்

ப ரச்சாரகர்களுடனும்

ெநருங்க யெதாடர்ேபற்பட்டது.
மற யலுக்கு உதவ ய சக ஊழியர்கள்
1932ஆம் ஆண்டில் லண்டனில் நைடெபற்ற
வட்டேமைஜ

மாநாடு
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காந்த ஜி,

ேநரு,

முதலிய

கான்அப்துல

காங்க ரஸ்

கபார்கான்

தைலவர்கள்

ைகது

ெசய்யப்பட்டனர். இைதத்ெதாடர்ந்து இரண்டாவது
சத்யாக ரஹப்

ேபாராட்டம்

ெசன்ைனய ல்

ஆரம்ப த்தது.

சத்யாக ரஹப்

ேபாராட்டத்ைத

நடத்தும் ெபாறுப்ைப, மாவட்டக்காங்க ரஸ் கமிட்டி
ஜகன்னாத்தாஸிடமும், என்னிடமும் ஒப்பைடத்தது.
ேபாராட்டத்ைத

நடத்துவதற்காக

ேவைலைய ராஜினாமா ெசய்ேதன்.
என்னுடன்

ேவைலெசய்த

என்னுைடய

இதர

ேமலத காரிகள்

ஏற்பாடு ெசய்தனர்.

என்னுைடய
ஆனால்
ஊழியர்கள்,

ஆக ேயார்

ஒரு

என்னுைடய ராஜினாமா

கடிதத்ைத ேதத ய டாமல், என் ேமலத காரியான
ஆடிட்டர்

நடராஜனிடம்

நான்

ைகதானால்

முந்த ய

ேதத ய ட்டு

நான்

ெகாடுக்கும்படியும்,
அந்த

ஏற்கப்பட்டுவ டுெமன்றும்,

ைகதாகவ ல்ைலெயன்றால்
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அலுவலகத்த ற்கு வந்து ைகெயழுத்த ட்டுவ ட்டுப்
ேபாகும்படியும்

கூற

அவ்வாேற

ஏற்பாடும்

ெசய்தனர்.
சீனிவாசராவுடன் ெதாடர்பு
ேபாராட்டக்காலத்த ல்
முக்க யமான

ேவைல

ெதாண்டர்கைளத்
அவர்கள்

என்னுைடய
மற யல்

ெசய்வதற்கு

ேதர்ந்ெதடுப்பது,

உணவ ற்குப்

பணம்

அன்றாடம்
ெகாடுப்பது,

அவர்கைள ரகச யமாகச் சந்த த்துத் த ட்டமிடுவது
ேபான்றைவகள், அந்நாட்களில் அேனகமாக நான்
த ருவல்லிக்ேகணிய லிருந்த

ஜகன்னாத

வீட்டில் தான் தங்குவது வழக்கம்.
வீட்டிற்குப் ேபாவத ல்ைல.

என்னுைடய

ஜகன்னாத தாஸின்

குடும்பத்த னருக்கு தமிழ் ெதரியாது.
மட்டும்தான்
ேவண்டிய

ெதரியும்.
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கற்றுக்ெகாண்ேடன்.

இச்சமயத்த ல்தான்

ப .சீனிவாசராவுடன்

ெதாடர்ேபற்பட்டது.

இப்ேபாராட்டக்காலத்த ல்
காங்க ரஸ்

கமிட்டிய ன்

மாந லங்களில்
ெசல்ல

அக ல

இந்த ய

சார்பாக

பல்ேவறு

இயக்கத்ைத

ெஜயப்ப ரகாஷ்

நடத்த ச்
நாராயணன்

ந யமிக்கப்பட்டிருந்தார்.

அவரும்

தைலமைறவாகேவ ெசன்ைனக்கு வந்த ருந்தார்.
நான்

இருக்கும்ெபாழுது

வந்த ருந்தார்.

மும்முைற

அவர்

அச்சமயத்த ல் தான் அவருடன்

எனக்கு ெதாடர்ேபற்பட்டது.

ச ற து காலத்த ற்கு

முன்புதான் தன் பட்டப்படிப்ைப அெமரிக்காவ ல்
முடித்துவ ட்டு
இந்த யாவ ற்குத்

ெஜயப்ப ரகாஷ்

நாராயணன்

த ரும்ப ய ருந்தார்.

இேத

ேநரத்த ல்தான் ெதன்னிந்த யாவ ல் கம்யூனிஸ்ட்
கட்ச ைய

அைமப்பதற்காக

தைலமைறவாக

வந்த அமீர் ைஹதர்காைனச் சந்த க்கும் வாய்ப்பு
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எனக்குக் க ைடத்தது.
அமீர்கானின் ேயாசைன
அமீர்

ைஹதர்கான்

சம்பந்தப்பட்டவர்,
ைகதாகாமல்

,

மீரட்

சத

ஆனால்

தப்ப வ ட்டவர்.

வழக்க ல்

அத லிருந்து
அவர்

முதலில்

என்ைனச் சந்த த்த ெபாழுெதல்லாம் கம்யூனிசம்
பற்ற

எதுவும்

கம்யூனிஸ்ட்
என்னுடன்
ஆழம்

ேபசவ ல்ைல.
என்றும்

அவர்

எனக்குத்

ேபச யெபாழுெதல்லாம்

பார்த்தார்.

ெதாழிலாளி

ஒரு

ெதரியாது.
என்ைன
வர்க்கம்

பங்ெகடுக்காமல் சத்யாக ரஹப் ேபாராட்டத்த னால்
ஒன்றும் பயன் ஏற்படாது என்ற ேயாசைனையக்
கூற யேதாடு

வ வாதம்

கம்யூனிஸ்ட்

ஆக்கலாமா

பரிேசாதைன
அமீர்

என்ைன

என்ற

ஆரம்பப்

ேவைலகளில்

ைஹதர்கான்.
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நாராயணனிடம்

அமீர்

ைஹதர்கான்

ேயாசைனையக் கூற ேனன்.
ஏற்றுக்ெகாண்டார்.

கூற ய

அவரும் அைத

நானும்

ெஜ.ப யும்

இந்த

வ ஷயத்ைத வ வாத த்து, சத்யாக ரஹப்ேபாராட்டம்
ெவற்ற கரமாக

நைடெபற

ேபாக்குவரத்ைத
ேவண்டுெமன்றும்
நடந்தால்
ெசய்து,

ேவண்டுமானால்

ஸ்தம்ப க்க

ைவக்க

ரய ல்ேவய ல்

ஸ்டிைரக்

நல்லதாய ருக்கும்ெமன்று
அப்ெபாழுது

தைலவராய ருந்த
கண்ேடாம்.
ெபாறுப்ைப

ரய ல்ேவ

முடிவு

ெதாழிற்சங்கத்

வ .வ .க ரிைய

ெசன்று

ரய ல்ேவய ல் ஸ்டிைரக் நடத்தும்
வ .வ .க ரி

ஏற்றுக்

ெகாண்டார்.

ஆனால் அவரால் அைதச் ெசய்ய முடியவ ல்ைல.
ேசாசலிச,

மார்க்ச ய

நூல்கள்

அற முகம்

-

ப .ராமமூர்த்த
-ஜனவரி 13, 2020
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அபராதம் ெசலுத்த மறுப்பு
சத்த யாக ரஹப் ேபாராட்டத்ைத நடத்த யதற்காக
எனக்கு

மாஜிஸ்த ேரட்

ேகார்ட்டில்

ஆறுமாத

கடுங்காவல் தண்டைனயும், 500 ரூபாய் அராதமும்
வ த த்தார்கள். அபராதம் கட்டத் தவற னால் ேமலும்
மூன்று

மாத

காலம்

கடுங்காவல்

தண்டைன

என்று தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது.

நான் அபராதத்ைத

ெசலுத்த மறுத்துவ ட்ேடன்.

ச ைறய ல் எனக்கு

இரண்டாம் வகுப்பு ெகாடுத்தார்கள். அப்ெபாழுது
ஏ.ப . வகுப்புக் ைகத கைள ேவலூர் ச ைறய ல்தான்
ைவப்பது வழக்கம்.

ஆனால் எனக்கு உடல்நலம்

சரிய ல்லாத ருந்ததால் ெசன்ைன ச ைறய ேலேய
ைவத்த ருந்தார்கள். ெசன்ைன ச ைறய லிருக்கும்
ெபாழுதுதான்
சந்த த்ேதன்.

வ .ேக.நரச ம்மைன

நான்

வ .ேக.நரச ம்மன் ப ன்னாட்களில்

‘இந்த யன் எக்ஸ்ப ரஸ்’ பத்த ரிைகய ன் த ல்லிப்
பத ப்பு ஆச ரியராக இருந்தார்.
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வரும் முன்ேப அமீர் ைஹதர்கானுடன் ெதாடர்பு
ெகாண்டு

கம்யூனிஸ்ட்டாக

அனுப்பப்பட்டவர்.

மாற

ச ைறக்கு

அச்சமயத்த ல்

ேவலூர்

மத்த யச் ச ைறய ன் கண்காணிப்பாளராய ருந்த
முகமது மூசாகான்.
ஏ,

ப

வகுப்புக்

பழகாமல்

ேவலூர் ச ைறய லிருக்கும்
ைகத கைள

இதரர்களுடன்

தனித்தனியாக

ைவப்பது

ச ரமமாய ருக்க றெதன்று
எழுத யதால்

அங்க ருந்த

ைகத கைள

மதுைர

இருக்கும்

‘ப ’

வகுப்பு
ச ைறக்கு

ெசன்ைனய லிருந்த
மதுைர

மாற்ற னார்கள்.

பல
மத்த யச்

மாற்ற னார்கள்.
என்ைனயும்

ேமலிடத்த ற்கு

மத்த யச்

ச ைறக்கு

மதுைர மத்த யச் ச ைறய ல்

ெபாழுதுதான்,

ராஜாஜி

எழுத ய

‘அேபதவாதம்’ நூைலயும், ேபப ய ன் ெசாைஸட்டி
ெவளிய ட்ட ெபர்னாட்ஷாவ ன் புத்தகங்கைளயும்
படித்ேதன்.

ராஜாஜி 1930ம் ஆண்டில் தன்னுடன்
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ச ைறய லிருந்த

இதர

கம்யூனிசத்ைதப்

அரச யல்

பற்ற

ைகத களுக்கு

எளிைமயாக

வ ளக்க

ெசய்த ப ரசுரங்கேள ‘அேபதவாதம்’ என்ற ெபயரில்
ெவளிய டப்பட்டிருந்தது. இந்தப் புத்தகங்கள் தான்
ேசாசலிசக் கருத்துக்கைளப் பற்ற , ஆரம்பத்த ல்
நான் படித்த புத்தகங்கள்.
ெசன்ைன சத வழக்கு
ஹரிஜன ேசவா சங்கத்த ல் ஓராண்டுக் காலம்
ெசயல்பட்ட

ப ன்,

அத்தைகயெதாரு

மூலம்

ஹரிஜனங்கைள

என்ற

எண்ணம்

ஒருவைகப்பட்ட
சுதந்த ர
எண்ணம்

முன்ேனற்ற

எனக்கு
சமூக

இயக்கமாக

முடியாது

ஏற்பட்டது.

இது

சீர்த ருத்தேம

தவ ர,

மாற

ஏற்பட்டதன்

பணிய ன்

முடியாது

வ ைளவாக

என்ற

ஹரிஜன

ேசவா சங்க ேவைலய ல் ஒரு சலிப்புத் தட்டியது.
இச்சமயத்த ல்தான்
வ சாரைண
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இவ்வழக்க ல்

சம்பந்தப்படுத்தப்பட்டவர்கள்

முகுந்தலால் சர்க்கார், டி.ஆர்.சுப்ரமணியம், அருண்
என்ற அருணாசலம் ஆக ேயாருடன் ஆந்த ராைவச்
ேசர்ந்த

சல

இளம்

இருந்தார்கள்.
ஆண்டுகளில்
வட

காங்க ரஸ்காரர்களும்

இவர்கெளல்ேலாரும் 1930-31ம்
த ருச்ச

ச ைறய லிருந்தெபாழுது

இந்த யாவ லிருந்து

ெகாண்டுவரப்பட்டிருந்த
சுேரந்த ரேமாகன்
இயக்கத்ைதச்
அந்த
1931ம்

அங்ேக

ஜீவன்லால்

ேகாஷ்

சாட்டர்ஜி,

ஆக ய

பயங்கரவாத

ேசர்ந்தவர்களின்

ெதாடர்பால்,

இயக்கத்த ற்கு
ஆண்டு

ஈர்க்கப்பட்டவர்கள்.

ச ைறய லிருந்து

ெவளிேய

வந்தவுடன் ஆயுதங்கள் ேசகரிப்பது, பயங்கரவாத
இயக்கத்த ற்கு
ெவளிய ட்டு

ஆதரவாகப்

ப ரசுரங்கைள

வ ந ேயாக ப்பது

ேபான்ற

காரியங்களில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள்.

ஆங்க ேலய

அரசு

இவர்கைள
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வழக்ைக

உருவாக்க யது.

இந்த

சம்பந்தப்படுத்தப்பட்டிருந்தவர்களில்

வழக்க ல்
மற்றும்

ச லைரயும் நான் அற ேவன்.
எனேவ

இவர்களுக்காக

ஜகன்னாததாைஸ
அவரும்

அதற்கு

வழக்க ல்
‘ஒரு

நான்

அணுக ேனன்.

ஒத்துக்ெகாண்டார்.

சம்பந்தப்பட்டவர்கைள

பாதுகாப்புக்

அக்கமிட்டிக்கு
நான்

கமிட்டிைய’

ஜகன்னாததாஸ்

காரியதரிச யாகவும்

நாங்கள்

வசூலித்த

இவ்வழக்க ல்
ேசர்ந்த

வாதாட

பாதுகாக்க
அைமத்ேதாம்.

தைலவராகவும்,
ெசயல்பட்ேடாம்.

பணம்

ேபாதுமானதல்ல.

சம்பந்தப்பட்ட

ைகத களின்

இந்த

ஆந்த ராைவச்

ெபற்ேறார்கள்

ெகாடுத்த

பணத்ைதக் ெகாண்டு இவ்வழக்ைக நடத்த ேனாம்.
ப ரபலமாய ருந்த

வ .ராஜேகாபாலாச்சாரி,

என்.எஸ்.மணி ேபான்ற ச ல வழக்கற ஞர்கைளயும்
இதற்காக
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ச ந்தாத ரிப்ேபட்ைட

வ ேசஷ

நீத மன்றத்த ல்

மாஜிஸ்த ேரட்

நடந்த

இவ்வழக்க ல்

பயங்கரவாத இயக்கத்ைதப் ேபாற்ற எழுதப்பட்ட
அற க்ைககள், தஸ்தாேவஜூகள் சாட்ச யங்களாக
சமர்ப்ப க்கப்பட்டன.
இவ்வழக்க ன்

முழு

படித்து

வ பரத்ைதயும்

குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்களின்

சார்பாக

வாதாடுவதற்காக

குற ப்புகைள

தயாரிக்கும்ெபாழுது பயங்கரவாத இயக்கத்த ன்
மீது எனக்குச் ச ற து அப மானம் ேதான்ற யது.
காந்த ஜிய ன்
வராது.

இயக்கத்த ன்

மூலம்

சுதந்த ரம்

இப்படி ஏதாவது ெசய்தால்தான் நடக்கும்

என்று ேதான்ற யது.
மார்க்ச ய நூல்கள் அற முகம்
இந்த

ேநரத்த ல்தான்

தைட

ெசய்யப்பட்டிருந்த

மார்க்ச ய நூல்கைளப் படிக்கும் வாய்ப்பு எனக்கு
க ைடத்தது.
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‘லிட்டில் ெலனின் ைலப்ரரி’ என்ற வரிைசய ல் பல
புத்தகங்கள் ெவளியாக வந்தன. ‘ஏகாத பத்த யம்,
முதலாளித்துவத்த ன் உச்சகட்டம்’ ‘அரசாங்கமும்
புரட்ச யும்’, ‘ெசய்ய ேவண்டியது என்ன?’, ‘துேராக
காவுட்ஸ்க ’ ேபான்ற ெலனினுைடய நூல்கைளப்
படித்ேதன்.

ச ற து காலம் கழித்து காரல்மார்க்ஸ்

எழுத ய ‘மூலதனம்’ ஏங்ெகல்ஸ் எழுத ய ‘வ ஞ்ஞான
ேசாசலிசமும், கற்பனாவாத ேசாசலிசமும்’ முதலிய
நூல்கைளப்

படிக்கும்

வாய்ப்பு

க ைடத்தது.

‘மூலதனம்’ முதலில் படிக்கும்ெபாழுது புரியேவ
இல்ைல. பலமுைற த ருப்ப த் த ருப்ப ப் படித்ேதன்.
பல

மாதங்கள்

நைடெபற்ற

வ சாரைணக்குப்

ப றகு வழக்ைக ‘ெசஷன்சுக்’கு அனுப்ப னார்கள்.
ஆந்த ராைவச் ேசர்ந்த ைகத களின் ெபற்ேறார்கள்.
டி.ப ரகாசத்ைத
கூற யதால்
ஏற்பாடு

வழக்காட

ப ரகாசத்ைதச்

ெசய்ேதன்.
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தைலவரான

ப ரகாசம்

ச ைறய லிருந்து
பணியாற்றத்
இரவ ல்

அப்ெபாழுதுதான்

த ரும்ப

வழக்கற ஞராக

ெதாடங்க ய ருந்தார்.

அவருைடய

த னமும்

இல்லத்த ற்குச்

ெசன்று

வழக்ைகப் பற்ற ய வ பரங்கைளக் கூற அவருக்கு
உதவ யாக

ேதைவயான

குற ப்புகைளத்

ேதடித்

தருவது வழக்கம். ப ரகாசம் அப்ேபாது ைமலாப்பூர்
எல்லப்பமாதா ேகாவ ல் ெதருவ ல் குடிய ருந்தார்.
ப ரகாசத்த ற்கு உதவ யாக இருக்கும் ெபாருட்டு
‘சாட்ச சட்டம், ‘குற்றச்சட்டத் த ருத்தம்’ ஆக யவற்ைற
முழுைமயாகப்

படித்ேதன்.

வ வாதத்த ற்கான

குற ப்புகைள ப ரகாசத்த ற்கு தயாரித்ேதன்.
ஆனால்

ெசஷன்ஸ்ேகார்ட்டில்

குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்கள்

அைனவரும்

தண்டிக்கப்பட்டார்கள். இரண்டு வருடத்த லிருந்து
ஆறு வருடகாலம் வைர கடுங்காவல் தண்டைன
அளிக்கப்பட்டது.
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சத வழக்கு

முடிந்தவுடன்,

இல்லாததால்,

ேவறு

எதுவும்

த ருவல்லிக்ேகணிய ல்

ஒரு

ெநய்க்கைடைய ஆரம்ப த்ேதன். அப்ெபாழுதுதான்
ப .சீனிவாசராவ்

ச ைறய லிருந்து

வ டுதைலயாக ய ருந்தார்.

1932ல்

எனக்கு

அற முகமாய ருந்த ப .எஸ்.ஆர். 1933ல் மறுபடியும்
ைகது ெசய்யப்பட்டிருந்ததார்.
மீண்டப ன்,

ச ைறய லிருந்து

எப்ெபாழுதும் ேபால் கடற்கைரய ல்

(இப்ெபாழுது

ேபார்ட்டிரஸ்ட்

இருக்குமிடத்த ல்)

அரச யல் ேநாட்டீஸ்கைள வ ந ேயாக ப்பார். நான்
ெநய்க்கைடைய ஆரம்ப த்த ச ல நாட்களுக்குள்
மீண்டும் என்னிடம் ெதாடர்பு ெகாண்டார். அடிக்கடி
என்னிடம் வந்து ேபச க்ெகாண்டிருப்பார்.
ெநருக்கமான

பழக்கம்

முடிந்தளவு

பண

ஏற்பட்டது.
உதவ

மிக

என்னால்
ெசய்வதுண்டு.

அச்சமயத்த ல்தான் அவருக்கு ப .சுந்தரய்யாவுடன்
ெதாடர்ேபற்பட்டிருந்தது.
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ெசன்ைனய ல் ஏ.எஸ்.ேக.அய்யங்காருடன் ேசர்ந்து
‘ெதாழிலாளர் பாதுகாப்புக்குழு’ என்ற அைமப்ைப
ஆரம்ப த்த ருந்தார்.

ச ல மாதங்கள் கழிந்த ப ன்

நானும் அந்த பாதுகாப்புக்குழு உறுப்ப னராேனன்.
இதற்க ைடய ல்

பலருக்கு

கடன்

ெகாடுத்து

பாக்க ைய வசூலிக்க முடியாமற் ேபானதால், இனி
வ யாபாரம் ெசய்ய லாயக்க ல்ைல என்று முடிவு
ெசய்து ெநய் வ யாபாரத்ைத ந றுத்த வ ட்ேடன்.
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26. காங்கிரஸ் ேசாசலிஸ்ட்
கட்சியில் ேசர ஜீவா ஒப்புக்
ெகாண்டார்
- ப .ராமமூர்த்த
-ஜனவரி 14, 2020
1934ஆம் ஆண்டில் காங்க ரஸ் கட்ச மீத ருந்த
தைட நீக்கப்பட்டது.

தனிநபர் சத்த யாக ரஹப்

ேபாராட்டமும் ந றுத்தப்பட்டது. அவ்வருடத்த ல்தான்
முதன்முைறயாக

தமிழ்நாடு

கமிட்டிய ன்

மாந லக்குழு

முத்துெரங்க

முதலியார்

தைலவர்.

காங்க ரஸ்

உறுப்ப னராேனன்.
மாந லக்

கமிட்டிய ன்

அவ்வருட இறுத ய ல் பாட்னாவ ல்

காங்க ரஸ் மாநாடு நடந்தது. அதற்கு நானும் ஒரு
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ப ரத ந த யாகச் ெசன்ற ருந்ேதன்.

இம்மாநாட்டில்

கலந்து ெகாண்ட ெஜயப்ப ரகாஷ் நாராயணன்,
டாக்டர் சம்பூர்ணானந்த், ஆச்சார்யா நேரந்த ரேதவ்,
அச்சுதப்பட்டவர்த்தன்,

த னகர்ேமத்தா,

எம்.ஆர்.மசானி, யூசுப் ெமஹ்ரலி முதலிேயாரின்
முயற்ச யால் காங்க ரஸ் மாநாட்ைடெயாட்டி ஒரு
தனி மாநாடு நைடெபற்றது.

இம்மாநாட்டில்தான்

காங்க ரஸ் ேசாசலிஸ்ட் கட்ச உருவானது. இத ல்
நானும் கலந்து ெகாண்ேடன்.
தமிழகத்த ல்

காங்க ரஸ்

இைதத்ெதாடர்ந்து
ேசாசலிஸ்ட்

நடவடிக்ைக எதுவும் இல்ைல.
“தீவ ர

இைளஞர்கள்

கட்ச

அதன்ப ன்தான்

மாநாடு”

ஒன்ைற

ெசன்ைனய ல் நடத்த ேனாம்.
இம்மாநாட்டிற்கு,

மீரட்

சத

சம்பந்தப்பட்ட

ஆர்.எஸ்.ந ம்கர்

வக த்தார்.

சுந்தரய்யா,

வழக்க ல்
தைலைம

மனிெபன்காரா,

எச்.டி.ராஜா, ப .எஸ்.ஆர்.முதலிேயார் இம்மாநாட்டில்
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கலந்து
சல
டாக்டர்

ெகாண்டனர்.
நாட்களில்
ராேஜந்த ர

வரேவற்ப ல்

கலந்து

இம்மாநாடு

ெசன்ைனக்கு

வரவ ருந்த

ப ரசாத்துக்கு
ெகாள்வதா,

முடிந்த

அளிக்கும்
ேவண்டாமா

என்ற வ ஷயம் குற த்து மாநாட்டில் பலத்த வ வாதம்
நைடெபற்றது.

சுந்தரய்யாவ ன் ேயாசைனப்படி,

இவ்வரேவற்ப ல் கலந்து ெகாள்ளக்கூடாது என்று
ப .எஸ்.ஆரும்

இன்னும்

இைத

எத ர்த்ேதன்.

நான்

ச லரும்

வாத த்தனர்.

ெபருந்த ரளான

மக்கள் அத லும் அரச யல் மேனாபாவங்ெகாண்ட
மக்கள் கூடும்ெபாழுது,

இத்தைகய மக்களுடன்

ெநருங்க ய ருந்தால்தான்
கருத்துக்காதரவாகத்
நான்

கூற

அவர்கள்
த ரட்ட

வரேவற்ப ல்

ேவண்டுெமன்ேறன்.
தீர்மானத்ைத

மாநாடு

முடியுெமன்று

கலந்து

இறுத ய ல்
ஏற்றுக்

நமது
ெகாள்ள

என்னுைடய
ெகாண்டது.

இம்மாநாடு முடிந்த ப ன் சுந்தரய்யா “ராமமூர்த்த
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காங்க ரஸ்காரர், அவரிடம் எச்சரிக்ைகயாக இரு”
என்று ப .எஸ்.ஆைர எச்சரித்த ருக்க றார்.

சல

த னங்கள் கழித்து ெசன்ைனக்கு வந்த ராேஜந்த ர
ப ரசாத்துக்கு

ெசன்ட்ரல்

ரய ல்ந ைலயத்த ல்

அளிக்கப்பட்ட மிகப்ெபரும் வரேவற்ப ல் நானும்
கலந்து ெகாண்ேடன்.
மீரட் மாநாடு
காங்க ரஸ் ேசாசலிஸ்ட் கட்ச ய ன் இரண்டாவது
மாநாடு மீரட் நகரில் நைடெபற்றது.

அத ல் நான்

கலந்து ெகாண்ேடன். இம்மாநாட்டில் அஜய்ேகாஷ்,
இ.எம்.எஸ்.நம்பூத ரிபாத் மற்றும் பல ேதாழர்கைளச்
சந்த த்ேதன்.

அஜய்ேகாஷ் மாறுெபயரிலிருந்தார்.

“மார்க்ச ஸ்ட்

இலக்க யங்கைள

உனக்கு

அனுப்புக ேறன்.

படி” என்று அஜய் என்னிடம்

கூற னார்.

மத்த ய

ந ர்வாகக்குழுவ ற்கு

இ.எம்.எஸ். ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார். தமிழகத்த ன்
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காங்க ரஸ்

ேசாசலிஸ்ட்

கட்ச ைய

உருவாக்க

நான் ெபாறுப்ேபற்றுக் ெகாண்டு ெசன்ைனக்குத்
த ரும்ப ேனன்.
இச்சமயத்த ல்தான்

1934ஆம்

ஆண்டில்

நைடெபற்ற சர்வேதச கம்யூனிஸ்ட் அக லத்த ன்
மாநாட்டு முடிவ ன் அடிப்பைடய ல் தயாரிக்கப்பட்ட
‘ப ராட்லி

-

தத்

வந்தது.

இந்த யாவ ற்கு

பாச சத்த ற்ெகத ராக

முன்னணி
தத்துவ

அற க்ைக’

அைமப்பது

ந ைலையயும்,

பற்ற
காலனி

ஏகாத பத்த யத்த ற்ெகத ராக,

ஐக்க ய

டிமிட்ேராவ ன்
நாடுகளில்
அைனத்து

ஏகாத பத்த ய எத ர்ப்பு சக்த கைளயும் ெகாண்ட
ஐக்க ய முன்னணிைய உருவாக்க ேவண்டுெமன்ற
வாங் மிங் தத்துவ ந ைலையயும் அடிப்பைடயாகக்
ெகாண்டு

தயாரிக்கப்பட்டது

அற க்ைக.

ப ராட்லி

இந்த யாவ லிருந்த

-

தத்

கம்யூனிஸ்ட்

குழுவ ற்காக அனுப்பப்பட்ட இந்த அற க்ைக வந்து
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ேசர்ந்தவுடன்,

இந்த ய

கம்யூனிஸ்ட்

நைடமுைற உத்த மாற்றப்பட்டது.
காங்க ரஸ்

ேசாசலிஸ்ட்

ெசய்ய

ேசாசலிஸ்ட்

ப .எஸ்.ஆர்.

ஆந்த ராவ ல்

கட்ச ைய

சுந்தரய்யா ேவைல ெசய்தார்.
காங்க ரஸ்

கட்ச ய ன்
அைமக்க

ெசன்ைனய ல்

கட்ச ய ல்
ஒப்புக்

ேவைல

ெகாண்டார்.

ெசன்ைனய ல் ப .எஸ்.ஆரும் நானும் காங்க ரஸ்
ேசாசலிஸ்ட்

கட்ச ைய

முைனந்ேதாம்.

உருவாக்குவத ல்

காங்க ரஸ் ேசாசலிஸ்ட் கட்ச ய ல்

கம்யூனிஸ்ட்டுகளும்

ேசர்ந்து

பணியாற்றுவைத

ெஜயப்ப ரகாஷ் நாராயணன் ஏற்றுக் ெகாண்டார்.
ஆனால் மசானியும் மற்றும் ச லரும் எத ர்த்தார்கள்.
ஈேராட்டுப் பாைத
1926ஆம் ஆண்டு ேதர்தலில் ெவற்ற ெபற்ற
சுயராஜ்யக்

கட்ச

ஏற்காததால்,
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முனுசாமி நாயுடு முதலைமச்சரானார்.
‘வகுப்புவாரி
ஒன்ைறக்
அரசாங்க

ப ரத ந த த்துவ

மேசாதா’

ெகாண்டுவந்தார்.
ேவைலகளில்

அவர்
அதன்படி,

ப ராமணர்கள்

அத கமாய ருக்க றார்கள் என்று கூற

அரசாங்க

ேவைலகளுக்கு ஆள் எடுப்பத ல் 1 ப ராமணர், 2
ப ராமணரல்லாதவர்கள், 1 க ற ஸ்தவர் அல்லது
முஸ்லிம் என்ற வ க தத்த ல் இருக்க ேவண்டும்
என்று கூற ஒரு மேசாதாைவக் ெகாண்டு வந்தார்.
சுயராஜ்யக்

கட்ச ய ன்

சார்ப ல்

அந்த மேசாதாைவ எத ர்த்தார்.
இம்மேசாதாைவ

எத ர்த்தைதக்

ேகாபம் அைடந்தார்.
ஆத க்கம் ந ைறந்தது.

சத்த யமூர்த்த
சத்த யமூர்த்த
கண்ட

ஈெவரா

காங்க ரஸ் ப ராமணர்கள்
ப ராமணர்கள் ஆத க்கம்

ெசலுத்தத்தான் சுயராஜ்யம் ேகட்க றார்கள் என்று
கூற

வகுப்புவாரி ப ரத ந த த்துவ மேசாதாைவ

வரேவற்றார்.
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அந்ேநரத்த ேலேய,

ெபரியார்

சுயமரியாைத

இயக்கம்

கலப்புமணம்,

புேராக தர்

ெபண்

வ டுதைல,

ஆரம்ப த்து

ஆரம்ப த்த
இல்லாத

சமூக

இறுத ய ல்

ஈெவரா
ப றகு

த ருமணம்,

சீர்த ருத்தங்கைள

நாஸ்த கப்

ப ரச்சாரம்

ெசய்து வந்தார்.

1930ம் ஆண்டு ஈெவராவும்

எஸ்.ராமநாதனும்

இங்க லாந்துக்குச்

ெசன்ற ருந்தார்கள்.

அங்ேக,

கட்ச ய ன்

தைலவர்களில்

வ ளங்க ய

சபூர்ஜி

கம்யூனிஸ்ட்
ஒருவராக

சக்லத்வாலாைவச்

சந்த த்து ‘குடியரசு’ பத்த ரிைகய ல் ெவளியான
கட்டுைரகளின் ெமாழிெபயர்ப்ைபக் ெகாடுத்தார்.
சக்லத்வாலாவ ன்

கடிதத்துடன்

அவ்வ ருவரும்

ேசாவ யத் ரஷ்யாவ ற்குச் ெசன்றார்கள்.
ேசாவ யத் ரஷ்யாவ ல் ஸ்டாலின் தைலைமய ல்
ஏற்பட்டிருந்த முன்ேனற்றமும், ஜாத , மத, இன
பாகுபாடற்ற ஒரு ேசாசலிஸ்ட் சமூக அைமப்பும்
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ஈெவராைவ மிகவும் கவர்ந்த ருந்தது.
ேசாவ யத்
பலமான

ரஷ்யாவ லிருந்து
ேசாசலிஸ்ட்

ஆரம்ப த்தார்.
கூட்டி

எனேவ

த ரும்ப யவுடன்

ப ரச்சாரத்ைத

நடத்த

1931ல் ஈேராட்டில் ஒரு மாநாடு

“ஈேராட்டுப்பாைத”

என்று

தீர்மானத்ைத

ந ைறேவற்ற னார். கடவுள் மறுப்பு மாநாடு. ஜாத
ஒழிப்பு மாநாடு,
ஜமீன்தார்
ஒழிப்பு

ேலவாேதவ

ஒழிப்பு

மாநாடு

தமிழ்நாட்டில்

மாநாடு,

முதலிய

பல

ஒழிப்பு

மாநாடு,

முதலாளித்துவ

பல

மாநாடுகைள

மாவட்டங்களில்

நடத்த னார்.

இது ஏராளமான வாலிபர்கைளக் கவர்ந்த ழுத்தது.
ஈெவராவ ன்

ேசாசலிஸ்ட்

ப ரச்சாரத்ைத

வ ரும்பாத ஆங்க ேலய அரசு, இப்ப ரச்சாரத்ைத
ஈெவரா

ந றுத்த

கட்ச ய லிருந்த
ெசால்லி

ேவண்டுெமன்று

ஈெவராவ ன்

அனுப்ப யது.

ந றுத்தவ ல்ைலெயன்றால்,
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பலரும்

ச ைறய லைடக்கப்படுவார்கள்

என்று

கூற யதால், ஈெவரா ேசாஷலிஸ்ட் ப ரச்சாரத்ைத
ந றுத்த வ ட்டு,

சமூகப்

ப ரச்சாரம்,

ப ரச்சாரம்,

ப ராமணர்

எத ர்ப்பு

நாஸ்த கப்
மாநாடு

ேபான்றவற்ற ல் மட்டும் ஈடுபட்டார்.
ஜீவாவுடன் ெதாடர்பு
“ஈேராட்டுப் பாைத”ைய ஈெவரா ைகவ ட்ட ப ன்,
அத லிருந்த

சல

ப.ஜீவானந்தம்,

முக்க யமான

ேதாழர்களான

எஸ்.ராமநாதன்

ஆக ேயார்

1934ல் “சுயமரியாைத ேசாசலிஸ்ட் கட்ச ” என்ற
தனிக்கட்ச ைய ஆரம்ப த்து,
நடத்த னார்கள்.

ஒரு மாநாட்ைடயும்

ஜீவாவுடன் அப்ெபாழுதுதான்

நான் ெதாடர்புெகாண்டு பல முைற வ வாதங்கள்
நடத்த , அதன்ப ன் அவர் காங்க ரஸ் ேசாசலிஸ்ட்
கட்ச ய ல் ேசர ஒத்துக் ெகாண்டார். அவர்களுைடய
இரண்டாவது
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த ருச்ச ய ல் நடத்த னார்கள்.
டாங்ேகைய

இம்மாநாட்டிற்கு

வரவைழத்த ருந்தார்கள்.

அம்மாநாட்டில்

ந ைறேவற்றப்பட்ட

ஒேர

ஒரு

தீர்மானம் ‘சுயமரியாைத ேசாசலிஸ்ட் கட்ச ையக்
கைலத்துவ ட்டு அதன் உறுப்ப னர்கள் அைனவரும்
காங்க ரஸ் ேசாசலிஸ்ட் கட்ச ய ல் ேசர ேவண்டும்’
என்பேத.

எனேவ

அந்தத்

தீர்மானத்த ன்படி

ஜீவாவும், ேக.முருேகசனும் காங்க ரஸ் ேசாசலிஸ்ட்
கட்ச ய ல் ேசர்ந்தனர். ெவகுவ ைரவ ேலேய ஜீவா,
காங்க ரஸ் ேசாசலிஸ்ட் கட்ச ய ன் மிக முக்க யத்
தைலவர்களில் ஒருவராக ஆனார்.
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27. பாசிச சக்திகள்
தைலதூக்கிய காலம்
- ப .ராமமூர்த்த
-ஜனவரி 15, 2020
1934ம்

ஆண்டு

ஐேரா

ப்பாவ ல்

சக்த கள் தைல தூக்க வந்த காலம்.

பாச ச

பாச சத்ைத

எத ர்த்துப் ேபாராடி அைத ஒழிக்க ேவண்டியது
கம்யூனிஸ்டுகளுைடய, முற் ேபாக்காளர்களுைடய
முதற்கடைம
எனேவ
கம்யூ

1935ம்
னிஸ்ட்

டிமிட்ேராவ்
பற்ற ய
அது

என

ஆண்டு
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ேபாராட்டம்

ெகாண்டு

ஏற்கப்பட்டது.
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சத்த ற்ெகத ரான

தீர்மானத்ைதக்

ஏகமனதாக

வந்த

நைடெபற்ற

அக லத்த ன்

பாச

ஒரு

உணர்த்த

வந்து,
அத ல்
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ஹ ட்லர்,

முேசாலினி

அத காரத்த ற்கு

வந்த

ப ன்னால், எவ்வாறு பாச ச சக்த கள் பலமைடந்து
வரு

க ன்றன

அது

என்பது

பரவாமல்

ேவண்டுமானால்,
கட்ச கள்

எடுத்துக்கூறப்பட்டு,

தடுத்து
ஐேராப்ப ய

பாச சத்த ற்ெகத ராக

முன்னணிைய

உருவாக்க

ந றுத்தப்பட
கம்யூ
ஒரு

பரந்துபட்ட

ேவண்டுெமன்ற

வழிமுைற ஏற்றுக் ெகாள்ளப்பட்டது.
ஹ ட்லரின்
தற்கு

ஆத க்க

தயாராக

னிஸ்ட்

அத்துடன்

வ ஸ்தரிப்ைபத்

இருக்கக்கூடிய

தடுப்ப

எந்தெவாரு

ஐேராப்ப ய ஏகாத பத்த ய அரேசாடும், ராணுவக்
கூட்டு

ஒப்பந்தம்

ெசய்துெகாள்ள

ேசாவ யத்

யூனியன் தயாராக இருந்தது. எனேவ ஐேராப்ப ய
கம்யூனிஸ்டுக் கட்ச கள் அத்தைகய ெதாரு கூட்டு
ஒப்பந்தத்த ற்குப் பாடுபட்டன.
இேத
கம்யூ

சமயத்த ல்தான்

னிஸ்ட்
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ேவறு ச ல ஜன நாயகவாத களும் ஒன்றுபட்டு
ஒரு மக்கள் முன்னணிைய உருவாக்க ேதர்தலில்
ேபாட்டிய ட்டு
ப டித்து,

ெபரும்பான்ைமய

‘மக்கள்

முன்னணி’

அைமத்தனர்.
அரசு

இந்த

சல

ெசய்தது.

டங்கைளப்
அரசாங்கத்ைத

மக்கள்

முக்க யமான

முன்னணி

சீர்த ருத்தங்கைளச்

குற ப்பாக ‘லாட்டி பண்ட்டா’ என்று

ெசால்லக்கூடிய

ெபரிய

எஸ்ேடட்டுகைள

உைடத்து

ந லப்

ப ரபுக்களின்

ந லச்சீர்த ருத்

தம்

ெசய்தது. இைதக்கண்ட அந்நாட்டின் ப ற்ேபாக்குச்
சக்த கள்,

ந லப்ப ரபுக்கள்,

கத்ேதாலிக்க

சர்ச்

ஆக யைவ, ராணு வத்த ல் ஒரு ெஜனரலாக இருந்த
ப ராங்ேகா என்ற கைடந்ெதடுத்த ப ற்ேபாக்குவாத
மூலம், ராணுவத்த ன் ஒரு பகுத ைய உைடத்து,
மக்கள்

முன்னணி

ெதாடுத்தனர்;
வாக்க னர்.

அரசாங்கம்

உள்நாட்டு

மீது

யுத்தத்ைத

யுத்தம்
உரு

ப ராங்ேகாவ ன் இந்த ப ற்ேபாக்குக்

www.Kaniyam.com

329

FreeTamilEbooks.com

கலகப் பைடய னருக்கு ஹ ட்லரும், முேசாலினியும்
ஆயுதங்க ைள அனுப்ப உதவ னார்கள்.
முன்னணி

அரசாங்கத்ைதப்

பாச சத்ைத

முற யடிக்க

மக்கள்

பாதுகாத்து,
ேவண்டுெமன்ற

எண்ணம் பைடத்த பல்ேவறு ேதசங்களிலிருந்த
கம்யூனிஸ்டுக ளும், இதர முற்ேபாக்காளர்களும்
ஒரு சர்வேதச ெதாண் டர்பைடைய அைமத்தனர்.
இந்தத் ெதாண்டர் பைடய

னர் ஸ்ெபய னுக்குச்

ெசன்று ப ராங்ேகாவ ன் கலவரப் பைடக்ெகத ராக
ஆயுதங்தாங்க ேபாராடினர்.
அச்சமயத்த ல் இங்க லாந்த ற்குச் ெசன்ற ருந்த
ஜவ ஹர்லால் ேநரு, மக்கள் முன்னணி அரசுக்கு
ஆதர வாக,

ஸ்ெபய னில் உள்ள பார்சேலானா

என்ற இடத்த ற் குப் ேபாய், உள்நாட்டு யுத்தத்ைதப்
பார்த்து
த ரும்ப

இந்த யா

வ ற்குத்

த ரும்ப

வந்தார்.

வந்தவுடன் லக்ேனா வ ல் நைடெபற்ற

காங்க ரஸ்

மாநாட்டிற்கு
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ேபசுைகய ல், ஸ்பானிஷ் உள்நாட்டு யுத்தத்ைதப்
பற்ற க்குற ப்ப ட்டு
மக்கள்

இந்த ய

முன்னணி

ேதச ய

அரசுக்கு

காங்க ரஸ்,

ஆதரவாக

ேவண்டுெமன்று வற் புறுத்த னார்.

ந ற்க

‘ஸ்பானிஷ்

உதவ ந த ’ வசூலிக்க ேவண்டு ெமன்று கூற னார்.
காங்க ரச ன் மூத்த தைலவர்கள் யாரும் இத ல்
அக்கைற காட்டவ ல்ைல.

ஆனால் காங்க ரஸ்

ேசாசலிஸ்ட் கட்ச இத ல் அக்கைற எடுத்து உதவ
ந த வசூல் ெசய்தது.

தமிழ்நாட்டில் ச ல ஆய ரம்

ரூபாய்கள் வசூல் ெசய்ேதாம். நான் ெசன்ைனய ல்
பல இடங்களுக்கும் ெசன்று பணவசூல் ெசய்து
வந்ேதன்.
ஸ்பானிஷ்

முன்ப ன் ெதரியாத பலரிடம் ெசன்று
உள்நாட்டு

யுத்தத்ைதப்

ேபச பண வசூல் ெசய்துவந்ேதன்.
அரச

யல்

ப ரச்சாரமாகேவ

பற்ற ப்

இைத ஒரு

ெசய்துவந்ேதாம்.

தம்புச்ெசட்டி ெதரு வ ல், பல கைடக்காரர்களிடம்
ேபாய்

பணவசூல்
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அங்க ருந்த

டி.டி.க ருஷ்ணமாச்சாரி

அண்ட்

கம்ெபனிக்குள்ளும் நுைழந்து, அக்கம்ெபனிய ன்
உரிைமயாளரான

டி.டி.க ருஷ்ணமாச்சாரிைய

பார்க்க

ேவண்டுெமன்று

தாளில்

என்

ெபயைர

வரும்படி

நான்

யுத்தத்ைதப்

சறய

அனுப்ப ேனன்.

உள்ேள

அவரிடமும்

உள்நாட்டு

ஒரு

எழுத

க ருஷ்ணமாச்சாரியும்
அைழத்தார்.

கூற

ஸ்பானிஷ்

பற்ற க்

கூற ப்

பணம்ேகட்ேடன்.
டி.டி.க ருஷ்ணமாச்சாரி
ெசன்ைனய ல்

ப ரபல

அச்சமயத்த ல்

வர்த்தகர்களுள்

அரச யலுக்கு சம்பந்தப் படாதவர்.

ஒருவர்.

நான் கூற ய

வ ஷயங்கள் அவருக்குப் புதுைம யாக இருந்தன.
“என்ன தம்ப , எங்ேகேயா ஸ்ெபய னில் சண்ைட
ேபாடுக றார்கள்;
வசூலிக்க

நீங்க

ேவண்டும்?

ஏன்

அதற்கு

நமக்கும்

பணம்

அதற்கும்

என்ன சம்பந்தம்” என்ற பல ேகள்வ கள் ேகட்டார்.
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நான்

அவருக்கு

பாச சத்ைதப்

பற்ற யும்,

இது

பரவ

னால் எப்படி ஜனநாயகம் அழிக்கப்படும்

என்பைதப் பற்ற யும் நீண்ட ேநரம் வ ளக்க ேனன்.
இறுத ய ல்

அவர்

ரூபாய்க்கு

ஒரு

த ருப்த
‘ெசக்’

யைடந்து

எழுத க்

ஆய ரம்

ெகாடுத்தார்.

அத்ேதாடு அவர் வீட்டு வ லாசத்ைதக் ெகாடுத்து,
அவைரச் சந்த க்கும்படி கூற னார்.
அத கமாக
ேநரம்

ெதரிந்துெகாள்ள

இைதப் பற்ற

வ ரும்புவதாகவும்

க ைடக்கும்ெபாழுெதல்லாம்

அவைரச்

சந்த த்துப் ேபசும் படியும் ேகட்டுக் ெகாண்டார்.
ஸ்பானிஷ்

உதவ

ந த க்கு

தமிழ்நாட்டில்

மிக

அத கம் ெகாடுத்தவர் டி.டி.ேக. மட்டுேம. ப ன்னர்
டி.டி.ேகைவ நான் அடிக்கடி சந்த த்துப் ேபசு வது
வழக்கமாக வ ட்டது. அச்சமயத்த ல் இங்க லாந்த ல்
வ க்டர் ேகாலன் ஒரு “இடதுசாரி புத்தக க ளப்”
என்ற ஒரு பத ப்பகத்ைத நடத்த வந்தார்.

பாச ச

எத ர்ப்பு, ேசாவ யத் ஆதரவு, இடதுசாரி ஆதரவு
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புத்தகங்கைள இந்த க ளப் ெவளிய ட்டு வந்தது.
அத ல் உறுப்ப னராக ேசர்பவர்களுக்கு ஒவ்ெவாரு
மாதத்த ன் ச றப்புப் புத்தகம் ஒன்ைற குைற வான
வ ைலக்கு அனுப்புவார்கள்.
ேசரும்படி

டி.டி.ேக.ய டம்

இந்தக் க ளப்ப ல்

கூற ,

அவர்

அத ல்

உறுப்ப னரா னார்.

ஜீவா, காட்ேட, ப .எஸ்.ஆர்.

ஆக ேயாருக்கு டி.டி.

ேக ைய அற முகப்படுத்த

ைவத்ேதன்.
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28.

பாண்டிச்ேசரி

ெதன்னிந்தியாவில் முதலில்
உருவான கம்யூனிஸ்ட்
இயக்கம்
- என்.ராமக ருஷ்ணன்
-ஜனவரி 17, 2020
1933ஆம்

ஆண்டில்

கம்யூனிஸ்ட்

இயக்கத்ைத

அனுப்பப்பட்ட
முதலில்

ேதாழர்

ெசன்ைனக்கு

ச ரமப்பட்டு

பல

அவர்களுக்கு
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ெதன்னிந்த யாவ ல்
உருவாக்குவதற்காக
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வந்தார்.
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எடுத்துக்கூற கம்யூனிஸ்ட்டாக்க னார். அவர்களில்
ஒருவர்

ப ரபல

ஆவார்.
ஜார்ஜ்

இளம்

ேதச

நள்ளிரவ ல்
ேகாட்ைடய ல்

பக்தர்

ெசன்ைன
பறந்து

ஆங்க ேலய

அரசாங்கத்த ன்

ெகாடிைய

கீழிறக்க

யூனியன்

ைஹதர்கான்

ஜாக்

ெகாடிைய

அதற்காக கடுங்காவல்

தண்டைன அனுபவ த்தவரும் கூட.
அமீர்

ெசய ன்ட்

ெகாண்டிருந்த

ேதச யக்

பறக்கவ ட்டவர் அவர்.

பாஷ்யம்

அவரிடம்

இப்ெபாழுது

ேதசபக்த

மிக்க

துணிச்சலான இைளஞர்கள் பற்ற ேகட்டெபாழுது
அவர்

பாண்டிச்ேசரிய ல்

உள்ள

தன்

நண்பர்

வ.சுப்ைபயா பற்ற கூற யதும் அமீர் ைஹதர்கான்
அவைர அைழத்து வரும்படி ேகட்டுக் ெகாண்டார்.
வ.சுப்ைபயா

பற்ற

ச ற து

கூற

ேவண்டியது

அவச யம். அவர் அண்ணாமைல பல்கைலக்கழக
மாணவராக

இருந்தெபாழுது

மார்க்ச ய

ச ந்தைனயாளர் ச ங்காரேவலர் எழுத ய நூல்கைள
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படிக்கும் வாய்ப்பு அவருக்கு க ைடத்தது. ‘ெலனின்
வரலாறு’

ேபான்ற

ச ங்காரேவலரின்

நூல்கள்

சுப்ைபயா மீது ெபரும் தாக்கத்ைத ஏற்படுத்த ன.
அேதேபான்று ரஷ்யப் புரட்ச ேபான்ற நூல்களும்
அவர் மனைதக் கவர்ந்தன.
அவர் பாண்டிச்ேசரிய ல் ‘ப ரஞ்ச ந்த ய வாலிபர்
சங்கம்’,

‘ராமக ருஷ்ண

அைமப்புகைள

வாசகசாைல’

உருவாக்க

இைளஞர்கைளயும்

ேபான்ற

மாணவர்கைளயும்,

ேதச ய

இயக்கத்துக்கு

ஆதரவாக த ரட்டி வந்தார். மகாத்மா காந்த ய னால்
ஈர்க்கப்பட்டு

‘ஹரிஜன

அைமப்ைபத் துவக்க
ெபரும்

ேசைவ

சங்கத்த ன்
அவருக்கு

ேசவா

சங்கம்’

என்ற

தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு

புரிந்தார்.

ெசயலாளராக
புதுைவ

ஹரிஜன

ேசவா

ெசயல்பட்டெபாழுது
ெதாழிலாளர்களுடன்

ெநருங்க ய ெதாடர்பு ஏற்பட்டது. அந்த ெதாழிலாளி
மக்களில்

ெபரும்பாலாேனார்
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குடும்பங்கைளச்

ேசர்ந்தவர்கள்.

குைறந்த

கூலிய ல்

அவர்கள்

த னமும்

ேவைல

ெசய்ய

ேவண்டிய ருந்தது

மனைத

உறுத்த யது.

பாண்டிச்ேசரிக்கு

1934ல்

அைழத்து

வரேவற்பு

ெகாடுத்தார்.

இயக்கம்

அவைர

பாண்டிச்ேசரிய ல்

12

மணி

சுதந்த ரப்

ெபரிய

அவர்

மகாத்மாைவ

வந்து

இளம்

ேநரம்

ெபரும்
ேபாராட்ட

வயத ேலேய

தைலவராக்க யது.

அச்சமயத்த ல் பாண்டிச்ேசரி மற்றும் காைரக்கால்
ேபான்றைவ

ப ெரஞ்சு

நாட்டின்

காலனியாக

இருந்தது என்பது குற ப்ப டத்தக்கது.
இப்ெபாழுது

அமீர்

ைஹதர்கான்

ேகட்டுக்

ெகாண்டபடி ேதச பக்தர் பாஷ்யம், சுப்ைபயாைவ
ெசன்ைனக்கு அைழத்து வந்தார்.

ெசன்ைன

ராயப்ேபட்ைட இந்த ய ஊழியர் சங்க கட்டிடத்த ல்
அச்சமயம்

அமீர்

ைஹதர்கான்

தங்க ய ருந்தார்.

அங்ேக சுப்ைபயா அவைர சந்த த்துப் ேபச னார்.
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அன்று

முழுவதும்

குற த்தும்,

ைஹதர்கான்

கம்யூனிஸ்ட்

மார்க்ச யம்

கட்ச

குற த்தும்

ெதாழிலாளி வர்க்கத்ைத அரச யல்ரீத யாக த ரட்டி
வர்க்கப்

ேபாராட்டத்ைத

நடத்த

ேவண்டியதன்

அவச யம் குற த்தும் வ ரிவாக வ ளக்க னார். இது
சுப்ைபயாைவ

மிகவும்

ஈர்த்தது.

மார்க்ச யம்

தான் மனிதகுலத்ைத வாழ்வ க்கும்,
என்ற

கருத்து

சுப்ைபயாவ ன்

ஆழப்பத ந்தது.

சுப்ைபயா

மனத ல்

மார்க்ச யத்ைத

ெதரிந்துெகாண்டு
த ரட்டும்

உயர்த்தும்

பணிய ல்

ேமலும்

ெதாழிலாளி

வர்க்கத்ைத

உறுத யாக

ஈடுபடுவதாக

ைஹதர்கானுக்கு

உறுத யளித்தார்.

அமீர் ைஹதர்கானுடன் இருந்த இளம் கம்யூனிஸ்ட்
நரச ம்மன் என்பவர் சுப்ைபயாவுக்கு ‘கம்யூனிஸ்ட்
கட்ச

அற க்ைக’,

ஜான்ரீடு
நாட்கள்’

‘மாக்ச ம் கார்க்க ய ன் ‘தாய்’,

எழுத ய
ேபான்ற
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இைவயும் சுப்ைபயாைவ ஈர்த்தன.
மார்க்ச யத்தால்
1934ஆம்
கட்ச

ஈர்க்கப்பட்ட

ஆண்டில்

இந்த ய

கம்யூனிஸ்ட்

உறுப்ப னரானார்.

ெதாடர்ந்து

அைதத்

புதுச்ேசரிய ல்

கட்ச க்க ைளைய

ரகச யமாக

உருவாக்கும்

ஈடுபட்டார்.

பணிய ல்

ெதன்னிந்த யாவ ல்

முதலில்

கம்யூனிஸ்ட்

உருவாக்கப்பட்டது
என்பது

சுப்ைபயா

கட்ச க்க ைள

பாண்டிச்ேசரிய ல்தான்

குற ப்ப டத்தக்கதாகும்.

ப ன்னர்தான்
ஆந்த ராவ லும்

மலபாரிலும்,
கம்யூனிஸ்ட்

உருவாக்கப்பட்டன.

அதன்

ெசன்ைனய லும்,
கட்ச

க ைளகள்

பாண்டிச்ேசரிக்கு

வந்த

சுப்ைபயா ெதாழிலாளர்கைள த ரட்டும் பணிய ல்
இறங்க னார்.

அச்சமயத்த ல்

புதுச்ேசரிய ல்

‘சவானா மில்’, ‘ேராடியர் மில்’ மற்றும் ‘ெகப்ேள
மில்’ ஆக யவற்ற ல் பத்தாய ரத்த ற்கும் அத கமான
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ெதாழிலாளிகள்
அவற்ற ல்

ேவைல

ேவைல

த னமும்

12

அவர்களுக்கு

த னமும்
மில்

ேநரம்

ேவைலெசய்ய
ெசால்லமுடியாத

சமூகக்

ெகாடுைமகைள

சந்த க்க

ேவண்டிய ருந்தது.

இப்ெபாழுது சுப்ைபயா

வாய ல்களுக்குப்

ெதாழிலாளர்களிடம்
வாழ்க்ைக

ெதாழிலாளிகள்

க ைடயாது.

சம்பளேமா குைறவு.
த னமும்

வந்தனர்.

சங்கம் ைவக்கும் உரிைம

அடக்குமுைறகள்,
அவர்கள்

ெசய்யும்

மணி

ேவண்டிய ருந்தது.

ெசய்து

ேபாய்

அவர்களுைடய

ந ைலைம,

ேபாதுமான

அந்தத்

ச ரமமான
குடிய ருப்பு

இல்லாதது, த னமும் 12 மணி ேநரம் ேவைல ெசய்ய
ேவண்டிய
வ ளக்க

அவல

ந ைலைம

ேபான்றவற்ைற

அவர்கள்

தங்கள்

நல்வாழ்வுக்காக

ஒன்றுபட்டு ேபாராட ேவண்டியதன் அவச யத்ைத
எடுத்துக்கூற
இயக்கத்த ல்
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ெதாழிற்சங்க

ேசர்த்தார்.
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பல

ஊழியர்கள்

க ைடத்தனர்.

சுப்ைபயா

அவர்கைளயும் கம்யூனிஸ்ட்டாக்க னார்.
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29. பாண்டிச்ேசரி இன்னுயிர்
ஈந்து ேகாரிக்ைக ெவன்ற
மில் ெதாழிலாளிகள்
- என்.ராமக ருஷ்ணன்
-ஜனவரி 18, 2020
1936ஆம்

ஆண்டு

ெதாழிலாளர்களின்

ேம

மாதத்த ல்

ெபாதுக்கூட்டம்

ஒன்ைற

பாண்டிச்ேசரிய ல் நடத்துவதற்கு ெதாழிற்சங்கம்
அனுமத

ேகாரியது.

ஆனால்

புதுைவய ன்

ப ெரஞ்சு ந ர்வாகம் கூட்டம் நடத்தத் தைட வ த த்தது.
எனேவ ஏராளமான ெதாழிலாளிகள் வ ல்லியனூர்
பகுத ையத் தாண்டி இந்த ய எல்ைலக்குள்ளிருந்த
ெபாம்ைம என்ற இடத்த ல் கூட்டத்ைத நடத்த னர்.
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இக்கூட்டத்த ல்
தைலவர்

சுப்ைபயாவுடன்

வ .வ .க ரியும்

உைரயாற்ற னார்

ெதாழிற்சங்கத்

கலந்து

என்பது

ெகாண்டு

குற ப்ப டத்தக்கது.

இந்த வ பரங்கைள அற ந்த மில் ந ர்வாகங்கள்
ஆத்த ரமைடந்தன.
பழிவாங்கும்

ெதாழிலாளர்கைளப்

நடவடிக்ைககளில்

ெநருக்கடிைய

உருவாக்கத்

ெதாழிலாளர்கள்
ெவள்ளத்த ல்

இயக்கத்ைத

ெதாடங்க ன.

ஒன்றுபட்டு

நடவடிக்ைககைள எத ர்த்தனர்.
ரத்த

ஈடுபட்டன.

ெதாழிலாளைர

ஆழ்த்த

அழித்ேத

இந்த
ெதாழிற்சங்க

தீருவது

என்ற

ெவற த்தனமான ேபாக்க ல் மில் ந ர்வாகங்களும்
ப ெரஞ்சு
நாைள

ஆட்ச யாளர்களும்
எத ர்பார்த்த ருந்தனர்.

அதற்குரிய
அந்த

நாளும்

வ ைரவ ேலேய வந்தது.
1936ஆம்

ஆண்டு

ேம

ெதாழிலாளர்களின்

ெபாதுக்கூட்டம்
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பாண்டிச்ேசரிய ல் நடத்துவதற்கு ெதாழிற்சங்கம்
அனுமத

ேகாரியது.

ஆனால்

புதுைவய ன்

ப ெரஞ்சு ந ர்வாகம் கூட்டம் நடத்தத் தைட வ த த்தது.
எனேவ ஏராளமான ெதாழிலாளிகள் வ ல்லியனூர்
பகுத ையத் தாண்டி இந்த ய எல்ைலக்குள்ளிருந்த
ெபாம்ைம என்ற இடத்த ல் கூட்டத்ைத நடத்த னர்.
இக்கூட்டத்த ல்
தைலவர்

சுப்ைபயாவுடன்

வ .வ .க ரியும்

உைரயாற்ற னார்

ெதாழிற்சங்கத்

கலந்து

என்பது

ெகாண்டு

குற ப்ப டத்தக்கது.

இந்த வ பரங்கைள அற ந்த மில் ந ர்வாகங்கள்
ஆத்த ரமைடந்தன.
பழிவாங்கும்
ெநருக்கடிைய

ெதாழிலாளர்கைளப்

நடவடிக்ைககளில்
உருவாக்கத்

ெதாழிலாளர்கள்
ெவள்ளத்த ல்

இயக்கத்ைத
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ஒன்றுபட்டு
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ரத்த

ஈடுபட்டன.

ெதாழிலாளைர

ஆழ்த்த

அழித்ேத
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ெவற த்தனமான ேபாக்க ல் மில் ந ர்வாகங்களும்
ப ெரஞ்சு
நாைள

ஆட்ச யாளர்களும்
எத ர்பார்த்த ருந்தனர்.

அதற்குரிய
அந்த

நாளும்

வ ைரவ ேலேய வந்தது.
1.அமேலாற்பவ
3.ேகாவ ந்தசாமி,

நாதன்,

2.ராஜமாணிக்கம்,

4.ெஜயராமன்,

5.சுப்புராயன்,

6.ச ன்ைனயன், 7.ெபருமாள், 8.வீராசாமி, 9.மதுைர,
10.ஏழுமைல, 11. குப்புசாமி, 12. ராஜேகாபால்
இந்த

ெகாடூரமான

கண்டித்து

இந்த யாவ ல்

நாட்டிலும்

கண்டனக்

புதுைவ
ெசய்து

நகரம்

இரண்டு

ெவற ச்ேசாடிக்

நாடாளுமன்றத்த ல்

படுெகாைலையக்
மட்டுமல்ல,

ப ரான்ஸ்

குரல்கள்

ஒலித்தது.

நாட்கள்

கதவைடப்பு

க டந்தது.
இருந்த

ப ெரஞ்சு
கம்யூனிஸ்ட்

உறுப்ப னர்கள் இந்த படுெகாைலகைள கண்டித்து
ஆேவசமான முழக்கங்கள் எழுப்ப னார்கள். அடுத்த
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ச ல வாரங்களில் ப ெரஞ்சு நாடாளுமன்றத்த ற்கு
நைடெபற்ற

ேதர்தலில்

படுேதால்வ யைடந்தது.
ஆட்ச ’ உருவானது.
உறுப்ப னர்கள்

ேசாசலிஸ்ட்
‘மக்கள்

கட்ச

முன்னணி

ெவற்ற ெபற்ற கம்யூனிஸ்ட்
பாண்டிச்ேசரி

ெதாழிலாளி

வர்க்கம் மீது நடத்தப்பட்டு வரும் தாக்குதல்கள்
ந றுத்தப்பட

ேவண்டுெமன்றும்

ெதாழிற்சங்க

உரிைமகள்

ேவண்டுெமன்றும்

அவர்களுக்கு
அளிக்கப்பட

ேகாரிக்ைககள்

எழுப்ப னர்.

இந்தப் ப ன்னணிய ல் ஏஐடியுச ய ன் தைலவராகத்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட
ஜவஹர்லால்

ேநரு

காங்க ரஸ்
அக்ேடாபர்

பாண்டிச்ேசரிக்கு வந்தார்.

தைலவர்
17ஆம்

ேதத

துப்பாக்க ச்சூட்டில்

12 ெதாழிலாளிகள் ெகால்லப்பட்ட இடத்த ற்குச்
ெசன்று
ெசய்தார்.

அவர்கள்

ந ைனவ ற்கு

மலரஞ்சலி

சுப்ைபயா அவருக்கு பாண்டிச்ேசரி

ந ைலைமைய வ ளக்க னார். அைதக் ேகட்ட ேநரு
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சுப்ைபயாவுக்கு

ஒரு

ஆேலாசைன

கூற னார்.

அதன்படி சுப்ைபயா பாரீஸ் ெசன்று அங்குள்ள
அரசாங்கத்

தைலவர்களிடம்

ந ைலைய பற்ற

பாண்டிச்ேசரி

எடுத்துக்கூற ேவண்டுெமன்று

கூற யேதாடு, பாரில் இருந்த தனது நண்பர்கள்
ச லருக்கு அற முகக் கடிதம் எழுத க் ெகாடுத்து
அனுப்ப னார்.

அைத ேயற்ற சுப்ைபயா 1937ஆம்

ஆண்டு மார்ச் மாதத்த ல் பாரிஸ் ெசன்று அங்ேக
மக்கள் முன்னணி தைலவர்கைளயும் கம்யூ னிஸ்ட்
தைலவரான மாரிஸ்ேதாேரைவயும், நாடாளுமன்ற
கம்யூ

னிஸ்ட்

உறுப்ப னர்கைளயும்

சந்த த்துப்

ேபச பாண்டிச்ேசரி ெதாழி லாளர்களுக்கு உரிைம
க ைடக்கச் ெசய்யுமாறு ேகட்டுக் ெகாண்டார்.
இத்தைகய ந ர்ப்பந்தத்த ன் வ ைளவாக புத ய
ப ெரஞ்சு அரசாங்கம் ஏப்ரல் 6ஆம் ேதத யன்று
ஒரு உத்தரவ ட்டது.

ெதாழிற்சங்கம் அைமக்கும்

உரிைமச்

ெதாழிலாளர்

சட்டம்,
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சட்டம்

ஆக யவற்ைற

அமலாக்க

ப ெரஞ்சு

ஆைணய ட்டது.

இந்த யாவ ல்
இந்த

உரிைம

ெகாடுக்கப்பட்டதால் அதுவைர அமலில் இல்லாத
ேபச்சுரிைம,

எழுத்துரிைம

ெபாதுக்கூட்டம்

நடத்த

இருந்த

ேபான்றைவ நீக்கப்பட்டன.
ச றப்பானது

ெகாடுக்கப்பட்டது.

ஆச யக்

தைட

உத்தரவு

இதன் மற்ெறாரு

கண்டத்த ேலேய

முதன்

முதலாக ெதாழிலாளிகளுக்கு எட்டு மணி ேநர
ேவைல என்பைத க ைடக்கச் ெசய்தது.

அதன்

வ பரமாவது:
1. ெதாழிலாளர்களுக்கு
உரிைம உண்டு, 2.
ேகாரிக்ைககள்
ெசய்யும்

மீது

உரிைமயும்

சங்கம்

அைமக்கும்

ெதாழிலாளர்களுக்கு
ேவைலந றுத்தம்
உண்டு,

3.

1938

ஜனவரிய ல் இருந்து 8 மணி ேநர ேவைல
நாள் அமல்படுத்தப்படும், 4.
ேவைலக்கு

பகலில்
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இரவ ல் 2 மடங்கு ஊத யம் வழங்கப்படும், 5.
ெபண்களுக்கு இரவு ேநர ேவைல க ைடயாது
6.

ெபண் ெதாழிலாளர்களுக்கு ேபறுகால

வ டுமுைற, எட்டு வாரம் த னமும் அைர நாள்
ஊத யத்துடன், 7.

வாரம் ஒருநாள் கட்டாய

வ டுப்பு, 8. ெதாழிற்சாைல உரிைமயாளர்கள்
இதைன அமல்படுத்த ேவண்டும் மீற னால்
கடுைமயான தண்டைன.
கம்யூனிஸ்ட்டுகள் தைலைமய ல் பாண்டிச்ேசரி
வீரத் ெதாழிலாளர் தம் இன்னுய ர் ஈந்து ெபற்ற
ெவற்ற

ஆச யாக்

கண்டத்த ேலேய

முதன்

முதலாக ெபற்ற ெவற்ற யாகும். எந்த ச க்காக்ேகா
ெதாழிலாளர்கள் எட்டு மணி ேநர ேவைலக்காக
தூக்கு

ேமைட

ஏற னார்கேளா,

அைத

தமது

ரத்தத் த யாகம் மூலம் பாண்டிச்ேசரி ெதாழிலாளி
வர்க்கம் கம்யூனிஸ்ட்டுகள் தைலைமய ல் ெபற்ற
ெவற்ற

மகத்தானது,
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இந்த

ெவற்ற யுடன்

பாரீச லிருந்து

த ரும்ப ய

ேதாழர் வ.சுப்ைபயாவுக்கு பாண்டிச்ேசரி மாெபரும்
வரேவற்பு அளித்தது.
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30. காங்கிரஸ் ேசாசலிஸ்ட்
கட்சியும் கம்யூனிஸ்ட்டுகளும்
- இ.எம்.எஸ்.நம்பூத ரிபாட்
-ஜனவரி 19, 2020
இந்த ய
வரலாற்ற ல்
காங்க ரஸ்

கம்யூனிஸ்ட்
ப ரிக்க

இயக்கத்த ன்

முடியாத

அத்த யாயம்

கட்ச .

இந்த ய

ேசாசலிஸ்ட்

கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத் தைலவர்களில் ஒருவரான
இ.எம்.எஸ்.நம்பூத ரிபாட்

முதல்

தமிழகத்த ல்

வ டுதைலப் ேபாராட்ட வீரர்களான பசும்ெபான்
முத்துராமலிங்கத்

ேதவர்

வைர

காங்க ரஸ்

ேசாசலிஸ்ட் கட்ச ய ன் தளகர்த்தர்களாக த கழ்ந்து,
ெதாழிற்சங்கங்கைள
வர்க்கத்ைத
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ப ரம்மாண்டமான

ேபரியக்கமாக

ஈடுபடச்

ெசய்து, பூரண சுயராஜ்ஜியம் என்ற முழக்கத்ைத
முதன்முதலில்

முழங்கச்

ெசய்து,

கம்யூனிச

இயக்கத்ைத முன்ேனறச் ெசய்த அடிப்பைடயான
இயக்கம் காங்க ரஸ் ேசாசலிஸ்ட் கட்ச .
துவங்க யதன்

50ஆம்

ெகாண்டாடப்பட்டது.
கம்யூனிஸ்ட்

ஆண்டு

வ ழா,

இக்கட்ச
1985ல்

அைதெயாட்டி மார்க்ச ஸ்ட்

கட்ச ய ன்

தத்துவார்த்த

ஏடான

“மார்க்ச ஸ்ட்” (ஆங்க லம்) ஏட்டில் 1985 அக்ேடாபர்
- டிசம்பர் இதழில், கட்ச ய ன் அன்ைறய ெபாதுச்
ெசயலாளரான இ.எம்.எஸ்.நம்பூத ரிபாட் எழுத ய
கட்டுைர இங்கு தரப்படுக றது.
காங்க ரஸ்

ேசாசலிஸ்ட்

இக்கட்டுைரய ல்

கட்ச ய ன்

ஒவ்ெவாரு

அம்சத்ைதயும், இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்த ற்கு
அது எப்படி பங்காற்ற யது பற்ற யும் வ ளக்குக றார்
இஎம்எஸ்.

காங்க ரஸ் ேசாசலிஸ்ட் கட்ச ய ன்

துவக்கம் என்பது 1934 ேம மாதம் பாட்னாவ ல்
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நைடெபற்ற ஒரு துவக்கந ைல கலந்தாேலாசைன
சந்த ப்ப ல்
முடியும்.

உதயமானது

என்று

ெசால்ல

அந்த சந்த ப்ப ல் ஒரு அைமப்புக்குழு

உருவாக்கப்பட்டது.
கன்வீனராக

அந்தக்குழுவ ன்

ெஜயப்ப ரகாஷ்

ேதர்வு ெசய்யப்பட்டார்.
ஆண்டு

நாராயணன்

இைதத்ெதாடர்ந்து அேத

அக்ேடாபரில்

பம்பாய ல்

(தற்ேபாது

மும்ைப) காங்க ரஸ் ேசாசலிஸ்ட் கட்ச ய ன் அக ல
இந்த ய மாநாடு நைடெபற்றது.

இம்மாநாட்டில்

கட்ச ய ன் அைமப்புச் சட்டம் ந ைறேவற்றப்பட்டது;
ேதச ய
இந்த

தைலைமயும்
இரண்டு

ெகாள்க ற
அைத

ேதர்வு

ந கழ்வுகளிலும்

வாய்ப்பு

நான்

எனக்கு

ெபருைமயாகக்

ெசய்யப்பட்டது.
பங்ேகற்றுக்
க ைடத்தது.
கருதுக ேறன்.

காங்க ரஸ்காரர்கைள சற்று முன்ேனாக்க நகர்த்த
அவர்களில்
இந்த

பலைர

முற்ேபாக்குவாத களாக

அைமப்ப ற்குள்ேளேய
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ஒரு

குற ப்ப டத்தக்கப்

வாய்ப்பு

எனக்கு

உள்ளபடிேய

பங்க ைன
க ைடத்தது

ெபருமிதத்துடன்

கடைமப்பட்டிருக்க ேறன்.
அப்படி

மாற்றுவதற்கு

மூலம்

1930களில்

ஏகாத பத்த ய

ஆற்றுக ற

கூற க்ெகாள்ள

காங்க ரஸ்காரர்கைள
வாய்ப்பு

க ைடத்ததன்

ஒரு

எத ர்ப்பு

என்பைத

சக்த வாய்ந்த

ஐக்க ய

உருவாக்குவதற்கான

முன்னணிைய

வழியும்

ப றந்தது.

அத்தைகய ஒரு மகத்தான ேசாசலிச இயக்கத்த ன்
அைர நூற்றாண்டு முடிக ற தருவாய ல் இைத
நாட்டு

மக்களுக்கு

சுட்டிக்காட்டி

எழுதுவத ல்

உள்ளபடிேய நான் மிகுந்த மக ழ்ச்ச அைடக ேறன்.
காங்க ரஸ் ேசாசலிஸ்ட் கட்ச க்குள் இருந்து
ெசயல்படுமாறு
ெதாடர்ந்து
ஏற்று
மற்றும்

எனக்கு

அந்தப்

பணிைய

ெசயல்பட்ேடன்.
கசப்பான
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ந ைனவைலகள்

இன்றும்

என்ைன

ெநக ழச்

ெசய்க ன்றன. காங்க ரஸ் ேசாசலிஸ்ட் கட்ச க்குள்
நடத்த ய அத்தைகய ேபாராட்டங்கள்தான் என்ைன,
காந்த -ேநரு

ச த்தாந்தத்த லிருந்து

ச த்தாந்தத்த ற்கு
நண்பர்கள்

ெகாண்டு

கூடச்

மார்க்ச ய

வந்தது.

ெசான்னார்கள்,

சல
காங்க ரஸ்

ேசாசலிஸ்ட் கட்ச உதயமானதன் 50வது ஆண்டான
1984ஐ, இந்த ய ேசாசலிச இயக்கம் உதயமானதன்
ெபான்வ ழா

ஆண்டாக

ெகாண்டாடுமாறு!

ஆனால் அத்தைகயப் பார்ைவைய நான் ஏற்றுக்
ெகாள்ளவ ல்ைல.

காங்க ரஸ் ேசாசலிஸ்ட் கட்ச ,

இந்த ய ேசாசலிச இயக்கத்த ல் மிக முக்க யமான
பங்க ைன வக த்தது என்ற ேபாத லும், காங்க ரஸ்
ேசாசலிஸ்ட்
ேசாசலிச

கட்ச ய ன்

துவக்கம்தான்

இயக்கத்த ன்

ஏற்றுக்ெகாள்ள முடியாது.

உதயம்

இந்த ய
என்பைத

இந்த ய ேசாசலிச

இயக்கமானது அதற்கு முந்ைதய காலத்த லிருந்ேத
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துவங்க வ ட்டது.
முன்ேனாடிகள்
ச ந்தைனகள்

ேசாசலிச

இயக்கத்த ன்

இந்த யாவ ல்

ேசாசலிசச்

உருவானதும்

பரப்பப்பட்டதும்

1912ஆம் ஆண்டிலிருந்ேத துவங்க வ ட்டது.
காலக்கட்டத்த ல்

சல

மாத

அந்த

இைடெவளிக்குள்

இந்த ய லும் மைலயாளத்த லும் காரல்மார்க்ச ன்
வாழ்க்ைக

வரலாறு

ெவளிய டப்பட்டுவ ட்டது.

இந்த ய ல் காரல் மார்க்ச ன் வாழ்க்ைக வரலாற்று
நூைல

மாெபரும்

ஹர்தயாள்

புரட்ச யாளரான

எழுத னார்.

லாலா

மைலயாளத்த ல்

ராமக ருஷ்ண ப ள்ைள எழுத னார்.
அதற்கும்
முன்ேப

நான்கு
1908ல்

ஆண்டுகளுக்கு

இந்த யாவ ன்

முதல்

ெதாழிலாளி வர்க்க அரச யல் ேவைலந றுத்தம்
நைடெபற்றுவ ட்டது.
வர்க்கம்,
மாெபரும்

பம்பாய்

ெதாழிலாளி

மகாராஷ்டிராவ லிருந்து இந்த யாவ ன்
தைலவராக
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ேதச யத் தைலவரான பாலகங்காதர த லகர் ைகது
ெசய்யப்பட்டு குற்றவாளி என அற வ க்கப்பட்டு
ச ைறய லைடக்கப்பட்டைத

எத ர்த்து

ப ரம்மாண்டமான அரச யல் ேவைலந றுத்தத்ைத
நடத்த யது. இந்த யாவ ல் ஒரு அைமப்பு ரீத யான
ேசாசலிச இயக்கம் உதயமாவதற்கு இந்த இரண்டு
முன்

ந கழ்வுகளும்

அைமந்தன.
உணர்வு
எழுச்ச ;

அடிப்பைட

ஒன்று,

ெபறாத

காரணங்களாக

அரச யல்

ெதாழிலாளி

மற்ெறான்று

ரீத யான

வர்க்கத்த ன்

மார்க்ச யம்

ெதாடர்பான

அற முகம் க ைடக்கப்ெபற்று அைதப் ப ரச்சாரம்
ெசய்யும் முைனப்பு.
ேசாசலிஸ்ட் கட்ச
20

இந்த இரண்டும் காங்க ரஸ்
உருவாக்கப்படுவதற்கு சுமார்

ஆண்டுகளுக்கு

உருவாக வ ட்டது.

முன்ேப

இந்த யாவ ல்

முதலாம் உலகப்ேபார் முடிந்த

உடேன அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில் இந்த யாவ ல்
மிகப்ெபரிய

அளவ லான
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நடந்தன.
ேதச ய

இந்த எழுச்ச கள், ேபார்க்குணமிக்க
வ டுதைல

இயக்கத்ைத

அடுத்தடுத்து

முன்ேனாக்க க் ெகாண்டு ெசன்றது.

இந்த ய

வ டுதைலஇயக்க வரலாற்ற ல் முதல் முைறயாக
ெதாழிலாளி

வர்க்கமும்,

வ வசாய

வர்க்கமும்

ேபாராடிக் ெகாண்டிருந்த நடுத்தர வர்க்கங்களும்,
மகாத்மா
க லாபத்

காந்த யால்

தைலைம

இயக்கத்த லும்

தாங்கப்பட்ட

ஒத்துைழயாைம

இயக்கத்த லும் ஆய ரம் ஆய ரமாய் அணிவகுக்கத்
ெதாடங்க னர்.
ேவைலந றுத்தம்
முழு

அைடப்பு

ஆர்ப்பாட்டங்கள்,
இருந்தன.

ெதாழிற்சாைலகளில்
நடந்தன.
நடந்தது.

மாநகரங்களில்
ப ரம்மாண்டமான

ேபரணிகள் நடந்த வண்ணம்

உைழக்கும் மக்களின் அைனத்துத்

தரப்ப னரும் இவற்ற ல் அணித ரண்டனர். இதுேவ
அந்தக் காலக்கட்டத்த ல் நமது ேதசத்த ன் அரச யல்
வாழ்வ ன் அன்றாட காட்ச களாக இருந்தன. இந்தப்
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ேபாராட்டங்கள், ேபார்க்குணமிக்க பாட்டாளி வர்க்க
ெசயல்பாட்டு வடிவமான ேவைலந றுத்தம் என்ற
வடிவத்த ற்கு

உறுத யான

ேவைலந றுத்தங்கைள

சங்கங்கள்

ெதாழிற்சங்கங்கள்,

கமிட்டிகள்

உருவான

மாற ன.

ெசயல்படுத்துவதற்கான

அைமப்புகள் உருவாக ன.
ேவைலந றுத்த

முைறய ல்

அைமக்கப்பட்டன.

ப ன்னணிய ல்,

மார்க்ஸ்,

ஏங்ெகல்ஸ், ெலனின் ஆக ேயாரது ச ந்தைனகைள
மக்களிைடேய

குற ப்பாக

ெதாழிலாளி

வர்க்கத்த னரிைடேய ப ரச்சாரம் ெசய்வதற்கான
இன்னும் த ட்டவட்டமான - முைறயான ஏற்பாடுகள்
உருவாக ன.
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31.

ஒவ்ெவாரு அடியிலும்
அடக்குமுைறைய

எதிர்ெகாண்ட முன்ேனாடிகள்
- இ.எம்.எஸ்.நம்பூத ரிபாட்
-ஜனவரி 20, 2020
இந்த யாவ ன்
இயக்கத்த ன்
குற ப்ப ட

தைலவர்

அவர்

கம்யூனிசத்ைத

ெதாடர்ந்து

புரட்ச கர

மாவீரன்

ேவண்டும்.

நாட்களில்
அைதத்

மகத்தான

அவரது

பகத்ச ங்ைக

தனது

ேநாக்க

கைடச
வந்தார்.

சகாக்கள்

பலரும்

இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ல் இைணந்தனர்.
ஆச யாவ ன்
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இந்த யாவ ற்கும்

கம்யூனிச,

ேசாசலிசச்

ச ந்தைனகள் என்பைவ ரஷ்யாவ ல் ேபால்ஷ்வ க்
கட்ச

ப ரம்மாண்டமாக

எழுந்து

மாெபரும்

புரட்ச நடத்த மிகப்ப ரம்மாண்டமான ஒரு புத ய
சகாப்தத்ைத பைடத்தது ெதாடர்பான ஏராளமான
ெசய்த களும் தகவல்களும் க ைடக்கப்ெபற்றதன்
மூலமாகேவ வந்தைடந்தன.
தகவல்களில்
அவதூறு

பல,

அப்படி க ைடத்த

கம்யூனிசத்ைதப்

கருத்துக்கைளயும்

பற்ற ய

த ரிபுகைளயும்

ெகாண்டதாக இருந்த ேபாத லும் கூட, அப்படி வந்து
ேசர்ந்த ெசய்த களின் மூலமாக கம்யூனிசம் என்ற
ச ந்தைன இந்த யாவ ல் பரவ யது.
தைலவர்

மா

ேச

ெசால்வதானால்,
ெசலுத்தப்பட்ட
கம்யூனிசம்
வந்து

துங்-க ன்
“புரட்ச கர

ேசர்த்தது”.
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மக்கள்

சமூகம்

புரட்ச கரமான

ெவற்ற கரமாக

நடத்த க்

எழுச்ச கைள

ெகாண்டிருக்கும்

கைதகள், இந்த யாவ ல் காங்க ரஸ் தைலைமய ன்
சமசரக்

ெகாள்ைககளால்

வ ரக்த யைடந்தும்

இருந்த

ெதாண்டர்களிைடேய
ஏற்படுத்த ய ருந்தது.
மாற்றுப்

காங்க ரஸ்

ெபரும்

தாக்கத்ைத

அவர்கள் முன்பு இரண்டு

பாைதகைள

ப ரிட்டிஷ்

ெவறுப்பைடந்தும்,

முன்ைவத்தது:

ஆட்ச யாளர்களுக்கு

ஒன்று,

எத ராகவும்,

அவர்களது இந்த ய ஏெஜண்டுகளுக்கு எத ராகவும்,
ஆயுதேமந்த ய

தனிமனித

ேபாராட்டேம

தீர்வு

என்பது; மற்ெறான்று கம்யூனிசம்.
பகத்ச ங்
இங்ேக நாம், இந்த யாவ ன் மகத்தான புரட்ச கர
இயக்கத்த ன்
குற ப்ப ட
நாட்களில்

தைலவர்

ேவண்டும்.

மாவீரன்
அவர்

கம்யூனிசத்ைத
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அைதத்

ெதாடர்ந்து

இந்த ய

கம்யூனிஸ்ட்

இன்னும்

பல

குலுக்க ய

அவரது

கட்ச ய ல்

ேபாராளிகள்

ரஷ்யப்

ஈர்க்கப்பட்டார்கள்.

சகாக்கள்

பலரும்

இைணந்தனர்.

இந்த

புரட்ச யால்

உலைகேய
ெவகுவாக

புரட்ச ய ன் பூமிக்கு ெசல்ல

ேவண்டுெமன்று பயணத்ைதத் துவக்க னார்கள்.
பனி

சூழ்ந்த

இமயமைலையயும்,

சமெவளிையயும்
ெசன்று

புரட்ச ய ன்

கடந்து

கடினமான
ரஷ்யாவுக்குச்

அடிப்பைடைய

அற ந்துவர

முயற்ச த்தார்கள். இப்படியாக இந்த ய மண்ணில்
ேசாசலிசம்,

கம்யூனிசம்

என்ற

வ ைதகள்

தூவப்பட்டன.
கம்யூனிஸ்ட் குழுக்களின் ேதாற்றம்
இந்த யாவ ல்
என்பது,

ேசாசலிச

இயக்கத்த ன்

உதயம்

1920களுக்கு முன்ப ருந்ேத முைறயாக

வரிைசப்படுத்தப்பட ேவண்டும்.

ஏெனன்றால்

இந்த இரண்டு இைணயான வளர்ச்ச ப்ேபாக்குகள்
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நடந்தன.

அக ல

இந்த ய

ெதாழிற்சங்க

காங்க ரஸ் (ஏஐடியுச ) உதயமானது.

துவக்ககால

கம்யூனிஸ்ட் குழுக்களும் உதயமாக ன.
இரண்டும்
என்பது

எத்தைகய
மிக

நாடுகளிலும்

சூழலில்

முன்ேனாடிகள்
துயரங்கைளயும்

நடந்தது

முக்க யமானது.
கம்யூனிஸ்ட்

எல்லா
இயக்கத்த ன்

எப்படிெயல்லாம்
தாண்டி

இைவ

தைடகைளயும்

த ட்டமிட்டப்பாைதய ல்

நைடேபாட்டார்கேளா

அேதேபாலத்தான்

இந்த யாவ லும் நடந்தது. இந்தத் தைலவர்கைளத்
ெதாடர்ந்து அடுத்தடுத்து வந்த தைலமுைறய னர்,
அவர்கள்

எத ர்ெகாண்ட

சவால்கைளயும்
முடியாதது

அடக்குமுைறகைளயும்

ந ைனத்துக்

என்பதுதான்

கூட

உண்ைம.

தைலமுைற

கம்யூனிஸ்ட்டுகள்.

ெகாடிய

ந ைலைமகைள

பார்க்க
முதல்

எப்படிப்பட்ட
எத ர்ெகாண்டு,

ேபாராடி, இந்த ய நாட்டில் ஒரு அணித ரட்டப்பட்ட
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- ஒருங்க ைணக்கப்பட்ட ேசாசலிச இயக்கத்ைத
ப ன்னாட்களில்

உருவாக்குவதற்கான

வழித்தடத்ைத ஏற்படுத்த னார்கள் என்பைத அந்தக்
காலத்த ல் ெசயல்பட்ட எந்தெவாரு ேசாசலிஸ்ட்டும்
மறந்துவ ட முடியாது.

துவக்கக்கட்டத்த ல் என்ன

நடந்தது என்பைத இங்ேக நான் வ வரிப்பதன்
காரணம்,

காங்க ரஸ் ேசாசலிஸ்ட் கட்ச

ெசய்த

அளப்பரிய பங்களிப்ப ைன மறுப்பது என்பதல்ல;
மாறாக

முன்ேனாடிகள்

வகுத்துக்ெகாடுத்தப்

பாைதய ல் காங்க ரஸ் ேசாசலிஸ்ட் கட்ச

தனது

பணிகைள முன்ெனடுத்துச் ெசன்றது என்பைத
வ வரிக்கும் ெபாருட்ேட.

நமது முன்ேனாடிகள்

கடுைமயான ப ரச்சைனகைள எத ர்ெகாள்வத ல்
பாத க்கப்படாமல் இருந்தார்கள் என்று ெசால்ல
முடியாது; அவர்கள் பல்ேவறு குைறபாடுகைளயும்
பலவீனங்கைளயும்
இயங்க

சரிெசய்துெகாண்ேட

ேவண்டிய ருந்தது;

www.Kaniyam.com

370

ப ரதானமான
FreeTamilEbooks.com

ெபரிய மாந லங்களில் க ைளகைள உருவாக்க
அதன்மூலம்

ஒரு

வளர்த்ெதடுக்க

அக ல

இந்த ய

கட்ச யாக

முடியாத

சூழல்

என்பது

இருந்தது. இந்த பலவீனங்களும் குைறபாடுகளும்
இருந்த

ேபாத லும்,

கம்யூனிஸ்ட்

பத்தாண்டுகளுக்கும்
இயங்க

வந்தன;

ேமலாக

குழுக்கள்,
ெதாடர்ந்து

காங்க ரஸ் ேசாசலிஸ்ட் கட்ச

ப றப்பதற்கு முன்ேப இது நடந்து ெகாண்டிருந்தது;
இந்த

கம்யூனிஸ்ட்

குழுக்கைள

முன்ேனாடிகள்தான்
இயக்கத்த ன்

இந்த ய

உண்ைமயான

இயக்க ய
ேசாசலிஸ்ட்

முன்ேனாடிகள்;

இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்த ன் முதன்ைமயான
முன்ேனாடிகள். அவர்கள் தாங்கள் எடுத்து ைவத்த
ஒவ்ெவாரு அடிய லும் ப ரிட்டிஷ் ஆட்ச யாளர்களின்
அடக்குமுைறைய
எடுத்த

எத ர்ெகாள்ள

எடுப்ப ேலேய

மூன்று

சத

ேநர்ந்தது.
வழக்குகள்

அவர்கள் மீது பாய்ந்தன. ெபஷாவர் சத வழக்கு,
www.Kaniyam.com

371

FreeTamilEbooks.com

கான்பூர் சத வழக்கு, மீரட் சத வழக்கு ேபான்ற
முக்க யமான சத வழக்குகள், சுமார் 10 ஆண்டு
காலம்,

இந்த ய

வளர்ச்ச ைய

மண்ணில்
தடுத்து

கம்யூனிசத்த ன்
ந றுத்துவதற்காக

ஆட்ச யாளர்களின் ஒரு த ட்டமிட்ட முயற்ச யாக
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன.
ேபாலேவ

கம்யூனிஸ்ட்டுகைளப்

நூற்றுக்கணக்கான

உறுத மிக்க

ெதாழிற்சங்க வாத களும் முற்ேபாக்கு ச ந்தைன
ெகாண்ட

காங்க ரஸ்காரர்களும்

ஆட்ச யாளர்களால்

ப ரிட்டிஷ்

ேவட்ைடயாடப்பட்டார்கள்.

அவர்கள் நாட்டின் எந்தெவாரு பகுத ய ேலனும்
ஏேதனும் ஒரு கம்யூனிஸ்ட் குழுவ ல் உறுப்ப னராக
இருந்துெகாண்டிருந்தார்கள்.
அவர்கள்

கடுைமயான

அதன் வ ைளவாக
அடக்குமுைறக்கு

உள்ளாக்கப்பட்டார்கள்.
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32. முழு விடுதைல என்று
முதலில் முழங்கியது
கம்யூனிஸ்ட்டுகேள..!
- இ.எம்.எஸ்.நம்பூத ரிபாட்
-ஜனவரி 21, 2020
காங்க ரஸ்

ேசாசலிஸ்ட்

கட்ச யும்

கம்யூனிஸ்ட்டுகளும்
அரச யல் ரீத யாகவும் இந்த ய ந லப்ப ரபுத்துவ
முதலாளித்துவ
மிகக்கடுைமயான

வர்க்கத்த டமிருந்து
எத ர்ப்ப ைன

-சூழ்ச்ச ைய

கம்யூனிஸ்ட்டுகள் எத ர்ெகாள்ள ேவண்டிய ருந்தது.
ஏெனன்றால், கம்யூனிஸ்ட்டுகளின் பணியானது,
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மார்க்ச ய

-

ெலனினிய

அடிப்பைடய ல்

ேகாட்பாடுகளின்

அைனத்து

அம்சங்களிலும்

ெபாருத்த

அரச யல்
ெசயல்படுவதாக

இருந்தது; எனேவ இைத ஒடுக்கும் ேநாக்கத்துடன்
இந்த ய ந லப்ப ரபுத்துவ முதலாளித்துவ வர்க்கம்
ெசயல்பட்டது. எந்தெவாரு காலனி ஆத க்க, அைரக்
காலனி

ஆத க்க

சார்ந்த ருக்க ற

அல்லது
அல்லது

மற்ெறாரு

நாட்ைட

மற்ெறாரு

நாட்டிடம்

அடிைமயாக இருக்க ற நாட்டின் ந லப்ப ரபுத்துவ
-

முதலாளித்துவ

வர்க்கத்த ன்

அடிப்பைட

குணாம்சம் என்பது - மார்க்ச ய - ெலனினிய
ேகாட்பாடுகளுடன்
கடுைமயாக

ெசயல்படுக றவர்கைள
வ தமாக

இருக்கும்

என்பைத புரிந்துெகாள்ள முடிந்தது.

இத்தைகய

சூழலில்,

ஒடுக்கும்
இந்த

எத ர்ெகாள்வது

ஒடுக்குமுைறகைள
என்பத ல்

எப்படி

தத்துவார்த்த

-

அரச யல் ரீத யான ச ரமங்கள் எழுவது இயல்பு;
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நாட்டில்

இயங்க

குழுக்கள்

வந்த

அடிக்கடி

ெதாடர்ச்ச யான
மட்டுேம

பல்ேவறு

சந்த த்து

வ ைரவாக

அவர்களுக்குள்

வ வாதத்ைத

ச ரமங்கைளயும்,

நடத்த னால்
தவறுகைளயும்

சரிெசய்துெகாள்ள

ந ைலைமயும் இருந்தது.

கம்யூனிஸ்ட்

முடியும்

என்ற

அத்தைகய வ வாதம்

ெதாடர்ந்து நடந்தது; ப ரிட்டிஷ் ஆட்ச யாளர்களால்
ப ன்பற்றப்பட்ட

த ட்டமிட்ட

நடவடிக்ைககைளயும்

சூழ்ச்ச கரமான

அணுகுமுைறகைளயும்

இப்படித்தான் அன்ைறய கம்யூனிஸ்ட் குழுக்களின்
தைலைம எத ர்ெகாண்டது.
பல்ேவறு

கடினமான

எத ர்ெகாண்ட
பல்ேவறு

ேபாத லும்,

பகுத களில்

ஒருங்க ைணயாமல்
ெசயல்படுபைவயாக

சறய

ெவவ்ேவறு
கம்யூனிஸ்ட்

சூழல்கைள
நாட்டின்
குழுக்களாக,
இடங்களில்
குழுக்கள்

இருந்த ேபாத லும், அைவ, ஒரு ேபார்க்குணமிக்க
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ெதாழிற்சங்க
தடுக்க

இயக்கமாக

முடியவ ல்ைல;

இருந்தவர்களிைடேய
ெகாண்ட

முன்ேனறுவைத

காங்க ரஸ்

கட்ச ய ல்

முற்ேபாக்கு

ச ந்தைன

மத்த ய ல்

புரட்ச கர

குழுக்கள்

ேசாசலிசம் என்ற முழக்கமும் அதன் இலக்குகளும்
ப ரபலமைடவைத
இந்தப்

பணிைய

மட்டுேம
சூழல்

தடுக்க
ஒரு

ெகாண்டு
இருந்த

முடியவ ல்ைல;

குற ப்ப ட்ட

ெசல்ல

ேபாத லும்,

அளவ ற்கு

முடியும்
இந்த ய

என்ற
ேதச ய

காங்க ரச ன் ெகாள்ைககைள கூர்ைமப்படுத்தவும்
முடிந்தது.

அகமதாபாத்த ல்

நைடெபற்ற

இந்த ய ேதச ய காங்க ரஸ் மாநாட்டில் இந்த ய
கம்யூனிஸ்ட்
அற க்ைக

கட்ச

ெபயரிேலேய

சுற்றுக்குவ டப்பட்டது;

அற வ ப்புகளும்
என்ற

என்ற
இந்த ய

ெபயரிேலேய

ஒரு

பல்ேவறு

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச

ப ரத ந த களிைடேய

வழங்கப்பட்டன. இந்தச் ெசயல்பாடு, இந்த யாவ ல்
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கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச

ெமல்ல

ெமல்ல

எழுந்து

வருக றது என்ற ெசய்த ைய - அதன் புரட்ச கர
த ட்டம்

ந ைறேவற்றப்பட்டுவ ட்டது

ெசய்த ைய
வ ைதத்தது.

காங்க ரசார்

மத்த ய ல்

என்ற
வலுவாக

காங்க ரசுக்குள் ெசயல்பட்ட ச ற ய

எண்ணிக்ைகய லான கம்யூனிஸ்ட்டுகள், தங்கைள
காங்க ரசுக்குள் இருந்த முற்ேபாக்காளர்களுடன்
ப ைணத்துக்

ெகாண்டனர்;

முழுைமயான

வ டுதைல

அதன்

(பூரண

மூலம்,

சுயராஜ்யம்)

என்ற கருத்ைத மக்களிைடேய ப ரபலப்படுத்தும்,
அைத ெவகுமக்கள் இயக்கமாக முன்ெனடுத்துச்
ெசல்லவும் உந்த த் தள்ளும் மகத்தான பணிய ைன
கம்யூனிஸ்ட்டுகள் ெசய்தனர்.
அைனத்த ற்கும்
ஒரு

ேபார்க்குணமிக்க

உருவாக்க
மற்ற

ேமலாக,

வளர்த்து

எல்ேலாைரயும்வ ட
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மிகவும் ெசயலூக்கமிக்கவர்களாக இருந்தார்கள்.
ெவகுமக்கள்

இயக்கங்கைள

ெசல்வத லும்
அதன்

அவர்கள்

மூலமாக

முன்ெனடுத்துச்
முன்னின்றார்கள்;

மார்க்ச ய

தத்துவத்ைத

மக்கள்

ெசய்வத ல்

உறுத மிக்க

-

ெலனினிய

மத்த ய ல்

ப ரச்சாரம்

நடவடிக்ைககைள

ேமற்ெகாண்டார்கள். ச ற ய அளவ ல் இருந்தாலும்,
இந்த நடவடிக்ைககள், இந்த ய ேதச ய காங்க ரஸ்
கட்ச க்குள் ஏகாத பத்த ய எத ர்ப்பு ச ந்தைனய லும்
ெசயல்பாடுகளிலும்
தாக்கத்ைத
ேநரு,
ஒரு

ஏற்படுத்த யது;

சுபாஷ்

பகுத

குற ப்ப டத்தக்க

சந்த ர

தாக்கத்ைத

ப ன்னால்

ஒரு

தைலவர்களிைடேய
எனினும்

கம்யூனிஸ்ட்

இயக்கம்

அந்தத்

தாக்கம்,

இருந்த
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ஏற்படுத்த யது;

அணித ரட்டப்பட்ட
ஏற்படுத்த ய

ஜவஹர்லால்

ேபாஸ்

காங்க ரஸ்

அளவ ற்கு

காங்க ரஸ்

ெவகுஜனங்களிைடேய
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ஏற்படவ ல்ைல. உண்ைமய ல், அவர்கள், ப ரிட்டிஷ்
ஆட்ச யாளர்களால்

பரப்பப்பட்ட

கம்யூனிஸ்ட்

எத ர்ப்பு ப ரச்சாரத்த ற்கு பலியாக க் க டந்தார்கள்.
இதற்கு மிக முக்க யக் காரணம் என்னெவன்றால்,
இந்தக்

குற ப்ப ட்ட

காங்க ரச ன்
என்ற

தருணத்த ல்தான்,

தைலைமக்குள்

ப ரிவுகளுக்க ைடேய

இடது,

வலது

மிகக்கடுைமயான

ேமாதல் நடந்து ெகாண்டிருந்தது; இந்த ேமாதல்
காங்க ரச ன் லாகூர் மாநாட்டில் எத ெராலித்தது;
இதன்

உச்சக்கட்டமாக,

அந்த

மாநாட்டில்

காங்க ரச ன் இலக்கு முழுைமயான வ டுதைலேய
என்ற தீர்மானத்ைத ந ைறேவற்ற முடிந்தது. இந்த
மாநாட்டில்
ேநரு

காங்க ரஸ்

தன்ைன

தைலவர்

ஒரு

ஜவஹர்லால்

ேசாசலிஸ்ட்

ப ரகடனம் ெசய்து ெகாண்டார்.

என்று

அந்த சமயத்த ல்

கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் அைனத்து முதன்ைமயான
மற்றும்

அடுத்தக்கட்ட
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ஆதரவான
சத

ெதாழிற்சங்க

வழக்கு

வாத களும்

வ சாரைணகளில்

மீரட்

பங்ேகற்றுக்

ெகாண்டிருந்தார்கள்.
நாடு தழுவ ய அளவ ல் கம்யூனிஸ்ட்டுகைள
ேவட்ைடயாடுவதற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட இந்த சத
வழக்கும் அைதத் ெதாடர்ந்த நடவடிக்ைககளும்
1929-33 என முழுைமயாக நான்காண்டு காலம்
அடிமுதல்

நுனி

வைர

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச ய ன்

ஸ்தாபன கட்டைமப்ைபேய கடுைமயாக பாத த்தது.
அந்த

சமயத்த ல்

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச ய ன்

அக ல இந்த ய ைமயம் என ஒன்று ெசயல்பட
முடியவ ல்ைல.

எனேவ இந்த காலக்கட்டத்த ல்

கம்யூனிஸ்ட் இயக்கமானது காங்க ரசுடன் முற்றாக
எந்தத் ெதாடர்ப லும் இல்ைல என்றும் எனேவ
அது ேதச ய வ டுதைல இயக்கத்த ல் எந்தெவாரு
ெசல்வாக்கும்
கம்யூனிஸ்ட்
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ெசய்யப்படுவது முற்ற லும் அந யாயமானதாகும்.
புத தாக ப ன்னர் ேதாற்றுவ க்கப்பட்ட காங்க ரஸ்
ேசாசலிஸ்ட் கட்ச யும் ச ல தைலவர்களும் கூட
இப்படி

ேபச னார்கள்.

ஏற்றுக்

அது

எந்தவ தத்த லும்

ெகாள்ளத்தக்கதல்ல.

1936ஆம்

ஆண்டு மீரட்டில் நடந்த காங்க ரஸ் ேசாசலிஸ்ட்
கட்ச ய ன்

இரண்டாவது

மாநாட்டில்

ந ைறேவற்றப்பட்ட

கூட,

கம்யூனிஸ்ட்டுகள்

அக ல

இந்த ய

தீர்மானத்த ல்
ேதச யவ டுதைல

இயக்கத்த ல் பங்களிப்பு ெசய்யவ ல்ைல என்று
கூறப்பட்டிருந்தது. அைத நாம் அப்ேபாேத முற்றாக
ந ராகரித்து வ ட்ேடாம்.
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33. புதிய சகாப்தத்திற்கு விைத
ேபாட்ட ேசாவியத் ஒன்றியம்
- இ.எம்.எஸ்.நம்பூத ரிபாட்
-ஜனவரி 29, 2020
காங்க ரஸ்

ேசாசலிஸ்ட்

கட்ச யும்

கம்யூனிஸ்ட்டுகளும்
21.1.2020

அன்று

ெவளியான

ெதாடரின்

ெதாடர்ச்ச …
எப்படிய ருப்ப னும்,
ஒரு

உலகளாவ ய முைறய ல்

சகாப்தத்ைதேய

புரட்டி

ேபாடும்

வ தமாக

நடந்து ெகாண்டிருந்த ந கழ்வுகளால் இந்த யாவ ல்
காங்க ரச ன்
ெவகுமக்களும்,
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சக்த களும் ஈர்க்கப்பட்டனர்.

அந்த சமயத்த ல்

உலக முதலாளித்துவ ெபாருளாதாரமானது மிக
மிக

ஆழமான

ெநருக்கடிய ல்

ெகாண்டிருந்தது.

ச க்க

தவ த்துக்

ஆனால் அதற்கு ேநர்எத ராக

ேசாவ யத் ஒன்ற யத்த ன் முதலாவது ஐந்தாண்டு
த ட்டம்

மிகவும்

அமலாக்கப்பட்டு,
ைவத்தது.
என்ன
ேசாசலிச

புத ய

ெசால்க ன்றன
தத்துவம்

ேகாட்பாடுகள்

உலக ன்

குற த்தும்,

என்பது

அற ஞர்களால்

துவக்க

ேகாட்பாடுகள்

என்பது

என்ன

முடியவ ல்ைல;

முைறய ல்

சகாப்தத்ைத

ேசாசலிசத்த ன்

ெபாருளாதார
இருக்க

ெவற்ற கரமான

குற த்தும்

வ வாத க்காமல்

அேதேவைள,
பல்ேவறு

அந்த

பகுத களில்

பரிேசாத த்து பார்க்கப்பட்டன; அப்படி பரிேசாத த்த
ேபாது,
த ணற க்

ெநருக்கடிய ன்

ப டிய ல்

ெகாண்டிருக்கும்

ச க்க த்

முதலாளித்துவ

ெபாருளாதாரத்த ற்கு

மாற்றாக,
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தத்துவம் ேசாசலிசம் என்பது ந ரூபணம் ஆவைத
கண்டார்கள்.

இந்த யாவ ல்

ெசயல்பட்டுக்

ெகாண்டிருந்த ஏகாத பத்த ய எத ர்ப்பு சக்த கள்,
ேசாவ யத்

ஒன்ற யத்த ல்

வளர்ச்ச யைடந்து

ேசாசலிசம்

ேவகமாக

ெகாண்டிருப்பைத

பார்த்து,

எத ர்காலத்த ல் இந்த ய நாடும், இப்படி இருக்க
ேவண்டும்

என்று

ஒரு

வைரபடத்ைத

தங்கள்

மனத ல் உருவாக்க க் ெகாண்டார்கள். அது நடக்க
ேவண்டுமானால்,

ப ரிட்டிஷ்

தூக்க ெயற ந்து,

நாடு

ஆட்ச யாளர்கைள
சுதந்த ரமைடந்தால்

மட்டுேம சாத்த யம் என்பைதயும் உணர்ந்தார்கள்.
இந்த

கருத்துக்கள்,

மார்க்ச ய

-

ெலனினிய

ச த்தாந்தங்கைள சுற்ற வலம்வந்து ெகாண்டிருந்த
காங்க ரச ன்

பல்ேவறு

தைலவர்கள்

ெதாண்டர்களிைடேய,
ேவட்ைகையயும்
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தூண்டியது.

ெலனினியத்த ன்பால்
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அவர்களது மனக் கண்கைள த றந்தது.
காங்க ரச ன்

அக ல

இந்த ய

இது,

தைலவர்களும்,

இடதுசாரி பாைதைய ேநாக்க த ரும்பும் வ தமான
ச ந்தைனகைள வ ைதத்தது;
ேபச்சுக்களில்,
லாகூர்

அது அவர்களின்

அற வ ப்புகளில்

காங்க ரஸ்

மாநாட்டில்

ப ரத பலித்தது.
ேநரு

ஆற்ற ய

தைலைம உைரேய அதற்கு சான்று.
ப ரிட்டிஷ்

ஏகாத பத்த யத்த ற்கு

எத ராக

தீவ ரமைடந்த ேபாராட்டம்
இந்த

காலகட்டத்த ல்

இந்த யாவ ற்குள்

எத ர்ப்பு

ேபாராட்டங்கள்

ஏகாத பத்த ய
ேவகெமடுத்தன.

எண்ணற்ற

நடந்தன.

அைனத்தும்

ேபார்க்குணமிக்க
இந்த

முைற

எழுச்ச கள்.

ேபாராட்டங்கள்
உறுத மிக்க,
ஏெனன்றால்

ஏகாத பத்த யத்த ற்கு

எத ரான

ேபாராட்டத்ைத பார்க்கும் பார்ைவ மாற ய ருந்தது.
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முன்ைபவ ட

தற்ேபாது

அதற்கான

நீண்டகால

இலக்கும், நைடமுைற உத்த களும் வகுக்கப்பட்டு
களமிறங்க னார்கள்.
எழுச்ச மிகு

உப்புச்

1930

ஆம்

சத்த யாக ரக

ஆண்டு

ேபாராட்டம்

நைடெபற்றது. அைதத் ெதாடர்ந்து 1932 - 33 ஆம்
ஆண்டுகளில் இரண்டாவது சட்டமறுப்பு இயக்கம்
நைடெபற்றது.

இந்த இயக்கங்களில் இரண்டு

முக்க யக் கூறுகள் இருந்தன.
இயக்கங்களுக்கு
காந்த யால்

அளவ ல்

ப ரத ந த த்துவம்

அரச யல்
தைலைம

ேதச ய

இந்த மாெபரும்

ச ந்தைனைய

மகாத்மா

ெசய்யப்பட்ட
ெகாண்டவர்கள்

தாங்க னார்கள்

என்பது

உண்ைம.

ஆனால் ஒருபுறத்த ல் இந்த ச ந்தைன ெகாண்ட,
நாடாளுமன்ற ஆட்ச முைறைய ஆதரிப்பவர்களும்,
மறுபுறத்த ல்
மற்றும்
முரண்பட்ட

காந்த ய ன்

ச த்தாந்தம்,

ெகாள்ைககேளாடு
தீவ ர
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காங்க ரசாரும்

களத்த ல்

ந ன்றார்கள்.

நாடாளுமன்ற ஆட்ச முைற ெதாடர்பாக தனக்கும்
பல்ேவறு கருத்து ேவறுபாடுகள் உண்டு என்று
கூற ய

காந்த ,

எனினும்

ெகாண்டவர்களுக்கு
என்றும்

தனது

கூற னார்.

காங்க ரச ன்

இந்த

ச ந்தைன

ஆச கள்

இந்த

உயர்மட்ட

பகுத ய னர்

அந்த

உண்டு

அடிப்பைடய ல்

தைலைமய ன்
ச ந்தைனய ன்

ஒரு
பால்

ஈர்க்கப்பட்டு, ஒருவ த மாையய ல் ச க்க ய ருந்தனர்.
மறுபுறத்த ல், 1930 - 32 ஆண்டுகளில் நடந்த இந்த
சத்த யாக ரகப் ேபாராட்டங்களில் நாடு முழுவதும்
ெதாழிலாளர்

வர்க்கம்

ேவைலந றுத்தங்களும்,

நடத்த ய
இதர

ெபருவாரியான

மக்கள்

இயக்கங்களும்

இந்த

ெவற்ற க்கு
இந்தப்
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பங்ேகற்ற

அனுபவங்கள்,
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ேபாராட்ட

மாெபரும்
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வர்க்கத்ைத ேமலும் ேமலும் அணித ரட்டுவதற்கான
வழிகைளயும்,
ேவட்ைகைய

வாய்ப்புகைளயும்
ஏகாத பத்த ய

ெசயற்பாட்டாளர்கள்
இப்படியாக

எத ர்ப்பு

மத்த ய ல்

அவர்கள்,

கண்டற யும்
அரச யல்

உருவாக்க யது.

கம்யூனிசத்ைதயும்

ேசாசலிசத்ைதயும் ேநாக்க வரத் துவங்க னார்கள்.
1934 ேம மாதம் அக ல இந்த ய காங்க ரஸ்
கமிட்டி கூட்டம் பாட்னாவ ல் நைடெபற்றது. இைதத்
ெதாடர்ந்து 1934 அக்ேடாபரில் பம்பாய ல் இந்த ய
ேதச ய காங்க ரஸ் மாநாடு நைடெபற்றது.

இந்த

மாநாட்டில் காந்த தைலைமய லான நாடாளுமன்ற
த ட்ட

ஆதரவாளர்களுக்கும்,

மற்றவர்களுக்கும்

இைடேய மிகப் ெபரிய முரண்பாடும், ேமாதலும்
ஏற்பட்டது.

காந்த ய ன்

காங்க ரஸ்

தைலைமய ல்

ச ந்தைன

ெகாண்டவர்கள்

ஆதரவாளர்களுக்கு
இருந்த

வலதுசாரி

தைலைமேயற்றனர்.

மற்றவர்களுக்கு ேசாசலிஸ்ட்டுகளால் தைலைம
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தாங்கப்பட்ட

இடதுசாரிகள்

இருந்தார்கள்.

வழிகாட்டிகளாக

இந்த தருணத்த ல் க ட்டத்தட்ட

காங்க ரஸ்

ேசாசலிஸ்ட்

கட்ச

ப றக்கத்

துவங்க வ ட்டது என்று கூறலாம்.
கட்ச க்குள்ேளேய

“ஆளும்

காங்க ரஸ்

குழு”வ ற்கு

எத ராக,

காங்க ரஸ் ேசாசலிஸ்ட் கட்ச யானது “எத ர்க்கட்ச த்
தைலவர்” என்ற ந ைலய ல் இருந்து ெசயல்பட்டது.
காந்த யவாத கள், நாடாளுமன்றவாத கள் மற்றும்
இதர வலதுசாரிகள் காங்க ரஸ் கட்ச க்குள் “ஆளும்
குழு”வாக இருந்தார்கள்.

கம்யூனிஸ்ட்டுகைள

ெபாறுத்தவைர,

பல்லாண்டு

ெகாண்டிருந்த

மீரட்

இப்ேபாதுதான்

சத

காலமாக

நடந்து

வழக்க லிருந்து

ந பந்தைனகளின்

ேபரில்

ெவளிய ல் வந்த ருந்தனர். காங்க ரஸ் ேசாசலிஸ்ட்
கட்ச

உதயமாவதற்கு

கம்யூனிஸ்ட்

சற்று

குழுக்கள்

ைமயப்படுத்தப்பட்ட
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ெசயல்பட

துவங்க ய ருந்தன

என்ற

ேபாத லும்,

அந்த சமயத்த ல் ந லவ ய சூழலின் ப ன்னணிய ல்,
புத தாக அைமக்கப்பட்டிருந்த இந்த ய கம்யூனிஸ்ட்
கட்ச ய ன்

அக ல

தைலமைறவாகேவ

இந்த ய
ெசயல்பட

ைமயமானது
ேவண்டிய

ந ைலைம இருந்தது. ஏெனன்றால் ப ரிட்டிஷ் அரசு,
இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ைய தைட ெசய்த ருந்தது.
எனேவ, இந்த குற ப்ப ட்ட தருணத்த ல் காங்க ரஸ்
கட்ச க்குள் இடதுசாரிகளின் துரித வளர்ச்ச க்கு
இந்த ய

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச ய ன்

பங்களிப்பு

முழுவீச்சுடன் ேமற்ெகாள்ளப்பட முடியவ ல்ைல.
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34.

ெஜயப்பிரகாஷ்
நாராயணனின் `ஏன்
ேசாசலிசம்?'
- இ.எம்.எஸ்.நம்பூத ரிபாட்
-ஜனவரி 30, 2020

காங்க ரஸ்

ேசாசலிஸ்ட்

கட்ச யும்

கம்யூனிஸ்ட்டுகளும்
நாம்

ஏற்ெகனேவ

வ வரித்தபடி

காங்க ரஸ்

ேசாசலிஸ்ட் கட்ச , இந்த ய ேதச ய காங்க ரசுக்குள்
ஏற்பட்ட - ேமேல கூறப்பட்ட ந கழ்வுப் ேபாக்குகளின்
ப ன்னணிய ல்

உதயமானது.

இதற்கான

முதல் முன் தயாரிப்பு மாநாடு 1934 ேம மாதம்
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அக ல

இந்த ய

நடப்பதற்கு

காங்க ரஸ்

இரண்டு

முன்னர்

அந்தக் கூட்டத்த ல்தான்

ேசாசலிஸ்ட்

கட்ச ைய

கூட்டம்

நாட்களுக்கு

பாட்னாவ ல் நடந்தது.
காங்க ரஸ்

கமிட்டி

கட்ச

எனும்

அைமப்பதற்கான

புத ய

நடவடிக்ைக

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது. அேத ஆண்டில் பம்பாய ல்,
காங்க ரஸ்

மாநாடு

நடப்பதற்கு

சற்று

முன்பு

காங்க ரஸ் ேசாசலிஸ்ட் கட்ச ய ன் முதல் அக ல
இந்த ய

மாநாடு

நைடெபற்றது.

காங்க ரஸ்

ேசாசலிஸ்ட் கட்ச ய ன் இந்த இரண்டு அமர்வுகளும்,
அக ல இந்த ய காங்க ரஸ் கமிட்டி கூட்டத்த லும்,
அக ல

இந்த ய

காங்க ரஸ்

மாநாட்டிலும்

ேசாசலிஸ்ட்டுகள் தரப்ப ல் நடத்தப்பட ேவண்டிய
ேபாராட்டத்த ற்கான
இப்படியாக,

தயாரிப்பாகேவ

காங்க ரஸ்

முன்பு

ப ரச்சைனகைள

முன்ைவக்க

இடதுசாரிகள்

அணுக னார்கள்
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ெதளிவாக

உணர்த்தும்

வ தத்த ல்

முயற்ச கள்

நடந்தன.
காங்க ரஸ் ேசாசலிஸ்ட் கட்ச உதயமாவதற்கும்,
அதன் வளர்ச்ச க்கும் அடிப்பைடயாக ஏராளமான
ஆவணங்கள்

இருக்க ன்றன.

ெஜயப்ப ரகாஷ்
ேசாசலிசம்”

நாராயணன்

என்ற

ப டிக்க றது.

நூல்

இந்த

அவற்ற ல்
எழுத ய

ப ரதான

நூல்,

மிகப்

“ஏன்

இடத்ைத
ெபரும்

எண்ணிக்ைகய லான இளம் காங்க ரஸ் ஆண்கள்
மற்றும்

ெபண்களின்

கண்கைள

வ தத்த ல் எழுதப்பட்டிருந்தது.

த றக்கும்

இந்த இைளய

தைலமுைறய னர், இந்த ய ேதச ய காங்க ரச ன்
வலதுசாரி

தைலவர்களால்

ப ன்பற்றப்பட்ட

த ட்டங்கள் மற்றும் ெசயல்பாடுகளின் அப்பட்டமான
ேதால்வ களால் வ ரக்த அைடந்த ருந்த ந ைலய ல்,
அவர்கள்

ஒரு

புத ய

பாைதைய

ேநாக்க

அணித ரண்டு ெகாண்டிருந்த சூழலில் இந்த நூல்
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ெவளியானது.
தனிப்பட்ட

முைறய ல்

உணர்ந்ேதன்.

நானும்

அைத

அன்ைறய நாளில் ேகரளத்த ல்

என்ைனப் ேபான்ற இளம் காங்க ரஸ்காரர்கைள
ெஜயப்ப ரகாஷ் நாராயணனின் ‘ஏன் ேசாசலிசம்’
என்ற நூல் ஈர்த்தது.
என்பது

அந்த நூலில், ேசாசலிசம்

காந்த ய சத்ைதவ ட

உயர்வானது

என்பது வ ரிவான முைறய ல் கூறப்பட்டிருந்தது.
காந்த ய சம்,

நாடாளுமன்ற

பாைத

மற்றும்

தனிநபர் பயங்கரவாதம்- என மூன்று தத்துவார்த்த
அணுகுமுைறகள் காங்க ரசுக்குள் இருந்தன. இந்த
ந ைலய ல்தான் ஒரு புத ய தத்துவப் பாைதைய
எத ர்ேநாக்க ய ருந்த எங்கைளப் ேபான்ற இைளய
தைலமுைறய னருக்கு ஏன் ேசாசலிசம் என்ற நூல்
ஒரு பாடப்புத்தகம் ேபால க ைடத்தது. உண்ைமய ல்
நாடு முழுவதும் ஒரு புத ய தத்துவத்த ற்காக ஏங்க க்
ெகாண்டிருந்த இளம் காங்க ரஸ் ஆண்கள் மற்றும்
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ெபண்களுக்கு இது ஒரு ெவளிச்சத்ைத தந்தது.
உண்ைமய ல்

ெசால்லப்ேபானால்,

ெஜயப்ப ரகாஷ் நாராயணனின் நூல், இந்த யா
சுதந்த ரம்

அைடந்தப றகு

ேசாசலிசேம

என்று

இல்ைல.

ஏெனன்றால்

தத்துவேம

அதன்

அறுத ய ட்டு

இறுத யானது

பாைத

கூறுவதாக

ேசாசலிசம்
என்று

என்ற

அறுத ய ட்டு

கூற னால், பகுத்தற வு ச ந்தைனயும், முற்ேபாக்கு
ச ந்தைனயும்
நாட்டின்

ெகாண்ட

வ டுதைலப்

காங்க ரஸ்காரர்கள்
ேபாராட்டத்த ல்

மிகப்

ெபரும் எண்ணிக்ைகய லான உைழக்கும் வர்க்க
மக்கேளாடு
எண்ணமும்

ைகேகார்த்துவ டுவார்கள்
அத ல்

வார்த்ைதகளில்

அடங்க ய ருந்தது.

கூறப்ேபானால்,

என்ற
ேவறு

ேசாசலிசம்

என்பேத இறுத இலக்கு என்று கூற அந்த நூல்
தயாராகய ல்ைல;

மாறாக,

நாடு

வ டுதைல

ெபறுவதற்கு ஒரு சக்த வாய்ந்த வழிமுைறயாக
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ேசாசலிசப்

பாைத

இருக்கும்

மட்டும் அது கூற யது.
காந்த ய
க ராமத்

என்ற

எனேவ இந்த நூல்,

ெசயல்த ட்டமான
ெதாழில்கள்,

எத ர்ப்புப்

காத

அஹ ம்ைச

ேபாராட்டங்கள்

உள்ளடக்க

அந்தத்

தைலவர்களில்
முன்ைவத்த

வழிய லான

முன்ெனடுத்துச்

மறுபுறத்த ல், காங்க ரஸ்

வலதுசாரிப்
நாடாளுமன்ற

ச ந்தைனக்கு

மற்றும்

ேபான்றவற்ைற

த ட்டத்ைத

ெசல்வதாக இருந்தது.

அளவ ல்

ப ரிவ னர்
பாைத

மகாத்மாேவ

என்ற

முழுைமயான

ஆச கைள வழங்க க் ெகாண்டிருந்தார். மற்ெறாரு
ச ந்தைனேயாட்டமான

தனிநபர்

என்பது,

நாடு

முழுவதும்

இருந்த

புரட்ச யாளர்களின்

பயங்கரவாதம்
காங்க ரசுக்குள்
குழுக்களால்

ெசயல்படுத்தப்பட்டு ெகாண்டிருந்தது.
இந்த

நடவடிக்ைககைள

அேதேவைளய ல்
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வ வசாயத்

ெதாழிலாளர்கள்,

வ வசாய கள்

மற்றும் இதர உைழக்கும் மக்கள் ப ரிவ னரால்
நடத்தப்பட்ட ெவகுமக்கள் ேபாராட்ட இயக்கங்கைள
ெஜயப்ப ரகாஷ்
ஆனால்

நாராயணன்

மறுபுறத்த ல்

முன்ைவக்கப்பட்ட
த ட்டம்

புத ய

என்பது

ஆதரித்தார்.

மகாத்மா

காந்த யால்

கண்ேணாட்டம்,

காங்க ரஸ்

இயக்கத்ைத

புத ய
ஒரு

ேபாராட்ட குணமிக்க அைமப்பு என்பத லிருந்து
ஒரு

அரச யலற்ற

கட்டைமப்பாக

ேசவா

சங்கம்

மாற்றுவைத

ேதர்தல்கைள

என்ற

ஒரு

ேநாக்க யும்,

எத ர்ெகாள்வதற்கான

ஒரு

சக்த மிக்க கட்ச யாக இருந்தால் ேபாதும் என்பைத
ேநாக்க யும் ெகாண்டு ெசல்வதாக இருந்தது.
மீண்டும்
இங்ேக

தனிப்பட்ட

குற ப்ப ட

ந கழ்வுகைளயும்
முடியவ ல்ைல.
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வ ரும்புக ேறன்.
என்னால்

எல்லாம்
ந ைனவுகூர

எனினும் இரண்டு சம்பவங்கள்
400

FreeTamilEbooks.com

எனது அரச யல் ச ந்தைனைய ெசழுைமப்படுத்த
காரணமாக

அைமந்தன.

முதலாவது,

ெஜயப்ப ரகாஷ் நாராயணனின் ேகரள வருைக.
1934 ேம மாதம் பாட்னாவ ல் காங்க ரஸ் ேசாசலிஸ்ட்
கட்ச ய ன் முன் தயாரிப்பு மாநாடு நடந்தப றகு
அவர் ேகரளாவுக்கு வருைக தந்தார்.

கட்ச ய ன்

அைமப்புக் குழுச் ெசயலாளர் என்க ற முைறய ல்
வருைக தந்த அவர், அக்ேடாபரில் நைடெபறவுள்ள
காங்க ரஸ் ேசாசலிஸ்ட் கட்ச

முதலாவது அக ல

இந்த ய மாநாட்டின் தயாரிப்புப் பணிகைள ஆய்வு
ெசய்வதற்காக

வந்தார்.

இந்த

வருைகய ன்

ேபாது அவர் ஆற்ற ய உைரகள், எங்கேளாடு அவர்
நடத்த ய தனிப்பட்ட முைறய லான வ வாதங்கள்
ஆக யைவ, ெதாழிற்சங்கங்கள் மற்றும் வ வசாய
சங்கம்

ஆக யவற்ைற

அணித ரட்ட
அடிேகாடிட்டு
www.Kaniyam.com

உருவாக்க

ேவண்டியதன்
காட்டுவதாக
401

அவர்கைள
அவச யத்ைத

அைமந்த ருந்தன.
FreeTamilEbooks.com

இந்த

இயக்கங்கள்

ேபாராட்டத்ைத
முன்ெகாண்டு

இல்லாமல்

வ டுதைலப்

தீர்மானகரமான

முைறய ல்

ெசல்ல

முடியாது

என

அவர்

உணர்த்த னார். ேமலும், காங்க ரஸ் தைலைமய ன்
சமரசக்

ெகாள்ைககைள

எத ர்த்து

சீரிய

முைறய ல் ேபாராடவும் முடியாது என்றும் அவர்
சுட்டிக்

காட்டினார்.

இயக்கம்,

அேதேபால,

ஒத்துைழயாைம

ேபாராட்டங்களின்

ேபாது

ேவைலந றுத்தங்கள்,
ஆக யவற்ற ன்
நாட்டு

இயக்கம்
நடந்த

முழு

ேபான்ற
மாெபரும்

அைடப்புகள்

அனுபவங்கைளெயல்லாம்

மக்களுக்கு

ேவண்டுெமன்றும்
இதுேபான்ற

சட்டமறுப்பு

எடுத்துச்
ேகட்டுக்

ேபார்க்குணமிக்க

ெசால்ல
ெகாண்டார்.

ெவகு

மக்கள்

ேபாராட்ட இயக்கங்கள் அரசு ந ர்வாகத்ைத எப்படி
ஸ்தம்ப த்து

ேபாகச்

ெசய்வதற்கு

காரணமாக

அைமக ன்றன என்ற அனுபவங்கைளெயல்லாம்
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மக்களிைடேய ெகாண்டு ெசல்ல ேவண்டும் என்று
வலியுறுத்த னார்.
வர்க்கத்த ன்

இத்தைகய

ஒன்றுபட்ட

ெதாழிலாளி

சக்த ைய,

அதன்

அனுபவத்ைத ேமம்படுத்துவது தான், சக்த வாய்ந்த
ப ரிட்டிஷ் ஆட்ச ைய உைடத்து ெநாறுக்குவதற்கான
ஒேர ச றந்த வடிவம் என்றும் அவர் ஆர்வத்துடன்
கூற னார்.

இந்த

சத்த யாக ரகத்த ற்கு

ேபச்சுக்களின்

மாற்றாக,

மூலம்,

நாடாளுமன்றப்

பாைதக்கு மாற்றாக, பயங்கரவாத வழிமுைறக்கு
மாற்றாக,

உண்ைமயான ஒரு மாற்றுப் பாைத

இருக்க றது

என்ற

ெதளிவ ைன

நாங்கள்

அைடந்ேதாம்.
ெவற்ற டத்த ல்

இருந்து

ெஜயப்ப ரகாஷ்

இயங்கவ ல்ைல

நாராயணன்

-

இ.எம்.எஸ்.நம்பூத ரிபாட்
-ஜனவரி 31, 2020
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காங்க ரஸ்

ேசாசலிஸ்ட்

கட்ச யும்

கம்யூனிஸ்ட்டுகளும்
இரண்டாவது

ஒரு

குற ப்ப டேவண்டும்.
நடந்தது.
கட்ச ய ன்

அது 1935ல் ப ப்ரவரிய ல்

நாக்பூரில்

காங்க ரஸ்

முதலாவது

கூட்டம் நடந்தது.

சம்பவத்ைதயும்

ேதச ய

ேசாசலிஸ்ட்

ந ர்வாகக்குழு

இந்தக் கூட்டத்த ற்கு இைடேய

ெஜயப்ப ரகாஷ் நாராயணன் எங்கைளப் ேபான்ற
ேதாழர்களுடன்
ப ரிட்டிஷ்

அவ்வப்ேபாது

வ வாத த்தார்.

ஆட்ச யாளர்களுக்கு

ேபாராட்டத்த ல்

ஒரு

சக்த வாய்ந்த

எத ரான
அைமப்பாக

காங்க ரஸ் ேசாசலிஸ்ட் கட்ச ைய வளர்த்ெதடுக்க
ேவண்டும்

என்ற

ெதரிவ த்தார்.

த ட்டம்

தனக்கு

இருப்பதாக

காங்க ரச ன் ஒரு ந லப்ப ரபுத்துவ

முதலாளித்துவ தைலவரான சர்தார் வல்லபாய்
பேடலால்
என்றால்,

பர்ேதாலிைய
நாம்
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பர்ேதாலிகைள ஏன் உருவாக்க முடியாது என்று
ெஜயப்ப ரகாஷ்

நாராயணன்

எங்களிைடேய

ேகள்வ எழுப்ப னார்.
(பர்ேதாலி என்பது குஜராத் மாந லத்த ல் உள்ள
ஒரு குக்க ராமம். 1928ல் ப ரிட்டிஷ் அரசுக்ெகத ராக
இந்த ய வ டுதைலப் ேபாராட்டத்த ன் மாெபரும்
அைறகூவல்களில் ஒன்றான சட்டமறுப்பு இயக்கம்
நடந்தேபாது, பர்ேதாலிய ல் இந்த ேபாராட்டத்த ற்கு
சர்தார் பேடல் தைலைம தாங்க னார்.
க ராமத்து

வ வசாய கள்,

ெகாடுைமைய

தாங்க

ெகாந்தளித்தனர்.
இயக்கம்

பர்ேதாலி

கடுைமயான

முடியாமல்

வரிக்

தவ த்தனர்.

இந்த ந ைலய ல், சட்டமறுப்பு

அற வ க்கப்பட்டது.

வ வசாய கைள த ரட்டினார்.

பேடல்

அந்த

ப ரிட்டிஷ் அரசுக்கு

வரி ெகாடுக்க முடியாது என்று பர்ேதாலி க ராம
வ வசாய கள்

பக ரங்கமாக

ேபாராட்டத்ைத
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சத்த யாக ரகம்

என

ெபயர்

ெபற்றது.

இந்த

ேபாராட்டத்ைத ெவற்ற கரமாக நடத்த யதால்தான்
சர்தார் பேடல் நாடு முழுவதும் ப ரபலமைடந்தார்)
இது,

ெவறுமேன

ேகாரிக்ைககைள
ேபாராடுவது

சல

முன்

ைவத்து

அல்ல;

வ வசாய கைள

அவற்றுக்காக

மாறாக,

அவர்கேள

அரசாங்கங்கைள

ெபாருளாதாரக்

நடத்தச்

இந்த ய

தங்களது
ெசய்யும்

ெசாந்த

அளவ ற்கு

அரச யல் ரீத யாக பய ற்றுவ க்கும் அளவ ற்கு நாம்
முன்ெசல்ல ேவண்டும் என்றும் ெஜயப்ப ரகாஷ்
நாராயணன்

வ ளக்க னார்.

ராணுவத்த ன்

ப டிய ல்

“ப ரிட்டிஷ்
உள்ள

அத கார

ைமயங்கைள ைகப்பற்ற ேவண்டும்” என்பதுதான்,
வ வசாய கைள
ேவண்டும்
அவர்
இங்ேக

எந்தப்

பாைதய ல்

என்பைதக்

பயன்படுத்த ய

குற ப்ப டுவதற்காக
வார்த்ைத.

குற ப்ப ட்டுள்ள
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சம்பவங்களும்,

ேசாசலிஸ்ட்

தைலவர்கள்
கூற வரும்

அக லத்த ன்

ேசாசலிசம்
வ ளக்கங்கள்

ேசாசலிசம்”

என்ற

ெதாடர்பாக

மற்றும்

ச ந்தைன

“ஜனநாயக
ெதாடர்பாக

பக ர்ந்துவரும் கருத்துக்கள் ேபான்றைவெயல்லாம்
இருந்தேபாத லும்,
என்பது

இந்த யாவ ல்

வ டுதைல

இயக்கத்த ன்

ேசாசலிசம்
தைலைமப்

ப ரத ந த களாக

கருதப்படுக ற

ந லப்ப ரபுத்துவ

முதலாளித்துவ

தைலைமய ன்

ந ைலப்பாட்ைட

எத ர்த்து

சவால்வ டுவதாக

இருக்க

ேவண்டும்

என்று ெஜயப்ப ரகாஷ் நாராயணன் கருத னார்
என்பைத
பாைத

உணர்த்துக ன்றன.

இளம்

காங்க ரஸ்

அவர்

காட்டிய

ஆண்கள்

மற்றும்

ெபண்கைள கவர்ந்த ழுப்பதாக இருந்தது.

சல

மாதங்களிேலேய ஆய ரக்கணக்காேனார் அவைர
ப ன்ெதாடர்பவர்களாக மாற னர்.
எனினும்
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அவரது ேதாழர்களும் ஏேதா ஒரு ெவற்ற டத்த ல்
இருந்து

இயங்கத்

துவங்க யவர்கள்

அல்லர்.

அவர்களுக்கு முன்ேப, தங்கைள கம்யூனிஸ்ட்டுகள்
என்று பக ரங்கமாக ப ரகடனம் ெசய்துெகாண்டு,
கம்யூனிஸ்ட்

அக லத்த ன்

தைலைமய ன்

கீழ்

ெசயலாற்ற க் ெகாண்டிருந்த முதல் தைலமுைற
இந்த ய

ேசாசலிஸ்ட்டுகளின்

ெசற வுமிக்க

அனுபவம் என்பது ெஜயப்ப ரகாஷ் நாராயணன்
மற்றும்

அவரது

இந்த

முன்ேனாடிகள்,

குற ப்ப ட்டது

ேதாழர்களுக்கு
நான்

ேபால,

மிகக்கடுைமயாக

வழிகாட்டியது.
ஏற்ெகனேவ

ஏகாத பத்த யத்தால்

தைடகள்

வ த க்கப்பட்டிருந்த

காரணத்தால் தங்கைள நாடு தழுவ ய அளவ ல்
ஒருங்க ைணத்து,
ஒரு

கட்ச யாக

நன்கு
மாற்ற க்

ந ைலய ல் இருந்தார்கள்.
ேசாசலிசத்த ற்கான
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கட்டைமக்க
இந்த

ேவண்டும்

முன்ேனாடிகளின்

ேதச ய

காங்க ரசுக்குள்

என்பது

ெதாடர்பான

கருத்துக்கள்,

இந்த ய

உருவான

புத ய

குழுவ ன் கருத்துக்கேளாடு முரண்பட்டன.
முக்க யமான
என்பது

முரண்பாடு

ந லப்ப ரபுத்துவ

அது.
ஒரு

காங்க ரஸ்
முதலாளித்துவ

அைமப்பாக இருக்க ற ந ைலய ல்,
ேசாசலிசத்த ற்கான

மிக

ேபாராட்டத்த ன்

அது எப்படி
கருவ யாக

மாற முடியும் என்ற ேகள்வ முன்னுக்கு வந்தது.
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35. மார்க்சியேம வழிகாட்டி என
ஏற்றுக்ெகாண்ட மீரட்
ஆவணம்
- இ.எம்.எஸ்.நம்பூத ரிபாட்
-ப ப்ரவரி 1, 2020
காங்க ரஸ்

ேசாசலிஸ்ட்

கட்ச யும்

கம்யூனிஸ்ட்டுகளும்
இந்த சமயத்த ல், முரண்பாடுகள் கைளயப்பட்டு
ஒரு ஒருங்க ைணந்த அக ல இந்த ய ைமயத்ைத
உருவாக்க க்

ெகாண்ட

கட்ச ய ன்

தைலவர்களுக்கும்

ேசாசலிஸ்ட்

கட்ச ய ன்
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காங்க ரஸ்
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இைடய ல்

முக்க யமான

நடந்தன.

இந்த வ வாதங்களின் வ ைளவாக,

1936

ஜனவரிய ல்

பல

வ வாதங்கள்

மீரட்டில்

நைடெபற்ற

காங்க ரஸ் ேசாசலிஸ்ட் கட்ச ய ன் இரண்டாவது
ேதச ய

மாநாட்டில்

ஒரு

ந ைறேவற்றப்பட்டது.

வ ரிவான
அந்த

ஆவணம்

ஆவணம்தான்

மீரட் ஆவணம் என்று அன்ைறக்கு ப ரபலமாக
ேபசப்பட்டது.

அந்த

ஆவணம்

இவ்வாறு

கூறுக றது: “காங்க ரஸ் ேசாசலிஸ்ட் கட்ச யானது
இரண்டு மிகப்ெபரிய ேதச ய ேபாராட்டங்களின்
அனுபவங்களிலிருந்து உருவானது.
நடந்த

ஒத்துைழயாைம

ந ைறவ ல்

சல

இது

ேதச ய இயக்கத்த ற்கு ஒரு

பரிணாமத்ைத

அவச யம்

இயக்கத்த ன்

காங்க ரஸ்காரர்களால்

உருவாக்கப்பட்டது.
புத ய

கைடச யாக

என்று

அளிக்க

ேவண்டியது

இந்த

காங்க ரசார்

நம்புக றார்கள். ேதச ய இயக்கத்த ன் இலக்குகைள
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மறுவைரயைற

ெசய்ய

உள்ளது;

ெசயல்படும்

மாற்ற

அது

ேவண்டிய

நைடமுைறகைள

ேவண்டியுள்ளது.

இந்த

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டுள்ள

ேதைவ
பாைதய ல்

இந்த

முன்முயற்ச ,

நமது ந கழ்கால சமூகத்த ன் சக்த கைளப் பற்ற
தத்துவார்த்த ரீத யாக ஆய்வுெசய்து உள்வாங்க க்
ெகாண்டவர்களால்
காங்க ரஸ்

ேமற்ெகாள்ளப்படுக றது.

காரர்களாக

இருக்க ற

இவர்கள்,

இயல்பாகேவ, இந்தப் பாைதய ல் ெசல்ல முற்பட்டு,
மார்க்ச யம்-ேசாசலிசத்ைத ஏற்றுக்ெகாண்டவர்கள்.
இது
இந்த

இயல்பான

ஒன்ேற;

அைமப்பானது

ஏெனன்றால்,

இன்ைறய

சூழலின்

ேதைவகைள எத ர்ெகாள்வதற்காக “ஒரு மந்த ரச்
ெசால்ைல உயர்த்த ப்ப டிக்க றது:

“ேசாசலிஸ்ட்.

‘ேசாசலிஸ்ட்’ என்ற பதத்த ற்கு முன்பு காங்க ரஸ்
என்ற

பதத்ைதயும்

இைணப்பது,
www.Kaniyam.com
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இந்த

இயக்கம்
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துவங்க யது என்பைத குற ப்பதற்காக மட்டுேம ேதச ய இயக்கத்த ன் கடந்த காலம், ந கழ்காலம்
மற்றும்

எத ர்காலத்ைத

ஒருங்க ைணக்கும்

வ தமாகேவ இந்தப் ெபயர் சூட்டப்படுக றது.
“நாட்டில்

ேசாசலிச

சக்த கள்

ெசயல்பட்டுக் ெகாண்டிருந்தன.

ஏற்ெகனேவ
ஆனால் அந்த

சக்த கள் காங்க ரசுடன் எந்தவ தமான ெதாடர்பும்
இல்லாமல் இருந்தன.

ேதச ய இயக்கத்த ல் எந்த

ெசல்வாக்கும் இல்லாமல் இருந்தன.
ஏற்ெகனேவ

ெசயல்பட்டுக்

குழுக்கேளாடு

காங்க ரஸ்

எனேவ,

ெகாண்டிருந்த

ேசாசலிஸ்ட்

எனும் இயக்கம் உருவாக ய ருக்க றது.

கட்ச
இந்த

இரண்டு சக்த களுக்கும் இைடய லான இைணப்பு
இப்ேபாது ேதைவப்படுக றது.
உணர்வுப்பூர்வமான

சரியான மற்றும்

உத்த கைள

சம்பந்தப்பட்ட

அைனத்து தரப்ப னரும் ேமற்ெகாள்வது,

அதன்

மூலமாக ப ன்னர் ஒரு இைணப்ைப உருவாக்க க்
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ெகாள்வது என முடிெவடுக்கப்படுக றது.
“நமது

முன்னால்

உள்ள

உடனடி

என்னெவன்றால்,

ேதச ய

ஒரு

ஏகாத பத்த ய

உண்ைமயான

இயக்கமாக

இயக்கத்ைத
எத ர்ப்பு

வளர்த்ெதடுப்பதுதான்;

ஆட்ச ய லிருந்து

வ டுதைல

இலக்கு

அந்ந ய

ெபறுவது

மற்றும்

உள்நாட்டில் நைடமுைறய ல் இருக்க ற சுரண்டல்
சமூக

அைமப்பு

முைறய லிருந்தும்

வ டுதைல

ெபறுவது என்ற இலக்குடன் கூடிய இயக்கமாக
வளர்த்ெதடுப்பதுதான்.
இயக்கம்

இதற்காக,

தற்ேபாைதய

இந்த

ந லப்ப ரபுத்துவ-

முதலாளித்துவ

தைலைமய டமிருந்து

வரேவண்டியது

அவச யமாக றது;

ப ரிந்து
இந்த

இயக்கத்ைத புரட்ச கர ேசாசலிச தைலைமய ன்கீழ்
ெகாண்டுவர
இந்த

ேவண்டியது

இலக்க ைன,

அணித ரட்டப்பட்ட
www.Kaniyam.com
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காங்க ரசுக்குள்ேளேய

முைறய ல்
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மார்க்ச ய - ேசாசலிஸ்ட்டுகளின் குழுவால் மட்டுேம
ெசய்துமுடிக்க முடியும்.
ெசால்வதானால்,
கட்ச

ேவறு வார்த்ைதகளில்

தற்ேபாைதய சூழலில்,

நமது

மட்டுேம இந்த இலக்க ைன ந ைறேவற்ற

முடியும்.
சக்த கள்

காங்க ரசுக்குள் ஏகாத பத்த ய எத ர்ப்பு
வலுப்ெபறுவதும்

ெதளிவுெபறுவதும்

அதற்குள் நமது கட்ச ய ன் பலமும் ெசயல்பாடும்
ெபரிய அளவ ற்கு அத கரிப்பைதப் ெபாறுத்தது.
கட்ச ய ன் இந்த இலக்ைக ந ைறேவற்றுவதற்காக,
நாட்டில் இயங்கும் இதர பல ஏகாத பத்த ய எத ர்ப்பு
சக்த கைள நாம் ஒருங்க ைணக்க ேவண்டியதும்
அவச யமாக றது.
“இந்த இலக்க ல் உறுத யுடன் ந ன்று காங்க ரஸ்
ேமைடகளில் நமது கட்ச

ஏகாத பத்த ய எத ர்ப்பு

ந ைலபாட்ைட மட்டுேம எடுத்துச் ெசல்ல ேவண்டும்.
காங்க ரஸ்
த ட்டத்ைத

முன்பு

முழுைமயான

முன்ைவக்க ற

www.Kaniyam.com

416

ஒரு

ேசாசலிசத்

தவைற

நாம்

FreeTamilEbooks.com

ெசய்துவ டக்கூடாது. ஏகாத பத்த ய எத ர்ப்பு த ட்டம்
என்பது, ெதாழிலாளர்கள், வ வசாய கள் மற்றும்
கீழ் நடுத்தர வர்க்கங்கைளச் ேசர்ந்த மக்கைள
இந்த

இயக்கத்த ல்

அணித ரட்டும்

ெசழுைமப்படுத்தப்பட ேவண்டும்.

வ தமாக

“ஏகாத பத்த ய

எத ர்ப்பு என்ற ச ந்தைனகைள நமது கட்ச அதன்
தத்துவார்த்த

அடிப்பைடகளிலிருந்து

அணுக

ேவண்டும்; சாத்த யமான அளவ ற்கு ேதைவயான
வ தத்த ல்
ேவண்டும்.

அதற்கான

உத்த கைள

ப ன்பற்ற

பல்ேவறு ந கழ்வுகளின் சூழலில்

சக ப்ப ன்ைமேயாடு அல்லது ெபாறுைமய ல்லாமல்
ெசயல்பட்டு

நாம்

எக்காரணம்

ெகாண்டும்

தனிைமப்பட்டுவ டக்கூடாது. காங்க ரஸ் கட்ச ய ன்
ேதசக்கட்டுமானம்

ெதாடர்பான

த ட்டத்ைத

தடுத்துந றுத்தேவா அத ல் தைலயீடு ெசய்யேவா
கூடாது.

மாறாக வ ஞ்ஞானப்பூர்வமாக அந்த

நடவடிக்ைககைள

வ மர்ச க்க
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அம்பலப்படுத்த ேவண்டும்.
“காங்க ரச ல் நடக்கும் ேதர்தல்களில், அதன்
கமிட்டிகைளேயா அல்லது அலுவலகங்கைளேயா
எப்படியாவது

ைகப்பற்ற

ேவண்டும்

ஆர்வத்ைத ெவளிப்படுத்தக்கூடாது;
இந்த

ேநாக்கத்த ற்காக

என்ற

அேதேபால

அரச யல்

ரீத யாக

வ ரும்பத்தகாத குழுக்களுடன் கூட்டணி ைவத்துக்
ெகாள்ளவும் கூடாது.

“இது, நமது கட்ச தனது

ெசாந்த ேமைடய ல் ேசாசலிச த ட்டத்ைத ப ரச்சாரம்
ெசய்யக்கூடாது என்று ெபாருள்படாது.

நமது

ெசாந்த ேமைடய ல் கட்டாயம் ேசாசலிசப் ப ரச்சாரம்
ேமற்ெகாள்ள ேவண்டும். அைத இன்னும் அைமப்பு
ரீத யாகவும், தீவ ரமாகவும் ெசய்ய ேவண்டும்.
“நமது
அவச யம்.

கட்ச ய ன்

ெசாந்தத்

த ட்டம்

என்பது

ஒரு மார்க்ச ய த ட்டமாக இருக்க

ேவண்டும்.
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இலக்ைக ந ைறேவற்றுவைத ேநாக்க முன்ேனற
முடியும்.

ஏகாத பத்த ய

எத ர்ப்பு

சக்த கள்

தங்களது இலக்ைக அைடய மார்க்ச யம் மட்டுேம
வழிகாட்ட முடியும்.
அவச யம்

எனேவ கட்ச உறுப்ப னர்கள்

புரட்ச க்கான

முழுைமயாக

நைடமுைறகைளப்
இயல்பு

என்ன

புரிந்துெகாள்ள

வர்க்கப்ேபாராட்டத்த ன்
ேவண்டும்;

வழி

அரசு

ேவண்டும்;

தத்துவார்த்த
பற்ற

என்ன

என்ன

என்பைத
மற்றும்

அற ந்துெகாள்ள
ெசய்யும்,

என்பைதப்

அதன்
பற்ற யும்

ெதரிந்துெகாள்ள ேவண்டும்; அந்த அடிப்பைடய ல்
ேசாசலிச

சமூகத்ைத

ேநாக்க

முன்ெசல்லும்

நைடமுைறகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்டும்”.
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36. காங்கிரஸ் ேசாசலிஸ்ட்
கட்சி- இந்திய கம்யூனிஸ்ட்
கட்சி ஒப்பந்தம்
- இ.எம்.எஸ்.நம்பூத ரிபாட்
-ப ப்ரவரி 2, 2020
மீரட் ஆவணம்
ந ைறேவற்றப்பட்டு
காங்க ரஸ்

ஓராண்டுக்குப்

ேசாசலிஸ்ட்

மாநாடு

ைபஸ்பூரில்

மாநாடு

ேமேல

கட்ச ய ன்

மூன்றாவது

நைடெபற்றது.

குற ப்ப ட்ட

மீரட்

ப றகு
இந்த

ஆவணத்த ன்

ச ல கருத்துக்கைள ேமலும் ெசழுைமப்படுத்த யது:
“ காங்க ரஸ் கட்ச ைய நாம் ஒரு அடிப்பைட
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அலகாக எடுத்துக்ெகாண்டு, துவக்கப்புள்ளியாக
எடுத்துக்ெகாண்டு
ஏகாத பத்த யத்த ற்கு

ெசயல்பட

ேவண்டும்;

எத ராக

அைனத்து

சக்த கைளயும்

ஐக்க யப்படுத்த ய

முன்னணியாக

அைத

ஒரு

மாற்றுவதற்கான

முயற்ச ைய

நாம்

அவச யம்

ேமற்ெகாள்ள

ேவண்டும்.

ஏற்ெகனேவ ேதச ய வ டுதைலப்

ேபாராட்டத்த ற்காக

இந்த ய

வ ரிவான

பல்ேவறு

அளவ ல்

ஐக்க யப்படுத்துவத ல்
ஏற்ெகனேவ

மக்களில்
சக்த கைள

காங்க ரஸ்

கட்ச

ெவற்ற ெபற்ற ருக்க றது.

இத ல்

இன்னும் அணிேசராமல் எஞ்ச ய ருப்பது ேதச ய
வ டுதைல
ெகாண்ட

ேகாரும்

பல்ேவறு

பன்முகத்தன்ைம

முதன்ைமயான

ெவகுமக்கள்

இயக்கங்கள்தான்…காங்க ரஸ்

கட்ச ேய

ஒரு

ெவகுமக்கள் இயக்கம்தான் என்றேபாத லும் அதன்
தைலைம என்பது ப ரதானமாக ந லப்ப ரபுத்துவwww.Kaniyam.com

422

FreeTamilEbooks.com

முதலாளித்துவ

சக்த களிடம்

இருக்க றது.

எனேவ அதன் நலன்கள் மற்றும் ேதைவகளுக்கு
ஏற்றவாறு அல்லாமல், மாெபரும் மக்கள் த ரளின்
வ டுதைலப் ேபாராட்டத்ைத மிகப்ெபரிய அளவ ற்கு
வளர்த்துக் ெகாண்டு ெசல்ல அந்த தைலைமயால்
இயலவ ல்ைல.

அேதேநரத்த ல்,

தைலைம

நீண்டகாலத்த ற்கு

இருக்காது

என்பைதயும்

ேவண்டும்.

ஒற்றுைமயாக

மனத ல்

சமீபத்த ல்,

மிகத்ெதளிவான

காங்க ரஸ்

காங்க ரசுக்குள்

ச ந்தைன

ெகாண்ட

இடதுசாரி இயக்கம் உருவாக யுள்ளது.
வளர்ச்ச ப்ேபாக்கு,

ெகாள்ள

காங்க ரஸ்

இந்த

தைலைமய லும்

ப ரத பலித்துக் ெகாண்டிருக்க றது…
நமது இலக்கு என்பது, காங்க ரஸ் கட்ச க்குள்
அதன்

ந லப்ப ரபுத்துவ-முதலாளித்துவ

தைலைமய டமிருந்து

ஏகாத பத்த ய

எத ர்ப்பு

சக்த கைள ப ரித்து ெகாண்டுவருவது மட்டுமல்ல,
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காங்க ரஸ்

இயக்கத்ைதேய

ஏகாத பத்த ய

ஒரு

எத ர்ப்பு

சக்த வாய்ந்த
முன்னணியாக

வ ரிவுபடுத்தவும் வளர்த்துக்ெகாண்டு ெசல்லவும்
ெசய்வது என்பதுதான்.”

காங்க ரைச இத்தைகய

மாற்றத்துக்கு உள்ளாக்கும் ெபாருட்டு, அைனத்து
ேசாசலிச

சக்த கைளயும்

ேவண்டியதன்

ேதைவ

ஒருங்க ைணக்க
இருக்க றது

என்ற

முடிவுக்கு ைபஸ்பூர் ஆவணம் வந்தது:

“ இந்த

சக்த கள் (ேசாசலிச சக்த கள்) துரத ர்ஷ்டவசமான
முைறய ல்

இன்னும்

துவக்கத்த ல்

ப ரிந்ேத

இருந்ேத

க டக்க ன்றன.

காங்க ரஸ்

ேசாசலிஸ்ட்

கட்ச , ேசாசலிஸ்ட் தைலவர்களிைடேய ஒற்றுைம
ந லவ

ேவண்டும்

இருக்க றது…

என்ற

ேசாசலிஸ்ட்

கருத்த ல்

உறுத யாக

தைலவர்களிைடேய

ஒற்றுைம அல்லது ெசயல்பாடுகளில் இையந்து
ெசல்வது

என்பைதயும்

சக்த கள்

ஒருங்க ைணந்து
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தைலைமக்குள்

புரிந்துணர்வு

ேமம்படுவதும்

மிகமிக அவச யமாகும்.”
(

நூல்

ஆதாரம்:இந்த யாவ ல்

ேசாசலிச

இயக்கம், அச ம்குமார் சவுத்ரி,அத்த யாயம் 2).
இப்படியாக,புத தாக
காங்க ரஸ்
அதற்கு

ேசாசலிஸ்ட்

முன்ேப

கட்ச ய ன்

ேதான்ற ய

கம்யூனிஸ்டுகளின்
அளவ ற்கு

உருவாக்கப்பட்ட
ேசாசலிஸ்ட்

குழுக்கேளாடு

இருந்த

தைலைம,
-

மிகப்ெபரிய

இைடெவளிைய

ந ரப்புவதற்கான-ைகேகார்ப்பதற்கான
முயற்ச ைய ேமற்ெகாண்டது.

இவர்கேளாடு,1930

களின்

சர்வேதச ய-ேதச ய

துவக்கத்த ல்

வளர்ச்ச ப்ேபாக்குகளின்
காங்க ரஸ்
ெசயல்பட்டு,
சல

கட்ச ய ன்
தைலைம

தைலவர்களுடனும்
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முயற்ச கைளயும்

ேமற்ெகாண்டது.

முயற்ச களின்

இந்த

ைமயமான

என்னெவன்றால்,

அம்சம்

மறு சீரைமக்கப்பட்ட இந்த ய

கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் அக ல இந்த ய தைலைமயும்
காங்க ரஸ்

ேசாசலிஸ்ட்

ெசயல்படுவது

கட்ச யும்

என்பதுதான்.

ஒன்றுபட்டு

எனேவ

இந்த

இரண்டு கட்ச களுக்கு இைடேய ஒரு முைறயான
ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டது.
இந்த ய

கம்யூனிஸ்ட்

ெபாதுச்ெசயலாளர்
ேசாசலிஸ்ட்

ப .ச .ேஜாஷ யும்

கட்ச ய ன்

ெஜயப்ப ரகாஷ்

இந்த

உலகப்ேபார்

இந்த யாவ ல்
எத ர்ப்பு

ெபாதுச்

நாராயணனும்

ைகெயழுத்த ட்டனர்.
இரண்டாம்

கட்ச ய ன்

நடந்த

எழுச்ச களில்

காங்க ரஸ்
ெசயலாளர்

ஒப்பந்தத்த ல்

ஒப்பந்தம்தான்

ெவடிப்பதற்கு

மாெபரும்

,

முன்பு

ஏகாத பத்த ய

மிகப்ெபரும்

பங்க ைன

ஆற்ற யது. இந்த ஒப்பந்தம், இந்த ய ெதாழிற்சங்க
www.Kaniyam.com

426

FreeTamilEbooks.com

இயக்கத்ைத

ஒன்றுபடுத்த

உதவ யது.

அடுத்தடுத்து ,வ வசாய கள் இயக்கமும் மாணவர்
இயக்கமும்

உருவாவதற்கு

வழிேகாலியது.

ெதாழிற்சங்க இயக்கத்த ன் ஒருைமப்பாடு மற்றும்
வ வசாய கள், மாணவர் இயக்கங்களின் ேதாற்றம்
ஆக ய

இரண்டும்

அைனத்து

ஏகாத பத்த ய

சக்த களின் வ ரிவான ஒற்றுைமைய ேநாக்க ய
நடவடிக்ைககளாக அைமந்தன.
காங்க ரசாரில்
அது

அேதேநரத்த ல்

முற்ேபாக்குப்

ப ரிவ னருக்கு

காங்க ரஸ்

அைமப்ப ற்குள்

உதவ யது;

வலுவாக அணித ரட்டப்பட்ட இடதுசாரி இயக்கம்
வளர்வதற்கும்

அக்கட்ச ய ன்

தைலைமய ன்

ப டி

ெகாஞ்சம்

வலதுசாரி
ெகாஞ்சமாக

பலவீனம் அைடவதற்கும் வழிவகுத்தது. காங்க ரஸ்
தைலவர்
காந்த ய ன்
என்பது

பதவ க்கு

ேபாட்டிய ட்ட

ேவட்பாளர்
காங்க ரஸ்
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சக்த களிைடேய

வலுவைடந்த

ஒற்றுைமய ன்

பலனாக ஏற்பட்ட மிகமிக முக்க யமான ெவற்ற யாக
பார்க்கப்பட்டது.

மகாத்மா

காந்த

இந்த

ேதால்வ ைய, தனது தனிப்பட்ட ேதால்வ

என்று

கூறுமளவ ற்கு ந ைலைம இருந்தது.
புத தாக
ேசாசலிஸ்ட்
இந்த ய
இந்த ய
ஒப்பந்தம்

உருவாக்கப்பட்ட
கட்ச க்கும்

மறு

கம்யூனிஸ்ட்
இரண்டு

ஒருங்க ைணக்கவ ல்ைல;
ெபரும்
எத ர்ப்பு

சக்த கைள

கட்ச கைள
அைதயும்

மட்டும்
தாண்டி

ஏகாத பத்த ய

நாடு

முழுவதும்

உதவ யது.காங்க ரசுக்குள்
மிக

ஜவஹர்லால்

சந்த ரேபாஸ்
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உயர்ந்த
மற்றும்

ேபான்றவர்களும்
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இந்த

ஒப்பந்தத்ேதாடு

வ ரிவான

ஒருங்க ைணப்பு
இரண்டாண்டு
இருந்து

அளவ ல்

ெகாண்டிருந்தார்கள்.
காலம்

ேநரு

காங்க ரஸ்

தைலவராக

ெவளிய ட்ட

ப ரகடனங்கள்,

ேபாஸ்

ப ரத பலித்த

அைதத்ெதாடர்ந்து

கருத்துக்கள் , இைவெயல்லாம் அந்த இருெபரும்
தைலவர்களின் தனிப்பட்ட கருத்துக்களாக அல்ல ;
மாறாக காங்க ரசுக்கு உள்ேளயும் ெவளிேயயும்
இருந்த

ஒட்டுெமாத்த

இடதுசாரிகளின்

கருத்துக்களாக ெவளிப்பட்டன.
அைனத்து
வ ரிவான
என்றால்,
மாெபரும்

இடதுசாரிகளிைடேய

ஒப்பந்தம்

எப்படி

சாத்த யமானது

அந்த சமயத்த ல் உலக அரச யலில்
சகாப்தத்ைத

முதலாளித்துவத்த ற்கும்
இைடேய

இத்தைகய

பைடக்கும்

ேசாசலிசத்த ற்கும்

மிகப்ப ரம்மாண்டமான

நைடெபற்றுக்

ெகாண்டிருந்தது
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அைமத க்கும்

இைடய லான

ேபாராட்டம்

நடந்துெகாண்டிருந்தது
காரணம்.

என்பதுதான்

மிகப்ெபரும்

எண்ணிக்ைகய லான

காங்க ரஸ்காரர்கள் ேபாராட்டத்த ல் ஈடுபட்டார்கள்,
ேசாசலிசத்த ன்
இவர்கைள
உலக

பால்

ஈர்க்கப்பட்டார்கள்.

இந்த

வரலாற்றுப்பூர்வமான

வளர்ச்ச ப்

ேபாக்குகள்

அவர்கேளாடு

ஏற்ெகனேவ

கம்யூனிஸ்டுகள்

என்றும்

என்றும்

அற வ த்து

ேமலும்

ேசாசலிஸ்டுகள்
ெசயல்பட்டுக்

இதர

இடதுசாரி

தங்களது
ேமலும்

உத்ேவகமளித்தன.

தங்கைள

கட்ச யாக

ெகாண்டிருப்பவர்களும்
கட்ச ய னரும்

ஈர்த்தன;

ெசயல்பாடுகைள
வ ரிவுபடுத்துவதற்கு

இந்த ந ைலய ல் காங்க ரஸ்

ேசாசலிஸ்ட் கட்ச ய ன் உருவாக்கம், வ ரக்த ய ன்
ப டிய ல்

ச க்க ய ருந்த

ஒன்றுத ரட்டுவதற்கும்
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நம்ப க்ைகைய
வடிவம்

அளிப்பதற்குமான

ெபற்றது.

அவர்கைள

அைமப்பாக
காங்க ரசுக்கு

ெவளிய ல் இருக்கும் கம்யூனிஸ்டுகளுடனும் இதர
இடதுசாரி சக்த களுடனும் இைணந்து ஒன்றுபட்ட
நடவடிக்ைககளில்

ஈடுபடுவதற்கும்

அதன்

முத்தாய்ப்பாக ஒரு சக்த வாய்ந்த ஏகாத பத்த ய
எத ர்ப்பு

ஐக்க ய

முன்னணி

உருவாவதற்கும்

உதவ யது.
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37.

ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பு
அணிகளின் ஒற்றுைம
-இ.எம்.எஸ்.நம்பூத ரிபாட்
-ப ப்ரவரி 3, 2020

ஆனால்
எத ர்ப்பு

ஒரு

முன்னணிைய

என்பது
அல்லது
அந்தப்

இயல்பாக

பல்ேவறு
முரண்பட்ட
முரண்பாடு

பணி

எளிதானதாகேவா
நடப்பதாக

ேபாராட்டம்

இல்ைல.

மிகக்கடுைமயானதாக

ஏெனன்றால்,
கட்ச கள்

ஏகாத பத்த ய

உருவாக்கும்

அவ்வளவு

இருந்தது.

ெசய்தது.

சக்த வாய்ந்த

மற்றும்

கருத்துக்கள்
வ ரிவாகவும்

இதுெதாடர்பாக
குழுக்களிைடேய

இருந்தன.

அந்த

கூர்ைமயைடயவும்

குற ப்பாக இத்தைகய முரண்பாடு
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கம்யூனிஸ்ட்டுகளுக்கும், இதர இடதுசாரிகளுக்கும்
இைடேய ஏற்பட்டது என்பது உண்ைம.
குற ப்பாக

கம்யூனிஸ்ட்டுகளுக்கும்,

ேசாசலிஸ்ட்டுகள்

மற்றும்

இன்னும்
காங்க ரஸ்

இடதுசாரிகளாக

இருந்த காங்க ரசார் மற்றும் இதர தரப்ப னருக்கும்
இைடேய இந்த முரண்பாடு எழுந்தது. காங்க ரஸ்
ேசாசலிஸ்ட்

கட்ச

என்ற

ெபயேர,

அது

காங்க ரஸ்காரர்களின் ஒரு அைமப்பு என்பைத
ெவளிப்படுத்துவதாக இருந்தது.
மீது

காந்த யத்த ன்

உறுத ெகாண்ட

காங்க ரஸ்காரர்கள்

ேசாசலிசமாக

வ ரிவுபடுத்துவத ல்

உறுத ெகாண்டவர்களாக

இருந்தார்கள்,

அைத
அத்தைகய
இந்தக்

கட்ச ய ல்

காங்க ரஸ்காரர்கள்தான்
இருந்தார்கள்;

காந்த யம்,

ேநருவ யம் மற்றும் காங்க ரஸ் கட்ச ய ன் இதர
ச த்தாந்தங்கைள

அவர்கள்

பற்ற

ந ன்றார்கள்.

அவர்கைளப் ெபாறுத்தவைர, அதாவது இடதுசாரி
www.Kaniyam.com
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காங்க ரஸ்காரர்கைளப்

ெபாறுத்தவைர,

ேசாசலிசம் என்பது காங்க ரச ன் லாகூர் மற்றும்
கராச்ச மாநாடுகள் ந ைறேவற்ற ய தீர்மானத்த ன்
ஒரு ேமம்பட்ட வடிவம் என்ேற கருத னார்கள்.
கம்யூனிஸ்ட் ெசயல்த ட்டம்
ஆனால் கம்யூனிஸ்ட்டுகள்,
இந்த ய

பாட்டாளி

வர்க்க

துவக்கத்த லிருந்ேத
மக்களின்

ந ைல

என்ன என்பது பற்ற உலகளாவ ய பார்ைவயுடன்
த ட்டவட்ட முைறய ல் ஆய்வு ெசய்து, த ட்டவட்டமான
முைறய ல் நைடமுைற உத்த ையயும் நீண்டகால
மற்றும்

உடனடி

ேபாராட்ட

நடவடிக்ைககைள

வகுப்பைதயும் அதற்கு ஏற்றவாறு ஒரு உறுத யான
ஸ்தாபனத்ைத உருவாக்குவைதயும் ேநாக்கமாக
ெகாண்டிருந்தார்கள்.

1930ஆம்

ஆண்டு

உருவாக்கப்பட்ட கட்ச ய ன் வைரவு ெசயல்த ட்டம்
இவ்வாறு

கூறுக றது:

“உலக

வரலாறும்,

இந்த யாவ ல் நைடெபற்று வரும் வர்க்கப் ேபாராட்ட
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ந கழ்வுகளும்

எைத

உணர்த்துக றது

என்று

ெசான்னால், இந்த ய மக்கைள அத காரம் ெபறச்
ெசய்யும்

வரலாற்றுப்பூர்வமான

இலக்க ைன

இந்த ய ெதாழிலாளி வர்க்கத்த ன் தைலைமயால்
மட்டுேம

ந ைறேவற்ற

உணர்த்துக றது.

முடியும்

அது

என்பைதேய

மட்டுமல்ல,

ேதச ய

அடிைமத்தனத்த லிருந்து வ டுதைல, ந லங்கைள
ைகயகப்படுத்த

குவ த்து

ைவத்துக்

ெகாண்டு

ேதச ய வளர்ச்ச க்கு தைடயாக இருக்க ற அைனத்து
அம்சங்கைளயும் தகர்த்து அத லிருந்து வ டுதைல
மற்றும் அதன் மூலமாக நீண்டகால இலக்குடன்
கூடிய புரட்ச கர குணாம்சத்துடனான ஜனநாயக
மறுகட்டுமானம்
ெதாழிலாளி

ஆக ய

இலக்குகைளயும்

வர்க்கத்த ன்

தைலைமேய

ந ைறேவற்ற முடியும்.
இந்த ய
இந்த யாவ ல்
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நடவடிக்ைககள்
ேபாராட்டங்களின்
உறுத மிக்க
வருக றது;

மூலமாகவும்,

வர்க்கப்

மூலமாகவும்

ெதாடர்ந்து

முைறய ல்
இந்த

அணித ரட்டப்பட்டு

அணித ரட்டல்

என்பது

கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் தைலைமய ன்கீழ் நடந்து
வருக றது.

அது நாடு முழுவதும் ஆங்காங்ேக

ச தற க்க டக்க ற வ வசாய கள் மற்றும் நகர்ப்புற
ஏைழகைள
தனது

தனது

அணித ரட்டுவது

வரலாற்றுப்பூர்வமான

ந ைறேவற்ற

வருக றது;

என்ற

இலக்க ைன

ப ரிட்டிஷ்

ஆட்ச ைய

ஒழித்துக்கட்டவும், இந்த ய ந லப்ப ரபுத்துவத்ைத
தகர்க்கவுமான மாெபரும் ேபாராட்டத்ைத இந்த
வரலாற்று இலக்குகைள கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன்
தைலைம

ந ைறேவற்றும்

ேமற்ெகாண்டு வருக றது.

ெபாறுப்ப ைன

ஆனால், மிகப்ெபரும்

எண்ணிக்ைகய லான ெவகுமக்களாக இருக்க ற
ெதாழிலாளர்கைள
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ஒரு

ப ரத்ேயகமான

வர்க்கத்ைத

வர்க்கமாக

அணித ரட்டும்

வர்க்கத்த ன்

பாட்டாளி

ெபாருட்டு,

ப ரத்ேயகமான

அந்த

நலன்கைள

பாதுகாக்க ேவண்டும் என்ற உணர்வ ைன ஊட்டி,
மக்கள்

வ டுதைலக்கான

ேபாராடுக ற

ேதச ய

தைலைமைய

இயக்கத்த ல்
வலுப்படுத்தும்

ெபாருட்டு, ெதாழிலாளர்கள் மற்றும் வ வசாய கள்
ஆக ய

இருெபரும்

கூட்டணிைய
மூலமாக

வர்க்கங்களின்

உருவாக்கும்

இந்த யத்

வ டுதைல
வ வசாய கள்

ெபாருட்டு,

ெதாழிலாளி

ெசய்யும்

சீர்த ருத்தவாதத்த ன்

மீட்கும்

ெபாருட்டு,

இந்த

ேபாராட்டங்கைளயும்
எத ரான
ெபாருட்டு,

புரட்ச கர

இந்த ய

நகர்ப்புற

ேதச ய

ஏைழகைள
ப டிய லிருந்து
ஒட்டுெமாத்த

ஏகாத பத்த யத்த ற்கு
ேபாராட்டமாக

வழிநடத்தும்

ந லப்ப ரபுத்துவத்த ற்கு
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புரட்ச யாக

அைத

ெபாருட்டு,

இந்த

ெவற்ற கரமாக

முன்ெனடுத்துச்
அைனத்து

ெசல்லும்

இலக்குகைளயும்

ந ைறேவற்றும்

ெபாருட்டு,

ெதாழிலாளி வர்க்கம் தனக்ேக ெசாந்தமான ஒரு
பாட்டாளி வர்க்க கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ைய உருவாக்க
இருக்க றது.
”

இத்தைகய

ந ைலய ல்,

1930களின்

ப ற்பகுத ய ல்

சர்வேதச

ந ைலைம

மிகக்கூர்ைமயான

மாற்றங்கைள

சந்த த்தது.

அதன்

காரணமாக

மாற யது.

இந்த ய

1935-36

ந ைலைமயும்

ஆண்டுகள்

உலகம்

முழுவதும் பாச ச எத ர்ப்பு சக்த கள் ஒன்றுபடத்
துவங்க ன.
வ டுத்த

1935ஆகஸ்டில் கம்யூனிஸ்ட் அக லம்

அைறகூவைல

சக்த கள்
உணர்ந்து

தங்களது

ஏற்று

ஒன்றுபட்ட

கரம்ேகார்த்தன.

முதலாளித்துவத்தால்
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வ டுதைல

இயக்கமானது,

உலக

அளவ ல்

ப ரிட்டிஷ் ஆட்ச யாளர்களுக்கு எத ரான வலுவான
கூட்டணியாக
இதர

ேசாவ யத்

ேசாசலிச

-

கம்யூனிஸ்ட்

பார்க்கத் துவங்க ன.
இந்த யாவ ல்

காங்க ரசால்

தைலவர்களின்

ேபாஸ்

ேபான்ற

ெசயல்பாடுகைள

தைலைம

தைலவர்களின்
இந்த

தூண்டுேகாளாக

காங்க ரசுக்குள்

மற்றும்

காந்த யால்

முற்ேபாக்கான

நடவடிக்ைககைளயும்

ேமற்ெகாள்ளப்படுவதற்கு
அைமந்தது,

சக்த கைளயும்

இந்த கண்ேணாட்டமானது,

ச ந்தைனகைளயும்

ேநரு

யூனியைனயும்

தாங்கப்பட்ட

ேபச்சுக்களிலும்

இருந்த
இடதுசாரி
மட்டுமல்ல,
வலதுசாரி

ப ரத பலித்தது.

ந கழ்வுப்ேபாக்குகளுக்கு

முன்ேப

கம்யூனிஸ்ட்டுகள் இந்த ய ேதச ய காங்க ரச ன்
த ட்டத்த ற்கு ஒரு வ வசாய எழுச்ச

வடிவத்ைத

ெகாடுக்கத்

இத்தைகய

துவங்க ய ருந்தனர்.

www.Kaniyam.com

440

FreeTamilEbooks.com

த ைசய ல்,

காங்க ரச ன்

1928ஆம்

ஆண்டு

மாநாட்டில் ஒரு த ருத்தம் முன்ெமாழியப்பட்டது;
அது ேதாற்கடிக்கப்பட்டது.

அந்தத் ேதால்வ ையத்

ெதாடர்ந்து

1930களில்

கம்யூனிஸ்ட்டுகள்,

காங்க ரஸ்

ேசாசலிஸ்ட்

மற்றும்

இதர

முற்ேபாக்காளர்களின்

ஒத்துைழப்புடன்

வ வசாய கள்

கீழ்

சங்கத்த ன்

இந்த ய

வ வசாய கைள அணித ரட்டுவதற்கான தீவ ரமான
முயற்ச கைள ேமற்ெகாள்ளத் துவங்க ய ருந்தனர்.
இந்தப்

ப ன்னணிய ல்தான்,

ப ற்பகுத ய ல்

ஏற்பட்ட

1930களின்

ஏகாத பத்த ய

எத ர்ப்பு

ஒற்றுைமய ன் வளர்ச்ச ப்ேபாக்காக வ வசாய கள்
சங்கத்ைத

உருவாக்குவதற்கான

குற ப்ப டத்தக்க
இந்த ய

பலன்கள்

கம்யூனிஸ்ட்

முயற்ச களில்

க ைடத்தன;

கட்ச

-

இத ல்

காங்க ரஸ்

ேசாசலிஸ்ட் கட்ச ஒற்றுைம ஒரு குற ப்ப டத்தக்க,
தீர்மானகரமான பங்க ைன ஆற்ற யது.
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38. உலைகக் காத்த ேசாவியத்
ஒன்றியம்
- இ.எம்.எஸ்.நம்பூத ரிபாட்
-ப ப்ரவரி 4, 2020
காங்க ரஸ்

ேசாசலிஸ்ட்

கட்ச யும்

கம்யூனிஸ்ட்டுகளும்
வலதுசாரிகளுக்கும்

இடதுசாரிகளுக்கும்

இைடய லான ேமாதல்
எனினும்,

ஒன்றுபட்ட

ஏகாத பத்த ய

எத ர்ப்பு முன்னணி வளர்ந்து வந்த ந ைலய ல்
இடதுசாரிகள்

தங்கைள

அணித ரட்டிக்ெகாள்ளவும்,

ேமலும்

ேமலும்

வலுப்படுத்த க்

ெகாள்ளவும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டதால், வலதுசாரிகள்
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பதற்றமைடந்தனர்.

அவர்கள்,

மூன்றாண்டு

காலம் ேநரு மற்றும் ேபாஸ் ஆக ய இடதுசாரி
காங்க ரஸ்

தைலவர்கைள

ெகாண்டனர்;
ஆண்டு

அது

ேதர்தல்

கட்ச

அவர்களுக்கு

ேபாராட்டத்த ல்

ெவற்ற ெபறும்

ஸ்தாபனமாக
உதவ

சக த்துக்
1937ஆம்
காங்க ரஸ்

அளவ ற்கான

ஒரு

உறுத ப்படுத்தப்படுவதற்கு

ெசய்தது.

காரியக்கமிட்டிய ல்

எனினும்,

காங்க ரச ன்

இடதுசாரிகள்

ச றுபான்ைம

எண்ணிக்ைகயாகேவ இருந்தார்கள்.

ேநருவும்,

ேபாஸும் காங்க ரஸ் தைலவர் பதவ ய ல், அவர்கள்
ப ரதானமாக

வலதுசாரிகேள

காரியக்கமிட்டியுடன்
பணியாற்ற

ந ைறந்த ருந்த
இைணந்துதான்

ேவண்டும்

என்ற

அளவ ற்ேக

அனுமத க்கப்பட்டிருந்தனர்.
அந்த
காலத்த ல்
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வளர்ச்ச

என்பது

காங்க ரச ன்

உண்ைமய ேலேய

வலதுசாரி

தைலைமைய

மிகுந்த

படபடப்புக்குள்ளாக்க வ ட்டது.

ேதர்தல்

ேபாராட்டத்த ல்

காங்க ரச ன்

ப ன்னால்

ெவகுமக்கைள

அணித ரட்டுவத ல்

இடதுசாரி

இயக்கம்

உதவ

ெசய்தது

என்ற

ேபாத லும்,

அந்தத் ேதர்தலில் ப ரிட்டிஷ் ஆட்ச யாளர்கேளாடு
ேபச்சுவார்த்ைத நடத்த

சமரசம் ெசய்துெகாள்ள

முடியாத அளவ ற்கு காங்க ரஸ் தைலைமக்குழு
எத ராகவும்

இடதுசாரி

இயக்கம்

ந ன்றது.

எனேவ, வலதுசாரி தைலைமய ல் இருந்தவர்கள்,
காங்க ரஸ்

தைலவர்

ஓராண்டுகாலம்
ேபாஸ்

மற்றும்

பதவ ைய

வக ப்பதற்கு

மீண்டும்

சுபாஷ்

சந்த ர

இடதுசாரித்

தைலவர்கைள

அனுமத க்க

மறுத்துவ ட்டனர்.

இதனால்

நான்காவது

ஆண்டாக

தைலவர்

காங்க ரஸ்

பதவ ைய ைகப்பற்றுவதற்கு இடதுசாரிகளுக்கும்
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வலதுசாரிகளுக்கும்

இைடேய

மிகக்

ேபாராட்டம்

கடுைமயான

இடதுசாரிகளின்
ேபாஸும்,
பட்டாப
மிக

ேவட்பாளராக

காங்க ரசுக்குள்
நைடெபற்றது.
சுபாஷ்

வலதுசாரிகளின்
சீத்தாராைமயாவும்

முக்க யமான

மாற வ ட்டது.

சந்த ர

ேவட்பாளராக

ேபாட்டிய ட்டார்கள்.

ேபாராட்டமாக

இது

இப்ேபாராட்டத்த ல் இடதுசாரிகள்

சார்ப ல் ெவற்ற கரமாக சுபாஷ் ேபாஸ் ேதர்வு
ெசய்யப்பட்டார்.
இன்னும்

ஆனால் அதற்குப்ப றகுதான்

கடுைமயான

ேமாதல்

துவங்க யது.

அந்த ேமாதலில், ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட காங்க ரஸ்
தைலவைர ேதால்வ யைடந்தவராக ஆக்குவத ல்
வலதுசாரிகள்

சல

ைகக்ெகாண்டு

ெவற்ற ெபற்றனர்.

சம்பவத்ைதத்

தவறான

ெதாடர்ந்து,

உத்த கைள
இந்தச்

மூன்றாண்டுகளுக்கு

முன்பு வலுவாக கட்டைமக்கப்பட்ட ஏகாத பத்த ய
எத ர்ப்பு முன்னணிய ல் வ ரிசல் வ ழத் துவங்க யது.
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1936ஆம்

ஆண்டு

லக்ேனாவ ல்

நைடெபற்ற

காங்க ரஸ் மாநாடு, கம்யூனிஸ்ட்டுகள், காங்க ரஸ்
ேசாசலிஸ்ட்டுகள் மற்றும் காங்க ரசுக்குள் இருந்த
இடதுசாரிகள் ஆக ய அைனவரும் ஒத்துைழப்புடன்
ெசயல்படக்கூடிய

ஐக்க ய

ஏகாத பத்த ய

எத ர்ப்பு முன்னணிைய துவக்க ைவத்தது என்று
ெசான்னால், 1939ஆம் ஆண்டு நைடெபற்ற த ரிபுரா
காங்க ரஸ்

மாநாடு

அதற்கு

முடிவுைர

எழுதும்

வ தமாக அைமந்துவ ட்டது.
இது

காங்க ரஸ்

இந்த ய

கம்யூனிஸ்ட்

ேசாசலிஸ்ட்
கட்ச க்கும்

கட்ச க்கும்

இைடய லான

உறவ லும் ப ரத பலித்தது. காங்க ரஸ் ேசாசலிஸ்ட்
கட்ச க்குள்

அதன்

ஸ்தாபன

கட்டைமப்ைப

தனது கட்டுப்பாட்டிற்குள் ைவத்த ருந்த மாசானி
ேபான்ற

தைலவர்கள்

எத ர்ப்பாளர்களாக

தீவ ர

இருந்தார்கள்.

கம்யூனிஸ்ட்
ஆனால்

ெஜயப்ப ரகாஷ் நாராயணன் உள்ளிட்ட காங்க ரஸ்
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ேசாசலிஸ்ட்
ஆனது,

கட்ச ய ன்

காங்க ரஸ்

தனிப்பட்ட

அரச யல்

தைலைம

ேசாசலிஸ்ட்

கட்ச க்குள்

தைலவர்களின்

வ ருப்பம்

எதுவாக

இருந்தாலும், கம்யூனிஸ்ட்கள் மற்றும் காங்க ரஸ்
ேசாசலிஸ்ட்டுகளின் ஒற்றுைம அவச யம் நீடிக்க
ேவண்டும் என வலியுறுத்த யது.

ஏெனன்றால்,

ெஜயப்ப ரகாஷ் நாராயணன்தான், ஏன் ேசாசலிசம்
என்ற நூலின் ஆச ரியர்; காங்க ரஸ் ேசாசலிஸ்ட்
கட்ச ய ன் மீரட் மற்றும் ைபஸ்பூர் ஆவணங்கைள
வடிவைமத்தத ல்

முதன்ைமயானவர்.

ந ைலய ல்,

உலக ல்

அடுத்தடுத்த

முக்க ய

இந்த

குற ப்ப டத்தக்க
ந கழ்வுப்ேபாக்குகள்

நடந்துெகாண்டிருந்தன.

பாச ச

எத ர்ப்பு

இயக்கம் தீவ ரமாக முன்ேனற க்ெகாண்டிருந்தது.
அேதேவைள,
நாடுகளின்

ேமற்கத்த ய
ந லப்ப ரபுத்துவ

தைலவர்களால்
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எத ரான

சூழ்ச்ச களும்

சத வைலகளும்

ப ன்னப்பட்டன. இத்தைகய உலகச் சூழலில் உலக
அளவ ேலேய
ஒற்றுைம

கம்யூனிஸ்ட்டுகளின்

ேதைவ

ேசாசலிஸ்ட்

என்பைத

ெஜயப்ப ரகாஷ்

நாராயணன் உணர்ந்த ருந்தார்.

இந்த யாவ லும்

கூட

முன்ெனடுத்துச்

ஒன்றுபட்ட

இயக்கம்

ெசல்லப்பட ேவண்டும் என்றார். சாத்த யமானால்
கம்யூனிஸ்ட்

மற்றும்

இைணத்துவ ட

ேசாசலிஸ்ட்

ேவண்டுெமன்றும்

கட்ச கைள
கூற

வந்தார்.

மாசானி ேபான்ற தனது கம்யூனிஸ்ட்

எத ர்ப்பு

சகாக்களின்

கருத்தான,

இரண்டு

கட்ச களுக்கு இைடய லான ஒத்துைழப்பு என்பது
கம்யூனிஸ்ட்டுகைள
என்பது

உண்ைமதான்

நாராயணன்
அவர்

வலுப்படுத்தேவ
என

ெஜயப்ப ரகாஷ்

ஒப்புக்ெகாண்டார்.

அைதப்

எனினும்

ெபாருட்படுத்தவ ல்ைல;

அவைரப்ெபாறுத்தவைர,
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ேசர்ந்ேத வளரும் எனக் கருத னார்.
எனினும்,
ந ைலைம

1930களின்

ேவகமாக

ஒன்ற யத்த ல்
மாற வ ட்ட

ப ற்பகுத ய ல்

மாற யது.

ேசாவ யத்

எத ர்ப்புரட்ச க்காரர்களாக

டிராட்ஸ்க யவாத களுக்கு

எத ராக

வ சாரைணகள் நடக்கத் துவங்க ன; எத ர்ப்புரட்ச
பாைதக்கு
சல

ெசன்றுவ ட்ட

உயர்

அத காரிகளும்

உள்ளாக்கப்பட்டனர்.
ெசய்த கள்,

தைலவர்கள்,

ெதாடர்பான

ேசாசலிஸ்ட்டுகளான

நாராயணன்

அைடயச்

வ சாரைணக்கு

இது

தாராளவாத

ெஜயப்ப ரகாஷ்
தடுமாற்றம்

ெசஞ்ேசைனய ன்

ேபான்றவர்கைள

ெசய்தது.

ஏற்ெகனேவ

இந்தத்

மாசானி

மற்றும்

அவரது கூட்டாளிகள் ேசாவ யத் ஒன்ற யத்த ற்கு
எத ராகவும்
கூற வந்த

கம்யூனிஸ்ட்டுகளுக்கு
சந்ேதகக்

துவங்க னர்.
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கருத்துக்கைள

நம்பத்

இந்தக் கருத்துக்கள் அடிப்பைட
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அற்றைவ

என்று

கூற வந்தனர்

இதற்கு

முன்பு

அவர்கள்

என்பது

கவனிக்கத்தக்கது.

அங்ேக

ேசாவ யத்

ஒன்ற யத்த ல்

அடுத்தடுத்து

ஏற்பட்டந கழ்வுப்

ேபாக்குகளின்

ப ன்னணிய ல்,

ேசாவ யத் தைலவர்கள் நாஜிச

ெஜர்மனியுடன்

அனாக்க ரமிப்பு

ைகெயழுத்த ட்டத்ைத

உடன்பாட்டில்

ெதாடர்ந்து,

இங்ேக

கம்யூனிஸ்ட்டுகள் மீதான இவர்களது சந்ேதகம்
ேமலும்

வலுவைடந்தது.

உலக

ேபாக்குகளில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள்,
ேசாசலிஸ்ட்
அேசாக்

கட்ச ய ல்

ேமத்தா,

இருந்த

பட்வர்தன்

ந கழ்வுப்
காங்க ரஸ்
மாசானி,

ேபான்ற

தீவ ர

கம்யூனிஸ்ட் எத ர்ப்பாளர்களுடன் ெஜயப்ப ரகாஷ்
நாராயணைன
எனினும்,

ெநருக்கமானவராக

ஏற்ெகனேவ

மாற்ற யது.

வைரயறுக்கப்பட்டு

ப ரகடனம் ெசய்யப்பட்ட மீரட் மற்றும் ைபஸ்பூர்
ஆவணங்களின்
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ேசாசலிஸ்ட்

கட்ச ய ல்

இைணந்து

எண்ணிக்ைகய லான
ஆண்களும்,

இளம்

ெபண்களும்

ெகாண்டிருந்தார்கள்;

மிகப்ெபரும்
காங்க ரஸ்
பணியாற்ற க்

எனேவ தனது முந்ைதய

ந ைலப்பாடான ேசாவ யத் ஆதரவுமற்றும் பாச ச
எத ர்ப்பு

என்பத லிருந்து

புத ய

ந ைலப்பாடான

கம்யூனிஸ்ட் எத ர்ப்பு என்ற ந ைலைய ேநாக்க
ெஜயப்ப ரகாஷ் நாராயணனால் நகர்ந்து ெசல்ல
முடியவ ல்ைல.
உலக ேலேய
மிகவும்
ேசாவ யத்

முன்பு ந லவ ய உலகச்சூழலில்
பாச ச

எத ர்ப்பு

சக்த களால்

ஆதரிக்கப்பட

ேவண்டிய

தளமாக

யூனியேன

த கழ்க றது

என்றும்,

எத ரி வர்க்க ஏெஜண்டுகளிடமிருந்து ேசாவ யத்
ஒன்ற யம் தன்ைனத்தாேன பாதுகாத்துக்ெகாள்ள
ேவண்டி உள்ளது என்றும் உறுத யாக இவர்கள்
நம்ப னார்கள்; அதனால் ேசாவ யத் ஒன்ற யத்த ன்
தைலைமக்கும்
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தைலைமக்கும்

அவர்கள்

முழு

மனதுடனான

ஆதரவ ைன அளித்த ருந்தார்கள்.
ேசாவ யத்

-

ெஜர்மனி

ெபாறுத்தவைர,
புரிந்துெகாள்ள
ேசாவ யத்

அைத

சந்ேதகமில்லாமல்

ேவண்டியது

ஒன்ற யத்ைத

பலவீனப்படுத்தவும்
ராஜ்ஜிய

உடன்பாட்ைடப்
அவச யமாகும்.

தனிைமப்படுத்தவும்

ஏகாத பத்த யம்

ரீத யான

மற்றும்

ஒவ்ெவாரு
அரச யல்

வாய்ப்புகைளெயல்லாம் பயன்படுத்த யது; அப்படி
தனிைமப்படுத்தப்படுவத லிருந்து

தங்களது

நாட்ைட பாதுகாப்பதற்கு சாத்த யமான ஒவ்ெவாரு
வழிையயும், வாய்ப்ைபயும் ேசாவ யத் தைலவர்கள்
பயன்படுத்துவத ல் மிக உறுத யாக இருந்தார்கள்.
அடுத்தடுத்த

ந கழ்வுப்ேபாக்குகள்

அைத

ந ரூப த்தன. அைனத்துப் பகுத களிலும் தாக்குதல்
நடத்த வ ட்டு
மீது

கைடச யாக

தாக்குதைலத்

www.Kaniyam.com

நாஜிகள்

துவக்க னார்கள்.
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எத ர்த்து ேசாவ யத் மக்கள் வரலாற்ற ல் முத்த ைரப்
பத க்கத்தக்க வ தத்த ல் மிகப்ெபரும் எழுச்ச ேயாடு
தடுத்து ந றுத்த பத லடி தாக்குதல் நடத்த னார்கள்.
இந்த ந கழ்வுகளின் உச்சக்கட்டமாக பாச சத்ைத
ேசாவ யத்

ஒன்ற யம்

வீழ்த்த யது.
தைலைம

இது,

மண்ேணாடு
ேசாவ யத்

ேமற்ெகாண்ட

மிகச்சரியானைவ

மண்ணாக

ஒன்ற யத்த ன்
ந ைலபாடுகள்

என்பைத

வரலாற்ற ல்

ந ரூப த்து வ ட்டன என்பைத நாம் புரிந்து ெகாள்ள
ேவண்டும்.
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39.

கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில்

இைணந்த ேகரள காங்கிரஸ்
ேசாசலிஸ்ட்டுகள்
- இ.எம்.எஸ்.நம்பூத ரிபாட்
-ப ப்ரவரி 5, 2020
காங்க ரஸ்

ேசாசலிஸ்ட்

கட்ச யும்

கம்யூனிஸ்ட்டுகளும்
உறவுகளில் முற வு
ேமேல

குற ப்ப டப்பட்ட

ப ன்னணிய ல்,
துவங்குவதற்கு
துவங்க ய

இரண்டாம்
சல

ப ன்னும்
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காரணங்களின்
உலகப்

மாதங்களுக்கு
காங்க ரஸ்
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கட்ச க்கும்,

இந்த ய

இைடய லான

கம்யூனிஸ்ட்

உறவுகளில்

கட்ச க்கும்

முற வு

ஏற்பட

துவங்க யது. ேகரளத்த ல் காங்க ரஸ் ேசாசலிஸ்ட்
கட்ச ய ன் ஒட்டுெமாத்த உறுப்ப னர்கள் உள்பட
சல

மாந லங்கள்,

மாவட்டங்கள்

மற்றும்

உள்ளூர் மட்ட அளவ ல் காங்க ரஸ் ேசாசலிஸ்ட்
கட்ச ய ன் க ைளகள் தங்கைள தாங்கேள இந்த ய
கம்யூனிஸ்ட்
இதுபற்ற

கட்ச யாக
காங்க ரஸ்

மாற்ற க்
ேசாசலிஸ்ட்

ெகாண்டன.
கட்ச ய ன்

கம்யூனிஸ்ட் எத ர்ப்பு வரலாற்றாளர்கள் அவதூறு
ெசய்யும் வ தத்த ல் எழுத னார்கள்.

காங்க ரஸ்

ேசாசலிஸ்ட் கட்ச க்குள்ேளேய இருந்து ெகாண்டு
அக்கட்ச ைய சீர்குைலக்கும் ேநாக்கத்துடன் ச ல
கம்யூனிஸ்ட் தைலவர்கள் ஊடுருவ

வ ட்டார்கள்

என்று இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் தைலவர்கள்
மீது தனிப்பட்ட முைறய ல் பழி சுமத்த னார்கள்.
அப்படி

காங்க ரஸ்
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‘ஊடுருவ யதாக’

அவதூறு

ெசய்யப்பட்டு

பழிக்கப்பட்டவர்களில் நானும் ஒருவன்.

இந்த

ந ைலய ல், அது ெதாடர்பான உண்ைமகைள நான்
ெசால்ல ேவண்டும். 1934 அக்ேடாபரில் காங்க ரஸ்
ேசாசலிஸ்ட் கட்ச ய ன் முதலாவது மாநாடு நடந்தது.
அந்த மாநாட்டில் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட 4 அக ல
இந்த ய

இைணச்

ெசயலாளர்களில்

நானும்

ஒருவன். மாசானி, ேகாேர மற்றும் கவுதம் ஆக ய
மூவர் மற்ற இைணச் ெசயலாளர்கள் ஆவர்.
அேதேபால

பம்பாய ல்

நைடெபற்ற

மாநாட்டில் ேகரளாவ லிருந்து க ருஷ்ணப ள்ைள,
ஏ.ேக.ேகாபாலன்

ஆக யேராடு

ெகாண்ேடன்.

நானும்

உண்ைமய ல்

கலந்து

எங்களில

யாரும் அதற்கு முன்பு கம்யூனிஸ்ட் கட்ச யுடன்
ெதாடர்பு

க ைடக்கப்

எனேவ,

“ஒரு

காங்க ரஸ்

ெபற்றவர்கள்

கம்யூனிஸ்ட்டான

ேசாசலிஸ்ட்
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அனுமத க்கப்பட்டுவ ட்டார்”

என்ற

ேகள்வ க்ேக

இடமில்ைல.
காங்க ரஸ்

ேசாசலிஸ்ட்

கட்ச ய ன்

பம்பாய்

மாநாடு நடந்து ஓராண்டுக்குப் ப றகுதான் ேதாழர்
க ருஷ்ணப்ப ள்ைளயும், நானும் ேதாழர் சுந்தரய்யா
மூலமாக

இந்த ய

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச யுடனான

முதல் ெதாடர்பு க ைடக்கப் ெபற்ேறாம்.
முதல்

ெதாடர்பு

க ைடக்கப்

ெபற்று

இந்த
சுமார்

2

ஆண்டுகளுக்குப் ப றகுத்தான் 1937 ஆம் ஆண்டில்,
ேகரளாவ ல் இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் முதல்
க ைள அைமக்கப்பட்டது.
இந்த

ஒட்டுெமாத்த

ேகரளாைவச்
கட்ச

ேசர்ந்த

மற்றும்

காங்க ரஸ்

தைலவர்கள்

ெதாழிற்சங்கங்கள்,
இதர
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காலக்கட்டத்த லும்
ேசாசலிஸ்ட்

ேசாசலிசத்த ற்காகவும்,
வ வசாய கள்

ெவகுஜன
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உருவாக்குவதற்காகவும்
காங்க ரஸ்

மட்டுமின்ற ,

கட்ச ைய

ஏகாத பத்த ய

ஒரு

முற்ேபாக்கான,

எத ர்ப்பு

வளர்த்ெதடுக்கும்

ஸ்தாபனமாக

ேநாக்கத்துடனும்

மிகவும்

ேநர்ைமயான, பற்றுறுத மிக்க ஊழியர்களாகேவ
ெசயல்பட்டார்கள்.

ேகரளத்த ன்

நகர்ப்புற

மற்றும்

பகுத களில்

இவர்கள்

க ராமப்புற

ேமற்ெகாண்ட
அங்கு

உறுத மிக்க

ெதாழிற்சங்கமும்,

இயக்கமும்

வளர்ந்தன;

எங்கைள

வ வசாய கள்

இந்தப்

ேகரளத்த ன்

வளர்த்ெதடுத்தன.
நாங்கள்

பணிய னால்தான்

அக ல

உறுப்ப னர்களாக
ேகரளத்த ல்

பணிகள்தான்
தைலவர்களாக

அதெனாரு பகுத யாகத்தான்
இந்த ய

காங்க ரஸ்

ெசயல்பட்ேடாேம

ெதாழிற்சங்கமும்,

கமிட்டி
தவ ர;

வ வசாய கள்

இயக்கமும் வளர்ந்தேத தவ ர, தீவ ர கம்யூனிஸ்ட்
எத ர்ப்ப்பாளரான
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மாசானி
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கும்பலின்
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கருைணய னால்

அல்ல.

இதெனாரு

பகுத யாகத்தான், நான் ேகரள மாகாண காங்க ரஸ்
கமிட்டி

ெசயலாளராக

ேதர்வு

ெசய்யப்பட்டதும்,

ெசன்ைன மாகாண சட்டமன்றத்த ன் உறுப்ப னராக
ேதர்வு ெசய்யப்பட்டதும் கூட.
இன்னும்

ெசால்லப்ேபானால்,

க ருஷ்ணப்ப ள்ைள,
நான்

ஆக ய

ஏ.ேக.ேகாபாலன்

மூவரும்

உரிைமய ன்

ேதாழர்கள்

எங்களது

அடிப்பைடய ேலேய

மற்றும்
ெசாந்த

காங்க ரஸ்

ேசாசலிஸ்ட் தைலவர்களாக இருந்ேதாேம தவ ர
ெஜயப்ப ரகாஷ்

நாராயணனாேலா

கம்யூனிஸ்ட்

எத ர்ப்பு

குற ப்ப டுவது

“வரலாற்றாளர்கள்”

ேபால

ைவப்பதற்காக

ேவறு

மக்கைள
ச லராேலா

ெகாண்டுெசல்லப்பட்டவர்கள்
அப்படியானால்,
ேசாசலிஸ்ட்

கட்ச
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அல்லது
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கட்ச க்குள்
அல்ல.

ேகரளத்த ன்
ஏன்

நம்ப

காங்க ரஸ்

ஒட்டுெமாத்தமாக
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கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ல் இைணந்தது? ஏெனன்றால்,
ேகரளத்த ன்

காங்க ரஸ்

ேசாவ யத்

ஒன்ற யம்

ஐந்தாண்டுத்

த ட்டத்த ன்

மிகப்ப ரம்மாண்டமான

ேசாசலிஸ்ட்டுகள்,
தனது

முதலாவது

மூலம்

ேமற்ெகாண்ட

நடவடிக்ைககளால்

உளப்பூர்வமாக

ஈர்க்கப்பட்டிருந்தார்கள்.

அவர்கள் இயல்பாகேவ, ரஷ்யாவ ன் ேசாசலிசப்
புரட்ச யானது

இந்த யப்

புரட்ச யாளர்களுக்கு

வழிகாட்டுக றது என்ற முடிவுக்கு வந்தார்கள்; ப ற
நாடுகைளப் ேபாலேவ வ டுதைலக்காக ேபாராடிக்
ெகாண்டிருந்த

இந்த யப்

புரட்ச யாளர்களுக்கு

அதுேவ ச றந்த பாைத என்று எண்ணினார்கள்.
எனேவதான்
கட்ச ய ல்

அவர்கள்,
இைணந்த

இந்த ய

கம்யூனிஸ்ட்

காங்க ரஸ்காரர்களில்

முதல் குழுவாக இருந்தார்கள்; தங்களது இறுத
இலக்கு ேசாசலிசேம என்று ப ரகடனம் ெசய்து
அவர்கள் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ல் இைணந்தார்கள்.
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உண்ைமய ல் இந்தக் குழுவ ற்கு தைலவர்களாக
இருந்தவர்கள்
மாசானியும்

ெஜயப்ப ரகாஷ்

நாராயணனும்,

மற்றவர்களும்தான்

என்பது

ஒரு

நைகமுரண்.
இங்ேக மற்ெறாரு வ சயத்ைதயும் குற ப்ப ட
ேவண்டும். உண்ைமய ல் ேகரளத்த ல் காங்க ரஸ்
ேசாசலிஸ்ட்

கட்ச ைய

தைலவர்கள்,

உருவாக்க ய

ஸ்தாபகத்

இந்த ய

காங்க ரஸ்

அக ல

ேசாசலிஸ்ட் கட்ச உருவாக்கப்படுவதற்கு முன்ேப
சட்டவ ேராதமாக
இந்த யக்

இயங்க க்

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச யுடன்

க ைடக்கப்ெபற்ற ருந்தார்கள்.
கருத்துக்களால்

ேபால

அவர்கள் அந்தக்

ப ன்னணிய ல்

அல்ல;

ப ரிட்டிஷ்

ெதாழிலாளர்

இருந்து

ெதாழிலாளர்
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கூடும்.

மாசானி மற்றும்

ப ரிட்டிஷ்

கட்ச ய ன்
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ெதாடர்பு

ஆகர்ஷ க்கப்பட்டிருக்கக்

அவர்கைளப் ெபாறுத்தவைர,
கும்பைலப்

ெகாண்டிருந்த

வந்தவர்கள்
கட்ச யும்
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‘ேசாசலிசம்’

ேபச யது;

ஆனால்

அது

ேபச ய

‘ேசாசலிசம்’ கம்யூனிஸ்ட் எத ர்ப்பு மற்றும் ேசாவ யத்
எத ர்ப்பு உணர்வுகைள உள்ளடக்க யது.
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40. காங்கிரஸ் ேசாசலிஸ்ட்
கட்சியின் வீழ்ச்சி
- இ.எம்.எஸ்.நம்பூத ரிபாட்
-ப ப்ரவரி 6, 2020
காங்க ரஸ்

ேசாசலிஸ்ட்

கட்ச யும்

கம்யூனிஸ்ட்டுகளும்
எனேவ
ேசர்ந்த

இயல்பாகேவ,
காங்க ரஸ்

அன்ைறய

சட்டவ ேராத

கட்ச ய ல்

இைணயும்

வ ரிவான

முைறய ல்

இந்த ய

கம்யூனிஸ்ட்

ேகரளத்ைதச்
ேசாசலிஸ்ட்டுகள்

இந்த ய
ேபாது

அவர்களுடன்

வ வாதம்
கட்ச

கம்யூனிஸ்ட்
நடத்த னர்;

தைலவர்களால்

முன்ைவக்கப்பட்ட ெகாள்ைககளின் சாதக மற்றும்
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பாதக

அம்சங்கைள

மறுபுறத்த ல்

சீர்தூக்க ப்

மாசானியும்

பார்த்தனர்.

அவரது

கும்பலும்

காங்க ரஸ் ேசாசலிஸ்ட் கட்ச ய ன் ெகாள்ைககேள
மிகச் சரியானைவ என்ற முடிவுக்கு வந்த ருந்தனர்;
ேகரள காங்க ரஸ் ேசாசலிஸ்ட்டுகள், அத லிருந்து
கம்யூனிசம்

என்ற

முடிவுக்கு

வந்தது

என்பது,

அவர்கள் எப்படி காந்த ய சத்த லிருந்து ேநருவ ய
காங்க ரஸ்காரர்களாக மாற ப ன்னர் காங்க ரஸ்
ேசாசலிஸ்ட்டுகளாக மாற னார்கேளா அேதேபால
இயல்பாக நடந்த ஒன்று.
இது

ேகரளாவ ல்

ந கழ்வல்ல.

பல்ேவறு

இேதேபான்ற

ந கழ்வுப்

ெஜயப்ப ரகாஷ்
ேசாசலிசம்

என்ற

இயக்கத்த ற்குள்
ைபஸ்பூர்

மட்டுேம

நாராயணனின்
நூலின்

மூலம்

வந்தவர்கள்,
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தனித்த

மாந லங்களில்

ேபாக்குகேள

ஆவணங்களின்
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நடந்த

மீரட்

மூலம்

நடந்தன.
ஏன்
ேசாசலிச
மற்றும்
ேசாசலிச
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ச ந்தைனய ல் வலுப்பட்டவர்கள், எந்தவ தத்த லும்
மாசானி

மற்றும்

ெசய்யப்பட்ட
கம்யூனிஸ்ட்

கும்பலால்

ேசாவ யத்
எத ர்ப்பு

மறுத்துவ ட்டனர்.

ப ரச்சாரம்

எத ர்ப்பு

மற்றும்

முயற்ச களுக்கு

உடன்பட

ஏன் ேசாசலிசம் என்ற நூலில்

ெஜயப்ப ரகாஷ் நாராயணன் குற ப்ப ட்டது ேபால,
இந்த ய

வ டுதைலைய

ெவன்ெறடுப்பதற்கு

ேசாசலிசம் என்ற தத்துவம் வலுவான முைறய ல்
முன்ைவத்து ெகாண்டுெசல்லப்படும் ந ைலய ல்,
ேசாவ யத் எத ர்ப்பு மற்றும் கம்யூனிச எத ர்ப்பு
கும்பலின்

கூப்பாடுகளுடன்

எந்தவ தத்த லும்
ந ைலேயா,

ேசாசலிஸ்ட்டுகள்

ஒத்துப்ேபாக
அவச யேமா

ேவண்டிய
ஏற்படவ ல்ைல.

ெஜயப்ப ரகாஷ் நாராயணனும் கூட காங்க ரஸ்
ேசாசலிஸ்ட்

கட்ச ய ன்

துவக்க

ஆண்டுகளில்

மாசானி மற்றும் கும்பலின் இத்தைகய கம்யூனிச
எத ர்ப்பு

ந ைலபாட்ைட
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ஆனால் அந்தக் கும்பல் அவைர கடுைமயான
முைறய ல்

ந ர்ப்பந்த த்து

வந்தது.

ேவறு

வழிய ன்ற அவர் அதற்கு உடன்பட்டார்.

ஆனால்

ேகரளத்த ன் ஒட்டுெமாத்த காங்க ரஸ் ேசாசலிஸ்ட்
கட்ச யும் நாட்டின் இதர பகுத களில் ெசயல்பட்ட
காங்க ரஸ் ேசாசலிஸ்ட் கட்ச ய னரும் கம்யூனிச
எத ர்ப்பு

முகாமிற்குள்

இைணந்து

ெகாள்ளும்

ெஜயப்ப ரகாஷ் நாராயணனின் முடிைவ ப ன்பற்ற
மறுத்துவ ட்டனர்.
ஏன் உைடந்தது?
இரண்டாம்
ப ன்னும்
இந்த ய

உலகப்ேபாருக்கு

ஏற்பட்ட

இந்த

கம்யூனிஸ்ட்

ேசாசலிஸ்ட்

கட்ச

மிகத்

ெதளிவான

உறுத

ெசய்தன.
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கட்ச

மற்றும்

இைடய லான
உைடப்பு

ேபாக்குகள்,
காங்க ரஸ்

ஒற்றுைமய ல்

ஏற்பட்டிருப்பைத

உண்ைமய ல்
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ப ற்பகுத ய ல்

நாட்டில்

இடதுசாரி

சக்த கைள

ஒருங்க ைணப்பதற்கு இந்த இரண்டு கட்ச களின்
ஒற்றுைம

உதவ யாக

மறுக்க முடியாது.
ெசயல்பட்டது

இருந்தது

என்பைத

இரண்டு கட்ச களும் கூட்டாக

கற்பைனக்கு

எட்டாத

வ தத்த ல்

இடதுசாரி இயக்கம் அடுத்தக்கட்டத்ைத ேநாக்க
நகர்வதற்கு

குற ப்ப டத்தக்க

முைறய ல்

உதவ

ெசய்தது. அப்படிப்பட்ட ந ைலய ல், எந்தக் கட்ச ய ன்
ந ைலபாடு

அத கபட்சமாக

ந ரூப க்கப்பட்டேதா

அைத

சரியானது

என்று

ப ன்பற்ற ய ருந்தால்

இந்த உைடப்ைப தவ ர்த்த ருக்க முடியாதா என்ற
ேகள்வ களும் எழுந்தன.
இரண்டாம்

உலகப்ேபாரின்

ப ற்பகுத ய ல்,

அதாவது ேசாவ யத் ஒன்ற யத்ைத நாஜி ெஜர்மனி
தாக்க ய

ப றகு

ேமற்ெகாண்ட
ேதசபக்த

இந்த ய

கம்யூனிஸ்ட்

ந ைலப்பாடுதான்,

மக்கள்
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முைறய ல்

கட்ச

தனிைமப்படுவதற்கு

காரணமாக அைமந்தது.
இந்த யாைவ

ஆண்டு

ஆட்ச யாளர்களும்,

அன்ைறய ந ைலய ல்

ெகாண்டிருந்த

இரண்டாம்

ப ரிட்டிஷ்

உலகப்ேபாரில்

ெஜர்மனிக்கு எத ராக ேபாரிட்டுக் ெகாண்டிருந்த
சூழைல

இந்த ய

மக்களால்

புரிந்து

ெகாள்ள

முடியவ ல்ைல; நாஜிகளுக்கு எத ரான யுத்தத்ைத
“ஒரு மக்கள் யுத்தம்” என்று இந்த ய கம்யூனிஸ்ட்
கட்ச வைரயைற ெசய்தது. மறுபுறத்த ல் அன்ைறய
த னத்த ல்

இந்த யாவ ல்

ெவளிேயறு

இயக்கம்

ப ரிட்டிஷ்
காங்க ரஸ்

ெபரும்

ஏகாத பத்த யத்ைத

ெகாண்டிருந்தது;

அந்தப்

ேசாசலிஸ்ட்

ெவள்ைளயேன
எழுச்ச யுடன்

எத ர்த்து

நடந்து

ேபாராட்டத்த ல்
கட்ச

மக்கைள

அணித ரட்டுவத ல் முன்னணிப் பாத்த ரம் வக த்து
வந்தது. எனேவ இந்தத் தருணத்த ல் தங்களுக்கும்
கம்யூனிஸ்ட்டுகளுக்கும் இைடய லான ேமாதலில்
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மக்களின் ேபராதரைவ தங்களால் ெபற முடியும்
என்று

காங்க ரஸ்

ேசாசலிஸ்ட்

தைலவர்கள்

நம்ப னார்கள்.
இந்த ந ைலய ல், நாடு வ டுதைலயைடக றது.
1947 ஆகஸ்ட் 15 அன்று வ டுதைலயைடந்த ப றகு,
ேமேல

குற ப்ப டப்பட்ட

ப ன்னணிய ல்
காங்க ரஸ்

எழுந்த

சூழைல

ேசாசலிஸ்ட்

முன்ெனாட்டாக
வார்த்ைதைய
கட்ச

ந கழ்வுப்

இருந்த
நீக்க ,

ேபாக்குகளின்
கணக்க ட்டு,

கட்ச யானது

தனது

‘காங்க ரஸ்’

என்ற

தன்ைன

ேசாசலிஸ்ட்

என்று அற வ த்துக் ெகாண்டது.

தைலவர்கள்,

புத ய

அதன்

ஆளுங்கட்ச யான

காங்க ரசுக்கு எத ராக மிகப்ெபரிய எத ர்க்கட்ச
என்ற

அந்தஸ்ைத

ெபற

ேவண்டுெமன்று

வ ருப்பத்துடன் ெசயல்பட்டார்கள். 1952ல் நாட்டின்
புத ய அரச யலைமப்புச் சட்டத்த ன்கீழ் முதலாவது
ெபாதுத் ேதர்தல் நடந்த ேபாது, ேமற்படி ேசாசலிஸ்ட்
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கட்ச ய ன் தைலவர்கள் நாட்டின் ஒேர எத ர்க்கட்ச
என்ற அந்தஸ்ைதப் ெபறவும் ச ல மாந லங்களில்
ஆளுங்கட்ச யாக

ஆவதற்கும்

முயற்ச கைள

ேமற்ெகாண்டனர்.
ஆனால்

ேதர்தல்

முடிவுகள்

அவர்களது

எத ர்பார்ப்புகளுக்கு முரணாக அைமந்துவ ட்டன.
இத்ேதர்தலில்

ேசாசலிஸ்ட்

கட்ச யானது

படுேதால்வ அைடந்தது மட்டுமல்ல; கம்யூனிஸ்ட்
கட்ச யானது ப ரதானமான இடதுசாரி எத ர்க்கட்ச க்
குழுவாக ெவற்ற ெபற்றது. கம்யூனிஸ்ட் கட்ச யால்
தைலைமதாங்கப்பட்ட

ஐக்க ய

முன்னணி,

இரண்டு ெதன்னிந்த ய மாந லங்களில், அதாவது,
த ருவாங்கூர்-ெகாச்ச ன்
ெசன்ைன

மாகாணம்

மாகாணம்

மற்றும்

ஆக யவற்ற ல்

முதல்

காங்க ரஸ் அல்லாத ஆட்ச ைய அைமப்பதற்கான
உரிைம

ேகாரக்கூடிய

அளவ ற்கு

ந ைலைமைய ெபற்றது;
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ைஹதராபாத் ஆக ய இரண்டு மாகாணங்களில்
அங்கீகரிக்கப்பட்ட எத ர்க்கட்ச என்ற அந்தஸ்ைத
ெபற்றது.

நாடாளுமன்றத்த ன்

இரண்டு

அைவகளிலும் கூட இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் கட்ச
எத ர்க்கட்ச

வரிைசய ல்

ப ரதான

குழுவாக

இடம்ெபற்றது.
ேதர்தலில் ஏற்பட்ட இந்தப் படுேதால்வ ையத்
ெதாடர்ந்து

காங்க ரஸ்

மிகக்கடுைமயான
குழப்பம்

ேசாசலிஸ்ட்

தத்துவார்த்த

அரச யல்

காங்க ரஸ்

ேசாசலிஸ்ட்

ஏற்பட்டது.

கட்ச க்குள்

இருந்த

கட்ச க்குள்

பல

கம்யூனிஸ்ட்

எத ர்ப்பு

தைலவர்கள் ேவறு ேவறு பாைதய ல் ப ரிந்தார்கள்.
ெஜயப்ப ரகாஷ்

நாராயணன்

சர்ேவாதய

இயக்கத்த ற்கு ெசன்றார்; மாசானி காங்க ரச ற்குச்
ெசன்றார்;
தாவ னார்;
இப்படி

அங்க ருந்து

சுதந்த ரா

பட்வர்தன் சன்னியாச

பலரும்
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எஞ்ச ய ருந்தவர்கள்

ேசாசலிஸ்ட்

கட்ச ைய

ப ரஜா கட்ச என்ற கட்ச யுடன் இைணத்து ப ரஜா
சமாஜ்வாத

கட்ச

என்பதாக உருவாக்க னார்கள்.

அக்கட்ச யும் ப றகு ப ரஜா சமாஜ்வாத கட்ச மற்றும்
சமாஜ்வாத கட்ச எனப் ப ரிந்தன. ப ன்னர் அைவ
இரண்டும்

ேசாசலிஸ்ட்

ஒன்ற ைணந்தன.
உைடந்தது.
ப ன்னர்

சமாஜ்வாத

கட்ச யாக

வ ைரவ ேலேய அக்கட்ச யும்

படிப்படியாக உைடப்புகள் நடந்து

கைடச யாக

எஞ்ச ய ருந்த

அைனத்து

ேசாசலிஸ்ட் குழுக்களும் 1977ல் ஜனதா கட்ச என்ற
ெபயரில் ஒன்ற ைணந்தன.
பல

குழுக்களாக

உைடந்து

அதற்குப் ப றகும்
ஒரு

குழு

பைழய

ஜனதா என்ற ெபயருடன் ெசயல்பட்டது.

1952

முதல் ேதர்தலில் ஏற்பட்ட ேதால்வ , ேசாசலிஸ்ட்
கட்ச ைய கடும் ெநருக்கடிக்குள்ளாக்க

முற்றாக

ச தறடித்துவ ட்டது.
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41.

பாட்டாளி வர்க்க

சர்வேதசியத்ைத ேநாக்கி…
- இ.எம்.எஸ்.நம்பூத ரிபாட்
-ப ப்ரவரி 7, 2020
காங்க ரஸ்
இந்த ய

ேசாசலிஸ்ட்

கம்யூனிஸ்ட்

அடிப்பைடய ேலேய
பயணித்த
தங்களது

ேவறுபட்ட

இைடய ல்
பாைதகளில்
என்பதுதான்

இருந்தது.

வளர்ச்ச ப்

அைனத்து
பல்ேவறு

கட்ச க்கும்

முரண்பாடு

ப ரச்சைனயாக

கட்ச க்கும்

கம்யூனிஸ்ட்டுகள்
ேபாக்க ல்

பலவீனங்கைளயும்
தருணங்களில்

பாட்டாளி

வர்க்க

உறுத யான
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த ருத்த க்
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ந ன்றார்கள்.
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சர்வேதச ய

மற்றும்

பாட்டாளி

ேதச ய

வர்க்க

ப ரச்சைனகைள

கண்ேணாட்டத்ேதாடு

அணுக னார்கள். ஆனால் காங்க ரஸ் ேசாசலிஸ்ட்
கட்ச யானது

முதலாளித்துவ

உறுத யாக ந ன்றது.
கம்யூனிஸ்ட்டுகள்

ெகாள்ைககளில்

காங்க ரசுக்குள் இருந்த
காங்க ரஸ்

கட்ச ய ல் இைணந்து,

ேசாசலிஸ்ட்

அைத ஒரு உறுத மிக்க

ஏகாத பத்த ய எத ர்ப்பு அைமப்பாக வளர்ப்பதற்கு
முயற்ச த்தனர்.

காங்க ரஸ் ேசாசலிஸ்ட் கட்ச ய ல்

உறுப்ப னர்களாக இைணந்து, ப ன்னர் அத ேலேய
தங்க வ ட்டவர்கள் தங்கைள ேசாசலிஸ்ட் என்று
அைழத்துக்

ெகாண்டாலும்

அடிப்பைடய ல்

காங்க ரஸ்காரர்களாகேவ இருந்தார்கள். ஆனால்
காங்க ரச ல்

ெசயல்பட்ட

கம்யூனிஸ்ட்டுகள்

கம்யூனிஸ்ட்டுகளாகேவ இருந்தார்கள். காங்க ரஸ்
ேசாசலிஸ்ட்டுகள்

எப்படியாய னும்

ஸ்தாபனத்த ற்ேக

வ சுவாசமாக
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ஆனால்

கம்யூனிஸ்ட்டுகள்

அடிப்பைடய ல்

தங்களது வர்க்கத்த ற்கும் கட்ச க்கும் வ சுவாசமாக
இருந்தார்கள்.
1942 ஆகஸ்டில் நைடெபற்ற ெவள்ைளயேன
ெவளிேயறு இயக்கம் மற்றும் அைதத்ெதாடர்ந்த
ஆண்டுகளில் காங்க ரஸ் ேசாசலிஸ்ட் கட்ச யானது
சந்ேதகேம இல்லாமல் ஒரு ஏகாத பத்த ய எத ர்ப்பு
கட்ச யாகத்தான்
எத ர்ப்பு

இருந்தது.

ஏகாத பத்த ய

உணர்வுெகாண்ட

ெவகுமக்கைள

அப்ேபாராட்டத்த ல் த ரட்டியது.

ஆனால் அக்கட்ச ,

காங்க ரச ன்

முடிவுகைளத்தான்

அமலாக்க யது.

காங்க ரஸ் கட்ச , ப ரிட்டிஷ் ஆட்ச யாளர்களுடன்
ேபச்சுவார்த்ைத

மூலமாக

ஒரு

தீர்ைவ

எட்டும்

ேநாக்கத்துடன் ெவகுமக்கள் ேபாராட்டப் பாைதைய
ைகவ ட்ட ேபாது, அைதத் தடுத்த ந றுத்த காங்க ரஸ்
ேசாசலிஸ்ட்

கட்ச

எதுவும்

ெசய்யவ ல்ைல.

ஆனால் இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் கட்ச , இரண்டாம்
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உலகப்ேபார்

சமயத்த ல்

இந்த யாவ ல்

ெவகுமக்களிைடேய சற்று தனிைமப்படுத்தப்பட்ட
ந ைலய ல் இருந்தேபாத லும்,

மீண்டும் மிகவும்

சக்த வாய்ந்த

ப ரம்மாண்டமான,

வரலாற்று

முைறய ல்

முக்க யத்துவம்

ேபாராட்டங்கைள

வாய்ந்த

நடத்த யது.

புன்னப்புரா-வயலார்,

மாெபரும்

ெதலுங்கானா,

ேதபாகா

என

பல

ேபாராட்டங்கைள அடுக்க க் ெகாண்ேட ேபாகலாம்.
அந்தக் காலக்கட்டத்த ல் ஏகாத பத்த ய எத ர்ப்பு
ேபாராட்டங்களும்
ேதச ய

ேநதாஜிய ன்

ராணுவத்த ன்

ஆர்ப்பாட்டங்களும்,
ேதச ய

நடத்த னார்கள்.
ெவகுஜன
இந்த ய

வீரர்களுக்கு
எண்ணற்ற

இந்த ய

ஆதரவாகவும்

ேபாராட்டங்கைள

இத்தைகய ேபார்க்குணமிக்க

ேபாராட்டங்களின்
நாட்டின்
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ச ைறப டிக்கப்பட்ட

ராணுவ

கம்யூனிஸ்டுகள்

எழுச்ச க்கு

இந்த ய

வாய லாகத்தான்

ஏகாத பத்த ய
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இயக்கத்த ன்

ைமய

நீேராட்டத்த ற்கு

மீண்டும்

இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் கட்ச வந்தது.
எனினும்,

இத்தைகய

ேபாராட்டமானது,
கட்ச ய ன்

1948

இந்த ய

இரண்டாவது

மாநாட்டிற்குப்

ப றகு

ந ைலப்பாடுகைள ேநாக்க

தீவ ரமான
கம்யூனிஸ்ட்

அக ல
இடது

இந்த ய
த ரிபுவாத

ெசன்றது;

ஆனால்

அந்தத் தருணத்த லும் கூட ெவகுஜன மக்களின்
எழுச்ச கர உணர்வைலகளுக்கு முரணாக கட்ச
ெசல்லவ ல்ைல; கட்ச தனது ந ைலப்பாட்ைட சரி
ெசய்து ெகாண்டது என்ற ேபாத லும்,
வ டுதைலையத்

ெதாடர்ந்து

நாட்டின்

அத காரத்த ற்கு

வந்த புத ய காங்க ரஸ் அரச ன் மீது மக்களின்
வ மர்சனங்கள் படியத் துவங்க ன. இந்த ந ைலய ல்
ெவகுமக்களின் உணர்வுகளுக்கு முரணாக கட்ச
ெசல்லவ ல்ைல.

மக்களின்

உணர்வுகேளாடு

கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ஒன்ற ந ன்றது. அதனால்தான்
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1952

ெபாதுத்

ேதர்தல்களில்

ேசாசலிஸ்ட்டுகைளவ ட

காங்க ரஸ்

கம்யூனிஸ்ட்டுகள்

ஒரு

ச றந்த ெவற்ற ய ைன ஈட்ட முடிந்தது.
தத்துவார்த்த ேபாராட்டம்
வ டுதைலக்குப்

ப றகு

முதல்

ெபாதுத்

ேதர்தலிலும் சரி, அதற்கு ப ந்ைதய ஆண்டுகளில்
எண்ணற்ற ேபாராட்டங்களிலும் சரி, அதன்ப ன்னர்
மார்க்ச ஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச உதயமான ப றகு
மார்க்ச ஸ்ட்
கட்ச க்கும்

கட்ச க்கும்
பல்ேவறு

க ைடத்த

மிக

ேசாசலிச
இந்த

ேபாராட

கம்யூனிஸ்ட்

குழுக்களுக்கும்

முக்க யமான

என்னெவன்றால்
ஒன்றுபட்டு

இந்த ய

படிப்ப ைன

சக்த கெளல்லாம்

ேவண்டும்

என்பதுதான்;

எேதச்சத காரத்ைத ேநாக்க ஆளுங்கட்ச ெசல்லும்
ேபாது

ஜனநாயகத்ைதப்

நாட்டின்

இதர
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ேபாராட்டங்கைள, கம்யூனிஸ்ட்டுகளும் இடதுசாரி
சக்த களும்

முதலாளித்துவத்த ற்கு

எத ராக

சுேயட்ைசயான முைறய ல் உைழக்கும் மக்கைள
அணித ரட்டும்

தங்களது

ேபாராட்டத்த ற்கான

அடிப்பைடப்

ேபாராட்டமாக

ைகக்ெகாள்ள

ேவண்டும் என்பதுதான்.
இடதுசாரி
உருவாக்கும்

எத ர்க்கட்ச களின்
இந்த

ஒற்றுைமைய

முயற்ச ய ல்,

கம்யூனிஸ்ட்

மற்றும் ேசாசலிச இயக்கங்களுக்கு இைடய லான
தத்துவார்த்த ேவறுபாடு என்பது ஒரு ேபாதும்
தைடயாக

இருக்கவ ல்ைல.

பாட்டாளி

வர்க்கத்த ன்

இந்த யாவ ல்
60
அது

ஒரு

கம்யூனிஸ்ட்

ஆண்டுகளுக்கும்

பகுத யாக

இயக்கம்

ேமலாக வ ட்ட

எல்லாவ தமான

ேதால்வ கைளயும்

சர்வேதச ய
எழுந்து

ந ைலய ல்,

ெவற்ற கைளயும்

பார்த்துவ ட்டந ைலய ல்,

எப்படிப்பட்ட சூழலிலும் தனது ந ைலப்பாடுகளில்
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உறுத யாக ந ற்க றது; கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம் தனது
தவறுகைள,
சரிெசய்து,

சறுக்கல்கைள
உறுத யான

சந்ேதகேமய ன்ற

முைறய ல்

அவற்ைற

ெவன்ெறடுத்துள்ளது; இது எப்படி சாத்த யமானது
என்றால்

கம்யூனிஸ்ட்

மற்றும்

ேதச ய

வர்க்கக்
அதன்

கட்ச

ப ரச்சைனகைள

கண்ேணாட்டத்ேதாடு
அடிப்பைட

சர்வேதச ய
பாட்டாளி

அணுகும்

குணாம்சத்ைத

என்ற

அைனத்துத்

தருணங்களிலும் உயர்த்த ப்ப டித்ததால்தான்.
இத்தைகய
மார்க்ச ஸ்ட்

வரலாற்றுப்

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச

ப ன்னணிைய
சுவீகரித்துக்

ெகாண்டிருக்க றது. ெதாழிலாளி வர்க்கத்த ன் ஒரு
புரட்ச கர ெவகுஜன கட்ச ைய கட்டிவளர்ப்பத ல்,
பாட்டாளி

வர்க்க

ேபாக்குகைள
ேவண்டும்

குணாம்சத்த ற்கு

எத ர்த்து
என்ற

எத ரான

வ ழிப்ேபாடு

இருக்க

உணர்வ ைன

அது

ெபற்ற ருக்க றது.

அந்த

அடிப்பைடய ல்தான்
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வலதுசாரி

மற்றும்

ேபாக்குகளுக்கு

இடது

எத ராக

த ரிபுவாத

ெதாடர்ச்ச யான

தத்துவார்த்த ேபாராட்டங்கைள கட்ச

நடத்த யது.

வ மர்சனம்,

அடிப்பைட

சுயவ மர்சனம்

என்ற

அணுகுமுைறைய இதற்கு கட்ச பயன்படுத்த யது.
இந்த

அணுகுமுைற

வர்க்கத்த ன்

இல்லாமல்

புரட்ச கர

ெவகுஜன

ெதாழிலாளி
கட்ச யாக,

தன்ைன வளர்த்துக் ெகாள்ள முடியாது என்பைத
மார்க்ச ஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச அற யும். அத்தைகய
பாைதய ல் கட்ச என்ெறன்றும் பீடுநைட ேபாடும்.
மார்க்ச ஸ்ட் (ஆங்க லம்) தத்துவ ஏடு, ஜனவரி
1984
தமிழில் : எஸ்.ப .ராேஜந்த ரன்
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ெபருைமக்குரிய புகழ்மிக்க
தைலவர்கள்
-ப ப்ரவரி 9, 2020

…
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தமிழகத்த ன்

முதல்

கம்யூனிஸ்ட்

குழுவ ன்

உறுப்ப னர்கள்
டி.ஆர்.சுப்ரமணியம்
ேதாழர் டி.ஆர்.சுப்ரமணியம் ேகாைவ மாவட்டம்
ேபரூரில் ப றந்தார். 12ஆம் வயத ல் ேதச ய இயக்க
ஈர்ப்பு காரணமாக வீட்ைட வ ட்டு ஓடி ெசன்ைனக்கு
வந்த அவர் சங்கு கேணசன் என்ற ேதசபக்தர்
நடத்த வந்த ‘சுதந்த ரச் சங்கு’ என்ற பத்த ரிைகய ல்
பணியாற்ற னார்.

தீவ ர காங்க ரஸ் ஊழியரான

அவர் 1934ஆம் ஆண்டில் முதல் ெசன்ைன சத
வழக்க ல் பலஆண்டுகள் கடுங்காவல் தண்டைன
வ த க்கப்பட்டார். மீண்டும் 1940ஆம் ஆண்டுகளில்
பல முைற ச ைறக்குச் ெசன்றார். கம்யூனிஸ்ட் கட்ச
தைடெசய்யப்பட்ட 1948-51ஆம் ஆண்டுகளில் அவர்
3 1/2 ஆண்டுகள் ச ைறய ல் இருந்தார்.
முைற

அவர்
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ெமாத்தத்த ல்

14

ஆண்டுகள்

ச ைறவாசம்

ெசய்துள்ளார். 1952ஆம் ஆண்டில் அவர் கட்ச ய ன்
முடிவுப்படி ெநல்ைல மாவட்டத்த ன் ஶ்ரீைவகுண்டம்
வட்டத்த ல் வ வசாய கள் சங்கத்ைத உருவாக்க
அைத

பலப்படுத்தும்

பணிக்கும்

மார்க்ச ஸ்ட்

கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ைய பலப்படுத்தும் பணிக்கும்
தன் வாழ்நாைள அர்ப்பணித்தார்.
ப .சீனிவாசராவ்
ேதாழர் ப .சீனிவாசராவ் இளம் வயத ேலேய
சுதந்த ரப் ேபாராட்டத்த ல் ஈடுபட்டவர்.
காலம்

ச ங்கப்பூரில்

நடத்த ய

அவர்

உணவகம்

ப ன்னர்

ெசன்ைன

சுதந்த ரப் ேபாராட்டத்த ல் தீவ ரமாக

ச ற து
ஒன்ைற
த ரும்ப
ஈடுபட்டார்.

ப .ராமமூர்த்த ேபான்ற காங்க ரஸ் ஊழியர்களுடன்
ேசர்ந்து

அந்ந ய

ேபான்றவற்ற ல்
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உைடயும் அளவ ற்கு அவர் மீது தடியடி நடந்தது.
அவர் இரத்தம் ச ந்துவைதக் காணும் ெபாதுமக்கள்
கதர் துணிக்கைடக்குப் ேபாய் கதைர வாங்க க்
கட்டுவார்கள்.

அந்த

அளவ ற்கு

அவருைடய

த யாகம் இருந்தது.
1930ஆம்
தைலவர்

ஆண்டுகளில்

அமீர்

ைஹதர்

கம்யூனிஸ்ட்

கானுடன்

ெசன்ைன

ச ைறய ல் ஏற்பட்ட ெதாடர்பு காரணமாக அவர்
கம்யூனிஸ்ட்

ஆதரவாளரானார்.

ெசன்ைன

அச்சகத் ெதாழிலாளர் சங்கம் ேபான்றவற்ற ற்கு
ெபரும் உதவ
காங்க ரஸ்

ெசய்தார்.

1936ஆம் ஆண்டில்

ேசாசலிஸ்ட்

உருவாக்கப்பட்டேபாது

கட்ச

சீனிவாசராவ்

ெபாதுச் ெசயலாளர் ஆனார்.
தமிழகத்த ல்
கட்ச

முதன்

தமிழ்நாட்டில்
அதன்

1943ஆம் ஆண்டில்

முைறயாக

உருவாக்கப்பட்டேபாது

கம்யூனிஸ்ட்
சீனிவாசராவ்

தஞ்ைச மாவட்டத்த ல் ந லவ ய பண்ைண அடிைம
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முைறைய ஒழிக்கும் ெபாறுப்ைப ஏற்றுக் ெகாண்டு
தஞ்ைச மாவட்டம் முழுவதும் பயணம் ெசய்தார்.
மணலி

கந்தசாமி,

அமிர்தலிங்கம்

ேபான்ற

ேதாழர்களுடன் ேசர்ந்து பண்ைணயடிைமகைளத்
த ரட்டி ந லப்ப ரபுக்களுக்கு எத ராக வீரஞ்ெசற ந்த
ேபாராட்டங்கைள

நடத்த

முைறைய ஒழித்தார்.

பண்ைண

அடிைம

தமிழகத்த ல் வ வசாய கள்

சங்கத்ைத பலம் வாய்ந்த அைமப்பாக மாற்ற னார்.
1961ஆம்

ஆண்டில்

உச்ச

வரம்புச்

சட்டம்

ேகாரி லட்சம் வ வசாய கள் பங்ேகற்ற மாெபரும்
மற யல்

ேபாருக்கு

தைலைம

தமிழகம்

முழுவதும்

சுற்றுப்பயணம்

ேபாராட்டக்காரர்கைள

தாங்க னார்.
ெசய்து

உற்சாகப்படுத்த ய

அவர் அந்தப் ேபாராட்டம் முடிவுற்ற சமயத்த ல்
ஆஸ்துமா ேநாய னால் காலமானார்.
உடல்

தஞ்ைசய லிருந்து

நகருக்குக்

ெகாண்டு
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பல்லாய ரக்கணக்கான

மக்கள்

அஞ்சலியுடன்

முல்ைல ஆற்றங்கைரய ல் அடக்கம் ெசய்யப்பட்டது.
அன்று முதல் ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் அவருைடய
ந ைனவு த னம் பல்லாய ரக்கணக்கான மக்கள்
பங்ேகற்புடன்

அங்ேக

கைடப்ப டிக்கப்பட்டு

வருக றது.
ச .ப .இளங்ேகா
ேதாழர்
ேசர்ந்தவர்.
ஈர்க்கப்பட்ட

ச .ப .இளங்ேகா

நாகர்ேகாவ ைலச்

இளைமய ேல ேதச ய இயக்கத்த ல்
அவர்

1930-32

ஆம்

ஆண்டுகளில்

ச றுவர் சீர்த ருத்தப்பள்ளிய ல் அைடக்கப்பட்டார்.
வ டுதைல ஆன ப ன் ஜீவாவுடன் ேசர்ந்து அவர்
நடத்த வந்த ச ராவயல் ஆச ரமத்த ல் ஆச ரியராகப்
பணியாற்ற னார்.

1942 அக்ேடாபரில் ஜீவாவுடன்

ைகதுெசய்யப்பட்ட அவர் ஓராண்டுக் காலத்த ற்குப்
ப ன் வ டுதைல ஆனார்.
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அச்சுத்ெதாழிலாளர்
ெசயல்பட்டார்.

சங்கத்த ல்

தீவ ரமாகச்

1940ஆம் ஆண்டுக்கு ப ன் அவர்

நாகர்ேகாவ லுக்குச்
மாவட்டத்ைத

ெசன்று

கன்னியாகுமரி

தமிழகத்துடன்

ேபாராட்டத்த ல்

ஜீவாவுடன்

இைணக்கும்

ேசர்ந்து

ஈடுபட்டார்.

1956-ல் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தமிழகத்துடன்
இைணக்கப்பட்டது.

அதன்

ப ன்

இளங்ேகா

நாகர்ேகாவ லில் தன் குடும்பத்துடன் தங்க வ ட்டார்.
தன்

காலம்

முழுவதும்

பக்தராகவும்,

தைலச றந்த

கம்யூனிஸ்டாகவும்

ேதச

வாழ்ந்து

மைறந்தார்.
ப .ராமமூர்த்த
ேதாழர்

ப .ராமமூர்த்த

தஞ்ைச

மாவட்டம்

ேவப்பத்தூைரச்

ேசர்ந்தவர்.

மாணவ

பருவத்த ேலேய

சுதந்த ரப்

ேபாராட்டத்த ல்

ஈடுபட்டவர்.

காங்க ரஸ் கட்ச ய லும், காங்க ரஸ்
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ேசாசலிஸ்ட் கட்ச ய லும் ெசயல்பட்டு கம்யூனிஸ்ட்
ஆனவர்.

ெதாழிற்சங்க தைலவராக மட்டுமின்ற

ெதாழில் வளர்ச்ச ய லும் அக்கைற ெசலுத்த யவர்.
ச ஐடியுவ ன் ெபாதுச் ெசயலாளராக நீண்டகாலம்
பணியாற்ற யவர்.
த ருத்துைறப்பூண்டி சுந்தேரசன்
ேதாழர் சுந்தேரசன் த ருத்துைறப்பூண்டிையச்
ேசர்ந்தவர். சுதந்த ரப் ேபாராட்ட வீரர். வ வசாய கள்
சங்கம் உள்ளிட்ட அைமப்புகளில் பணியாற்ற யவர்.
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43. ேகாைவ லட்சுமி மில்
ேபாராட்டம்:
ெதாழிலாளர்களுக்கு
கற்றுத்தந்த ெசங்ெகாடி
பாசைற
-மார்ச் 9, 2020
1929 - 30ஆம் ஆண்டு உலக ல் ெபாருளாதாரப்
ெபருமந்தம்
அெமரிக்கா,
நாடுகளில்

ஏற்பட்டைதத்

ெதாடர்ந்து

ப ரிட்டன்,

ெஜர்மனி உள்ளிட்ட ஏகாத பத்த ய
முரண்பாடுகள்

முற்ற ,

அரச யல் மாற்றங்கள் ந கழ்ந்தன.
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கட்டத்த ல்தான் - 1933ஆம் ஆண்டு - ஹ ட்லர்
ெஜர்மன்

நாட்டின்

அத பராகப்

பதவ ேயற்றார்.

வந்த

ஆண்டுகளில்

ஏகாத பத்த ய

ெதாடர்ந்து

நாடுகளுக்கு இைடேய இரண்டாம் உலகப் ேபார்
ேமகங்கள் சூழ்ந்து வந்தன.
இந்த யாவ ல்
ப ரிட்டன்
வ டுதைலப்
காங்க ரஸ்

ெசயல்பட்ட

இந்த சூழலில்
கம்யூனிஸ்டுகள்

ஏகாத பத்த யத்ைத
ேபாராட்டத்ைத
ேசாசலிஸ்ட்

கம்யூனிஸ்டுகள்

எத ர்த்து

தீவ ரப்படுத்த னர்.

கட்ச ய ல்

ஒருபுறம்

ேதச

ேபாராட்டத்த ல் பங்ேகற்றனர்.

ேதச

ெசயல்பட்ட
வ டுதைலப்

அேதசமயம், நாடு

முழுவதும் பல்ேவறு பகுத களிலும் வ வசாய கள்,
ெதாழிலாளர்கைளச்
அவர்களுக்குத்

சங்கமாக

தைலைம

ஏற்று

அணித ரட்டி
வீறுெகாண்ட

வர்க்கப் ேபாராட்டங்கைள நடத்த னர். இப்படியாக
நாட்டு வ டுதைல என்பது உைழக்கும் மக்களின்
வ டுதைலைய உள்ளடக்கமாகக் ெகாண்டது என்ற
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ெதளிவுடன் ெசயல்பட்டனர்.
காலகட்டத்த ல்
ேபராதரவுடன்
கம்யூனிஸ்ட்

எனேவ 1930 – 40

வ வசாய கள்,
புத ய

இயக்கம்

ெதாழிலாளர்கள்

உத்ேவகம்
எழுச்ச யுடன்

ெபற்று
வளர்ந்தது.

தமிழகத்த லும் ெசன்ைன, மதுைர, ேகாைவ என
முக்க ய நகரங்களில் ஆைலத் ெதாழிலாளர்கள்
கம்யூனிஸ்டுகளின்

தைலைமய ல்

ேபாராட்டக்

களத்த ற்கு வந்தனர். இன்று இடதுசாரி இயக்கம்
அப்பகுத களில் ஆழமாக ேவரூன்ற இருப்பதற்கு
அக்காலத்த ல்
மூலேம
1937ஆம்

நடத்தப்பட்ட

வ த்த டப்பட்டது
ஆண்டு

ேபாராட்டங்களின்

என்றால்

மதராஸ்

மிைகயல்ல.

மாகாணத்த ல்

(ெசன்ைன மாகாணம்) காங்க ரஸ் அைமச்சரைவ
பதவ க்கு

வந்தது.

அடக்குமுைற,

ெகாத்தடிைமத்தனமான

சுரண்டலில்

ச க்க

இருந்த

ெதாழிலாளர்கள், மக்கள் ப ரத ந த களின் ஆட்ச
ஏற்பட்ட

ந ைலய ல்
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தங்கள் உரிைமப் ேபாராட்டத்ைதத் ெதாடங்க னர்.
ேகாைவ

பாப்பநாயக்கன்பாைளயம்

லட்சுமி

மில்லில் ேவைல ெசய்த ெதாழிலாளர்கள் சம்பள
உயர்வு உள்ளிட்ட ேகாரிக்ைகப் ேபாராட்டத்ைதத்
ெதாடங்க னர்.

ஒருபுறம் முதலாளிகளின் ஏவல்

ெரௗடிகளின்

தாக்குதல்,

மறுபுறம்

ேபாலீச ன்

அடக்குமுைற என இரண்ைடயும் எத ர்த்து தங்கள்
ேபாராட்டத்ைதத் ெதாடர்ந்தனர். சரியான தைலைம
இல்லாமல்

ெதாழிலாளர்களின்

ெவற்ற கரமாக
உணர்ந்த

நடத்த

ேக.ரமணி

ெதாழிற்சங்க

களப்

ப ராட்ேவய ல்

மில்

முன்னணி
ெசன்ைன

ேசாசலிஸ்ட்

ெசன்று

ேபான்ற

தைலவர்கைள
ேகட்டுக்
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ஏற்கும்படி
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உள்ளிட்ட

காங்க ரஸ்

ெதாழிலாளர்

தைலைம

முடியாது

ேபாராளிகள்,

அலுவலகத்துக்குச்
ஜீவானந்தம்

ேபாராட்டத்ைத

லட்சுமி

வழிகாட்டி

ெகாண்டனர்.
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ேகாைவ

ெதாழிலாளர்

ேவண்டுேகாைள

ஏற்று

தூதுக்குழுவ னரின்
ஜீவா

ேகாைவக்கு

அனுப்பப்பட்டார். லட்சுமி மில் ெதாழிலாளர்களின்
இந்த ேபாராட்டத்த ல்தான் ேகாைவ ராமதாஸின்
“காலுக்குச்

ெசருப்புமில்ைல,

கால்வய ற்றுக்

பாழுக்கு

உைழத்ேதாமடா,

கூழுமில்ைல!
ேதாழேன!
பாடைல

பைசயற்றுப் ேபாேனாமடா!!”
ச ம்ம

கர்ஜைனக்

குரலில்

என்ற
ஜீவா

உணர்ச்ச ப் ெபருக்குடன் பாடுவார். ெதாழிலாளர்
ேகாரிக்ைககைள க ஞ்ச ற்றும் மத க்காத லட்சுமி
மில்

ந ர்வாகம்

ேபாராட்டத்ைத
மில்ைலத்

அவர்களது
சீர்குைலக்கும்

த றந்து

அனுப்ப முயன்றது.
அவர்களது

ேநாக்கத்த ல்,

கருங்காலிகைள

உள்ேள

ஆனால் ெதாழிலாளர்களும்,

குடும்பத்தாரும்

அம்முயற்ச ைய

ேவைலந றுத்தப்

மற யல்

முற யடித்தனர்.

ெசய்து
அப்ேபாது

பாப்பநாயக்கன்பாைளயம்

பகுத
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முழுவதும்

ேபார்க்களம் ேபால் காட்ச யளித்தது.
ப .ராமமூர்த்த
நல

ெசன்ைனய ல்

அைமச்சர்

ஜனாத பத )
உடன்பாடு

ெதாழிலாளர்

வ .வ .க ரிைய

சந்த த்துப்

ேபாராட்டத்த ல்

அேதசமயம்

ேபச

மாந ல

ஏற்படச்

(முன்னாள்
லட்சுமி

அரசு

ெசய்ய

மில்

தைலய ட்டு

ேவண்டும்

என்று

வற்புறுத்த னார். இைத ஏற்று அைமச்சர் வ .வ .க ரி
ேகாைவக்கு

வந்து

ப .ராமமூர்த்த

ெதாழிற்சங்கத்த னருடன்
நடத்த னார்.
ந ர்வாகம்

இத ல்
அங்கீகரிக்க

உடனிருந்து

ேபச்சுவார்த்ைத
ெதாழிற்சங்கத்ைத
ேவண்டும்

என்பது

உள்ளிட்ட 13 ேகாரிக்ைககள் முன்ைவக்கப்பட்டு
ஒப்பந்தம்

ஏற்பட்டது.

இது

ெதாழிலாளர்களுக்குக்
ெவற்ற யாகும்.

பஞ்சாைலத்

க ைடத்த

முதல்

அந்த ெவற்ற ய ன் உந்துதலுடன்

ஓராண்டு காலத்த ற்குள், ேகாைவ மாவட்டத்த ல்
பஞ்சாைலத் ெதாழிலாளர்களின் ேபாராட்டங்கள்
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ெபருமளவு

வளர்ந்ேதாங்க ன.

வ ைளவாக,
தீர்க்க,

ெதாழிலாளர்
ஓய்வுெபற்ற

அதன்

ப ரச்சைனகைளத்
மாவட்ட

எம்.ெவங்கட்ராைமயாைவ

ெகாண்ட

நீத பத
ஒரு

வ சாரைணக் குழுைவ மாந ல அரசு அைமத்தது.
தமிழ்நாட்டில்

அதுதான்

முதல்

வ சாரைணக்

குழுவாகும். ேகாைவ மில் ெதாழிலாளர் சங்கத்த ன்
சார்ப ல்

ப .ராமமூர்த்த

இந்த

வ சாரைணக்

குழுவ ன் முன் ஆஜராக வாத ட்டார். அக்காலத்த ல்
ச ைறக்

ைகத களுக்குக்

ெகாடுக்கப்படும்

உணவ ன் மத ப்ைபக் கணக்குப் ேபாட்டுக் காட்டிய
ப .ராமமூர்த்த , பஞ்சாைலத் ெதாழிலாளர்களுக்கு
ெகாடுக்கப்படும் ரூ.7 முதல் ரூ.14 வைரய லான
மாதச்சம்பளம்
என்பைத

அைதக்

புள்ளி

காட்டிலும்

வ பரத்துடன்

குைறவு

வ ளக்க னார்.

ெதாழிலாளர் வீட்டு வாடைக, குழந்ைதகள் படிப்புச்
ெசலவு

உள்ளிட்ட
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சுட்டிக்

காட்டினார்.

இருந்த

சத்துணவு

அத்துடன்,
ஆராய்ச்ச

ேகாைவய ல்
ந ைலயத்த ன்

தைலவராக இருந்த டாக்டர் ஐக்க ராய்ட், நகர்ப்புறத்
ெதாழிலாளர்களுக்கு ஒரு நாைளக்கு 2800 கேலாரி
உணவு

அவச யம்

என்று

கூற ய ருந்தைதச்

சுட்டிக்காட்டி, ஒரு ெதாழிலாளிக்கு இைத ஈடுகட்ட
மாதம் ரூ.36 குைறந்தபட்ச சம்பளம் ேதைவ என
வாத ட்டார். இந்த ஆணித்தரமான வாதத்ைத ஏற்ற
நீத பத ெவங்கட்ராைமயா, உலக ல் மிகப்ெபரும்
ெபாருளாதார மந்தத்த லும்கூட ேகாைவ மில்கள்
அசாதாரண

லாபத்த ல்

ஓடின

சுட்டிக்காட்டி

குைறந்தபட்ச

சம்பளத்ைத

அத கமாக ந ர்ணய த்தார்.
இைத ஏற்கவ ல்ைல.
ேபாராட்டத்த ல்
ஸ்ட்ராட்டி
அங்கு

வ சாரைணக்
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ஓரளவு

மில் முதலாளிகள்

மீண்டும் ெதாழிலாளர்கள்

ஈடுபட்டனர்.

காரசாரமான

என்பைதச்

குழு

இைதயடுத்து
அைமக்கப்பட்டது.

வாதங்களுக்குப்
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கூடுதல் சம்பள உயர்வு வழங்க தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது.
அத்துடன்

ேவைலநீக்கம்

ெதாழிலாளர்கள்
ெகாள்ளப்பட்டனர்.

ெசய்யப்பட்ட

ேவைலக்கு

பல

எடுத்துக்

அப்ேபாதுதான்

ேதாழர்

ேக.ரமணி ெதாழிற்சங்க முழுேநர ஊழியரானார்.
ேகாைவ
மில்
வட்டார
உதவ

பாப்பநாயக்கன்பாைளயம்

ெதாழிலாளர்
மில்

ேபாராட்டத்துக்கு

ெதாழிலாளர்களும்

ெசய்தனர்.

லட்சுமி
சுற்று

ஆதரவளித்து

இப்ேபாராட்டத்த ன் ெவற்ற

ெசங்ெகாடி தைலைமய லான ெதாழிற்சங்கத்த ன்
மகத்துவத்ைத
உணர்த்த யது.

ெதாழிலாளர்களுக்கு
அந்த

வட்டாரம்

முழுவதும்

ெசங்ெகாடி இயக்கத்த ன் ேகாட்ைடயாக மாற யது.
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44. புதியேதார் உலகம் ெசய்ய
புறப்பட்ட `ஜனசக்தி'
- ப.முருகன்
-மார்ச் 10, 2020
கம்யூனிஸ்ட்டுகள்
முடியாத

ந ைலய ல்

ேநரடியாக
காங்க ரஸ்

கட்ச யாக ெசயல்பட்டார்கள்.

ெசயல்பட
ேசாசலிஸ்ட்

இந்தக் காலத்த ல்

கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் ெகாள்ைககைள மக்களிடம்
பரப்புவதற்காக

ஒரு

இருந்தது.

பத்த ரிைக

1936ஆம்

அவச யமாக

ஆண்டில்

காங்க ரஸ்

ேசாசலிஸ்ட் கட்ச ய ன் தமிழ்நாடு அைமப்பு ேதாழர்
எஸ்.வ .காட்ேட

அவர்களின்

தமிழகத்த ல்

ஏற்படுத்தப்பட்டது.

ெபாதுச்

ெசயலாளராக
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ஜீவாவும்

அதன்
கூட்டுச்
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ெசயலாளர்களாக
சுப்ரமணியம்

ப .சீனிவாசராவ்,

ஆக ேயாரும்

நீலாவத

ந ர்வாகக்

குழு

உறுப்ப னர்களாக ப .ராமமூர்த்த , ேக.முருேகசன்,
தூத்துக்குடி

சங்கரநாராயணன்,

த ருச்ச

ேக.ஏ.சாரி ேபான்ேறாரும் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.
இந்ந ைலய ல்
ேதர்தலும்

ெசன்ைன

வந்தது.

மாகாண

சட்டமன்ற

ேதர்தல்

ப ரச்சாரம்

கம்யூனிஸ்ட்டுகளின் ெகாள்ைகைய மக்களிைடேய
எடுத்துைரப்பதற்கு

நல்ல

வாய்ப்பாக

அைமந்ததால் உடனடியாக கட்ச க்கு பத்த ரிைக
துவக்குவதற்கு உரிய ஏற்பாடுகள் ெசய்யப்பட்டன.
இைதயடுத்து

1937

நவம்பர்

6

அன்று

‘ஜனசக்த ’ பத்த ரிைக வார ஏடாக துவங்கப்பட்டது.
அதன்

ஆச ரியராக

ெசயலாளரான
முடிவானது.

கட்ச ய ன்

ஜீவா

ெபாதுச்

ெசயல்படுவெதன

ஜனசக்த ய ன்

முதல்

இதழின்

ப ரகடனம் தைலயங்கம் ‘நாம்’ என்ற தைலப்ப ல்
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ெவளியானது.

அந்தப்

ப ரகடனம்

இந்த ய

சுதந்த ரப்

ேபாராட்டம்

என்பது

உலக ல்

பழைமக்கும்

புதுைமக்கும்

இைடய ல்

நடக்கும்

ேபாராட்டத்த ன்

ஒரு

ஏகாத பத்த யத்ைதயும்,

பகுத ேய

ஆகும்

என்றும்

பாச சத்ைதயும் எத ர்த்து

உலக மக்களால் நடத்தப்படும் மகா யுத்தத்த ன் ஒரு
பகுத தான் இந்த ய சுதந்த ரப் ேபாராட்டம் என்றும்
சுட்டிக்காட்டியது.
சக்த க்கும்
இைடய ல்

மனித சமூகவாழ்வ ல் புரட்ச கர

அதற்கு
நடக்கும்

எத ரான

சக்த களுக்கும்

ேபாராட்டத்த ன்

ஒரு

பகுத தான் இந்த ய சுதந்த ரப் ேபாராட்டம் என்றும்
இந்த ய

மக்கள்

அைனவரும்

ேவண்டும் என்றும் கூற யது.
அவசர

அைத

உணர

ெசய்ய ேவண்டிய

அவச ய

ேவைலயானது

வ வசாய கள்,

ெதாழிலாளிகள்,

வாலிபர்கைள

ஒன்றுத ரட்டி

காங்க ரஸ்

மகா

சைபைய

ைமய

அைமப்பாக

ைவத்து ேதச ய ஐக்க ய முன்னணிைய உருவாக்க
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ஏகாத பத்த யத்ைத
ேபாராடுவதுதான்

கடுைமயாக
என்று

அந்த

எத ர்த்துப்
ப ரகடனத்த ல்

கூறப்பட்டது.
ஏகாத பத்த ய
பூரண

எத ர்ப்புப்

சுதந்த ரம்

உருவாக்கவும்

ேபாைர

ெபறவும்,

ஜனசக்த

ேசாசலிசத்ைத

கைடச

மூச்சு

வைரய ல் தயவு தாட்சண்யமின்ற
புரிய

ேபார்க்ேகாலம்

பூண்டு

நடத்தவும்,

கடும் ேபார்

ந ற்கும்

சூளுைரத்தது.

ஜனசக்த ய ன்

ெவளிவந்ததுேம

அது

உள்ள
எனவும்

முதல்

ெசன்ைன

இதழ்

மாகாண

காங்க ரஸ் அரசாங்கத்த ன் கண்கைள உறுத்தத்
ெதாடங்க யது.

அதனால்

அச்ச ட்டு தந்த ப .என்.
மிரட்டப்பட்டார்.
அச்ச ட்டு

ப ரஸ் உரிைமயாளர்

இதனால்

தருவதற்கு

இைதயடுத்து
ந ைலய ல்

ஜனசக்த ைய

அவர்

மூன்று
ஜனசக்த
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மறுத்துவ ட்டார்.

இதேழ

ெவளிவந்த

ந றுத்தப்பட்டுவ ட்டது.
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அந்த

மூன்றாவது

இதழில்தான்

பாேவந்தர்

பாரத தாசனின் ‘புத யேதார் உலகம் ெசய்ேவாம்’
என்ற ப ரபலமான பாடல் ெவளியானது.
பாடல்

கம்யூனிஸ்ட்டுகளின்

அந்தப்

ெகாள்ைகைய

மக்களுக்கு மிக எளிைமயாகவும் அேத சமயத்த ல்
வலிைமயாகவும்

எடுத்துச்

ெசால்வதற்கான

மிகச்ச றந்த பாடலாக அைமந்தது.
என்ெறன்றும்

புகழ்மிக்க

அந்தப் பாடல்

பாடலாக

வ ளங்க க்

ெகாண்டிருக்க றது.
ஜனசக்த
ெசாந்தமாக
நடத்துவது

ந றுத்தப்பட்டதனால்
அச்சகம்

இல்லாமல்

பத்த ரிைக

என்பைத

காங்க ரஸ்

ச ரமமானது

ேசாசலிஸ்ட் கட்ச
ெகாண்டது.

- கம்யூனிஸ்ட் கட்ச

அைதயடுத்து

உருவாக்குவதற்காக

ெசாந்த

கட்ச த்
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அச்சகம்

தைலைம

நடவடிக்ைககளில் இறங்க யது.
உதவ யுடன் ந த

புரிந்து
தீவ ர

நண்பர்களின்

வசூலித்து அச்சு இயந்த ரமும்
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அச்சு எழுத்துக்கைளயும் வாங்க யது.

ஆய னும்

கட்ச த் தைலவர்கள் ெபயரில் அச்சகம் துவக்க
காங்க ரஸ்

அரசாங்கம்

அனுமத

அளிக்காது

என்பதால் ேதாழர் ப .சீனிவாசராவ ன் ெநருங்க ய
நண்பரான காங்க ரஸ் ஊழியர் பாலன் என்பவரின்
ெபயரில் அனுமத ேகாரி வ ண்ணப்ப க்கப்பட்டது.
அதனால் அனுமத யும் க ைடத்தது. அந்த அச்சகம்
ேசசு

அச்சகம்

என்ற

ெபயரில்

ெசயல்படத்

துவங்க யது. இைதயடுத்து 1938 ஏப்ரல் 6 அன்று
மீண்டும் ஜனசக்த ெவளியானது.
அந்த

இதழில்

‘புத தாய்ப்

ஜனசக்த ய ன்

ப றந்ேதாம்’

என்ற

தைலப்ப ல் ப ரதானக் கட்டுைர ெவளிய டப்பட்டது.
அது ஏகாத பத்த ய எத ர்ப்புப் ேபாராட்டம் என்பேத
இந்த ய மக்களின் முதன்ைமயான முதற்ெபரும்
காரியம்

என்று

ெவற்ற ெபற

கூற யது.

இந்த

ேவண்டுமானால்

யுத்தத்த ல்

ேதசவ டுதைல

இயக்கத்த ல் ஆர்வம் ெகாண்டுள்ள பலதரப்பட்ட
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மக்கைளயும் ஓரணிய ல் ேசர்த்து ேதச ய ஐக்க ய
முன்னணிையக்

கட்டித்தீர

ேவண்டும்

என்று

வலியுறுத்த யது.
ெதாடர்ந்து

ஜனசக்த

வ வசாய கள்

ஏடு

ெதாழிலாளர்,

ேபாராட்டங்கள்,

அவர்கள்

சந்த த்துவரும் ப ரச்சைனகைள எடுத்துைரத்தது.
காங்க ரஸ்,

காங்க ரஸ் ேசாசலிஸ்ட் கட்ச களின்

ெசய்த கைள

ெவளிய ட்டது.

மாணவர்

இயக்கங்கள், வ வசாய கள் கடன்ப ரச்சைன, ஜமீன்
குடிப ரச்சைனகள், ெகாடூரமான குற்றப்பரம்பைர
சட்டம் ேபான்றைவ குற த்தும் பல குற ப்புகளும்
ஜனசக்த ய ல்

ெவளியாய ன.

அத்துடன்

ஜனசக்த ய ல் மாேமைதகள் மார்க்ஸ் - ஏங்ெகல்ஸ்
பற்ற யும்,
நடத்த

ெலனின்

தைலைமய ல்

ரஷ்யாவ ல் புத ய ஆட்ச

சாதைனகள்

பற்ற யும்

ெவளிய டப்பட்டன.
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ச றப்புக்

ெசய்து வரும்
கட்டுைரகள்

புதுைமப்ெபண்
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தைலப்ப ல் ஆச ரியரான ஜீவா எழுத ய ெதாடர்
கட்டுைரகள் குற ப்ப ட்டு ெசால்லப்பட ேவண்டிய
ஒன்று.

அத்துடன்

வ மர்சனம்

ச றுகைத,

ேபான்றைவயும்

த ைரப்பட

ெவளிவந்தன.

காங்க ரஸ் ேசாசலிஸ்ட் கட்ச ய ன், ஆங்க ல வார
ஏடாக

ேநஷனல்

ப ரண்ட்

என்னும்

பத்த ரிைக

இேத 1938ஆம் ஆண்டு ெவளிவந்தது.

அந்த

ஏட்டின் கட்டுைரகளும் ெசய்த களும் காங்க ரஸ்
ேசாசலிஸ்ட்

கட்ச

என்ற

கம்யூனிஸ்ட்டுகளுக்கு
அைமந்தது.

ெபயரில்

ெசயல்பட்ட

வழிகாட்டுவதாக

இந்தப் பத்த ரிைகய ல் கம்யூனிஸ்ட்

தைலவர்களான ப .ச .ேஜாஷ , டாக்டர் ஜி.அத காரி
ஆக ேயார்

எழுத ய

கட்டுைரகள்

தமிழாக்கம்

ெசய்யப்பட்டு ெதாடர்ந்து ெவளிய டப்பட்டு வந்தன.
அதுமட்டுமின்ற வாசகர் கடிதங்கள் ‘சம்மட்டி அடி’
என்ற ெபயரில் ெவளிய டப்பட்டது.
த ருத்தம்
www.Kaniyam.com
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த ங்கள்க ழைம

ெவளியான

லட்சுமி

மில்

ேபாராட்டம் கட்டுைரய ல் குற ப்ப டப்பட்ட ‘காலுக்குச்
ெசருப்புமில்ைல’ என்ற பாடல் ஜீவா அவர்களால்
எழுதப்பட்டது.

அந்தப் பாடைல ெதாழிலாளர்

ேபாராட்ட ேமைடகளில் ேகாைவ ராம்தாஸ் மிக
உருக்கமாகவும்

உணர்ச்ச கரமாகவும்

பாடுவார்

என்று வாச க்கவும்.
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45. உதயமானது அகில இந்திய
விவசாயிகள் சங்கம்
- ப.முருகன்
-மார்ச் 11, 2020
வ வசாய கள்
ஐந்த ல்

ஒரு

நாட்டின்

பகுத யாக

மக்கள்ெதாைகய ல்

உள்ளனர்.

எனேவ

அவர்களது ேதைவகைளயும், ேகாரிக்ைககைளயும்
கணக்க ல்

ெகாள்ளாத

எந்த

அரச யல்,

ெபாருளாதாரத் த ட்டமும், ேதச யத் த ட்டம் என்று
கனவ ல் கூட கூற இயலாது.
இந்த யாவ ல் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் ந றுவக
தைலவர்களான
அகமது

ச ங்காரேவலர்,

ேபான்றவர்கள்
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வ வசாய கள்,
அல்லது

ெதாழிலாளர்கள்

கட்ச

என்ற

அைமப்பு

ெபயரில்

அைமப்புகைள ஏற்படுத்த னார்கள்.

புத ய

ஏெனனில்

இந்த யாவ ல் ெபரும்பான்ைமயாக இருப்பவர்கள்
வ வசாயம் மற்றும் அதன் சார்பு ெதாழில்களில்
ஈடுபட்டுள்ள மக்கள் ஆவர்.
அணித ரட்டுவத ல்

எனேவ அவர்கைள

கம்யூனிஸ்ட்டுகளின்

பணி

இன்ற யைமயாததானது.
கம்யூனிஸ்ட்டுகள் காங்க ரஸ் கட்ச , காங்க ரஸ்
ேசாசலிஸ்ட்

கட்ச

ஆக யவற்ற ல்

ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத
வ வசாய கள்,
கைலஞர்கள்
தனித்தனி

ெதாழிலாளர்கள்,

மாணவர்கள்,
என

எழுத்தாளர்கள்

பல்ேவறு

-

பகுத ய னருக்கும்

அைமப்புகைள

தீவ ரமாக ெசயல்பட்டனர்.

ெசயல்பட்டுக்

உருவாக்குவத ல்

அந்த வைகய ேலேய

அக ல இந்த ய ெதாழிற்சங்க காங்க ரஸ், அக ல
இந்த ய

க ஸான்
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மாணவர்

காங்க ரஸ்,

இந்த ய

முற்ேபாக்கு

எழுத்தாளர் சங்கம், இந்த ய மக்கள் நாடக சங்கம்
ஆக யவற்ைற உருவாக்க னர்.
இந்த யாவ ல் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் ந றுவக
தைலவர்களான
அகமது

ேபான்றவர்கள்

வ வசாய கள்,
அல்லது

ச ங்காரேவலர்,

முசாபர்

ஆரம்பக்காலத்த ல்

ெதாழிலாளர்கள்

கட்ச

என்ற

அைமப்பு

ெபயரில்

அைமப்புகைள ஏற்படுத்த னார்கள்.

புத ய

ஏெனனில்

இந்த யாவ ல் ெபரும்பான்ைமயாக இருப்பவர்கள்
வ வசாயம் மற்றும் அதன் சார்பு ெதாழில்களில்
ஈடுபட்டுள்ள மக்கள் ஆவர்.
அணித ரட்டுவத ல்

எனேவ அவர்கைள

கம்யூனிஸ்ட்டுகளின்

பணி

இன்ற யைமயாததானது.
கம்யூனிஸ்ட்டுகள் காங்க ரஸ் கட்ச , காங்க ரஸ்
ேசாசலிஸ்ட்

கட்ச
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ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத
வ வசாய கள்,
கைலஞர்கள்
தனித்தனி

ெதாழிலாளர்கள்,

மாணவர்கள்,
என

எழுத்தாளர்கள்

பல்ேவறு

பகுத ய னருக்கும்

அைமப்புகைள

தீவ ரமாக ெசயல்பட்டனர்.

-

உருவாக்குவத ல்

அந்த வைகய ேலேய

அக ல இந்த ய ெதாழிற்சங்க காங்க ரஸ், அக ல
இந்த ய

க ஸான்

மாணவர்

காங்க ரஸ்,

காங்க ரஸ்,

அக ல

இந்த ய

இந்த ய

முற்ேபாக்கு

எழுத்தாளர் சங்கம், இந்த ய மக்கள் நாடக சங்கம்
ஆக யவற்ைற உருவாக்க னர்.
இந்த சங்கத்த ன் ேநாக்கங்களாக,
ெபாருளாதார

ஒடுக்குமுைறய லிருந்து

முழு

வ டுதைல ெபறுவது
வ வசாய களுக்கும்

ெதாழிலாளர்களுக்கும்

முழுைமயான ெபாருளாதார அரச யல் அத காரம்
வழங்குவது
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சுரண்டப்படும்

அைனத்துப்

ப ரிவ னருக்கும்

வ டுதைல ெபறுவது
- ஆக யைவேய ப ரகடனப்படுத்தப்பட்டன.
ேமலும் அந்த கூட்டத்த ல் ந ைறேவற்றப்பட்ட
தீர்மானம் ஜமீன்தாரி, முைற மற்றும் அைனத்து
வைகப்பட்ட ந லப்ப ரபுத்துவ முைறகள் ஒழிக்கப்பட
ேவண்டுெமன்று ேகாரியது.
ந லத்த ன்

மீதான

வழங்கப்பட

வ வசாய களுக்கு

அைனத்து

உரிைமகளும்

ேவண்டுெமன்றும்

ேகட்டுக்

ெகாண்டது.
வ வசாய

வாரம்(குத்தைக),

ெபாருட்களுக்கான சந்ைத,
தரிசு

ந லம்

மற்றும்

வ வசாயப்

வ வசாய கள் கடன்,

ேமய்ச்சல்

ந லங்கைள

பஞ்சாயத்துகள் வசம் ஒப்பைடத்தல், வ வசாயத்
ெதாழிலாளிகளுக்கு

குைறந்தபட்சக்

கூலி

ேபான்றைவ குற த்தும் அந்தத் தீர்மானம் ேபச யது.
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இந்த மாநாட்டின் ந கழ்வுகள் பற்ற

அக ல

இந்த ய வ வசாய கள் சங்கத்த ன் முன்ேனாடித்
தைலவர்களில் ஒருவரான ஹர்க ஷன் ச ங் சுர்ஜித்
ப ன்வருமாறு குற ப்ப ட்டுள்ளார்:
“1930களில்
த ரட்ட

வர்க்க

ரீத யாக

ேவண்டியதன்

வ வசாய கைளத்

அவச யத்ைத

காங்க ரஸ்

கட்ச க்குள் இருந்த இடதுசாரிகள் உணர்ந்தனர்.
ந லப்ப ரபுத்துவத்ைத
அவர்களின்

உடனடி

ேபாராடுவதன்
ேதச

வ வசாய கைள

ேபாராட்டத்த ல்

இயலுெமன

மூலமும்,

ேகாரிக்ைககளுக்காக

மூலமும்,

வ டுதைல

ெசய்ய

எத ர்ப்பதன்

பங்குெபறச்

அவர்கள்

அற ந்தனர்.

அரச யல் வ டுதைலக்கான ேபாராட்டம் என்பைத
ந லப்ப ரபுத்துவத்ைத ஒழிக்க ன்ற, புரட்ச கரமாக
க ராம

சமுதாய

கட்டைமப்ைப

மாற்றுக ன்ற

ேபாராட்டத்த லிருந்து ப ரித்துப் பார்க்க இயலாதது
என

உணர்ந்தனர்.
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காரர்கள்,

காங்க ரஸ் ேசாசலிஸ்ட்டுகள் மற்றும்

கம்யூனிஸ்ட்டுகள்

ஒன்ற ைணந்து

அக ல

இந்த ய வ வசாய கள் சங்கத்ைத ேதாற்றுவ க்கும்
முயற்ச ைய ேமற்ெகாண்டனர்.”
1936

ஏப்ரல்

சங்கத்த ன்
நகரில்

11

துவக்க

தயாரிப்புக்

லக்ேனாவ ல்
ந கழ்வுக்கு
கூட்டம்

நைடெபற்ற

முன்பாக

மீரட்

நைடெபற்றது.

அந்தக் கூட்டத்த ற்குப் ப ன்னேர அக ல இந்த ய
வ வசாய கள் சங்கம் அைமக்கப்பட்டது.
கூட்டத்த ல்

சங்கத்த ன்

உறுப்ப னர்கைள

த ட்டம்

ேதச ய

மீரட்

ஸ்தாபன,
வ டுதைலப்

ேபாராட்டத்த ல் இைணப்பதன் மூலம் ஏகாத பத்த ய
எத ர்ப்பு மற்றும் ந லப்ப ரபுத்துவ சமூக அைமப்ைப
மாற்றும் ேபாராட்டத்ைத அதன் ஒரு பகுத யாக
ஆக்க த ட்டமிடப்பட்டது. ஏெனனில் ஏகாத பத்த யம்
ந லப்ப ரபுத்துவ சமூக அைமப்புக்கு அரசு ஆதரைவ
அளிக்க உதவ யது.
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1936 ஏப்ரல் 11 கூட்டம் நைடெபற்ற ேபாது இந்த ய
ேதச ய
என்பது

காங்க ரஸின்

நைடெபற்றது

குற ப்ப டத்தக்கது.

இயக்கத்ைத
ஒரு

கூட்டமும்

ேதச

வ வசாய கள்

வ டுதைல

பகுத யாக

இயக்கத்த ன்

முன்னிறுத்துவதற்காகேவ

அந்த சமயத்த ல் இந்தக் கூட்டம் நைடெபற்றது.
காங்க ரஸ்

கட்ச ய ன்

காலங்களில்

மாநாடு

ெதாடர்புைடய

நைடெபறும்

பல

மாநாடுகளும்

கூட்டமும் நைடெபறுவது வழக்கம்.
வ வசாய கள்

சங்கத்த ன்

முதல்

கூட்டத்த ல்

பங்ேகற்ற தைலவர்கள் ப ன்னாளில் காங்க ரச ல்
ப ரபலமாக

இருந்தவர்களாவர்.

ேஜாகன்ச ங்

ேஜாஷ், லால்பகதூர் சாஸ்த ரி, ேக.டி.மாளவ யா,
ேமாகன்லால்
ெஜயப்ப ரகாஷ்

ெகௗதம்,

நாராயணன்,

சகஜானந்த சரஸ்வத ,

நாபா,

இ.எம்.எஸ்.நம்பூத ரிபாட்,
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கமல்சர்க்கார்,

ஹரிக ருஷ்ணமகதாப்,

என்.ஜி.ரங்கா,

இந்துலால்

வ ஷ்ணுராம்

ேமத ,

யக்னிக்,

சரத்ச ன்கா

ஆக ேயார்

குற ப்ப டத்தக்கவர்கள். இவர்களில் பலரும் அக ல
இந்த ய வ வசாய கள் சங்கத்த ன் தைலவர்களாக ,
ெபாதுச் ெசயலாளர்களாக, மாந ல அைமப்புகளில்
தைலவர்களாகவும்

ெசயலாளர்களாகவும்

ப ன்னாட்களில் ெபாறுப்பு வக த்தவர்கள் என்பது
குற ப்ப டத்தக்கது.
வ வசாய கள் சங்கம் துவக்கம் முதல் ெகாண்ேட
ஒரு

பரந்துவ ரிந்த

பல்ேவறு

அைமப்பாக

அரச யல்

கருத்ேதாட்டங்கைள

ெகாண்டிருந்தவர்கைளயும்,
நலன்கைளப்
ந ைலநாட்டவும்,

வ ளங்க யது.

வ வசாய களின்

பாதுகாக்கவும்,

உரிைமகைள

வ வசாய கள் சங்கம் தன்வசம்

ஈர்த்த ருந்தது குற ப்ப டத்தக்கது.
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1936

ஆகஸ்ட்

மாதத்த ல்

மும்ைப

நகரில்

கூடிய மத்த ய க ஸான் கவுன்ச ல் அக ல இந்த ய
வ வசாய கள் சங்கத்த ன் அைமப்புக் கூட்டத்த ல்
எடுத்த முடிவுகள் பற்ற ப ன்வருமாறு வ ளக்க யது:
வ வசாய கள் நாட்டின் மக்கள்ெதாைகய ல் ஐந்த ல்
ஒரு பகுத யாக உள்ளனர்.

எனேவ அவர்களது

ேதைவகைளயும், ேகாரிக்ைககைளயும் கணக்க ல்
ெகாள்ளாத

எந்த

அரச யல்,

ெபாருளாதாரத்

த ட்டமும், ேதச யத் த ட்டம் என்று கனவ ல் கூட
கூற

இயலாது.

இந்த ய

ேதச ய

காங்க ரஸ்

தனது அரச யல் ெபாருளாதார ெகாள்ைககளில்
இந்தப் ப ரச்சைனகளுக்கு தீர்வுகாணும் வைகய ல்
ெகாள்ைககைள உருவாக்க ேவண்டும். வ வசாய
இயக்கம்,

ேதச ய

வ டுதைல

இயக்கம்

ஆக ய

இரண்டுேம ஒன்ைறெயான்று சார்ந்தைவ.
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46. இந்தச் சின்னம் தவிர்க்க
இயலாதது
- ப.முருகன்
-மார்ச் 12, 2020
காங்க ரஸ்

கட்ச க்குள்

இருந்துெகாண்ேட

கம்யூனிஸ்ட்டுகள் அைத இடதுசாரிப் பாைதய ல்
ெகாண்டுெசல்வதற்காக
என்ற

அடிப்பைடய ேலேய

ெஜயப்ப ரகாஷ்

1934ஆம்

நாராயணன்

காங்க ரஸ் ேசாசலிஸ்ட் கட்ச
அதன்

ெசயல்படுவது

தைலைமய ல்தான்

ஆண்டு

தைலைமய ல்

உருவாக்கப்பட்டது.
அக ல

இந்த ய

வ வசாய கள் சங்கம் அைமக்கப்பட்டது.
இத்தைகய ந ைலப்பாட்ைட ஒட்டிேய காங்க ரஸ்
கட்ச , காங்க ரஸ் ேசாசலிஸ்ட் கட்ச தைலவர்கள்,
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கம்யூனிஸ்ட்டுகளுடன்
வ வசாய கள்
ஆய னும்

அக ல

சங்கத்த ல்

காங்க ரச ல்

இந்த ய

ெசயல்பட்டனர்.

இருந்த

ப ற்ேபாக்கு

மேனாபாவம் ெகாண்ட தைலவர்களான பலரும்
வ வசாய கள் சங்கத்ைத கைலக்க ேவண்டுெமன்று
கூறுமளவுக்கு ெசன்றனர். அவர்களில் வல்லபாய்
பேடலும் ஒருவர்.
இந்ந ைலய ல்

வ வசாய கள்

வ வசாய களின்
ந லப்ப ரபுத்துவ

நலன்களுக்காகவும்
சுரண்டலுக்கு

எத ராகவும்

ேபாராட்டங்கைள தீவ ரப்படுத்த யது.
காங்க ரஸ்

கட்ச

மாகாண

அரசாங்கங்கள்

ப ரச்சைனகளில்
எத ராகேவ

சங்கம்,

தைலைமய ல்

ெசயல்பட்ட

வ வசாய களின்

அவர்களின்

ெசயல்பட்டன.

அதனால்

நலன்களுக்கு
மகாத்மா

காந்த ,

ராேஜந்த ர ப ரசாத், வல்லபாய் பேடல் ஆக ேயாரும்
காங்க ரஸ்

அரசாங்கங்களின்
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ந யாயப்படுத்த ேய

ேபச னார்கள்.

இந்த ய

கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம் ெபருைமமிகு நூற்றாண்டு
முதல்

பகுத

எழுத்தாளர்

(1920-1964)

எனும்

என்.ராமக ருஷ்ணன்,

நூலில்

மார்க்ச ஸ்ட்

கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் மாெபரும் தைலவர்களில்
ஒருவரும்

வ வசாய கள்

தைலவர்களில்

இயக்கத்த ன்

ஒருவருமான

முக்க ய

ஹர்க ஷன்

ச ங்

சுர்ஜித் எழுத ய நூலிலிருந்து எடுத்தாண்டுள்ள
ப ன்வரும் ேமற்ேகாள் மனம்ெகாள்ளத்தக்கது.
“காங்க ரஸ் கட்ச ய லிருந்த வலதுசாரிகளின்
எத ர்ப்ைபயும் மீற
சங்கம்

தனது

அக ல இந்த ய வ வசாய கள்
தனித்த

அைடயாளத்ைத

ந ைலந றுத்த க்ெகாண்ேட ேதச ய இயக்கத்த லும்
பங்ேகற்றது.

அக ல

இந்த ய

காங்க ரஸ்

அைமப்ப ன் கூட்டைமப்ப ற்குள் இந்து, முஸ்லிம்
மதவாத களிடமிருந்து

எத ர்ப்புக்

க ளம்ப யது.

அவர்கள் அைனவரும் வ வசாய கள் சங்கத்த ற்கு
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எத ராக ஒன்ற ைணந்தனர்.
14

வைர

சங்கத்த ன்

ேகாமில்லா

1938 ேம 11 முதல்
நகரில்

மூன்றாவது

நைடெபற்ற

மாநாட்டின்

ேபாது

மாநாட்டிலும் ேபரணிய லும் முஸ்லிம்கள் பங்ேகற்க
ேவண்டாம் என முஸ்லிம் லீக் ேகட்டுக் ெகாண்டது.
இருப்ப னும் 25 ஆய ரம் வ வசாய கள் ேபரணிய ல்
பங்ேகற்றனர். இவர்களில் ெபரும்பாலானவர்கள்
முஸ்லிம்கள்.
அன்று வங்காள மாகாண ப ரதமரான க ருஷக்
ப ரஜா கட்ச ையச் ேசர்ந்த பஸ்லூல்ஹக் மாநாட்ைட
நடத்தவ டாமல் இருப்பதற்காக பல முயற்ச கைள
ேமற்ெகாண்டார்.
நடந்து

ேபரணிய ல் பங்குெபறுேவார்

ெசல்க ன்ற

பக்கங்கைள

பாைதய ல்

பரப்ப

ைவத்து

ெசல்பவர்கள்

அதன்மீது

மதெவறுப்பு

உணர்வுகைள

ப ரச்சைனைய

எழுப்ப
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இருந்தனர். ஆனால் ேபரணிய ல் பங்ேகற்றவர்கள்
அந்தக் காக தங்கைள ைகய ெலடுத்து த ட்டமிட்டு
மதெவற ைய

முற யடித்தனர்.

மதெவற யர்களுக்கு
சைளத்தவர்கள்

முஸ்லிம்

தாங்கள்

அல்ல

எந்தவ தத்த லும்

என்பைத

ந ரூப க்கும்

வைகய ல் இந்து மதெவற யர்கள் ெசயல்பட்டனர்.
மதக்கலவரம் ஏற்படப்ேபாக றது என ெபாய்யாக
துண்டு

ப ரசுரம்

ெவளிய ட்டு

ைவத்து

ேபரணிக்கு

பயமுறுத்த

பங்ேகற்பைத

ஆனால்

அவற்ைறெயல்லாம்

ஆய ரக்கணக்கான
கலந்து

குண்டர்கைள

வருக ன்றவர்கைள
தடுக்க

வ வசாய கள்

ெகாண்டனர்.

முயன்றனர்.
முற யடித்து
ேபரணிய ல்

இந்தப்

ேபரணி

வ வசாய கள் சங்கத்த ல் அத கரித்து வரும் வீச்ைச
ப ரத பலிப்பதாக அைமந்தது.”
1937-38ஆம்
சங்கம்

நாடு
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எத ரான

பல்ேவறுேபாராட்டங்கைள

நடத்த யது.

நல

உைழப்ைப

உரிைமக்காகவும்,

ைகவ ட

ெசய்வதற்காகவும்

ஜமீன்தார்களுக்கும்,
எத ராக

ெபரும்

இந்த

ஜாக ர்தார்களுக்கும்

ேபாராட்டங்கள்

நூற்றுக்கணக்கான
காங்க ரஸ்

நைடெபற்றன.

ேபாராட்டங்களில்

ெசய்யப்பட்டு

கட்டாய

பங்ேகற்ற

வ வசாய கள்

ேபாராட்டங்கைள
அரசாங்கங்கள்

ைகது

ஒடுக்குவதற்கு

நடவடிக்ைககைள

ேமற்ெகாண்டன.
1937ல் அசாம் மாந லம் கர்மா பள்ளத்தாக்க ல்
ந ல ெவளிேயற்றத்ைதக் கண்டித்து ேபாராட்டம்
நைடெபற்றது.
அழிக்க

வ வசாய களின் குடிைசகைள

யாைனகள்

பயன்படுத்தப்பட்டன.

இைத எத ர்த்து ேபாராட்டம் நடத்த ய குத்தைக
வ வசாய களுடன்

கட்டாய

உைழப்பு

எனும்

ெபயரில் சுரண்டப்பட்ட ‘நன்கர்கள்’ என்பவர்களும்
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ேபாராட்டத்த ல் இைணந்தனர்.

ஜமீன்தார்களும்,

நன்கர்களும் முஸ்லிம்கள். குத்தைக வ வசாய கள்
இந்துக்கள்.

ஆய னும்

வ வசாய களுடன்
அவ்வாறு

நன்கர்கள்

இைணந்ேத

ேபாராடியவர்களில்

ெசய்யப்பட்டனர்.

குத்தைக

ேபாராடினர்.

800

ேபர்

ைகது

1938ஆம் ஆண்டு வ வசாய

குத்தைகய ல்

சீர்த ருத்தம்

நைடபயணம்

ேமற்ெகாண்டு

ெசய்யக்ேகாரி
85

ைமல்

தூரம்

நடந்து மாந ல சட்டமன்றத்த ன் முன்பு ஆர்ப்பாட்டம்
நடத்தப்பட்டது.
அதுேபாலேவ
ந லத்

தீர்ைவ

பஞ்சாப்

மாந லத்த ல்

அத கரிக்கப்பட்டைத

ேபாராட்டம் நடந்தது.

கண்டித்து

தண்ணீர்க் கட்டணத்ைத

குைறக்கக்ேகாரி அமிர்தசரஸ் நகரில் நைடெபற்ற
ேபாராட்டத்த ல்
வந்த

மாந லம்

ஆய ரக்கணக்கான

பங்ேகற்றனர்.
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வ வசாய கள்

ந லெவளிேயற்றத்ைத எத ர்த்து
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40

ஆய ரம்

‘நீலிபார்’

வ வசாய கள்
ேபாராட்டம்

குஜராத்த ல்

கலந்து

ெகாண்ட

குற ப்ப டத்தக்கதாகும்.

ெகாத்தடிைம

முைறயான

ஹாலி

எனும் முைறைய எத ர்த்து ெபரும் ேபாராட்டம்
நைடெபற்றது.
கல்லாத ரி

வடேமற்குப்

பகுத ய ல்

பகுத யான

ந லெவளிேயற்றத்ைத

எத ர்த்து ேபாராட்டம் நடத்தப்பட்டது.
நாட்டின்

பல்ேவறு

பகுத களிலும்

இவ்வாறு
வ வசாய கள்

சங்கத்த ன் தைலைமய ல் ெபரும் ேபாராட்டங்கள்
நடத்தப்படலாய ன.
பீகார்

மாந லத்த ல்

தாங்கேள

ெசம்ைமப்படுத்த ய ந லத்த ல் வ வசாயம் ெசய்து
வந்த

வ வசாய கள்

(பகஸ்த்)

ந லெவளிேயற்றம்
எத ர்த்து
தைலவராக

நடந்த

ஜமீன்தார்களால்
ெசய்யப்படுவைத

ேபாராட்டத்ைத

இருந்த

சகஜானந்த

ஒருங்க ைணத்து

மாெபரும்
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மாற்ற னார்.

இைதயடுத்து பீகார் குத்தைகச்

சட்டம் மற்றும் பகஸ்த் ந லவரி சட்டம் ஆக யைவ
ெகாண்டுவரப்பட்டது.

ப ட்டா நகரில் டால்மியா

சர்க்கைர ஆைலய ல் நைடெபற்ற வ வசாய கள்
-ெதாழிலாளர்களின்
ேபாராட்டம்

ஒருங்க ைணந்த

மிக

சங்கத்த ன்

ெவற்ற கரமானதாகவும்

ேநாக்கத்ைத

உணர்த்துவத ல்

முக்க யத்துவமானதாகவும் அைமந்தது.
இந்த

ந ைலய ல்

வ வசாய கள்

சங்கம்

பதாைகையயும்
சங்கத்த ன்
ச ன்னம்
இந்த

1937

ெகாடிையயும்

அற வ த்தது.

ெகாடிய ல்

இருப்பது

சம்பவம்

அக்ேடாபர்

மாதம்
அதன்

இைதயடுத்து

அரிவாள்

சுத்த யல்

சர்ச்ைசக்குள்ளாக்கப்பட்டது.

ெதாடர்பாக

ந ைலபாடு

வ வசாய கள்,

ஒற்றுைமக்கு

மற்ெறாரு

சங்கம்

எடுத்த

ெதாழிலாளர்
எடுத்துக்காட்டாகும்.

ச ல ப ரத ந த கள் அரிவாள் சுத்த யல் ச ன்னம்
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வ வசாய கள்

சங்கத்ைத

கம்யூனிஸ்ட்டுகளுடன்

அைடயாளப்படுத்தும் என வ மர்ச த்தனர். ஆனால்
உலகம்
-

முழுவதும்

வ வசாய

அச்ச ன்னம்

ஒற்றுைமய ன்

அைடயாளம்

என்று மற்றவர்கள் வாத ட்டனர்.
நகர்

அமர்வ ன்

தைலவராக

சகஜானந்தா

சங்கத்த ன்

ச ன்னத்ைத

ஆதரித்து

ெதாழிலாளி
ேகாமில்லா

இருந்த

சுவாமி

ெகாடிய ல்

உள்ள

கீழ்க்கண்டவாறுப்

ேபச னார்.
‘ச லர்

இைத

ேதச யத்த ற்கு
ேவறு

(ெகாடிைய)
புறம்பானது

ச லர்

இச்ச ன்னத்ைத

ச ன்னம் என்க ன்றனர்.

அந்ந யமானது;
என்க ன்றனர்.
வன்முைறய ன்

இது வ வசாய கைள

குழப்பத்த ல் ஆழ்த்தும். இதுேபான்ற வாதங்கைள
என்னால்

புரிந்துெகாள்ள

மூவர்ணக்ெகாடி
ெசங்ெகாடி
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ேதச யத்த ன்

அைடயாளம்.

சுரண்டப்படுக ன்றவர்களின்
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ஒடுக்கப்படுக ன்றவர்களின்
ெவளிப்படுத்தும்
காண்ப க்கும்
காலத்த ல்

அப லாைஷகைள

சர்வேதச

ஒற்றுைமைய

ெகாடியாகும்.
ெதாழிலாளி

ேபாராட்டங்கள்

தற்ேபாைதய
-

சர்வேதச

ெபற்றுள்ளன.
ெவளிப்படுத்தாமல்
ந ைறேவறாது.

வ வசாய கள்
தன்ைமையப்

சர்வேதச

ஒற்றுைமைய

அவர்களின்

ேநாக்கங்கள்

எனேவ இச்ச ன்னம் தவ ர்க்க

இயலாதது.’
அத்துடன்

அரிவாள்

ஏற்றுக்ெகாள்வதால்

சுத்த யல்

ச ன்னத்ைத

வ வசாய கள்

சங்கம்,

வ டுதைலக்கான ேதச யப் ேபாராட்டத்த ற்கு எந்த
அவமரியாைதையயும்

ெசய்யவ ல்ைல

என்றும்

கூற னார்.
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47.

அந்தமான் தீவுச் சிைறயில்
உருவான கம்யூனிஸ்டுகள்
- என்.ராமக ருஷ்ணன்
-மார்ச் 13, 2020

1905ஆம்

ஆண்டு

வங்கப்ப ரிவ ைனயால்
வங்காளத்த ல்

1920ஆம்

நாட்டில்,

குற ப்பாக

பயங்கரவாத

இயக்கம்

கண்ேடாம்.

அது

தைலதூக்க யைதக்
ெதாடர்ந்து

உருவான

வளர்ந்துெகாண்ேட
ஆண்டுகளின்

தீவ ரமானது.
சுதந்த ரம்

ேபாய்

கைடச ய ல்

ேமலும்

1928ஆம் ஆண்டில் இந்த யர்கள்
ெபற

என்று

பரிசீலைன

என்ற

ஒரு

தகுத யானவர்கள்
ெசய்யும்படி

குழுைவ
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இந்த யாவுக்கு
காங்க ரஸ்
நாடு

அனுப்ப யது.

இயக்கம்

முழுவதும்

இைத

கடுைமயாக
ைசமன்

ேதச ய

எத ர்த்தது.

குழு

ெசன்ற

இடங்களில் எல்லாம் ெபரும் ஆர்ப்பாட்டங்களும்
கைடயைடப்புகளும்

ஹர்த்தால்களும்

நைடெபற்றன. இைதத்ெதாடர்ந்து வங்காளத்த ல்
பயங்கரவாத இயக்கம் மீண்டும் தைலதூக்க யது.
அங்குள்ள

ச ட்டகாங்

நகரில்

இருந்த

ஆங்க ேலய அரசாங்கத்த ன் ராணுவக்க டங்ைக
புரட்ச யாளர்கள்

ைகப்பற்ற னர்.

பங்குெபற்ற

ஆனந்தச ங்,

சுேபாத்ராய்

ேபான்ேறார்

வ த க்கப்பட்டு

1932ஆம்

அத ல்

கேணஷ்
ஆயுள்
ஆண்டு

ேகாஷ்,

தண்டைன
ஆகஸ்ட்

மாதத்த ல் அந்தமான் தீவுச்ச ைறக்குக் ெகாண்டு
ெசல்லப்பட்டு
அைதத்ெதாடர்ந்து
ெகாண்டு

அங்ேக

மற்றவர்களும்

ெசல்லப்பட்டனர்.
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ைகதான

ஒேர

முதலில்

ஆயுள்

ப ன்னர்

அது

ெபண்

கல்பனா

தண்டைன

தத்த ற்கு

வ த க்கப்பட்டது

உயர்நீத மன்றத்தால்

ஆண்டு

ச ைறத்தண்டைனயாக குைறக்கப்பட்டு கல்கத்தா
ச ைறய ல், அைடக்கப்பட்டார்.
இேதேபான்று ஏராளமான அரச யல் ைகத கள்,
குற ப்பாக

பயங்கரவாதப்

புரட்ச யாளர்கள்

பல

மாந லங்களில் ஆயுள் தண்டைன வ த க்கப்பட்டு
அந்தமான் தீவுக்கு அனுப்பப்பட்டனர்.

இவர்கள்

மிகக்ெகாடிய ச த்ரவைதக்கும் ேவதைனகளுக்கும்
ஆட்படுத்தப்பட்டனர். எனேவ அைனவரும் ேசர்ந்து
உண்ணாவ ரதம் இருந்து ேபாராடினர்.
ச லர் இறந்தனர்.
நாட்ைடேய
ஆங்க ேலய

அந்தப்ேபாராட்டம் இந்த ய

உலுக்க யது.
அரசாங்கம்

சலுைககைளக் ெகாடுத்தது.
அவர்கள்

வ ரும்பும்
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அதன்ப ன்னர்தான்
அவர்களுக்கு

அவற்ற ல் ஒன்று

பத்த ரிைககைள
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ெகாடுத்து வாங்க க்ெகாள்ளலாம் என்பதாகும்.
இவ்வாறு அந்தமான் ச ைறக்குக் ெகாண்டு
ெசல்லப்பட்டவர்களில் ச லர் மார்க்ச யம் குற த்து
படித்தவர்கள்.

அவர்களில் குற ப்ப டத்தக்கவர்

டாக்டர் நாராயண் ராய் என்பவர்.

அவருடன்

ேசர்ந்து சதீஸ் பக்ராச , ந ரஞ்சன் ெசன் ஆக ய
மார்க்ச யம் அற ந்தவர்களும் இருந்தனர்.
மூவரும்

கல்கத்தாவ ன்

அலிப்பூர்

இந்த

ச ைறய ல்

இருந்தெபாழுது அங்க ருந்த கம்யூனிஸ்டுகளுடன்
ெதாடர்புெகாண்டு

மார்க்ச யம்

ெதரிந்துெகாண்டவர்கள்
அரசாங்கம்

டாக்டர்

ஆவர்.

குற த்து
ஆங்க ேலய

நாராயண்

ராையயும்

ந ரஞ்சன் ெசன்ைனயும் சத்தீஸ் பக்ராச ையயும்
அந்தமானுக்கு மாற்ற முடிவு ெசய்தது.
மூவரும்

அந்தச்ச ைறக்குச்

மார்க்ச யம்

குற த்து

க ைடத்த

மார்க்ச ய

www.Kaniyam.com

இவர்கள்

ெசன்றப ன்

பரவச்

ெசய்வதற்காக

நூல்கள்

அைனத்ைதயும்
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தங்களுடன் எடுத்துச் ெசன்றனர்.
அந்தமான்
ஏற்ெகனேவ
சக

ச ைறக்கு

இந்த மூவரும்

வந்தெபாழுது

ைவக்கப்பட்டிருந்த

ேதாழர்களும்

லாகூர்

அங்ேக

பகத்ச ங்க ன்

சத

வழக்க ல்

தண்டைன வ த க்கப்பட்டவர்களுமான பூதேகஷ்வர்
தத்,

வ ஜய்

ச ன்ஹா,

ச வவர்மா,

கமல்நாத்

த வாரி, ெஜய்ேதவ் கபூர், டாக்டர் கயா ப ரசாத்
ேபான்ேறார் அைனவரும் ‘ச ’ வகுப்புக் ைகத களாக
ைவக்கப்பட்டிருந்தனர்.

இப்ெபாழுது இவர்களும்

அங்க ருந்த

மற்ற

ைகத களும்

ேசர்ந்துதான்

உரிைமகள்

ேகாரி

உண்ணாவ ரதப்ேபாராட்டம்

நடத்த பல உரிைமகைள அைடந்தனர்.
அதன்படி,

பத்த ரிைககள்,

அரசாங்கேம
ெசாந்தப்

புத்தகங்கைள

ெகாடுக்கும்;
பணத்த ல்

வாங்க க்ெகாள்ளலாம்.

ைகத கள்

ேவண்டுமானாலும்
ைகத கள்

ஒன்றாய்

கூடி பத்த ரிைககள், புத்தகங்கைளப் படிக்கேவா,
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வ வாத க்கேவா ெசய்யலாம்.

குடும்பத்த னருடன்

கடிதப்ேபாக்குவரத்து நடத்துவத ல் தைடய ல்ைல.
ேவைல

ேநரம்

குைறக்கப்பட்டது.

ெபயரளவு

சட்டப்படி எளிைமயான ேவைல ெகாடுக்கப்பட்டது.
வ ைளயாட்டு

வசத கள்

தரப்பட்டன.

உணவு

முைறய ல் மாற்றம் ெசய்யப்பட்டது.
தவ ர,

ேவறு

பல

சலுைககளும்

இைவகள்
தரப்பட்டன.

இந்தச் சலுைககள் வழங்கப்பட்டதன் வ ைளவாக
அரச யல்

ைகத கள்

அைனவரும்

ஒன்றுகூட

முடிந்தது. கய று த ரித்தல், கல் உைடத்தல் ேபான்ற
ேவைலகளுக்குப்

பத லாக

ச ைறக்குள்ளிருந்த

அச்சகத்த ல் புத்தகம் ைபண்டிங் ெசய்யும் ேவைல
ேபான்றைவ அரச யல் ைகத களுக்குத் தரப்பட்டன.
காைல 8 மணிக்கு ஆரம்ப க்கும் அச்சக ேவைல
பகல் 12 மணிக்கு முடியும். அதன்ப ன் அைனவரும்
குளித்து மத ய உணவு உண்பார்கள்.
ேநர

ஓய்வுக்குப்
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வ வாத த்தல்,

மாைலய ல் வ ைளயாட்டு என்று

நாட்கள் ெசல்ல ஆரம்ப த்தன.
இந்தத் தண்டைன ைகத கள் தங்களுக்ெகன்று
பத்த ரிைககள் வாங்க க்ெகாள்ள கல்வ வாரியம்
ஒன்ற ைன அைமத்தார்கள்.

லண்டனிலிருந்து

ெவளியாகும் ேலபர் இண்டர்ேநஷனல் அேபர்ஸ்,
ேவர்ல்டு ெரவ்யூ ஆப் ெரவ்யூஸ், லண்டன் ைடம்ஸ்,
மான் ெசஸ்டர் கார்டியன் வார இதழ், ந யுயார்க்
ைடம்ஸ் வார இதழ், ந யூ ஸ்ேடட்ஸ்மன், இந்த யன்
ெரவ்யூ, ைமசூர் எகனாமிக் ெஜர்னல், இந்துஸ்தான்
ெரவ்யூ, ேலபர் ெகஜட், மும்ைப, பாரத், இந்த வார
இதழ்

ேபான்றைவகைள

ேமலும்
வாரியம்

ப ன்வரும்
பணம்

வாங்க க்ெகாண்டனர்.

புத்தகங்கைளயும்,

ெகாடுத்து

வாங்கச்

கல்வ
ெசய்தது.

கார்னர் எழுத ய ‘ஸ்ெபய ன் எழுச்ச ’ ெகாள்க றது.
ப ரிட்ேடா

எழுத ய

‘இன்ைறய

ஸ்ெபய ன்’

ேபான்றவற்ேறாடு ‘ஐேராப்பா மீது ஹ ட்லர்’, ‘பாச ச
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அச்சுறுத்தல்’,

‘அத காரத்த ற்கான

ேபாராட்டம்’,

ெநருக்கடிய ன்

தன்ைம’,

‘முதலாளித்துவ
‘சீனம்

எழுச்ச

ெகாள்க றது’

அடிப்பைடகள்’
க ழக்க ன்
தூர

‘நவீன

‘ெநருக்கடிய ல்

ப ரச்சைனகள்’

க ழக்க ன்

சீனத்த ன்

ஜப்பான்’

‘நவீன

வரலாறு’

‘தூர

காலங்களில்

‘இங்க லாந்தும்

பாலஸ்தீனமும்’ ‘பால்கன் நாடுகள்’ ‘ரூஸ்ெவல்ட்
ெவற்ற

ெபறுவாரா’

‘நடுத்தர

வர்க்கத்த ன்

வ த ’ ‘இந்த யப் ெபாருளாதாரம்’ ‘இந்த யாவ ன்
ந லப்ப ரச்சைனகள், ேசாசலிசம் எதற்காக’ ‘இந்த ய
ெநருக்கடி’ ‘இந்த யாவ ல் சம்ேமளனம்’ ேபான்ற
ஏராளமான ஆங்க ல நூல்கள் வாங்கப்பட்டன.
அரச யல்
வகுப்புகள்
டாக்டர்

ைகத களுக்காக
நடத்தப்பட்டுவந்த

நாராயண்

மார்க்ச யத்ைதப்
துவக்க னார்.
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ராய்
பரப்பும்

ெபாதுவான
ேநரத்த ேலேய
அவர்களிைடேய
பணிையயும்

த னமும் மார்க்ச ய வகுப்புகள்
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நடத்தப்பட்டன.

முதலில் ந ரஞ்சன் ெசன், சத்தீஸ்

பக்ராச , ேகாபால் ஆச்சாரியா, பங்ேகஸ்வரராய்,
ஹரிக ருஷ்ண ேகானார் மற்றும் சுதான்சு தாஸ்
குப்தா

ஆக ய

நாராயண்

ஏழு
ராய்

ேபர்

இத ல்

பங்ேகற்றனர்.

அவர்களுக்கு

முதலில்

மார்க்ச யத்ைத வ ரிவாக வ ளக்க னார். இவர்கள்
த னமும் பகல் ஒருமணிக்குத் துவங்க
வைர

மார்க்ச ய

உைரகைளக்

மாைல

ேகட்பார்கள்.

இரவ ல் தனித்தனியாக மார்க்ச ய நூல்கைளப்
படிப்பார்கள்.
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48. அந்தமான் தீவுச் சிைறயில்
உருவான கம்யூனிஸ்டுகள்
- என்.ராமக ருஷ்ணன்
-மார்ச் 15, 2020
முதலில்
ெபாருள்

புக்காரின்

எழுத ய

முதல்வாதம்

நூல்

ேசர்ந்து வாச க்கப்பட்டது.

வரலாற்றுப்

அைனவராலும்

ப ன்னர் மாஸ்ேகா

உைரயாடல் என்ற ஜூலியஸ் ெஹகருைடய நூல்
படிக்கப்பட்டது. அதன்ப ன் ப ெளக்கேனாவ் எழுத ய
மார்க்ச யத்த ன்

அடிப்பைடப்

படிக்கப்பட்டது.

அதன்ப ன்

ெபாருளாதாரத்த ன்
வாச க்கப்பட்டது.
மூலதனம்

நூல்
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சுருக்கம்

அரச யல்

என்ற

நூல்

அதன்ப ன் காரல் மார்க்ச ன்
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ஏற்ெகனேவேய

ச ைறய ல்

நன்கு

படித்த ருந்த

டாக்டர் நாராயண் ராய், த னமும் அைத வ ளக்க க்
கூற னார்.

இந்த வகுப்பு மட்டும் 6 மாதங்கள்

ெதாடர்ந்தது.
நீங்கள்

வ டுதைலயாக

ெவளிேய

ெசன்றால் கட்ச ேவைலய ல் மூழ்க வ டுவீர்கள்.
மூலதனத்ைதப்

படிக்க

ேநரம்

க ைடக்காது.

இப்ெபாழுது ஏராளமான ேநரம் உள்ளது.
இப்ெபாழுேத

படிப்பது

நாராயண்ராய்

இதர

வலியுறுத்துவார்.

நல்லது

என்று

ேதாழர்கைள

இந்த

ஏழு

ேபர்

அைத
டாக்டர்
அடிக்கடி

ெகாண்ட

குழு ெதாடர்ந்து மார்க்ச ய நூல்கைளப் படித்து
வ வாத த்து

வந்தைதக்

கண்ட

சக

அந்தமான்

ைகத கள் ஒருவர்ப ன் ஒருவராக டாக்டர் நாராயண்
ராையத்
வ ளக்கம்

ேதடிவந்து
ேகட்க

தங்கள்

சந்ேதகங்களுக்கு

ஆரம்ப த்தனர்.

அவரும்

சைளக்காமல் அவர்களுக்குப் பத ல் ெசால்வேதாடு
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அவர்களுக்கு மார்க்ச ய நூல்கைளக் ெகாடுத்து
படிக்க ைவத்தார்.
அந்தமான்

இவ்வாறு நூற்றுக்கணக்கான

ைகத கள்

மார்க்ச ய

தாக்கத்துக்கு

ஆளாக கம்யூனிஸ்டுகள் ஆக னர்.
அடுத்து ஸ்டாலின் எழுத ய ‘ெலனினியம்’ என்ற
புத்தகம் கூட்டாக படிக்கப்பட்டது. அைதத்ெதாடர்ந்து
‘ெலனினுைடய ெபாருள்முதல்வாதமும் அனுபவ
வாத வ மர்சனமும்’ என்ற நூல் படிக்கப்பட்டது.
வ ைரவ ல் டாக்டர் நாராயண் ராய் கம்யூனிஸ்ட்
ஒருங்க ைணப்புக் குழு என்ற குழுைவ (Communist Consolidation Gruop)உருவாக்கினார். இவ்வாறு
கம்யூனிஸ்ட் ஆக்கப்பட்ட அந்தமான் ைகத களில்
பலர்

வ டுதைலயானப ன்

ப ன்னாட்களில்

இந்த ய

கம்யூனிஸ்ட்

தைலவர்களாக

வ ளங்க னர்

என்பது

கட்ச ய ல்

குற ப்ப ட்டுச்

ெசால்ல

ேவண்டியதாகும். அவர்களில் லாகூர் சத வழக்கு
ைகத களும் பகத்ச ங்க ன் சக ேதாழர்களுமான
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பூதேகஸ்வர்
வ ஜய்

தத்,

ச வவர்மா,

ச ன்ஹா,

ெஜய்ேதவ்

சுத ன்ராய்,

கபூர்,

அமிர்ேதந்து

முகர்ஜி, ப ரான் க ருஷ்ண சக்ரவர்த்த , கேணஷ்
ேகாஷ்,

சதீஷ்

பக்ராஷ

ஆக ேயாராவர்.

மற்றும்

ச வவர்மா

சுேபாத்ராய்

ப ன்னாட்களில்

மார்க்ச ஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் உத்தரப்ப ரேதச
மாந ல

ெசயற்குழு

க ருஷ்ண
சங்கத்

உறுப்ப னராகவும்

சக்ரவர்த்த

ேமற்குவங்க

தைலவலாகவும்

ேமற்குவங்க

அகத கள்

அமிர்ேதந்த்

இடதுமுன்னணி

ப ரான்
முகர்ஜி

அைமச்சராகவும்,

சுேபாத்ராய் ச றந்த மார்க்ச ய ஆய்வாளராகவும்
வ ளங்க னர்.
என்ற

தைலப்ப ல்

குற த்து

மூன்று

‘இந்த யாவ ல்

கம்யூனிசம்’

இந்த யாவ ல்

கம்யூனிசம்

ஆவணங்கைள

சுேபாத்ராய்

ெவளிய ட்டுள்ளார். சதீஸ் பக்ராஷ ெமாத்தத்த ல்
32 ஆண்டுகள் ச ைறவாசம் அனுபவ த்துள்ளார்.
கேணஷ்

ேகாஷ்
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ச ைறவாசம்
இருவரும்

அனுபவ த்துள்ளார்.
ேமற்குவங்கத்த ல்

இவர்கள்
மார்க்ச ஸ்ட்

கம்யூனிஸ்ட் கட்ச த் தைலவர்களாக வ ளங்க னர்.
ப ன்னாட்களில்
கட்ச ய ன்

கேணஷ்

ேகாஷ்

நாடாளுமன்ற

மார்க்ச ஸ்ட்

உறுப்ப னராகவும்

வ ளங்க னார் என்பது குற ப்ப டத்தக்கது.
கம்யூனிஸ்டுகள்

ெகாடிய

ச ைறவாழ்க்ைகையயும்
மாற்றும்

த றன்

கல்வ ச்

பைடத்தவர்கள்

சாைலயாக
என்பதற்கு

அந்தமான் தீவுச்ச ைற ஒரு உதாரணமாகும்.
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49. இந்திய ரயில்ேவயும்
ெதாழிலாளர்களும்
- ேக.அனந்தன் நம்ப யார்
-மார்ச் 16, 2020
இந்த ய

ரய ல்ேவய ன்

ெதாழிற்சங்க

இயக்கத்த ன்

மகத்தானைவ.
இயக்கம்,

ப ரிக்க

அங்கம்.
முன்பும்

ரய ல்ேவ
வரலாறும்

இந்த ய ரய ல்ேவ ெதாழிற்சங்க

இந்த ய

வளர்ச்ச ய ல்

வரலாறும்

கம்யூனிஸ்ட்
முடியாத

வ டுதைலப்
ப ன்பும்

இந்த ய

ெதாழிலாளர்களும்

இயக்கத்த ன்

ஒரு

மாெபரும்

ேபாராட்டத்த ற்கு

ரய ல்ேவயும்

அதன்

ெதாழிற்சங்கங்களின்

வளர்ச்ச யும் எப்படி பங்காற்ற ன என்பது பற்ற
1959 நவம்பர்

ஜனசக்த
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இந்த ய ரய ல்ேவ ெதாழிலாளர்களின் மகத்தான
தைலவர்களில்

ஒருவராக

இருந்த

ேதாழர்

ேக.அனந்தன் நம்ப யார் எழுத யுள்ள கட்டுைரய ன்
சுருக்கம்

இது.

இந்த ய

வரலாற்ைறயும்
மற்றும்

ரய ல்ேவ

ரய ல்ேவய ன்
ெதாழிலாளர்கள்

ெதாழிற்சங்கத்த ன்

வளர்ச்ச ையயும்

புரிந்துெகாள்ள இக்கட்டுைர உதவும்.
ஒரு நாட்டின் ெதாழில் வளர்ச்ச க்கு ரய ல்ேவ
ேபாக்குவரத்து

மிகவும்

ஆச யாவ ேலேய
ரய ல்ேவ
ரய ல்ேவ

தான்.

அத்த யாவச யமானது.

மிகப்

ெபரியது

இன்றுள்ள

ெபரும்பாலும்

(1959ல்)இந்த ய

ஆங்க ேலயர்களால்

ேபாடப்பட்டதுதான்.
ஆரம்ப க்கப்பட்டு

இந்த ய
106

இந்த ய

ஆண்டுகள்

ரய ல்ேவ
கழிந்து

வ ட்டன. இத ல் 95 வருட காலம் இந்த ய ரய ல்ேவ
ப ரிட்டிஷ்
1950-ல்

ஆட்ச யாளர்
இந்த ய
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ெகாண்ட ெபாழுது, இந்த ய ரய ல்ேவ ேமாசமான
ந ைலைமய ேலேய இருந்தது.

யுத்த காலத்த ல்

ரய ல்ேவ

சரிவரக்

ரய ல்ேவ

ந ர்வாகம்

புறக்கணிக்கப்பட்டது.

பாக ஸ்தான்

நாட்டுப்

ப ரிவ ைன

1947ஆம்

ஆண்டிலும்,

இந்த ய

-

ஏற்பட்டதன்

கவனிக்கப்படவ ல்ைல.

வ ைளவாக

அதற்கடுத்த ஆண்டிலும் அகத கள் பரிமாற்றமும்,
ெசாத்துக்கள் பரிமாற்றமும் நடந்தன.

இதன்

காரணமாக ரய ல்ேவ மட்டுக்கு மிஞ்ச அத கமாக
உபேயாக க்கப்பட்டு,

தளவாடங்கள்

ேநர்ந்தது.

நாடு

ரய ல்ேவயும்

இருபாகமாகப்

ஒரு

பாகம்

துண்டாடப்பட்டது

ெசன்றனர்.

ேபால்,

ப ரிக்கப்பட்டது.

இந்த யாவ ற்கும்,

பாக ஸ்தானுக்கும் ெசன்றது.
ரய ல்ேவ

பழுதைடய

மறுபாகம்

ஆய ரக்கணக்கான

ஊழியர்கள்

பாக ஸ்தானுக்குச்

இந்து, முஸ்லிம் என்ற வகுப்புவாத

அடிப்பைடய ேலேய
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நைடெபற்றது.
இந்த ய

யுத்த காலத்த ல் ப ரிட்டிஷார்

ரய ல்ேவையப்

புறக்கணித்ததன்

ரய ல்ேவ

மிகேமாசமான

வ ைளவாக
ந ைலைமய ல்

இருந்தெதன்பைதப்

வாகன்கள்,

ேகாச்

முதலிய

சகல

ெபட்டிகள்,
முக்க ய

ப ரிட்டனிலிருந்து

தான்

பார்த்ேதாம்.

ரய ல்

என்ஜின்

ெபாருட்களும்
நமக்கு

வந்து

ெகாண்டிருந்தன. யுத்தகாலத்த ல் இைவ வருவது
தைடப்பட்டுப்ேபாய ற்று.
பலகாலம்
மீண்டும்

உைழத்த

தளவாடங்கேள

உபேயாக க்கப்பட

தண்டவாளங்களும்,
அரிதாய ற்று,
4000

எனேவ பழுதைடந்த,

ைமல்

ெபயர்க்கப்பட்டு

மீண்டும்

ேவண்டியதாய ற்று.

ஸ்லிப்பர்களும் க ைடப்பது

எல்லாவற்ற ற்கும்

ேமலாக

நீளமுள்ள

தண்டவாளங்கள்

யுத்த

ப ராந்த யத்த ற்கு

எடுத்துச் ெசல்லப்பட்டன.

பல இஞ்ஜின்களும்

லட்சக்கணக்கான ஸ்லிப்பர்களும் யுத்த முகாமுக்கு
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எடுத்துச்ெசல்லப்பட்டன.
ேமலும்

இதுெநருக்கடிைய

தீவ ரமாக்க ற்று.

இந்த யாவ ல்

ப ரிட்டிஷார் அத கமாக மூலதனமீட்டிருந்த ெதாழில்
ரய ல்ேவ

ெதாழில்தான்.

லட்சக்கணக்கான
நீராவ

ரூபாய்

இயந்த ரங்கள்

வண்டிகள்,

பாய லர்கள்,

முதலான

ஆண்டுேதாறும்
ெபறுமானமுள்ள,

வாகன்கள்,

ேகாச்

ஸ்ேபர் தளவாடங்கள்

ெபாருட்கள்

ப ரிட்டனிலிருந்து

இறக்குமத ெசய்யப்பட்டுவந்தன. ேபாடப்பட்டுள்ள
மூலதனத்த ற்கு நான்கைர சதவீதம் வட்டி ெகாடுக்க
ேவண்டுெமன்பது
ப ரிட்டிஷ்

ெசலாவணிய ல்

வழக்கமாகக்
ெசலாவணி
வட்டிக்கு

இத்ெதாைக
ெகாடுக்கப்படும்.

ெகாடுக்கப்படும்
வ க தத்ைதவ ட

அளிக்கப்பட்ட

அத கமாகும்.
என்ற

ந பந்தைன.

1

ெசலாவணி
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ெசலாவணி

ரூபாய்க்கு
வ க தத்த ல்
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ெகாடுக்கப்பட்டது.
ேபாடப்பட்ட
சர்க்கார்

ரய ல்ேவய ல்

ஆரம்பகாலத்த லிருந்து

ைகக்கு

மாற்றப்பட்ட

மூலதனம்
இந்த ய

இறுத க்கட்டம்

வைரய லும் உள்ள ப ரிட்டிஷ் மூலதனத்த ற்கு வட்டி
ெகாடுக்கப்பட்டது. 1950-ல் ப ரிட்டிஷாரின் பங்குகள்
வ ைலெகாடுத்து
பணம்

வாங்கப்பட்டன.

ப ரிட்டிஷ்

அரசாங்கம்

இதற்கான

இந்த யாவுக்குத்

தரேவண்டிய ஸ்டர்லிங் ந த ய லிருந்து கழித்துக்
ெகாள்ளப்பட்டது. 1926லிருந்து 1949 வைரயுள்ள 23
ஆண்டுகளுக்குள்ள வட்டி மட்டும் 677 ேகாடிேய 20
லட்சம் ஆகும்.
ேபாடப்பட்டிருந்த
ேகாடிேய

80

ஆனால் 1949 வைர இத்ெதாழில்
ெமாத்த
லட்சம்

மூலதனேம

ரூபாய்தான்

736

என்றால்

யார்தான் ஆச்சரியப்பட மாட்டார்கள்? ப ரிட்டிஷார்
ரய ல்ேவய ல்
அந்த

ஈடுபடுத்த ய

மூலதனத்ைதவ ட

மூலதனத்த ற்காக

அவர்களுக்குக்

ெகாடுக்கப்பட்ட வட்டித்ெதாைக அத கம் என்பது
www.Kaniyam.com

559

FreeTamilEbooks.com

குற ப்ப டத்தக்கது.
ேபாட்ட

இறுத யாக,

மூலதனமும்

ஸ்டர்லிங்

அவர்கள்

ந த ய லிருந்து

இந்த ய சர்க்கரால் த ருப்ப க் ெகாடுக்கப்பட்டது
என்பைதப் பார்த்ேதாம். இந்த ய ரய ல்ேவ ஒருபுறம்,
ப ரிட்டிஷ்

ஆட்ச யாளருக்கு

மற்ெறாரிடத்த ற்குத்
அனுப்ப

துரிதமாக

ராணுவத்ைத

மக்கைளத் தங்கள் உருக்குப் ப டிய ல்

ைவத்துக்ெகாள்ள
புறத்த ல்,
தரும்

ஓரிடத்த லிருந்து

உதவ ற்று.

அவர்களுக்குக்

ெதாழிலாகவும்

நாட்டின்

மற்ெறாரு

ெகாள்ைள

வ ளங்க ற்று.

ெதாழில்

லாபம்
இந்த

முன்ேனற்றத்த ற்காக

ரய ல்ேவ பயன்பட ேவண்டும் என்று ப ரிட்டிஷ்
ஏகாத பத்த யம் எண்ணவ ல்ைல.
ெதாழிலாக

அது

லாபம் தரும்

வ ளங்கேவண்டும்

அவர்கள் கருத னார்கள்.

என்ேற

ரய ல்ேவ ந ர்வாகமும்,

அைமப்பும் இந்த முைறய ல் தான் ெசயல்பட்டது.
ப ரிட்டிஷ் ஆட்ச க் காலத்த லிருந்த அேத ந ர்வாக
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அைமப்பும், இலாப ேநாக்கும் இன்றும் ெதாடர்ந்து
அனுசரிக்கப்பட்டு வருவைத நாம் பார்க்க ேறாம்.
ப ரிட்டிஷார் ஏற்படுத்த ய இந்த அத கார வர்க்க
முைறய ல்,

ந ர்வாகத்ைத

ஒரு ச ல ஆபீசர்கள் தான்.
இதர

ேவைல ெசய்யும்

குமாஸ்தாக்களும்,

சம்பளத்துக்காக

நடத்துபவர்கள்
ெதாழிலாளர்களும்

ேவைலெசய்பவர்கேள,

இவர்களுக்கு ந ர்வாகத்த ல் எத்தைகய பங்கும்
இல்ைல.

இவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட சம்பளமும

வய ற்ைற
இருந்தது.

நைனப்பதற்குப்

ேபாதுமானதாக

1947 ஜனவரிய ல் தான் இந்த பைழய

சம்பளவ க தம் மாற்றப்பட்டு, புத ய சம்பளவ க தம்
அமலுக்கு வந்தது.
ப றேக

அதுவும், ெபருங்க ளர்ச்ச க்கு

மாற்றப்பட்டது.

ஆந்த ரப்

ப ரேதசம்,

தமிழ்நாடு,
கன்னடம்,

ேகரளம்,

மகாராஷ்டிரா

ராஜ்யத்த ன் ஒரு பகுத ஆக ய ஐந்து ராஜ்யங்களில்
உள்ள

ரய ல்ேவையத்தான்
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ரய ல்ேவ

என

அைழக்க ேறாம்.

ைமல் நீளமுள்ளது.
மாேனஜரால்

இது

இது

6000

ெதன்ப ராந்த ய ரய ல்ேவ
ந ர்வக க்கப்பட்டு

வருக றது.

இதன் தைலைம ஆபீஸ் ெசன்ைனய ல் இருக்க றது.
முன்பு

ெதன்னிந்த ய

ரய ல்ேவ,

எம்.எஸ்.எம்

.ரய ல்ேவ ைமசூர் ஸ்ேடட்ரய ல்ேவ என்று மூன்று
ெவவ்ேவறு

பகுத களாகய ருந்த

ரய ல்ேவக்கள்

1951 ஏப்ரல் 14ஆம் ேதத ஒன்றாகச் ேசர்க்கப்பட்டு
ெதன்ப ராந்த ய

ரய ல்ேவ

என்று

ஆக்கப்பட்டது.

இதுேபால் இந்த யாவ ன் இதர பாகங்களிலுமுள்ள
ரய ல்ேவக்கள்

ஏழு

ப ராந்த யங்களாகப்

ப ரிக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றுள் எல்லாம் ெபரியது
ெதன்ப ராந்த ய ரய ல்ேவதான்.
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50. ரயில்ேவத் ெதாழிலாளர்
சம்ேமளனம்
- ேக.அனந்தன் நம்ப யார்
-மார்ச் 18, 2020
…16.03.2020 அன்று ெவளியான கட்டுைரய ன்
ெதாடர்ச்ச …
நாட்டின்
ெவற்ற ய லும்
ரய ல்ேவ

முன்ேனற்றத்த லும்,
அக்கைற

ஊழியர்களின்

அதன்

ெகாண்ேடார்

நலைனப்

அச ரத்ைதயாக இருக்க முடியாது.

பற்ற யும்

இத்துைறய ல்

துரத ர்ஷ்டவசமாக இன்னும் அத க அப வ ருத்த
ஏற்படேவண்டியுள்ளது.

ரய ல்ேவ ஊழியர்கள்

ப ரிட்டிஷ் ஆட்ச க் காலத்த ல் அடிைம ேபான்ேற
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நடத்தப்பட்டனர்.
அவர்கள்

சம்பளம் ெபறும் கூலிகளாகேவ

கருதப்பட்டனர்.

ெபற்றப ன்பும்

ஏறக்குைறய

நாம்

சுதந்த ரம்

இந்த

ந ைலேய

நீடித்து வருவைதக் காண்க ேறாம்.

ரய ல்ேவ

ேதச யத் ெதாழில், ஊழியர்கள் அைனவரும் அத ல்
பங்காளிகள் என்று கூறப்படுக றது.
நைடமுைறய ல்,

ப ரிட்டிஷ்

ஆனால்

ஆட்ச க்காலத்த ல்

இருந்தைதப் ேபான்று அத கார வர்க்க ஆத க்கேம
தைலதூக்க ந ற்க றது.
ஊழியர்களின் ஒத்துைழப்ைபப் ெபறுவதற்கு
அத காரிகள் முன் வருவத ல்ைல. ஊழியர்களின்
ஆேலாசைனகைளக் ேகட்பதற்கு கூட அவர்கள்
தயாராகய ல்ைல.
தன்ைமவாய்ந்த
ெதாழிற்சங்கம்
ெதாடர்ந்த
இந்த

உண்ைமயான ஜனநாயகத்
ஒரு

ந றுவுவதற்காக

முயற்ச

முயற்ச
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நைடெபற்று

ரய ல்ேவ
பலகாலம்
வருக றது.

இன்னும்

ெவற்ற ெபறவ ல்ைல.
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இந்த ய

ரய ல்ேவ

ெதாழிற்சங்க

சரித்த ரம்

பைழைமயானது. சுதந்த ரப் ேபாராட்ட காலத்த ல்
ரய ல்ேவ

ஊழியர்கள்

வீரஞ்ெசற ந்த

பல

ேபாராட்டங்கைளயும், ேவைல ந றுத்தங்கைளயும்
நடத்த னார்கள்.

சுதந்த ரம் ெபற்ற ப றகாவது

ந ைலைமய ல்

தீவ ர

மாற்றம்

ஏற்படுெமன்று

அவர்கள் எத ர்பார்த்தார்கள். ஆனால் ஏமாற்றேம
அைடந்தனர்.
தற்ேபாது,
இரண்டு
இந்த ய

ரய ல்ேவ ஊழியர்கள் மத்த ய ல்

சம்ேமளனங்கள்
ரய ல்ேவ

ேதச ய

உள்ளன.

ஒன்று

சம்ேமளனம்

ஆகும்.

மற்றது அக ல இந்த ய ரய ல்ேவ ெதாழிலாளர்
சம்ேமளனம்.

இந்த ய

காங்க ரச ல்

ேதச ய

ெதாழிற்சங்க

இைணக்கப்பட்டுள்ள

இந்த ய

ரய ல்ேவ ேதச ய சம்ேமளனம் ஏற்கனேவ அரசு
அங்கீகாரம் ெபற்றுள்ளது.
காங்க ரஸ்

சட்டமன்ற
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வாசவதா என்பவர் அதன் தைலவர். அக ல இந்த ய
ரய ல்ேவ ெதாழிலாளர் சம்ேமளனம் ேதான்ற 25
ஆண்டுகளாக ன்றன. “இரண்டு அங்கீகரிக்கப்பட்ட
சங்கங்கள்

இருப்பது

உகந்ததல்ல”
அக ல

ெதாழிலாளர்

என்ற

இந்த ய

காரணங்காட்டி

ரய ல்ேவ

சம்ேமளனத்த ற்குக்
அங்கீகாரத்ைத

நலனுக்கு

ெதாழிலாளர்

ெகாடுக்கப்பட்டிருந்த
அரசாங்கத்தார்

வாங்க க்

ெகாண்டனர்.

மீண்டும்

இந்த

வாபஸ்

ஆனால்,

சம்ேமளனத்த ற்கு

வழங்கப்பட்டுள்ளது.

சமீபத்த ல்
அங்கீகாரம்

இந்த

இரண்டு

சம்ேமளனங்கைளயும் இைணப்பதற்காக முயற்ச
நைடெபற்றது.
இந்த

அத காரிகளின்

இைணப்பு

ேபாய்வ ட்டது.

முயற்ச

ஊழியர்களில்
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ெவற்ற

ெபறாது

இந்த இரு சம்ேமளனங்களுேம

பலம் வாய்ந்ததாக இல்ைல.
ெமாத்த

தைலயீட்டால்
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குைறவான ஊழியர்கள் தான் அங்கத்த னராக
உள்ளனர்.
இந்த

எட்டு ப ராந்த ய ரய ல்ேவக்களிலும்

இரு

சம்ேமளனங்களுக்கும்

க ைள

யூனியன்கள் உண்டு. இவற்ற ல் ச ல அங்கீகாரம்
ெபற்றைவ.
உண்டு.

அங்கீகாரம் ெபறாதைவயும் இத ல்
ப ராந்த யங்களிலுள்ள

யூனியன்களுக்கும்,
அங்கீகாரம்

ரய ல்ேவ

சம்ேமளனத்த ற்கும்

வழங்குவது

பற்ற ய

ஒரு

த ட்டவட்டமான ெகாள்ைக அரசாங்கத்தாருக்கும்
இல்ைல.
ரய ல்ேவ

இதன் வ ைளவாக சமீப காலத்த ல்
ஊழியர்கள்

பலருக்கு

சங்கத்ைதப்

பற்ற ய ச ரத்ைத குைறந்து ேபாய ற்று.
ெதாழிற்சங்கங்களின்
ெதாைக
காரணம்

அங்கத்த னர்களின்

குைறந்த ருப்பதற்கு
ஆகும்.

த ட்டக்

ந ைறேவற்றுவதற்கு,

இதுவும்
குற க்ேகாைள

ஊழியர்கள்

ஊக்கம்ெசலுத்தாத ருப்பைதயும்
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காண்க ேறாம்.
ந ைலைம

இந்த

நீடிப்பது

துக்ககரமான

நல்லதல்ல.

ேமலும்

முன்ேனற ச் ெசல்வதற்கு இந்த ந ைலைம ஒரு
முட்டுக்கட்ைடயாக இருக்க றது.
ெதன் ப ராந்த ய ரய ல்ேவ ேலபர் யூனியன்
ெதன்

ப ராந்த ய

யூனியைனப்பற்ற

ரய ல்ேவ

நாம்

ெதரிந்து

மிகுந்த

அவச யமல்லவா?

ப ராந்த ய

ரய ல்ேவய ல்

ேலபர்
ெகாள்வது
ெதன்

நீண்ட

ெநடுங்கால

பாரம்பரியத்ைதயும், சரித்த ரத்ைதயும் உைடயது
பலமிக்க (டிஆர்இயு) ெதன் ப ராந்த ய ரய ல்ேவ
ேலபர் யூனியன்தான்.
ந றுவப்பட்டது.

இது 1936ஆம் ஆண்டில்

1938-ல்

இதற்கு

அங்கீகாரம்

வழங்கப்பட்டது. 1949-ல் இந்த அங்கீகாரம் ரத்துச்
ெசய்யப்பட்டது.

ரய ல்ேவ ெதாழிலாளர்களின்

வாழ்க்ைக ந ைலைய ேமம்படச் ெசய்வதற்காகப்

www.Kaniyam.com

569

FreeTamilEbooks.com

ேபாராட்டங்கைளயும், ேவைல ந றுத்தங்கைளயும்
நடத்த ய
ஆகும்.

‘குற்றம்தான்’

இதற்குக்

காரணம்

ெதன்ப ராந்த ய ரய ல்ேவ யூனியைன

அங்கீகரிக்க
வருக றது.

இன்றும்

அரசாங்கம்

மறுத்து

சமீபத்த ல் ெதன்ப ராந்த ய ரய ல்ேவ

ேலபர் யூனியனின் 18வது வருடாந்த ர மகாநாடு
நைடெபற்றது.
20ஆய ரம்
உள்ளனர்.

இன்று

ெதாழிலாளர்கள்

இன்னல்கைளயும்,
ப ராந்த ய

ஊழியர்கள்

யூனியனில்

அங்கத்த னராக

அரசாங்கத்த லிருந்தும்,

ந ர்வாகத்த லிருந்தும்
ெதன்

இந்த

வருக ன்ற
எத ர்ப்ைபயும்

ேலபர்

நலனுக்காக

யூனியன்,
வீரமிக்க

ரய ல்ேவ
பல
சமாளித்த
ரய ல்ேவ
முைறய ல்

ேபாராடிவருக றது.
ெதன்

ப ராந்த ய

ரய ல்ேவ

ேலபர்

யூனியனுக்கு அங்கீகாரம் அளிக்க மறுப்பதற்கு
ஒேர

காரணம்
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இதன்

மூலம்

ெதன்ப ராந்த யத்த ல்

ேபாக்குவரத்து
அரசாங்கம்
வருக றது.

அைடவதற்கு

மைறமுகமாக

ஊறுெசய்து

ரய ல்ேவ

ஒத்துைழக்க
தடுத்து

அப வ ருத்த
த ட்டத்த ன்

ப ராந்த ய

முன்
வழங்க

ெவற்ற க்காக

ெதன்

ஊழியர்கள்

தாமாகேவ

வருவைத

அரசாங்கம்

ேலபர்

யூனியனுக்கு

ந றுத்துக றது.

அங்கீகாரம்

ரய ல்

அரசாங்கம்

மறுப்பதன்

மூலம்,

இப்ப ராந்த யத்த லுள்ள

ஒன்றைர

லட்சம்

ெதாழிலாளர்களுைடய

ஜீவாதார

உரிைமயான கூட்டுேபர உரிைமைய மறுக்க றது.
ெதன்ப ராந்த ய

ரய ல்ேவய ல்

இன்று

அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள

யூனியன்

ரய ல்ேவ

ந ர்வாகத்துக்கு

ஊதும்

கூற்றுக்கு

ஒத்து

அப்படிேய

யூனியேன ஆகும்.
ந ர்வாகத்துடன்
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அத காரிகள்

ெசவ சாய்க்கும்

ஒரு

இந்த யூனியனுக்குத்தான்
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வழங்கப்பட்டுள்ளது.
ெபரும்பாலான

இதன் ெபாருள் என்ன?

ரய ல்ேவ

ஊழியர்களுக்கு

ந ர்வாகத்துடன் ேபச்சுவார்த்ைத கூட நடத்துவதற்கு
உரிைமஇல்ைல என்பது தான் அல்லவா?

அது

மட்டுமல்ல ெதன்ப ராந்த ய ேலபர் யூனியனுக்கு
ஊழியர்கள்

ஆதரவு

ப ரத ந த த்துவ
கண்டற ய

உண்டா;

ஸ்தாபனந்தானா

ரகச ய

வாக்ெகடுப்பு

அது

ஒரு

என்பைதக்
நடத்தலாம்

என்ற யூனியனின் ேயாசைனையயும் ந ர்வாகம்
ந ராகரித்துவ ட்டது.
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51.

எழுச்சி ெபற்ற ரயில்ேவ
ஊழியர் கிளர்ச்சி
- ேக.அனந்தன் நம்ப யார்
-மார்ச் 19, 2020

ரய ல்ேவக்களில்
அப வ ருத்த
ஊழியர்கள்

ெசய்வதன்
சார்ப ல்

ஆேலாசைனகள்
அனுப்பப்பட்டன.
ரய ல்ேவ

இன்றுள்ள

ெபாருட்டு
பல

ரய ல்ேவ

ரய ல்ேவ

த ட்டவட்டமான
இலாகாவ ற்கு

ஒவ்ெவாரு

ஊழியர்களின்

ந ைலைமய ல்

மட்டத்த லும்

ப ரத ந த கைளயும்,

அத காரிகைளயும் ெகாண்ட கூட்டுக் கமிட்டிகள்
ந றுவேவண்டுெமன்பது இந்த ஆேலாசைனகளில்
ஒன்று.
யார்டு,

ேலாக்ேகா ெஷட், ஒர்க்சாப், மார்ஷலிங்
ரய ல்ேவ
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ஆக ய

இவற்ற ல்

கமிட்டிகள்

எல்லாம்

அைமக்கப்பட்டு

சாத்த யமான

இக்கூட்டுக்

த ட்ட

நடவடிக்ைககைள

ெவற்ற க்குச்
ேமற்ெகாள்ள

ேவண்டும்; அன்றாட ேவைலக் கஷ்டங்கைளயும்,
ேபாக்கு

வரத்து

ெநரிசல்கைளயும்,

தளவாடப்

பற்றாக்குைறகைளயும்,
வ ஷயங்கைளயும்
அவற்ற ற்குத்

இம்மாத ரி

கூடிப்ேபச

தீர்வுகாண

வ வாத த்து

ேவண்டும்

என்பேத

கூட்டுக் கமிட்டிகளின் ேநாக்கம் ஆகும்.
இது

அமல்நடத்தப்பட்டால்

அத காரவர்க்கத்த ன்

ஆத க்கம்

தடுக்கமுடியும்;ந ர்வாக
அனாவச யத்
தடுக்க
ஏற்படும்.

ேவைலய ல்

தாமதம்
முடியும்;

அக்கைறயும்,

தைலதூக்காது
ஏற்படுவைதத்

ஊழியர்களிைடேய
ேவைலய ல்

ஆர்வமும்

இந்த கூட்டுக் கமிட்டி ஆேலாசைன

ேகாட்பாட்டளவ ல்
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சமீபத்த ல்

நாடாளுமன்றத்த ல்

வ வாதத்த ன்ேபாது

நைடெபற்ற

ரய ல்ேவ

மந்த ரி

ஜகஜீவன்ராம்

இந்த

ேயாசைனைய

ஏற்றுக்ெகாண்டார்.

ஆனால் இது இன்றுவைர

அமல் நடத்தப்படக் காேணாம்.
நாட்டு மக்களின் வ ருப்பம்
ரய ல்ேவய ல் எங்கு பார்த்தாலும் லஞ்சமும்,
உழலும்

தைலவ ரித்தாடுக ன்றன.

இந்த

முைறேகடான பழக்கங்கள், ரய ல்ேவ அைமப்ைப,
உள்ளிருந்ேத ெகால்லும் வ யாத ேபான்றதாகும்.
ேமேல

கூறப்பட்ட

கூட்டுக்

கமிட்டிகள்

ஏற்பட்டு

அைவ சரிவர இயங்குமானால் இந்த லஞ்சஊழல்
துர்ப்பழக்கங்கைளக்
சாத்த யமாகும்.
இஷ்டப்

பூர்வமாக

கைளந்ெதற வது
ேமலும்,
இயங்க

ெதாழிற்சங்கங்கள்
அனுமத க்கப்பட்டு

அவற்ற ன் ஒத்துைழப்புடன் இத்தீய பழக்கங்கைள
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ஒழித்துக் கட்டுவது சாத்த யமாகும்.

நம் நாட்டில்

ேசாஷலிச சமுதாயத்ைத ந ர்மாணிக்க ேவண்டும்
என்று நாட்டு மக்கள் வ ரும்புக ன்றனர்.
இந்த

நாட்டிலுள்ள

பைழைம

ப ற்ேபாக்கு

வ ரும்ப களும்

இந்த

ஆனால்

சக்த களும்,

வ ருப்பத்த ற்கு

எத ராகச் ெசயலாற்ற வருக ன்றனர்.
சம்பளத்த ல் ஏற்றத்தாழ்வு
ரய ல்ேவ

ஊழியர்கள்

ெகாடுக்கப்பட்டு
குைறவானேத,
ெபறுேவாருக்கும்
ெபறுேவாருக்கும்

ெபரும்பாேலாருக்குக்

வரும்

சம்பளம்

மிகக்

குைறந்த

சம்பளம்

உயர்ந்த

சம்பளம்

உள்ள

இைடெவளி

ெபரிது,

ஒரு சாதாரண ெதாழிலாளிய ன் மாதச் சம்பளம்
ரூ.75 ,

ஆனால் உயர் அத காரிய ன் சம்பளம்

மாதத்த ற்கு ரூ.4,000 ஆகும்.
அத காரிகளுக்கு
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ஆடம்பரச்

சலுைககளும்

குைறந்தபட்ச

வசத களும்

சம்பளத்ைதவ ட,

ஏராளம்.

உயர்ந்தபட்ச

சம்பளம் 50 பங்கு அத கம் உள்ளது.
1947

ஜனவரிக்குப்

ப ன்

ஏற்பட்ட

சம்பள

மாற்றத்த ற்கும் ப றகும் இவர்கள் வறுைமந ைல
நீங்க யபாடில்ைல. சம்பள உயர்வுக்ேகாரிக்ைகைய
ரய ல்ேவ

ஊழியர்கள்

முன்ைவத்துள்ளதற்குக்

காரணம் இதுேவ.
சம்பள
என்று

வ க தங்கள்

ரய ல்ேவ

க ளர்ச்ச ைய

மாற்றப்பட

ஊழியர்கள்
இந்தப்

இருந்துெகாண்டு

ெசய்துவரும்
ப ன்னணிய ல்

பரிசீலிக்க

இரண்டாவது

ேவண்டும்

ேவண்டும்.

சம்பளக்கமிஷன்தனது

அற க்ைகையச் சமர்ப்ப த்துவ ட்டது.

கணிசமான

சம்பள உயர்ேவா, பஞ்சப்படி உயர்ேவா கமிஷன்
ச பாரிச ல்
பத்த ரிைகச்

இல்ைலெயன்ேற
ெசய்த ப்படி
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உயர்வு இருக்கலாம் என்று அற க ேறாம்.

இது

உண்ைமயானால், ஊழியர்கள் மத்த ய ல் ெபருத்த
அத ருப்த

ஏற்படும்

என்பத ல்

ரய ல்ேவ

ஊழியர்களிைடேய

வளருவதன்

காரணமாக,

ஐயமில்ைல.
அத ருப்த

ந ர்வாகத்

த றைம

ேமலும் சீர்ெகடத்தான் ெசய்யும். சம்பளக் கமிஷன்
அற க்ைகையப்

பரிசீலைன

ெசய்யும்ேபாது

அரசாங்கம் இைத கவனத்த ல் ைவத்துக்ெகாள்ள
ேவண்டியது அவச யமாகும்.
ரய ல்ேவக்கள்
ேவண்டும்.

த றைமயாக

நடத்தப்பட

நாடு முழுவதும் நல்ல ெசம்ைமயான

சாைலகள்

அைமக்கப்பட

ேவண்டும்.

சாைலகளும்,

ரய ல்ேவக்களும்

ஒன்றுடன்

ஒன்று

இைணக்கப்படேவண்டும்

நாட்டுமக்கள்
ேபாக்குவரத்து

கருதுக றார்கள்.
ரய ல்ேவக்களுக்கு

ேபாட்டியாக வரமுடியாது.
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ெநருக்கடி

அவ்வளவு

அத கமாக

இருக்க றது.

ஆனால் துரத ர்ஷ்டவசமாக இன்றுள்ள ரய ல்ேவ
ந ர்வாகத்த ன் த றைமக் குைறவால் ரய ல் மிகத்
தாமதமாக

வருக றது;

ெபரும்

அடிக்கடி ஏற்பட்டு வருக ன்றன.

வ பத்துக்கள்
ேபாக்குவரத்து

வசத கள் அத கரிக்கப்பட ேவண்டியது அவசரத்
ேதைவயாக
இத்தைகய

உள்ள

இன்ைறய

ந ைலய ல்,

த றைமய ன்ைமயும்,

தாமதமும்,

வ பத்துக்களும்

ரய ல்

சீர்குைலக்க ன்றன.

இச்சீர்குைலைவக்

கைளவெதப்படி?

ஆழ்ந்து

ேவண்டிய ப ரச்சைனய து.
தடுப்பதற்கான

ேபாக்குவரத்ைதேய
பரிசீலிக்க

இச்சீர்குைலைவத்

நடவடிக்ைககள்

உடனடியாக

ேமற்ெகாள்ளப்படேவண்டுெமன்பேத நாட்டு மக்கள்
அைனவரின் நாட்டம்.
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52.

மாணவர் இயக்கம்
மலர்ந்தது
- ப.முருகன்
-மார்ச் 20, 2020

மாநாட்டில்
ேநருவும்,

பங்ேகற்ற

முகமது

அலி

காங்க ரஸ்

தைலவர்

ஜின்னாவும்

நாட்டின்

சுதந்த ரப் ேபாராட்டத்த ல் மாணவர்களின் பங்கு
அவச யம்
ஒரு

என்றும்

அைமப்பு

அவர்களுக்கு

ேதைவ

இத்தைகய

என்றும்

தங்களது

உைரகளின் ேபாது சம்ேமளனத்த ன் துவக்கத்ைத
அங்கீகரித்தனர் என்பது குற ப்ப டத்தக்கது.
உலக ல்

நைடெபற்ற

எந்தெவாரு

ேபெரழுச்ச ய லும்

மாணவர்களின்
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இல்லாமல் அந்த எழுச்ச ெவற்ற ெபற்றது இல்ைல.
இந்த யாவ லும் சுதந்த ரப் ேபாராட்டத்த ன்ேபாது
மாணவர்களின்

பங்ேகற்பும்

அைமந்த ருந்தது.

ஆங்காங்ேக

அைமந்துள்ள
சுதந்த ரப்

ெபருமளவ ல்
நகரங்களில்

கல்வ ந ைலயங்களிலிருந்து

ேபாராட்டத்த ற்காக

குரல்ெகாடுத்த

மாணவர்கைள அைமப்பாக அணித ரட்டுவதற்கு
இந்த ய

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச

முயற்ச

எடுத்தது.

இந்தப் ப ன்னணிய ல் 1936ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட்
12ல்அக ல

இந்த ய

மாணவர்

சம்ேமளனம்

லக்ேனா நகரில் துவங்கப்பட்டது.

அதன் முதல்

மாநாட்டில் ஜவஹர்லால் ேநருவும், முகமது அலி
ஜின்னாவும் கலந்து ெகாண்டது முக்க யத்துவம்
வாய்ந்ததாகும்.

ஏெனனில் அந்தக் காலத்த ல்

இருவரும் ஒேர ேமைடய ல் பங்ேகற்பது அரிதான
ந கழ்வாகும்.

அந்தத் தைலவர்கைள மாணவர்

சம்ேமளன மாநாட்டில் பங்ேகற்கச் ெசய்வதற்கு
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முயற்ச
ஹரி

ெசய்தவர்கள்
நாராயணன்

ஹ ேரன்தாஸ்
அத காரி,

குப்தா,

ப .ச .ேஜாஷ ,

ெஜயப்ப ரகாஷ் நாராயணன் ஆக ேயார்.
அந்த
துவக்க

மாநாட்டிற்கு

தைலைம

தாங்க

ைவத்துப் ேபச ய ேநரு ேசாசலிசத்த ன்

ச றப்ைபயும்,

இந்த ய

சுதந்த ரப்ேபாராட்டம்

என்பது உலகம் முழுவதும் நைடெபறும் காலனி
ஆத க்கத்த ற்கு
பகுத

எத ரான

ேபாராட்டத்த ன்

ஒரு

என்பைத மாணவர்கள் உணர ேவண்டும்

என்பதும் வ ளக்க னார்.

பாலஸ்தீன மக்கைள

வ டுதைலப்

ஸ்ெபய ன்

ேபாராட்டம்

நாட்டின்

பாச சத்த ற்கு எத ராக நடத்தப்படும் ேபாராட்டம்
ஆக யவற்ைற

மாணவர்களின்

கவனத்த ற்கு

ேநரு ெகாண்டுவந்தார் என்பது குற ப்ப டத்தக்கது.
இந்த

மாநாட்டில்

ெசயலாளராக

சம்ேமளனத்த ன்
காங்க ரஸ்

ெபாதுச்

மேனாபாவம்

ெகாண்ட ப ேரம் நாராயணன் பார்கவா என்பவர்
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ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார்.

ஆனால்

கம்யூனிஸ்ட்

தைலவர் ேஜாலி பாட்டிவாலா என்பவர் ெபாதுச்
ெசயலாளராக

ேதர்ந்ெதடுக்கப்படுவார்

என்பது

ேசாசலிச மேனாபாவம் ெகாண்ட மாணவர்களின்
எத ர்பார்ப்பாக இருந்தது.

இந்த மாநாடு 25

தீர்மானங்கைள ந ைறேவற்ற யது.
முதல்

தீர்மானம்

உருவாக்க

இந்த

மாநாட்டின்

மாணவர்

ேவண்டியதன்

அைமப்பு

அவச யத்ைத

வ ளக்க யது.
மாணவர்களுக்கான

ஒரு

ந ரந்தர

அக ல

இந்த ய அைமப்பு ப ன் வரும் ேநாக்கங்களுக்காக
உருவாக்கப்படுக றது;
1. பல்ேவறு
மற்றும்

மன்னராட்ச
இந்த ய

மாகாணங்கள்

மாகாணங்களில்

மாணவர்களிைடேய

உள்ள

சமத்துவமான

முைறய ல் கலாச்சார மற்றும் அற வுப்பூர்வ
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ஒத்துைழப்புக்கு உற்சாகமளிப்பது.
2. நடப்பு கல்வ முைறகளின் ேமம்படுத்துதலுக்கு
ஆேலாசைன தருவது.
3. மாணவர்

சமுதாயத்த ன்

நலன்கைளப்

பாதுகாப்பது.
4. முழுைமயான
ேபாராட்டத்த ல்
மாணவர்

நாட்டு

தங்களுைடய

சமுதாயம்

அவர்களுைடய

வ டுதைலக்கான
ஆற்றும்

சமூக,

பங்ைக
வண்ணம்

அரச யல்

மற்றும்

ெபாருளாதார உணர்ைவ தட்டி எழுப்புதல்.
இந்த மாநாட்டில் ெபாதுவான கல்வ ச்ெசலைவ
குைறக்க

ேவண்டும்

என்பது

தீர்மானமாக அைமந்த ருந்தது.

முதன்ைமயான
இலவச, கட்டாய

ஆரம்பக்கல்வ ேவண்டும்; ேதசவ ேராத, ஜனநாயக
வ ேராத

கருத்துக்கைளக்

பாடப்புத்தகங்கள்
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மாணவர்களுக்கு பள்ளிகளிலும், கல்லூரிகளிலும்
மற்றும் ெவளிய லும் முழுேபச்சுரிைம ஸ்தாபனம்
அைமக்கும் உரிைம ஆக யைவ ேவண்டும் ஆக ய
இதர தீர்மானங்களாகும்.
இதுேபான்ேற

மாணவர்களின்

வலியுறுத்துவதற்கான
வ சயங்கள்

தீர்மானங்கள்

பற்ற யதாக

மாநாட்டில்

இருந்தது.

மாணவர்களின்

ேகாரிக்ைககைளயும்

நலைன
பல்ேவறு
இந்த

நலன்கைளயும்

எடுத்துைரப்பதற்காக

பத்த ரிைக ஒன்ைற துவக்குவது என்றும் அந்தப்
பத்த ரிைகக்கு ‘த ஸ்டூடண்ட்ஸ் டிரிப யூன்’ என்று
ெபயர்
அந்தப்

ைவப்பது

என்றும்

பத்த ரிைகக்கு

தீர்மானிக்கப்பட்டது.

ஆச ரியராக

சந்த ர ச ன்கா ந யமிக்கப்பட்டார்.
இந்தப் பத்த ரிைக ‘த

ப ரேபாத்

ப ன்னாளில்

ஸ்டூடண்ட்’ என ெபயர்

மாற்றப்பட்டது.
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அந்தக்

காலத்த ல்

நாட்டில்

நடந்து

ெகாண்டிருந்த சட்டமறுப்பு இயக்கம் த டீெரன்று
ந றுத்தப்பட்டது.

அதைனத் ெதாடர்ந்து உருவான

ந ைலைமகள், மாவீரன் பகத்ச ங்கும் அவரது சக
ேதாழர்களும் லாகூர் நீத மன்றத்த ல் வாதாடிய
ெபாழுது

முன்ைவத்த

த ட்டமிட்டப்

புரட்ச கரக்

ெபாருளாதாரம்

கருத்துக்கள்,

மூலம்

ேசாவ யத்

நாட்டின் வளர்ச்ச ேபான்றைவ இந்த யாவ ன் இளம்
அற வுஜீவ களிைடேயயும் மாணவர் சமுதாயத்த ன்
இைடேயயும்

ஒரு

புத ய

ச ந்தைனைய

உருவாக்க யது. இதன் ஒட்டுெமாத்த வ ைளவுதான்
அக ல

இந்த ய

மாணவர்

சம்ேமளனத்த ன்

ேதாற்றம் என்றால் அது மிைகயாகாது.

இந்த

மாநாட்டில் பங்ேகற்ற காங்க ரஸ் தைலவர் ேநருவும்,
முகமது

அலி

ஜின்னாவும்

நாட்டின்

சுதந்த ரப்

ேபாராட்டத்த ல் மாணவர்களின் பங்கு அவச யம்
என்றும் அவர்களுக்கு இத்தைகய ஒரு அைமப்பு
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ேதைவ என்றும் தங்களது உைரகளின் ேபாது
சம்ேமளனத்த ன்

துவக்கத்ைத

அங்கீகரித்தனர்

என்பது குற ப்ப டத்தக்கது.
இந்த
கல்வ க்

மாநாடு

மாணவர்கள்

கட்டணத்ைத

முைறய ல்

மாற்றங்கள்,

ஜனநாயகப்படுத்துதல்,
ெகாள்ைக

ேபான்ற

குைறத்தல்,

நகரில்

ேதர்வு

கல்வ

முைறைய

பய ற்ச

ெமாழிக்

தீர்மானங்கைள

கவனத்த ற்கு ெகாண்டு வந்தது.
லாகூர்

ெதாடர்பான

நவம்பர்

நாட்டின்

இேத ஆண்டில்

20-ஆம்

நாள்

அக ல

இந்த ய மாணவர் சம்ேமளனத்த ன் இரண்டாவது
மாநாடு நைடெபற்றது. இந்த ச றப்பு மாநாட்டுக்கு
இடதுசாரி மேனாபாவம் ெகாண்ட சரத் சந்த ர
ேபாஸ்

எனும்

காங்க ரஸ்

தைலவர்

தைலைம

வக த்தார்.
இந்த

மாநாட்டில்
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ப ரத ந த கள்

பங்ேகற்றனர்.

அவர்களில்

கணிசமானவர்கள்

ெபண்கள்

குற ப்ப டத்தக்கது.

இந்த

என்பது

மாநாட்டில்தான்

மாநாட்டுத் துவக்கநாளான நவம்பர் 20 அடுத்த
ஆண்டு

முதல்

நாளாக

அக ல

இந்த ய

கைடப்ப டிக்க

அற வ க்கப்பட்டது.

மாணவர்

ேவண்டுெமன்று

இந்த

மாநாட்டில்

நாராயணன்

பார்கவா

மீண்டும்

ெசயலாளராக

ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார்.

ப ேரம்
ெபாதுச்
இந்த

மாநாட்டில் தான் மாணவர்களுக்கான ேகாரிக்ைக
சாசனம்

சம்ேமளனத்த ன்

அைமப்புச்

ஆக யைவ உருவாக்கப்பட்டது.
ஜனவரி

மாதம்

1938ஆம் ஆண்டு

சம்ேமளனத்த ன்

மாநாடு நைடெபற்றது.
மாகாணங்களிலிருந்து

சட்டம்

மூன்றாவது

இந்த மாநாட்டில் 11
200க்கும்

ேமற்பட்ட

ப ரத ந த கள் கலந்து ெகாண்டனர்.

இவ்வாறு

ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் அக ல இந்த ய மாணவர்
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சம்ேமளனத்த ன்

மாநாடுகளில்

மாணவப்

ப ரத ந த களின் பங்ேகற்பு அத கரித்த வண்ணம்
இருந்தது.
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53. நாடு முழுவதும் பரவ
ஆரம்பித்த சம்ேமளனம்
- ப.முருகன்
-மார்ச் 21, 2020
அக ல இந்த ய மாணவர் சம்ேமளனம் 1936ல்
துவங்கப்பட்டேபாது,

நாடு

முழுவதுமிருந்து

936 ப ரத ந த கள் கலந்து ெகாண்டனர்.

இந்த

மாநாட்டில் சம்ேமளனத்த ன் தைலவராக சத்யபால்
டாங், ெபாதுச்ெசயலாளராக ப ேரம் நாராயணன்
பார்கவா

ஆக ேயார்

ேதர்வு

ெசய்யப்பட்டனர்.

இந்த மாநாட்டில் ஜவஹர்லால் ேநருவும், முகமது
அலி

ஜின்னாவும்

முக்க யத்துவம்
அலி

ஜின்னா
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ப ரத ந த களுடன் எடுத்துக் ெகாண்ட புைகப்படமும்
அந்தக் காலத்த ல் ப ரபலமாக ேபசப்பட்டது. இந்த
மாநாடு இரண்டு நாள் லக்ேனா நகரின் கங்கா
ப ரசாத் ெமேமாரியல் ஹாலில் நைடெபற்றது.
சம்ேமளனத்த ன்
சமாதானம்,

முழக்கமாக

முன்ேனற்றம்

அற வ க்கப்பட்டது.
நைடெபற்ற
படிப்ேபாம்,

ஆக யைவ

1958ஆம்

ேதச ய

ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படும்

மாநாட்டில்

என்ற

முழக்கம்

வைர

சம்ேமளனத்த ன்

இருந்தது.

ஆண்டு

ச றப்பு

ேபாராடுேவாம்

முழக்கேம

சுதந்த ரம்,

மாநாடு

முந்ைதய
முழக்கமாக

முடிவைடந்த

ப ன்னர்

நகரங்களிலும்

உள்ள

நாட்டின்

பல்ேவறு

கல்வ

ந ைலயங்களில்

சம்ேமளனத்த ன்

க ைளகைள உருவாக்கும் பணிய ல் தைலவர்கள்
தீவ ரமாக ஈடுபட்டிருந்தனர்.
ெபரும்பாலான
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சம்ேமளனத்த ன்

க ைள

அைமப்புகள்

உருவாக்கப்பட்டன.
அைதெயாட்டி இந்தக் காலத்த ல் ெசன்ைன
மாகாணத்த லும்

சம்ேமளனத்த ன்

க ைள

அைமப்புகைள உருவாக்குவதற்கான முயற்ச கள்
நைடெபற்றன. அதன்வ ைளவாக முதல் அைமப்பு
மாநாடு நடந்த அேத 1936ஆம் ஆண்டில் ெசன்ைன
மாணவர் சங்கம் (எம்.எஸ்.ஓ) உருவானது. அத ல்
ெசன்ைன மருத்துவக் கல்லூரி,
ெபாற ய யல்

கல்லூரி

சட்டக்கல்லூரி,

ஆக யவற்ற ல்

பய ன்ற

மாணவர்கள் தீவ ரமாக பங்ேகற்றனர். ெசன்ைன
மருத்துவக்

கல்லூரிய ல்

பய ன்ற

ப ன்னாளில்

ப ரபலமான மருத்துவர்களான ப .ேக.ஆர். வாரியர்,
ப .சுந்தரய்யாவ ன்
ெரட்டி,

சேகாதரர்

கமலாம்மாள்,

கமலா

ராமச்சந்த ர
ராமக ருஷ்ணன்

உள்ளிட்ேடார் முக்க யமானவர்கள்.
அண்ணாமைல
www.Kaniyam.com

பல்கைலக்கழகமும்
595

அதுேபால
மதுைர

FreeTamilEbooks.com

மாநகரின்

அெமரிக்கன்

கல்லூரியும்

சம்ேமளனத்த ன்

மாணவர்

முக்க யத்தளங்களாய்

வ ளங்க ன. அண்ணாமைல பல்கைலக்கழகத்த ல்
த ருவனந்தபுரத்ைதச் ேசர்ந்த சுப்ப ரமணிய சர்மா
தான் முதல் கம்யூனிஸ்ட்.
மாணவர்

சம்ேமளனமும்

அவர் தான் அங்கு
கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச யும்

உருவாவத ல் முக்க யப் பங்கு வக த்தவர்.
1938ஆம்

ஆண்டில்

அண்ணாமைல

பல்கைலக்கழகத்த ல்

பய ன்ற

முக்க யமானவர்கள்

ேக.முத்ைதயா,

எஸ்.ராமக ருஷ்ணன்,
த ரவ யம்
தைலைமச்

ெசயலாளர்),

கம்யூனிஸ்ட்

தமிழ்நாடு

ேக.முத்ைதயா

அரசு

அ.ச.ஞானசம்பந்தம்

அங்கு
கட்ச க்

டாக்டர்

பாலதண்டாயுதம்,

(ப ன்னாளில்

ஆக ேயார்.

மாணவர்களில்

அைமக்கப்பட்ட

க ைளய ன்

ெசயல்பட்டார்.

ெசயலாளராக
மாணவர்

சம்ேமளனம்

அைமக்கப்பட்டைதயடுத்து
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நாட்டு

வ டுதைலக்காகவும்

கல்வ க்காகவும்

மாணவர்களின்

நாெடங்கும்

ேபாராட்டங்கள்

ெபருமளவ ல் ெவடித்தன. இந்தப் ேபாராட்டத்த ன்
ஒரு பகுத யாக 1937ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம்
வங்காளத்த ல் நடந்த மாணவர்கள் ேபரணிய ல்
கலந்து ெகாண்டவர்கள் மீது காவல்துைறய னர்
காட்டுமிராண்டித்தனமான

தாக்குதைலத்

ெதாடுத்தனர். இத ல் ஏராளமான மாணவர்களுக்கு
காயம்

ஏற்பட்டது.

காவல்துைறய ன்

இந்த

ெசயைலக் கண்டித்து ெசன்ைனய ல் பள்ளி மற்றும்
கல்லூரி மாணவர்கள் ெபருந்த ரளாக பங்ேகற்ற
மாெபரும் ெபாதுக்கூட்டம் நைடெபற்றது.
அதன்

ெதாடர்ச்ச யாக,

உருவாக்கப்பட்ட

ெவளிநாட்டில்

குற ப்பாக

இங்க லாந்து

மற்றும் அயர்லாந்த ல் இருந்த இந்த ய மாணவர்
அைமப்ப ன் ெசயலாளராக ெசயல்பட்ட ேமாகன்
குமார

மங்கலம்
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தந்தார்.

அவர் இந்த யாவ ன் பல்ேவறு முக்க ய

நகரங்களில் சம்ேமளனத்த ன் சார்ப ல் நைடெபற்ற
ந கழ்ச்ச களில் உைரயாற்ற னார்.
1938ஆம்

ஆண்டு

சம்ேமளனத்த ன்

அக ல

இைதயடுத்து

இந்த ய

மூன்றாவது

மாநாடு

மாணவர்
ஜனவரி

1, 2, 3 ேதத களில் ெசன்ைனய ல் நைடெபற்றது.
இந்த மாநாட்டிற்கு சுபாஷ் சந்த ர ேபாஸ் தைலைம
தாங்குவதாக அற வ க்கப்பட்டிருந்தது.
அவர்

ெவளிநாடு

கவ க்குய ல்

ெசன்ற ருந்த

சேராஜினி

ஆனால்

காரணத்தால்

நாயுடு

மாநாட்டுக்கு

தைலைம தாங்கும்படி அைழக்கப்பட்டார். ஆனால்
அவேரா

தைலைம

தாங்க

மறுத்துவ ட்டார்.

இந்ந ைலய ல்

சம்ேமளனத்த ன்

பைழய

ந ர்வாகக்குழு

மாந லக்குழுக்கைள

கலந்து

ஆேலாச க்காமல்

தைலைம

ஏற்பதற்கு

மினு

மசானிைய ேதர்வு ெசய்தது.
மாநாடு
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நைடெபற்றது.

ப ன்னர் புத ய ந ர்வாக கைள

ேதர்வு ெசய்வத ல் ேமாதல் ஏற்பட்டது. மசானியும்
அவரது

சீடரான

நாராயணன்
அத க

ெபாதுச்

ெசயலாளர்

பார்கவாவும்

அளவ ல்

ப ேரம்

கம்யூனிஸ்ட்டுகள்

ந ர்வாகக்குழுவ ற்கு

வராமல்

தடுக்கும் முயற்ச ய ல் அடாவடியாக ெசயல்பட்டனர்.
அத்துடன்

ேபாலியான

மாநாட்ைட

அத்துடன்

ெவளிேயற னார்.

ெகாண்ட

நூறு

மசானி

மாநாட்டிலிருந்தும்
மாநாட்டில்

ப ரத ந த களில்

மட்டுேம அவருடன் ெசன்றனர்.
சர்ேவாத்தம

ெசால்லி

கைலத்துவ ட்டதாக

அற வ த்தார்.
அவர்

காரணத்ைதச்

ெஷட்டி

என்பவர்

20

கலந்து
ேபர்

அதன்ப ன்னர்
மாநாட்டிற்கு

தைலைம தாங்க னார். மசானிையயும் அவருடன்
ெவளிேயற யவர்கைளயும்

கண்டித்து

மாநாடு

ஏகமனதாக தீர்மானம் ந ைறேவற்ற யது.
மாணவர்களின்
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உரிைமகள்;

கல்வ த்

ேவண்டிய

அவச யம்;

அகற்றும்

ேதைவ

மாநாட்டில்
அத்துடன்

த ட்டத்ைத

சீர்த ருத்த

எழுத்தற யாைமைய
ஆக யைவ

தீர்மானம்

குற த்து

ந ைறேவற்றப்பட்டது.

மாநாட்டில்

ரகச ய

ேபாலீசார்

பங்ேகற்ற ருந்தைத

கண்டித்தது;

அவர்கள்

உடேன

ேவண்டுெமன்று

ெவளிேயற

உத்தரவ ட்டது.
அைமப்புகள்
கண்டித்தும்

சம்ேமளனத்த ன்

மாநாடு
பல்ேவறு

சட்டவ ேராதமாக்கப்பட்டைதக்
தனிப்பட்ட

தைடவ த க்கப்பட்டைதக்

நபர்கள்

கண்டித்தும்

மீது

மாநாட்டில்

தீர்மானம் ந ைறேவற்றப்பட்டன.
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54. ெபாங்கிெயழுந்த
மாணவர்கள்
- ப.முருகன்
-மார்ச் 22, 2020
1938ஆம்
முழுவதும்

ஆண்டு

1942

மாணவர்களின்

தீவ ரமாக
மிகப்ெபரும்

மாணவர்கள்

ேபாராட்டத்த ல்
ஒரு

நாடு

தமிழகத்த ல்

பல்கைல.

காரணமாக

வைர

ேபாராட்டங்கள்

நைடெபற்றன.

அண்ணாமைலப்
அதற்குக்

முதல்

ஈடுபட்டனர்.

அரச யல்

சம்பவம்

அைமந்துவ ட்டது. ப ரிட்டிஷ் ஏகாத பத்த ய எத ர்ப்பு,
வ டுதைலப்
காலனி
என

ேபாராட்டங்களில்

நாட்டு

மாணவர்கள்
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மக்களுக்கு

ஒருைமப்பாடு

தங்களது

உணர்வுகைள
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ெவளிப்படுத்த ய காலமது.
மக்களால்

ஸ்ெபய ன் நாட்டில்

ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட

ெவகுமக்கள்

முன்னணி (Popular Front)யின் அரசுக்கு எத ராக
அந்நாட்டின் ராணுவ தளபத

ப ராங்ேகா ெசய்த

சத யால் உள்நாட்டுப் ேபார் மூண்டது.
எத ர்த்து

நைடெபற்ற

ேபாராட்டத்த ல்

அைத
உலக ன்

பல நாடுகளிலும் இருந்து ெசன்ற கம்யூனிஸ்ட்
ெதாண்டர்கள் பங்ேகற்றார்கள்.

இைதயடுத்து

உலகம் முழுவதுமிருந்து முற்ேபாக்காளர்கள் ந த
வசூல் ெசய்து ெவகுமக்கள் முன்னணிக்கு அனுப்ப
ைவத்தனர்.
அதன்

ஒரு

பகுத யாக

அண்ணாமைல

பல்கைலக்கழகத்த லும் பால தண்டாயுதம்(பாலன்)
உள்ளிட்ட

மாணவர்கள்

முன்னின்று

நத

வசூல் ெசய்தனர்.

அைத ைவத்த ருந்த ஒரு

மாணவர்

ெசய்துவ ட்டார்.

அவைர

ைகயாடல்

கண்டித்ததால்
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துைணேவந்தர்
அந்த

சீனிவாச

மாணவர்

அதனால்
ெவளிய ல்

புகார்

ெசய்துவ ட்டார்.

வ சாரைணக்குள்ளான
வந்ததும்

மாணவைர
இைதக்

சாஸ்த ரியாரிடம்

எத ர்ப்பட்ட

ேகாபத்தால்
காரணமாக

பாலன்
அந்த

அடித்துவ ட்டார்.

ைவத்து

பாலைன

பல்கைல.ய லிருந்ேத நீக்க வ ட்டார்.

அத்துடன்

ேக.சுப்ரமணியம், ேக.கேணசன், ஆர்.சாம்பச வம்,
எம்.ஏ.அய்யாசாமி,

என்.எம்.வ ேவகானந்தம்

ஆக ேயாைர தற்காலிகமாக நீக்கம் ெசய்துவ ட்டார்.
இதனால் மாணவர்கள் வகுப்ைபப் புறக்கணித்து
ேபாராட்டத்த ல் ஈடுபட்டனர். ஆனால் காவல்துைற
பாலைன ைகது ெசய்தது.
காவல்ந ைலயம்

வைர

இைதக் கண்டித்து
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மாணவர்கள்

முழக்கங்கள் எழுப்ப யபடிேய ெசன்றனர். அடுத்த
நாள் பாலன் ஜாமீனில் ெவளிவந்தார்.
துைணேவந்தர்,
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வ டுமுைற

அற வ த்துவ ட்டார்.

பல்கைல.

வளாகத்ைத

அத்துடன்

காவல்துைறய டம்

ஒப்பைடத்தும்வ ட்டார். அதுமட்டுமின்ற தண்ணீர்,
மின்சாரம் ஆக யவற்ைறயும் துண்டித்துவ ட்டனர்.
ஆய னும்

மாணவர்கள்

ேபாராட்டத்த ல் ஈடுபட்டனர்.
மாணவர்கள்

பாலன்

நடவடிக்ைகைய

நூற்றுக்கணக்கான

மற்றும்

மனு

அவர்கள்

அைனவைரயும்

நடவடிக்ைக

நீக்கம்

ஐவர்

ைகவ ட

ேகாரிக்ைக
தற்காலிக

ெதாடர்ந்து
மீதான

ேவண்டுெமன

ெகாடுத்தனர்.

ஆனால்

துைணேவந்தர்

ெசய்துவ ட்டார்.

இன்ைறய

பாஜக

இந்த

ஆட்ச ய ல்

சல

துைணேவந்தர்களின் நடவடிக்ைகைய ஒத்ததாக
அைமந்த ருக்க றதல்லவா? என்றாலும் ெதாடர்ந்து
மாணவர்கள் ேபாராட்டம் நடத்த னர்.
மற்றும்

ெதன்னார்க்காடு

தைலவர்கள்

மாவட்ட

மாணவர்களின்
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ஆதரவு

அளித்தனர்.

இந்ந ைலய ல்

ேவறு

வழிய ன்ற மற்ற மாணவர்கள் மீதான தற்காலிக
நீக்கத்ைத

த ரும்பப்

துைணேவந்தர்.
மீண்டும்

ெபற்றுக்

ெகாண்டார்

ஆனாலும் பாலதண்டாயுதத்ைத

ேசர்த்துக்

ெகாள்ள

மறுத்துவ ட்டார்.

ஆய னும் தான் ஒருவருக்காக மற்றவர்களது படிப்பு
ெகட்டுவ டக்கூடாது என்பதால் பாலதண்டாயுதம்
ேவறுவழிய ன்ற
ஏற்றுக்

துைணேவந்தரின் நடவடிக்ைக

ெகாண்டார்.

பல்கைலக்கழக

அண்ணாமைல

மாணவர்களின்

ெவற்ற ெபறவ ல்ைல
இதர

பகுத

எனினும்

ேபாராட்டம்
தமிழகத்த ன்

மாணவர்களிைடேய

ெபரும்

தாக்கத்ைத ஏற்படுத்த யது. அத்துடன் மாணவர்கள்
மத்த ய ல்

கம்யூனிஸ்ட்

கருத்துக்கள்

பரவலாக

அற முகமாவதற்கு வாய்ப்பாக அைமந்தது.
ெசன்ைன, த ருச்ச நகரங்களில் மட்டுமின்ற
மதுைரய லும் ெபரும் தாக்கத்ைத ஏற்படுத்த யது
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அண்ணாமைல
இதனால்

பல்கைலக்கழகப்

ஏற்ெகனேவ

ேபாராட்டம்.

தமிழகத்த ன்

அரச யல்

ைமயமாக வ ளங்க ய மதுைர மாநகரில் சுதந்த ரப்
ேபாராட்ட இயக்கத்துக்கு கல்லூரி மாணவர்கைள
ஈர்ப்பதற்கான

சந்தர்ப்பமாக

அைமந்துவ ட்டது.

இைதயடுத்து அெமரிக்கன் கல்லூரிய ல் பய ன்ற
பூவண்ணன்,

என்.சங்கரய்யா,

ச வகங்ைக

ராஜலிங்கம்,

ரங்கசாமி,

ராமச்சந்த ரன்,

நாராயணசாமி ஆக ேயார் மாணவர் இயக்கத்ைத
கட்டுவதற்கு தீவ ரமாக ெசயல்பட்டனர்.

ச றந்த

ேபச்சாளராக வ ளங்க ய சங்கரய்யா அெமரிக்கன்
கல்லூரி

மாணவர்

தமிழ்க்கழகம்

சங்கம்,

பரிேமலழகர்

ேபான்றவற்ற ன்

இைணச்

ெசயலாளராக ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டிருந்தார் என்பது
குற ப்ப டத்தக்கது.
கல்லூரி

இவரது

முன்முயற்ச யால்

வளாகத்த ல்

அணித ரட்டுவது
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நைடெபற்றது.
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மாணவர்

சங்கத்

தைலவராக

ேமாகன் குமாரமங்கலம்,
வரப்பட்டார்.

வ ளங்க ய

மதுைரக்கு அைழத்து

வ க்ேடாரியா எட்வர்டு அரங்க ல்

நைடெபற்ற மாநாட்டில் ேமாகன் குமாரமங்கலமும்
சங்கரய்யாவும்

உைரயாற்ற னர்.

மாநாட்டிேலேய

மதுைர

உருவாக்கப்பட்டது.

அந்த

மாணவர்
அதன்

சங்கம்

ெசயலாளராக

சங்கரய்யா ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார்.
தமிழகத்த ல் மாணவர் இயக்கம், காங்க ரஸ்
ேசாசலிஸ்ட் கட்ச , காங்க ரஸ் கட்ச ஆக யவற்றுடன்
ெநருக்கமான
வந்தது.
காமராஜர்,

ெதாடர்புகைள

பராமரித்து

அதனால்

காங்க ரஸ்

தைலவர்

காங்க ரஸ்

ேசாசலிஸ்ட்

தைலவர்

முத்துராமலிங்கத் ேதவர், சச வர்ண ேதவர் மற்றும்
கம்யூனிஸ்ட்

தைலவர்களும்

அடிக்கடி

மதுைர

வந்து பல்ேவறு ந கழ்ச்ச களில் கலந்து ெகாள்ள
ைவக்கப்பட்டனர்.
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ேசாசலிஸ்ட் கட்ச ைய பலப்படுத்த க் ெகாண்ேட
மாணவர்கைள

கம்யூனிஸ்ட்

இயக்கத்த ற்கு

ெகாண்டுவந்த

ஏ.ேக.ேகாபாலன்,

சுப்ப ரமணிய

சர்மா, ேக.முத்ைதயா ேபான்றவர்கள் மதுைரக்கு
அடிக்கடி வந்தார்கள்.

இைதயடுத்து மதுைரய ல்

காங்க ரஸ் ேசாசலிஸ்ட் தைலவராக வ ளங்க ய
ஏ.ெசல்ைலயா,
எஸ்.குருசாமி
மாணவர்

எஸ்.ராமநாதன்,

ேக.ப .ஜானக ,

ேபான்றவர்களுைடய

சங்கத்த ற்கு

ஏற்பட்டது.

ெதாடர்பும்
அதன்

மூலம் மாணவர் இயக்கம் மாவட்டத்த ன் இதர
பகுத களுக்கும்
உத்தமபாைளயம்

பரவலானது.

த ண்டுக்கல்,

ேபான்ற

நகரங்களிலும்

மாணவர் சங்கத்ைத துவக்குவதற்கு சங்கரய்யா
ெபரும் முயற்ச ய ல் ஈடுபட்டார். அதன் வ ைளவாக
உத்தமபாைளயம் மாணவர் சங்கம் உருவானது.
அத ல்
உேசன்

ஜமால்
மீர்,

ெமாய்தீன்,

ஏ.அப்துல்

www.Kaniyam.com

குலாம்

வகாப்,

609

ெமாய்தீன்,

எஸ்.ப .முகமது

FreeTamilEbooks.com

உள்பட

ஏராளமாேனார்

த ண்டுக்கல்லில்

கலந்து

ேக.டி.

அரசு,

ெகாண்டனர்.
ச .ப .ராஜன்

உள்ளிட்ேடாைரக் ெகாண்ட த ண்டுக்கல் மாணவர்
சம்ேமளனம் துவக்கப்பட்டது.
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55. ேபாராட்டப் ெபருெவளியில்
பீடு நைடேபாட்ட மாணவர்
சம்ேமளனம்
- ப.முருகன்
-மார்ச் 24, 2020
இன்று குடியுரிைம த ருத்தச் சட்டம்,
குடிமக்கள்

பத ேவடு,

ேதச ய

ேதச ய

மக்கள்ெதாைக

பத ேவடு ஆக யவற்றுக்கு எத ராக மாணவர்கள்
நாடு முழுவதும் ேபாராடிக் ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
அதுேபாலத்தான்
மக்கைளப்

ப ரிட்டிஷ்

பாத க்கும்

ஆட்ச க்காலத்த லும்
த ட்டங்களுக்கும்

சட்டங்களுக்கும் எத ராக குரல் ெகாடுத்தார்கள்.
ெகாந்தளித்தார்கள்.
www.Kaniyam.com

ேபாராடினார்கள்.
611

FreeTamilEbooks.com

…

www.Kaniyam.com

612

FreeTamilEbooks.com

இப்ேபாது ெசால்வைதப் ேபாலேவ அப்ேபாதும்
மாணவர்களுக்கு எதற்கு அரச யல்?
படிப்பைத

மட்டும்

என்றார்கள்.
கல்வ

கவனித்தால்

ஆனாலும்

நலன்களுக்காக

நலன்களுக்காகவும்,
மாணவர்கள்
இப்ேபாதும்

அவர்கள்
ேபாதும்

கூட

தங்களது

மட்டுமின்ற

சமூக

நாட்டு நலன்களுக்காகவும்

ேபாராடத்தான்

ெசய்தார்கள்.

ெதாடர்ந்து

ேபாராடேவ

ெசய்க றவர்கள்; ஏெனனில் அது அவர்களுக்கும்
மக்களுக்கும் ெபாதுவானதாகும்.
மாணவர்களுக்கு

அரச யல்

என்று

ெசால்பவர்களுக்கு

லாலா

லஜபத ராய்

எத ர்ப்ைபத்

அக ல இந்த ய மாணவர்

மாநாட்டில்

ேபசும்ேபாது,

1920களிேலேய

கடும்

ெதரிவ த்த ருக்க றார்.
காங்க ரஸ்

ேதைவய ல்ைல

தைலைம

“மாணவர்கள்

வக த்துப்
அரச யலில்

ஈடுபடக்கூடாது என்று நம்புவர்களில் ஒருவனாக
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நான் இல்ைல.

அது ஒருமிக முட்டாள்தனமான

ேகாட்பாடு என்று நான் ந ைனக்க ேறன்.

ேமலும்

அது சாத்த யமில்லாதது என்றும் ந ைனக்க ேறன்.
அது

ெதளிவற்ற

மட்டுமல்ல,

மூைளகளின்

உருவாக்கம்

ேநர்ைமயற்ற

உருவாக்கம்

என்றும்

மூைளகளின்

கருதுக ேறன்”

என்று

கூற னார்.

மாணவர்கள் அரச யலுக்கு வந்தால்

தங்களின்

ஏகேபாக

ஆத க்கம்

தகர்ந்துவ டும்.

அரச யைல நன்கு புரிந்து ெகாள்வார்கள்.
மக்களுக்கு கற்றுக் ெகாடுப்பார்கள்.
எத ராக

மக்கைளத்

அவர்கள்

ந ைனக்க றார்கள்.

அைத
என்று

தங்களுக்கு

த ரட்டுவார்கள்

லஜபத ராய்

என்று

அதனாேலேய

ேநர்ைமயற்றவர்களின்
லாலா

அைத

உருவாக்கம்

கூற ய ருக்க றார்.

அத்தைகயவர்கள் இன்று அத கமாக

இருக்கும்

சூழலில் அரச யலில் மாணவர்கள் பங்ேகற்பது
ேமலும் ேமலும் முக்க யமானதாக றது. இன்ைறய
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ஆட்ச யாளர்கள்

மக்கைளப்

ந ைனப்பைதப்

ேபாலேவ

ப ரித்தாள

அன்ைறய

ப ரிட்டிஷ்

ஏகாத பத்த ய ஆட்ச யாளர்களும் ந ைனத்தார்கள்.
ஆனால் மாணவர்கள் அஞ்சவ ல்ைல.

தீவ ரமாக

ேபாராடினார்கள்.’
உலகளவ ல்

பாச ச

ஹ ட்லரின்

ஆத க்கெவற யும் இனெவற யும் நாடு ப டிக்கும்
ேபாரில்

ெகாண்டு

அன்ைறய

மாணவர்

கம்யூனிஸ்ட்டுகள்
மட்டுமின்ற

மற்றும்

வ டுதைலக்காக

ேபாைர

ெசய்ய

எத ர்த்துப்,

ேவண்டியதாய ற்று.

மாணவர்களின்

ேபாராட்டங்களிலும்

அதனால்

இயக்கம்

நாட்டு

உலகப்

ப ரச்சாரம்
அத்துடன்

ேபாய்வ ட்டது.

உரிைமக்கான

ஈடுபடுவது

அவச யமானது.

அத்துடன் மாணவர் சம்ேமளனத்த ன் க ைளகைள
நாட்டின் அைனத்து நகரங்களிலும் உருவாக்குவது
மிகுந்த

முக்க யத்துவம்
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கடினமானதாகவும்
காலத்த ல்

ேபார்

இருந்தது.
எத ர்ப்புப்

கம்யூனிஸ்ட்டுகள்,

இந்தக்

ப ரச்சாரம்

ெசய்த

காங்க ரஸ் ேசாசலிஸ்ட்டுகள்,

காங்க ரஸ்காரர்கள் ப ரிட்டிஷ் ஆட்ச யாளர்களால்
ைகது ெசய்யப்பட்டார்கள்.

மாணவர்களாய ருந்த

கம்யூனிஸ்ட்டுகளான
என்.சங்கரய்யா,

பாலதண்டாயுதம்,
மீனாட்ச

ேபான்றவர்கள்

பாதுகாப்புச் சட்டப்படி ைகது ெசய்யப்பட்டனர்.
அக ல
தமிழ்நாடு

இந்த ய

முழுவதும்

என்.சங்கரய்யா
ஏெனனில்
மாணவர்

மாணவர்

பரவலாக்கும்

தீவ ரமாக

முன்பு

சம்ேமளனத்ைத
ஈடுபட்டிருந்தார்.

ெசன்ைன

சம்ேமளனமாக

பணிய ல்

இருந்த

மாகாண
பரந்த

அைமப்பு, ேசலம் நகரில் நைடெபற்ற மாநாட்டில்
தமிழ்நாட்டுக்கு

என

சம்ேமளனத்ைத

உருவாக்க யது.

ெபாதுச்

தமிழ்நாடு

ெசயலாளராக
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ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டிருந்தார்.
த ருெநல்ேவலிய ல்
நடந்து
ஜான்

மாணவர்களின்

ெகாண்டிருந்த

அங்கு ெசன்றார்.
கல்லூரி,

இந்ந ைலய ல்
ேபாது

ேபாராட்டம்
சங்கரய்யா

இந்துக் கல்லூரி, ெசய ண்ட்
ெசய ண்ட்

ேசவ யர்

கல்லூரி

மாணவர்கள் அணி த ரண்டு ெபரும் க ளர்ச்ச ய ல்
ஈடுபட்டிருந்தனர்.

நகரில்

ப றப்ப க்கப்பட்டிருந்தது.

144

தைடயுத்தரவு

ஆய னும் மாணவர்கள்

அைமத யான முைறய ல் ஊர்வலமாகச் ெசன்று
மாவட்ட ஆட்ச யைர சந்த த்துப் ேபசுவது என்று
முடிெவடுக்கப்பட்டது. அதன்படி ஊர்வலம் நடந்தது.
ஆனால்

ஆட்ச யர்

அலுவலகத்ைத

ெநருங்கும்

சமயத்த ல் காவல்துைறய னர் தடியடி நடத்த னர்.
சங்கரய்யா உள்பட மாணவர்கள் பலரும் பலத்த
தாக்குதலுக்கு உள்ளாய னர். பல மாணவர்களின்
மண்ைட உைடந்தது.

சங்கரய்யாவும் பலமான

குண்டாந்தடி தாக்குதலுக்குள்ளானார்.
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கண்டித்து

மாவட்டம்

முழுவதும்

கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டன.
அக்ேடாபர்

மாதத்த ல்

கண்டனக்

இைதயடுத்து 1942

பாதுகாப்புச்

சட்டப்படி

சங்கரய்யா ைகது ெசய்யப்பட்டு ேவலூர் ச ைறய ல்
அைடக்கப்பட்டார்.
இந்தக்
யுத்தம்

காலத்த ல்

காரணமாக

இரண்டாம்

நாட்டில்

அரச யல்

உலக
சூழல்

மாற ய ருந்தது. இது மாணவர் சம்ேமளனத்துக்கு
ச ரமமானதாக இருந்தது.
நாடு

மீது

ஹ ட்லரின்

ெதாடுத்தைதயடுத்து

ஏெனனில் ேசாவ யத்

பைடகள்

அந்த

தாக்குதைலத்

யுத்தத்ைத

‘மக்கள்

யுத்தம்’ என்று கம்யூனிஸ்ட்டுகள் குற ப்ப ட்டனர்.
ேசாவ யத்

நாட்ைடயும்

ெதாழிலாளி

வர்க்க

அரைசயும் பாட்டாளி மக்களின் நலன்கைளயும்
பாதுகாக்கவும்

உலகளவ ல்

நைடெபறும்

வ டுதைலப் ேபாராட்டங்களின் ெவற்ற க்காகவும்
கம்யூனிஸ்ட்டுகள் குரல் எழுப்ப னார்கள்.
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இந்தச்

சமயத்த ல்

ப ரான்ஸ்,

ேசாவ யத்த ன்

அணிய ல்
இந்த

ப ரிட்டன்
ேநச

இருந்ததால்,

அணிைய

மற்றும்
நாடுகள்

இந்த ய

ஆதரிக்க

மக்கள்

ேவண்டும்

எனக்

கூற யதால் கம்யூனிஸ்ட்டுகள் பழிச்ெசால்லுக்கு
உள்ளாக்கப்பட்டனர்.
ெவள்ைளயேன
அைறகூவல்
என்றும்

ெவளிேயறு

வ டுத்தது.
மீது

ஆய னும்

ெவள்ைளயேன

கட்ச

ேபாராட்டத்துக்கு

அத்துடன்

ஏகாத பத்த ய

கம்யூனிஸ்ட்டுகள்
வீச னர்.

காங்க ரஸ்

துேராக

தாசர்கள்

என்றும்

அவதூறுகைள

அள்ளி

1942

ெவளிேயறு

ஆகஸ்டில்

நடந்த

ேபாராட்டத்த ற்கு

தைலைம தாங்க ய ெஹமு கலானி எனும் ச ந்து
பகுத , மாணவர் சம்ேமளன தைலவர் ப ரிட்டிஷ்
ராணுவத்தால் ைகது ெசய்யப்பட்டார்.

1943ல்

ெபாதுமக்கள் முன்னிைலய ல் தூக்க லிடப்பட்டார்.
அப்ேபாது அவருக்கு வயது 16 தான்.
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சுதந்த ரப்

ேபாராட்டத்த ல்

தைலவர்

கனக்லதா

ஈடுபட்ட

பருவா

சம்ேமளன

ப ரிட்டிஷாரின்

துப்பாக்க க் குண்டுக்குப் பலியாக த யாக யானார்.
இத்தைகய கடும் ெநருக்கடிகளுக்கு மத்த ய லும்
ேசாதைனகளுக்கு

இைடய லும்

அக ல

இந்த ய

மாணவர் சம்ேமளனம், சுதந்த ரம் - சமாதானம் முன்ேனற்றம் எனும் தனது பதாைகைய உயர்த்த ப்
ப டித்த படிேய நைடேபாட்டது.
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56.

கல்விச் ேசைவயில்
மட்டுமின்றி மக்கள்
ேசைவயிலும்…
- ப.முருகன்
-மார்ச் 25, 2020

அக ல

இந்த ய

மாணவர்

சம்ேமளனம்

தன்னுைடய ெசயல்பாடுகைள தீவ ரப்படுத்த யது.
அத்துடன்

மாணவர்களின்

ேபாராட்டங்களிலும்

உரிைமகளுக்கான

ஈடுபட்டது.

தமிழ்நாடு

மாணவர் சம்ேமளனம் அதன் ெபாதுச் ெசயலாளர்
என்.சங்கரய்யா தைலைமய ல் மாந லம் முழுவதும்
அைமப்புகைள ஏற்படுத்துவதற்கான பணிகளிலும்
தீவ ர கவனம் ெசலுத்த யது.

அத்துடன் பல்ேவறு
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ேபாராட்டங்கைளயும் நடத்த யது.
இந்தக்
ேஜாசப்

காலத்த ல்
கல்லூரிய ல்

உறுப்ப னர்

த ருச்ச

ெசய ண்ட்

மாணவர்

சம்ேமளன

ஒருவைர

கல்லூரிய லிருந்து

ந ர்வாகம் வ லக்க வ ட்டது. இைத எத ர்த்தும் அந்த
மாணவைர
கல்லூரி

மீண்டும்

ேசர்க்க

மாணவர்கள்

ஒட்டுெமாத்தமாகப்

வலியுறுத்த யும்
ஒற்றுைமயாக,

ேபாராட்டத்த ல்

ஈடுபட்டனர்.

இைத எத ர்பார்ககாத கல்லூரி ந ர்வாகம் தன்
ந ைலய லிருந்து ப ன்வாங்க யது.
மாணவைர

ஒேர

நாளில்

வ லக்கப்பட்ட

மீண்டும்

ேசர்த்துக்

ெகாண்டது.
இந்தச்

சமயத்த ல்

தான்

கல்லூரி

மாணவர்களின்

கலந்து

ெகாண்டு

ெநல்ைலய ல்
ேபாராட்டத்த ல்

தடியடிக்குள்ளானார்

சம்ேமளனத்த ன் ெபாதுச் ெசயலாளர் சங்கரய்யா.
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ப ன்னர்

மாணவர்களுக்காக

ஒன்ைற

சாத்தூர்

என்ற

ஊரில்

மாந லச்

பய ற்ச

அருக ல்

உள்ள

நடத்த னார்.

ெசயலாளர்

ச றுகுளம்

இத ல்

சபஐ

எம்ஆர்.ெவங்கட்ராமன்

ச றப்புைரயாற்ற னார்.

என்.சங்கரய்யா,

ப.மாணிக்கம்,
ெப.சீனிவாசன்

முகாம்

எஸ்.ராமக ருஷ்ணன்,
உள்பட

ஏராளமாேனார்

பங்ேகற்றனர்.
இந்த
ேபாது

முகாம்
ேபாலீசார்

நடந்து

ெகாண்டிருந்த

ெப.சீனிவாசைன

ைகது

ெசய்தனர். ப ன்னர் அவரும் ஆனந்த க ருஷ்ணன்
என்பவரும் அலிப்பூர் ச ைறக்கு அனுப்பப்பட்டனர்.
அதன்ப ன்னர்தான் என்.சங்கரய்யா பாதுகாப்புச்
சட்டப்படி ைகது ெசய்யப்பட்டு ேவலூர் ச ைறய ல்
அைடக்கப்பட்டார்.
வ டுதைலயான
கட்ச ய ன்

மதுைர
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ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார்.
ப ப்ரவரி

3,

4

தமிழ்நாடு

இைதயடுத்து

ேதத களில்

மாணவர்

நைடெபற்றது.
ெபாதுச்

த ருச்ச

மாநகரில்

சம்ேமளன

மாநாடு

அந்த மாநாட்டில் என்.சங்கரய்யா

ெசயலாளர்

வ லக னார்.
எஸ்.ராமக ருஷ்ணன்
எஸ்.ராமக ருஷ்ணன்
இந்த ய

1945

மாணவர்

ெபாறுப்ப லிருந்து

புத ய

ெசயலாளராக

ேதர்வு

ெசய்யப்பட்டார்.

ேசலம்

மாநகரில்

சம்ேமளனத்த ன்

அக ல
ெதன்

ப ராந்த ய மாநாட்ைட ச றப்பாக நடத்த ய ருந்தார்
என்பதும்
தனது

அவருடன்

பங்ைகச்

பார்வத

க ருஷ்ணனும்

ெசலுத்த ய ருந்தார்

என்பதும்

குற ப்ப டத்தக்கதாகும்.
இந்த
கலந்து
மாணவர்
ஆவர்.

மாநாட்டில்
ெகாண்டனர்.

300
அத ல்

இயக்கத்துக்குப்

ப ரத ந த கள்
200

ேபர்

புத யவர்கள்

இவர்களில் நூற்றுக்கும் ேமற்பட்ேடார்
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உயர்ந ைலப்பள்ளி
ப ரத ந த கள்

பலரும்

ெகாள்ைகைய
எல்லாம்

மாணவர்கள்.
ெவவ்ேவறு

உைடயவர்கள்.

ஒருங்க ைணத்து

பலப்படுத்த ,

ஒரு

அைமப்பாகத்

மாநாட்டுப்

கட்ச

அரச யல்
அவர்கைள

சம்ேமளனத்ைதப்

சார்பற்ற

த கழ்ந்தது.

ஜனநாயக

அதனால்

மற்ற

மாணவர் சங்கங்களுடன் இைணந்து ெசயல்பட
ேவண்டும்
வ டுத்தது.
ஒப்புக்

என்க ற

அைறகூவைல

மாநாடு

சம்ேமளனத்த ன் பரந்த த ட்டத்ைத

ெகாள்பவர்

எவரும்

சம்ேமளனத்த ல்

பணியாற்றலாம் என்றும் அேத ேநரத்த ல் கருத்து
மாறுபாடுகைள

ைகவ ட

ேவண்டியத ல்ைல;

அவர்களுக்கு தங்கள் கருத்துக்கைள ப ரச்சாரம்
ெசய்யவும்

உரிைமயுண்டு

என்றும்

மாநாடு

முக்க யமான ப ரகடனத்ைதயும் ெவளிய ட்டது.
அத்துடன்
உரிைமகளுக்காகவும்
www.Kaniyam.com

மாணவர்களின்
நாடு
626

தழுவ ய

கல்வ த்

FreeTamilEbooks.com

த ட்டத்துக்காகவும் பாடுபடுவெதன மாநாடு முடிவு
ெசய்தது.

பஞ்சத்த லும்

ெதாற்று

ேநாய லும்

பாத க்கப்பட்ட மக்களுக்கு ந வாரணம் அளிக்கும்
பணிய ல்

தம்ைம

ெகாள்வெதன்றும்

முழுைமயாக
மாநாடு

ஈடுபடுத்த க்
முடிெவடுத்தது.

ேமலும் பாச ச எத ர்ப்புப் ேபாரில் முழுைமயாகப்
பங்ெகடுக்கும் ேதச ய அரசாங்கத்ைத அைமக்கவும்
உய ருக்குய ரான ேநாக்கமாக ய வ டுதைலையப்
ெபறவும் காங்க ரஸ் - முஸ்லிம் லீக் ஒற்றுைமைய
உருவாக்கவும்

பாடுபடுவெதன

மாநாடு

உறுத

பூண்டது.
1942ஆம்

ஆண்டு

ஜூைலய ல்

இந்த ய

கம்யூனிஸ்ட் கட்ச சட்டப்பூர்வமாக்கப்பட்டது. இந்த
காலத்த ல் “காந்த

- ஜின்னா மீண்டும் கூடுக”

என்ற தைலப்ப ல் ப ரசுரம் ெவளிய ட்டது கட்ச .
லட்சக்கணக்க ல் அந்தப் ப ரசுரத்ைத மக்களிடம்
ெகாண்டு ெசன்று மாணவர் சம்ேமளனம் தீவ ரப்
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ப ரச்சாரத்த ல் ஈடுபட்டது.
நாட்டின்

ேதசபக்தர்கள்

உணர்வுக்கு
வடிவம்

அந்தச் சமயத்த ல்

மத்த ய ல்

மாணவர்

சம்ேமளனம்

ெகாடுத்தது.

கட்ச

மாணவர்கைளயும்

மக்கைளயும்

அணித ரட்டினர்.

இத்தைகய

மக்களின்
காந்த யும்
இதுகுற த்து

ஜின்னாவும்
கருத்துத்

தகுந்த

ேவறுபாடின்ற
மாணவர்கள்
சூழ்ந ைலயால்

உணர்வுகளுக்கு

மத ப்பளித்து

சந்த த்துப்
ெதரிவ த்த

தைலவர் ராஜாஜி “காந்த
மாணவர்

ஏற்பட்டிருந்த

ேபச னர்.
காங்க ரஸ்

- ஜின்னா சந்த ப்பு

சம்ேமளனத்த ன்

ப ரயாைசய ன்

பலன்” என்று பாராட்டினார் என்று எழுத்தாளர்
என்.ராமக ருஷ்ணன்

தனது

தமிழகத்த ல்

கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்த ன் ேதாற்றமும் வளர்ச்ச யும்
எனும் நூலில் ேமற்ெகாள் காட்டியுள்ளார்.
1942-43ஆம்
வங்கப்

பஞ்சம்

www.Kaniyam.com

ஆண்டுகளில்
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ஏற்பட்டதாகும்.
கடற்கைரேயார

வங்கம் மற்றும் ஒரிசா ேபான்ற
மாகாணங்களில்

ஜப்பானிய

வ மானங்களின் குண்டுவீச்சும் அந்தப் பைடகள்
எந்த ேநரமும் உட்புகலாம் என்ற ந ைலயும் ேசர்ந்து
வ வசாயத்ைத மிகவும் பாத த்துவ ட்டது. அதனால்
பாத க்கப்பட்ட மக்களுக்காக ந வாரண ந த வசூல்
தமிழகத்த ல் முழு ேவகத்த ல் நைடெபற்றது. கட்ச
சார்ப ல் நாடகங்கள் நடத்தப்பட்டன.
வங்கப் பஞ்சம் என்ற நாடகத்த ல் ேக.ப .ஜானக ,
எஸ்.குருசாமி,

ப .ராமமூர்த்த ,

என்.சங்கரய்யா,

ேக.பால தண்டாயுதம் ேபான்ற இளம் தைலவர்கள்
நடித்தனர்.

ஜானக ய ன்

ேசாகமான

ேகட்ேபாைர கண்கலங்க ைவக்கும்.

பாடல்

நாடகத்த ன்

முடிவ ல் ந த வசூல் நைடெபறும். அதுமட்டுமின்ற
மாணவர்

சம்ேமளனத்த ன்

மாணவர்கள்

குழு

சார்ப ல்

மருத்துவ

வங்கத்துக்கு

அனுப்ப

ைவக்கப்பட்டது.
www.Kaniyam.com
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தைலைமய ல் இ.பாலக ருஷ்ணன், கமலா மற்றும்
பல மருத்துவக் கல்லூரி மாணவர்கள் வங்கம்
ெசன்று மருத்துவ ேசைவய ல் ஈடுபட்டனர்.

www.Kaniyam.com
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மின்புத்தகங்கைளப் படிக்க உதவும் கருவ கள்:
மின்புத்தகங்கைளப்
ைகய ேலேய
கருவ கள்

படிப்பதற்ெகன்ேற

ைவத்துக்

தற்ேபாது

ெகாள்ளக்கூடிய

சந்ைதய ல்

பல

வந்துவ ட்டன.

Kindle, Nook, Android Tablets ேபான்றைவ இவற்ற ல்
ெபரும்பங்கு

வக க்க ன்றன.

கருவ களின்

மத ப்பு

இத்தைகய

தற்ேபாது

4000

6000 ரூபாய் வைர குைறந்துள்ளன.

முதல்
எனேவ

ெபரும்பான்ைமயான மக்கள் தற்ேபாது இதைன
வாங்க வருக ன்றனர்.
ஆங்க லத்த லுள்ள மின்புத்தகங்கள்:
ஆங்க லத்த ல்
மின்புத்தகங்கள்
ெபறுக ன்றன.
www.Kaniyam.com

லட்சக்கணக்கான
தற்ேபாது

க ைடக்கப்

அைவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3.
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ேபான்ற வடிவங்களில் இருப்பதால்,
ேமற்கூற ய

கருவ கைளக்

அவற்ைற

ெகாண்டு

நாம்

படித்துவ டலாம்.
தமிழிலுள்ள மின்புத்தகங்கள்:
தமிழில் சமீபத்த ய புத்தகங்கெளல்லாம் நமக்கு
மின்புத்தகங்களாக

க ைடக்கப்ெபறுவத ல்ைல.

ProjectMadurai.com

எனும்

குழு

தமிழில்

மின்புத்தகங்கைள

ெவளிய டுவதற்கான

ஒர்

உன்னத ேசைவய ல் ஈடுபட்டுள்ளது. இந்தக் குழு
இதுவைர வழங்க யுள்ள தமிழ் மின்புத்தகங்கள்
அைனத்தும் PublicDomain-ல் உள்ளன.

ஆனால்

இைவ மிகவும் பைழய புத்தகங்கள்.
சமீபத்த ய

புத்தகங்கள்

ஏதும்

இங்கு

க ைடக்கப்ெபறுவத ல்ைல.
சமீபத்த ய புத்தகங்கைள தமிழில் ெபறுவது
எப்படி?
www.Kaniyam.com
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அேமசான்

க ண்டில்

கருவ ய ல்

தமிழ்

ஆதரவு தந்த ப றகு, தமிழ் மின்னூல்கள் அங்ேக
வ ற்பைனக்குக்

க ைடக்க ன்றன.

ஆனால்

அவற்ைற நாம் பத வ றக்க இயலாது.

ேவறு

யாருக்கும் பக ர இயலாது.
சமீபகாலமாக
பத வர்களும்,
பற்ற ய

பல்ேவறு

எழுத்தாளர்களும்,

சமீபத்த ய

ந கழ்வுகைளப்

வ வரங்கைளத்

ெதாடங்க யுள்ளனர்.
வ ைளயாட்டு,
அரச யல்,
தகவல்

தமிழில்
அைவ

கலாச்சாரம்,

ெதாழில்நுட்பம்

இலக்க யம்,

உணவு,

புைகப்படக்கைல,

வணிகம்

ேபான்ற

எழுதத்
ச னிமா,
மற்றும்
பல்ேவறு

தைலப்புகளின் கீழ் அைமக ன்றன.
நாம் அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகச் ேசர்த்து
தமிழ் மின்புத்தகங்கைள உருவாக்க உள்ேளாம்.
அவ்வாறு

உருவாக்கப்பட்ட

www.Kaniyam.com
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Creative

Commons

எனும்

ெவளிய டப்படும்.
மூலம்

கீழ்

இவ்வாறு ெவளிய டுவதன்

அந்தப்

புத்தகத்ைத

ஆச ரியருக்கான

உரிைமகள்

பாதுகாக்கப்படுக ன்றன.
மின்புத்தகங்கைள
யாருக்கு

உரிமத்த ன்
எழுத ய

மூல

சட்டரீத யாகப்

அேத ேநரத்த ல் அந்த

யார்

ேவண்டுமானாலும்,

ேவண்டுமானாலும்,

இலவசமாக

வழங்கலாம்.
எனேவ

தமிழ்

படிக்கும்

ஆய ரக்கணக்க ல்
மின்புத்தகங்கைள

வாசகர்கள்

சமீபத்த ய
இலவசமாகேவ

தமிழ்
ெபற்றுக்

ெகாள்ள முடியும்.
தமிழிலிருக்கும்

எந்த

வைலப்பத வ லிருந்து

ேவண்டுமானாலும் பத வுகைள எடுக்கலாமா?
கூடாது.
ஒவ்ெவாரு
www.Kaniyam.com

வைலப்பத வும்
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ஒருச ல அனுமத கைளப் ெபற்ற ருக்கும்.

ஒரு

வைலப்பத வ ன் ஆச ரியர் அவரது பத ப்புகைள
“யார்

ேவண்டுமானாலும்

பயன்படுத்தலாம்”

என்று குற ப்ப ட்டிருந்தால் மட்டுேம அதைன நாம்
பயன்படுத்த முடியும்.
அதாவது “Creative Commons” எனும் உரிமத்த ன்
கீழ் வரும் பத ப்புகைள மட்டுேம நாம் பயன்படுத்த
முடியும்.
அப்படி இல்லாமல் “All Rights Reserved” எனும்
உரிமத்த ன் கீழ் இருக்கும் பத ப்புகைள நம்மால்
பயன்படுத்த முடியாது.
ேவண்டுமானால் “All Rights Reserved” என்று
வ ளங்கும் வைலப்பத வுகைளக் ெகாண்டிருக்கும்
ஆச ரியருக்கு அவரது பத ப்புகைள “Creative Commons”

உரிமத்த ன்

கீழ்

ெவளிய டக்ேகாரி

நாம்

நமது ேவண்டுேகாைளத் ெதரிவ க்கலாம். ேமலும்
www.Kaniyam.com
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அவரது

பைடப்புகள்

ெபயரின்

கீேழ

தான்

அைனத்தும்

அவருைடய

ெவளிய டப்படும்

எனும்

உறுத ையயும் நாம் அளிக்க ேவண்டும்.
ெபாதுவாக
பத வுகைள
பத வுகள்

புதுப்புது
உருவாக்குேவாருக்கு

அவர்களது

ந ைறய வாசகர்கைளச் ெசன்றைடய

ேவண்டும் என்ற எண்ணம் இருக்கும்.
அவர்களது

பைடப்புகைள

எடுத்து

நாம்
இலவச

மின்புத்தகங்களாக வழங்குவதற்கு நமக்கு
அவர்கள் அனுமத யளித்தால்,
அவர்களது

பைடப்புகள்

மக்கைளச்

ெசன்றைடயும்.

உண்ைமயாகேவ

ெபரும்பான்ைமயான
வாசகர்களுக்கும்

ந ைறய புத்தகங்கள் படிப்பதற்குக் க ைடக்கும்
வாசகர்கள்

ஆச ரியர்களின்

வைலப்பத வு

முகவரிகளில் கூட அவர்களுைடய பைடப்புகைள
ேதடிக் கண்டுப டித்து படிக்கலாம். ஆனால் நாங்கள்

www.Kaniyam.com
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வாசகர்களின் ச ரமத்ைதக் குைறக்கும் வண்ணம்
ஆச ரியர்களின்

ச தற ய

வைலப்பத வுகைள

ஒன்றாக இைணத்து ஒரு முழு மின்புத்தகங்களாக
உருவாக்கும் ேவைலையச் ெசய்க ேறாம்.
அவ்வாறு

உருவாக்கப்பட்ட

ேமலும்

புத்தகங்கைள

“மின்புத்தகங்கைளப் படிக்க உதவும் கருவ கள்”க்கு ஏற்ற வண்ணம் வடிவைமக்கும் ேவைலையயும்
ெசய்க ேறாம்.
FREETAMILEBOOKS.COM
இந்த

வைலத்தளத்த ல்தான்

ப ன்வரும்

வடிவைமப்ப ல் மின்புத்தகங்கள் காணப்படும்.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3,
ODT
இந்த

வைலதளத்த லிருந்து

ேவண்டுமானாலும்
இலவசமாகப்
www.Kaniyam.com

யார்

மின்புத்தகங்கைள

பத வ றக்கம்(download)
637

ெசய்து

FreeTamilEbooks.com

ெகாள்ளலாம்.
அவ்வாறு பத வ றக்கம்(download) ெசய்யப்பட்ட
புத்தகங்கைள

யாருக்கு

ேவண்டுமானாலும்

இலவசமாக வழங்கலாம்.
இத ல் நீங்கள் பங்களிக்க வ ரும்புக றீர்களா?
நீங்கள்

ெசய்யேவண்டியெதல்லாம்

எழுதப்பட்டிருக்கும்

தமிழில்

வைலப்பத வுகளிலிருந்து

பத வுகைள
எடுத்து, அவற்ைற LibreOffice/MS Office ேபான்ற
wordprocessor-ல் ேபாட்டு ஓர் எளிய மின்புத்தகமாக
மாற்ற எங்களுக்கு அனுப்பவும்.
அவ்வளவுதான்!
ேமலும் ச ல பங்களிப்புகள் ப ன்வருமாறு:
1. ஒருச ல
அவர்களது
www.Kaniyam.com

பத வர்கள்/எழுத்தாளர்களுக்கு
பைடப்புகைள
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உரிமத்த ன்கீழ்

ெவளிய டக்ேகாரி

மின்னஞ்சல் அனுப்புதல்
2. தன்னார்வலர்களால்

அனுப்பப்பட்ட

மின்புத்தகங்களின்

உரிைமகைளயும்

தரத்ைதயும் பரிேசாத த்தல்
3. ேசாதைனகள் முடிந்து அனுமத வழங்கப்பட்ட
தரமான

மின்புத்தகங்கைள

நமது

வைலதளத்த ல் பத ேவற்றம் ெசய்தல்
வ ருப்பமுள்ளவர்கள்

freetamilebook-

steam@gmail.com எனும் முகவரிக்கு மின்னஞ்சல்
அனுப்பவும்.
இந்தத்

த ட்டத்த ன்

மூலம்

பணம்

முழுக்க

முழுக்க

சம்பாத ப்பவர்கள் யார்?
யாருமில்ைல.
இந்த

வைலத்தளம்
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தன்னார்வலர்களால்
ஒரு

வைலத்தளம்

ேநாக்கம்

ெசயல்படுக ன்ற
ஆகும்.

என்னெவனில்

மின்புத்தகங்கைள

இதன்
தமிழில்

உருவாக்குவதும்,

ஒேர

ந ைறய
அவற்ைற

இலவசமாக பயனர்களுக்கு வழங்குவதுேம ஆகும்.
ேமலும்

இவ்வாறு

உருவாக்கப்பட்ட

மின்புத்தகங்கள், ebook reader ஏற்றுக்ெகாள்ளும்
வடிவைமப்ப ல் அைமயும்.
இத்த ட்டத்தால்

பத ப்புகைள

எழுத க்ெகாடுக்கும் ஆச ரியர்/பத வருக்கு என்ன
லாபம்?
ஆச ரியர்/பத வர்கள்

இத்த ட்டத்த ன்

மூலம்

எந்தவ தமான ெதாைகயும் ெபறப்ேபாவத ல்ைல.
ஏெனனில்,

அவர்கள்

புத தாக

இதற்ெகன்று

எந்தஒரு பத ைவயும் எழுத த்தரப்ேபாவத ல்ைல.
ஏற்கனேவ அவர்கள் எழுத ெவளிய ட்டிருக்கும்
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பத வுகைள எடுத்துத்தான் நாம் மின்புத்தகமாக
ெவளிய டப்ேபாக ேறாம்.
அதாவது
இந்தப்

அவரவர்களின்

பத வுகள்

அைனத்தும்

க ைடக்கப்ெபற்றாலும்,
ஒன்றாகத்

ெதாகுத்து

வைலதளத்த ல்
இலவசமாகேவ

அவற்ைறெயல்லாம்
ebook

reader

ேபான்ற

கருவ களில் படிக்கும் வ தத்த ல் மாற்ற த் தரும்
ேவைலைய இந்தத் த ட்டம் ெசய்க றது.
தற்ேபாது

மக்கள்

ெபரிய

அளவ ல்

tablets

மற்றும் ebook readers ேபான்ற கருவ கைள நாடிச்
ெசல்வதால் அவர்கைள ெநருங்குவதற்கு இது ஒரு
நல்ல வாய்ப்பாக அைமயும்.
நகல் எடுப்பைத அனுமத க்கும் வைலதளங்கள்
ஏேதனும் தமிழில் உள்ளதா?
உள்ளது.
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ப ன்வரும் தமிழில் உள்ள வைலதளங்கள் நகல்
எடுப்பத ைன அனுமத க்க ன்றன.
1. http://www.vinavu.com
2. http://www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. http://kaniyam.com
5. http://blog.ravidreams.net
எவ்வாறு ஒர் எழுத்தாளரிடம் CREATIVE COMMONS

உரிமத்த ன்

கீழ்

அவரது

பைடப்புகைள

ெவளிய டுமாறு கூறுவது?
இதற்கு

ப ன்வருமாறு

ஒரு

மின்னஞ்சைல

அனுப்ப ேவண்டும்.
<துவக்கம்>
உங்களது
www.Kaniyam.com
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[வைலதளத்த ன் ெபயர்].
தற்ேபாது

படிப்பதற்கு

உபேயாகப்படும்

கருவ களாக Mobiles மற்றும் பல்ேவறு ைகய ருப்புக்
கருவ களின்

எண்ணிக்ைக

அத கரித்து

வந்துள்ளது.
இந்ந ைலய ல் நாங்கள் h t tp : / / w w w . F r e e T a
m i l E b o o k s . c o m எனும் வைலதளத்த ல், பல்ேவறு
தமிழ் மின்புத்தகங்கைள ெவவ்ேவறு துைறகளின்
கீழ்

ேசகரிப்பதற்கான

ஒரு

புத ய

த ட்டத்த ல்

ஈடுபட்டுள்ேளாம்.
இங்கு

ேசகரிக்கப்படும்

மின்புத்தகங்கள்

பல்ேவறு கணிணிக் கருவ களான Desktop,ebook
readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android,
iOS ேபான்றவற்ற ல் படிக்கும் வண்ணம் அைமயும்.
அதாவது இத்தைகய கருவ கள் support ெசய்யும் odt,
pdf, ebub, azw ேபான்ற வடிவைமப்ப ல் புத்தகங்கள்
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அைமயும்.
இதற்காக

நாங்கள்

வைலதளத்த லிருந்து

உங்களது

பத வுகைள

ெபற

வ ரும்புக ேறாம். இதன் மூலம் உங்களது பத வுகள்
உலகளவ ல் இருக்கும் வாசகர்களின் கருவ கைள
ேநரடியாகச் ெசன்றைடயும்.
எனேவ

உங்களது

பத வுகைள

வைலதளத்த லிருந்து

ப ரத ெயடுப்பதற்கும்

மின்புத்தகங்களாக

அவற்ைற

மாற்றுவதற்கும்

உங்களது

அனுமத ைய ேவண்டுக ேறாம்.
இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்களில்
கண்டிப்பாக
மற்றும்

ஆச ரியராக

உங்களது

இடம்ெபறும்.
உரிமத்த ன்

உங்களின்

வைலதள

ெபயரும்

முகவரியும்

ேமலும் இைவ “Creative Commons”
கீழ்

மட்டும்தான்

ெவளிய டப்படும்

எனும் உறுத ையயும் அளிக்க ேறாம்.
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http://creativecommons.org/licenses/
நீங்கள்

எங்கைள

ப ன்வரும்

முகவரிகளில்

ெதாடர்பு ெகாள்ளலாம்.
e-mail : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G plus: https://plus.google.com/communities/108817
760492177970948

நன்ற .
</முடிவு>
ேமற்கூற யவாறு
உங்களுக்குத்

ஒரு
ெதரிந்த

மின்னஞ்சைல
அைனத்து

எழுத்தாளர்களுக்கும் அனுப்ப அவர்களிடமிருந்து
அனுமத ையப் ெபறுங்கள்.
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முடிந்தால்

அவர்கைளயும்

“Creative

Com-

mons License”-ஐ அவர்களுைடய வைலதளத்த ல்
பயன்படுத்தச் ெசால்லுங்கள்.
கைடச யாக அவர்கள் உங்களுக்கு அனுமத
அளித்து அனுப்ப ய ருக்கும் மின்னஞ்சைலFREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM எனும் முகவரிக்கு
அனுப்ப ைவயுங்கள்.
ஓர்

எழுத்தாளர்

ேவண்டுேகாைள

உங்களது

மறுக்கும்

உங்களது

பட்சத்த ல்

என்ன

ெசய்வது?
அவர்கைளயும் அவர்களது பைடப்புகைளயும்
அப்படிேய வ ட்டுவ ட ேவண்டும்.
ஒருச லருக்கு
முயற்ச ய ல்

அவர்களுைடய
மின்புத்தகம்

ெசாந்த
தயாரிக்கும்

எண்ணம்கூட இருக்கும். ஆகேவ அவர்கைள நாம்
மீண்டும் மீண்டும் ெதாந்தரவு ெசய்யக் கூடாது.
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அவர்கைள அப்படிேய வ ட்டுவ ட்டு அடுத்தடுத்த
எழுத்தாளர்கைள

ேநாக்க

நமது

முயற்ச ையத்

ெதாடர ேவண்டும்.

மின்புத்தகங்கள் எவ்வாறு அைமய ேவண்டும்?
ஒவ்ெவாருவரது
குைறந்தபட்சம்
காணப்படும்.

வைலத்தளத்த லும்

நூற்றுக்கணக்க ல்
அைவ

பத வுகள்

வைகப்படுத்தப்பட்ேடா

அல்லது வைகப்படுத்தப் படாமேலா இருக்கும்.
நாம் அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகத் த ரட்டி
ஒரு ெபாதுவான தைலப்ப ன்கீழ் வைகப்படுத்த
மின்புத்தகங்களாகத்

தயாரிக்கலாம்.

அவ்வாறு

வைகப்படுத்தப்படும்

மின்புத்தகங்கைள

பகுத -

I பகுத -II என்றும் கூட தனித்தனிேய ப ரித்துக்
ெகாடுக்கலாம்.
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தவ ர்க்க ேவண்டியைவகள் யாைவ?
இனம்,

பாலியல்

மற்றும்

வன்முைற

ேபான்றவற்ைறத் தூண்டும் வைகயான பத வுகள்
தவ ர்க்கப்பட ேவண்டும்.
எங்கைளத் ெதாடர்பு ெகாள்வது எப்படி?
நீங்கள் ப ன்வரும் முகவரிகளில் எங்கைளத்
ெதாடர்பு ெகாள்ளலாம்.
� EMAIL : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM
� Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEb
ooks
� Google Plus: https://plus.google.com/communities/
108817760492177970948
இத்த ட்டத்த ல் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் யார்?
குழு – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/
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SUPPORTED BY
கணியம் அறக்கட்டைள- http://kaniyam.com/foun
dation
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கணியம் அறக்கட்டைள

ெதாைல ேநாக்கு – Vision
தமிழ்

ெமாழி

மற்றும்

சார்ந்த ெமய்ந கர்வளங்கள்,
அற வுத்ெதாகுத கள்,

இனக்குழுக்கள்
கருவ கள் மற்றும்

அைனவருக்கும்

கட்டற்ற

அணுக்கத்த ல் க ைடக்கும் சூழல்
பணி இலக்கு – Mission
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அற வ யல்
வளர்ச்ச க்கு
பயன்பாடு

மற்றும்

சமூகப்

ெபாருளாதார

தமிழ்

ெமாழிய ன்

ஒப்ப,
வளர்வைத

உறுத ப்படுத்துவதும்,

அைனத்து அற வுத் ெதாகுத களும், வளங்களும்
கட்டற்ற

அணுக்கத்த ல்

அைனவருக்கும்

க ைடக்கச்ெசய்தலும்.

தற்ேபாைதய ெசயல்கள்
� கணியம் மின்னிதழ் – http://kaniyam.com/
� க ரிேயட்டிவ் காமன்சு உரிைமய ல் இலவச
தமிழ் மின்னூல்கள் – http://FreeTamilEbooks.co
m

கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்கள்
� உைர ஒலி மாற்ற – Text to Speech
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� எழுத்துணரி – Optical Character Recognition
� வ க்க மூலத்துக்கான எழுத்துணரி
� மின்னூல்கள் க ண்டில் கருவ க்கு அனுப்புதல்
– Send2Kindle
� வ க்க ப்பீடியாவ ற்கான ச று கருவ கள்
� மின்னூல்கள் உருவாக்கும் கருவ
� உைர ஒலி மாற்ற – இைணய ெசயலி
� சங்க இலக்க யம் – ஆன்டிராய்டு ெசயலி
� FreeTamilEbooks – ஆன்டிராய்டு ெசயலி
� FreeTamilEbooks – ஐஒஎஸ் ெசயலி
� WikisourceEbooksReportஇந்திய
ெமாழிகளுக்ககான

வ க்க மூலம்

மின்னூல்கள் பத வ றக்கப் பட்டியல்
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� FreeTamilEbooks.com

–

Download

counter

மின்னூல்கள் பத வ றக்கப் பட்டியல்

அடுத்த த ட்டங்கள்/ெமன்ெபாருட்கள்

� வ க்க

மூலத்த ல்

உள்ள

மின்னூல்கைள

பகுத ேநர/முழு ேநரப் பணியாளர்கள் மூலம்
வ ைரந்து ப ைழ த ருத்துதல்
� முழு ேநர ந ரலைர பணியமர்த்த பல்ேவறு
கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்கள் உருவாக்குதல்
� தமிழ்

NLP

க்கான

பய ற்ச ப்

பட்டைறகள்

நடத்துதல்
� கணியம் வாசகர் வட்டம் உருவாக்குதல்
� கட்டற்ற

ெமன்ெபாருட்கள்,
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காமன்சு

உரிைமய ல்

வளங்கைள

உருவாக்குபவர்கைளக்

கண்டற ந்து

ஊக்குவ த்தல்
� கணியம் இதழில் அத க பங்களிப்பாளர்கைள
உருவாக்குதல், பய ற்ச அளித்தல்
� மின்னூலாக்கத்துக்கு

ஒரு

இைணயதள

ெசயலி
� எழுத்துணரிக்கு ஒரு இைணயதள ெசயலி
� தமிழ்

ஒலிேயாைடகள்

உருவாக்க

ெவளிய டுதல்
� http://OpenStreetMap.org ல் உள்ள இடம், ெதரு,
ஊர் ெபயர்கைள தமிழாக்கம் ெசய்தல்
� தமிழ்நாடு முழுவைதயும் http://OpenStreetMap.
org ல் வைரதல்
� குழந்ைதக்
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வழங்குதல்
� http://Ta.wiktionary.org ஐ ஒழுங்குபடுத்த API க்கு
ேதாதாக மாற்றுதல்
� h t tp : / / T a . w i k t i o n a r y . o r g க்காக ஒலிப்பத வு
ெசய்யும் ெசயலி உருவாக்குதல்
� தமிழ் எழுத்துப் ப ைழத்த ருத்த உருவாக்குதல்
� தமிழ்

ேவர்ச்ெசால்

காணும்

கருவ

உருவாக்குதல்
� எல்லா h t tp : / / F r e e T a m i l E b o o k s . c o m
மின்னூல்கைளயும்

Google

Play

Books,

GoodReads.com ல் ஏற்றுதல்
� தமிழ்

தட்டச்சு

கற்க

இைணய

ெசயலி

உருவாக்குதல்
� தமிழ் எழுதவும் படிக்கவும் கற்ற இைணய
ெசயலி உருவாக்குதல் ( aamozish.com/Course_www.Kaniyam.com
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preface ேபால)

ேமற்கண்ட
உருவாக்க

த ட்டங்கள்,

ெமன்ெபாருட்கைள

ெசயல்படுத்த உங்கள் அைனவரின்

ஆதரவும் ேதைவ.
பங்களிக்க
வ வரங்கைள

உங்களால் எவ்வாேறனும்

இயலும்

எனில்

உங்கள்

kaniyamfoundation@gmail.com

க்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்.

ெவளிப்பைடத்தன்ைம
கணியம்
த ட்டங்கள்,
அைனவருக்கும்

அறக்கட்டைளய ன்

ெசயல்கள்,

ெமன்ெபாருட்கள்
ெபாதுவானதாகவும்,

ெவளிப்பைடத்தன்ைமயுடனும்

யாவும்
100%

இருக்கும்.இந்த

இைணப்ப ல் ெசயல்கைளயும், இந்த இைணப்ப ல்
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மாத அற க்ைக, வரவு ெசலவு வ வரங்களுடனும்
காணலாம்.
கணியம் அறக்கட்டைளய ல் உருவாக்கப்படும்
ெமன்ெபாருட்கள்

யாவும்

ெமன்ெபாருட்களாக மூல ந ரலுடன்,
Apache,

கட்டற்ற
GNU GPL,

BSD, MIT, Mozilla ஆக ய உரிைமகளில்

ஒன்றாக ெவளிய டப்படும். உருவாக்கப்படும் ப ற
வளங்கள்,

புைகப்படங்கள்,

காெணாளிகள்,

ஒலிக்ேகாப்புகள்,

மின்னூல்கள்,

கட்டுைரகள்

யாவும் யாவரும் பக ரும், பயன்படுத்தும் வைகய ல்
க ரிேயட்டிவ் காமன்சு உரிைமய ல் இருக்கும்.
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நன்ெகாைட
உங்கள் நன்ெகாைடகள் தமிழுக்கான கட்டற்ற
வளங்கைள

உருவாக்கும்

ெசயல்கைள

ச றந்த

வைகய ல் வ ைரந்து ெசய்ய ஊக்குவ க்கும்.
ப ன்வரும்

வங்க க்

கணக்க ல்

உங்கள்

நன்ெகாைடகைள அனுப்ப , உடேன வ வரங்கைள
k a n i y a m f o u n d a t i o n @ g m a i l . c o m க்கு மின்னஞ்சல்
அனுப்புங்கள்.
Kaniyam Foundation
Account Number : 606 1010 100 502 79
Union Bank Of India
West Tambaram, Chennai
IFSC – UBIN0560618
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Account Type : Current Account

UPI ெசயலிகளுக்கான QR Code
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குற ப்பு:

ச ல UPI ெசயலிகளில் இந்த QR

Code ேவைல ெசய்யாமல் ேபாகலாம்.

அச்சமயம்

ேமேல உள்ள வங்க க் கணக்கு எண், IFSC code ஐ
பயன்படுத்தவும்.
Note: Sometimes UPI does not work properly, in that
case kindly use Account number and IFSC code for internet
banking.
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