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முன்னீடு
இந்த

புவ பரப்ப ல்

பலவைகய ல்

வாழ்வ ன்

புரிந்து

முயற்ச த்துள்ளனர்.

ஓட்டங்கைள

வ ளக்க

பலர்

அப்படியான

ச லைர

வாச ப்ப ன் வழி புரிந்துெகாள்ளும் முயற்ச யாக
இந்தத் ெதாகுப்ைப அவதானிக்கலாம்.
அற வுஜீவ கள்
கண்ணாடிகள்

உருவாக்கும்

வழிதான்

ெதரிந்துெகாள்க ேறாம்.
ேநர்ைமயாக

நம்ைம

அவர்கள்

தருக றார்கள்

முக்க யமானதாக

பார்க்க

எவ்வளவு

என்பது

இருக்க றது.

கட்டுமானங்கைள
அேதேநரத்த ல்

நாம்

மிக

கலாச்சார

ெசய்பவர்களாகவும்

சூழலின்

வ ைளெபாருளாகவும்

அவர்கள் இருந்து இந்த கடைமைய ெசய்க றார்கள்.
இந்த ேவைலைய மிகவும் ெபாறுப்புடன் ஆற்ற
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ேவண்டும்

என்க ற

கடைமய ல்தான்

என்

எழுத்துக்கள் என்றார் முஷ ருல் ஹாசன்.
ஏராள

அற வுஜீவ களின்,

ச ந்தைனயாளர்களின்

,ேபாராளிகளின்

ப ரத பலிப்புகைள அைவ என்னுள் பட்டுெதற த்த
அம்சங்களில் இங்கு ெகாணர்ந்துள்ேளன். கடந்த 5
ஆண்டுகள் இைடெவளிய ல் முகநூலிலும்- எனது
இைணய பக்கத்த லும் எழுத ப் பார்த்த கட்டுைரகள்
ச லவற்ற ன் ெதாகுப்ேப இங்கு ‘என் வாச ப்ப ல்..’
எனத் தரப்பட்டுள்ளது. ெபரும்பாலான கட்டுைரகள்
கடந்த ஓராண்டில் எழுதப்பட்டைவ.
கட்டுைரகைள

ஒருேசர

ெதாகுக்கும்

ேநரத்த ல் எழுதப்பட்டவற்ற ல் ச ற ய மாற்றங்கள்
வந்த ருக்கலாம்.
எழுதப்பட்டேதா

முடிந்தவைர
அைதேய

ெபரிய

என்ன

மாற்றமின்ற

ெதாகுப்பாகத் தர முயன்றுள்ேளன்.
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இந்த

ெதாகுப்ைப

மூன்று

பகுத களாக

ப ரித்து இயன்றவைர உள்ளடக்க அடிப்பைடய ல்
தந்துள்ேளன்.
இரண்டாம்

முதல்
பகுத ய ல்

பகுத ய ல்

தமிழ்-தமிழகம்

ெதாகுத்துள்ேளன்.

பகுத ய ல்

அரச யல்,

சமயம்,

மூன்றாம்

எனக்

கட்டுைரகைள

காலவரிைச என்பைதவ ட

ெபாருள் வரிைச ஏற்புைடயதாக வாசகர்களுக்கு
இருக்கலாம் என்ற எண்ணத்த ல் இக்கட்டுைரகள்
அடுக்கப்பட்டுள்ளன.

இப்படி இத்ெதாகுப்ப ல் 62

கட்டுைரகள் இடம் ெபற்றுள்ளன.
காந்த , ேநரு, ராஜாஜி, அபுல்கலாம் ஆசாத்,
அம்ேபத்கர்,
ெஹகல்,

ெபரியார்,

மார்க்ஸ்,

ஏராளமானவர்கள்
ேபசுவர்.

ெலனின்,
இந்த

பாஜக,

ஆர்

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச ,

அவற்ற ன்

வரலாற்று
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முஷ ருல்,

ஸ்டாலின்

கட்டுைரகளில்
எஸ்

எஸ்,

ேசாசலிஸ்ட்
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சாவர்க்கர்,
வந்து
இந்த ய

கட்ச

ச ந்தைன

என

என
மற்றும்
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அைமப்புப் ேபாக்கு ஓரளவு இக்கட்டுைரகள் வழி
ேபசப்பட்டிருக்கும்.
வ டுதைலக்குப்

வ டுதைலப்ேபாராட்டக்காலம்-

ப ன்னரான

இந்த யா

குற த்த

குறுக்குெவட்டு ேதாற்றத்ைத இக்கட்டுைரகள் வழி
ஓரளவ ற்காவது ெபறமுடியும் எனக் கருதுக ேறன்.
சாத

குற த்தும்,

இந்துத்துவம்,

ைசவம்,

சீனாவ ல்

உைரயாடல்கள்

க ற ஸ்துவம்,
சமயம்

ெபருக்கப்பட்டிருக்கும்.

என
தமிழ்

ெமாழிச் சூழல், சமஸ்க ருதம், ெதால்தமிழகம் என
ெமாழி சார்ந்தும், ந லம் சார்ந்தும் ச ல கட்டுைரகள்
இங்கு இடம் ெபற்றுள்ளன.
பன்முகப் பார்ைவ- மானுடத்த ன் வ ரிவான
ச ந்தைனக்கு
இந்த யாவ ன்

இடமளிக்கும்
தமிழகத்த ன்

வ சாரைணயாக

ச று

இக்கட்டுைரகள்

இவ்வுலக ன்
அளவ லான
அைமயலாம்.

ஒேர இடத்த ல் ெபரும் உைரயாடல் த றப்புகைள
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இந்த

ெதாகுப்பு

கருதுக ேறன்.

ெகாண்டிருக்கும்

எனக்

வாச ப்ேபாைர மூலத்ைத ேதடி

ேபாகச் ெசய்தால் இக்கட்டுைரகள் தன் இருப்பு
ந யாயத்ைதப் ெபறும். என் வாச ப்ப ன் சுைவைய
பரிமாற முயற்ச த்துள்ேளன்.

10-9-2022
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பகுதி - 1
1. காந்தியின் ஹிந்த் சுயராஜ் -சில மூலக்கூறுகள்
காந்த யடிகளின்
சரியான
1909ல்

உதவாமல்

ஏற்பாடுகள்

வ ரிவான

ேபானது.

ஸ்வராஜ்-

த ரும்புவதற்கான

புகழ்

த றப்புகைள

ைவத்துக்ெகாண்டிருக்கும்

எட்ட
நவம்பர்

ெசய்யப்பட்டன.

இன்றும்
வ வாத

பயணம்

தீர்வுகைள

ெதன்னாப்ப ரிக்கா

பயணத்த ல்

ஹ ந்த்

லண்டன்

முடிவுகைள

அவருக்கு
பயண

1909

அவரது
இந்த ய

கப்பல்

வாய்ந்ததாக
தன்னளவ ல்
ஆக்கமான
சுயராஜ்யம்

எழுதப்பட்டைத அைனவரும் அற ேவாம்.
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கப்பல்

பயணம்

ேவைலகைள

வ டாது

டால்ஸ்டாய ன்

‘Letter

அவர்

to

குஜராத்த ய ல்

என்றாலும்

தனது

ெசய்பவர்

காந்த .

The

Hindu’

ைவ

ெமாழிெபயர்க்க றார்.

டால்ய்டாய் அவர்களால் தார குவட்ட தாஸ் எனும்
இைளஞருக்கு எழுதப்பட்ட பத ல் தான் அக்கடிதம்.
தார குவட்ட தாஸ் வான்கூவரில் வச த்தவர். ஃப்ரி
ஹ ந்துஸ்தான்

என்க ற

புரட்ச கர

பத்த ரிைக

ஒன்ைற அப்ேபாது நடத்த வந்தார் தாரகுவட்டா.
ப ரிட்டிஷ்
உரிைம

ஆட்ச ைய
இந்த யர்களுக்கு

என்பைதயும்
க ளர்ச்ச

அதற்காக

அவச யமாக றது

முன்ைவத்து

தாஸ்
பத ல்

வ யாபாரி

வ ற்க றார்

இருக்க றது
தாங்க ய

என்க ற

வாதத்ைத
கடிதத்த ற்கு

எழுத ய ருந்தார்.

குடித்துவ ட்டு
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குைற ெசால்வது ஏற்கத்தகுந்ததா?
அடிைமயாக்கும்

சூழைல

உருவாக்க க்ெகாண்டனர்.
ச றந்த

கருவ

தங்கைள

இந்த யர்கேள
ஆயுதங்கைளவ ட

ஒத்துைழயாைமேய

என

அந்த

இந்துவ ற்கு டால்ஸ்டாய் எழுத ய ருந்தார்.
இைதப்படித்த காந்த யால் எப்படி ஏற்காமல்
அைதக்ெகாண்டாடாமல் இருக்கமுடியும்.
ெவளிய டுவதற்கான

அனுமத யுடன்

அைத

‘அவதாரம்’

குற த்த டால்ஸ்டாய ன் வரிகைள வ லக்க வ ட்டு
ப ரசுரம்

ெசய்வதற்கான

கடிதம்

மூலம்

டால்ஸ்டாய்க்கு
tion

அப்படிேய

ஒப்புதைலயும்

டால்ஸ்டாய டம்

ேகட்டிருந்தார்.

அந்தப்பதமான
இருக்கலாம்

காந்த

என்ற

reincarnaஎண்ணம்

இருந்தாலும் காந்த ய ன் வ ருப்பத்ைத மறுக்காமல்
ஒப்புதல் அளித்த ருந்தார்.
கப்பலில்
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என்ற ேவைலயுடன் ேமேல குற ப்ப ட்ட இந்த ய
சுயராஜ்யம் எனும் புத்தகம் எழுதும் ேவைலையயும்
காந்த

ெசய்தார்.

ஒன்பேத நாட்களில் தனது

ைகெயழுத்த ல் 271 பக்க அளவ ல் – அச்சு எனில்
70

-80

ைக

பக்க

அளவ லான

வலித்தால்

புத்தகமாக-

இடதுைகயால்

எழுத முடித்தார்.

சுமார்

50

என

வலது
காந்த

பக்கங்களாவது

இடதுைக ேவைலப்பாட்டுக்குரியதாக இருந்தன.
இந்த ய சுயராஜ்யத்ைத வ றுவ றுெவன அவர்
தங்கு

தைடய ன்ற

எழுத முடித்தார்

பரவலாக பலர் அற ந்த ெசய்த .
அைலேமாத ய
ெதளிைவ
அந்த

பல

அவர் மனத ல்

வ வாதங்கள்

அவருக்கு

ஆக்கம்

என்பதும்

வழங்க ய

‘டயலாக்’

எனும்

அடங்க
ந ைலய ல்

வைகப்பட்டு

உருவாக்கப்பட்டிருந்தது. வன்முைறவழி உகந்ததா?
ேமற்கு நாகரீகம் என்பது க ழக்குடன் சந்த க்காதா?
அப்படி

ஒரு

சந்த ப்பு
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இருந்தேதய ல்ைலயா? இந்த யா ேபான்ற க ழக்கு
நாடுகள்

உய்த்ேதற

முன்ைவப்பு
வழியா?

ேமற்க ன்

நாகரீகம்
ேமற்க ன்

தரவ ல்ைலயா?

மட்டும்

ெபாருளாயத
தான்

உருவாக்கம்

உகந்த

தீைமகைள

அப்படியாய ன் எைவ அைவ?

வாருங்கள் வ வாத ப்ேபாம் என்ேற காந்த அத ல்
அைழத்த ருப்பார்.
காந்த க்கு

இந்த ய

மூலங்களிலிலும்,

ேமற்க ன் ெபாருளயதவாத மறுப்ைப முன்ைவத்து
மாற்று

உைரயாடல்கைள

மூலங்களிலும்

நாட்டம்

எழுப்ப ய

மரப ன்

இருந்தது.

தன்

ச ந்தைனக்கான முன் ேதைவகளாக அவற்ைறேய
அவர் எடுத்துக்ெகாண்டார்.

எனேவ ேமற்க ன்

ஏேதாெவாருவைகைய அைத எத ர்க்க ேறாம் என்ற
ெபயரில்

எடுத்துக்ெகாள்ளும்

இந்த யர்களிடம்

அவர் உைரயாட ேவண்டிய ருந்தது.
உலக ன்

நாகரீக
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அத காரங்கைள

எடுத்துக்ெகாண்டு

ப றைர

நாகரீகப்படுத்தும் இைற கடைம தங்களுக்கானது
என சுய ந யமனம் ெசய்துெகாண்ட ேமற்குலக
அத காரம்

குற த்தும்

அவர்

உைரயாட

ேவண்டிய ருந்தது.
ஷ்யாம்ஜி
ஆதரவ ல்

க ருஷ்ணவர்மா

லண்டன்

‘இந்த யா

ெபாருளாதார
இல்லம்’

வாழ்

மாணவர்கள் சாவர்க்கரின் ேதசபக்த உணர்ச்ச
ஊட்டலில் இருந்தனர். அப்படி இைரயானவர்களில்
ஒருவரான மதன்லால் த ங்க்ரா ப ரிட்டிஷ் அத கார
வர்க்கம் சார்ந்த சர் கர்சான் ைவலிைய காந்த
லண்டன்

வரும்

அந்த

ஜூைல

1909

சூழலில்

படுெகாைல ெசய்த ருந்தார். ைகது, வழக்கு முடிந்து
ஒேரமாதத்த ல்

த ங்க்ரா

தூக்க்க ல்

ஏற்றப்பட்டு

இந்த ய வ டுதைலக்கான த யாக யாக றார்.
காந்த ையப் ெபாறுத்தவைர த ங்க்ரா அப்பாவ .
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ெசய்வத ன்

தன்ைமைய

அற யாமல்

தவறான

ெசயலுக்கு தன் உடைல அர்ப்பணித்தவர். அவைர
அந்த ெவற த்தன மயக்கத்த ல் ஆழ்த்த யது எது
என்பேத

காந்த க்கு

இப்படிப்பட்ட

முக்க யமானதாகப்பட்டது.

எண்ணங்கள்

அவர்கைள

intoxicationக்கு

ச ந்தைனயுடன்
காந்த யும்

அவர்

வ ைதக்கப்பட்டு

அைழத்துச்

உைரயாட

சாவர்க்கரும்

ெசன்ற

முயற்ச த்தார்.

இணந்து

கூட்டம்

ேபசேவண்டிய தசரா வ ழாச் சூழல் அக்ேடாபர்
24,

1909ல்

கல்யாண
வீழ்ச்ச
கடைம,

உருவானது.
குணங்கைள

சாத்த யமானைத
ந தானம்,

அைமத யும்

ராமனின்

வர்ணித்து

ராவண

உயர்த்த ப்ப டிக்க றார்.

ெபாறுைம,

கனிவும்

குணங்கைள

காந்த

எனும்

வரித்துக்ெகாண்டு

அஞ்சாைம,
ராமனின்
ப ரிட்டிஷ்

வீழ்ச்ச ைய உருவாக்க முயற்ச ப்ேபாம் என்க றார்.
சாவர்க்கேரா

ராமனுக்கு
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நாட்கள்

பத்து

கரங்களிலும்

துர்க்ைகக்கானது.
என்க றார்.

மீட்ச

ஆயுதம்
துர்க்கா

வன்முைற

ஆயுத

ஏந்த ய
வழிய ல்

வழியா

-

துன்பங்கைள அஞ்சாமல் ஏற்று அைமத வழிய ல்
உறுத யாக ந ன்று தீர்வா?

எது வழி எனும்

உைரயாடல் ெபருக்கப்பட ேவண்டிய அவச யத்ைத
காந்த உணர்க றார்.
அடுத்து

அவருக்கு

ஏற்பட்ட

மற்ெறாரு

வாய்ப்ப ல் தனது confession of faith 1909 என்பைத
அவர்

ெதளிவுபடுத்துக றார்.

‘நண்பர்கள்

சந்த ப்பு இல்லத்த ல்’ கூட்டம் ஒன்ற ற்காக காந்த
லண்டனில் அைழக்கப்படுக றார்.

அைழப்ைப

தந்தவர்கள் Hampstead Peace and Arbitration Society
ெபாறுப்பாளர்கள்.

தைலப்பு க ழக்கும் ேமற்கும்

எனத் தரப்பட்டிருந்தது.
காந்த ய டம்
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கடிதம்’

மனத ல்

படிந்த ருந்தது.

தவ ரவும்

ஜி.ேக ெசஸ்டர்டன் அவர்களின் பத ெவான்றும்
அவரிடம் ெசல்வாக்குடன் ந ைலத்தது. இந்த யன்
ேசாச யாலஜி பத்த ரிைகைய ெஹர்பர்ட் ஸ்ெபன்சர்
ெசல்வாக்க ல் ஷ்யாம்ஜி நடத்த க்ெகாண்டிருந்தார்.
அந்தப்பத்த ரிைக எழுத்துக்கைளப் பார்த்து அந்த
இந்த யர்களின் புரிதலுக்கு எத ர்வ ைனையத்தான்
ெசஸ்டர்டன் தன் கட்டுைர ஒன்ற ல் தந்த ருந்தார்.
ெசஸ்டர்டன் கட்டுைர இல்லஸ்ட்ேரட்டட் வீக்லி
லண்டன் இதழில் 1909 ெசப்டம்பரில் வந்த ருந்தது.
காந்த அைத முழுைமயாகப் படித்தார். ெசஸ்டர்டன்
இந்த யர்கள் தங்களுக்கு வ டுதைல ேவண்டும்
எனக்ேகாரி வருக றார்கள்.
என்றால்

என்னெவன்று

ேகட்க றார்கள்.
இந்த யனும்

ஆனால் சுதந்த ரம்
அற யாமேலேய

இந்த யர் ேதச யம் ேபசுவத ல்
இல்ைல

அடிைமப்படுத்த ய
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என்ன ேகாருக றார்கள்.
ந றுவனங்கைள

நீங்கள் ஏற்படுத்த ய

எங்களிடம்

தாருங்கள்.

நாங்கள் மந்த ரியாக ேறாம்- ப ரதமர் ஆக ேறாம்.
ஓட்டுப்ெபட்டிைய ைவப்பீர் என்க றார்கள். எங்கள்
பட்ெஜட்ைட நாங்கள் ேபாடும் சுவர்க்க உரிைம
ேவண்டும்

என்க றார்கள்.

அந்த

இங்க லீஷ்

ேபப்பைர நாங்கள் நடத்த க்ெகாள்க ேறாம் எனவும்
அவர்கள் ேபசுவைதக் காண்க ேறாம்.
இந்த யர் இப்படி ேபச னால் அது உகந்ததாக
இருக்கும்:

ெவள்ைளயர்களிடமிருந்து அவர்கள்

ெசயலிலிருந்து எங்களுக்கு ேதைவ ஏதுமில்ைல.
எங்கள்
நாங்கள்

தவறுகளுடன்
ேவைல

ராஜாக்களில்
பற்ற ,

எங்கள்

எங்களுக்கானத ல்

ெசய்யமுடியும்.
எங்கள்
அன்றாட

நூறு

குழந்ைதகைளப்
உணைவப்

பற்ற

கவைலப்பட ஒரு ராஜா இருந்தாலும் அவர்தான்
எங்களுக்கு முக்க யமானவர்.
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முக்க யனானது.
ெசல்வைத

எங்கள்

நீங்கள்

சரியானதல்ல.
இப்படி

வழிய ல்

நாங்கள்

வ ரும்பவ ல்ைல

என்பது

எங்கைள வ ட்டு வ லகுங்கள்-

இந்த யர்

ேயாச க்கலாேம

என்பைத

ெசஸ்டர்டன் எழுத ய ருந்தார்.
ேமற்ெசான்ன ‘நண்பர்கள் சந்த ப்பு’ கூட்டத்த ல்
தான்

காந்த

‘confession

வ ந ேயாக க்க றார்.

of

faith’

என்பைத

க ழக்கும் ேமற்கும் சந்த க்க

முடியாத இறுக்கம் என ஏதுமில்ைல.
ெதாழில்நுட்ப
ேமற்கு

சமூகத்த ற்கு

இன்ைறய
முன்ப ருந்த

க ழக்ைகப்ேபால்தான்

இருந்தது.

இன்று இந்த யாவ ல் நடப்பது ப ரிட்டிஷ் ஆட்ச
என்பைதவ ட

modern

ெசால்லேவண்டும்.

civilization

rules

என்ேற

வ டுதைல

இந்த யாவ ல்

இேத ேபான்ற ஆட்ச தான் என்றால் ‘ப ரிட்டனுக்கு
ஓடும்

பணத்ைத

தடுப்பது’

என்பைத

ேவறு ஏதுமில்ைல என்ேற ெபாருள்.
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தான்

ந ைனத்துெகாண்டிருக்கும்

முன்ைவப்பு

ெபாருளாயத

நாகரீகத்த லிருந்து

மீட்டுக்ெகாண்டால்

அதன்

ைககுலுக்கல் சாத்த யேம.

தன்ைன

க ழக்குடன்

ஆன

உங்களது material

comforts ஆல் moral growthயை உருவாக்க இயலாது.
இந்த யாவ ன்
கடந்த
unlearn

50

ஆண்டுகளாக

ெசய்யேவண்டியது

ெபாருளாயத
கற்கும்

மீட்ச க்கு

நலன்கைள

சமூகம்

உய்யும்

ப ரிட்டிஷாரிடம்
கற்ற

ச லவற்ைற

அவச யமாக றது.
சுருக்க க்ெகாள்ள
என்பைத

ேமற்கு

உணரட்டும். இைவதான் அந்த confession of faithன்
சாரம்.
சாவர்க்கர்

வ வாதம்,

உைரயாடல்,

டால்ஸ்டாய ன்

அனார்க்க ஸ்ட்கள்
இந்து

கடிதம்,

ெசஸ்டர்டன் கட்டுைர ேபான்ற ச ல ந கழ்வுகள்
காந்த ைய

அவரின்
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வாக்குமூலம்’
ெசன்றது.

ேநாக்க

அைழத்துச்

இந்த ய சுயராஜ்யம் எழுத அவர்

மனம் தயாரானது .
எழுத்தும்

அவைர

ஏற்பட்ட ச ந்ைத ெதளிவால்

தடங்கலின்ற

ெவளிப்பட்டது.

இந்த யாவ ல் மட்டுமின்ற உலக ன் பலரிடத்தும் 110
ஆண்டுகைளக் கடந்தும் ெசல்வாக்கு ெசலுத்தும்
ஆக்கமாக இந்த ய சுயராஜ்யம் இருக்க றெதன
ெசான்னால் அது மிைகயாகாது.
13-6-2022
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2. ெமளலானா ஆசாத்தும்
இந்திய ஒற்றுைமயும்- ெபருங்கனவு
த ரு

ஆர்.

ெவங்கட்ராமன்

குடியரசுத்

தைலவராக இருந்த காலத்த ல் அவர் ஆற்ற ய
உைர ஒன்ற ன் தைலப்புதான் Azad and The Unity
of India.

அவரது உைரைய 1992ல் கலாச்சார

உறவுகள் கவுன்ச ல் ெவளிய ட்டது.
அவர்களின்

வாழ்க்ைக

ெமளலானா

ஒருவைகய ல்

நமக்கு

ேதைவயான இந்த ய ெசய்த யாகவும் இருக்க றது.
அைமத ,

நட்புறவு,

பரஸ்பர

நல்ெலண்ணம்-

ஒத்துைழப்பு, மானுடம் ஒன்ேற என்ற மனவ ரிவு
என்பதுதான் அச்ெசய்த ய ன் சாரம்.

இைத தன்

வரேவற்புைரய ல் டாக்டர் சங்கர் தயாள் சர்மா
குடியரசு துைணத்தைலவராக குற ப்ப ட்டிருந்தார்.
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ெமளலானா

இதயத்ைதயும்

இணக்கப்படுத்த க்ெகாண்ட
பன்ெமாழி,
வழக்க

பல

சமய,

இந்த யா

உணர்ந்தவராக

மூைளையயும்

அபூர்வ

ஏராள

என்பைத

சமூக

அவர்

இருந்தார்.

தைலவர்.
பழக்க

தீவ ரமாக

மதம்

ேவர்

பற்ற ய ருக்கும் ெமக்காவ லிருந்து அவரது வாழ்வு
துவங்க யது.

குடும்பத்த ற்கு அடக்கமான மகன்

தான் ஆனாலும் ஆங்க ல கல்வ ய ன் அவச யம்
என்பத ல் அழுத்தமான உணர்ைவயும் ெபற்றார்.
அரப

கற்று

குரானின்

சுராக்கைள

அற ந்தவராக ஆக ட சூழல் உதவ யது. இஸ்லாமிய
கல்வ ய ல் ஒருவர் 20 ஆண்டுகளில் ெபறேவண்டிய
ேதர்ச்ச ைய தனது 15 ஆம் வயத ல் ெமளலானா
ெபற்றார் எனில் அவரது ஆர்வத்ைதயும் கற்றல்
த றைனயும் நம்மால் உணரமுடியும்.
ெபர்ச ய

மற்றும்

உருது

அவரின்

ெமாழித்த றனும்

ேமம்ப்பட்டைவயாக இருந்தன.
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சூப

அற தலும்,

அகமதுகான்

சர்

அவர்களின்

அணுகுமுைறகளும்

ைசயத்

கல்வ

இளம்

ஏற்பாட்டு

ெமளலானைவ

ஈர்த்தன. மரபார்ந்த வ ரிவுைரகைள ெபாருத்தமாக
ெவளிப்படுத்துவத ல்

தவற ல்ைல

என்பைத

அவரது நவீன அற தல் முைற அவருக்கு உணர்த்தத்
துவங்க யது.

அவரால் ெபர்ச ய ெமாழியாக்க

ைபப ைள மட்டுமின்ற ஆங்க லவழி ைபப ைளயும்
படிக்காமல் இருக்க முடியவ ல்ைல.
இந்து,

யூத,

கற்கலானார்.

பார்ச
பகாய்

ெமளலானா

இலக்க யங்கைளயும்
எனும்

நாத்த கவாத

ச ந்தைனக்குள்ளும் அவர் ெசன்று வந்தார்.
ஷாஜகானின்

புதல்வர்,

அவுரங்கேசப்

தைமயன் தாராசுேகா குற த்து ெமளலான கட்டுைர
ஒன்ைற எழுத னார். தத்துவங்களுடன் குற ப்பாக
சூப

ச ந்தைனயாளர்களுடன் தாரா உைரயாடிய

தன்ைமைய ெமளலான எடுத்து ைவத்தார்.
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முஸ்லீம் லீக் துவக்கப்பட்ட 1906ல் ெமளலான
டாக்காவ ல்

இருந்தார்..

அவருக்ேகா

புரட்ச யாளர்களிடம் ஈர்ப்பு இருந்தது.

வங்க

ஆனால்

அவர்களில் பலேரா இந்துக்கள். ெமளலானாவ ன்
கூர்மத யால்

அவர்களின்

ெசல்ல முடிந்தது.

உள்வட்டத்த ற்குள்

1912ல் அல் ஹ லால் எனும்

பத்த ரிைகைய அவர் துவங்க னார். ப ரிட்டிஷாரின்
அடக்குமுைறக்குள்ளாக

1914ல்

பத்த ரிைக

ந ன்றது.
நப கள்
முஸ்லீம்கள்

வாழ்க்ைக
One

ந கழ்வ லிருந்து

nation

என்பைத

ெசால்லத்துவங்க னார்.

அவர்

இந்துஆசாத்

இவ்வாறு

எழுத னார்.
இந்த யாவ ல் முஸ்லீம்கள் தங்கள் கடைமைய
இந்துக்களுடன்

ஒன்றுபட்டு

ந ன்றால்தான்

ச றப்பாக ெசய்யமுடியும். இப்படி நான் ெசாலவது
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நப ெபருமானின் வாக்க ற்கும் இைசந்த ஒன்ேற.
அவர் இஸ்லாமியர் மற்றும் இஸ்லாமியர் அல்லாத
சமூகம் என்பைத ந றுவ வ ைழந்தார்.
மகாத்மா காந்த அவர்கள் தன் அனுபவத்த ல்
இப்படி ெசான்னைதப் பார்க்க ேறாம்.
அவரவர்
என்பைத
என

வழிய ல்
ஏற்ற

எைதயும்

மகாத்மாவ ன்
இன்ைறய

கடவுைள

ஒன்று.

இந்துமதம்

வணங்கலாம்

அது

தனக்கானது

கதவைடத்துக்ெகாள்வத ல்ைல.

இந்த

புரிதைல

அரச யல்

ஆட்ச யாளர்கள்-

இழக்கும்ேபாது

என்ன

ேநரிைடக றது என்பைத நாம் வாழும் இந்நாட்களில்
கண்டுவருக ேறாம்.
ஆசாத்த ன்
தர்ஜூமான்

1920

எனும்

ச ைறவாசம்
குரான்

ராஞ்ச ய ல்

ெமாழியாக்கத்ைத

அவர் எழுத உதவ யது. ஆசாத் இப்படி எழுத னார்.
கடவுள் வ ரும்ப ய ருந்தால் உலகம் முழுக்க ஒேர
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மக்கள் என்பதாக இருந்த ருப்ேபாம். பல ப ரிவான
மனிதர்களாக அவர் நம்ைம ேசாத க்கலாம்.

நாம்

நமது நற்காரியங்களில் மட்டும் ேபாட்டிய டலாம்.
ேவறுபாடுகைள

அத கமாக்கும்

ேபாட்டிகள்

ேவண்டாம்.
ச ைறவாசத்த ற்குப்
ெநருக்கம்

ப ன்னர்

உருவானது.

ஒத்துைழயாைம
முஸ்லீம்களும்

அவரின்

அக ம்ைச-

ஆசாத்ைத

ஈர்த்தது.

இந்துக்களும்

ஒன்றாக

ேபாராடுவது என்பது உத்த
அது

காந்த யுடன்

இயற்ைகயான

சார்ந்த ஒன்றல்ல-

வ ைழவாகட்டும்

என்றார்

ஆசாத்.
ஆசாத்த ற்கு

இளம்

வாய்ப்பு 1923ல் க ட்டியது.

வயத ேலேய

அற்புத

காங்க ரஸ் மாநாட்டில்

தைலைம உைரயாற்ற னார்.

அவரது உைரய ல்

ெதற த்த அற்புத வரிகைள த ரு ஆர்.வ அவர்கள்
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கீழ்கண்டவாறு குற ப்ப ட்டிருந்தார்.
“ேதவைத

வானத்த லிருந்து

குதுப்மினாரில்

அமர்ந்து

நீ

வந்து

இந்து

முஸ்லீம்

ஒற்றுைமையக் ைகவ ட்டால் 24 மணிய ல் உனக்கு
சுயராஜ்யம் என என்னிடம் வரம் ெகாடுக்க வந்தால்,
அப்படி க ைடக்கும் சுயராஜ்யம் தள்ளிப்ேபானாலும்
பரவாய ல்ைல. இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுைமைய நான்
உயர்ந்த்த ப்ப டிப்ேபன் என்ேற ெசால்ேவன்.”
1935 GOI சட்டப்படி 1937 ேதர்தல் நடந்தது.
உ.ப

மந்த ரிசைபய ல்

முஸ்லீம்லீக்

இருவராவது

இடம்ெபறேவண்டும்

ேபச்சுவார்த்ைத

ஆசாத்

காங்-

லீக்

இைணந்து

உதாரணமாக

அைமயும்

ப ரந த கள்

முயற்ச யால்
ேவைல

என்ற
நடந்தது.

என்பது

என்க ற

நல்

ச ந்தைன

ஆசாத்த டம் இருந்தது. காங்க ரச ல் இருந்தவர்கள்
ஓரிடம் ெகாடுத்தால் ேபாதும் என ந ைலைமைய
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சற்று

வ பரீதமாக்க னர்.

இந்த

அனுபவத்ைத

அப்ேபாது

ேவதைனயுடன்

ஆசாத்

இவ்வாறு

பத வ ட்டார்.
All students of Indian politics know that it was from
UP that the League was reorganised. Mr Jinnah took full
advantage of the situation and started an offensive which
ultimately lead to Pakistan” இது சரியா இல்ைலயா
என்பைத வரலாறு தீர்மானித்துக்ெகாள்ளும் என
தன் உைரய ல் இைத ஆர்.வ ெதாட்டுக்காட்டினார்.
அதாவது

ஒற்றுைமக்கான

ெபாருட்டும்

அைடக்காமல்

வழிகைள

எதன்

இருக்க

முடியுமா

என்பது ஆசாத் கருத்த ல் ேமேலாங்க

ந ற்பைத

காணமுடியும்.
ராம்கர்
ஆசாத்

காங்க ரஸ்

தைலைமயுைர

இஸ்லாம்

11
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தனது

ச றந்த

வ ழுமியங்கைளயும்

ேசர்த்துக்ெகாண்டுதான்

இங்ேக

கூடேவ

இம்மண்ணில்

தன்ைனயும் ஒன்றாக ைவத்துக்ெகாண்டது. ஆசாத்
ெமாழிய ேலேய ெசான்னால்:
We brought our tresures with us and India too was full
of riches of her own precious heritage. We gave her what
she needed. The most precious gifts from Islam’s treasury,
the message of human equality. Full eleven centuries have
passed since then. Islam has now as great a claim on the
soil of India as Hinduism”
தங்கள்
சமத்துவம்

க ட்டங்க ய லிருந்து

அற்புதமான

என்ற

சமூகத்த ற்கு

இந்த ய

ேதைவப்பட்ட ெகாைடைய இஸ்லாம் வழங்க யது.
இந்த யாவ ன் உயர் வளத்துடன் இஸ்லாம் தனது
உயர்

வளத்ைதயும்

இந்த

ஆண்டுகளுக்கு

முன்னர்
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ேபாலேவ சமைதயான உரிைமயாளராக இஸ்லாம்
இருப்பைத அவரது உைர ெதளிவுபடுத்த யது.
க ரிப்ஸ்

தூதுக்குழுவ னரிடம்

ேநருவ ற்கு
எனும்

இைணயாக

ஒன்றுபட்ட

காந்த ,

ஆசாத்தும்

இந்த யா

கருத்தாக்கத்ைத

உங்கள்

ெமாழிவுகள் ச ைதத்துவ டும் என எடுத்துைரத்தார்.
க ரிப்ஸ்

ந ராகரிப்ைப

ெசய்யைவத்தார் ஆசாத்.

காங்க ரஸ்

மூலம்

1942 குவ ட் இந்த யா

காலத்த ல் ஆசாத்தும் அகமதுநகர் ச ைறவாசத்த ல்
ைவக்கப்பட்டார்.

அவரது இருண்ட ச ைறக்குள்

ேமலும் மனத்தாக்குதலாக வந்தது துைணவ யார்
ஜூைலகா
துயர்.

அவர்களின்

மரணம்

எனும்

இக்காலம் காந்த ய ன் கஸ்தூர்பாவும்

துயைரவ ட்டுச் ெசன்ற காலம்.
ஜின்னாவ ன்
தீவ ரமானது.
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ேபசப்பட்டது.

முஸ்லீம் ந யமனம் என்றால் அைத

காங்க ரஸ் ெசய்யக்கூடாது என்ற குரலும் வந்தது.
ஆசாத் இந்த யர் அைனவரும் ஒன்ேற- ஒேர ேதசம்
எனப் ேபாராடி பார்த்தார். தன் த யாகம் அதற்காக
ெபரும் ெபாருட்டல்ல என ெசயல்படலானார்.
காங்க ரஸ் ெசயற்குழுவ ல் ஜூன் 14, 1947ல்
ப ரிவ ைன

ேவண்டாேம-

சுதந்த ரம்

ெபறுவது

தள்ளிப் ேபானாலும் பரவாய ல்ைல என அவர்
ேபச ய

குரலுக்கு

வலு

ேசரவ ல்ைல.

இந்த

அரச யல் ேதால்வ நமது கலாச்சார ப ளவ ைனயும்
ெகாண்டுவந்து ேசர்த்துவ டக்கூடெதன்றார். Ensure
that our culture is not divided என்ற தனிக்குரைல அவர்
எத ெராலித்தார்.
தான்

குரான்

ேபச வந்தது

இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுைமைய
வழிப்பட்ேட

அவரின்

ெசால்வதாக

ெபரும்

தனிச்

அவர்

ச றப்பாக

பார்க்கப்பட்டது.
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ெமளலானாவுடன்
தனிெசயலராகவும்

நன்கு

இருந்த

பழக ய

டாக்டர்

அவரது

ஹுமாயுன்

கப ர் ெசால்வார் ” He was the personification of the
collective pride of the Indian Republic”.
ெமளலான

அபுல்

கலாம்

ஆசாத்

கல்வ

அைமச்சராக இருந்தேபாதும் அரச யலைமப்புசைப
வாதத்த லும்

கல்வ

யூனியன்

பட்டியலில்

இருப்பைத வ ைழந்தார். வ டுதைல இந்த யாவ ன்
பரந்த

ஒற்றுைம

இருந்தது.

என்பேத

அதன்

உள்ளீடாக

ஒன்றுபட்ட இந்த யா ப ளவுபடாமல்

இருந்த ருக்க ேவண்டும் என்க ற வ ைழைவ அவர்
எப்ேபாதும் தன் இதயத்த ல் சுமந்தவராக இருந்தார்.
அன்று

ப ளவுண்ட

பகுத யாக வ ட்டது.
இன்ைறய

இந்த யா

இந்த யா

வரலாற்ற ன்

வ டுதைலக்குப ன்னரான
தனது

புதல்வர்களின்

ஒற்றுைம வ ைழைவ காக்குமா என்பது மில்லியன்
டாலர் ேகள்வ யாக இருக்க றது.
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ஆசாத்

eclectic

human

வைகப்பட்டவராக வாழ்ந்தார்.

beings

என்ற

ஞானம் என்பது

ெபரும்பரப்பு - எவரின் ஏகேபாகத்த ற்குள்ளும் அது
அடங்குவத ல்ைல என உணர்ந்தவராக இருந்தார்.
ஆசாத்துகள் ெபருகுவது இந்த ய எத ர்காலத்த ற்கு
நற்ேபறு..
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3. ராஜாஜிைய வாசிக்கலாம்..
வரலாற்று
ஒருவருக்கு

மாணவர்

என்ற

எப்ேபாதும்

வைகய ல்

வாச ப்பு

ேநர்ைம

ேதைவப்படும். தனக்கு உவப்பான வ ஷயங்கைள
ெகாண்டாடுவதுகண்ைண

உவப்ப ல்லாத

மூடிக்ெகாண்டு

அம்சத்ைத

காணாததுேபால்

நகர்ந்துவ டுவது அல்லது அைத மைறத்துவ டுவது
என்பது

வரலாற்ைற

உன்னிப்பாக

கவனிக்க

ேவண்டியவர் ெசய்யத்தகாத ெசயலாகும்.
வரலாற்ற ல் இடம் ப டித்த ஒருவர் குற த்த
பல

பக்கங்கைள

balanced

பார்க்கும்ேபாதுதான்

மத ப்பீட்டிற்கு

ஒருவரால்

சற்று
வ ருப்பு-

ெவறுப்ைப

குைறத்துக்ெகாண்டு

வரமுடியும்.

எழுதுவது

என்பது

Hagiography

புனிதர்களின்
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சுருங்க வ டக்கூடாது
அேதேபால
ெவறும்

என்பது

அவர்களின்

தவறுகள்

குற த்த

குற்றப்பத்த ரிைககளாகவும்

அைவ

சுருக்கப்படக்கூடாது.
ation

முக்க யமானது.

என்க ற

critical

பழக்கம்

appraisal-

appreci-

ெபாதுப்பழக்கமானால்

சமூகம் ந ன்று ந தானமாக ெசயல்பட அப்ேபாக்கு
உதவ ெசய்யும்.

ராஜாஜி

குற த்த

வாச ப்பும்

அப்படித்தான் இருக்கேவண்டும்.
ராஜாஜி

குற த்து

ராஜ்ேமாகன்காந்த
ஆய னும் காந்த ,

ேபரன்

உட்பட பலர் எழுத யுள்ளனர்.
ேநரு,

ேபால

ராஜாஜிய ன்

சமூக

ச ந்தைனகள்

வ வாத

அவரது
அம்ேபத்கர்,

அரச யல்
ஏன்

ெவளிைய

ெபரியார்

ெபாருளாதார
ெதாகுக்கப்பட்டு

ேபாதுமான

அளவு

எடுத்துக்ெகாள்ளவ ல்ைல என்க ற ேகள்வ
ஏன் எழவ ல்ைல?

கூட

ச ந்த த்தால் க ைடக்கும் பத ல்

அவருக்கான தனித்த ெதாண்டர்பைட- பக்த குழாம்www.Kaniyam.com
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அைமப்பு

இந்த யாவ ல்,

தமிழகத்த ல்

இல்ைல

மூதற ஞர்

என்ற

என்பதாக அைமயலாம்.
ராஜாஜி

என்றால்

அைடெமாழி- அரச யல் வ த்தகர் என்ற பார்ைவ
இருக்கலாம். அவரின் இராமாயணம்- மகாபாரதம்
ஓரளவ ற்கு

வாச க்கப்பட்டிருக்கலாம்.

அவர்

அற ைவ- ச ந்தைனப்ேபாக்ைக- அரச யைல எப்படி
எக்கருத்துக்களால் புரிந்துெகாள்ளலாம் என்க ற
வ வாதம்

இந்த ய

தமிழ்

சூழலில்

இல்லாதது

ேபாலேவ இருக்க றது.
தமிழகத்த ல்
த ணிப்ைப

ெசய்து

குலக்கல்வ
காமராஜர்க்கு

என்றால்

எத ர்ப்ைப

த ட்டம்

வ மர்சனங்கைள
என்பேத

ராஜாஜி

எத ராக
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சத்த யமூர்த்த -

ேகாஷ்டி

ெபாதுப்புத்த ய ல்
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ெபரியார் அவைர வாழ்நாள் முழுதும் எத ர்த்தாலும்
முக்க ய தருணங்களில் அவரது ஆேலாசைனைய
ெபற்றார்.
முக்க ய

அண்ணாவ ன் த முக ஆட்ச க்கு வர
காரணியாக

இருந்தவர்

என்பது

கூட

ெபரும்ேபசுெபாருளாக இருந்த ருக்காது.
ேதச ய அளவ ல் காந்த ய ன் சீடர்- சம்பந்த அவரின்

மனசாட்ச ,

சத்த யாக ரக ,

1942

இருந்தவர்,
ஆதரித்தவர்,

ேவதாரண்யம்
ேபாராட்டத்த ற்கு

பாக ஸ்தான்
கவர்னர்

உப்பு
எத ராக

உருவாவைத

ெஜனரல்,

ேநருைவ-

காங்க ரைச எத ர்த்து படுப ற்ேபாக்கான சுதந்த ரா
எனும் பணக்காரர்களின் கட்ச ைய துவங்க யவர்
என்க ற ெசய்த களில் அவர் ந ைறந்துவ டுவார்.
ராஜாஜி
ச ந்த த்தவர்-

வ ஞ்ஞானத்ைத
எழுத யவர்

என்பது

ேநச த்தவர்கூட

இங்கு

ெசய்த யாகேவ இருக்கும்.

அவர் அறநூல்கள்
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குற த்து

ெபாழிப்புைர

பஜேகாவ ந்தம்
சாரம்

தந்தவர்.

,கீைத,

என்பவற்ைறயும்

வாழ்க்ைகமுைற

த ருக்குறள்,

உபந டதங்களின்
எழுத யவர்.

எனும்

புத்தகம்

இந்து
எழுத யவர்.

கம்பனின் இராமாயணம் குற த்து வாெனாலிய ல்
ஆங்க ல உைர தந்தவர்.
புேன கம்யூனல் அவார்ட் உடன்பாட்டின்ேபாது
அம்ேபத்கரும்

ராஜாஜியும்தான்

மாற்ற க்ெகாண்டார்கள் .

ேபனாைவ

அம்ேபத்கர் எழுத ய

What Congress and Gandhi have Done to the Untouchables

என்பது

ெபரிதாக

ேபசப்பட்டுள்ளதுேபால

ராஜாஜி அதற்கு பத லாக Ambdkar Refuted என
ச று

ெவளியீட்ைட

அவர்களும்
கூட

எழுத யுள்ளார்

ஒன்று

ெபாதுெவளிய ல்

(சந்தானம்

எழுத யுள்ளார்)
ேசர்ந்து

என்பது

ெசால்லப்படாத

அற வுச்சூழல் இருப்பைதப் பார்க்க ேறாம்.
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‘சத்யேமவ

ெஜயேத’

என்க ற

ஆங்க ல

ெதாகுப்பு - இரண்டு 1956-61வைரய லான அவரது
சுயராஜ்ய

இதழ்

கட்டுைரகைளக்

ெகாண்ட

வ ரிவான 1200 பக்க அளவ லானைவ.

‘Dear

Reader’ 1961-1972 காலத்த ல் அவர் எழுத யைவ350 பக்கங்கைள ெகாண்டிருக்கும். Rajaji Reader 250
பக்க ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட கட்டுைரகளின் ெதாகுப்பு.
இவற்ற ல் அவரின் அரச யல் ெபாருளாதார தத்துவ
ச ந்தைனகள் இருப்பைதக் காணமுடியும். தமிழில்
ச று ெவளியீடுகளாக அவரின் மணிவாசகம், ஆத்ம
ச ந்தைன,

ராஜாஜி கட்டுைரகள்,

ெகமிஸ்ட்ரி

குற த்து

த ண்ைண

அச்சமில்ைல,
ரசாயனம்,

தாவரங்களின் இல்லறம் ேபான்றைவ இருப்பைதக்
காணமுடியும்.
ஜனநாயகம், அரச யல் அைமப்பு சட்ட ெநற கள்,
அரச யல் நைடமுைறகள், அரசு அதன் தன்ைம,
ேதச ய

ெபாருளாதாரம்-
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52

த ட்டமிடுதல்

மற்றும்

FreeTamilEbooks.com

அதன் ப ரச்ைனகள்,

ைகத்ெதாழில்- கூட்டுறவு-

ஆைலத்ெதாழில், மீன்ப டித்ெதாழில் என பல்ேவறு
ெதாழில்கள்

குற த்து,

வகுப்புவாதம்
ெமாழி

ெவளிநாட்டு

எனும்

ப ரச்ைன

கம்யூனிசமும்,

ேநாய்,

,

ந லப்ப ரச்ைன,

கம்யூனிசம்,

கட்ச களும்

உறவுகள்,
காந்த யும்

நன்ெகாைடகளும்,

கட்ச க்குள் சுதந்த ரம் என்பதாவது, சுதந்த ரத்த ன்
சாரம்,

காந்த

வழிய லா காங்க ரஸ்,

ெசாத்தும்

சுதந்த ரமும், மய்யப்படுத்தல், யார் ப ற்ேபாக்காளர்,
ேநருவ ன் மரபு, இந்த ய தத்துவமும் நவீன உலகும்,
சமயம்- அற வ யல்- தத்துவம், பத்த ரிைககளின்
ெபாறுப்பு,

ைசவம்-

எழுத்துக்கள்

-

ைவஷ்ணவம்,

கைலச்ெசாற்கள்,

தமிழ்

தமிழ்
இைச,

உணவு ேபான்ற பல்ேவறு அம்சங்கைள அவர்
வ ரிவாக வ வாத த்த ருக்க றார்.
வாழ்க்ைக
என்க ற

ச று
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எழுத யுள்ளார்.

Indian Communism என்க ற ச று

ெவளியீட்டில் அவர் இந்த ய கம்யூனிஸ்ட்களுடன்
கடும்

வ மர்சன

உைரயாடைல

நடத்த யுள்ளார்.

ெலனிைன மதுவ லக்க ல் அவரது ஆைணகைள
ேமற்ேகாள் காட்டி உைரயாடுக றார்.
அேபதவாதம்
ச ைறக்ைகத களிடம்

பற்ற

ராஜாஜி

ேபச யைத

தமிழில்

1935ல் புத்தகமாக ெகாணர்ந்தார்கள்.

முந்த ய

ஆண்டில்தான் காங்க ரஸ் ேசாசலிஸ்ட் கட்ச ைய
ெஜயப ரகாஷ், நேரந்த ரேதவா, சம்பூர்ணானந்த்
ேபான்றவர்கள் துவங்க ய ருந்த சூழல். அவர்கைள
காந்த

வரேவற்ற ருந்தாலும்

அவர்களது

ேவைலத்த ட்டம் குற த்து காந்த தன் வ மர்சனப்
பார்ைவைய தந்த ருந்தார்.
ெகாண்டு
உைரைய

ராஜாஜி

அைத கணக்க ல்

உைரயாற்ற யது

படிக்கும்ேபாது

ேபால்

உணரமுடிக றது.

ராஜாஜிய ன் அேபதவாதம் புத்தகத்ைத சுதந்த ர
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சங்கு ெவளிய ட்டுள்ளது.

த

ஜ ர அவர்கள்

ெமாழிெபயர்ப்ப ல் வந்துள்ளது.
அேபதவாதம்

அல்லது

ெபாதுவுைடைம

வாழ்க்ைக..ராஜாஜி எழுத யத லிருந்து கீழ்கண்ட
சல

வரிகைளப்

படிப்பவர்

எவருக்கும்

அவர்

ேமம்பட்ட புரிதலுடன் கம்யூனிசம் என்பைத அற ய
முயற்ச த்துள்ளார் என அற யமுடியும்.
ெபாதுவுைடைம என்பது சமத்துவத் ெதாழில்
ப ரிவ ைன- தனி மனிதர்களுக்குச் ெசாத்துரிைம
க ைடயாது..உலகத்த ல்

நைடெபறேவண்டிய

சகல உைழப்ைபயும் உலக மனிதர்கள் யாவரும்
சமமாகப் பங்க ட்டுக்ெகாள்ளுவார்கள்.
மனிதர்களும்
ெபாருள்கைள
சக்த க்க யன்ற

தங்கள்

ேதைவக்கு

எடுத்துக்ெகாண்டு
ேவைலையச்

எல்லா
ேவண்டிய
தன்

ெசய்வார்கள்.

ெபாதுவுைடைம ராஜ்யத்த ல் இது என் வீடு, என்
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பணம்,

என்

மகன்/மகள்/ேபரனுக்குப்

ேபாய்ச்

ேசரும் என்ெறல்லாம் ெசால்லக்கூடிய சாமான்கள்
இருக்கமாட்டா.

..தனி மனிதனுக்கு ெசாத்ேத

இல்லாத உலகத்ைத உருவகம் ெசய்து பார்க்க
இயலாமல் நமக்குப் ேபாக றது..
தண்ணீர்
யாவருக்கும்

வ ஷயத்த ல்

உபேயாகமாக ன்றன-

ந ர்வக க்கப்படுக ன்றன.
ஊழியம்

சமூகம்

நைடெபறுக றது.
கடிதம்

நத யும்

ேபாய்ச்

ஏரியும்

ெபாதுவாக

தபால் ேபாக்குவரத்து

பூராவுக்கும்
ஒவ்ெவாரு

ேசருக றது.

ெபாதுவாய்
மனிதனிடமும்

இவ்ேவைலைய

ஜனசமூகம் ேசர்ந்து ெசய்யவ ல்ைலயா.

இேத

மாத ரிேய சகலமான ெசளந்தரியக் காட்ச கைளயும்
எல்ேலாரும் ஐக்க யமாய் அனுபவ த்து இன்புறும்
வண்ணம் ெபாதுவ ல் ந ர்வக க்க முடியும்- அது
சாத்த யேமயாகும்.
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ெபாதுவுைடைம ராஜ்யத்த ல் ஒவ்ெவாருவனும்
தன்

வசம்

ஒப்பைடக்கப்பட்டிருக்கும்

ேதசத்த ன்

தர்மகர்த்தாேபால்

ெசய்வான்.

ெசாத்ைத
பரிபாலனம்

தன் ெசாத்ெதன்று ந ைனத்து நடத்த

மாட்டான்..
சகல

ெசாத்ைதயும்

ெசாந்தமாக
ெசய்து

ேதசம்

அதாவது

வ டுவதால்

முழுவதற்கும்

ெபாதுவுைடைமயாகச்
ெசாத்து

அழிவைடந்து

நாசமாய்ப் ேபாய்வ டாது.
பலாத்காரம்

என்பது

ெபாதுவுைடைமத்

தத்துவத்த ல் ஒரு முக்க ய அம்சமல்ல. ருஷ்யாவ ல்
பலாத்காரத்ைத உபேயாக த்தார்கள்;
வழி.
நம்

அது ஒரு

ஜனங்களில் மிகப்ெபரும்பான்ைமயானவர்
கட்ச ய ல்

இருப்பார்களானால்

நாம்

பலாத்காரத்ைத உபேயாக க்க ேவண்டிய அவச யம்
ேநராது.

ெசாத்து
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காந்த க்கும் ெபாதுவுைடைமவாத ையப் ேபாலேவ
அப ப்ப ராயங்கள்

இருக்க ன்றது.

ஆனால்

பலாத்காரம் உபேயாக ப்பைத அவர் ெவறுக்க றார்.
ெபாதுவுைடைமத்
ஈஸ்வரனின்

தத்துவம்

கருைணய ல்

நம்ப க்ைக

ெகாண்டது..தனிமனிதர்களுக்கு

ெசாத்துரிைம

இருந்தால்தான்

உலகம்

ெபாதுவுைடைம
என்றும்

நடக்கும்

சரிப்பட்டு

என்றும்
வராது

ெசால்லுபவன்

கடவுளிடேம

நம்ப க்ைகய ல்லாதவன்..எல்லாரும்

சுகமாய்

வாழ்வதற்கு

என்றும்

இந்த

உலகம்

ேபாதாது

ச லேர இத ல் சந்ேதாஷமாய் வாழமுடியும் என்றும்
ந ைனப்பவன் அவன். அது நாஸ்த கம்.
ெபாதுவுைடைம
ஸ்தாப த்துவ ட

முடியாது;

ஸ்தாப க்க ேவண்டும்.
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ஒவ்ெவாரு

ெதாழிைலயும்

வந்தால்

கைடச ய ல்

ெபாதுவுக்கு
சகல

மாற்ற

ெதாழிலுேம

ெபாதுந ர்வாகத்த ன் கீழ் வந்துவ டும்.
எந்தக்

காரியம்

அவச யமாகவும்

கஷ்டமானதாயுமிருக்க றேதா

அந்தக்

காரியெமல்லாம்

எந்தக்

ெகளரவ க்கப்படும்.

தற்ேபாது அசாத்த யமாய்

இருப்பைவ

ெபாதுவுைடைம

சாத்த யமாக வ டும்.
இந்த

காலத்த லும்

ப றப்ப னர்

இந்த

ராஜ்யத்த ல்
ேவைலைய

ெசய்யேவண்டும்

எத ர்பார்க்கமாட்டார்கள்.

என்று

ப ளஷ்அவுட் கக்கூஸ்

ஓர் ஏைழய ன் வீட்டில்கூட ஏற்பட்டுவ டும்.
ெபாதுவுைடைம

வரும்வைர

காத்த ருக்கேவண்டியத ல்ைல.
வாழ்க்ைக
இல்ைல-

முைறய ல்
தத்தம்
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ெசய்துெகாள்ளேவண்டியதாய்த்தான்
ேநரப்ேபாக றது..அதற்ெகன்று

தனி

இருக்கப்ேபாவத ல்ைல.

ஜாத

ெபாதுவுைடைம

வாழ்க்ைகக்கு முதற்படி மனிதன் வாழ்க்ைகய ேல
மிக அவச யமான ேதாட்டி ேவைலதான்.
நீங்கள்

கவனிக்காவ ட்டால்

ஒரு

இைத

ராஜங்கத்ைத

உங்களால் நடத்த முடியாது.
ெபாதுவுைடைம
மாத்த ரமல்ல,

ராஜ்யத்த ல்

உடல்ேநாய்

மனேநாய்கைளப்

கவனிக்கப்படும்.

பற்ற யும்

ச டுமூஞ்ச த்தனம்,

எப்ப

பார்த்தாலும் குைற ெசால்வது, அடிப்பத ல் ஆைச
ெகாண்டவன் ேபான்ற துர்க்குணங்கள் பைடத்த
மனிதர்களுக்கு

இல்வாழ்க்ைக

தகுத ய ல்ைல

என்ேற முடிவு ெசய்யப்படும்.
ேபால்ஷ்வ சமும்
ஒேர

வ ஷயம்
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நான்

ெசால்லியுள்ேளன்.

நான்

பலாத்காரத்த ன்

மூலம்

ெபாதுவுைடைம

ராஜ்யத்ைதப்

கல்வ ,

அைமத யான

ஸ்தாப க்கும்

ெசான்னது
ஸ்தாப க்கும்
பற்ற யல்ல.

சீர்த ருத்தம்

ெபாதுவுைடைம

பற்ற ேய..பலாத்காரத்ைத

மூலம்

ராஜ்யத்ைதப்
உபேயாக த்தால்

லட்ச யம் தள்ளிப்ேபாய்த் தாமதேம ஏற்படும் என்று
தான் ேதான்றுக றது”
ராஜாஜி

ெமாழிப்பய ற்ச

பற்ற

ச லாக த்து ேபசுபவராக இருந்தார்.

ெகாஞ்சம்
ராஜாஜிக்கு

ெமாழிய ல் எழுத்து நைடையவ ட ேபச்சு நைடப்
பய ற்ச

அவச யமாகப்

கவனித்து

பட்டது.

ஆேலாச த்துப்

ேபசுக ற

எழுத்தாகேவண்டும் என்பார்.
ெகாச்ைசப்
அவரது

பதங்கள்

ெமாழிகள்

இரகச யம் ெகாண்டைவ.
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ேவண்டாம்

ஆேலாசைன.
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உய ர்

ேதான்றும்.

அழகும்
தமிழ்

அழுத்தமும்

ேவகமும்

உய ரும்

வடிவ ல்

என்பார்.

இலக்க யேமா ச த்த ரேமா உள்ளைத

உள்ளதுேபால் வைரந்துவ டுவதல்ல.

உண்டு
ெகாஞ்சம்

சாமர்த்த யம் ேவண்டும்.
உய ருடன்

தாண்டவமாடும்

எழுத்த ல்

பயமிருக்காது. உண்ைமக்குக் குைறவுமிருக்காது.
அதன்

உய ேர

அதற்கு

காவலும்

காப்பும்.

சம்பாஷைண சீர் த ருத்தம் ெசய்ய அவர் ச ல
முன்ெமாழிவுகைளயும் தந்தார்.

அத ல் மூன்று

அம்சங்களாக அவர் ெசான்னைவ:
அனாவச யமாக

ஆங்க லம்

கலக்காமல்

ேபசுதல் - ெகாச்ைச வ லக்க சரியாக உச்சரிக்க
பழகுதல்-

ெமய்ப்பாடு

சமிக்ைஞகள்

ஒழித்து

ெமாழிவழி மேனாேவகத்ைத ெவளிப்படுத்தல்.
தமிழ்ப்ேபசுவத லும்,
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எழுதுவத லும்

தன்ைனயற யாமல்

தமிழனுக்கு

உண்டாகும் உள்ளுவப்புதான் தமிழன் அழகுக்குப்
ப ரமாணம்.

ேபாற்றப்படாமற்ேபானால்

நாளாவட்டத்த ல் எந்தப் பாைஷயும் அழகு குன்ற ,
ெசால்வளம் குன்ற ,

லாகவமும் குன்ற யதாகத்

ேதான்றும்.
ஆங்க லெமாழி அத கம் பயன்படுத்துக ேறாம்.
ெமாழிப்ப ச்ைச

இல்லாவ ட்டால்

சாத்த யமில்ைல

என்று

ேபால்

முடிவு

நடந்துெகாள்க ேறாம்.

நரம்புக்

கட்டும்

தமிழில்

க ைடயாது

எண்ணுக றார்கள்.

கட்டிவ ட்டது
ஆங்க லத்த ன்

லாகவமும்
என்று

வாழ்க்ைக

ெபாருட்ெசற வும்
தமிைழ

எல்லாக்

மறந்தவர்

கைலகளுக்கும்

ேபாத ய ெமாழிச்ெசல்வம் நம் தாயண்ைட உள்ளது;
தமிழும் சமஸ்க ருதமும் ேசர்ந்து உலகத்ைதேய
அளக்கலாம்.

அந்தந்த சாஸ்த ரம் படித்தவர்கள்

அந்தந்த சாஸ்த ரத்துக்கு ேவண்டிய ெசாற்கைள
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வ ஷய நுட்பமற ந்து அைமக்க முடியும்.

இைத

ராஜாஜி தன் எழுத்த ல் பரிட்ச த்து பார்த்தவர்.
23

வடெமாழி

எழுத்துக்கள்

மைலயாளம்,

ெதலுங்கு, கன்னடம் எனும் த ராவ ட பாைஷகளில்
23

குற களுடன்

ஆனால்

தமிழில்

வழங்குவைதக்
க,

ச,

எழுத்துக்களாேலேய

ட,

காண்க ேறாம்.

த,

ப

எனும்

5

வழங்கப்படுக ன்றன.

இது குைறயா எனக்ேகட்டு இல்ைல என தமிழ்
எழுத்துக்கள் எனும் கட்டுைரய ல் நீளமாக ராஜாஜி
வ வாத த்துள்ளார்.
வடெமாழிச்
ெகாள்ளும்ேபாது

ெசாற்கைள

தமிழில்

சமஸ்க ருத

உச்சரிப்பு

ேவண்டாம்- அது தமிழ் முைறயாகாது என்க றார்.
‘வர்ஷம்’ ேவண்டாம் வருஷம் எனச் ெசால். ‘மாஸம்’
ேவண்டாம். மாதம் எனச் ெசால் என்க றார். தமிழில்
உய ெரழுத்துக்களும்,
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எழுத்துக்களும்
வல்லின

குைறவ ன்ற

எழுத்துக்கள்

வ த களுக்குட்பட்டு
இடத்ைத

இருக்க ன்றன.

ேமற்கண்டவாறு

மாறுபாடு

அனுசரித்து

சல

இல்லாமல்

உச்சரிக்கப்படுவதால்

ேமற்ெசான்ன குைற உண்ைமய ல் குைறயாகாது
என அக்கட்டுைரய ல் ராஜாஜி எடுத்து ைவப்பைதக்
காணலாம்.
தமிழில்கலந்துெகாள்ளும்

தன்ைமெகாண்ட

சமஸ்க ருத ெமாழிைய காரணமின்ற ெவறுத்தல்
கூடாது;

தனித்தமிழ்

ெவற யும்,

வடெமாழி

ேமாகமும் தமிழ்ப்பணிக்குத் தைடகளாகும் என்பது
அவரது கருத்து.
தமிழில்

அரப

ெமாழி

அவர் குற ப்ப டுக றார்.

மிராசுகள் வழி அைவ

வழங்குவைதயும் ெசால்க றார்.
அசல்,

பாக்க ,
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மகசூல்,
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ஜமீன், பசலி, மாமூல் ேபான்றைவ அரப அல்லது
பார்ச என்க றார்.

ஜல்த அரப , ஜரி ( சரிைக)

பார்ச , உருமாைல பார்ச , ருமால் பார்ச

த ரிபு(

ைகக்குட்ைட). குல்லாய் கூட பார்ச தான். காப்ப
தரம் என்பெதல்லாம் அரப . ேமைஜ என்பது பார்ச .
அேதேபால்

ேபஷ்

அது பார்ச .
என்க றார்.
அரப .

ேபஷ்

என்க றார்கேள

வைகயறா என்பது சுத்த பார்ச
தயார் தயார் என்க ேறாேம அது

ஜாஸ்த , கம்மி, குஸ்த , நாசூக், தராசு

எல்லாம் பார்ச .

ஜாஸ்த முகலாய ந லத்தீர்ைவ

ஜமாபந்த யுடன் வந்த ருக்கலாம் என்றார் ராஜாஜி.
சுமார் என்க ேறாேம அந்த சுமார் அரப .

பத ல்

என்பதும் நல்ல அரப தான்.
அரப ய ல்

ஜினுசு-

ஜினுசு என்பார்.
முலாம்

ஜினுசு,

அதுதான் நமது த னுசு.

என்க ேறாேம

www.Kaniyam.com

பட்டு
அத ல்

66

முலாம்

கம்பளி
தங்க
அரப .

FreeTamilEbooks.com

அரப ய ல் க டதாஸ்- காக தமானது.

அது பார்ச .

அலாத யானவன் என்க ேறாம். அந்த அலாத அரப .
வாபஸ் பார்ச .
நம் ேபச்ச ல் ஆசாமி என்ேபாம். அதுவும் அரப பார்ச .

இனாம், ச பார்சு, ைபசல் எல்லாம் அரப

அல்லது பார்ச மூலம் என்க றார் ராஜாஜி.
ராஜாஜி

இப்படித்தான்

தன்

கருத்ைத

முடிக்க றார்:

எந்த ெமாழியானாலும் சரிதான்;

வழக்கத்த ல்

வந்து,

அைனவரும்

ெபாருள்

இருந்தால்

தமிழ்

வடிவம்

அற ந்த

அைதப்

ெபற்று,

வார்த்ைதயாக

ெபாருந்த ய

இடத்த ல்

உபேயாக ப்பத ல் யாெதாரு ப சகுமில்ைல.
கைதைய வரலாறு ஆக்கும் ஆபத்து குற த்து
ராஜாஜி

ேபச ய ருக்க றார்.

ேபான்ற

காவ யம்

யுத்தமான

ஒன்ைற

வரலாறாக
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துக்கமானது என்க றார் ராஜாஜி.
கற்பைன

ேமன்ைமய ல்

கவ ஞர்களின்

உருவான

கைதையச்

அப்படிேய சரித்த ரமாக்க பைகைமயுண்டாக்குவது
துக்க

சம்பாத ப்புத்தான்

என்க றார்.

கற்பைனையெயல்லாம் சரிதமாக்க க்ெகாள்வதன்
மத யீனம் என அவர் வ மர்சனம் ெசல்க றது.
”

நம்

நாட்ைடப்பற்ற ச்

சரித்த ரமில்ைலயாய ன்
ஒப்புக்ெகாள்வேத
சரித்த ரமாக்க

சரியான

இல்ைல

நலம்.

என்று

கற்பைனகைள

தூஷ ப்பது ேவண்டாம்.

இந்த

ஆரிய த ராவ டக் குலேவற்றுைம சண்ைடகளும்
அப்படிேய

உண்ைமயாய ன்

வருஷங்களுக்கு

முன்

நடந்த

பல்லாய ர
சம்பவங்கைள

இப்ேபாது க ளப்ப சமூக ஒற்றுைமைய தைடப்படச்
ெசய்வாேனன்?

துேவஷ மனப்பான்ைம சாத

ஒற்றுைமக்கும் தைடயாகும்.”
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மகாபாரத

கைதய ல்

சகுனியும்

காந்தாரி

தகப்பனாரும் பஞ்சாப் அதற்கும் ேமற்ேக ஏேதா
ேதச

அரசர்கள்

எனக்ெகாண்டு

இன்றுேபாய்

பஞ்சாப் மக்களுடன் சண்ைடய டமுடியுமா?

என

ராஜாஜி வ னவுவார்.
ராஜாஜி
என்ைன
பாைஷ

எழுதுக றார்

த ராவ டன்
சுத்த

”

வடக்ேக

ேபானால்

என்க றார்கள்.

என்

த ராவ ட

பாைஷ.

ஆரிய

பாைஷைய என்னால் ேபசமுடியாது. எவ்வளேவா
கலப்புகள்

உண்டாய ருக்க,

ேகாருவதாய ருக்க,
மடைமயன்ேறா?
ஆனால்

அது

ேவண்டாம்.

மறுபடி

கலப்புகைள
ப ரிக்கப்

நாம்

பார்ப்பது

இப்ேபாதும் சண்ைடய டலாம்.
ஆரியன்

த ராவ டன்

என்று

தற்காலத்த ல் நாம் ெகாண்டிருக்கும்

குணாத யசங்கைளப்

பற்ற ச்

சண்ைடய டலாம்.

அதற்கு வ ேமாசனமுண்டு”
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நமது

சாத ப்ப ரிவ ைனகள்

அரச யல்

சுதந்த ரத்த ற்கு மட்டுமல்ல கைத கட்டுைரகளில்
தாராளமாக கற்பைன ெசய்து எழுதவுங் கூடத்
தைடகளாய்

ந ற்க ன்றன

என்பைத

வ ளக்க

‘முத்துமாைல’ பத்த ரிைக ஆச ரியர் கஷ்டங்கள்
என்க ற

சுைவயான

கட்டுைரய ல்

ராஜாஜி

வ ளக்க ய ருந்தார்.
‘ேதனீ’
ராஜாஜி

என்க ற

அற்புத

படிப்ேபார்

எழுத யுள்ளார்.

கட்டுைர

வ யக்கும்

ஒன்ைற
வண்ணம்

ேதனீக்களின் இயல்பு,

இனப்ெபருக்கம்,

அவற்ற ன்

அதன்

நடமாட்டம்,

ெசயல்பாடுகள், ேதன் அைடய ன் தன்ைம, ேதன்
எடுக்கும்

இலாவகம்

நயம்பட

ேதனீ

என

குடும்ப

வ ளக்க ய ருப்பார்.
ேவைலப்ப ரிவ ைன

எல்லாவற்ைறயும்
ெபயர்

ேதனீச்
உண்டு

ைவத்து

சமூகத்த லும்
என

அத ல்

ெசால்லிய ருப்பார்.
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ேதனீ

வளர்ப்பதும்,

ஜந்துக்களுடன்

கூடி

வாழ்ந்து அன்பும் அற வும் ெபருக்க க் ெகாள்வது
படிப்புகளுக்குள் ெபரிய படிப்பு என்பார் ராஜாஜி.
உணவு சாஸ்த ரம் எனும் கட்டுைர ஒன்ற ல்
ைதத்ரீய உபந ஷத் பாடல் ஒன்ைற ேமற்ேகாள்
காட்டுவார். அதன் ெபாருள் ஜீவன்கள் அைனத்தும்
உணவ லிருந்து உண்டாக ன்றன.

ஜீவன்களின்

உய ைரத் தாங்குவது உணேவயாகும்.

ஜீவன்கள்

முடிவ ல் உணவாகேவ முடியும்”
இைத அற வ யல்ரீத யாக ராஜாஜி வ ளக்க ச்
ெசால்வார்.
மனித

தாவரங்களின்
உணவுவைர

யாக்ைகய ன்
அைதத்
த ன்ற

ஆத மூலமாய னும்

வழியாகவும்

ப ராணிகளின்

துவங்க

ெதாட்டுக்காட்டுவார்.

ேவைலக்கு

தாவரத்த ன்

உணவு

தாவரங்கள்

வழியாகவும்

மனிதன்

அைடக றான் என்பார்.
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யந்த ரத்த ற்கு கரி ேபால் மனித யாக்ைகக்கு
உணவு. ஆனால் யாக்ைக வளரேவண்டும். உடல்
மராமத்தும் நடக்கேவண்டும். கரிேயா யந்த ரத்ைத
வளரச் ெசய்யாது.

எனேவ மனிதன் வ ைனச்

சக்த தரும் உணைவ எரிெபாருள் உணவாகவும்,
யாக்ைகப் ெபாருள் தரும் ’ஊண் உணவா’கவும்
பார்க்கேவண்டும். எரிெபாருள் உணவு: சர்க்கைர,
தானிய மாவு என்றால், ஊண் உணவுப் ெபாருட்கள்
மாமிசம், முட்ைடக்கரு, பால் எனலாம்.

உண்ட

உணவு உடலின் ேவைலக்குப் பயன்படுக றது.
ெதாழில்ெசய்து
மூவாய ரம்

வாழும்

கனலிகலாவது

மனிதனுக்கு

உணவு

ேவண்டும்.

ஒரு கனலி நான்கு ேதக்கரண்டி தண்ணீைரக்
ெகாத க்கச்

ெசய்யும்

உஷ்ணமாகும்.

ஒரு

ராத்தல் சர்க்கரிய ல் 1600 கனலி உஷ்ண சக்த .
கேலாரிையத்தான் ெசால்க றார்.
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மனிதன் உடல் மராமத்து என அத ல் அவர்
வ ளக்குவார்

ரத்தத்த ல்

உள்ள

‘ெசந்தாதுக்கள்’

ெகட்டுப்ேபானால் மற்றவர் உடலிலிருந்து ரத்தம்
எடுத்துப் புகுத்த
ப றர்

ைக,

பயன் ெபறலாம்.

காைல

ெவட்டி

ஒருவர்

ஆனால்
உடலில்

ப ைணக்க முடியாது. உடல் வளர்ச்ச க்கும் யாக்ைக
மராமத்துக்கும்

பயன்படும்

ெபாருள் என்று ெபயர்.

உணவுக்கு

ப ச னப்

முட்ைட ெவண்கருவ ல் ,

மாமிசத்த ல், பாற்கட்டிய ல் ப ச னப்ெபாருள் என
அைதப் பற்ற ராஜாஜி ேபசுக றார்.
எந்த ரம் சும்மா இருந்தால் கரி ேபாடமாட்டாம்.
ஆனால்

மனிதன்

ேவைலய ல்லாவ ட்டாலும்

உணவு ேவண்டும். அேதேபால் உடலிற்கு ஊக்குப்
ெபாருள்கள் ேதைவ எனச் ெசால்வார்.
ஏ ப

ச

அதாவது

டி இ எனும் ைவட்டமின்கைளத்தான்

இப்படி ராஜாஜி வ ளக்குக றார்.

எந்தெபாருளில்

எந்த

உள்ளது

ஊக்குப்ெபாருள்வைக
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எடுத்துக்காட்டுகைள அவர் தருவார்.

எந்த எந்த

ேநாய்கைள தடுக்கும் ஆற்றல் அவற்ற ற்கு எனவும்
ெசால்வார்.
ராஜாஜி
ெசாற்கைள

இக்கட்டுைரகளில்
கனலி-ெசந்தாது-

நமக்கு
ஊக்கு

என தந்து ேபாவைதக் காணலாம்.
அவரது

கருத்துக்கள்

ராஜாஜி

ஏராள

ெபாருள்

ேமற்கண்ட

கட்டுைரகளில்

காணக்க ைடக்க ன்றன.
ராஜாஜி வாச ப்பு அவரின் 70 ஆண்டுகால
ெபாதுவாழ்க்ைக மட்டுமல்ல.

அைவ வ டுதைல

இந்த யாவ ன் கட்டுமான வ வாதமும் கூட.
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4. முஷிருல் ஹாசன் வாசிப்பில்…
முஸ்லீம்

குடுபத்த ல்

ப றந்த

ச ந்தைனயாளர்கள் அஸ்கர் அலி இன்ஜினிர், Z
A அகமது, இர்பான் ஹபீப், ஏ.ஜி நூருனி, தாரிக்
அலி, ஃைபஸ்,மாண்ேடா, சம்ஷ ல் ஹக், ேபான்ற
ச லரின் எழுத்துக்கைள அவ்வப்ேபாது - ஓரளவு
படிக்க வாய்ப்பு க ட்டியது. முஸ்லீம் குடும்பம் சார்ந்த
இந்த ய

அற ஞர்களின்

அவர்களது

ெபரும்

எழுத்துக்கைளயும்

ெதரிந்துெகாண்டது

ஒன்றுேம

பட்டியைலயும்
ஒப்ப டும்ேபாது
இல்ைல

எண்ணம்தான்

ேமலிடுக றது.ேநருைவ

அளவ ல்

பகுத யாக

ச று

கூட

அபுல்

என்ற
பார்த்த
கலாம்

ஆசாத்ைத பார்க்கவ ல்ைல.
ெபாதுெவளிய லும்

மய்ய

நீேராட்டத்த லும்

இன்னும் ெபாது புத்த க்கும் பலரது எழுத்துக்கள்
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ேபாய்

ேசராத-

இருக்க றது

ேசர்க்கப்படாத

என்ற

ெதாழிற்சங்க

உணர்வும்

வாழ்க்ைகய ல்

மாநாடுகளுக்கு

ந ைலதான்

ேமேலாங்க யது.
அக ல

இந்த ய

ெசல்லும்ேபாெதல்லாம்

ெதரிந்துெகாள்ள

ேவண்டும்

என்ற

இந்த

ந ர்ப்பந்தம்

எழுந்த அளவு (இந்த ெதரியாதுங்க என்பது ேவறு
உண்ைம) உருது கற்கேவண்டும் என்ற அழுத்தம்
இல்லாததும் கூட ஒரு ச ற ய காரணம்.
ச ப அய்ய ன்

ந யுஏஜ்,

ச ப எம்மின்

பீப்ப ள்ஸ்

ெமய ன்ஸ்ட்ரீம்,
ஜனதா

பார்ட்டி

ெடமாக்ரச ய ல்,

ஃப்ராண்டியர்,

ேபான்ற

ைலஃப்,

பத்த ரிைககளில்

இப டப ள்யூ,
1980-2000

களில் முஸ்லீம் ப ன்னணிய லிருந்து ேசாசலிசம்
ேநாக்க வந்தவர்களின் எழுத்துக்கள் ச லவற்ைற
வாச க்க வாய்ப்பு இருந்தது.
ஏஜ்

எடிட்டராக

ெதாடர்பாக

இருந்த

நான்
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அைனத்ைதயுேம

ெவளிய ட்டு

எங்களுக்கு

உதவ ய ருந்தார்.
இந்த
ஹாசன்

அற ஞர்கள்
(Mushirul

வரிைசய ல்

Hasan

முக்க யமான ஒருவர்.

2018)

மிக

வரலாற்று- கலாச்சார

எழுத்துக்கைளத் தந்தவர்.
ஆச ரியர்.

1949-

முஷ ருல்

ஏராள புத்தகங்களின்

ஜமியா

மில்லியா

(ேநஷனல்

யுனிவர்ச ட்டி)

துைணேவந்தராக

ச றப்பாக

ெசயல்பட்டவர்.

இந்த யாவ ன் composite culture-

Secularism சூழைல உயர்த்த ப டித்தவர் ஹாசன்.
ஹாசன் கட்டுைரகைள 1980-2000 காலத்த ல்
அவ்வப்ேபாது
முழுைமயான

படித்த ருந்தாலும்
புத்தகம்

ஒன்ைற

2021ல் தான் படித்ேதன்.

அவரது

ஜுன்-ஜூைல

அதுவும் காந்த குற த்த

எழுத்து என்பதால் ஈர்ப்பு ஏற்பட்டு அத ல் கவனம்
ெசன்றது.

Faith and Freedom Gandhi in History
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என்பது அந்த புத்தகம்.

இப்ேபாது முஷ்ருல்

ஹாசனின் ‘Moderate or Militant Images of India’s
Muslims’ என்பைத வாச த்துக்ெகாண்டிருந்தேபாது
அத ல்

ஒரு

பகுத ய ல்

இந்த ய

அற ஞர்கள்

தங்கள் எழுத்துக்களில் முஸ்லீம் bias என்பைத
ெவளிப்படுத்த ய ருப்பைத
காட்டுக றார்.

ஹாசன்

சுட்டிக்

குற ப்பாக ந ராத் ெசளத்ரி, அருண்

ேஷாரி, சந்தன் ைமத்ரா, ஸ்வப்பன் தாஸ் குப்தா
இன்னும் வ
ேபசுக றார்.

எஸ் ைநப்பால் ேபான்றவர்கைள
அந்தப் பகுத ய ன் ச ல அம்சங்கள்

இந்த கட்டுைரய ல் தரப்பட்டுள்ளன.
ந ராத்
Unknown
நாட்டின்

ெசளத்ரிய ன்
Indian

என்பது

ப ரிவ ைன

தாக்கத்த ன்பாற்பட்டு

Autobiography

of

an

வங்கப்ப ரிவ ைனஎன்ற

ஒருவைகயான

உளவ யல்
முஸ்லீம்

ெவறுப்ைப ெசால்லக்கூடியதாக எழுதப்பட்டுள்ளது
என்பார் முஷ ருல். 1947ல் முஸ்லீம்கள் பாக ஸ்தான்
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ப ரித்துக்ெகாண்டது என்பது ஏேதா சந்தர்ப்பாத
தைலைமயால்
காணப்படும்

மட்டுமல்லfanatical

அவர்களிடம்

devotion

ஆல்தான்

என

ெசளத்ரி எழுத யைதயும் முஷ்ருல் சுட்டிக்காட்டுவார்.
ெசளத்ரிய ன் பள்ளிக்காலத்த ேலேய ஆச ரியர்கள்
முஸ்லீம்கள் என்றால் ேகாய ைல உைடத்தவர்கள்,
ெபண்கைள தூக்க
கத்த

முைனய ல்

ெசன்றவர்கள், இஸ்லாைம
பரப்ப யவர்கள்

ெசால்லித்தந்துள்ளனர்.

என்றுதான்

ெசளத்ரிையப்

ெபாறுத்தவைர ‘முஸ்லீம் தீங்கு’ என்பது நாளும்
பரவக்கூடியது.

இன்ேற அைத தடுக்கேவண்டும்.

நாைள என்பது ெவகுதூரம் எனக் கருத னார்.
க ரிஷக்

ப ரஜா

கட்ச ைய

ஃபஸ்லுல்

1927ல் வங்கத்த ல் துவங்க னார்.
வ வசாய களின் பக்கம்

ந ன்றவர்.

ஹக்

அவர் ஏைழ
1918-19ல்

அவரும் காங்க ரஸ் ெசயலராக இருந்தவர்தான்.
1937-1943ல் வங்கத்த ன் முதல்வராக இருந்தார்.
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ஆனால்

அவருக்கு

வகுப்புவாத

பட்டம்தான் மிஞ்ச யது.

என்ற

ெசளத்ரியும் ஹக்ைக

அப்படிேய

அைழத்தார்.

இந்து-முஸ்லீம்

இணக்கம்

என்பெதல்லாம்

சாத்த யமானதாக

ேதான்றவ ல்ைல என்றார் ெசளத்ரி.
பங்க ம்

சந்த ரர்

ஆனந்தமடத்த ல்

‘இந்துக்களின்

பண்ைடய

தைலமுைறய னைர

அழித்தவர்கள் முஸ்லீம்கள்’ என்ேற படம்ப டித்தார்.
மத்த யகால
உச்சத்த ல்
பங்க ம்

இந்த யா

அத காரேவட்ைகய ன்

இந்துக்கைள

ச றுைமயாக்க யதாக

எழுத னார்.

1887ல்

அவர்

எழுத ய

‘சீதாராம்’ எனும் நாவலில் சக்த மாதாவ டமிருந்து
அந்நாவலின்
முஸ்லீம்கைள

ெபண்பாத்த ரம்

அருள்ெபற்று

ெகால்லேவண்டும்

என்க ற

உணர்ைவ ெபற்றதாக ச த்தரிப்பார்.

ெபாதுவாக

மிேலச்சர்கள்

முஸ்லீம்கள்

குற த்த

என்ற

பதம்

ெசால்லாடலாக
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ஆம்நூற்றாண்டில்

இந்துக்கள்

இனியும்

ேகாைழகளாக இருக்கக்கூடாது என்பது ெதாடர்ந்து
உைரயாடலாக மாற்றப்பட்டது என்பைத ஹாசன்
சுட்டிக்காட்டுக றார்.
நாம்

இன்று

என்க ற

இந்து

ெபரும்

வாழ்க ேறாம்
மாதரம்

முஸ்லீம்

சங்கம

என்றார்

என்பது

ஆங்க ேலயர்

கலாச்சாரத்த ல்

தாகூர்.

வந்ேத

முஸ்லீம்களின்

உணர்வ ல்

ப ரச்ைனயாக றது என்பைத தாகூர் ஏற்றார். சாந்த
ந ேகதன் ேதச யம்- சர்வேதச யம், மரபு- நவீனம்,
ெபாருளாயத
பார்ைவ-

நலன்கள்

குறுக ய

சாத ,

என்பைத

தாண்டிய

இனம்,

ெகாள்ைக

தாண்டிய பய ற்ச ய ன் இடமாக இருந்த ட தாகூர்
வ ைழந்தார்.
இந்த ரா
அங்கு

ேநருவும்

ெபறட்டும்

பரந்த

அனுபவத்ைத

என்பதற்காகேவ

அனுப்ப னார்.

ேநரு

அவைர

இந்த ராவ ற்கு

தாகூரின் நூற்றாண்டு பற்ற ச் ெசால்லும்ேபாது
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தாகூைரப்

பற்ற

என்பதல்ல,

அவருக்கு

காட்டுக ேறாம்
மரியாைத
சல

நாம்

என்ன
நாம்

எப்படி

வாழ்ந்து

நாம்

காட்டும்

என்பதுதான்

என்றார்.

அைத

அற வுஜீவ கள்

ேபசுக ேறாம்

வங்கத்த ன்

எடுத்துக்ெகாள்ளாமல்

ேபானார்கள்.
இக்பாலின்
நன்கற ந்த

கவ ைதகைள

ேமாத லால்,

ெபர்ச யன்

ேதஜ்பக்தூர்

சாப்ரு,

குன்ஸ்ரு ஆக ேயார் அடிக்கடி ேமற்ேகாள் காட்டினர்.
அேதேபால்

வங்கெமாழி

அற ந்த

முஸ்லீம்கள்

தாகூரின் கவ ைதகைள ெகாண்டாடினர்.

காஸி

நஸ்ருல் இஸ்லாம் ரவீந்த ைர தனது குரு என
ஏற்றார். கல்வ யாளர் ஹுமாயுன் கபீரிடம் தாகூர்
ெபரும் ெசல்வாக்கு ெசலுத்த னார்.

ேபராச ரியர்

அப த் ஹுைசன் காந்த மற்றும் தாகூர் தாக்கம்
ெகாண்டவராகேவ இருந்தார்.
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இக்பால்

மைறவ ன்ேபாது

தாகூர்

இந்த

ெசய்த ைய அனுப்ப னார்:
The death of Sir Mohammad Iqbal creates a void in our
literature that, like a mortal wound, will take a very long time
to heal. India, whose place today in the world is too narrow,
can ill afford to miss a poet whose poetry had such universal
value
அேதேநரத்த ல் 19 ஆம்நூற்றாண்டின் வங்க
இலக்க ய

உலக ல்

முஸ்லீம்களுக்கு

மய்ய

நீேராட்டத்த ல் இடமளிக்கப்படவ ல்ைல. ஓரங்கால்
இடேம இருந்தது என்பைத முஷ ருல் ெசால்க றார்.
சுேரந்த ர

பானர்ஜிேய

கூட

இப்படி

ெசால்ல

ேநர்ந்தது- scratch a hindu and you will find him
conservative”

காங்க ரச ன்

ெசயல்பாடுகள்-

அவர்களின்

பத்ரேலாக்குகளின்
ேபச்சு,

காட்டிய

அைடயாளம் ஆக யவற்றால் முஸ்லீம்கள் தள்ளிப்
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ேபாகலாய னர்.

காங்க ரஸ்

ஆத க்கமாகேவ
உருவானது.
அைமக்கும்

அைமயும்
அது

என்ற

இந்துக்களின்

என்ற

இந்து

எண்ணம்

ராஜ்யத்ைதேய

எண்ணமும்

வலுப்பட

ஆரம்ப த்தது.
ேஜ எச் புரூம்பீல்ட் இைத சரியாக மத ப்ப ட்டார்
If history united the Bengali Muslim community, so too
did its enmity towards the Hindu Bhadralok. Politician had
an excellent target for attack in that dominat Hindu minority
that supplied the landlords and their agents, money lenders,
lawyers and other govt officials with whom the Bengali Muslim rural and urban was forced to have dealings. To charge
this group with tyranny and to call for united backing to break
its power was a sure way to arouse popular enthusiasm. And
if anger arn to violence, it was the privileged Hindu minority
that was likely to be hurt most seriously”
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காந்த ய ன் நம்பத்தகுந்த சீடராக ஜி டி ப ர்லா
இருந்தேபாதும்

1942

ஜூைலய ேலேய

அவர்

பாக ஸ்தான் ப ரிவ ைனைய ஏற்றுவ டலாம் என்ற
கருத்ைத ைவத்த ருந்தார்.
நலன்களுக்கு

அது இந்துக்களின்

வ ேராதமானதல்ல

எனக்

கருத னார்.
வ

எஸ்

ைநப்பாலும்

‘இஸ்லாமின்

தீங்கு’

என்பைத எழுத னார். Islam as a coherent, transnational,
monolithic force engaing in a unilinear confrontational relationship with the west என்று ைநப்பால் எழுதுவைதக்
காணலாம்.

இஸ்லாம் என்பது முஸ்லீம்களின்

வாழ்வ ல் இருக்க றேத தவ ர அது ைநய்பாலின்
எழுத்துக்கள்

மூலம்

க ைடப்பதல்ல

வ மர்சனத்ைத முஷ ருல் ைவத்தார்.
இஸ்லாம்
தான்

குற த்த

ஆழமான

புரிதல்

ேகட்டற ந்தைவகளிலிருந்து

என்க ற
அவருக்கு
இல்ைல.
ைநப்பால்

எழுத யுள்ளார் என்றார் முஷ ருல்.
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ைநய்பால் பாபர் மசூத இடிப்ைப ‘வரலாற்ைற
balance’

ெசய்தலாக

என்பைத

அவர்

புரிந்துெகாண்டு
எழுத னார்.

பார்த்தார்.

‘passion’

அேயாத்யா

என்றார்.

உதவேவண்டும்

அைத

என்று

கூட

முகமது முஜீப் சரியாக எழுத யைத

ைநப்பால் ேபான்றவர்கள் எடுத்துக்ெகாள்ளாதைத
முஷ ருல் சுட்டிக்காட்டினார்.
Unless we have decided in our own minds that medieval
Indian History is not the history of the Indian people, we must
courageously examine our present criteria of judgement and
develop a perspective of persons, policies and events of the
past that will enable us to understand and forgive and to obtain a clear vision of the past and the future”
Hind

Swaraj

பார்ைவேய

மீதும்

ைவத்தார்.

ைநப்பால்

வ மர்சனப்

காந்த ைய

புரிந்து

ெகாள்ள நல்ல வாசல் என அற யப்பட்ட ஆக்கமது.

www.Kaniyam.com

86

FreeTamilEbooks.com

ைநப்பாலின் எழுத்துக்கள் குற த்து எட்வர்ட் ெசய த்
ெகாண்டிருந்த வ மர்சனத்ைத முஷ ருல் தந்தார்ஒருவைக mental suicide- intellectual catastrophe of the
first order என்பது அந்த வ மர்சனம்.
18ஆம் நூற்றாண்டில் அேயாத்யா- ைபசாபாத்
பகுத கள்
தளமாக

சுற்றுலாதளமாகமாற்றப்பட்டதற்கு

யாத்த ைரக்கான

ராமனந்த

சாதுவும்,

அவுத் நவாப்களும் காரணமாக இருந்தனர். நவாப்
சப்தர்ஜங்

பல

ேகாய ல்கைள

பழுது

ேநர் ெசய்ய துைணந ன்றார்.
எனும்

ேகாய லுக்கான

பார்த்து

அனுமார் கர்க

இடத்ைத

அவர்தான்

வழங்க னார். பல இந்து ேகாய ல் குருமார்களுக்கு
முஸ்லீம் அத காரிகள் தானம் வழங்க யைதயும்
முஸ்ருல் குற ப்ப ட்டு ெசால்க றார்.
மாறுபட்ட
பல

கருத்துக்கள்

இந்துக்கைளத்தான்

ைவத்த ருந்தார்
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ச ருங்ேகரிைய

அவர்

ேபாஷ த்ததுடன்

தனது

ெவற்ற க்காக வழிபாடு ெசய்யவும் ேவண்டியவராக
த ப்பு இருந்தார். முஷ ருல் இைதயும் வ மர்சனமாக
ெசால்க றார்.
At the same time there is no reason to elevate Tipu
to the ranks of a Sufi or place him on a nationalistic
pedestal..He was doubtless generous to Hindus but that
does not make him liberal or secular in an age when these
expressions made little or no sense”
நவீன
கான்

இந்த யாவ ல்

குற த்தும்

ைசயத்

எத ர்மைறயான

அகமது

கருத்துக்கள்

பரப்பப்படுக ன்றன. அவர் காங்க ரச டம் ேநயமாக
இல்ைல.

எத ர்மைறயாக

இருந்தார்

என்பது

சரிதான். ஆனால் அவரின் சீர்த ருத்த முயற்ச கள்
சரியாக பார்க்கப்படாதைத ஹாசன் ெசால்க றார் .
இந்த யாவ ன் அற்புத முஸ்லீம்களான ஹக ம்
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அஜ்மல் கான் ெபயரிேலா, டாக்டர் முக்தர் அகமது
அன்சாரி

ெபயரிேலா

ெடல்லிய ேலா

அல்லது

ேவறு இடத்த ேலா பூங்கா கூட இல்ைல. இவர்கள்
இந்த யாவ ன் இைணவு கலாச்சாரத்ைத உயர்த்த
ப டித்தவர்கள் தாேன?
கார்டைன
ந ன்ற

ைமசூரில் ப ருந்தவான்

வடிவைமக்க

மிர்ஸா

முகமது

எங்காவது இருக்க றதா?

அன்று

உறுத யாக

இஸ்மாய ல்

ெபயர்

ந ைனவ ன் ஓரத்த ல்

கூட இடம் அவர்கள் ெபறவ ல்ைலேய.

ெடல்லி

புத்தாக்கத்த ல் ந ன்ற ெமளல்வ முகமது சகதுல்லா
எனும்

வரலாற்றாச ரியர்,

ெமளல்வ

நாவலாச ரியரான

நாச ர் அகமது இவர்கள் ந ைனவ ல்

இருக்க றார்களா என்க ற ந யாயமான ேகள்வ ைய
முஷ ருல் எழுப்புக றார்.
Times
எப்படி

of

India

ஆளும்

இருக்க ன்றன
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பார்க்க ேறாம்.

ஆனால் முஷ ருல் இைத 1970

களின் இறுத ய ேலேய ைடம்ஸ் ஆஃப் இந்த யா
எடிட்டர் க ரிலால் ெஜய ைன ைவத்து ேபச யுள்ளார்.
முஸ்லீம்கள்

மீதான

பாரபட்சத்ைத

முஷ ருல்

ெசால்வார். உலமா மரபுதைன முற்ற லும் மாற்ற ட
இந்துத்துவாவ ன் ெவற்ற யால்தான் முடியும் என
40 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் க ரிலால் எழுத யைத
ஹாசன் சுட்டிக்காட்டுக றார்.

ஹாசன் இவ்வாறு

க ரிலாலுக்கு தன் வ ளக்கத்ைத தந்தார்.
Jain’s writings showed no appreciation of Muslim societies, past or present. Like Nirad Chaudhuri and Naipaul,
he was unaware of the historical situations in which certain
deductions made from the Quran were no longer relevant;
Syed Ahmad Khan and Maulana Azad had repudiated them
long ago. Ghalib despised the ulama for claiming special
and providential wisdom for themselves and their friends; Akbar Allahabadi (1846–1921), the poet, ridiculed the type of
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casuistry practised by them; progressive writers kept lamenting that ‘power’ rested in their flowing gowns to hide the
wickedness of tyranny.
அருண்

ேஷாரிய ன்

வ மர்சனத்ைதயும்
அல்ெபருனி,

அமீர்

எழுத்துக்கள்

ஹாசன்
குஷ்ரு,

மீதான

ைவத்தார்.
மாலிக்

முகமது

ைஜஸி, அபுல் பாசல், ரஸ்கான், அப்துர் ரஹ ம்
கான், தாரா ஷ ேகா ேபான்றவர்கள் குற த்து ஏதும்
அவர் படித்தது இல்ைல.

அவர்கள் இந்து கடவுள்

பற்ற யும், சமஸ்க ருத ப ரத கைள ெபர்ஷ யனில்
ெமாழிெபயர்த்தைதயும் அவர் அற ந்த ருக்க றாரா
எனக் ேகள்வ எழுப்ப னார் ஹாசன்.
ஜனநாயகம்

ேபச ய

படுெகாைலகள்

பற்ற

மிக உரக்க

அருண்ேஷாரி
ேபசாதாது

குஜராத்

ஏன்

என்ற

ேகள்வ ையயும் ஹாசன் எழுப்ப னார்.
அருண் ேஷாரி குற த்து கீழ்கண்ட மத ப்பீட்டிற்கு
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ஹாசன் வந்தார்- Shourie, author of numerous ‘history’
books, who uses historical facts selectively to reinforce his
ideological predilections.
அேதேபால

ப ரிட்டிஷ்

கல்வ

ப ன்புலம்

ெகாண்ட சந்தன் ைமத்ரா, ஸ்வப்பன் தாஸ் குப்தா
ேபான்ற
bias

அற வுஜீவ களும்

ெகாண்ேட

ஹாசன்

ேபச யும்

எழுத யும்

சுட்டிக்காட்டுக றார்.

ஆரம்பத்த ல்
ப ன்னணி

வருவைத
டிராட்ஸ்க ய

சந்தன் ஆக்ஸ்ேபார்ட்

ெகாண்டவர்.

ேபான்றவர்கள்

ஒருவைக

இத்தைனக்கும்

ஸ்வப்பனுக்கு

ப ன்னணி இருந்துள்ளது.

ப டிவாத

இப்படி

இவர்கைளப்

ேகால்வால்கர்

ேகாட்பாட்டு

அம்சங்களில்

எழுத ய
எப்படி

தங்கைள க டத்த க்ெகாண்டார்கள் என ஹாசன்
வ னவுவைதக் காண்க ேறாம்.
பத்த ரிைக
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எல்லா
.

அற வுஜீவ களுேம

பலர்

எனும்

ேநருவ ன்

பார்ைவய ல்

அவ்வாற ல்ைல

ெசக்யூலர்

ந ன்று

ஜனநாயகம்

ேபசக்கூடியவர்கள்

என்பைதயும் தனது 45 ஆண்டுகால அற வுலக
அனுபவத்த ல்

ஹாசன்

ஏற்க றார்.

அஜித்

பட்டாசார்யா, ப ரபுல் ப த்வாய், ப ரான் ேசாப்ரா,
ஹரிஷ் கேர,

குல்த ப் நாயர்,

என் ராம்,

வீர்

சங்க்வ , வ ேனாத் ேமத்தா, த லிப் பட்காேவாங்கர்,
மாலினி,

ராஜ்தீப்

சர்ேதசாய்

ேபான்றவர்கைள

இந்த பண்புகளுடன் எழுதுபவர்களாக ஹாசன்
குற ப்ப டுக றார்.
கல்வ ப்

ப ன்புலம்

வரலாற்ைற

இஸ்லாம்

ேசர்த்துக்ெகாள்க றதா

குற த்த
என்ற

ேகள்வ ைய ஹாசன் வருத்தத்துடன் பத வ டுக றார்.
ெபர்ச யன் பற்ற ய ஆரம்ப அற வு கூட இல்லாமல்
மத்த யகால இந்த யா குற த்து ேபராச ரியர்கள்
உட்பட ஆச ரியர்கள் ேபசுவைதக் காண்க ேறாம்.
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உருது

நீக்கம்

என்பது

புலைம

நீக்கமாகவும்

ேசர்ந்ேத நடக்க றது என்ற உணர்வுகூட எழவ ல்ைல.
அலிகாரும், ஜமியா மில்லியாவும் கூட sunni Theology என சுருங்க ப்ேபாக ன்றன.

முகமது முஜீப்

அற்புதமாக ஒன்ைற நமக்கு ெசான்னார்.

நமது

முரைண அது காட்டியது. The inconsistency between
condemning Western civilization in principle and accepting
it in practice was noted but ignored
ஹாசன் தனது முஸ்லீம் சேகாதரர்களுக்கும்
இந்த ய

அனுபவத்த ன்

பாற்பட்ட

ேதைவயான

அற வுைர ஒன்ைற தந்து ெசன்றுள்ளார்.
Muslims, to make the most of their potential, would be
required to shun obscurantism and take their distinct values
and proud and tolerant culture into the mainstream of political life. They could no longer subscribe to the infallibility
of established dogma; instead, they would be expected to
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awaken once more the spirit of conscientious objection to
prejudice, shake off the shackles of the past, and create a
social order conducive to the dignity of the common man and
woman.
தங்களது

அற்புதமான

ெநற கைள

எடுத்துக்ெகாண்டும்

ெபாதுநீேராட்டத்துடன்
இருக்க ேவண்டும்.
தவேற

உன்னதமான
உறவுெகாண்டும்

ச ல வறட்டுத்தனங்கைள

இல்லாதைவ

என

ைவத்த ருக்கேவண்டியத ல்ைல.
ெபாருந்தா

பழைமய ருந்தால்

வ டுபட கற்கேவண்டும்.
ெபண்களின்

அரச யல்

ெதாடர்ந்து
அவச யமில்லா
அத லிருந்து

சாதாரண மனிதருக்கும்

ெகளரவத்த ற்கும்

உரிய

சமூக

முைறைமகளுக்காக முஸ்லீம்கள் ந ற்கேவண்டும்
என வ ைழந்தார் ஹாசன்.
முஸ்லீம்கள்
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வரலாற்ைற வ ளக்க,
ேவண்டும்.

மறுகட்டுமானம் ெசய்த ட

ஆய்வுகள் ச ல ெபரு நகரங்களுடன்

ந ன்றுவ டக்கூடாது.
கண்ணாடிகள்

அற வுஜீவ கள் உருவாக்கும்

வழிதான்

நாம்

ெதரிந்துெகாள்க ேறாம்.
ேநர்ைமயாக

அவர்கள்

தருக றார்கள்

முக்க யமானதாக

பார்க்க

எவ்வளவு

என்பது

இருக்க றது.

கட்டுமானங்கைள
அேதேநரத்த ல்

நம்ைம

மிக

கலாச்சார

ெசய்பவர்களாகவும்

சூழலின்

வ ைளெபாருளாகவும்

அவர்கள் இருந்து இந்த கடைமைய ெசய்க றார்கள்.
இந்த ேவைலைய மிகவும் ெபாறுப்புடன் ஆற்ற
ேவண்டும்

என்க ற

கடைமய ல்தான்

என்

எழுத்துக்கள் என்றார் ஹாசன்.
ஹாசன்

எழுத்துக்கைள

வாய்ப்புள்ளவர்கள்

வாச ப்ேபாம்.
Ref : Mushirul Moderate or Militant Images of Indias
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5. இந்தியா என்கிற கருத்தாக்கம்
(The Idea Of India)
சுனில்

க ல்நானிய ன்

வ வாதத்த றன்
இந்த யாவ ல்

உயர்நைட,

படிப்பவைர

பார்ைவ,

ப ரமிக்கைவக்கும்.

அத காரத்த ன்

ெவளி

எவ்வாறு

சமூகம் என்க ற கட்டுக்ேகாப்ப லிருந்து அரச யல்
அத காரம்

என

மாற ப்ேபானத ன்

ப ரத யாக

அவரின் புத்தகம் எனக்கு வ ளங்குக றது.
இந்த யா

எனும்

ேபரைடயாளம்,

அது

ேதச ய
ஒேரவைகப்பட்டு

சுவீகரித்துக்ெகாள்ளப்படவ ல்ைல

என்பது

உண்ைமயாக

வங்கம்,

இருந்த

ேபாத லும்

மராட்டிய வட்டார உணர்வ ல் இந்த ய ேதச யம்
வளர்த்ெதடுக்கப்பட்டது
ேபசுக றார்.

என்பைத

சுனில்

வ சாலமான கலாச்சார ேதச யம்
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ஒன்ைற

வளர்த்ெதடுத்துக்ெகாள்ளமுடியும்

என

அவர் ேபசும்ேபாது அைத ெவறும் ெசால்லாடலாக
மட்டும் அவர் வ ட்டு ெசல்வது ப ரச்ச்ைனகைள
உருவாக்கலாம். வ சாலாமான கலாச்சார ேதச யம்
என்பைத

வ ளக்க

தனித்த

புத்தகம்

ஒன்று

ேதைவப்படலாம்
வ டுதைலக்கு ப ன்னர் ச று அற வுக்குழாம்,
ெடக்ேனாக ராட்

உதவ யுடன்

உருவாக்கத்த ல்

ேநரு

நவீன

ஈடுபட்ட

இந்த ய

கைதயாகவும்

புத்தகம் இருக்க றது. வ டுதைலக்குப் ப ன்னரான
50 ஆண்டுகளில் காங்க ரச ன் உயர் குணங்களின்
வீழ்ச்ச இந்த ய ெநருக்கடியாக மாற ப்ேபானதன்
ப ரத யாகவும் அது ெசல்க றது.
ச றுைமப்படுத்தப்பட்டு

ைமய

மாந லங்கள்
அத காரம்

ந றுவப்பட்ட பாைதையயும் புத்தகம் ேபசுக றது.
ஆங்க ல வ மர்சகர்களில் ச லர் அவரின் Cities எனும்
பகுத (அவரது நைடைய ஒப்ப டுைகய ல் ) சற்று
www.Kaniyam.com

99

FreeTamilEbooks.com

குைறவான நைடயாக இருக்க றது என்ற கருத்ைத
ெசால்லியுள்ளனர்.

.

ஆனால் அத லும் கூட

ேமற்குலக அைடயாளங்கள் ஏதுமற்ற இந்த யாவ ல்
நகரம்

அதற்குரிய

அைமப்புகளுடன்

உருவான

கைத இருக்க றது.

இந்த யாவ ன் ஒரிஜினல்

நகரமயமாக்கத்த ன்

ஆரம்ப

அைடயாளமாக

அகமதாபாத் காட்டப்படுக றது.
இன்றுள்ள அரச யலுக்கு மிக ெநருக்கமான
ஆய்வாக

வாஜ்பாய்

உருவாக்கப்பட்ட

ஆட்ச க்கு

சூழல்

வருவதற்கு

ேபசப்படும்

பகுத

இந்துத்வா அரச யல் அத கார புரிதலுக்கு உதவும்.
யார்

இந்த யன்

எனும்

பகுத

இப்புத்தகத்த ன்

அரச யல் ஆன்மவ சாரம் என மத ப்ப டலாம். காந்த ,
தாகூர், பேடல், ஜின்னா, ஆசாத், ராஜாஜி என
தைலவர்களின்

அணுகுமுைறகள்

ஆங்காங்ேக

ேபசப்படுக ன்றன.
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ேநருவ ன்
நவீன

இந்த யப்

புரிதலுக்கும்

உருவாக்கத்த ற்கும்

சுனில்

க ல்நானிய ன்

ப ன்னப்படுக றது.
ந ைறந்த

ெநருக்கமாக

இந்த ய

கருத்தாக்கம்

இந்தவைக கருத்துருவாக்கம்

புத்தகங்கள்

அரியவைகப்பட்டைவ.

இைத அக்களூர் இரவ ெபரும் உைழப்ைப நல்க
தமிழில் தந்துள்ளார். ெமாழிெபயர்ப்பு உைழப்பால்
ச க்கலான

ெமாழி

நைடகைளயும்

லாவகமாக

ைகயாளும் த றன் அவரிடம் உயர்ந்து ந ற்பைத
ஆங்க ல நூைலப் படிப்பவர்களால் உணரமுடியும்.
ஆங்க லம் நன்கற ந்த தமிழ்வாசகர்க்கும்கூட
சுனில்

க ல்நானிய ன்

மிக

முக்க ய

இந்தப்பைடப்ப ற்கான இரவ ய ன் ெமாழியாக்கம்
கூடுதலான இன்னும் ெசால்லப்ேபானால் சரியான
புரிதைல ெகாடுக்கும் என்பத ல் சந்ேதகமில்ைல.
தமிழ்

ெமாழிெபயர்ப்பு

இரவ யால்,

சந்த யா
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ெபற்றுள்ளது. இரவ ய ன் முயற்ச ைய த றைமைய
கண்டற ய கீழ்கண்ட ஆங்க ல மற்றும் அதற்குரிய
தமிழ் பகுத கள் மாத ரிகளாக வ ளங்கும், புத்தகம்
படிப்பதற்கான

ஆர்வத்ைதயும்

தூண்டும்

என

கருதுக ேறன்.
Epilogue The Garb of Modernity
The idea of India was created by such collisions between cultures and politics. These encounters have left Indians with three questions of practical judgement. What possibilities are available to them? What challenges are they
likely to face? And what is the significance of the history they
are making? Answers to these questions necessarily invite
dispute and revision, but the questions themselves are direct, urgent and unavoidable. In posing them, this book has
throughout implied that the categories and terms of Western
political thought are essential to all judgements about them
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முடிவுைர நவீனத்துவம் என்க ற துக ல்
இந்த யா

என்க ற

கருத்தாக்கம்,

கலாச்சாரங்களுக்கும்

அரச யலுக்கும்

இைடய லான

ேமாதல்களால்தான்

உருவாக்கப்பட்டது.

ேமாதல்களின்

ேபாதான

இந்த சந்த ப்புகள் அனுபவத்த ன் அடிப்ப்ைடய ல்
முடிெவடுக்கேவண்டிய

மூன்று

இந்த யர்களிடம் வ ட்டு ெசன்றன.

ேகள்வ கைள
அவர்களுக்கு

க ைடக்க இருக்கும் சாத்த யங்கள் எைவ/ சந்த க்க
ேவண்டிய ருக்கும்

சவால்கள்

எைவ/

அவர்கள்

உருவாக்க க்ெகாண்டிருக்கும் இந்த வரலாற்ற ன்
முக்க யத்துவம் என்ன? இந்தக் ேகள்வ களுக்கான
பத ல்கள்

வ வாதத்ைதயும்

ந ச்சயமாக ெகாணரும்.

மறுவாச ப்ைபயும்

ஆனால், அடிப்பைடய ல்

இந்தக்ேகள்வ கள்

ேநரிைடயானைவ,

அவச யமானைவ, தவ ர்க்கமுடியாதைவ

www.Kaniyam.com

103

FreeTamilEbooks.com

இந்தக்

ேகள்வ களுக்கான

ேபசும்ேபாது,
ச ந்தைனகளின்

ேமற்கத்த ய
புரிதலும்,

ெசாற்ெறாடர்களும்

மிகவும்

சல
ேதைவ

தீர்வுகைள
அரச யல்
ப ரத்ேயகச்
என்பைத

இந்த நூல் மைறவாக சுட்டுக றது.( பக் 320)
� India’s public life is today riven with conflicting arguments about the appropriate contents of a cultural nationalism; and it will certainly be essential for Indians to create
some version of this. This is especially true during a period
when so many aspects of India’s varied cultural ecology are
being severely tested by their greater exposure to the entrepreneurial talents of domestic and international operators,
to forms of ingenious, often callous xploitation. But there is
little need to retreat into an anxious and inward exclusivism.
India’s past has bequeathed an immensely rich, varied and
flexible repertoire out of which an expansive cultural nationalism might be created.
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இன்று இந்த யாவ ன் ெபாதுவாழ்வு, கலாச்சார
ேதச யம்

என்பதன்

மிகச்சரியான

உள்ளடக்கம்

எது என்பது குற த்த மாறுபட்ட வ வாதங்களால்
ப ளவுண்டிருக்க றது. இதன் வைககள் ச லவற்ைற
இந்த யர்கள்

உருவாக்க

அவச யமானது.

ைவத்துக்ெகாள்வது

இந்த யாவ ன்

பன்முகக்

கலாச்சார சூழலின் பல்ேவறு பகுத கள் அத கமான
அளவ ற்கு
உள்நாட்டு

த றந்து
மற்றும்

வ டப்பட்டிருக்க ன்றன.

சர்வேதச

ந றுவனங்களின்

ெதாழில்முைனவுகளால் நடத்தப்படும் உணர்வற்ற
சுரண்டல்களின் மிக ேமாசமான பாத ப்புகளுக்கு
அைவ உள்ளாக ன்றன.
முக்க யமான

உண்ைம

வ ரக்த யுற்று,

குற ப்ப டப்படேவண்டிய
இது.

ஒதுங்க ப்ேபாகும்

ேதைவ ஏதும் இல்ைல.

ஆனால்,
ந ைலக்கான

இந்த யாவ ன் கடந்த

காலம் மிக உயர்ந்த, ெநக ழ்வுத்தன்ைம ெகாண்ட,
பன்முகத்த றன்

ெதாகுத களின்
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வ ட்டு ெசன்ற ருக்க றது.
ெகாண்ட

கலாச்சார

வ சாலமான பார்ைவ
ேதச யத்த லிருந்து

உருவாக்க க்ெகாள்ள முடியும் (பக் 331)
Who is an Indian?
Nehru’s improvised conception of a tolerable, common
Indianness seemed to suggest a basis for India’s sense of
itself. It was an explicitly political conception, and to sustain
itself, it had constantly to persuade. That conception has
given way, corroded by more exclusivist ideas of India and of
political community. By the 1990s, definitions of Indianness
were in fierce contest once again: Hindu nationalists struggled to capture the state and to purge the nationalist imagination, leaving it homogenous, exclusive and Hindu; others
fought to escape the Indian state altogether and to create
their own smaller, homogenous and equally exclusive communities.
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ஏற்றுக்ெகாள்ளதக்க

ெபாதுவான

இந்த யத்தன்ைமக்கான

கருத்துருவம்

ஒன்ைற
உணர்வு
அது

ேநரு

ேமம்படுத்த னார்.

என்பதற்கான

அடித்தளம்

பரிந்துைரப்பதுேபால்
சல

நீடித்தது.

ேசாதைனகள்

பத்தாண்டுகளுக்கு

ெவளிப்பைடயாக,

அரச யல்

கருத்தாக்கம்

இது

அதுெவாரு
தன்ைன

ந ைலந றுத்த க்ெகாண்டிருக்க,
முன்ெனடுத்து

ஒன்ைற

ேதான்ற யது.

வ டுதைலக்குப்ப ன்னர்,
ந ைறந்த

இந்த ய

அக்கருத்து

ெசல்லப்பட்டிருக்கேவண்டும்.

ஆனால் இந்த யாவ ல் ந லவ ய, ப றைர வ லக்க
வ ரும்ப ய ச ந்தைனகளாலும், இந்த ய அரச யல்
சமூகத்தாலும்

அக்கருத்தாக்கம்

அரிக்கப்பட்டது.

வ லக வழிவ ட்டது. (பக் 255)
1990களின்வாக்க ல்,
வைரயைறகள்
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ேமாதல்கள் ஏற்பட்டன.

ஹ ந்து ேதச யவாத கள்

ேதசத்ைதக் ைகப்பற்ற ேபாராடினர்.
ஒருபடித்தான,
ேதசமாக

ப றர்

மாற்ற

எண்ணினர்

கற்பைனைய
இதற்கு

.

ெவளிேயற்ற

எத ரான

மற்றவர்கள்,

உட்புகாத,

கருத்துக்கைள

அதைன
ஹ ந்துவ ன்
ேதச யவாத
முயன்றனர்.
ெகாண்ட

இந்த ய அரச டமிருந்து தப்ப த்துச்

ெசல்ல ேபாராடினர்.
ஒருபடித்தான,

அவர்களுக்குரிய, ச ற ய,

முற்கூற யதற்கு

இைணயாக

தங்களுக்ேக உரித்தான சமூகங்கைள உருவாக்க
முயன்றனர். (பக் 256)
Gandhi refused the ubiquitous ground of all nationalisms, the discourse of history, and created a distinctive definition of Indian identity. With unique sensitivity, he evoked
a patriotic symbolism that allowed him to be visualized not
merely as an all-Indian leader among the nationalist �lite but
as a local saint in the different regions and communities of
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India. His appeal to preexisting local beliefs and identities
in order to create a larger, Indian one was tied to an idea of
swadeshi, a patriotism based on a respect for the everyday
material world inhabited by most on the subcontinent
அைனத்து

ேதச யங்களும்

பரவலாக

ஏற்றுக்ெகாண்டிருக்கும் அடித்தளத்ைத, வரலாறு
குற த்த

அவற்ற ன்

ெசால்லாடல்கைள

ஏற்றுக்ெகாள்ளவ ல்ைல.

இந்த யன்

காந்த
என்ற

அைடயாளத்த ற்கு தனித்த வைரயைற ஒன்ைற
அவர் உருவாக்க னார்.

தனித்தன்ைம வாய்ந்த

உணர்த றனுடன், ேதசபக்த அைடயாளம் ஒன்ைற
எழுச்ச ெபறச் ெசய்தார்.

ேதசபக்த ேமல்தட்டினர்

மத்த ய ல் இந்தச் ெசயல் அவைர அக ல இந்த யத்
தைலவராக
பல்ேவறு

உருவாக்க யது.

பகுத களின்

இந்த யாவ ன்

சமூகங்களும்

அவர்கள்

பகுத ையச் சார்ந்த துறவ யாக அவைர மத க்க
ைவத்தது.

மிகப்ெபரிதான இந்த ய அைடயாளம்
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ஒன்ைற
தலமட்ட

உருவாக்க,

புழக்கத்த லிருக்கும்

நம்ப க்ைககைள

அைடயாளங்கைள

ேநாக்க அவர் ேவண்டுேகாள் வ டுத்தார்.
சுேதச ய

ச ந்தைனயுடன்

துைணக்கண்டத்த ன்

இது

ப ைணந்த ருந்தது.

ெபரும்பான்ைம

மக்கள்

த னமும் எத ர்ெகாள்ளும் ெபாருள் சார்ந்த த னசரி
உலைக மத க்கும் ேதசபக்த ேய இந்த ச ந்தைன(
பக் 274)
� To Nehru, secularism was not a substitute civic religion, still less a political project to remoralize society by effacing religion and stamping a secular identity on all Indians.
He fully recognized the depth and plurality of religious beliefs
in India. It was precisely this that convinced him of the need
to keep religious social identities outside the political arena.
His energies were directed not towards installing a doctrine
of secularism, but against the uses of religion for political purposes, the dangers of what he called ‘communalism’. This
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involved him in a constant political argument with nationalist
and traditionalist Hindus, both within and outside his party,
and he successfully quarantined national politics from religious demands
ேநருைவ ெபாறுத்தமட்டில்,
என்பது

குடிமக்கள்

மதச்சார்ப ன்ைம

ப ன்பற்றும்

மதத்த ற்கான

மாற்று அல்ல. எனினும் மதத்ைத துைடத்ெதற ந்து,
இந்த யர்

அைனவரின்மீதும்

அைடயாளத்ைதப்

மதச்சார்ப ன்ைம

பத க்கும்,

சமுதாயத்ைத

மீண்டும் அறெநற ப்படுத்தும் மிகச் ச ற ய அரச யல்
த ட்டம்.

இந்த ய ேதசத்த ல் மதநம்ப க்ைககளின்

ஆழத்ைதயும்

அதன்

பன்முகத்தன்ைமையயும்

முழுைமயாக அவர் உணர்ந்த ருந்தார். வ ரிவாகக்
கூற னால்,
சமூக

இந்த உணர்வுதான்,

அைடயாளங்கைள

புறத்ேத

மதம் சார்ந்த

அரச யல்

ெவளிக்கு

ைவக்கேவண்டிய

அவச யத்த ற்கு

அவைர இணங்க ைவத்தது.

மதச்சார்ப ன்ைம
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ேகாட்பாட்ைட

ந றுவுதைல

ேநாக்க ,

தனது

ஆற்றலைனத்ைதயும் அவர் பயன்படுத்தவ ல்ைல.
மாறாக அரச யல் ேநாக்கங்களுக்காக மதத்ைத
பயன்படுத்துவதற்கு

எத ராக

இயங்க னார்.

இனவாதம் உருவாக்கும் ஆபத்துகளுக்கு எத ராக
அதைனப் பயன்படுத்த னார்.

இதைனெயாட்டி

தனது கட்ச க்குள்ளும், கட்ச க்கு ெவளிய லுமிருந்த
ேதச யவாத,

பழைமவாத

ெதாடர்ச்ச யான
ஈடுபட்டார்.
தாக்கமுறாதவாறு

ஹ ந்துக்களுடன்

அரச யல்

வ வாதங்களில்

மதவாதக்

ேகாரிக்ைககளில்

ெவற்ற கரமாக

ேதச ய

அரச யைல அவர் பாதுகாத்தார். ( பக் 291-92)
The use of secularism as an ideology of state power
had engendered a new monster on the political landscape, a
Hindu nationalism remotely linked to religion, which merely
used it instrumentally to capture state power. Secularism as
a doctrine of state was thus responsible for the corrosion of
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faith in the society. It had instrumentalized and corrupted the
capacities for interreligious understanding and social peace
which India had possessed in the past. The intellectual argument here resonated with the anti-statism that had animated
the thinking of both Tagore and Gandhi; but in the face of the
palpable reality of the Indian state, it remained difficult to see
what it could imply in practice
அத காரத்த ன்
பயன்படுத்தப்பட்ட
ெவளிய ல்

ெகாள்ைகயாக
மதச்சார்ப ன்ைம,

அச்சம்தரும்

ப றப்பதற்கு வழிவகுத்தது.

அரச யல்

ேபருருவம்

ஒன்று

அரசு அத காரத்ைத

ைகப்பற்ற மதத்ைதக் கருவ யாகப் பயன்படுத்த ய
ஹ ந்து ேதச யவாதேம அது.
ேகாட்பாடு

என்ற

நம்ப க்ைகச்
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முைறய ல்,

ச ைதவ ற்கு

ெபாறுப்பாய ற்று.
புரிதைலயும்,

இவ்வாறு, அரச ன்
சமுதாயத்த ல்
மதச்சார்ப ன்ைம

மதங்களுக்கு இைடய லான
சமூகத்த ல்
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ஏற்படுத்துவத ல்
ெபற்ற ருந்த

கடந்தகாலத்த ல்

த றன்கைளயும்,

மத்ச்சார்ப ன்ைம

ஒரு கருவ யாக பயன்படுத்த யது.
ச ைதத்தது.

இந்த

இந்த யா

இடங்களில்

அவற்ைற
அற வார்ந்த

மனிதர்களின் கருத்து, தாகூர், காந்த ஆக ேயாரின்
ச ந்தைனய ல்

நடமாடிய,

முைறகளுக்கு

அரச ன்

எத ரான

எத ெராலிப்பதாக இருந்தது.

கட்டுப்பாட்டு

ெகாள்ைககைள
ஆனால், இந்த ய

அரச ன் ெவளிப்பைடயான யதார்த்த ந ைலைய
பார்க்கும்ேபாது, நைடமுைறய ல் அைவ எவற்ைற
குற ப்பால் உணர்த்தும் என்பைத அற வது கடினம்.
. (பக் 295-96)
Democracy
� Democracy is a type of government, a political regime
of laws and institutions. But its imaginative potency rests
in its promise to bring alien and powerful machines like the
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state under the control of human will, to enable a community
of political equals before the constitutional law to make their
own history
ஜனநாயகம்
ஜனநாயகம்

என்பது

அரசாங்கத்த ன்

ஒருவைக- சட்டத்த ன் மூலம்,அரசு அைமப்புகளின்
மூலம்

நைடெபறும்

ஆட்ச முைற.

அரச யல்

அைமப்ப ன் முன் சமந ைலய ல் இருக்கும் அரச யல்
கட்ச கள், அவர்களது வரலாற்ைற பைடப்பதற்கு
உதவ

ெசய்வத ல், அவர்கள் அற ந்த ராத அரசு

ேபான்ற

வலிைமயான

அைமப்புகைள

முயற்ச களின்

கட்டுப்பாட்டில்

ஜனநாயகம்

அளிக்கும்

கற்பைனத்த றன்

மிகுந்த

மனித

ெகாணர்வத ல்
உறுத ய ல்தான்,
அதன்

ஆற்றல்

ந ைலப்ெபற்ற ருக்க றது. (பக் 65)
The Brahminic order in India was certainly an oppreswww.Kaniyam.com
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sive system of economic production, and it enforced degrading rules about purity and pollution. But its capacity to endure and retain its grip over a wide geographical area flowed
from its severely selective distribution of literacy. The Brahminic pattern survived not through allying with temporary
bearers of political power, nor by imposing a single belief
system on the society. Rather, it cultivated a high tolerance
for diverse beliefs and religious observances, withdrew from
political power – the realm of Artha, or mere worldly interest
– and directed its energies towards the regulation of social
relationships; it made itself indispensable to the conduct of
essential rituals, and it provided law for every aspect of social life. Its interpretative powers were recognized as the ultimate sanction and authority for caste rules. By renouncing
political power, the Brahminic order created a self-coercing,
self-disciplining society founded on a vision of a moral order.
This society was easy to rule but difficult to change: a new
www.Kaniyam.com

116

FreeTamilEbooks.com

ruler had merely to capture the symbolic seat of power and
go on ruling as those before him had done. India could be
defeated easily, but the society itself remained unconquered
and unchanged.
இந்த யாவ ல்
என்பது ந ச்சயமாக,
ெபாருளாதார
மற்றும்

ப ராமண

அைமப்புமுைற

அடக்குமுைற வழிய லான

உற்பத்த முைறேய.

தூய்ைமய ழப்ப ன்

புனிதம்
அடிப்பைடய ல்

மனிதர்கைள

இழிவுபடுத்தும்

வ த கைள

அது

த ணித்தது.

சமுதாயத்த ல், மிகக் கவனமாகத்

ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட ச ல பகுத ய னருக்கு மட்டுேம
அது கல்வ யற ைவ அளித்தது. அதன்மூலம் பரந்து
வ ரிந்த

ந லப்பரப்பு

ெதாடர்ந்து

முழுவைதயும்

தக்கைவத்துக்ெகாள்ளும்

தன்ப டிய ல்
த றைனப்

ெபற்றது.
இந்த

நாட்டில்
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ெதாடர்ந்து
அத காரம்

நீடிப்பதற்கு,
ெபறுபவர்களுடன்

அணிேசர்ந்துெகாள்வது
சமுதாயத்த ன்மீது
முைறைய

அரச யல்

காரணமல்ல-

ஓர்

அது

அவ்வப்ேபாது

ஒற்ைற

நம்ப க்ைக

த ணித்ததாலும்

மாறாக ஆட்ச ப் ெபாறுப்ப லிருந்தும்,
அத காரத்த லிருந்தும்,
உலக

அல்லது

சாதாரண

வ ஷயங்களிலிருந்தும்

அல்ல.
அரச யல்

நைடமுைற

அது

வ லக

ந ன்றது. பல்ேவறு நம்ப க்ைககைள, மதம் சார்ந்த
பழக்க

வழக்கங்கைளப்

அளவ லான

ப ன்பற்றுவத ல்

சக ப்புத்தன்ைமைய

வளர்த்து எடுத்தது.
உறவுகைளக்

அத க

சமுதாயத்த ல்

தனது சக்த யால் சமுதாய

கட்டுப்படுத்த யது,

முக்க யமான

மதச்சடங்குகள்

எவற்ற ற்கும்,

தன்ைனத்

தவ ர்க்கமுடியாத

ந ைலைய

சமூக

வாழ்வ ன்

அைனத்து

வ த கைள உருவாக்க யது.
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அதன் வ ளக்கங்கேள இறுத யானைவ. அதற்கான
அத காரம்

அதனிடேம

இருக்க றது

என்பதும்

அைனவராலும் ஏற்றுக்ெகாள்ளப்பட்ட ஒன்று(பக்
69-70)
அரச யல்

அத காரத்ைத

மறுத்ததன்

மூலம்,

நல்ெலாழுக்க சமுதாயம் என்ற ெதாைலேநாக்கு
பார்ைவய ன்

அடிப்பைடய ல்,

வருத்த க்ெகாள்ளும்
சமுதாயத்ைத
ெசய்வது
கடினம்.

சுயகட்டுப்பாடு

இந்த

உருவாக்க யது.

ப ராமண

இந்த

ஆனால்

புத தாக

ஆட்ச ய ன்

அத காரபீடத்ைத
அவருக்கு

ஆட்ச

முன்

மிக்க

அைமப்புமுைற

சமுதாயத்த ல்

சுலபம்.

வருபவர்,

தன்ைன

ஆட்ச

மாற்றுவது
ெபாறுப்ப ற்கு

அைடயாளமான
ைகப்பற்றேவண்டும்-

இருந்தவர்கள்

எப்படி

ஆட்ச

ெசய்தார்கேளா அேத முைறய ல் தனது ஆட்ச ைய
ெதாடரேவண்டியதுதான். இந்த யாைவ எளிதாகத்
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ேதாற்கடிக்க முடியும்.
மாற்றம்

ெபறாமல்

ஆனால் ெவல்லப்படாமல்,
அதன்

சமுதாய

அைமப்பு

அப்படிேயதான் இருந்து வருக றது.(பக் 70)
According to commonly available understandings of
democracy, individuals rationally choose political parties as
instruments to pursue their interests. But representative
democracy – in India as elsewhere – does not operate
through a simple instrumental relation between representatives and represented. The relation between politicians and
their supporters includes a larger cultural connection, a felt
sense of identification and trust
ஜனநாயகம் பற்ற ய ெபாதுவான புரிதலின்
அடிப்பைடய ல்
வ ருப்பங்கைள

பார்த்தால்

தங்களுைடய

ந ைறேவற்ற க்ெகாள்ளும்

கருவ யாகேவ அரச யல் கட்ச ைய தனிமனிதர்கள்
வ ேவகத்துடன் ேதர்ந்ெதடுக்க றார்கள்.
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மற்ற

ேதசங்கைளப்

ேபாலேவ

இந்த யாவ லும்,

ப ரத ந த க்கும் அவைரத் ேதர்ந்ெதடுப்ேபாருக்கும்
இைடய ல்
உறவ ன்

காரியார்த்தமான
மூலமாக

ப ரத ந த்துவ

இயங்குவத ல்ைல.
அவர்களது
நீண்ட

ஜனநாயகம்

அரச யல்வாத களுக்கும்

ஆதரவானவர்களுக்குமான

கலாச்சாரத்

அைடயாளம்

எளிைமயான

ெதாடர்ைப

மற்றும்

உறவு,

உள்ளடக்க யது.

நம்ப க்ைக

உணர்வால்

ஏற்பட்டது.(பக்111)
Yet the meaning of democracy has been menacingly
narrowed to signify only elections.

The compulsion to

win power publicly and legitimately has provoked unpicturesque illegalities, old and innovative violence, corruption
and ‘booth-capturing’, the take-over of a polling station by
armed thugs so that ballot boxes may be stuffed with uniformly fake ballots supporting the local darling .Institutions
like the Election Commission, responsible for ensuring the
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legality of elections, have, it is true, reacted impressively
இருப்ப னும்
ெபாருள்,

ேதர்தல்கைள

அச்சுறுத்தும்
மக்கள்

ஜனநாயகம்

என்பதற்கான

மட்டும்

வைகய ல்

ஆதரவுடேனா,

அத காரத்ைதக்

குற ப்பதாக
குறுக வ ட்டது.

சட்டத்த ன்

வழிய ேலா

ைகப்பற்றேவண்டும்

கட்டாயம்

ஏற்பட்டிருக்க றது.

எழுத்த ல்

வடிக்க

இந்தத்ேதைவ,

முடியாத,

புத யவைகய லான

என்ற

ெதான்ைமயான,
சட்டவ ேராதமானச்

ெசயல்கைள தூண்டிவ ட்டது. வன்முைற, இலஞ்சம்,
ஆயுதேமந்த ய

அடியாட்கைளக்

ெகாண்டு

வாக்கு சாவடிகைள ைகப்பற்றுதல், தங்களுக்கு
ேவண்டியவர்களுக்காக
ேபாலி

முத்த ைரய டப்பட்ட

வாக்குசீட்டுகளால்

வாக்குப்ேபட்டிகைள

ந ரப்புவது ேபான்றைவ ெபருக ன.
முைறய ல்

ேதர்தல்கள்

ந யாயமான

நடப்பதற்காக

ேதர்தல்

கமிஷன் ேபான்ற அைமப்புகள் அைமக்கப்பட்டன.
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ேமற்கூற ய

ெசயல்கைள

தடுப்பதற்கு

உண்ைமய ல் அைவ ெசயல்பட்டிருக்க ன்றன.(பக்
123)
Introduction Ideas of India
� Rather more expansively, the period of Indian history
since 1947 might be seen as the adventure of a political idea:
democracy. From this perspective, the history of independent India appears as the third moment in the great democratic experiment launched at the end of the eighteenth century by the American and French revolutions
அற முகம் இந்த யா குற த்த கருத்தாக்கங்கள்
வ ரிவான

பார்ைவய ல்,

1947க்குப்

ப ந்த ய

இந்த ய வரலாற்ற ன் காலத்ைத, ஜனநாயகம் என்ற
அரச யல் கருத்தாக்கம் ந கழ்த்த ய சாகசெமன்று
கூறலாம்.

இந்த

நூற்றாண்டின்
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ஜனநாயக
ப ரஞ்சு

பரிேசாதைனகளான

புரட்ச களுக்கு

புரட்ச யாக

அடுத்த

இந்த யாவ ன்

அெமரிக்க,
மூன்றாவது

உருவாக்கத்ைதக்

கூறமுடியும். (பக் 47)
Introduction To the 2003 Edition
� The idea of India is not homogenous and univocal. In
fact, no single idea can possibly hope to capture the many
energies, angers, and hopes of one billion Indians; nor can
any more narrow ideas – based on a single trait – fulfil their
desires. It may seem obtuse, even hubristic, in these circumstances, to speak of the idea of India
� Of the many possible ideas of India, The Idea of India
makes the case for one in particular, because it is the only
one that can enable other ideas to emerge, and allow them
to learn to live alongside one another
2003ஆம் ஆண்டு பத ப்ப ற்கான அற முகம்
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இந்த யாைவ

உருவாக்க ய

ஒருபடித்தானேதா
ெகாண்டேதா
எந்த

அல்லது

அல்ல.

ஒற்ைற

கருத்தாக்கம்

ஒற்ைறப்ெபாருள்

உண்ைமய ல்

கருத்தாக்கத்தாலும்

ேவறு

நூறுேகாடி

இந்த யர்களின் எண்ணிலடங்கா சக்த கைளயும்,
ேகாபங்கைளயும்,

நம்ப க்ைககைளயும்

உள்வாங்க க்ெகாள்வது

இயலாத

அல்லது

ஒற்ைறப்பண்ைப

ெகாண்ட,

குறுக ய

ஒன்ேற.

அடிப்பைடயாகக்

ச ந்தைனகள்

எவற்றாலும்

இந்த யர்களது வ ருப்பங்கைள ந ைறேவற்றவும்
இயலாது.

இத்தைகய சூழல்களில், இந்த யக்

கருத்தாக்கத்ைதப் பற்ற

ேபசுவது வ ேவகமற்ற

ெசயலாக துடுக்குத்தனமாகத் ேதான்றலாம்.
சாத்த யமான

பல்ேவறு

இந்த ய

கருத்தாங்கங்களில், இந்நூல் ேபசும் கருத்தாக்கம்
குற ப்ப ட்ட

ஒன்ற ற்கு

ஏெனன்றால்
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மற்றைவ

எழுச்ச

மற்றைவேயாடு
என்பைத

ெபறுவைத
இைணந்து

அனுமத க்க றது.
வாழ்வது

கற்றுக்ெகாள்ளவும்

எப்படி

அனுமத க்க றது.

(பக் 18)
இந்த அற்புதமான ஆய்வு நூைலப் பைடத்த
சுனில்

க ல்நானிக்கும்

அைத

தமிழரற ய

ெமாழிெபயர்த்த தன் உைழப்ைப நல்க ய அக்களூர்
ரவ க்கும் நல்வாழ்த்துகள்!
23-4-2018
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6. ஒரு ேதசத்திற்கான கடிதங்கள்
(ஜவஹர்லால்

ேநருவ டமிருந்து

முதலைமச்சர்களுக்கு)
ேதாழர் நா. வீரபாண்டியன் ெமாழிெபயர்ப்ப ல்
வந்துள்ள
ெதாகுப்பு

மாதவ்

ேகாஸ்லாவ ன்

தமிழர்

அற வுலக

அமரேவண்டிய புத்தகம்.
ப ரச்சைனகளின்

ேநரு

கடித

அலமாரிய ல்

இந்த யாவ ன் சமகால

அரச யல்

நைடமுைறக்கான

நல்வழிகாட்டியான புத்தகமும் கூட.
Letters for a Nation from Jawaharlal Nehru to His
Chief

Ministers

1947-1963

என்க ற

ெதாகுப்ைப

மாதவ் ேகாஸ்லா 2014ல் ெகாணர்ந்தார்.

அதன்

தமிழ் ெமாழிெபயர்ப்ைப தற்ேபாது (ஜன 2022)
எத ர்ெவளியீடு

ெகாணர்ந்துள்ளது.

வீரபாண்டியனுக்கும்
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வாழ்த்துகள்.

ஆங்க லத்த ல்

275

பக்கங்கள்

ெகாண்ட புத்தகம் முடிந்தவைர ெசாற்ெசட்டுடன்
தமிழில் 430 பக்கங்களில் ெகாணரப்பட்டுள்ளது.
ெமாழிெபயர்ப்பாளரின்
அவரது

அசுர

commitmentயையும்

உைழப்ைபயும்
படிப்பவர்களால்

உணரமுடியும்.
ேதாழர்

பாண்டி

தனது

குற ப்ப ல்

புத்தக

உள்ளடக்கம் குற த்து ஓரளவு ெசால்லிவ டுக றார்.
ேநருவ ன்

முதல்

கடிதம்

முதலைமச்சர்களுக்கு

அக்ேடாபர் 15, 1947ல் எழுதப்படுக றது.
கடிதம்

டிசம்பர்

21,

1963

கடிதங்கைள எழுத யுள்ளார்.
ப ஞ்ெசான்ற ன்

உடன்

கைடச க்

அவர்

400

வ டுதைலயைடந்த

வளர்ச்ச க்கான

சூழல்கள்-

தைடகள்- ஆற்றேவண்டிய ெசயல்கள்- அதற்கான
ஒருங்க ைணப்புகள்

என

ேநரு

அவரின்

ெசற வான ச ந்தைன ஆற்றைல இக்கடிதங்களில்
அள்ளித்தருக றார்.
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ேகாஸ்லா

இந்த

முன்னுைரய ல்

ெதாகுப்ப ற்கான

அதன்

அவச யத்ைத

நமக்கு

ெதளிவுபடுத்துக றார்.

வ டுதைலக்கு முன்னர்

ச ைறக்ெகாட்டடிகளில்

எழுதப்பட்ட

புகழ்வாய்ந்த

நூல்களான

World History ,
The

ேநருவ ன்

1934ல்Glimpses

1936ல் An Autobiography,

Discovery

of

India

ஆக யைவ

of

1946ல்
எைதப்

ேபசுக ன்றன என்பைத ேகாஸ்லா ெசால்க றார்.
இந்த

மூன்று

நூல்களும்

ேநருவ ன்

அரச யல்

பார்ைவ பற்ற ய ஒரு முழுைமயற்ற புரிதைலேய
தருக ன்றன.

வ டுதைலக்கு முன்பாக ேநருவ ன்

எழுத்துக்கள்,

அரச யல்

வ டுதைல

குற த்த

எடுத்துக்காட்டினாலும்
ெதாடர்ைப

மற்றும்

அவரது
இைவ

வ டுதைலக்குப்

ெதளிவுபடுத்த னார்.

ெபாருளாதார
அர்ப்பணிப்ைப

இரண்டிற்குமான
ப ன்புதான்

ேநரு

இதற்கு இந்தக் கடிதங்கள்

முக்க யமானைவ என்க றார் ேகாஸ்லா.
www.Kaniyam.com

129

FreeTamilEbooks.com

அவரின் முதல் கடிதத்ைத The Call for Concerted Efforts என்ற ெபயரில் ேகாஸ்லா தருக றார்.
ேதசக்கட்டுமானம் என்பது ேசர்ந்த ைச ேபான்றது.
சுத தாளம் ப சக னால் அபசுரம் உருவாகும் என்பது
இைசயுலக ற்கானது மட்டுமல்ல- அைமப்பு நாடு
என அைனத்த ற்குமானேத. இந்த ஒருங்க ைணந்த
இைசமுைற

ெசயல்பாடு

அவச யம்

என்பைத

அவர் முதல் கடிதத்த ேலேய எடுத்து ைவப்பைதக்
காணமுடியும்.

அைனத்துக் கடிதங்களும் எந்த

நாளில் எழுதப்பட்டன என்பது புத்தக உள்ளடக்க
கட்டுமானத்த ன் பகுத யாகேவ இருக்க றது.
இந்த

ெதாகுப்பு

ஆறு

உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன.

பகுத களின்

கீழ்

அைனத்து குற த்தும்

‘சாம்ப ள்’ காட்டினால் வ ரிந்துவ டும் என அஞ்ச
இன்றுள்ள அரச யல் சூழலுக்கானவற்ைற மட்டும்
ெதாட்டுக்
ேதசமும்

காட்ட
என்ற
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ஆர் எஸ் எஸ் இந்து மகாசபா- ச றுபான்ைமய னர்
ப ரச்ைன

–

இந்த ய

பாக ஸ்தான்

உறவுகள்-

சர்வேதச உறவுகள் பற்ற வ ரிவாக ேபசக்கூடியன.
இந்த

முதல்

பகுத ய ல்

ைவக்கப்பட்டுள்ள

கடிதங்களின் வரிகள் ச லவற்ைற தந்துள்ேளன்.
இன்ைறக்கான
அவர்களுக்கு

அரச யலில்

denehruisation

ேதைவப்படுக றது

இந்த வரிகள் நமக்கு ெசால்லும்.

ஏன்

என்பைத

ேநருவ ன் பல

கடிதங்கள் வகுப்புவாதம் குற த்த classical text –
ெசவ்வ யல் ப ரத யாக இருப்பைதக் காணலாம்.
முதலில் ேகாஸ்லா ெகாடுத்துள்ள ேநருவ ன்
ஆங்க ல

வரிகள்.

வீரபாண்டியன்
தந்துள்ள

வரிகள்

அதைனத்
ெசம்ைமயாக
என

இரு

ெதாடர்ந்து
தமிழில்

ஆக்கங்கைளயும்

ெதாட்டுக்காட்டியுள்ேளன்.
”We have a great deal of evidence to show that the
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R.S.S. is an organisation which is in the nature of a private
army and which is definitely proceeding on the strictest Nazi
lines, even following the technique of organisation. It is not
our desire to interfere with civil liberties. But training in arms
of large numbers of persons with the obvious intention of using them is not something that can be encouraged.
The fact that the R.S.S. is definitely and deliberately
against the present central and provincial governments need
not be considered enough for any action to be taken against
them and any legitimate propaganda might certainly be allowed. But their activity more and more goes beyond these
limits and it is desirable for provincial governments to keep
a watchful eye and to take such action as they may deem
necessary.”
”ஒரு

தனியார்

இராணுவத்த ன்

தன்ைமெகாண்ட ஒரு அைமப்புதான் ஆர் எஸ் எஸ்.
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ேமலும் அைமப்பு உத்த ையக் கூட கைடப்ப டிப்பத ல்
மிக

மிகக்

கண்டிப்பான

உறுத யாக

நாஜிய ன்

நடக்கும்

வழிகளில்

அைமப்பது

எனக்

காட்டுவதற்கு ேபரளவு ஆதாரம் நம்மிடம் உள்ளது.
சமூக

உரிைமகளில்

வ ருப்பமல்ல.

நமது

அவர்கைளப் பயன்படுத்துவதன்

ெவளிப்பைடயான
அளவ லான

தைலய டுவது
ேநாக்கத்துடன்

நபர்களுக்கு

ஆயுதப்

அத க
பய ற்ச

அளிப்பது ஊக்கப்படுத்தக்கூடிய ஒன்றல்ல.
உறுத யாகவும்,
ஆர்

எஸ்

மாகாண
என்ற

எஸ்

உள்ேநாக்கத்துடனும்

தற்ேபாைதய

அரசுகளுக்கு
உண்ைம,

மத்த ய

எத ராக

மற்றும்

இருக்க றது

அவர்களுக்கு

எத ராக

நடவடிக்ைக எடுக்கப் ேபாதுமானது எனக் கருதத்
ேதைவய ல்ைல.

ேமலும் எந்த ஒரு முைறயான

பரப்புைரயும்
ஆனால்

அனுமத க்கப்படேவண்டும்.

அவர்களது
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ேமலும்

இந்த

ேபாக றது.

வைரயைறகளுக்கு

அப்பால்

ஒரு வ ழிப்புடன் கண்காணிப்பதும்,

ேதைவெயனில்

மாகாண

அரசுகள்

தாங்கள்

கருதும் நடவடிக்ைகைய எடுப்பதும் நல்லது.

(

டிசம்பர் 7 1947 கடிதம்)”
ேமற்கண்ட

கடிதம்

காந்த யடிகள்

படுெகாைலக்கு ச ல நாட்கள் முன்னர் எழுதப்பட்ட
ஒன்று என்பைத ேசர்த்துப் பார்த்தால் ேநருவ ன்
எச்சரிக்ைக உணர்வு, அேத ேநரத்த ல் அவரின்
ஜனநாயக பண்புகளும் புலப்படும்.
ேநருவ ன் அக் 17, 1952 கடிதம் மதமாற்றம்
குற த்து ேபசுக றது.
“We permit, by our Constitution, not only freedom of
conscience and belief but even proselytism. Personally I do
not like proselytism …is, in this matter, one of live and let live.
,…. I would welcome any form of real social service by any
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one, missionary or not. A question arises, however, how far
we should encourage foreigners to come here for purely …I
do not want anyone to come here who looks upon me as a
savage heathen..”
நமது
மற்றும்

அரைசப்புச்
நம்ப க்ைக

சுதந்த ரத்ைத

மதமாற்றத்ைதயும்
தனிப்பட்ட

பார்க்கும்

எவரும்

மட்டுமின்ற

நான்

வ ரும்புவத ல்ைல……

காட்டுமிராண்டியான

கருத்து

அனுமத க்க ேறாம்.

முைறய ல்

மாற்றத்ைத

சட்டப்படி,

புற
இங்கு

மத
என்ைனக்

மதத்த னன்

என

வருவதற்கு

நான்

வ ரும்பவ ல்ைல…சமூகத் ெதாண்டுக்ெகன இங்கு
வரவ ரும்ப னால் எந்த ெவளிநாட்டினைரயும் நான்
வரேவற்ேபன்.
இந்த நீண்ட பாராைவ மிக கச்ச தமாக ேதாழர்
பாண்டி தமிழில் புரிய ைவத்துள்ளார்.
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ெமாழி

குற த்த

தமிழர்களுக்கு

ேநருவ ன்

முக்க யமான

வாக்குறுத

ஒன்று.

அவர்

சரியான அணுகுமுைற என தனது ெசப் 20, 1953
கடிதத்த ல் ஓரிடத்த ல் தனது கருத்ைத தருக றார்.
The right approach should always be a positive approach of encouraging a language such as Hindi, never of
discouraging any other or discriminating against any other.
The whole question of linguistic provinces would lose part at
least of the passion that accompanies it, if we are absolutely
fair to every language and give it freedom of growth.
“சரியான அணுகுமுைற என்பது எப்ேபாதும்
இந்த ேபான்ற ெமாழிகைள ஊக்கப்படுத்துவதும்,
எந்த ெமாழிையயும் எப்ேபாதும் ஊக்கம் குன்றச்
ெசய்யாத ருப்பதும்,

ேவெறந்த

ெமாழிக்கும்

எத ராக பாகுபாடு காட்டாமல் இருப்பது என்னும்
ேநர்மைறயான
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ஒவ்ெவாரு ெமாழிக்கும் முழுைமயாக ந யாயமாக
நடந்தும், அதன் வளர்ச்ச க்கான சுதந்த ரத்ைதயும்
ெகாடுத்தால்,

முழுைமயான

மாகாணங்கெளன்னும்

ெமாழிவாரி

ப ரச்ைன

அதேனாடு

இைணந்த ருக்கும் ேவட்ைகையக் குைறந்தபட்சம்
ஓரளவுக்குத் தணிக்கும்.”
ேதாழர்
வரிகளின்

வீரபாண்டியன்
ெபாருள்

ேமற்கண்ட

ெகாஞ்சம்கூட

மாறாமல்

ெமாழிெபயர்த்துள்ளைதப் பார்க்க ேறாம்.
ஜனநாயகத்த ன்
பகுத ய ல்

ந றுவனங்கள்

ெதாகுக்கப்பட்டுள்ள

கம்யூனிஸ்ட்களின்

வன்முைறய ல்
ஒழுங்ைக

காக்கும்

தனிநபர்மீது
நடவடிக்ைக
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என்பத லிருந்து
ஈடுபடும்
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உைரயாடைல இத ல் ெபருக்குக றார். அேதேபால்
அவர்கள்

மார்க்ச யம்-

ேசாசலிசம்

என்க ற

தத்துவக் கருத்துக்கைள ப ரச்சாரம் ெசய்க றார்கள்
என்பதற்காக

தைட

ேவண்டாம்-

அத்து

மீறல்

ெசய்தால் நடவடிக்ைக என ெசால்லித்தருக றார்.
இப்பகுத ய ல்
சட்டத ருத்தம்

இந்துேகாடு

குற த்தும்

முழுைமயாக

ஜமீந்தாரிமுைற

அதுேவ

ப ரச்ைனைய

தீர்த்துவ டாது-

ந லச்சீர்த ருத்தத்த ல்
உணர்த்துக றார்.

முதல்

முதல்வர்களுக்கான

கடிதங்களில் புரியைவக்க றார்.
ஒழிப்பும்-

ப ல்,

ெதாடர்

ேதைவ

முயற்ச
என்பைத

சாகுபடியாளர் உரிைமயாளர்

என்ற அளவ ற்கு உணர்த்துக றார்.
ேதச யத ட்டமிடல்
பற்றாக்குைற-

பகுத ய ல்
உற்பத்த -

உணவு
தன்னிைறவு

வ வாத க்கப்படுக றது. இன்று ருஷ்யா- உக்ைரன்
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ேபார் நடந்து வரும் சூழலில் ேபாரும் அைமத யும்
என்க ற

பகுத

முக்க யமான

ஒன்றாகும்.

அத லிருந்து ஒரு பாரா..
As the atomic age advances, war ceases to be a means
of furthering a foreign policy, because war becomes an instrument of universal destruction. If there can be any justification for war today, it can only be in pure self- defence or
self preservation…
இைத

ேதாழர்

வீரபாண்டியன்

ெமாழிெபயர்ப்ப ல் பார்ப்ேபாம்..
“அணுயுகம்

வந்துெகாண்டிருப்பதால்,

ஒரு

ெவளியுறவுக் ெகாள்ைகைய ேமலும் ெகாண்டு
ெசல்லுெமாரு

சாதனமாக

ந ன்று ேபாய்வ ட்டது.
உலக

அழிவ ற்கான

ேபார்

இருப்பது

ஏெனனில் ேபார் என்பது
ஓர்

ஆயுதமாக

ஆக

இருக்க றது. இன்று ேபாருக்கன ஏதாவது ந யாயம்
www.Kaniyam.com

139

FreeTamilEbooks.com

இருக்குெமனில்
அல்லது

அது

முழுதும்

ஆக்க ரமிப்ப ற்கு

தற்காப்புக்காக
எத ரான

சுய

பாதுகாப்ப ற்காக மட்டுேம இருக்கமுடியும்… ( 1952
ஆக 26)”
புகழுைரகள் என்ற பகுத யுடன் இந்த ெதாகுப்பு
ந ைறவைடக றது. இன்று ேநருவ ற்கு எத ர் பேடல்
எனும் அரச யல் யுக்த யாக ைகயாளப்படுவைதக்
காண்க ேறாம். பேடல் மைறந்த மூன்றாவது நாளில்
அவர் குற த்த கடிதம் ஒன்ைற டிசம்பர் 18, 1950ல்
எழுதுக றார்.

பலத்த அடி, ெவறுைம உணர்வு

என்பைத ெவளிப்படுத்துக றார்.
“Sardar Patel was a strange mixture of singlemindedness in the pursuit of his objectives and many-sided
activities. On all these activities, he has left his powerful
impress, and both the Central Government and every State
Government have felt, during these three or four years, the
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mark of a strong and guiding hand. So, in your work, you
will miss him as we will miss him from day to day in our work
at the Centre. You will have to do without him, for there is
no one to take his place.”
இனி வீரபாண்டியன் தமிழ்..
“சர்தார்

பேடல்,

தன்

குற க்ேகாள்கைளயும்,

பலவைகயான நடவடிக்ைககைளயும் அைடவத ல்,
உறுத யான ச ந்தைனயுைடய ஒரு வ ச த்த ரமான
கலைவ … மத்த ய அரசாங்கம் மற்றும் ஒவ்ெவாரு
மாந ல

அரசாங்கம்

ஆக ய

இரண்டும்

இந்த

மூன்று அல்லது நான்கு ஆண்டுகளின்ேபாதும்,
ஒரு

வலிைமமிக்க,

முத்த ைரைய
மத்த ய ல்

வழிகாட்டும்

உணர்ந்தார்கள்.

கரத்த ன்
அதனால்,

எங்களுைடய

அன்றாடப்பணிய ல்

அவைர இழப்பது ேபால,

உங்கள் பணிய லும்

அவைர இழப்பீர்கள்.
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அப்பணிைய ெசய்யேவண்டும். ஏெனனில் அவரது
இடத்ைத ந ரப்ப அங்கு ேவறு யாருமில்ைல.”
இன்ைறய

அரச யல்

சூழலில்

ெசல்வாக்கு

ெசலுத்தும் ச ல கருத்தாங்கைள- வகுப்புவாதம்,
மதமாற்றம்,

ெமாழிப்பார்ைவ,

ேபாரின்

தாக்கம், பேடல் உறவு ேபான்றவற்ைற மட்டுேம
ெதாட்டிக்காட்டியுள்ேளன்.
படிக்கும்ேபாது
அரச யல்

புத்தகத்ைத

அவர்களுக்கான

துைணவனாக

இந்த

தமிழர்

நல்லேதார்
நூல்

ந ற்கும்.

ேதாழர் வீரபாண்டிய ன் நல்லுைழப்ப ற்கு எனது
பாராட்டும் வணக்கமும்.
7-3-2022
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7. காந்தி அம்ேபத்கர் உண்ைம
முகம்
True Faces of Gandhi and Ambedkar by Sheshrao
Chavan என்க ற புத்தகம் முதல் பத ப்பு 2016ல்
ெவளிவந்தது.

நான் 2021 பத ப்ைப படித்ேதன்.

ெசன்ைன அட்லாண்டிக்புக்ஸ் ெவளிய ட்டுள்ளனர்.
ெடல்லி அட்லாண்டிக்க ன் க ைளயது.
சந்த ரேசகர்

தர்மாத காரி

ஒன்ைற தந்துள்ளார்.

சறய

நீத மான்
முன்னுைர

புத்தகம் 11 சாப்டர்களாக

அடுக்கப்பட்டுள்ளது.
காந்த யுடனான

அம்ேபத்கர்

சந்த ப்பு,

வட்டேமைஜ மாநாடுகளில் இருவரும் முன்ைவத்த
கருத்துக்கள்,

அது

ெதாடர்பான

வ வாதங்கள்,

கம்யூனல் அவார்ட் எனப்படும் ராம்ேச ப ரதமர்
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ெவளிைவத்த முடிவு- காந்த ய ன் உண்ணாேநான்பு
-

அப்பட்டினிப்ேபார்

உைரயாடல்கள்,
புேன

ெதாடர்பாக

எழுந்த

அம்ேபத்கரின் எத ர்வ ைனகள்-

உடன்பாடு

ேபான்றைவ

ஆளுைமகளின்

வ ரிவாக

எழுத்துக்களின்

இரு

வழியாக

வ வாத க்கப்பட்டுள்ளன.
அேதேபால் சாத மதம் சார்ந்த வ வாதங்கள்
காந்த

அம்ேபத்கர்

எழுத்துக்களின்

முன்ைவக்கப்பட்டுள்ளன.

வழியாக

வர்ணாஸ்ரமம்- சாத -

இந்துமதம்- இந்துய சம் ஆக யன குற த்த இருவர்
பார்ைவயும் அப்படிேய அவர்கள் எழுத்துக்கைளேபச்ைச

முன்ைவத்து

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.

அடுத்து மிக முக்க யமானதாக ேகாய ல் நுைழவு
என்பத ல்

இருவருக்கும்

அவர்களின்

இருந்த

எழுத்துக்களின்

பார்ைவ

வழியாகேவ

முன்ைவக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த வ வாதங்களில்

இறுத யாக

எழுத்து

அவர்களின்
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முன்ைவக்கப்பட்ட ஒன்றாக ஹரிஜன் எனும் பதம்
பற்ற ய உைரயாடலாக அைமந்துள்ளது.
இறுத

11வது

நூலாச ரியர்

அத்த யாயத்த ல்தான்

இருவரின்

தனிச்ச றப்புகள்

அணுகுமுைற ேவறுபாடுகள் குற த்து ேபசுக றார்.
அந்த சாப்டர்தான் True Faces of Gandhi and Ambedkar
என்ற தைலப்ப ல் வ வாத க்கப்பட்டுள்ளது. காந்த அம்ேபத்கர்

குற த்த

ந ராகரித்து

இன்ெனாருவைர

இருக்கும்.

வ வாதங்களில்

ஒருவைர

ஏற்றும்

தன்ைம

ஒருவருக்கு ஒருவர் ந ரப்ப களாக

இருக்க ன்றனர்

என்ற

இணக்கப்படுத்தும்

பார்ைவயும் இருக்கும். இதன் ெபாருள் அம்ேபத்கர்
காந்த

குற த்து

மூடிைவப்பது
அம்ேபத்கர்

எழுத ய

வ மர்சனங்கைள

என்பதாகாது.

அேதேபால்

ந ைலப்பாடுகளின்

முன்ைவத்த

கருத்துக்கைள

மீது

காந்த

ெசால்லாமல்

வ டுதலும் ஆகாது.
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இந்த
பல்ேவறு

புத்தகத்த ல்

ஆச ரியர்

ெபாருள்களில்

எழுத க்ெகாண்டார்கள்
தந்துவ டுக றார்.
என

அவரின்
class

அப்படிேய

தான்

ேபாராடிய

இந்த ய

ெகாடுைமகைள
ந ைலநாட்ட

கைளந்து

depressed
ஏற்படுத்த ய
உரிைமதைன

தன்

கருத்துக்கைள

படிக்கும்ேபாது

உணரமுடியும்.

காந்த ய ன்

மரியாைதைய

ந யாயம்

அம்சங்களில்

சமூகம்

உறுத யாக

ைவப்பைதயும்

பரந்துபட்ட

என்பைத

என்ன

அற வுக்கூர்ைமயும்,

க்கு

அேதேபால்

அவர்கள்

அம்ேபத்கர்

ந ைனத்து

ேமற்கூற ய

அைமத யான

குைறத்துவ டாமல்

பல்த ரள்

மக்கள்

ப றரின்
வ ரிவான

அனுபவத்த ல்

இதயத்துடன் ெநருக்கமாக உைரயாட வ ைழயும்
தன்ைமயும், தாேன முன்ந ன்று தான் ேபசுவது
படி நடந்துகாட்ட முயற்ச க்கும் கடைம உணர்வும்
இருப்பைத பார்க்கமுடியும்.
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காந்த ய ன்

எழுத்துலகம்

குற த்ேதா-

முழுைமயும்

அம்ேபதகரின்

முழுைமயும்

குற த்ேதா

எழுத்துலகம்

இப்புத்தகம்

உைரயாடைல முன்ைவக்கவ ல்ைல.
இருவரும்
எப்படி

அவர்கள்

எப்புள்ளிகளில்
வ வாதங்கைள

தனது

முரண்பட்டு

நடத்த க்ெகாண்டனர்

என்பைத அவர்கள் ெமாழிய ேலேய இப்புத்தகம்
ேபச யுள்ளது.

காந்த ய டம்

வ வாதங்களில்

ெவறுப்பு என்பது ெவளிப்படவ ல்ைல.
புரிந்துெகாள்ளுங்கள்
இருந்த ருக்கலாம்.
காந்த

குற த்த

தன்ைன

என்ற

ேவண்டுதல்

ஆனால்

அம்ேபத்கரிடம்

வ வாதங்களில்

ெவறுப்பும்

ெவளியானது என்ற புள்ளிைய இந்த ஆச ரியர்
வந்தைடயாமல் இல்ைல. அந்தப்பகுத ைய மட்டும்
இந்நூலாச ரியர்
வ ரும்புக ேறன்.
புத்தரின்

எழுத யத லிருந்ேத

அத ல் மிக முக்க ய வரியாக

அன்ைப
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நூலாச ரியர் தந்த ருப்பார்.
” I can only say that the relations between Gandhi
and Ambedkar were that of love and Hate. Gandhi loved
and respected and admired Ambedkar, whereas, Ambedkar missed no opportunity to criticize, condemn, humiliate
Gandhi during his life and even after his life. Gandhi believed
we can only win over the opponent by love never by hate..
Gandhi meticulously followed Buddha’s message in respect of all including Ambedkar. Gandhi believed that someday, he wold convert Ambedkar to love him. But it remained
his hope against hope. May be because of his sufferings
as untouchable. In that sense, it could be termed as natural
reaction.
Buddha’s message was For never in this world does hatredcease by hatred – hatred ceases by love ”
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8. பகத்சிங் வாசிப்பில்
சமன்லால் அவர்கள் ெதாகுத்த பகத்ச ங் ரீடைர
படித்த தருணத்த ல் முகநூலில் ச ல ெசய்த கைள
தந்துெகாண்டிருந்ேதன்.

அவற்ைற

த ரட்டி

தந்தால் பலனாக இருக்கும் என்ற எண்ணத்த ல்
இக்கட்டுைர தரப்படுக றது
பகத்ச ங்

தசரா

குண்டு

வழக்க ல்

தைலமைறவாக இருந்தார். லாலா பகட் சந்த் எனும்
தன்வந்தர் ஆதரவ ல் இப்ராக ம் எனும் ெதாழிலாளி
குடிைசய ல் பகத்ச ங் மைறந்த ருந்தார்.
பகத்ச ங்க டம்

தன்

ைவரேமாத ரம்

அன்ப ன்

ஒன்ைற

லாலா

ெவளிப்பாடாக

ெகாடுத்த ருந்தார்.

இப்ராக ம் தன் மகள் சகீனாவ ற்கு தன் ஏழ்ைமய ன்
காரணமாக
வறுைமச்

த ருமணம்
சூழைல
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பகத்ச ங் தன்னிடமிருந்த ைவரேமாத ரத்ைத தன்
தங்ைக ேபான்ற சகீனா த ருமண ெசலவ ற்காக
தந்துவ ட்டார்.
இச்ெசய்த

பக்

24/675ல்

சமன்லால்

எடிட்

ெசய்த புத்தகமான The Bhagat Singh Readerல்
காணப்படுக றது.
ைசமன் கமிஷன் வந்த ேநரத்த ல் நவபாரத்
சபா

தீவ ரமாக

பணியாற்ற யது.

லாலாஜி

கம்யூனலாக ெசயல்படுக றார் என்ற எண்ணத்த ல்
பகத்ச ங்,
ஆக ேயார்

சுக்ேதவ்,

பகவத

லாலாஜிய டம்

ஈடுபட்டனர்.

சரண்

ேவாரா

வாக்குவாதத்த ல்

லாலாஜி ேகாபமைடந்தார் angir-

ily shutting the doors to Bhagat, sukhdev, Vora என
சமன்லால் எழுதுக றார்.

ப ன்னரும் லாலாஜி

மீதான மரியாைத காரணமாக ைசமன் எத ர்ப்பு
ஆர்ப்பாட்டத்த ற்கு தைலைமதாங்க இத்ேதாழர்கள்
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அைழத்தனர்.
ெசளகத் உஸ்மானி தனது வாழ்க்ைக குற ப்ப ல்
மாஸ்ேகாவ ல்

ஸ்டாலிைன

சந்த த்தேபாது

பகத்ச ங்ைக மாஸ்ேகா அனுப்பச் ெசான்னாராம்.
ேநருவ ற்கும்
வ ருப்பம்
இடம்

பகத்ச ங்ைக

இருந்ததாம்.

மாஸ்ேகா

அனுப்ப

சந்த ரேசகர்

மாஸ்ேகாவ ற்கு

ஆசாத்

ெசல்லும்

ெசலைவ

தான் தருவதாகவும் ெசான்னாராம்.

பகத்ச ங்

தந்ைதய ன்

பகத்ச ங்

சேகாதரர்

அஜித்

ச ங்

அெமரிக்கா வரேவண்டும் என்றாராம். (பக் 25)
பகத்ச ங்
எழுத ய

தன்

முதல்

லாகூரிலிருந்து

தாத்தா
கடிதம்

அர்ஜுன்
22

ஜூைல

ஆறாவது

ேதர்வ ல்

1918ல்.

படிக்கும்ேபாது

உருதுவ ல் எழுதப்பட்ட கடிதமிது.
சமஸ்க ருத

ச ங்க ற்கு

ெவற்ற

ஆங்க லம்,
க ட்டியுள்ளது.

சமஸ்க ருதத்த ல் 110/ 150 ம், ஆங்க லத்த ல் 68/
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150ம் ெபற்ேறன். நல்ல மத ப்ெபண்தான் கவைல
ேவண்டாம்.

மற்ற ேதர்வுகள் குற த்து இன்னும்

ெதரியவ ல்ைல.

நீங்கள் எப்ேபாது வருக றீர்கள்?.

(50/675 பக்)
அடுத்த

கடிதம்

ஜூைல

27,

1919ல்

எழுத யுள்ளார். அத ல் தங்கள் உடல்நலத்த ற்காக
ேவண்டிக்ெகாள்க ேறன்.
பலர்

ேதறவ ல்ைல.

தாங்கள்

எனேவ

எப்ேபாது

அைரயாண்டுத்

கணிதப்பாடத்த ல்

வருக றீர்கள்.
ேதர்வ ல்

பாசாக வ ட்ேடன்.
ஜூரமிருந்தது.

மறு

நான்

அைனத்த லும்

குல்தார்
இப்ேபாது

கவைலேவண்டாம்.

ேதர்வாம்.

ச ங்க ற்கு

குணமாக வ ட்டது.

அம்மாவ ற்கு சாச்சாவ ற்கும்

நமஸ்ேத ெதரிவ க்கவும்.
அடுத்த

கடிதம்

எழுதப்பட்டுள்ளது.
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கடவுைள

ப ரார்த்த க்க ேறன்.

தங்களிடமிருந்து

கடிதம்

இல்ைல.

குல்தார் எப்படிய ருக்க றார்கள்.
ரய ல்ேவ

மக்கள்

ஏன்
குல்பீர்,

இந்த நாட்களில்

ேவைலந றுத்தம்

ெசல்ல

த ட்டமிடுக றார்கள். அடுத்தவாரம் இருக்கலாம் என
ந ைனக்க ேறன்.
பற்ற

ேபச

இத ல் அவர் ேவைலந றுத்தம்
ஆரம்ப த்தைதக்

காண்க ேறாம்.

அப்ேபாது அவருக்கு வயது 14.
அக்ேடாபர்

1921ல்

லாகூரிலிருந்து

ெகளர் அவர்களுக்கு எழுத ய கடிதம்.
குர்முக ய ல் ச ன்னம்மாவ ற்கு.

ஹுகம்
பஞ்சாப

அத ல் அவர்

அரச யல் தாகம், கூட்ட ஆர்வம் ெவளிப்படுக றது.
க ராமத்த ற்கு வரேவண்டும் என ந ைனத்ேதன்.
வரமுடியவ ல்ைல. சாச்சாஜி படம் தயாராக வ ட்டது.
எடுத்துவரமுடியவ ல்ைல. என்ைன மன்னிக்கவும்.
அேத

ச ன்னம்மாவ ற்கு
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எழுதுக றார்.

குர்முக ய ல் அவருக்கு ேதர்ச்ச

இல்லாமல்

ஏராள

ப ைழகளுடன்

இருந்ததாக சமன்லால் ெதரிவ க்க றார்.

கடிதம்
(பக் 52,

53, 54/ 675)
அஞ்சல் இலாகா அவருக்கு வந்த கடிதங்கைள
ப ரித்துப்பார்த்து ேசாதைன ெசய்து அனுப்புக றது
என்ற

சந்ேதகம்

எழுந்த

ந ைலய ல்

பகத்ச ங்

முதலில் லாகூர் ேபாஸ்ட்மாஸ்டருக்கும் ப ன்னர்
பஞ்சாப் அரசாங்க ெசயலருக்கும் இது குற த்து
வ ளக்கம் ேகட்டு கடிதம் எழுத யுள்ளார்.
17,

1926ல்

அவர்

ெபாதுவாக
ெசயலர்வைர

ெசயலருக்கு

எழுத யுள்ளார்.

தாத்தாவ லிருந்து
எழுத ய

நவம்பர்

கடிதங்களில்

அரசாங்க
obediently

என்ற ெபாருள்தரும் வார்த்ைதையத்தான் அவர்
பயன்படுத்த வ ட்டு ைகெயாப்பம் இட்டுள்ளார்.
நவம்பர் 26 1926ல் எழுத ய ெசயலருக்கான
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கடிதத்த லும் அவர் I beg to draw your kind attention

என்று

yours

ஆரம்ப ப்பைதயும்

obediently

என்ற

முடிக்கும்ேபாது

மரியாைத

ெசாற்கைள

பயன்படுத்துவைதயும் காண்க ேறாம்.
1927ல் அவர் ைகதாக 5 வாரங்கள் ேம- ஜூனில்
1927 க்குப் ப ன்னர் வ டுதைலயாக றார்.
நண்பன்

அமர்

சந்த ற்கு

கடிதம்

தன்

எழுதுக றார்.

எழுத ய கடிதத்த ல் படிப்ைபயும் புத்தகத்ைதயும்
அவர் எப்படி ேநச த்தார் என்பைதக் காண்க ேறாம்.
கரம்

ச ங்

ெசன்று

என்க ற

நண்பர்

சட்டப்படிப்ப ல்

அக்கடிதத்த ல் ெசால்க றார்.

ெவளிநாடு

ஈடுபடப்ேபாவைத
ெவளிநாடு படிக்க

ேபாக றவர்களுக்கு வாழத்ைத ெதரிவ த்து தன்
வ ருப்பம் பற்ற

இவ்வாறு ெசால்க றார்- my de-

sire to go abroad to pursue studies proved to be
very ruinous..anyway I wish the people all the best
என்க றார்.

அெமரிக்காவ ல் க ைடக்கும் நல்ல

www.Kaniyam.com

155

FreeTamilEbooks.com

புத்தகங்கள் க ைடக்கும்- அனுப்புமாறு அமர்சந்ைத
ேவண்டுக றார்.

சான்ப ரான்ச ஸ்ேகாவ ல் தனது

தந்ைதய ன் சேகாதரர் அஜித் ச ங்ஜி இருந்தால்
அவைரப்பற்ற

அற ந்தால்

ெதரிவ க்கவும்.

அவர் உய ருடன் இருக்க றார் என்ற நம்ப க்ைக
உறுத படும்

என்க ற

அடிமன

ெவளிப்படுத்துக ரார்.
ஏராள ப ரச்ைனகள்.
ல் வரவ ட்டனர்.
கடவுள்

ச த்தம்

ேவதைனைய

எனக்கு

ெதாடர்ந்து

ரூ 60000த்த ல் தான் bail

ந பந்தைனகள் இருக்க ன்றன.
எதுேவா.

ேதைவய ல்லாமல்

எங்கைள வைதக்க றார்கள்.
with all your heart and soul.

சேகாதரா study

ேவெறன்ன எழுதுவது.

சந்ேதக ந ழலில் நான் குற ைவக்கப்பட்டுள்ேளன்.
எனது கடிதங்கள் ேசாதைன ெசய்யப்படுக ன்றன.
ஏன் என் மீது இவ்வளவு சந்ேதகம்.எதுவாய னும்
உண்ைம ஒருநாள் ந ைலக்கும் (பக் 62/63)
பகத்ச ங் காதல் குற த்த உைரயாடல் ஒன்ைற
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சுகேதவ் குற்றச்சாட்டிர்கு வ ளக்கம் தரும் வைகய ல்
ேமற்ெகாண்டார்.
ஹ ந்துஸ்தான்

ேசாசலிஸ்ட்

ரிபப்ளிகன்

அேசாச ேயஷன் கூடி ஏப்ரல் 8 1929ல் ெடல்லி
மத்த ய சட்டமன்றத்த ல் குண்டுவீசுவதற்கு இரு
ேதாழர்கள் என முடிெவடுத்தது. பகத்ச ங் தன்ைன
அனுப்பேவண்டுக றார்.
சுகேதவ்

அது ஏற்கப்படவ ல்ைல.

அக்கூட்டத்த ல்

பங்ேகற்கவ ல்ைல.

முடிைவயற ந்ததும் பகத்ச ங் ெபண் மீதான ேமாகம்
ஒன்றால் தப்ப க்க ந ைனத்ததாக சுகேதவ் குற்றம்
சாட்டினார்- escapism due to his fascination for a
certain

women

வந்தைவ.

என்பது

மனத லிருந்து

இந்த சுடும் ெசாற்கள் பகத்ச ங்ைக

காயப்படுத்த ன.
பகத்ச ங்கும்

சுகேதவ்

மீண்டும் கூட்டத்ைதக் கூட்டி

பதுேகஸ்வர்

தத்தும்

குண்ெடற ய

ெசல்வது என்க ற முடிைவ எட்டுக ன்றனர்.
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தனது
ஏப்ரல் 5,
அது

ெநருங்க ய

நண்பன்

சுகேதவ ற்கு

1929ல் பகத்ச ங் கடிதம் எழுதுக றார்.

காதல்

வயப்படுதல்

குற த்த

உைரயாடலாகவும் அைமந்தது.

நல்லேதார்

புரட்ச யாளர்கள்

காதல் வயப்படுவத ல் தவேறதுமில்ைல.

உயர்

இலட்ச யத்த ற்காக எைதயும் இழக்கவும் தயாரான
மனந ைலக்கு ெசல்லேவண்டும் எனவும் அக்கடிதம்
ேபசுக றது. இக்கடிதத்ைத ச வ் வர்மா ேநரிைடயாக
சுகேதவ டம்

ேசர்ப்ப த்தார்.

அக்கடிதத்த ல்

பகத்ச ங்..
அன்பான சேகாதரா
இக்கடிதம்

க ைடக்கும்

ெதாைலதூரம்

ெசன்ற ருப்ேபன்.

இறுத

பயணத்த ற்கு

நான்

மிக

நம்பு.

ேநரம்

தயாரான

மக ழ்வுடன்

எனது
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இனிய ந ைனவுகளில் ஒரு வ ஷயம் என்ைன
உறுத்துக றது. எனது ெசாந்த சேகாதரன் என்ைன
தவறாக புரிந்துெகாண்டு எனது பலவீனம் என
ெபரும் குற்றச்சாட்ைட ைவத்ததுதான்.
உனது
தவறான

சந்ேதகம்
புரிதல்.

நான்

ஆதாரமற்றது.
ெகாஞ்சம்

வாயாடி-

எல்லாவற்ைறயும் ெசால்லிவ டுபவன்- சகஜஜீவ .
அது என் பலவீனமாக புரிந்துெகாள்ளப்பட்டுள்ளது.
நான்

பலவீனமானவன்

இல்ைல.

நம்

எவைரயும்வ ட பலவீனமானவனும் இல்ைல.
எனது

அருைம

சேகாதரா,

சந்ேதகத்ைதப்ேபாக்க

ெதளிந்த

வ ைடெபறுக ேறன்.
இரு.

அவசரப்படாேத.

அைமத யாக
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காரியத்ைத நீ ெசய்யேவண்டும்.
கட்டாயப்படுத்தாேத.
கடைமைய

சந்தர்ப்பத்ைத

மக்களுக்கான

ஜாக்க ரைத

உணர்வுடன்

உன்

எடுத்துச்

ெசல்…..
சரி

நமது

வ வாதம்

தரப்ைப ெசால்க ேறன்.

ெதாடர்பாக

என்

வாழ்வ ன் அைனத்து

வண்ணங்களிலும் எனக்கு நாட்டமுண்டு. ஆனால்
ெபாருத்தமான தருணத்த ல் எைதயும் வ ட்டுவ ட
என்னால் முடியும்.

அதுதாேன த யாகம் என்பது.

அது நமது பாைதைய தடுக்காது.

அதற்கான

சாட்ச யம்

க ைடக்கும்.

உனக்கு

வ ைரவ ல்

ஒருவைரபற்ற ப் ேபசும்ேபாது காதல் அவருக்கு
உதவ யதா

எனப்

பார்க்கேவண்டும்.

ஆமாம்.

மாஜினிக்கு அது உதவேவ ெசய்தது…… love என்பது
ஒருவைக emotion. அது மிருகத்தன உணர்வல்ல.
உண்ைமயான
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உயர்த்தும்.

ச னிமாவ ல் காட்டப்படுவதுேபால்

மிருகத்தனத்த ற்கு
ேபால்

இந்தப்

பலியாகும்

ெபண்கைள

நாம் கருதக்கூடாது.

ெபண்கள்

ைபத்த யம்

என

உண்ைமயான காதைல

எவரும் உருவாக்க வ டமுடியாது.

அது சுரக்கும்.

ஆண் ெபண் காதல்வயப்பட்டு உணர்வுகளுக்கு
ேமல் உயர்ந்து ந ற்கமுடியும்.

கட்டுப்பாட்டுடன்

தூய்ைமயாக இருக்கமுடியும்.

மனசாட்ச ய ன்படி

நாம் நடக்கும்ேபாது அன்பு,
மனித

உணர்வுகைள

ெவறுப்பு ேபான்ற

கட்டுக்குள்

ைவத்து

மற்றவர்மீது

காதல்

ெவல்லமுடியும்.
நான்

ஒருவர்

வயப்படுவைத வ மர்ச த்துள்ேளன்.

ஒருவரிடம்

மட்டுேம அடங்க வ டாது மானுடத்த ன் மீதான பரந்த
அைணப்ைபக்ெகாண்ட

காதல்

நான்

ெதளிவுபடுத்த வ ட்ேடன்.

என்

தரப்ைப

அவச யமானது.

ஆர்யசமாஜிகள் ேபசும் pure morality ேவண்டாம்.
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நாம்

நமது

உரக்கப்ேபச

பலவீனங்கைள

புரட்ச கரமாக

மைறத்துவ டலாம்.

ஆனால்

உண்ைமயான

வாழ்க்ைக

நடுக்கம்

தருவது.

தீவ ர இலட்ச யவாதம் எனும் பலவீனத்த லிருந்து
ெவளிேய வா சேகாதரா.. இப்படி பலவீனங்களுக்கு
இைரயாகும்

என்

ேபான்ேறாரிடத்த ல்

ேகாபமைடயாேத- கடுஞ்ெசால் வீசாேத. அவர்கள்
உனது

இரக்கத்த ற்குரியவர்கள்.

கருைண

காட்டு. அதுதான் அவர்களுக்கு ேதைவப்படுக றது.
ஆனால் அது ேபான்ற ஒன்ற ற்கு இைரயாகாமல்
உன்னால் இவற்ைற புரிந்துெகாள்ளமுடியாது.
ஏன் இெதல்லாம் எழுதுக ேறன். எனது மனைத
த றந்து காட்ட வ ரும்ப ேனன். என் மனப்பாரத்ைத
இறக்க ைவத்துவ ட்ேடன்..

உனது

வாழ்வ ன்

ெவற்ற க்கும் மக ழ்ச்ச க்கும் எனது வாழ்த்துகள்
உனது பகத்ச ங் (பக் 68)
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சுகேதவ்
தற்ெகாைல

ச ைற
வழி

வைதய லிருந்து
என்ற

மன

வ டுபட

உணர்வ ல்

இருந்தேபாது அது மிகத் தவறான பாைத என்பைத
எடுத்துைரத்து அருைமயான உைரயாடல் ஒன்ைற
அவருடன்

பகத்ச ங்

நடத்த னார்.

தன்

இக்கடிதம்

கடிதம்

வாய லாக

ெசப்டம்பர்

1930

எழுதப்பட்டதாக நமக்கு ெதரியவருக றது.

ல்

அத ல்

மார்க்ஸ் பற்ற யும் ச ல வரிகள் இடம் ெபற்றுள்ளன.
அவ்வரிகள் மட்டும் இங்ேக…
we
hour

are

just

எனச்

எழுதுக றார்.
மார்க்ஸ்
அல்லர்.

product

ெசால்லி

of

the

need

மார்க்ைச

of

the

குற ப்ப ட்டு

கம்யூனிசத்த ன் தந்ைத எனப்படும்

அந்த

ச ந்தைனய ன்

மூல

முதல்வர்

அய்ேராப்பாவ ன் ெதாழிற்புரட்ச

ச ந்தைன மாற்றத்ைத உருவாக்க யது.
ச ந்தைனகள் உருவாய ன.
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மார்க்ஸ் அப்படியான

ச ந்தைனயாளர்களில் ஒருவர்.
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proved to be essentially helpful to some extent in moveing
the wheel of time in a particular direction.
நானும்

நீயும்

கருத்துக்கைள
சூழ்ந ைல

இந்த யாவ ல்

ேசாசலிச

உருவாக்க யவர்கள்

அந்த

தாக்கத்ைத

இல்ைல.

நம்மீது

தந்தன.

சந்ேதகமில்லாமல் நாம் அச்ச ந்தைனைய பரப்ப
ச று அளவ ல் ெசயல்பட்டிருக்க ேறாம்.

எத ரான

சூழலிலிருந்து தப்ப க்க தற்ெகாைல வழியாகாது.
பகுனின்
ருஷ்யா

அப்படி

ச ைறக்கூடத்த ல்

புரட்ச க்காரார்கள்
என்று

ந ைனத்த ருந்தால்..இன்னும்

அவர்

அப்படி

எழுத

வடும்

பல

ந ைனத்த ருந்தால்..

சுகேதவ ற்கு

நம்ப க்ைக

தந்தைத காண்க ேறாம். (பக் 123)
தனது

ேதாழன்

ெஜய்ேதவ்

குப்தாவ ற்கு

ச ைறய ல் தங்கள் ேதைவகளுக்காக ேவண்டிய
ெபாருட்கள்

பற்ற
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எழுத யுள்ளார்.

இந்தக் கடிதங்கள் ப ப்ரவரி 24,

1930 - ஜூைல 24, 1930க்கு இைடப்பட்ட நாட்களில்
எழுதப்பட்டைவ.
குண்டுவீச ய

ேதைவகளில் பல தன்னுடன்

ேதாழன்

ப

ேக

தத்

ெபாருட்டு

எழுதப்பட்டுள்ளன.
நைகச்சுைவயும்

வாழ்வ ன்

வண்ணங்கைளயும் அனுபவ க்க வ ரும்புவனவாக
இருக்க ன்றன.

இக்கடிதங்கள் லாகூர் மத்த ய

ச ைறய லிருந்து எழுதப்பட்டுள்ளன. ெஜய் த ேயா
ப ரசாத் குப்தாவ ன் முகவரியாக மாந ல காங்க ரஸ்
கமிட்டி

அலுவலகம்

என்பது

ேபாடப்பட்டுள்ளது.

பகத்ச ங் தான் எழுதும் கடிதங்கைள காங்க ரஸ்
அலுவலக முகவரிக்ேக எழுத சம்பந்தப்பட்டவர்கள்
ெபற்றுக்ெகாள்ளச் ெசய்த ருப்பதாக ெதரிக றது.
ச ல கடிதம் அவரின் தந்ைதயார் முகவரிக்கும்
அனுப்பப்பட்டுள்ளன.
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முதல்

கடிதத்த ல்

தத்தாவ ற்கு

ச கெரட்

இல்லாமல் அவத ப்படுவைத சுட்டிக்காட்டுக றார்
பகத்ச ங். ேதைவகளாக
Craven Cigarettes , A Tin of Ghee, Oranges, Rasagullas

என்க ற

ேதைவப்பட்டியல்

முடிக்கும்ேபாது
Sincerely

Thanking

You

என்பைத
yours

in

advance

yours

பயன்படுத்த யுள்ளார்.

அத காரிகளுக்கும்,
எழுதும்ேபாது

தரப்பட்டுள்ளது.

ெபரியவர்களுக்கும்
obediently

என்பைதயும்

ஒருமுைற தந்ைதய ன் ெசயைல ஏற்கமுடியாமல்,
அவருக்காக

ேபாட்ட

எழுத யேபாது

yours

ெபட்டிஷைன
என்று

ந ராகரித்து

ந றுத்துவைதயும்

பார்க்க ேறாம். (பக் 136/675)
அடுத்த கடிதம் ேம 26, 1930ல் ெஜய்ேதவ ற்கு
எழுதப்பட்டுள்ளது. அத ல் அவருடன் ேபட்டிக்கான
அனுமத

மறுக்கப்படுவதற்கு
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ெசால்லி

தங்கள்

ேதைவகைள

எழுதுக றார்

பகத்ச ங்.
One Fleet Shoe No. 9-10 , some recent Interesting
Novels என்று ேகட்டுவ ட்டு மறக்காமல் நண்பர்கைள
வ சாரித்ததாக ெசால்லவும் என எழுத ய ருப்பைதப்
பார்க்க ேறாம்.
ஜூன் 30 அன்று எழுதப்பட்ட கடிதத்த ல் Victory Fleets,
நன்ற

white polish bottle அனுப்ப யைமக்கு

ெதரிவ க்க றார்.

தன்

ேதைவகைள

பட்டியலிட்டு எழுதுக றார். தத்த ற்கு fleet shoes size
7 ேவண்டும். அளவு சரிய ல்ைலெயனில் த ருப்ப த்
தரப்படும்

என்பைத

கைடக்காரனிடம்

ெசால்லி

ைவ. முன்னேர தத்த ற்கும் ேசர்த்து ேகட்டிருப்ேபன்.
ஆனால் அப்ேபாது தத் mood பாத க்கப்பட்டிருந்தது.
நான்

மட்டும்

ஷ

அணிவத ல்

சங்கடமாக

இருக்க றது. அடுத்த முைற பார்க்கவருபவர்களிடம்
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ெகாடுத்து அனுப்பலாம். தத்த ற்கு white shirt , chest
34- Shakesperean Collar - half sleeves ேதைவ.
என்னடா
வசத கைள-

இவர்கள்expensive

ச ைறய லும்
mode

நண்பர்கள்

of

living-

ேபாய்
இந்த

குைறத்துக்ெகாள்ளாமல்

இருக்க றார்கேள என ந ைனக்காேத.

அைவ

அவச யமாக இருக்க ன்றன.
ப ன்னர்

தனது

வ சாரிக்க றார்.
த ரும்ப வ ட்டாரா?

தந்ைதயார்

பற்ற

லூத யானா

ேபாய்

அவர் என்ைன இருமுைற

பார்க்க வரமுடியும். அவர் தனியாக வரேவண்டாம்.
என் காலமும் அவர் காலமும் முடியப்ேபாக றது.
குல்பீர்

மற்றும்

வரச்ெசால்.
உருது
அனுப்பு.

சேகாதரிகைள

எனக்கு

ெபர்ச யன்

ெமாழியாக்கங்களுக்கும்

நாைள
கற்பதற்கும்

ேவண்டியைத

இந்த கடிதத்த ல் yours என்பது மட்டுேம
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ேபாடப்பட்டுள்ளது.
ஜூைல 24, 1930 கடிதத்த ல் துவாரகாதாஸ்
நூலகத்த லிருந்து

எனது

ெபயரில்

கீழ்கண்ட

புத்தகங்கைள ெபற்று அனுப்பு.
Militarism by Karl Liebknecht , Why Men Fight by Russel, Soviets at Work, Collapse of Second International, Left
Wing Communism, Mutual Aid by prince Kropotkin, Fields
Factories and Workshops, Civil War in France by Marx, Land
Revoultion in Russia, Spy by Upton Sinclair.
தவ ர
Historical
வ சாரி-

பஞ்சாப்
materialism

ெபாது
by

பார்ஸ்டல்

Bukharin.

நூலகரிடம்

ச ைறக்கு

புத்தகங்கள்

அனுப்பப்பட்டிருக்க றதாஇருக்க றது.
புத்தகங்கள்

நூலகத்த லிருக்கும்

புத்தக

பஞ்சம்

சுகேதவ் சேகாதரர் மூலம் ச ல
வந்துள்ளன.

அைவ

பற்ற

ெதரியவ ல்ைல.

லால

ப ேராஸ்

சந்த டம்
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ெசால்லி அச்ச ைற ேதாழர்களுக்கு ேதைவப்படும்
புத்தகங்கைள அனுப்பச்ெசால்.
அங்கு

ெசல்வதற்குள்

நல்லது.
peasants

நான் ஞாய று

புத்தகங்கள்

வந்தால்

அேத ேபால் டாக்டர் ஆலம் எழுத ய
in

Prosperity

and

Debt

ேபான்ற

அல்லது 3 புத்தகங்கைள அனுப்பு.
ெசய்க ேறன்.

2

ெதாந்த ரவு

மன்னித்துக்ெகாள்.

இனி

ெதாந்த ரவு ெசய்யமாட்ேடன்.
தத்தா சேகாதரி வந்தால் என்ைன பார்க்காமல்
ெசல்லமாட்டாள். நண்பர்களிடம் ெசால்லு. இங்கு
with regards என பகத்ச ங் முடிக்க றார்.
அவரின்

22-23

வயத ல்

வாச க்க

புத்தகங்கள் மைலக்க ைவக்க றது.
ெலனின்

மட்டுமல்லாது

குேராேபாட்க ன்,
பகத்ச ங்
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அனார்க்க சத்த ல்

ஈர்ப்புடன்

இருந்தைதயும்

காணமுடிக றது.
நீத மன்றத்த ல் பகத்ச ங் ெசான்னதாக நமக்கு
தரப்படும் வரிகளில் ஒன்று We hold human life sacred
beyond words, and would sooner lay our lives in the service
of humanity than injure anyone else. மனித வாழ்க்ைக
புனிதமானது- மானுட ேசைவக்காக எவைரயும்
காயப்படுத்தாமல்
என்பது
உய ர்

இதன்

எங்கள்
ெபாருள்.

பற க்கப்பட்டது

இழப்ேபாம்

அவர்கள்

குற த்து

என்பைத நாம் அற ேவாம்.
புரட்ச யாளர்களாக

உய ைர

தங்கள்

அஞ்சவ ல்ைல

அவர்கள் ெபரும்

ெகாண்டாடப்படுவைதயும்

பார்க்க ேறாம்.
ஆனால்… இங்கு அவர்கள் இந்த ய Vs ப ரிட்டிஷ்
உய ர்

அல்லது

ேதசபக்த

உய ர்

Vs

ெகாடும்

ஆட்ச யாளர் உய ர் எனப் ப ரித்து ேபசவ ல்ைல.
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ஒட்டுெமாத்தமாக human life sacred என்றுதான்
ெசான்னைதப்பார்க்க ேறாம்.

ப ன்னர்

அவர்கள்

சாண்டர்ஸ்

உய ைர

வழக்க ல்

தாங்களும்

தங்கள்

மாய்த்து
உய ைர

ஏன்
அந்த

பற க்க

அனுமத த்தனர் என்பது வ வாத க்கப்படேவண்டிய
ேகள்வ .
மத்த ய
-

Trade

சட்டமன்றத்த ல்

Disputes

Bill

Public

வந்தேநரம்

saftey

bill

பகத்ச ங்கும்

தத்தும் எற ந்த குண்டுகள் உய ைர மாய்க்கும்
சக்த யற்றைவ

எனவும்

அற க ேறாம்-

harmless

bombs that create noise but do no damage to human lives.

அங்கு உய ர் பலியல்ல ேநாக்கம் என

அவர்கள் புரியைவத்தனர்.

இதற்கு முன்பு நடந்த

சாண்டர்ஸ் ெகாைல குற த்த வ ஷயத்த ல் human life
sacred

என்க ற

தவற யது
எனக்குத்

புரிதலில்

பகத்ச ங்

வ வாதத்த ற்குரிய
ேதான்றுக றது.
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அப்ேபாது

அவர்களிடம்

உருவாகவ ல்ைலயா

என்பைத கூர்ந்து ேநாக்கேவண்டியதாகவுள்ளது.
அந்தக்ெகாைலக்கு

ப ன்னர்

த டமாக ப்ேபான

புரிதலா

ஏற்பட்டு
என்பைதயும்

பார்க்கேவண்டியுள்ளது. அவர் அப்ேபாது 22 வயது
இைளஞர்

என்பைதயும்

ேசர்த்ேத

பார்க்கவும்

ேவண்டியுள்ளது.
எனது 22 வயத ல் எவ்வளவு ெபாறுப்புடன்
ெசயலும்
ஒப்ப ட்டால்
முன்னேர

ச ந்தைனயும்

இருந்தன

எனக்கும்
ப றந்த

50

அந்த

புனிதமானது

ஆண்டுகளுக்கு

இைளஞனின்

rity ப ரமிக்கவும் ைவக்க றது.
உய ர்

என்பைதப்

என்று

முக்க யமானதாகப்படுக றது.

matu-

ஆனால் மனித
ெதளிந்த

பாைத

இந்த ெதளிைவ

தன் ெசாந்த அனுபவத்த ல் அவர் 23 வயதுக்குள்
அைடந்தார்

என்பத ல்

தான்

பகத்ச ங்

ச றப்பு

இருப்பதாக எனக்குத் ேதான்றுக றது.
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ஏப்ரல் 8 1929 அன்று Trade Disputes Bill as
amended by the Select Committee வ வாதங்களுக்குப்
ப ன்னர் வாக்ெகடுப்ப ற்கு ெசன்றது.
இந்த

ப ல்லிற்கு

ஆதரவாக

56

அரச ன்

வாக்குகளும்

எத ராக 38 வாக்குகளும் வ ழுந்தன.

எத ர்த்து

வாக்களித்தவர்களில் ேமாத லால் ேநரு, த வான்
சமன்லால்,

எம்

எஸ்

ஆேன,

எஸ்

சீனிவாச

அய்யங்கார், ரங்கசாமி அய்யங்கார், ரப அகமது
க த்வாய், என் ச ேகல்கர், மதன் ேமாகன் மாளவ யா,
டாக்டர் மூஞ்ேச, ரங்கா அய்யர், சர்தார் கர்த்தார் ச ங்,
ப ப நாயுடு ேபான்றவர்கள் இருந்தனர்.
ஆதரித்து

வாக்களித்தவர்களாக

எம்

ேக

ஆச்சார்யா, முகமது நவாஸ் கான், ராவ்பகதூர் எம்
ச ராஜா, புேபந்த ரநாத் மித்ரா ேபான்ற ெபயர்கள்
பல ஆங்க ேலயர்களின் ெபயருடன் வருக ன்றன.
எம் ச ராஜா அரச ற்கு ஆதரவாக இந்த ப ல்லில்
ந ைலெயடுத்து ந ன்றைத வாக்ெகடுப்பு பத வ ல்
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காண்க ேறாம்.
அைவய ல் ப ரச ெடண்ட் I propose to give my ruling
என்ற

ேபாது

பார்ைவயாளர்

official

members

benches

வரிைசய லிருந்து

மீது

இரு

குண்டுகள்

வீசப்பட்டது. அைவ ஒத்த ைவக்கப்படுக றது.
அடுத்து
வ வாதம்
11,

நமக்கு
பற்ற ய

அெசம்ப ளி

குற ப்புகள்

1929

வ யாழக்க ழைமக்கானது

க ைடக்க றது.அைவய ன்
எவருக்கும்

ஏப்ரல்

காயம்

ப ரச ெடண்ட்
ெபரிதாக

இல்ைல

என்பதால் அக்குண்டுவீச்சு என்பது குைறவான
கண்டனத்த ற்குரிய

ஒன்றல்ல

என்று

ெசால்லி

motion ஒன்ைற முன்ெமாழிந்தார். அத ல் The House
Condemns unreservedly this outrage and assures the
authorities of its full support in such reasonable steps as
may be necessary to prevent a recurrence of such crimes”
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The Motion was adopted unanimously.
அைவக்குற ப்ைப நாம் பார்க்க ேறாம்.

இந்த
முன்னர்

சட்ட மேசாதாைவ எத ர்த்து வாக்களித்தவர்களும்
இப்ேபாது எத ராக ந ற்கமுடியாமல் ேபானைதயும்
அற க ேறாம்.
ஏப்ரல் 12 1929 அன்று ைவஸ்ராய் இர்வ ன்
அவர்கள்

அெசம்ப ளிய ல்

உைரயாற்ற னார்.

எல்ேலார் கண் எத ரிலும் நடந்த ஒரு வ ஷயம்
குற த்து அத கம் ேபசத்ேதைவய ல்ைல என்று அவர்
ஆரம்ப த்தாலும் வன்முைற தீர்வாகாது என்பைத
அவர்தம் உைரய ல் ெதளிவுபடுத்த னார்.
பகத்ச ங்கும் தன் மீது படிந்த terrorist என்ற
முத்த ைரைய

அகற்ற

அவர்

Letter

sல்

எழுத ய

முயற்ச த்தைதக்

ப ப்ரவரி
to

young

2,

Political

காண்க ேறாம்.

1931ல்
Workerஅத ல்

நான் புரட்ச க்காரேன தவ ர பயங்கரவாத யல்ல
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என்க றார்.

அதுேபால்

ேபான்றைவ
harmful
இந்த

is

என

not

only

குண்டுவீசுவது

useless

வந்தைடவைதப்

அனுபவத்ைத

but

sometimes

பார்க்க ேறாம்.

சரியாக

அைனவரும்

உள்வாங்க க்ெகாள்வது அவச யம் எனப்படுக றது.
ேநரு

ேநதாஜி

பற்ற

அப ப்ப ராயத்ைத

பகத்ச ங்

தனது

எழுத யுள்ளைதயும்

காண்க ேறாம்.
பஞ்சாப

ெமாழிய ல்

பத்த ரிைகய ல்

New

ent

பகத்ச ங்

Ideas

என

ஜூைல

Leaders

and

எழுத ய

1928ல்
their

Kirti
Differ-

கட்டுைரய ல்

அவரது கருத்துக்கள் க ைடக்க ன்றன. 1928களில்
ெசல்வாக்குடன் காங்க ரஸ் பைழய தைலவர்கைள
வ ஞ்ச ெவளித்ெதரியத் துவங்க ய இரு முக்க ய
தைலவர்கைள பஞ்சாப் இைளஞர்களுக்கு சரியாக
அற முகப்படுத்தேவண்டிய ெபாறுப்ைப பகத்ச ங்
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எடுத்துக்ெகாண்டிருப்பைத

இக்கட்டுைரய ல்

காணமுடியும்.
இந்த யாவ ல்
புத ய

புத ய

தைலவர்கள்

ச ந்தைனகளுடன்

வந்துள்ளார்கள்.

ேதசபக்தர்கள் கண்களில் நன்றாகேவ அவர்கள்
ெதரியத்துவங்க யுள்ளனர்.

வங்கத்த ன்

மரியாைதக்குரிய சுபாஷ் சந்த ர ேபாஸ் மற்றும்
மரியாைதக்குரிய
ஆக ய

பண்டிட்

இருவரும்

தைலவர்கள்.
இைளஞர்

ஜவஹர்லால்

இவ்வாறு

ேநரு

முன்வந்துள்ள

இவர்கள்

இருவரும்தான்

இயக்கங்களுடன்

ந ற்க றார்கள்.

ஹ ந்துஸ்தான்
ந ற்க றார்கள்.
உண்ைமயான

வ டுதைல

என்பதற்காக

வ வரம் அற ந்த புத்த ெதளிந்த
ேதசபக்தர்களாக

இருவரும்

காட்ச யளிக்க ன்றனர். அவர்களின் ச ந்தைனய ல்
ேவறுபாடுகள் இல்லாமல் இல்ைல. ஒருவர் பாரத்
எனும் பழைம வாய்ந்த கலாச்சாரத்த ன் அவச யம்
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பற்ற ேபசுபவர். மற்ெறாருவர் ேமற்க ன் மாணவர்.
ஒருவர் அைமத யான குரலில் ேபச வரும் கனவான்.
மற்றவர் புரட்ச கரமாக ேபச வருபவர்.
இவர்களுடன்
அத க
யுவ
ஈர்த்து

சாது

வாஸ்வனி

அற முகமில்லாதவர்
சங்கம்

மூலம்

வருக றார்.

ேபால
இளம்

கூட்டம்

என்றாலும்

ஏராள
அவர்

ேவதத்த ற்கு

என்பாரும்
பாரத்

இைளஞர்கைள
ஆர்ய

சமாஜிகள்

த ரும்புக
அவருடன்

என்க றார்.
ெசல்க றது.

வாஸ்வனியும் ேபசுக றார்- நமது இைளஞர்கள்
மாஜினி,

வால்ேடர்

ெசல்க றார்கள்.
என

இலட்ச யங்கள்
டால்ஸ்டாய்,

ேநாக்க
ெலனின்

ெதரிந்துெகாள்க றார்கள்.

நம்மிைடேய

பழம்ெபரு

இங்ேக

ரிஷ களிடம்

உயர்

இலட்ச யங்கள் குடிெகாண்டிருந்தன. அைவகைள
கற்கேவண்டும் என்க றார்..
என

கவ த்துவமாக
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பாரதமாதாவ ன்

வ டுதைல

எவரும்

தள்ளிப்ேபாடமுடியாெதன்க றார். அந்த ரிஷ களின்
கரம்பற்ற

ஹ ந்துஸ்தான்

எழட்டும் என்க றார்.
ேபச வருக றார்.

எனும்

புனிதம்

தாய்நாடு என ெதாடர்ந்து
ஆனால்

அேத

ேநரத்த ல்

இந்த யா ேபால்ஷ்வ க் எனும் வர்க்கப்ேபாராட்ட
த ைசய ல் ெசன்றுவ டக்கூடெதன்றும் ெசால்க றார்.
இைவெயல்லாம் இைளஞர்களிடம் ெசல்வாக்ைக
ெசலுத்துக ன்றன.
சரி

இனி

சுபாஷ டம்

புரட்ச யாளராக

வரலாம்.

ப ரிட்டிஷ்

பார்ப்பதால்தான்

அவைர தனிைம ச ைறய ல் அைடத்தது..
முழுவ டுதைல என ேபசுபவர்.

அவைர
அவர்

ேநரு ேமாத லால்

அவர்களின் மகன். பாரிஸ்டர். படித்தவர். ருஷ்யா
ெசன்று வந்தவர்.
குழுவாளர்.

அவரும் சுபாஷ் ேபால தீவ ர
முழுவ டுதைல

தீர்மானத்ைத

ெசன்ைன கூட்டத்த ல் ந ைறேவற்ற யவர்.
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பம்பாய் கூட்டம் ஒன்ற ல் ேநரு தைலைமய ல்
சுபாஷ்

உைரயாற்ற னார்.

Bengali.

நாட்டின்

அவர்

emotional

ஆன்மீகத்தன்ைமைய

ெசான்னார்.

ேவதத்த ற்கு த ரும்புவது பற்ற யும்

ேபச னார்.

புனாவ ல்

ேபசும்ேபாது

ேதச யம்

ப ற்ேபாக்கானது என ச ல சர்வேதச யவாத கள்
ேபசுவது

தவெறன்றார்.

ேதச யம்

என்பது

அது

குறுக ய

இந்துஸ்தானி

ேவறுவைகயானெதன்றார்.

மனம்

ெகாண்டதல்ல.

அதன்

அடிப்பைட சத்யம் ச வம் சுந்தரம் என்றார். இப்படி
சுபாஷ்

ேபசுவது

எேமாஷனல்

ெராமாண்டிசம்.

அவைரப் ெபாறுத்தவைர குடியரசு ஜனநாயகம்
என்பெதல்லாம்

இந்துஸ்தானின்

கருத்தாங்கங்களாம்..

கம்யூனிசம்

பைழய
கூட

இந்துஸ்தானுக்கு புத யத ல்ைலயாம்.
ேநரு முற்ற லும் மாறாக பத ைல தந்தார். எனது
நாட்டிற்கான தனிச்ச றப்பு ஏதுமில்ைல.
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பாபுவ ற்கு அத ல் நம்ப க்ைக இருக்க றெதன்றார்.
என்ைனப்ெபாறுத்தவைர
குரான்

ஆனாலும்

அது

ேவதமானாலும்

ெபாருந்தாதைவ

இருந்தால்

அைத வ ட்டுவ டேவண்டும் என்றார் ேநரு.
ஒருவர் நமது மரபு ச றந்தது என்றார். மற்றவர்
அைத

எத ர்த்து

எேமாஷனல்

கலகம்

ஆக

என்றார்.

ஒருவர்

உைரயாற்றுக றார்.

புரட்ச கரமாக கலகம் பற்ற
ேமலும் ெதளிவு படுத்த னார்.

ேநரு

ேபசுக றார்.

ேநரு

பல நூற்றாண்டு

ெபருைம எனப்ேபச அைத ேநாக்க ேபாகமுடியாது.
அப்படிெயனில்

உலக

ேதங்க ப்ேபாகும்.

கற்பைன

அதனால்தான்

வளமற்று
அவருக்கு

புரட்ச கர ச ந்தைன ேதைவப்படுக றது ேபாலும்.
இருவரும்

முழுவ டுதைல

ெசால்க ன்றனர்.
ெசால்க றார்.

ஒருவர்

க ழக்கு

என்ேற
எனப்ேபச

ேநரு நமக்கான வ த கள் ச ஸ்டம்
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உருவாக்குேவாம்

என்க றார்.

.

சுபாஷ்

ெதாழிலாளர் முன்ேனற்றம் பற்ற ந ைனக்க றார்.
பண்டிட்ஜி
ச ஸ்டம்
அவர்
ேநரு

புரட்ச கர

மாறுதலுடன்

புத ய

என்க றார்.

சுபாஷ்

ெசன்ச ட்டிவ்.

இதயத்துடன்

ந ற்க றார்.

ஆனால்

இதயத்துடன்

தைலைய

இைணக்க றார்.

ேசாசலிசம் சார்ந்த மக்கள் வ டுதைல என்க றார்.
இந்துஸ்தானுக்கு உதவத்தகுந்த அளவ ல் உலக
அரச யைல சுபாஷ் ேபச னால், ேநரு எந்த குறுக ய
ேதச யம் என அைடப்பட்டுக்ெகாள்ளாமல் உலகம்
சுற்ற அற யக்கூடியவராக இருக்க றார்.
எப்பக்கம் ெசல்வது?

பஞ்சாப் பத்த ரிைக

ஒன்று சுபாைஷ வாழ்த்த , ேநரு ேபான்ற புரட்ச
ேபசுபவர்கள்

சுவரில்

முட்டி

சாவார்கள்

எனச்

ெசால்க றது.

பஞ்சாப யர்கள் எேமாஷனலாக

இருப்பவர்கள்

என்பைத

சுபாஷ்

தருவத ல்
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க ைடக்கலாம்.

ஆனால்

க ைடக்கவ ல்ைல.

ேநருவ டம்

மூைளத்தூண்டலும்
அதற்காக
பஞ்சாப ய

ஒருங்ேக

ேநருைவ

ப ன்பற்ற

ேவண்டிய
இைளஞர்கள்

ேவண்டும்.

இதயமும்

க ைடக்க றது.
அவச யமில்ைல.

அவரின்

புரட்ச கர

உள்வாங்க க்ெகாள்ள
இந்துஸ்தானுக்கு

ச ந்தைனகள்

உள்வாங்க க்ெகாண்டு

ேதைவயான

அைவ.

சரியாக

சல

ஏமாற்றங்கள்

அவநம்ப க்ைக

சமாளித்து

அைவகைள

உலைக

stimulus

கண்மூடிக்ெகாண்டு

ச ந்தைனகைள
புரட்ச கர

mental

இைளஞர்கள்

ேநரங்களில்
வந்தாலும்
கைளந்து

சந்த க்கேவண்டும்.

அப்படிப்பட்டவர்களால்தான் புரட்ச ெவற்ற ெபறும்.
லாலாஜியும்
கட்டுைர

இைளஞர்களும்

ஒன்ைறயும்

பகத்ச ங்

என்க ற

எழுத யுள்ளார்.

1928ல் பஞ்சாப ய ல் எழுதப்பட்ட கட்டுைர.
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லாலாஜி மீதான மத ப்பீடாகவும் வ மர்சனமாகவும்
இருக்க றது.
லாலாஜி

ஆரம்பத்த லிருந்ேத

காரணங்களால்
எத ராகேவ

இைளஞர்

சல

இயக்கங்களுக்கு

இருக்க றார்..

லாலாஜி

இத்தாலிய ன்

மாஜினியால்

கவரப்பட்டவர்.

மாஜினிேயா

இைளஞர்கைள

முழுைமயாக

வ டுதைலப்ேபாருக்கு
இந்த ேவறுபாடு.

தயாரித்தவர்.

எப்படி

1907-08க்ேக ேபாகேவண்டாம்.

இப்ேபாது பார்த்தாேல ேபாதும். கடந்த கவுன்ச ல்
ேதர்தலில் லாலாஜி காங்க ரைச ைகவ ட்டார். ச ல
இைளஞர்கள் இைத ஆட்ேசப த்தனர்.
இதற்கு

பத ல்

இைளஞர்கள்

அளித்த

ஆனால்

லாலாஜிேயா

ஆபத்தானவர்கள்-

இந்த

புரட்ச க்கு

ஆதரவாளர்கள்- அதற்கு ெலனின் ேபால் தைலைம
ேவண்டும் என ந ைனப்பவர்கள் என வ மர்ச த்தார்.
என்னால்ெலனின் ேபால் ஆகமுடியாதப்பா- இந்த
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இைளஞர்களுக்கு ரூ 50க்கு ேவைல க ைடத்தால்
ேபாய்வ டுவார்கள் எனவும் அவர் தனது உைரய ல்
ேபச னார்.
ெலனின் இப்படிப்பட்ட பணத்த ற்கு ேபாகும்
இைளஞர்கைளயா ைவத்த ருந்தார்?
என்ன
இந்த

ெசய்துள்ளார்இைளஞர்கள்

உதவ யுள்ளார்.

ஒரு
மீது

பக்கம்

லாலாஜி
அரசாங்கம்

நடவடிக்ைக

மறுபக்கம்

எடுக்க

ெபாதுெவளிய ல்

குைறவான மத ப்பீட்ைட தந்துள்ளார்.
ப ற மனிதரின் ெசயல் ச ந்தைனகைளப் பற்ற
நல்ல உணர்வுடன் ஒருவர் வ மர்சனம் ெசய்யலாம்.
ஆனால்

த ைசத ருப்ப

ஒருவருக்கு

ெகடுதல்

ெசய்யும் ேநாக்கத்துடன் ெசய்யக்கூடாது.
லாலாஜியானாலும்

ேவறு

அது

இைளஞனானாலும்

ெபாருந்தும். லாலாஜி தான் எழுத ய கட்டுைரய ல்
மண்ைடச் சூடு ந ைறந்த இந்த இைளஞர்களிடம்
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ஜாக்க ரைதயாக மக்கள் இருக்கேவண்டும் என
எழுத யுள்ளார்.

அவர்கள் புரட்ச

ெசாத்துக்களுக்கு

ஆபத்ைத

முன்ைவக்க றார்கள்.
ச ந்தைனகைள
இதன்

மூலம்

இைவெயல்லாம்

ெபாதுெவளிய ல்

அவர்கள்

ப ரச்சாரம்

இயக்கத்த ற்கு

எனப் ேபச
கம்யூனிச

ெசய்வதால்

குந்தகம்

ெசய்க றார்கள்.

வர்க்கப்ேபார்தான்
சல

ேதச ய

அந்ந ய

மிஞ்சும்.
சக்த களின்

தூண்டுதல் எனவும் லாலாஜி எழுதுக றார்.
இந்த
ப ளைவ

சக்த கள்

ேதச ய

இயக்கத்த ல்

உருவாக்குக றார்கள்.

இப்படி

ப ரச்சாரம் ெசய்வதால் ெசாத்து பைடத்த்வர்கள்
ப ரிட்டிஷ்

அரச ன்

பக்கம்

ஆபத்தும் இருக்க றது.

ேபாய்

ந ன்றுவ டும்

தவறாக ேபராைசயுடன்

வழிகாட்டப்பட்ட இைளஞர்கள் என்று வ மர்ச த்த
லாலாஜி ேநரு மீது தனக்கு நம்ப க்ைகய ருப்பதாக
ெதரிவ க்க றார்.

அற்புதம்.
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ச ந்தைனகேளா

ருஷ்யாவ ன்

தீட்டப்பட்டைவ.
அைத

ேநரு

ெசல்வாக்கால்

அங்க ருந்து த ரும்ப ய ப ன்னர்
ப ரச்சாரம்

ெசய்தார்.

அவர்

ேநாக்கத்த ல் எந்த சந்ேதகமும் ேதைவய ல்ைல.
அவர் என்ன அந்ந ய சக்த களின் ெமாழிய லா
ேபசுக றார்?.

ேநருவ ன் ெகளரவம் இதனால்

மிக உயர்ந்து இருக்க றது.

அவர் வ ைரவ ல்

காங்க ரஸ் தைலவராகவும் ஆவார்..

இதனால்

அவைர எத ர்த்து எழுதமுடியாமல் இைளஞர்கள்
குற த்து எப்படி ேவண்டுமானாலும் எழுதுக றார்கள்.
லாலாஜி அவருக்கு வ ருப்பமானைத ெசய்யட்டும்.
ச லவற்ைற
படுத்தேவண்டும்.

லாலாஜிக்கு

ெதளிவு

எங்கைள எந்த ெவளிநாட்டு

சக்த யும் தவறாக நடத்தவ ல்ைல. ெசாந்த நாட்டின்
ெசாந்த
அவர்கள்

அனுபவங்களின்

அடிப்பைடய ல்தான்

புரட்ச கரமாக

இயங்குக ன்றனர்.

லாலாஜி ச றந்த மனிதர்.
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வகுப்ப ல்

ெசல்பவர்.

ெசல்பவர்கள்

பற்ற

மூன்றாம்
அவருக்கு

வகுப்ப ல்
ெதரியாது.

அவர் க ராமங்களுக்கும் தனது நண்பர்களுடன்
ச ரித்து

ேபச

வசத யாக

ேமாட்டார்

காரில்

ெசல்பவர். ஆனால் ஆய ரக்கணக்கானவர் எப்படி
வாழ்க றார்கள்?

Unhappy India எழுத யவரிடம்

ேகாடிக்கணக்கானவர்களின்

படுேமாசமான

வாழ்க்ைக குற த்து ெசால்ேவாமா.

வ யர்ைவ

ச ந்த உைழத்தும் பட்டினியால் ேகாடிக்கணக்க ல்..
அவர்களிடம் ெவளிய லிருந்து வந்து வய று ந ரப்ப
வழிகைள ெசால்ல ேவண்டுமா?
வயல்களில்
மூழ்குக றார்.

பாடுபட்டும்
இது

வ வசாய

நம்ைம

கடனில்

ேகாபமூட்டாதா?

இதற்கு ெவளிய லிருந்து ஒருவர் வந்து நமக்கு
ெசால்லேவண்டுமா?

இந்த

ெபாருளாதார

ஏற்பாட்டின் ேகடுகைள நாம் ெசால்ல ேவண்டாமா?
குற்றமும் ேகடுகளும் மலிந்த ந ைலய ல் புரட்ச
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ேவண்டும் என ெசால்ல ெவளிய லிருந்து நமக்கு
யாராவது வரேவண்டுமா என்ன?
இந்த
ெசல்வ
நாம்
சமூக

மக்களால்

நமக்கும்

வளத்ைத

உருவாக்க

அவர்கைள

சுைமயாக

ெபாருளாதார

ேவண்டாமா?

உலகத்த ற்கும்
முடியும்?

ஏன்

கருதேவண்டும்?

மாற்றத்த ற்காக

புரட்ச

நம்மிடேம இரக்க மானுட உணர்வு

இல்ைலயா?

ருஷ்ய புரட்ச

புத ய மாத ரிைய

தந்துள்ளது என்பது உண்ைம.

நாம் நம்மிடம்

இருக்க ற ப ரச்ைனகைள தீர்த்துக்ெகாள்ள ருஷ்ய
அற வாளிகள் உலகம் முன் ைவத்துள்ள ச ந்தைன
பயன்படும் என்றால் எடுத்துக்ெகாள்ளக் கூடாதா?
ஏற்புைடய

ஒத்த

ச ந்தைனகைள

எனச் ெசால்லலாமா?

தூண்டிவ டல்

அப்படிெயனில் மாஜினி

லாலாஜிைய தவறாக வழிநடத்த வ ட்டாரா? ப ரஞ்சு
புரட்ச ,

ருஷ்ய

புரட்ச

ேபான்றைவகளிலிருந்து

நமது இலட்ச யத்ைத உருவாக்க க் ெகாள்க ேறாம்.
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லாலாஜி

ப ரிட்டிஷாரிடமிருந்து

பணக்காரர்களிடம்
தரப்

வ டுதைலைய

ேபாக றாரா?

பட்டினியுடன்
மீண்டும்

400

இரத்தம்

வாங்க த்

ஆண்டுகள்

ச ந்த

முதலாளிகளுடன்

இந்த ய
பச

ேபாராடிவ ட்டு

ேபாராடும்

ந ைல

ேமாசமானது.
லாலாஜி ேபான்றவர்கள் ெசால்க றார்கள் நாம்
ேசாசலிச இலட்ச யம் ேபசுவதால் முதலாளிகள்
அரசாங்கம் பக்கம் ந ற்பார்கள் என்று.

ஆஹா

இப்ேபா மட்டும் அவர்கள் எங்ேக ந ற்க றார்கள்?
தங்கள் ெசாத்த ற்கு புரட்ச யால் ஆபத்து என்று
ந ைனப்பவர்கள்
முதலாளிகள்
ப ரிட்டிஷார்
நாட்டு

அஞ்சுவார்கள்.
மாற்றத்ைத

அவர்களுடன்

முதலாளிகளுக்கு

மாற்ற த்தரேவ
புரட்ச தான்
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தங்கள்

இவர்களிடமிருந்து

ந ைனப்பார்கள்.

இந்துஸ்தான்

எத்தைன

எனேவ

முதலாளிகளுக்கும்
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எத ர்கால ந ம்மத ையத் தரும்.
வரேவண்டும்

என

முதலாளிகள்

ெதாழிலாளர்

புரட்ச க்காக

காத்த ருக்கவும் முடியாது. இைளஞர்கள் இதற்காக
கவைலப்படேவண்டாம்.
லாலாஜி
மத ப்புகைள

ேபான்றவர்கள்

முதலாளித்துவ

ைவத்துக்ெகாண்டு

பீல்டிலிருந்து

ெவளிேயற வ ட்டனர். முன்ேப சுேரந்த ர பானர்ஜி
ெவளிேயற வ ட்டார்.
அைத

இப்ேபாது

ஆனால்

இறுத ய ல்

சாப்ரு
ெசய்து

ச ந்தாமணி
வருக ன்றனர்..

ெதாழிலாளர்

புரட்ச தான்

ெவற்ற கரமாக எழும். ேசாசலிஸ்ட்களுக்கு ெவற்ற
க ைடக்கட்டும். புரட்ச நீடுழி வாழட்டும்
பகத்ச ங் மூத்த தைலவர் லாலாஜி ச ந்தைன
நைடமுைறயுடன் நடத்த ய ேமம்பட்ட உைரயாடலாக
இக்கட்டுைர இருப்பைத உணரமுடியும்.
புரட்ச யாளர் ராம் ப ரசாத் ப ஸ்மில் காேகாரி
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வழக்க ல்
என

ச க்க

டிசம்பர்

முடிவானது.

மக்களுக்கு

அதற்கு

அவர்

தனது

தந்துவ ட்டு ெசன்றார்.
ெகாணர்ந்தார்.

19,

1927ல்

தூக்கு

முன்னர்

நாட்டு

ெமேசஜ்

ஒன்ைற

அைத பகத்ச ங் ெவளிேய

அந்த ெசய்த ய ல் ராம் ப ரசாத்

ப ஸ்மில் அஸ்வகுல்லா கான் பற்ற ெசால்க றார்.
அஸ்வகுல்லாவ ற்கும் அேத நாளில்தான் தூக்கு.
இனி ப ஸ்மில் ேபசுவைதப் பார்ப்ேபாம்…
அரசாங்கம்

அஸ்வகுல்லாைவ

ெநருக்கமான மனிதன் என்க றார்கள்.

எனது
ஆர்ய

சமாஜியான எனக்கு அப்படி ஒரு அருைமயான
முஸ்லிம் ேதாழன் right hand man ஆக இருப்பது
இந்து

முஸ்லீம்கள்

தங்கள்

சச்சரவுகைள

வ ட்டுவ ட நல்ல உதாரணமில்ைலயா?
இைளஞைனவ ட
முஸ்லீம்

என்னுடன்

இைளஞன்
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என்பைதக் காட்டியுள்ேளாம்.

இனி முஸ்லீகள்

நம்ப க்ைகக்கு உரியவர் அல்லர் என எவராவது
ெசால்லமுடியுமா?

அந்த ேதாழன் அைனத்து

முஸ்லீம்களின்
எங்களது

ெகளரவத்ைத

இறுத

காத்துள்ளான்.

வ ருப்பம்

இந்து

ஒற்றுைம

அதுேவ

முஸ்லீம்

ஒற்றுைமதான்.
இந்து
இறுத

முஸ்லீம்

ேவண்டுேகாள்-

ந ைனவு

ச ன்னம்

அதுேவ

என

எங்கள்

எங்களுக்கான

ப ஸ்மில்

ேபசுவைதக்

காண்க ேறாம்.
புரட்ச க்காரரின் கண்ணியம் குற த்து பகத்ச ங்
பத வு

ஒன்ைற

பார்க்க

ேநர்ந்தது.

அவரின்

வழிகாட்டி என கருதப்படும் கர்த்தார் ச ங் சரபா
பற்ற ய பத வது.
அவரது

பஞ்சாப்

கர்த்தார் ச ங் சரபா ( சரபா
க ராமம்)

1913ல்

ஹர்தயாள்

ேபான்றவர்களுடன் கதர் கட்ச ைய துவங்க யவர்.
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வழக்கம்ேபால் புரட்ச யாளர்களுக்கு ேநர்வதுேபால்
ேதசத்துேராக

குற்றச்சாட்டால்

கர்த்தார்

ச ங்

நவம்பர் 1915ல் தூக்க லிடப்பட்டார்.
ஒருமுைற
வாங்க

நத

கர்த்தார்
ேதைவ

ச ங்

என்ற

வ வாதத்த ல்

ேபாராளிகளுடன் பங்ேகற்றார்.
என்பதற்காக

புரட்ச கர

தள்ளி ேபாடமுடியாது.

ஆயுதங்கள்
நத

சக

ேதைவ

நடவடிக்ைககைள

ெகாள்ைள அடித்து ந த

எடுத்துக்ெகாள்ளமுடியும் என்று அவர் ெசால்வைத
ேகட்டு

கூட்டாளிகள்

தயங்குக ன்றனர்.

பாய்

பரமானந்த் இதற்கு உடன்படுவார் எனச் ெசால்லி
ஏற்கச் ெசய்க றார் கர்த்தார் ச ங்.
க ராமம்
ெகாள்ைள

ஒன்ற ல்
என

எடுத்துக்ெகாண்டு

ெசல்வந்தர்

நுைழக ன்றனர்.
வரும்ேபாது

வீட்டில்
பணத்ைத

வீட்டிலிருந்த

அழகான ெபண்ணிடம் கதர் கூட்டாளி ஒருவர் வம்பு
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ெசய்ய துணிக றார்.
ைகைய

அந்த

கர்த்தார் அப்ெபண்ணின்

மனிதனிடமிருந்து

வ டுவ த்து,

இதற்கு நம் இயக்கத்த ல் உடனடி மரணம் தான்
தண்டைனெவளிேய

சூழல்

சரியல்ல.

ேபாகும்

முன்னர்

மன்னிப்புக்ேகள்தவறுக்கு

தாயார்

வருந்து

ெவளிேயறு.
அப்ெபண்ணிடம்

காலில்

என

வ ழுந்து

கட்டைளய டுக றார்.

அம்மனிதனும் அவ்வாேற ெசய்க றார்.
சற்று

துணிந்த

தாயார்

இவ்வளவு

கண்ணியமான நீங்கள் இப்படி ெகாள்ைளய ல்
ஈடுபடுவது அழகா என்க றார்.

கர்த்தார் இந்தப்

பணம் நாங்கள் சுகேபாகமாக வாழ அல்ல. நாட்டின்
வ டுதைலக்காக

பயன்படப்ேபாக றெதன்க றார்.

ெபண் த ருமணத்த ற்காக பணம் ைவத்த ருந்ேதாம்
என

தாயார்

ெபருமூச்சுவ ட-

கர்த்தார்

‘அம்மா

எவ்வளவு ேவண்டுேமா எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள்’
என அப்படிேய ைவக்க றார். அந்தப்ெபண்மணியும்
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ேவண்டியைத எடுத்துக்ெகாண்டு மீத ைய நல்ல
காரியம் என்க றீர்கள்- எடுத்து ெசல்லுங்கள் என்று
ஆச வழங்க னார்.
இந்தப்பத வ ல்

பகத்ச ங்

எந்தக்க ராமத்த ல்

இது நடந்தது- எவர் வீடு- எவ்வளவு பணம் ேபான்ற
வ வரங்கைள

தரவ ல்ைல.

ெகாள்ைளய ன்

ேநாக்கம் சுயநலமல்ல என ெதளிவுபடுத்துக றார்.
ெபண்களிடம்

கண்ணியமாக

புரட்ச க்காரர்கள்

நடந்து ெகாள்ளும் முன்மாத ரிைய ைவப்பைதக்
காண்க ேறாம். 19 வயத ேலேய தூக்ைக சந்த த்த
கர்த்தார் ச ங் பகத்த ன் ெபரும் நாயகன் ஆனத ல்
வ யப்பு ஏதுமில்ைல.
பகத்ச ங் ரீடர் இப்படியான ஏராள ெசய்த கைள
தரக்கூடிய

ஆவணம்.

வாச க்கலாம்.

வாய்ப்புள்ேளார்

வரலாற்ற ன்

பக்கம்

ஒன்ைற

அற யலாம்.
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9. தாட்சாயிணி ேவலாயுதம்
(1912-1978)
தாட்சாய ணி ேவலாயுதம் இன்றுள்ள இைளய
தைலமுைறய னர்

ெதரிந்துெகாள்ள

ேவண்டிய

ெபயர். வ டுதைல இந்த யாவ ன் கனவுகள் குற த்து
ெபருமித பார்ைவ ெகாண்ட ஒருவர். இந்த யாவ ன்
அரச யல் சட்ட ந ர்ணய அெசம்ப ளிக்கு ெசன்ற
15 ெபண்களுள் ஒருவர்.

அங்கு இடம் ெபற்ற

ஒேர தலித் (அரிசன) ெபண்மணியும் அவர்தான்
என்பது

வரலாற்று

முக்க யம்

வாய்ந்த

அம்சம்.

தற்காலிக நாடாளுமன்ற அைவய ல் அவர் 1946
முதல் 1952 வைர ச றப்பாக ெசயல்பட்டார்.
அரச யல்

ந ர்ணய

சைபக்கு

அவரின் வயது 34 மட்டுேம.

ெசல்லும்

அவர்
ேபாது

ச று வயத ேலேய

ெபரும் ெபாறுப்புகளுக்கு தயாராகும் பய ற்ச யும்
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பக்குவமும் குடும்ப சூழலில் ,

சமுக சூழலில்

க ைடக்கப்ெபற்றது.
ேகரளா

சமூகத்த ல்

ஏற்றத்தாழ்வுகளின்

ந லவ வந்த

சூழலில்தான்

சாத ய
புைலயர்

சமூகத்த ல் தாட்சாய ணி முலவக்காடு க ராமம்,
எர்ணாகுளம்

மாவட்டத்த ல்

தாழ்த்தப்பட்ட

சமூக

1912ல்

ெபண்கள்

ெபரும்

ேகட்டிற்கு ஆளாக்கப்பட்டிருந்த சூழல்.
கூட ேபாடமுடியாது.

ப றந்தார்.
சமுக

ேமலாைட

ெதருவ ல் ெசல்லமுடியாது.

ந மிர்ந்து பார்த்துவ டமுடியாது.

ஆபரணங்கள்

அணிந்து ெசல்லவும் தைடய ருந்தது.

அப்ேபாது

சாத யக் ெகாடுைமகைள எத ர்த்து நாராயணகுரு,
அய்யங்காளி இயக்கங்கள் வலுப்ெபற்ற சூழல்
ந லவ யது.
அய்யங்காளி 1904ேலேய புைலயர்களுக்கான
பள்ளிையத் ெதாடங்க ய ருந்தார். அய்யங்காளியும்
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கற்ப , ஒன்றுேசர் என்க ற முழக்கத்ைத ைவத்தார்.
தாட்சாய ணி தந்ைத ேவலுத குஞ்சன் ஆச ரியராக
இருந்தவர்.

அவரின்

ஆசான்

சாத

சேகாதரர்

எத ர்ப்பு

தீவ ரமாக இருந்தார்.

க ருஷ்ணத

ேபாராட்டங்களில்

குஞ்சன் வீட்டில் புைலய

குடும்பத்து ச றுவர்களுக்கு பாடங்கள் எடுக்கப்பட்டு
வந்தது.

அவர்களுக்கு

ெசால்லிக்

ெகாடுக்கப்பட்டது.

தங்களுக்கு
சங்கீதம்,

சமஸ்க ருதம்

தைடயாக

கூட

க ருஷ்ணத
ைவக்கப்பட்டிருந்த

சம்ஸ்க ருதம் ஆக யவற்ைறக் கற்றார்.

புைலயன் மகாசைபய ல் அைனவரும் கூடுவதற்கு
ஏற்பாடு,

ஆபரணங்கள்

அணிவது,

ெவட்டிக்ெகாள்ள ஏற்பாடு, சாத

தைலமுடி

எத ர்ப்பு இைச

ந கழ்ச்ச கள் ஏற்பாடு ெசய்யப்பட்டன. முலவக்காடு
பகுத ய ல் உள்ள புனித ஜான் ேதவாலயம் கட்ட
க ருஷ்ணாத ந லம் ெகாடுத்து உதவ னார்
க ருஷ்ணாத
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ஆக ேயார் 1913ல் புைலயர் மகாசைப அைமத்து
உரிைமகளுக்காக

ேபாராடத்துவங்க னர்.

தாட்சாய ணி சமுக கட்டுக்கைள மீற
அணிந்தார்.

பள்ளிப்படிப்பு,

ேமலாைட

கல்லூரி

எனச்

ெசன்றார்.

பட்டப்படிப்பு முடித்த முதல் தலித்

ெபண்மணி

என்க ற

தன்
ெகாச்ச

வரலாற்ைறயும்

சாதைனய ல்

அவர்

ேசர்த்துக்ெகாண்டார்.

அரசாங்கத்த ன் கல்வ த்ெதாைக மூலம்

இச்சாதைனைய
ெசன்ைன

அவரால்

ந கழ்த்த

பல்கைலய ல்தான்

அவர்

முடிந்தது.
பட்டம்

ெபற்றார்.
ெகாச்ச ன் அரசாங்க பள்ளிய ல் தாட்சாய ணி
1935-42வைர

த ருச்சூர்

ெபரிேகாத கரா

உயர்ந ைலப்பள்ளிய ல்
பணியாற்ற னார்.

ஆச ரிையயாக
அங்கும்

ேகடுகைள உணர்ந்தார்.
ப ன்புலம்

மீது
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சட்டமன்றத்த ற்குள்

நுைழந்தார்.

ெசன்ைன

ராஜதானி சார்ப லான அரச யல் சட்ட ந ர்ணயசைப
உறுப்ப னர்களில் ஒருவராக அங்கு இடம் ெபற்றார்.
தாட்சாய ணி
இரு

காந்த ,

ஆளுைமகளின்

அம்ேபத்கார்

ெசல்வாக்க ல்

ெவளிப்படுத்த க்ெகாண்டார்.

என்க ற
தன்ைன

சட்டமுன்வைரவு

என்பைத தாண்டி அரச யல் சட்ட ந ர்ணயசைப
ச ந்த க்கேவண்டும்

என்பைத

வலியுறுத்த னார்.

வாழ்க்ைக குற த்த புத ய பார்ைவைய அரச யல்
ந ர்ணயசைப
என்றார்.

நாட்டிற்கு
தீண்டாைமைய

வழங்கேவண்டும்
சட்டவ ேராதமானது

என்பதுடன் சுதந்த ர இந்த யாவ ல் ஒடுக்கப்பட்ட
அம்மக்களுக்கு ெநற சார்ந்த பாதுகாப்ைப வழங்க
உறுத

ெசய்யப்பட ேவண்டியதன் அவச யத்ைத

அவர்

வற்புறுத்த னார்.

மற்ற

அைனவரும்

உணரத்தகுந்த சுதந்த ர உணர்ைவ தலித்களும்
ெபறைவக்க உதவேவண்டும் என்றார்.
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ேநரு

ேபச யவுடன்

தாட்சாய ணி

அரச யல்

சட்ட ந ர்ணய சைபய ல் பண்ைடய இந்த யாவ ன்
லிச்சாவ குடியரசு குற த்து டிசம்பர் 19, 1946 அன்று
வ வாதத்த ல்
கட்ச ய ன்

எடுத்துைரத்தார்.
மீதான

கம்யூனிஸ்ட்

வ மர்சன

அவ்வுைரய ல் காணப்படுக றது.

பார்ைவயும்
அேத ேநரத்த ல்

ேசாசலிஸ்ட் குடியரச ன் மூலம்தான் தலித்களின்
நலன்கைள

காக்கமுடியும்

என்க ற

தனது

நம்ப க்ைகயும் அவர் ெதரிவ க்க தவறவ ல்ைல.
அேதேபால்

சர்தார்

வல்லபாய்

உைரயாற்ற யவுடன் ச றுபான்ைமய னர் குற த்த
தனது பார்ைவைய அவர் ஆகஸ்ட் 28, 1947 அன்று
நடந்த வ வாதத்த ல் முன்ைவத்தார். தனித்ெதாகுத ,
இட

ஒதுக்கீடு

புறந்தள்ளி

என்பவற்ைறெயல்லாம்

உைரயாற்ற னார்.

இந்த யாவ ல்

தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் ெபாருளாதார அடிைமகளாக
இருக்கும்வைர தனித்ெதாகுத , இைணத்ெதாகுத ,
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கூடுதல்

சதவீத

ஒதுக்கீடு

முைறெயல்லாம்
தனது

இடங்கள்

பயனளிக்காது

உைரய ல்

அவர்

என்ற
என

கருத்துக்கைள

ெவளிப்படுத்த னார். அைனவருக்கும் வாய்ப்புகள்
ந ைறந்த

ெபாதுவான

இந்த யாவ ன்
என

அவர்

அைடயாளம்தான்

எத ர்காலத்த ற்கு
கருத னார்.

உகந்தது

இல்ைலெயனில்

ப ரிட்டிஷ்காரர்கள் வ ட்டு ெசல்லும் இந்த யா சமூக
ேமாதல்கள் அத கரிக்கும் களமாக மாறும் என்க ற
எச்சரிக்ைக அவர் உைரய ல் இருந்தது.
அேதேபால் அவர் நவம்பர் 8 1949ல் அரச யல்
சட்ட நகல் குற த்து கடுைமயான வ மர்சனத்ைத
எழுப்ப னார்.

ெகாள்ைக

ேகாட்பாடுகளற்ற

தரிசுந லமாக நகல் இருக்க றது என்ற காட்டமான
வார்த்ைதகள்
.

கூடுதல்

அவரிடமிருந்து
அத காரங்கைள

குவ த்துக்ெகாள்வைத
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ப ரிட்டிஷ்

1935

சட்டத்த ல்

சல

மாற்றங்கைள

மட்டும் ெசய்து ஏற்பதுேபால் இருக்க றது என்றார்.
கவர்னர் என்க ற பதவ

ெதாடர்வைத சாடினார்.

அவச யம் எனில் 1952 ெபாதுத்ேதர்தலில் மக்கள்
வாக்க ற்குவ ட்டு

ப ன்னர்கூட

முடிெவடுக்கலாம்

என்றார். குடியரசு ஆவதற்கான ஜனநாயக ஏற்பாக
கூட அது இருக்கும் என்றார்.
தீண்டாைம
இந்த ய

குற த்து

அரச யல்

ஷரத்து

சட்டம்

இல்லாமல்

இருக்க

முடியாது

என்க ற கருத்ைத அழுத்தமாக தன் உைரய ல்
முன்ைவத்தவர்
காலத்த ல்

தாட்சாய ணி.

ஏற்பட்ட

கல்லூரி

அனுபவங்கைள

உைரய ல் எடுத்துைரத்தார்.

அவர்

தீண்டாைம எத ர்ப்பு

எனக்ேகாரி நண்பர்கள் ச லர் அவரிடம் நன்ெகாைட
ேகட்டேபாது,
மட்டும்

இதற்கு

காரணமானவர்களிடம்

ேகட்டுப்ெபறுங்கள்.

அதனால்

பாத க்கப்பட்ட என்ேபான்றவர்களால் தர இயலாது
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எனக் காரணம் ெசால்லி அவர் மறுத்தார்.. தனது
பள்ளி, கல்லூரி காலங்களில் ெபாதுவ ழாக்களில்
பங்ேகற்கமுடியாமல் தான் கட்டாயமாக ஒதுங்க
ந ன்ற அவலத்ைதயும் அவர் சுட்டிக்கட்டினார்.
தீண்டாைம

என்பது

என்க ற

தீர்மானத்ைத

ந ைறேவற்றேவண்டும்
ேகட்டேபாது
என்றார்.
என்ற

அைவய ல்

என

பண்டிதேநரு

காரியகமிட்டியல்ல
மீதான

சட்டவ ேராதமானது

இது

தீர்மானம்

தாட்சாய ணி
காங்க ரஸ்
ேபாடுவதற்கு

ஆனால் கண்டிப்பாக இப்ப ரச்சைன
அணுகுமுைறைய

உறுத ைய

அவர்

ேமற்ெகாள்ளலாம்
தரேவண்டிய ருந்தது.

ஆனாலும் மீண்டும் அழுத்தம் ெகாடுத்து தனது
ேகாரிக்ைகையைய

அவர்

வலியுறுத்த னார்ர்.

இச்சைபய ல் ந ைறேவற்றப்படும் ப ரகடனம் பயன்
வ ளவ ப்பதாக அைமயும் என மிகத்துணிச்சலாக
தன் கருத்துக்கைள முன்ைவத்தார் தாட்சாய ணி.
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தீண்டாைமக்கு

எத ராக

மட்டும்ேபாதாது,

சட்டம்

இயற்ற னால்

நைடமுைறய ல்

நாம்

நடந்துெகாள்ளப்ேபாக ேறாம்
ெபாறுத்துதான்

இந்த யா

எப்படி

என்பைத
உலக

நாடுகளில்

தைலந மிர்ந்து நடக்கமுடியும் என்றார் அவர்.
லிச்சாவ குடியர்ச ல் குடிமகன் ஒவ்ெவாருவரும்
ராஜா

என்ேற

இடர்களுக்கு
ேபான்றவர்
என்க ற

அைழக்கப்பட்டனர்.
ஆளாக

நாைள

எந்த

பரிதவ க்கும்
இந்த யாவ ல்

நம்ப க்ைகைய

தரேவண்டும்.

இன்று

ப ரிவ ைனயும்

ஆள்ேவார்

வ டுதைல

அந்த

தலித்கள்
இந்த யா

நம்ப க்ைகய ல்
ேகாரேவண்டாம்

நாம்
என

ஹரிஜன உறுப்ப னர்கைள ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன்
என்றார்
சீக்க யர்,

அவர்.

க ற ஸ்துவம்

அரிஜனங்கள்

என

,

முஸ்லீம்,

எவ்வைகய லும்

ப ரிவ ைனவாதமற்ற ேதச யம் உருவாக ேவண்டும்
என்க ற

வ ைழைவ
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ெதரிவ த்தார்.
சர்ச்ச ல்

அரிஜனங்களின்

பாதுகாப்ப ற்கு

ப ரிட்டிஷ் காரணம் என பீற்றுக றார்.
என்ன

ெசய்தார்கள்

என்க ற

அவர்கள்
ேகள்வ ைய

தாட்சாய ணி அைவய ல் எழுப்ப னார். தீண்டாைம
ஒழிக்க

சட்டம்

வ னவ னார்.
சர்ச்ச ல்

ெகாணர்ந்தார்களா

ஏழுேகாடி தாழ்த்தப்பட்டவர்கைள

இங்க லாந்து

அைழத்துப்ேபாய்

பாதுகாப்பும்

நல்க வ டமுடியாது.

ைமனாரிட்டி

என

என்றார்.
இந்த யர்களாக
ேவண்டும்.

என
எந்த

எங்கைள

ேபசுவைத

ஏற்கமுடியாது

அரிசனங்களும்

மற்றவர்களும்

இங்குதான்

வாழ்ந்தாக

அதற்கு ெநற சார்ந்த பாதுகாப்புகள்

உத்த ரவாதமாக ேவண்டும். எங்களுக்கு சுதந்த ரம்
இந்த யர்களிடமிருந்துதான்

க ைடக்கேவண்டுேம

தவ ர ப ரிட்டிஷாரிடமிருந்தல்ல என்றார்.
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அேதேபால்

முஸ்லீம்

ந றுத்தப்படும்

இந்து

ப ரேதசங்களில்

ேவட்பாளர்களில்

ஏன்

தலித் ேவட்பாளர் ஒருவர் கூட இல்ைல என்க ற
ேகள்வ ைய அவர் காங்க ரசாரிடம் எழுப்ப னார்.
தங்கைள இந்துக்களாக கருதவ ல்ைலயா என்க ற
ேகள்வ ைய அவர் ெதாடுத்தார்.

அரிசனங்கள்

மற்றும் ப ற இடர்ப்படும் சமூகத்த னரகைள கட்டாய
உைழப்ப லிருந்து வ டுபட ைவப்பது பாச ச சமுதாய
வடிவங்ெகாண்ட இந்த ய நாட்டில் ெபாருளாதார
புரட்ச யாக

அைமயும்

என்றார்

தாட்சாய ணி.

மத்த ய அரச ன் ேநரடி ந ர்வாக பகுத கள் என்க ற
முைறையயும் அவர் ப ரிட்டிஷ் மாடல் என சாடினார்.
கவர்னர்பதவ

என்பது

ேதைவயற்றது

என்க ற

கருத்து அவரிடம் இருந்தது.
தலித்
ேவலாயுதத்ைத

தைலவர்களுல்
அவர்

காந்த ,

முன்னிைலய ல்

வார்தா
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மணம்புரிந்துெகாண்டார்.

ேவலாயுதமும்

தற்காலிக

நாளுமன்றத்த ற்கு

ேதர்ந்த்ெதடுக்கப்பட்டிருந்தார்.
மாறுபாடு

ெகாண்டு

அவர்

ஆனால் கருத்து
காங்க ரச லிருந்து

வ லக னார்.

1952

ெகால்லம்-

மாவ்லிகரா

ெதாகுத ய ல்

ேபாட்டிய ட்டு

ெவற்ற ப்ெபற்றார்.

சுேயட்ைசயாக

ேதர்தலில்

வ டுதைலக்குப்ப ன்னர்
முன்ேனற்றம்

ேவலாயுதம்

தாழ்த்தப்பட்டவர்

என்பத ல்

கவனம்

ெசலுத்த

ெசயல்பட்டுவந்தார் தாட்சாய ணி. பாரத ய மக ளா
ஜாக்ரத

பரிஷத் என்க ற அைமப்ைபத் துவங்க

அதன் தைலவராக ெசயல்பட்டார்.
1971ல் அடூர் ெதாகுத ய ல் பார்கவ ச ப அய்,
குஞ்சாச்சன் ச

ப

எம் எத ர்த்து தாட்சாய ணி

சுேயட்ைசயாக ந ன்று ேதால்வ ைய அைடந்தார்.
அப்ேபாது அத்ேதர்தலில் ச ப அய் பார்கவ 65
சத வாக்குகைளப் ெபற்று ெவன்றார்.
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30 சத வாக்குகைள ெபற்றது.
அவர்களின்

உறவ னர்

இந்த யாவ ன்
முதல்

தலித்

ேக

நாரயணன்

பகுத ய லிருந்து

குடியரசுத்தைலவர்

உருவாக்க னார்.

ஆர்

தாட்சாய ணி

என்ற

தாட்சாய ணி

1978ல் இயற்ைக எய்த னார்.

வந்த

வரலாற்ைற
ஜூைல

20,

இந்த ய வ டுதைல

ெகாண்டாட்டங்களில் ந ற்க ேவண்டிய ெபயர்களில்
தாட்சாய ணியும் ஒன்றாக ந ைலெபறட்டும்.
19-12-2017
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10. மதநல்லிணக்கப்ேபாராளி
சுபத்ரா ேஜாஷி
சுபத்ரா

ேஜாஷ

ஆளுைமகளில்

இந்த யாவ ன்

ஒருவர்.

மதசார்ப ன்ைம,

ஜனநாயகம்,

ேசாசலிசம்

ேபாராட்டங்களில் முன்ந ன்றவர்.
பாராளுமன்ற

உறுப்ப னராக

காதுேகளாதார்,

வாய்

ெபண்
குற த்த

காங்க ரச ல்
இருந்தவர்.

ேபசாமுடியாேதார்

,ரிக்க்ஷாகாரர்கள் , டீகைட ெதாழிலாளர்களுக்கு
கூட்டுறவு இயக்கம் கண்டவர், மக ளா இயக்கத்த ல்
ெபண்கள் உரிைமகளில் வழிகாட்டியாக இருந்தவர்.
இந்த ய- ெஜர்மன் நல்லுறவ ற்காக இந்ேதா ஜிடி
ஆர் நட்புறவு கழகத்த ல் ச றந்த பணியாற்ற யவர்.
அைனத்த ற்கும்
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மதநல்லிணக்க

ேசைவகளில்

காந்த ய ன்

நம்ப க்ைகக்குரியவராக இருந்தவர். இந்த ராைவ
ெடல்லிய ல்

சுபத்ராவுடன்

ெதாடர்புெகாண்டு

பணிெசய் என்க ற அற வுைர காந்த யடிகள் தரும்
அளவ ற்கு அவர் உயர்ந்த ருந்தார்.
ெடமாக்ரச

ெசக்யூலர்

என்க ற இதைழ 50 ஆண்டுகளுக்கு

முன்னர் துவக்க யவர். குவாமி ஏக்தா டிரஸ்ட் மூலம்
பல ெவளியீடுகைள ெகாணர்ந்தவர்.
சுபத்ரா ெவள்ைளயேன ெவளிேயறு காலத்த ல்
ப டி ேஜாஷ அவர்கைள சந்த க்க றார். இருவரும்
ெதாழிற்சங்கேவைலகளில்
பயணித்தனர்.

ஆரம்பத்த ல்

ஆனால் வகுப்புவாத அபாயம்,

நல்லிணக்க பணிகள் சுபத்ராவ ன் கவனத்ைத
ஈர்த்தன.

அவரது

தனிப்பாைதக்குரிய

ேபாராட்டங்கள் துவங்க ன.
சுபத்ரா

www.Kaniyam.com

தற்ேபாது

213

பாக ஸ்தான்

FreeTamilEbooks.com

பகுத யாகவுள்ள

ச யால்ேகாட்டில்

1919ல்

ப றந்தார்.

அவர்

தத்தா

ேபாலிஸ்

அத காரி.

உறவுக்காரர்

க ருஷ்ணன்

மார்ச்

தந்ைத

வ

23
என்

சுபத்ராவ ன்
ேகாபால்

தத்தா

பஞ்சாப் காங்க ரஸ் ேவைலகளிலும், ேநருவ ற்கு
ெநருக்கமாகவும் இருந்தவர்.
ேவட்ைக

மற்றும்

குடும்ப

நாட்டின் வ டுதைல
சூழலில்

சுபத்ரா

ேதசவ டுதைல உணர்வுகளால் ஈர்க்கப்பட்டத்த ல்
ஆச்சரியம் இருக்க முடியாது.
ெபரும்

மத ப்புெகாண்டு

காந்த ய ன் பால்
அவைரப்

சுபத்ரா

ப ன்பற்றலானார்.
தனது ஆரம்ப பள்ளிைய அவர் ெஜய்ப்புரில்
முடித்து உயர் கல்வ க்கு தனது சேகாதரியுடன்
லாகூர் ெசல்க றார். பள்ளி மாணவர்கள் மத்த ய ல்
பரவத்துவங்க ய ருந்த

ப ரிட்டிஷார்

எத ர்ப்பு

அவைரயும் கவ்வ யது. யூனியன் ஜாக் ெகாடிக்கு
மரியாைத

ெசய்யமுடியாது
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பள்ளிய ல் காட்டினார். இதனால் பள்ளிய லிருந்து
அவர் ெவளிேயற்றப்பட்டார். அங்க ருந்து ஜலந்தர்
கன்யா

மகாவ த்யாலாயாவ ல்

ேசர்க்கப்பட்டார்.

ப ன்னர் லாகூரில் கல்லூரி படிப்ப ல் அரச யல்
முதுகைல பட்டம் ெபற்றார்.
இயக்கம்

சார்ந்த

ேதச வ டுதைல

குழுக்களில்

பங்ேகற்று

ெதாண்டாற்ற னார்.
உடல்ந ைல
தந்ைதயார்
அவர்

பாத க்கப்பட்ட

ேகாயமுத்தூரில்

மருத்துவ

அைழக்கப்பட்டார்.

ந ைலய ல்

பணிபுரிந்ததால்

ச க ட்ைசக்காக

அங்கு

அங்க ருந்து அவர் காந்த க்கு

எழுத ய கடிதம் கண்டு காந்த சுபத்ராைவ ஆச ரம்
பணிக்கு

அைழத்தார்.

ேகாைவய லிருந்து

லாகூர் த ரும்பும்ேபாது வார்தா ஆச ரம் ெசன்று
தங்க னார்.
அக ம்ைச

அங்கு
ேகாட்பாடு,

அவர்

அற யத்துவங்க ய

சர்வமத

சம

பாவ ப்பு,

உண்ைம உணர்தல்- உணர்த்துதல், மிக ஆழமான
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மனிதேநயம்

ஆக யைவ

அவைர

வாழ்நாட்கள்

முழுதும் இயக்கும் ெகாள்ைககளாக ன.
ெவள்ைளயேன
காலத்த ல்
தன்ைன

ெவளிேயறு

அவர்

ெடல்லி

ஆச ரிையயாக

அதுவும்

ஹமாரா

பத்ரிக்ைகையயும்,
எத ர்ப்பு
ஆனால்

ெவளிய ட்டு

ஒன்ற ல்

உதவ டேவண்டும்
சங்க்ராம்

இரகச ய

ப ரசுரங்கைளயும்

குழுவ னர்

பள்ளி

அமர்த்த க்ெகாண்டார்.

ேபாராளிகளுக்கு

என்பதற்காக..

ேபாராட்டக்

ப ரிட்டிஷ்

சுபத்ரா

சுற்றுக்கு

ேபாலீசார்

என்க ற
இளம்

அனுப்ப னர்..

பார்ைவய லிருந்து

தப்பமுடியாமல் அவர் ச ைறய ல் அைடக்கப்பட்டார்.
லாகூர்

ெபண்கள்

ெவளிவந்தவுடன்

ச ைறய லிருந்து

ெதாழிற்சங்க

சுபத்ரா

ேவைலகளில்

கவனம் ெசலுத்த னார்.
1946-47
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உலுக்க ன.
பற்ற

ெடல்லிய ல்

அற ந்தவுடன்

நடந்த

அவர்

மருத்துவமைன

ச க ட்ைசய லிருக்க ேறாம்

என்பைதயும்

பாராமல்

ெவளிேயற

உடல்

சுகவீனமில்லாத

ெசன்றார்.

கலவரம்

கலவர

இடத்த ற்கு
ந ைலய லும்

சம்பந்தபட்டவர்கைள

அைமத படுத்த னார்.
கடுைமயாக

டாக்டர்கள்

எச்சரித்தனர்.

சந்த த்து
அவைர
காந்த ேய

மருத்துவமைனக்கு வந்து சுபத்ராைவ பார்த்துச்
ெசன்றார்.
இந்த யாவ ல்
இஸ்லாமியர்களின்
காந்த
சுபத்ரா

மிகவும்
அைத

இருக்க

வ ைழயும்

பாதுகாப்பு

குற த்து

கவைலயுடன்

இருந்தார்.

உள்வாங்க

முஸ்லீம்

அகத கள்

தங்க ய ருந்த த கார் கூடாரம் ெசன்று காந்த யும்
அங்குவரேவண்டும் என அைழத்தார். காந்த ய ன்
பாதுகாப்பு குற த்து சுபத்ரா ெபாறுப்ப ல்லாமல்
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இருப்பது வ மர்சனத்த ற்குள்ளானது.
காந்த

அங்கு

ெசன்றார்.

நீ

ஆனால்
ைபத்த யம்..

நானும்தான் என சுபத்ராைவ பார்த்தவுடன் காந்த
தட்டிக்ெகாடுத்தார்.( Ek tu pagal aur eh mein pagal hoon).
அங்கு

அவர்கள்

இந்த யாவ ல்

இருக்கமுடியும்

என்க ற நம்ப க்ைக தரப்பட்டது.
வகுப்புக்கலவரம் நடக்கும் பகுத ய ல் சுபத்ரா
ச தற க்க டக்கும்

உைடைமகைளெயல்லாம்

ேசகரித்து ஓரிடத்த ல் ைவப்பார்.

ஒருமுைற அது

ேபாலீசாரால் ேகள்வ க்கு உள்ளாக்கப்பட்டது. எந்த
அத காரத்த ல் இைத ெசய்க றீர்கள் என்றதற்கு
எந்த அத காரத்த ல் கலவரங்கள் நடந்தது என்ற
எத ர்

வ னா

எழுப்ப

ேபாலீஸ்

அத காரிகைள

வாயைடத்தார் அவர்.
காந்த

ப ர்லா

ேலாக யாவுடன்
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குற த்து

காந்த ய டம்

எவ்வளவு

வ வரிக்க

முஸ்லீம்கள்

ெசன்றனர்.

இறந்த ருப்பர்

என

காந்த வ னவ பத்தாய ரம் அளவாவது இருக்கும்
என்றனர்..

எங்களால் முடிந்தவைர மற்றவைர

காப்பாற்ற ய ருக்க ேறாம்
தந்தனர்.

என்ற

வ ளக்கமும்

காங்க ரஸ் உறுப்ப னர்கள் எவராவது

இறந்துள்ளனரா என காந்த ேகட்டேபாது இல்ைல
என்க ற பத ல் அவருக்கு தரப்பட்டது.
ெபாறுைமயாக

ப ன்னர்

எவ்வாறு

அவர் மிக
அவர்கைள

காப்பாற்ற னீர்கள் என நீங்கள் ெசால்க றீர்கள்
என்றார்.

ேபாலீசார் ெசான்னபடி ேகட்கவ ைல

என்றனர். ப ரிட்டிஷ் எத ர்த்து ேபாராடிய உங்களால்
இந்த ேபாலீஸ் எத ர்த்து ந ற்கமுடியவ ல்ைல என
ஏமாற்றத்ைத ெவளிப்படுத்த னார் காந்த .
இந்த

ந கழ்வு

சுபத்ராைவ

உறுத்த யதுடன்

ேமலும் ெசயல்பட உந்த த் தள்ளியது.
ெடல்லிய ல்
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என்க ற

குழுக்கைள

அைமத்து

ெகாணர அரும்பாடுபட்டார்.
ஒத்துைழப்புடன்
ெபருமளவ ல்
சுபத்ராவ ன்

நல்லிணக்கம்

அவரின் சகாக்கள்

நடத்தப்பட்ட

ேசைவகள்

பாராட்டுக்கைளப்
பல

ெபற்றன.

ஆேலாசைனகைள

ஏற்று

ேநரு அவரது ேசைவைய உற்சாகப்படுத்த னார்.
இந்த ராவும்
மிருதுளா

உடன்ந ன்று
சாரபாய்

பணியாற்ற னார்.

அவர்களுடன்

இைணந்து

ெபண்குழந்ைதகள்

பாதுகாப்பு,

கடத்தப்பட்ட

ெபண்கள்

ேபான்றவற்ற ல்

மீட்பு

சுபத்ரா

உைழப்ைப நல்க னார். இக்பால் ேஜாஷ என்க ற
ெபயரிடப்பட்ட குழந்ைதைய அவர் வளர்த்தார்.
1961ல் மத்த ய ப ரேதசத்த ல் வகுப்புக் கலவரம்
என அற ந்து மூன்று மாதங்கள் முகாமிட்டு அைமத
உருவாக்க
சுபத்ரா

அைனத்து

எடுத்தார்.

நடவடிக்ைககைளயும்

ெதாடர்ந்த

ராஞ்ச ,

மீரத்,

அகமதாபாத், அலிகார், ெமாராதாபத், ஜல்காவான்,
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ப வந்த என வகுப்புக் கலவரம் நடந்த பகுத களுக்கு
ெசன்று அைமத

நல்லிணக்க நடவடிக்ைகளில்

ஈடுபட்டவர் சுபத்ரா.
கருத்தரங்குகள்

1962 முதல் மத ஒற்றுைம
மாநாடுகள்

ெவளியீடுகள்

ெகாணர்வத ல் கவனம் ெசலுத்த னார்.
1952-77 காலங்களில் சுபத்ரா நாடாளுமன்ற
பணிகளிலும் காங்க ரஸ் சார்ப ல் ஈடுபட்டிருந்தார்.
1962ல் அவர் அடல்ப காரி வாஜ்பாய் அவர்கைள
எத ர்த்து

காங்க ரஸ்

ேவட்பாளராக

ேதால்வ யுற

ெசய்தார்.

ேதர்தலில்

உ.ப

வாஜ்பாய்
ைஹதர்

1957

நாடாளுமன்ற

பல்ராம்பூர்

ஜனசங்கம்
ஹுைசைன

ந ன்று

ெதாகுத ய ல்

சார்ப ல்

காங்க ரச ன்

பத்தாய ரம்

வாக்குகள்

வ த்த யாசத்த ல் ேதாற்கடித்த ருந்தார்.

அடுத்து

1962 ேதர்தலில் சுபத்ரா அவைர 2000 வாக்குகள்
வ த்த யாசத்த ல் ெவன்றார்.
வாஜ்பாய்

மீண்டும்
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எத ர்த்து ந ன்ற சுபத்ரா முப்பதாய ரம் வாக்குகள்
வ த்த யாசத்த ல் ேதாற்க றார்.
ேதர்தல்

கூட்டத்த ல்

வாஜ்பாய்

தன்ைன

எத ர்த்து எவ்வாறு ேபச னார் என்பைத 1998ல்
சுபத்ரா ேபட்டிய ல் கூற ய ருந்தார்.

யார் இந்த

சுபத்ரா ேஜாஷ . இந்து கலாச்சாரத்துடன் அவருக்கு
ெதாடர்பு உண்டா.

அவைர யாருக்கு ெதரியும்.

அவரது ெபற்ேறார் பற்ற ேகள்வ பட்டிருக்க ேறாமா?
அவர் ெநற்ற ய ல் ச ந்தூர் ைவத்துள்ளாரா, ைகய ல்
வைளயல் ேபாட்டுள்ளாரா என்பது மாத ரியான
ப ரச்சாரம் ெசய்ததாகவும் , தான் என்ன டிராமாவ ல்
நடிக்கவா வந்த ருக்க ேறன் ேதர்தலில் ந ற்க ேறன்
என சுபத்ரா பத ல் ெசான்னதாகவும் அப்ேபட்டிய ல்
ெதரிவ க்க றார்.
லஷ்மணன் சீைதய ன் பாதங்கைளப் பார்த்து
ேபச யதுதான் இந்து கலாச்சாரம் எனில் இவர் ஏன்
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என் முகத்த ன் ச ந்தூர் பார்த்து ேபசேவண்டும்
என அவர் உைரயாற்ற ெபரும் ைகதட்டல்கைள
ெபற்றதாக ெதரிவ த்தார் சுபத்ரா. ேபார்முைனய ல்
நாட்ைட

காக்கும்

எவரும்

ச ந்தூர்

அல்லது

வைளயல் அணிந்து ெசல்வத ல்ைல என பத ைல
தந்தார் சுபத்ரா. அேதேபால் 1999 ேதர்தல் பரப்புைர
ஒன்ற ல்

ஜார்ஜ்

ெபர்னாண்டஸ்

தைலவர்

ேசானியாைவ

இரசைன

காங்க ரஸ்
குைறவாக

ேபச யைத கண்டித்து சுபத்ரா ேஜாஷ உள்ளிட்ட
பல

ெபண்

ேபாராளிகள்

ெபாதுவாழ்க்ைகக்கு

அற க்ைகவ டுத்தனர்.

வரும்

ெபண்கைள

அவர்

எவ்வளவு உயர் குடும்ப ப ன்னணியுடன் வந்தாலும்
அவதூறுகைள சந்த க்கேவண்டியுள்ளது என்பத ல்
சுபத்ராவும் தப்பவ ல்ைல.
வகுப்புவாதத்த ற்கு
நாடாளுமன்றத்த ல்
1972ல்

வகுப்பு
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தண்டைனக்குரிய குற்றம் என்பதற்கு ேவண்டிய
த ருத்தங்கைள பீனல் ேகாடில் ெகாணரபாடுபட்டார்.
மன்னர் மான்ய ஒழிப்பு, வங்க கள் ேதச யமயம்
ஆக யவற்ற ற்கு

ஆதரவான

முன்ந ன்றார்.

சக்த களுடன்

ெவள்ைளயேன

ெபான்வ ழாவ ன்ேபாது

அவர்

என்க ற

முழக்கத்ைத

அற்புதமான

தந்தார்.
அவர்

வகுப்புவாத
200க்கும்

ேமற்பட்ட

ெகாணர்ந்ததாக

quit

ெவளிேயறு
communalism
நாட்டிற்கு

அபாயம்

குற த்து

ச றுெவளியீடுகைள

அற யும்ேபாது

வ யப்பு

ேமலிடுக றது. அவரின் உறுத ப்பாட்டின்மீது ெபரும்
மரியாைத ஏற்படுக றது.
ப

டி

ேஜாஷ

கம்யூனிஸ்ட்

(B

D

இயக்கத்த ல்

Joshi)

தன்

அளவ ல்

ெதாழிற்சங்கத்த ல்

முக்க ய ெடல்லித்தைலவராக உயர்ந்தார். சுபத்ரா
ப

டி

ேஜாஷ

பாைதகைள
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ேஜாஷ

ேசாசலிஸ்ட்டாக

கம்யூனிஸ்ட்
டியு

கட்ச ய ல்

ச ய ன்

ெபரும்

இருந்து

சப

இைணந்தார்.
தைலவராக

அய்
ஏ

ஐ

உயர்ந்தார்.

இருவரும் கருத்து சுதந்த ரத்த ற்கு தைலவணங்க
குடும்ப

உறவுகைள

காத்துக்ெகாண்டவர்களாக

இருந்தனர்.
ச ம்லாவ ல்

ப றந்து

சம்ஸ்க ருத

கல்வ

ப ன்புலத்த ல் பஞ்சாைலத்ெதாழிலாளர் மத்த ய ல்
பணியாற்ற வந்தவர் ேஜாஷ .

அவரது சேகாதரர்

க லாபத் இயக்கத்த ல் தீவ ரமாக ெசயல்பட்டவர்.
ேஜாஷ

1938ல்

ேசர்ந்தவுடன்
த ரட்டினார்.

கைடந ைல

ேவைலய ல்
ஊழியர்கைள

ப ரிட்டிஷ் எத ர்ப்ப ல் ஈடுபட்டதாக

அவர் ைகதாக
அைடக்கப்பட்டு
டிஸ்மிஸ்

அரசாங்க

ச ைறய ல் மூன்று ஆண்டுகள்
அரசாங்க

ெசய்யப்பட்டார்.

அரசாங்க
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உதவ கரமாகேவ
பஞ்சாைல

ெடல்லிய ல்

ெதாழிலாளர்களுக்ெகன

அைமத்தார்.
த ரட்டி

இருந்தார்.

சங்கம்

பர்மா ெஷல் ெதாழிலாளர்கைள

சங்கம்

அைமத்தார்.

ரய ல்ேவ,

பஸ்

ெதாழிலாளர் என வ டுதைல அைடந்த ஆரம்ப
ஆண்டுகளிேலேய

12

ெதாழிற்சங்கங்கைள

ேஜாஷ ெடல்லிய ல் துவங்க வழிகாட்டினார். ப டி
ேஜாஷ 1952ல் எச் எம் எஸ் இயக்கத்த லிருந்து
கணிசமான

ேதாழர்கைள

அைழத்து ெசன்றார்.

ஏ

ஐ

டியு

ச க்கு

இத ல் அருணா ஆசப்

அலி உறுதுைணயாக இருந்தார் என்பைத எச்
எம் எஸ் வரலாற்ற ல் பார்க்க முடியும். 1954 முதல்
கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய லும் , ஏ ஐ டி யு ச ய லும்
வளர்ந்து 1996ல் அதன் அக ல இந்த ய தைலவராக
இருந்து ப ன்னர் அவர் மைறந்தார்.
ெதாழிலாளர்

உரிைமக்கான

.

ேதச ய

கமிஷன்

என்க ற

இயக்கத்த ல் ப ேரம் சாகர் குப்தாவுடன் ப டி ேஜாஷ
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முன்ந ன்றார்.
காந்த க்குப்
ராஜிவ்

ப ன்னர்

ஆக ேயாருடன்

ேநரு,

சுபத்ரா

இந்த ரா,

துைணந ன்று

மதநல்லிணக்கம் என்பத ல் தனது முத்த ைரைய
ெதாடர்ந்து

பத த்துவந்தார்.

அக ல

இந்த ய

காங்க ரஸ் கட்ச ராஜிவ் ெபயரால் மதநல்லிணக்க
அவார்ைட ெகாடுத்துவருக றது. இவ்வ ருது ெபற்ற
ெதரசா அம்ைமயார், உஸ்தாத் ப ஸ்மில்லாகான்,
க ராமின்

முகமது

யூனஸ்,

ேக

ஆர்

நாரயண்,

சுவாமி அக்னிேவஷ் ேபான்றவர்களின் பட்டியலில்
சுபத்ராவும் இைணந்து ராஜிவ் மதநல்லிணக்க
அவார்ைட ெபற்றார்.

உடல்நலம் பாத க்கப்பட்டு

தனது 86ஆம் அகைவய ல் ெடல்லிய ல் அக்ேடாபர்
30,

2003ல்

சுபத்ரா

மைறந்தார்.

வ டுதைல

இந்த ய அரச யல் தன் ந ைனவ ல் ைவத்த ருக்க
ேவண்டிய ெபயர்களில் ஒன்றாக சுபத்ரா என்க ற
மதநல்லிணக்கப்ேபாராளி பளிச்ச டுக றார்.
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11. விக்ரம் சம்பத்தின் சாவர்க்கர்
சாவர்க்கர்
ஏற

ந ற்பது

எத ர்ப்பு

என்றால்
அவரது

அரச யல்

ெபாதுபுத்த ய ல்

இந்துத்துவா-

என்பதுதான்.

முஸ்லீம்
அவைர

காந்த க்கு மாற்றாக தந்ைத ஸ்தானம் ெகாடுக்க
வ ைழயும் அரச யலும் தீவ ரமாக பரந்து ந ற்க றது.
இைணயாக

அவைர

கடுைமயாக

புறந்தள்ளி

உதாசீனம்

ெசய்யும்

அவமத த்து
அரச யலும்

ஆழமாகேவ இருக்க றது.
இந்தச் சூழலில் சாவர்க்கர் குற த்து சமீபத்த ல்
ெவளியான இளம் ஆய்வாளர் வ க்ரம் சம்பத்த ன்
1200 பக்க அளவ லான இரு ெபரும் ஆங்க ல
புத்தகங்கள்-சாவர்க்கர் மறந்துேபான கடந்தகால
எத ெராலிகள், சாவர்க்கர் மரப ற்கான வாதங்கள்
ஆக யன

ஊடகெவளிய ல்
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உருவாக்க வருக ன்றன.
சாவர்க்கர்

இப்ேபாது

ேபசுெபாருளாக்கப்பட்டுள்ளார்.
படுெகாைலக்குப்

காந்த

ப ன்னர்

மூடுண்டுேபான

அவைர ெபாதுேமைடகளில் ேபசைவக்கேவண்டும்
என்க ற

ெபரும்

முயற்ச ய ல்

வலது

அரச யல்

ஓரளவ ற்கு ெவற்ற ையப் ெபற்ற ருக்க றது என்ேற
ெசால்லேவண்டும். இதற்கான எத ர்வ ைன இடது
மற்றும் ’முற்ேபாக்கு முகாம் களிலிருந்து வந்தாலும்
சாவர்க்கர் மறுவாச ப்பு என்பது தவ ர்க்கேவண்டாத
ஒன்றாக யுள்ளது. இைத வ க்ரம் தன் புத்தகங்கள்
மூலம் சாத த்துள்ளார்.

கடுைமயான உைழப்ைப

அந்த இைளஞர் தந்துள்ளார்.

ஆேராக்க யமான

வ வாதங்கைள நம் சமூகம் முன்ைவத்து இந்த
புத்தகங்கள்
சாவர்க்கைர

எழுப்பும்

ேகள்வ கைள,

ைவத்து

ேபசும்

அல்லது

அம்சங்கைள

வ வாத க்கேவண்டும்.
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சாவர்க்கர்
புரட்ச கர

ப ரிட்டிஷ்

சாகசங்களில்

எத ர்ப்பு

தன்ைன

ஒப்பைடத்துக்ெகாண்ட
வாழ்க்ைகக்குரியவர்
ந றுவுக றார்.
சல

இளம்பருவ
என்பைத

ப ரிட்டிஷ்

தனிப்பட்டவர்கைள

(annihilation

of

முற்றாக

enemies

பயன்படுத்தாவ ட்டாலும்)

வ க்ரம்

சம்பத்

அத காரிகள்

என

அழித்து

ஒழித்தல்

என்ற

பதத்ைத

என்பைதயும்

தாண்டி

புரட்ச கர அைமப்புவடிவ சங்க லிப ைணப்புகளில்
அவர்கள்

ெவளிக்காட்டிக்ெகாள்ளமுடியாத

இைணப்புகளுடன்

ெதாழிற்பட்டுள்ளனர்

வ க்ரம் ந றுவ முயல்க றார்.

என

இதற்கு ெபரும்

ஆதர்சனமாக சாவர்க்கர் இருந்துள்ளார் என்பது
அவரின் மய்யமான முன்ைவப்பு.
லண்டனில்

இந்த யா

ஹவுச ல்

இருந்த

சூழல் வ ேவ சு, த ேச ெசள ராஜன், மதன்லால்
த ங்கரா, ேமடம் காமா, வ ேரந்த ரநாத் , ஹர்தயாள்,
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ஷ யாம்ஜி

க ருஷ்ண

வர்மா

ஏேதாெவாருவைகய ல்

என

எல்ேலாரும்

ப ரிட்டிஷ்

எத ர்ப்ைப

தீவ ரமாக சுவாச த்த காலமது. இரகச ய த ட்டங்கள்,
ப ரிட்டிஷ் அத காரிகள் ெகாைலகள்- வழக்குகள்
என சாவர்க்கர் ச க்க இரட்ைட ஆயுள்தண்டைன 50
ஆண்டுகளுக்குள்ளாவது- அந்தமான் ெசல்லுலார்
ச ைறக்ெகாடுைமக்கு

அனுப்பப்படுதல்,

அங்கு

அவரின் தைமயனார் பாபராவுடன் ெசக்க ழுத்தல்,
கய று

த ரித்தல்,

மணிக்கணக்க ல்

கால்

ைக

ந ற்கைவத்து

வ லங்க டப்பட்டு
உடல்ேநாகும்

அவத க்குள்ளாதல் என்பெதல்லாம் நடந்தது.
இந்த யாவ ல்

எந்த

த யாக க்கும்

குைறவ ல்லாத இந்த த யாகங்கைள ேபாற்ற ச்
ெசால்லுதலில்

எவரும்

குைறகாணமுடியாது.

அந்தமான் ெகாடும் வாழ்க்ைகய லிருந்து வ டுபட்டு
குடும்பம், இளம் மைனவ யுடன் ேசர்ந்து உலக யல்
வாழ்வ ற்கான
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வ த கைளப்

பயன்படுத்த

கருைணமனுக்கைள

ேபாட்டைதயும்

மனிதாப மானத்ைத

குருடாக்க வ ட்டு

வ மர்ச க்கேவண்டிய

ந ைலப்பாடுகள்

ெபாதுெவளிய ல்

எடுபடுமா

எனத்ெதரியவ ல்ைல.
அந்தமான்,
ச ைறவாசம்
ெசல்ல

ரத்னக ரி

கடந்த

14

ந ைலய லும்

கட்டுப்பாடு

ஆண்டுகள்

என

அடுத்து

அவருக்கு

ஆண்டுகள்
ஊைரவ ட்டு

வருக ற

ப ரிட்டிஷ்

13

அரசால்

நீட்டிக்கப்பட்டுக்ெகாண்ேடய ருந்தது.

சாவர்க்கர்

தன்

எவ்வளவு

பணிவான

அரச ன்

அரச யல்

வ ண்ணப்பங்களில்

ெமாழிைய
சட்ட

தந்தாலும்-

எல்ைலக்குள்

ந ன்று

ெசயல்படுேவன்

என்க ற உறுத ெமாழிகைள தந்தாலும் ப ரிட்டிஷ்
பார்ைவய ல்

அவர்

ஆபத்தானவராகவும்

சந்ேதகத்த ற்குரியவராகவும்தான் பார்க்கப்பட்டார்
என்பைத நாம் உணரமுடியும்.
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வன்முைற

வழிய ல்

வ டுதைல,

ஆயுதம்

ந ைறந்த நாடு கம்பீரமானது -ஆயுதம் ஏந்த ெதரிந்த
இந்துக்களால்தான் அந்த கம்பீரம் உலக அரங்க ல்
சாத்த யமாக ந ைலக்கும்- எத ரிைய ந ைலகுைலய
ெசய்யும் என்க ற கருத்துக்கள் வாழ்நாள் முழுவதும்
சாவர்க்கருடன் ந ன்றைவகளாகும்.
லண்டனில் சாவர்க்கர் உள்ளிட்ேடாைர சந்த த்த
காந்த

அவர்களுக்கு

மறுெமாழியாகத்தான்

இந்த ய சுயராஜ்யம் எழுத னார் என்பது ெபாதுவாக
ேபசப்படும்

ஏற்கப்படும்

கருத்தாகவுள்ளது.

வ க்ரம் சம்பத் இைத ஒரு இடத்த ல் மறுக்க றார்.
அேத

ேபால்

க லாபத்

இயக்கத்ைதயும்

ஒத்துைழயாைமையயும்

காந்த

முஸ்லீம்

முன்ெனடுத்ததற்கு

ஒற்றுைம

என

இந்து

எத ர்வ ைனயாகத்தான் சாவர்க்கரின் இந்துத்துவா
ஆக்கம்

எழுந்தது

ஒன்றாகவுள்ளது.
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காந்த இத ல் மிகப்ெபரிய தவைற ெசய்ததாகேவ
ேபச வந்தார்.
காந்த ைய
belt)

காந்த யுடன் சாவர்க்கர் முரண்பட்ட
கடுைமயாக

வ மர்ச த்த

(

even

அம்சங்கள்

below

நூல்

the

முழுதும்

வ ரவ க்க டக்க ன்றன.
சாவர்க்கர் மரைப தூக்க

ந றுத்தேவண்டிய

கடப்பாட்டில் வ க்ரம் தமது முழு உைழப்ைபயும்
தந்துள்ளார்.
பரப்ைப

அத்துடன்

நூல்

ைவத்துக்ெகாள்ளாமல்

குற்றப்பத்த ரிைகயாகவும்

தனது

ப ரத

காந்த

மீதான

வ ரிவைதப்

பார்க்க

முடிக றது.
சாத

குற த்த

வ வாதகளத்த ல்

சாவர்க்கர்

ேபாதுமான

பார்ைவ
கவனத்ைதப்

ெபறவ ல்ைல என்பது உண்ைமதான்.

இந்து

மதம் என்றாேல அது சாத களின் ெதாகுப்புதான்.
இந்து

என்று
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தானாக ஒட்டிக்ெகாள்ளும்.

இந்து என்பவன்

சாத

இல்லாமல்

இருக்கமுடியாது.

எனேவ

சாத

இல்லாமல்

ேபாகேவண்டுெமனில்

இந்து

என எவரும் இருக்கமுடியாது என்க ற வாத டல்
ஆழமாக தமிழ் சமூகம் உள்ளிட்டு இருப்பைத நாம்
காணமுடியும்.
சாவர்க்கர்

உைரயாடல்களில்

அப்பாற்பட்டு

அைனத்து

உட்காரேவண்டிய
இந்துத்துவா

சாத ய னரும்

ஒன்றுபட்ட

ேமைடயாக

அைமக றது.

அகற்றப்படுதல்,

ேசர்ந்து

சாத க்கு

தீண்டாைம
உணவு

உண்ணல்,

வ ருப்பப்பட்டு சாத - வர்ணம் தாண்டிய த ருமணம்,
அைனவரும் ேகாய லுக்குள் நுைழதல் ேபான்ற
அம்சங்கள்

சாவர்க்கர்

உைரயாடலிலும்

வரும்.

தீண்டாைம எத ர்ப்ப ற்கான வலுவான வாதங்கள்
முஸ்லீம்கைள
இருக்கும்.

முன்னிறுத்த யும்
இைதெயல்லாம்
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ெவகுவாக ெகாணர்ந்த ருக்க றார்.
காந்த க்கு
வர்ணாஸ்ரம

சாத குற த்து
ஆதரவு

பழைமயான

பார்ைவ-

அதற்காகேவ

ந ற்கும் பார்ைவ இருந்ததாக வ க்ரம் சம்பத் ந றுவ
முற்படும் இடங்களில் அவர் வரலாற்றாச ரியன்
என்பத லிருந்து
சாத

தடுமாறுவதாகேவ

புரிதலில்

ச ந்தைனய ல்

சாவர்க்கர்

நைடமுைறய ல்

ெதரிக றது.

காந்த ையவ ட
எப்படி

ேமலான

பார்ைவ ெகாண்டார் என வ வாத த்து இருந்தால்
கூட

அைத

நாம்

அம்ேபத்கைர காந்த

ேபசமுடியும்.

எத ர்ப்ப ற்கு முற்ற லுமாக

பயன்படுத்த க்ெகாண்டுள்ளார்
30கைள

ஆனால்

ேமற்ேகாள்காட்டி

வ க்ரம்.

1920-

ேபசமுடிந்த

வ க்ரம்

சம்பத்தால் 1935ல் caste must go எனப்ேபச அத ல்
ெதாடர்ந்து

பலபடிகைள

காணமுடியவ ல்ைல.

ஏற ய
சமீபத்த ல்

காந்த ையக்
ெவளிவந்த

ந ஷ காந்த் ேகால்ேகவ ன் Gandhi against caste ைய
www.Kaniyam.com

237

FreeTamilEbooks.com

பார்த்த எவருக்கும் இந்த வ வாதங்களில் வ க்ரம்
சம்பத்த ன் ேநர்ைம குற த்து சந்ேதக ந ழல் படியும்
என்ேற ேதான்றுக றது.
சாவர்க்கர்

சாத

குற த்து

பார்ைவ

வ வாதத்த ல் 1932 புேன உடன்பாடு குற த்தும்
ேபசப்படுக றது.
ேநதாஜிய ன்

அந்த

உடன்பாட்ைட

வாதங்கைள

முன்ைவத்து

‘வ மர்சனத்ைத’ வ க்ரம் சம்பத் புத்த சாலித்தனமாக
நகர்த்த ய ருப்பதுேபால்

ேதான்றுக றது.

ேநருஜிய ன் அத ருப்த வாசகங்களும் துைணக்கு
அைழத்துக்ெகாள்ளப்பட்டுள்ளது.

புேன

உடன்பாடு எட்டப்பட்டது குற த்த சாவர்க்கருக்கு
கருத்து ஏதாவது இருந்ததா என்பேதா- அப்படி
இல்ைலெயன்றால்

சாவர்க்கர்

இது

குற த்து

ெமளனம் சாத த்தார் என்பேதா வ கரம் சம்பத்தால்
ெசளகரியமாக

பார்க்கப்படாமல்

ேபாக றது.

புரட்ச யாளர்கள் குற த்து காந்த ய ன் ெமளனத்ைத
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வ மர்ச க்கும் வ க்ரம் சம்பத் இங்கு சாவர்க்கரின்
ெமளனம் குற த்து ஏதும் குற ப்ப டாமல் ெசல்வது
இரட்ைட ந ைலப்பாடாக ெதரிக றது.
சாவர்க்கரின் இந்து ேதச கட்டுமானம் மிக
முக்க ய வ வாதப்ெபாருளுக்குரியது.
என்ற

ெபயரில்

‘ஒரு

மனிதன்

இந்த யர்

ஒரு

என்றால் தனக்கு ப ரச்சைனய ல்ைல.

வாக்கு’
தனித்த

மதம் ஒன்ற ற்கு அதன் ெபயரில் இடஒதுக்கீடு
என்பைத

அவர்

ஏற்கவ ல்ைல.

இந்துக்கள்

எவைரயும் துன்புறுத்துவதற்ேகா ெவறுப்பதற்ேகா
தங்கைள
ேநரத்த ல்

த ரட்டிக்ெகாள்ளவ ல்ைல.
இந்துக்கள்

அனுமத க்கமுடியாது.

மீதான

அேத
ெவறுப்ைப

ஒேர மத ப்பு ேவண்டும்.

ச றுபான்ைம என்று ெசால்லிேயா- தாங்கள் ஆண்ட
ஆட்ச யாளர்கள் என்ற ெபருமித உரிைமயுடேனா
எைதயும்

ேகாரமுடியாது

ச ந்தைன

சாரமாக
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.
இந்து

மகாசபாவ ன்

ப ரச்சார

ேநாக்கங்களில் சாவர்க்கர் மூன்று அம்சங்கைள
ப ரதானப்படுத்த னார் என்று பார்க்கமுடிக றது.
� தீண்டாைம

ஒழிப்புடன்

இந்துக்கைளயும்

இந்து

அைனத்து
என்ற

ஒற்ைற

அைடயாளத்துடன் த ரட்டி ஒன்றுபடுத்துவது
� பள்ளி கல்லூரி மாணவப்பருவத்த லிருந்ேத
கட்டாய

இராணுவப்பய ற்ச -

முழுைமயாக

நாட்ைட

ஆயுதபய ற்ச ெகாண்ட

ேதசமாக்குதல்
� இந்து ஒற்றுைம என்று ந ற்ேபார்க்கு மட்டுேம
இந்துக்கள் வாக்களிக்கேவண்டும்.
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� ைமனாரிட்டிக்கு’
உரிைமேயா
அது

என்னெவல்லாம்
அல்லது

தனித்து

சலுைகேயா

இருக்கமுடியாது.

‘ெமஜாரிட்டிக்குமானதாக’

அது

ேவண்டும்

என்ற

அவரின் குரைல நூல் நீள நாம் பார்க்கமுடியும்.
அலி

சேகாதர்களில்

ஒருவரான

சவுகத்அலியுடன் அவர் நடத்த ய உைரயாடலில்
இந்த அடிப்பைடகைள நாம் காணலாம்.

இந்த

உைரயாடல் குற த்த சந்ேதகங்கள் எழுப்புவர்கைள
வ க்ரம்

சம்பத்

தனது

மறுத்துவருக றார்.

ஊடக

வ வாதங்களில்

சவுகத் அலி இது குற த்து

எதுவும் ேபசவ ல்ைல என்பைத வ க்ரம் ஏற்றாலும்
சாவர்க்கரின்

உதவ யாளர்

உைரயாடல்

குற ப்புகளில்

இடம்ெபற்றுள்ளதாக

அந்த
வ க்ரம்

ேபச வருக றார்.
அம்ேபத்கரின்

www.Kaniyam.com

பாக ஸ்தான்

241

ஆக்கத்ைத

FreeTamilEbooks.com

வ க்ரம்

மிக

தாராளமாக

பயன்படுத்த யுள்ளார்.

வலது ச ந்தைனயாளர்கள் தங்கள் ேபட்டிகளில்
இைளஞர்கள் அைதக் கட்டாயம் படிக்கேவண்டும்
எனத்

ெதாடர்ந்து

ெசால்லிவருவைதயும்

இைணத்துப்பார்க்கும்ேபாது

வ க்ரமின்

இந்த

தாராளம் நமக்கு புரிபடும்.
1939ல்

காங்க ரச ல்

நீேராட்டங்கள்

குற த்து

காணப்பட்ட
சாவர்க்கர்

மூன்று

ேபச யைத

வ க்ரம் தந்துள்ளார். எடுத்த எடுப்ப ேலேய காந்த ய
அக ம்ைச
என்ற

இந்துத்துவாவ ற்கு

சாவர்க்கரின்

பைகைமயானது

கருத்ைதப்

பார்க்க ேறாம்.

Gandhian non-violence is inimical to Hindutva என
அவர் ேபச யுள்ளார்.

வன்முைறக்காக வன்முைற

என்பைத இந்து தத்துவம் ஏற்காவ ட்டாலும், தீயைவ
அழித்து நல்லைவ நாட்டிட வன்முைற ேதைவ.
காந்த ய ச ந்தைன இைத ப ரித்துப்பார்ப்பத ல்ைல
என்பது சாவர்க்கரின் வ மர்சனம்.
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காங்க ரச ல் அடுத்தப்ேபாக்கு சுபாஷ் காட்டும்
பார்வார்ட்

ப ளாக்

த ைச.

அவருடன்

சல

அம்சங்களில் நாம் (இந்து மகாசபா) உடன்பட்டு
இைணந்து

பணியாற்றமுடியும்.

ஆனால்

அவரிடத்த லும் இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுைம என்ற
‘கானல் நீர்’ இருக்க றது. இங்கு என்ன வ த்த யாசம்
என்பது ெவளிப்பைடயாக ேபசப்பட்டுள்ளது.
எங்ேக

இைணந்து

என்பைத

ஊக த்துக்ெகாள்ளேவண்டியுள்ளது.

நாம்
ஆயுதம்

தாங்க ய இராணுவ வலிைமய ல் எத ரிக்கு எத ரி
நண்பன்

என்க ற

துைணயுடன்

காங்க ரைச

நம்பாமல் ப ரிட்டிஷ் எத ர்ப்பு வ டுதைலப்ேபாைர
நடத்துவது

என்க ற

ெபாருைள

நூைல

வாச க்கும்ேபாது நாம் புரிந்துெகாண்டுவ டமுடியும்.
இங்குதான்
ப ன்னர்

மூஞ்ேசஇந்த யா

புகழ்பாடல்கள்,
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அது
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மீட்பு, இட்லர் ெஜர்மானிய பாச ச வழிமுைறகள்
குற த்த

உைரயாடல்கள்

புரிந்துெகாள்ளப்பட

ேவண்டியதாகவுள்ளன.
ராஷ்ப காரிவழிப்பட்டு

சாவர்க்கர்

ேநதாஜி

தப்ப ச்

உருவாக்க க்ெகாண்ட
உறவுகளும்
வ க்ரம்

உறவுகளும்
ெசன்று

ெஜர்மானிய-

சாவர்க்கர்

சம்பத்தால்

அதன்
அவர்

ஜப்பான்

‘கெனக்ஷனுடன்’

முன்ைவக்கப்பட்டுள்ளன.

காந்த ய அக ம்ைச ந ராகரிப்பு என்ற புள்ளிய ல்
சாவர்க்கைர

ேநாக்க

பல்ேவறு

புரட்ச கர

இயக்கங்கள்- பகத்ச ங் ராஜகுரு ஆசாத் உட்பட
ஈர்க்கப்பட்ட

கைதயாடலாக

வ க்ரம்

சம்பத்

இப்புத்தகத்ைத நகர்த்த ய ருப்பதாக என் வாச ப்பு
மனம் த றக்க றது.
சாவர்க்கரின்
வ தந்து

ெமாழிக்ெகாள்ைகய ல்

ேபசப்படுவது
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ெமாழித்தூய்ைம முன்ெனடுப்புகள்.
பற்று

என்பத ருந்தாலும்

ெபாதுெமாழி

என்பது

தாய்ெமாழி

இந்த யாவ ற்கு

ேதவநாகரிய ல்

உருது

கலப்ப ல்லாத சமஸ்க ருத இந்த என்ேற சாவர்க்கர்
ேபசுக றார்.

அவேர இலக்க ய புலைமக்ெகாண்ட

மராத்த ய

கவ ஞர்

கைலக்காக

என்பது

என்றாலும்
வைரயைறக்கு

எனக்கருத யுள்ளார்.

நாடு பற்ற

கைல
உட்பட்டது

எரியும்ேபாது

அைத அைணக்கும் ேவைலதான் தைலயாயதுநாட்டின்

நன்ைமைய

கருதாத

இலக்க யப்

ேபாக்ைக அவர் ந ராகரிப்பைதயும் காணமுடிக றது.
அவச யெமனில்

இலக்க யகர்த்தாக்களும்

ேபனாைவ முற த்ெதற ந்துவ ட்டு துப்பாக்க ையத்
தூக்கேவண்டும் என இலக்க ய அமர்வ ல் அவர்
ேபச யைதப் பார்க்க ேறாம்.
தனது எந்த உைரயாடலிலும் துப்பாக்க ைய
அைழத்துக்ெகாள்ளும்
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ெதாழிற்பட்டுள்ளைதேய

ஊக க்கமுடிக றது.

அக ம்ைச ந ராகரிப்பும் வன்முைற ஆராதைனயும்
சாவர்க்கருக்கு

மட்டுமல்லாமல்

வ க்ரம்

சம்பத்த ற்கும் மிக உகந்ததாகேவ நூைலப் படிக்கும்
என்னால் கருதமுடிக றது.
சாவர்க்கரின்

ெபாருளாதார

கருத்துக்கள்

இந்து மகாசபா ஆண்டுகள் என்ற அத்த யாயத்த ல்
ச லவரிகளில் காணக்க ைடக்க றது. மூலதனமாக
இருந்தாலும்

உைழப்பாக

அைனத்தும்

ேதசநலனுக்கு

இருந்தாலும்
தன்ைன

கீழ்ப்படுத்த க்ெகாள்ளேவண்டும்
ெபாதுவ வரைண
எவ்வாறு

இருக்க றது.

என்ற

சுயநலத்த ற்கு

என்ற
எப்படி-

வ ளக்கங்கள்

இடங்ெகாடாமல்,

இல்ைல.
இலாபம்

என்றால் பங்க ட்டுக்ெகாள்ளவும், நட்டம் என்றால்
அதைனயும்
தனியார்

பங்க ட்டு

ஏற்கவும்

ந றுவனங்கைளவ ட
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ச றப்பானது

எனக்

ெதாழில்கைள

கருதக்கூடிய

சல

ேகந்த ர

ேதச யமயமாக்கும்

இைசவு

அவரிடம் ெவளிப்பட்டுள்ளது.
வ வசாயத்த லும்

ந லப்ப ரபுக்கள்-

வ வசாய கள் இணக்கத்ைத சாவர்க்கர் ேபச னார்
என வ க்ரம் சம்பத் காட்டுக றார்.
vation

with

trained

peasants

State culti-

என்பதும்

ஆேலாசைனயாக தரப்பட்டுள்ளது.

அவரால்

ேதசத்த ற்கு

குந்தகம் வ ைளவ க்கும் ேவைலந றுத்தங்கைளயும்
கதவைடப்புகைளயும் அனுமத க்கக்கூடாது என்பது
அவரது கருத்து.
தனியார்ெசாத்து

என்பது

சட்டவ ேராதமானதல்ல.
ெகாடுக்காமல்

எந்தவ த

ெசாத்துபற ப்பு

ஈடும்

அரசாங்கத்தால்

ெசய்யப்படேவ கூடாது. அந்ந ய மூலதனம் மற்றும்
ெதாழில்களுக்கு ஈடுெகாடுக்க வளரும் இந்த ய
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ெதாழில்கைள

பாதுகாக்கும்ெதாழிற்ெகாள்ைக

ேவண்டும்.
நலன்கைள
பாத க்கும்.

இந்துக்களின்

ெபாருளாதார

புறக்கணித்தால்

ேதசவளர்ச்ச

இந்துக்கள்

வர்க்கேவறுபாடுகைள

மத்த ய ல்
தீர்த்து

ந லவும்
முஸ்லீம்

சமஸ்தானங்களில் அரசு உதவ யுடன் நைடெபறும்
வர்த்தக

ேபாட்டிைய

எத ர்ெகாள்ளேவண்டும்

ேபான்ற ச ல கருத்துக்கைள நாம் பார்க்க ேறாம்.
II
1942

ஆகஸ்ட்

ேபாராட்டத்ைத
இந்த யா
சாவர்க்கர்

‘குவ ட்

ேபாராட்டமா’

எடுத்தது.

ெவளிேயறு

இந்த யாவா
எனக்

தைலைம.

பங்ேகற்பத ல்ைல
மகாசபா

ப ரிட்டிஷாேர

ேகலி

ஸ்ப ளிட்
ேபச யது

அப்ேபாராட்டத்த ல்

என்ற

முடிைவ

காந்த ,

ேநரு

இந்து
உள்ளிட்ட

பலதைலவர்கள் ைகது ெசய்யப்பட்டைத சாவர்க்கர்
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ஏற்காமல் வ டுவ க்கேவண்டும் என்ற கருத்ைத
ெவளிப்படுத்த னார்.
‘குவ ட்
என்ன

இந்த யா’

என்ற

ேபாராட்டமாக

ெதளிவ ன்ற
முன்ந றுத்த

முயற்ச க்க றார்.
கலாம்

ேபாராட்டம்

ஆசாத்

இதற்கு

எவருக்கும்

அற வ க்கப்பட்ட
வ க்ரம்

சம்பத்

ெமளலானா

அபுல்

அவர்களின்

காந்த

குற த்த

வ மர்சனத்ைத துைணக்கு ைவத்துக்ெகாள்க றார்.
இது ேதசவ ேராத ேபாராட்டம் என அம்ேபத்கார்
ைவத்த

வ மர்சனத்ைத

எடுத்துக்காட்டுக றார்.

ஆனால் அது குற த்த வ ரிவான பத வுகைள ெசய்த
க ருபளானி ேபான்றவர்கைள அவர் பார்க்காமல்
வ டுக றார்.
அேதேநரத்த ல்
சல

இந்து

ப ரிவ னருக்கு

கடுைமயான
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வ க்ரம் காட்டுக றார்.
காந்த

இந்துக்கள் முழுைமயாக

பக்கம் ேபாய்வ ட்டனர்- இந்து மகாசபா

அந்ந யமாக யுள்ளது என்ற வ மர்சனம் எழுந்தது.
ஷ யாமா ப ரசாத் ேபான்றவர்கள் இந்து மகாசபா
தனது தனித்த ேபாராட்டத்ைத அற வ க்கும் என்று
ெசால்லும் அளவு ந ர்ப்பந்தம் உருவானது. பம்பாய்
இந்து மகாசபா சார்ப ல் ந ைலப்பாடு சரியானேதஇந்துக்கள் எவரும் பங்ேகற்காதீர் என்று சாவர்க்கர்
அணி ஒன்று ேபச யது. இந்த அணிய ல் முக்க ய
ெசயல்பாட்டாளராக ேகாட்ேச முன்ந ன்றுள்ளார்.
அைனத்து

காங்க ரஸ்

தைலவர்களும்

களத்த ல் இல்லாது ச ைறய ல் இருந்த சூழலில்
முகர்ஜி- ஜின்னா சந்த ப்பு நடந்தது.

உடன்பாடு

ஏதும் அவர்களால் எட்டமுடியவ ல்ைல என்பைத
வ க்ரம் ெகாணர்ந்துள்ளார். அேதேபால் சாவர்க்கர்ஜின்னா சந்த ப்ப ற்காக நாள் குற க்கப்பட்டு அது
நைடெபறாமல் ேபானது.
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பார்ப்பது என்க ற ஈேகா ப ரச்சைனயும் இருந்தது.
சாவர்க்கர் ஜின்னாைவ ேபாய் பார்க்க இறுத ய ல்
சம்மத த்தார்.

இந்த

ெசய்த யும்

வ க்ரமால்

ெசால்லப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்த ற்கு
கூட்டங்களுக்கு
அவர்களின்

சாவர்க்கர்

ேசலம்,

வந்துள்ளார்.

இந்து

மதுைர

மதுைரய ல்

மகாசைப

மாநாடு

டிசம்பர்

1940ல் நடந்துள்ளது. இம்மாநாடு குற த்த குற ப்ைப
ைவஸ்ராய்

லண்டனுக்கு

அனுப்ப யுள்ளார்.

ெடாமீனியன் அந்தஸ்து ஏற்பு, ைமனாராட்டிகளுக்கு
சட்டப்படியான உரிைம, பாக ஸ்தான் ப ரிவ ைன
எத ர்ப்பு,

இந்த ய

இைளஞர்களுக்கு

கட்டாய

இராணுவப் பய ற்ச , ேபார்க்கருவ கள் உற்பத்த
ெதாழில்கள்,

ேகாரிக்ைககள்

தீர்வ ல்ைல

எனில் ேபாராட்டம் ேபான்ற அம்சங்கள் அத ல்
சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளன.
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சாவர்க்கர் 1941 ேம 28ல் முழக்கம் ஒன்ைற
அழுத்தமாக தனது 59 வயத ற்கான ெசய்த யாக
தருக றார். Hinduise all politics and militarise Hindu Kingdom. அைனத்து அரச யைலயும் இந்துமயப்படுத்துஇந்து ராஜ்யத்ைத இராணுவமயமாக்கு.

இைத

ெசய்தால் இருள் வ லகும் எனப்ேபச யைத வ க்ரம்
தந்துள்ளார். முஸ்லீம்கைள ப ரித்தாண்டும் இைத
ெசய்யேவண்டும் என மூஞ்ேசவுடன் சாவர்க்கர்
ேபசுக றார்.
அரச யல்

தைலவர்கள்

பலைரயும்

சந்த த்தது ேபால சாவர்க்கைரயும் க ரிப்ஸ் குழு
சந்த க்க றது.
தங்களது

இைதெயாட்டி

ேகாரிக்ைககைள

வடித்ெதடுக்க றது.
துப்பாக்க
அைமந்த ட

ேபார்க்கப்பல்,
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இந்து

மகாசபா

ஆயுத சட்டத்ைத தளர்த்து-

ஏந்த அனுமத ,
நத

1942

ேதச ய இராணுவம்

வழங்குதல்,
ஆயுத

தளவாட
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உருவாக்குதல் ேபான்றைவ ேகாரிக்ைககள்.
க ரிப்ஸ் உடன் ‘இந்த யா யூனிட்டரி ஸ்ேடட்’‘ஸ்ேடட் வ த்த ன் ஸ்ேடட்’ கூடாது என்ற வ வாதத்ைத
சாவர்க்கர் ேமற்ெகாள்க றார். இந்த யா எப்ேபாதும்
ஒேர

நாடாக

இருக்கவ ல்ைல

என்ற

மாற்றுக்

கருத்ைத க ரிப்ஸ் ெவளிய ட்டார். சாவர்க்கர் அைத
ஏற்கமுடியாெதன்றார். பலெமாழிகள், பல மதங்கள்
இருப்பது உண்ைம என்றாலும் கலாச்சாரரீத யாக,
ந ர்வாகரீத யாக

இந்த யா

மத்த ய

ஆட்ச ைய-

மாகாணங்கைளக்ெகாண்டிருக்க றது. சுயந ர்ணய
உரிைமக் ேகாட்பாடு ெபாருந்தாது.
ேபசப்பட்டாலும்

அைத

அப்படிேய

முஸ்லீம்களுக்கு

மட்டும்

என ேபசுவைத ஏற்க முடியாது என தன் வாதத்ைத
க ரிப்ஸிடம்

முன்ந றுத்த யதாக

வ க்ரம்

சம்பத்

காட்டுக றார்.
லூய ப ஷருக்கு
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அெமரிக்காவ ல்

ச றுபான்ைமய னரான

நீக்ேராக்களுக்கு

தனி

எத ர்ேகள்வ ைய

நாடு

சாத்த யமா

சாவர்க்கர்

என்ற

முன்ைவத்தார்.

ட்ெரனர் எனும் பத்த ரிைகயாளர் முஸ்லீம்கைள
எப்படி நடத்துவீர்கள் எனக் ேகட்டதற்கு நீக்ேராக்கள்
ேபால

நடத்துேவாம்

ெசான்னைத

வ க்ரம்

தன்னலம்
தவ ர

சாவர்க்கர்

தந்துள்ளார்.

என்பத ல்தான்

ைபப ள்

சாவர்க்கர்

என

உலகம்

ெசயல்படுக றேத

வாசகங்களால்

பத ல்

பத ல்

தருவைதப்

அல்ல

எனவும்

பார்க்க ேறாம்.

காந்த ய ன் உண்ணாேநான்பு பற்ற ய ேகள்வ க்கு
அது சரி என ஏற்றால் ஹ ட்லர் எத ர்த்து சர்ச்ச ல்
உண்ணாேநான்ப ருக்கலாேம ஏன் இல்ைல என
பத ல் தருக றார்.
சாவர்க்கர்

குற த்து

இக்காலத்த ல்

பம்பாய்

கவர்னர் ேராஜர் லும்ேல இரகச ய குற ப்பு ஒன்ைற
அனுப்புக றார்.
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“(சாவர்க்கர்)

நமது

தற்காலிக

ஆனால் ஆபத்தான நண்பன்.

கூட்டாளி

முஸ்லீம்களின்

எத ரி, அேத ேநரத்த ல் ப ரிட்டிஷ் எத ரியும் கூட.
உள்நாட்டு

அரச யலில்

காந்த ய ன்

காந்த

அக ம்ைசைய

எத ர்ப்பாளர்.
எத ர்ப்பவர்.

தனிநபர்ெகாைல மற்றும் ெகாரில்லாமுைறகளில்
நம்ப க்ைகயுைடயவர்.
காங்க ரஸ்
மகாசபா

ைவஸ்ராய் கவுன்ச லில்

இல்லாமல்
மட்டும்

நடக்கும்.

முஸ்லீம்லீக்-

இருந்தால்

இன்று

பஞ்சாப்

இந்து

நாய்சண்ைட
பகுத ய னர்

இராணுவத்த ல் அத கமாக இருக்கும் ந ைலய ல்
இராணுவத்ைத இந்த யமாக்குவது எனப்ேபானால்
ஜின்னா எத ர்ப்பார்.
இராணுவம்

சாவர்க்கருக்ேகா இந்து

ேவண்டும்.

ப றேகள்வ களிலும்

ேவறுபாடுகள்தான்”
ேமற்குற த்த இரகச ய குற ப்பு அவைரக்குற த்த
சரியாக அனுப்பப்பட்ட ச த்த ரம் என்ேற கருதலாம்.
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1942

ஜூைலய ல்

அவரது

ஜம்மு

ெசாற்ெபாழிவுகளில்

அப்பகுத ைய

Northern

இந்துராஜ்யத்த ன்

Watchman”-

காஷ்மீர்

“Hindudom’s
வடக்கு

காவற்காரன் எனக் குற ப்ப ட்டு அவர் ேபசுவைதப்
பார்க்க ேறாம்.
ராஜாஜிேயா

அல்லது

ச த்த ரகுப்தன்

ெபயரில்

எழுத ய ருக்கலாம்.
ச த்த ரகுப்தன்
என்ற

வ

ேவ

சு

சாவர்க்கர்

ேவா
சரிதம்

சாவர்க்கேர தன்ைனப்பற்ற

ெபயரில்

குற்றச்சாட்டு

எழுத க்ெகாண்டவர்

ந லவும்

சூழலில்

வ க்ரம்

இைதச் ெசால்லிய ருக்க றார். ஊடக ேபட்டிகளில்
ராஜாஜிதான்

ந ச்சயமாக

ெசால்லவ ல்ைல

என

எழுத னார்

என

தற்காத்துக்ெகாள்ளும்

சம்பத் ராஜாஜி எழுத னார் என்பைத மீண்டும்
இப்புத்தகத்த ல் வ ேவ சு பற்ற ெசால்லாமல் (
பக் 333 Leaning on a broken reed chapter) தருவைத
பார்க்கமுடிக றது.
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‘குவ ட்

இந்த யா’

கம்யூனிஸ்ட்கள்

பற்ற

துேராகம்

ேபாவத ல்ைல.

ேபசுபவர்கள்

என்பைத

வ க்ரமும்

ேபசாமல்

இைத

சற்று

சாமர்த்த யமாக ெசய்துள்ளைதப்ேபால் ெதரிக றது.
ப ரிட்டிஷ் உள்துைற சர் ெரஜினால்டிற்கு ச

ப

அய் ெபாதுச்ெசயலர் ப ச ேஜாஷ எழுத ய கடிதம்
சுட்டிக்காட்டப்படுக றது. கம்யூனிஸ்ட்கள் ப ரிட்டிஷ்
ஏெஜண்ட்களாக- ெசாந்த நாட்டுப் ேபாராளிகளுக்கு
எத ராக ந ன்றைத அக்கடிதம் பைறசாற்றுக றது
என்பைத

ேமற்ேகாள்கள்

வ ைழக றார்.

மூலம்

சம்பத்

காட்ட

இதற்கு எம் ஆர் மசானி, ஓவர்

ஸ்டீரிட்-வ ண்ட்மில்லர்,

மஜூம்தார்கைள வ க்ரம்

துைணக்கு ைவத்துக்ெகாள்க றார்.
இைத
ஏதும்

ச

ப

ஆதாரம்

ெசான்னைத

அய்

மறுத்துள்ளது-

க ட்டவ ல்ைல
புத்தக

என

ப ரத ய ல்

அப்படி

மஜூம்தார்

ெசால்லாமல்

வ க்ரம் ‘ேநாட்ஸ்’ ப ன்னிைணப்ப ல் தருவைதக்
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காண்க ேறாம்.

ப ரத ய ல்

இடம்ெபற்ற ருந்தால்

மறுப்பும்

வரலாற்றாச ரியர்

சாய்வு

சற்று மட்டுப்பட்டிருக்கும்.
இந்து

மகாசபா

தைலவராக

சாவர்க்கர்

ெசயல்பட்ட காலத்த ல் குழு கருத்துேவறுபாடுகள்
வ மர்சனங்கள் எழுந்தன. ஷ யாமாப ரசாத்துடனும்
ேவறுபாடு ஏற்பட்டது. ெஹட்ேகவர் காலத்த ேலேய
ஆர் எஸ் எஸ் ேமைடைய காங்க ரஸ் எத ர்ப்ப ற்கு
பயன்படுத்தேவண்டாம் என்று ெசால்லப்பட்டத ல்
இந்து மகாசபா எரிச்சல் அைடந்தது. ேகால்வால்கர்
ெபாறுப்ப ற்கு வந்தவுடன் மிலிட்டரி டிபார்ட்ெமண்ட்
இனி

இல்ைல.

அரசாங்க

உத்தரவுபடி

அது

கைலக்கப்படும் என்ற அற வ ப்பு வந்தது.
ராஜினாமா
சாவர்க்கர்

ெசய்துவ டுவதாக

ெசான்னாலும்

கான்பூர்

ேபாட்டிய டுேவன்

என்க ற
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ெதாடர்ந்தார்.

ஆர் எஸ் எஸ் குற த்த வ மர்சனம்

சாவர்க்கரிடம் இருந்தது.

அவர்கள் ப றப்பார்கள்-

ஆர் எஸ் எஸ்ஸில் ேசர்வார்கள் ப ன் மரிப்பார்கள்
என்க ற

அவர்கள்

அரச யல்

ெவளிக்கு

வரத்தயங்குவது குற த்த வ மர்சனத்ைத சாவர்க்கர்
ைவத்தார்.

ஆனால்

இயக்கத்தைலவர்களும்

பலேமைடகளில்
ஒன்றாக

இரு

பயணித்த

வ வரங்கைள சம்பத் ந ைறயேவ தருக றார். இரு
இயக்க உறவுகள் குற த்து ப ரிட்டிஷ் ந ர்வாகம்
அனுப்ப ய குற ப்புகளும் இடம் ெபற்றுள்ளன.
சாவர்க்கருக்கு
வ ழாவ ல்

புனா

அவரது

61வது

வ ழாக்குழுவ னர்

ப றந்தநாள்
சார்ப ல்

28

ேம 1943ல் ரூ 1,22,912 பணமுடிப்பு தரப்படுக றது.
இைதத்தவ ர
71500

ப றகமிட்டிகள்

ெகாடுக்க றார்கள்.

க ைடத்ததால்
ெசய்துவந்த

இனி
உதவ
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ெசால்லிவ டுக றார்.

ஆனால் தன்னிடம் மிகவும்

வ சுவாசமாக ேவைலபார்த்து உைழத்தவர்களுக்கு
ஊத யத்ைத கூட்டித்தராமல் இருந்தார்.
ெமய்க்காப்பாளர்
கஜன்ராவ்

அப்பா

டாம்ேல,

ஆக ேயார்க்கு

காசர்,

ெசயலர்

அவரின்

தனிச்ெசயலர்
ப ேத

ெகாடுக்கப்பட்ட

ேபாதவ ல்ைல

என்ற

குருஜி
ஊத யம்

ேகாரிக்ைகையயும்

அவர்

ெபாருட்படுத்தவ ல்ைல. ப ேத ெவளிேயற வ ட்டார்
என்ற

ெசய்த ையயும்

தனஞ்ெசய்

புத்தகத்ைத

சுட்டிக்காட்டி வ க்ரம் தந்துள்ளார்.
கஸ்தூர்பா
ெதரிவ த்து

மைறவ ன்ேபாது
காந்த க்கு

அனுப்ப னார்.

ஆறுதல்

சாவர்க்கர்

ஆனால்

தந்த

கஸ்தூர்பா

நத

என்பைத கடுைமயாக வ மர்ச த்தார்.

கஸ்தூர்பா

நாட்டிற்காகபட்ட

அவ்வளவு

துன்பங்கள்

குற ப்ப டத்தகுந்ததா

என்க ற

ேகள்வ

அவரிடமிருந்து வந்தது. ெபயர் ெதரியாத த யாகம்
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ந ைறந்த ஏராள ெபண்மணிகள் இருக்க ன்றனர்.
அவர்கைள அற ந்து அவர்களுக்கு உதவுேவாம்
என்ற

ெபாருளில்

அவர்

ேபச வந்தைத

சம்பத்

சுட்டிக்காட்டுக றார்.
1944

ப ப்ரவரிய ல்

அெமரிக்கர்

தர்ஸ்டன்,

ேஹாவர்ட் டிேனாவன் சந்த ப்பு உைரயாடல்களில்
நாட்டுப்ப ரிவ ைனைய ஏற்கேவ முடியாது. காந்த ய
அரச யல்

என்பது

dreamy

அக ம்ைச

stupid

வீசுக றார்.

ராஜாஜி பார்முலா என்பது ெபரிதாக

என்க ற

nonsense

அவரது

கடுஞ்ெசாற்கைள

ேபசப்பட்டுக்ெகாண்டிருந்தது.
ந ராகரித்துவ ட்டார்.

,

ஜின்னா அைத

இருந்தாலும்

சாவர்க்கர்

ராஜாஜிைய பாக ஸ்தானிய காங்க ரஸ்காரர் எனக்
ேகலி ேபச யைதக் காண்க ேறாம்.
காந்த ய

அரசைமப்புத்

த ட்டம்,

ேசாசலிஸ்ட்களின் த ட்டம், எம் என் ராய ன் த ட்டம்
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என்று ெவளிய டப்பட்டது ேபாலேவ இந்து மகாசபா
சார்ப ல் சுதந்த ர ஹ ந்துஸ்தான் அரச யலைமப்பு
த ட்டம் ஒன்று ெவளிய டப்பட்டது.

இதற்ெகன

கமிட்டி ேம 1944ல் அைமக்கப்பட்டு வ வாத த்து
தங்கள் த ட்டத்ைத அவர்கள் ெவளிய ட்டனர். அதன்
ச ல முக்க ய அடிப்பைடகள் தரப்படுக றது.
� நாட்டின்

ெபயர்

இந்த யா

அல்ல

ஹ ந்துஸ்தான்
� இருபக்க நலன் சார்ந்த உறவு அடிப்பைடய ல்
ப ரிட்டன் உறவு இருக்கும்
� பாக ஸ்தான்
பகுத

எனக்ேகாரப்பட்டுவரும்

உட்பட

அைனத்துப்பகுத க்கும்

இவ்வரசைமப்பு ெபாருந்தும்.

ப ளவுபடுத்த

முடியாத ஒேர ஹ ந்துஸ்தான்
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� அரசாங்கம்

ஜனநாயக,

குடியரசாக

ஃெபெடரல் தன்ைமயுடன் இருக்கும். எஞ்ச ய
அத காரம் மய்ய அரச டம் இருக்கும்.

இரு

அைவ முைற இருக்கும்
� ெபாதுஜனவாக்ெகடுப்பு,
முன்முயற்ச ய ல்

மக்கள்

சட்டமியற்றல்-

த ருத்தம்,

ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவைர த ரும்ப அைழக்கும்
உரிைம இருக்கும்
� அைமச்சரைவ
இரண்டும்

நாடாளுமன்றத்த ற்கும்மக்களுக்கு

கடப்பாடனதாக

இருக்கும்
� அைனத்து

குடிமக்களுக்கும்

அடிப்பைட

உரிைமகள்
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� இராணுவத்த ல் பய ற்ச வாய்ப்பு
� 21வயது வந்த அைனவருக்கும் வாக்குரிைமஇத ல் ரிசர்ேவஷன் ைவட்ேடஜ் என்பத ல்ைல
முகப்புைரய ல்
நாங்கள்

ஹ ந்துஸ்தான்

ப ரிக்கமுடியாத

சுதந்த ர

உருவாக்குக ேறாம்.
மக்களிடத்த ல்

மக்களாக ய
அரைச

இைறயாண்ைம

இருக்கும்.

மக்கள்

தங்கைள

ெவளிப்படுத்த க்ெகாள்ளவும் வளர்ச்ச க்கும் முழு
வாய்ப்புகள் ெசால்லப்பட்டுள்ளது.
அடிப்பைட உரிைமகள் என 16 அம்சங்கைள
தந்துள்ளனர்.
� குடிமக்கள் அைனவருக்கும் சம உரிைமகள்
� சட்டத்த ன் முன் அைனவரும் சமம். சட்டங்கள்
பாரபட்சமாக இருக்காது
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� அைனவருக்கும் இலவச அடிப்பைடக்கல்வ .
சாத ,

ந றம்,

ெகாள்ைக

அப்பாற்பட்டு

கல்வ க்கூடங்களில் ேசர உரிைம
� உரிய சட்டத ட்டங்களுக்கு உட்பட்டு ஆயுதம்
ைவத்துக்ெகாள்ளும் உரிைம
� உடல் ஆேராக்க ய காப்ப ற்கான சட்டங்கள்
� உய ர்வாழ,

சுதந்த ரமாக

இருக்கும்

உரிைமகள்
� ெசாத்துரிைம- சுரண்டல் இல்லாமல் ெசல்வம்
ேதடுதல்
� உைழப்பவர்க்கு
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நலம்- வயது மூப்பு பாதுகாப்பு சட்டங்கள்
� அைமத யாக
அைமத க்கு

ஆயுதங்கள்
குந்தகம்

இன்ற

இல்லாமல்

ெபாது
கூடும்

உரிைம- சங்கம் ேசரும் உரிைம
� ெபாதுஒழுங்க ற்கு

உகந்து

மதவழிபாட்டுரிைமகள்.
ஆதரவாகேவா

எந்த மதத்த ற்கு
கட்டுப்படுத்தக்கூடிய

வைகய ேலா சட்டங்கள் இயற்றப்படமாட்டாது
� ஹ ந்துஸ்தானில்

அரசு

மதம்

என

ஏதுமிருக்காது
� அடிப்பைட

உரிைமகள்

குற த்து

உச்சநீத மன்றம் ெசல்லும் உரிைம
ேபான்ற ச ல அம்சங்கைள சம்பத் புத்தகத்த ல்
www.Kaniyam.com

266

FreeTamilEbooks.com

நாம் பார்க்கலாம்.
முஸ்லீம்

லீக்

‘பாக ஸ்தான்

நாள்’

என

அனுசரித்தால் ‘அகண்ட ஹ ந்துஸ்தான் – பாக்
வ ேராதநாள்’ என இந்து மகாசபா அனுசரித்தது.
அக்ேடாபர்

1944ல்

இதற்கான

மாநாட்ைடயும்

நடத்த யது.
தமிழ்நாட்டில் புகழ்வாய்ந்த ப

வரதராஜூலு

நாயுடு சாவர்க்கர் இந்து மகாசபா தைலவராக
இருந்த
அவருடன்
என்பைத

காலத்த ல்

அவரது

அணிய லிருந்து

பயணித்தவராக

இருந்துள்ளார்

சம்பத்

புத்தகத்த ல்

பல

இடங்களில்

பார்க்கலாம். 1945ல் ைவஸ்ராய் ேவவல் அனுப்ப ய
குற ப்ெபான்ற ல்
ஒன்று.

அத ல்

இந்து

மகாசபா

உள்ள

பல

நூதனமான

உறுப்ப னர்கள்

சாவர்க்கர், முகர்ஜிையவ ட காந்த ைய ப ன்பற்ற
வ ைழபவர்கள் என எழுத யுள்ளார்.
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III
காந்த

படுெகாைல-

ேகாட்ேச

சாவர்க்கர்

ெதாடர்பு- வழக்கு வ சாரைண குற த்து வ ரிவாக
பல

ேமற்ேகாள்கைள

ஆவணங்களிலிருந்து

வ க்ரம் எடுத்துக்காட்டுக றார்.
ப ன்புலம்-

அவர்களது

சத காரர்களின்

வாழ்க்ைக

ேபாக்குகள்-

சத ய ன் ப ன்புலம் ேபசப்படுக றது.
காந்த ய ன்

படுெகாைலைய

ஒழுங்கைமத்தது
நம்புவதாக
அத காரி

த ட்டமிட்டு

சாவர்க்கர்தான்

நகர்வாலா

என

உயர்

ேபாலீஸ்

ெவளிப்படுத்த யுள்ளதும்

சம்பத்தால்

தரப்பட்டுள்ளது.
வழக்க ன்ேபாது
உள்ளிட்டவர்களுடன்

தன்ைன

ேகாட்ேச-

ேசர்ந்து

ஆப்ேத

அமரைவத்து

ேபாட்ேடா எடுப்பைத சாவர்க்கர் ஆட்ேசப த்துள்ளார்.
ேகாட்ேச பக்கம் கூட த ரும்பாமல் பாராமுகத்ைத
www.Kaniyam.com

268

FreeTamilEbooks.com

மிக

எச்சரிக்ைகயாக

அவர்

ைகயாண்டுள்ளர்.

எப்படி இப்படி என ேகாட்ேச ெநாந்துெகாள்வதும்
கூட வ க்ரம் சம்பத்தால் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.
வழக்க ல்
வாதாடிய

ெகாைலயாளிகளுக்கு
த றைமயான

ஒருவரான
ஏற்பட்ட

வழக்கற ஞர்களில்

‘இனாம்தார்’

அவமானங்கைள

சாவர்க்கரிடம்

பத வு

ெசய்துள்ளார்.

இனாம்தாரிடம் தான் வ டுதைல ெசய்யத்தகுந்த
அளவ ல்தான் வழக்கு ேபாய்க்ெகாண்டிருக்க றதாேவறு

எவ்வைகய ல்

வ டுபடமுடியும்

ெசன்றால்

என

சாவர்க்கர்

தான்
ேகட்டு

ெதளிவுெபற்றும் இனாம்தார் ெபற்ற ைகம்மாறு
அவமானேம

என

இருமுக்க ய

ந கழ்ச்ச கைள

குற ப்ப ட்டு சம்பத் எழுதுக றார்.
இேதேபால்
கரியப்பா

இராணுவ

சாவர்க்கர்
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பார்க்கவ ரும்ப யேபாதும் சாவர்க்கர் மறுத்துவ ட்ட
ெசய்த ைய பார்க்க ேறாம்.

இராணுவமயமாக்கு

என

உரக்கப்

வாழ்நாள்

முழுதும்

ேபச வந்த

சாவர்க்கர் காட்டிய அவமரியாைத அவரின் ெபரிய
முரணாகவும் ெதரிக றது.
சாவர்க்கர்

தன்ைன

வழக்கற ஞர்
என்பதும்

மூலம்

ேகாட்ேச

எவ்வாறு

தனது

தற்காத்துக்ெகாண்டார்
தாேன

முன்ந ன்று

தன்

வழக்ைக காந்த க்கு எத ராக தன் தரப்பு வாதத்ைத
த றைமயாக

எடுத்துச்ெசன்றார்

என்பெதல்லாம்

சம்பத்தால் குற ப்ப டப்பட்டுள்ளது.
மகாத்மாவ ன்
எடுக்கப்பட்ட
1948ல்

படுெகாைலையத்ெதாடர்ந்து

நடவடிக்ைககைள

பேடல்

குற ப்பாக

ப ப்ரவரி

ப ரதமர்

27

ேநருவ ற்கு

அனுப்ப னார். அத ல் ஆர் எஸ் எஸ் பங்க ருப்பதாக
ெதரியவ ல்ைல .
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ெவற ப டித்த இந்து மகாசபா ப ரிவ ன் சத யாக
ெதரிக றது.

மகாத்மாவ ன்

வ ரல்வ ட்டு

படுெகாைலய ல்

எண்ணக்கூடியவர்கேள

ெதாடர்புைடயவர்களாக இருப்பது ெதரிக றது. ஆர்
எஸ் எஸ், இந்து மகாசபா அைமப்புகள் ெகாைலைய
வரேவற்றுள்ளதாகேவ

அற யமுடிக றது

என்ற

ெபாருள்பட எழுத யுள்ளைதக் காண்க ேறாம்.
தனது

இந்து

மகாசபா

சம்பந்தபடுத்த யுள்ளதால்

சாவர்க்கைர

ேபசேவண்டியுள்ளது-

இல்ைலெயனில் இந்த வழக்க ல் ஏதும் ேபச ேய
இருக்கமாட்ேடாம்
ஷ யாமா

ப ரசாத்

அைமச்சராக

என்ற

ந ைலப்பாட்ைட

முகர்ஜி

ெவளிபடுத்த னார்.

இருந்துெகாண்டு

ெவற ெகாண்டவர்களுக்கு
வாங்குவது
ேநரு

வக்காலத்து

சரியல்ல-

கண்டிக்கேவண்டும்

இச்ெசயல்கைள

என்ற

ேபான்றவர்களிடமிருந்து
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ஷ யாமாவும் இந்து மகாசபாவ ட்டு ெவளிேயற
1951ல் ஜனசங்கம் ந றுவ ய வரலாறும் உருவானது.
அம்ேபத்கர்
எவ்வாறு
சம்பத்

இவ்வழக்க ன்ேபாது
நடந்துெகாண்டார்

ெதரிவ த்தாலும்

என்பைத

சல

ெசய்த கைள

உறுத படுத்தமுடியவ ல்ைல எனவும் ெசால்க றார்.
அேதேநரத்த ல்
அம்ேபத்கர்

ஜூைல

தனது

நடவடிக்ைககைள
ெசய்த ைய

28,

1948

அன்று

துைணவ யாருடன்

வழக்கு

அமர்ந்து

‘ேநாட்ஸ்

பார்த்தார்

பகுத ய ல்’

துசார்

என்ற
காந்த

புத்தகத்ைதக் காட்டி சம்பத் ெசால்க றார்.
சாவர்க்கர்

சாட்ச யம்

மற்றும்

பார்ைவகைளக்ெகாண்டு
வழக்க ல்

சட்டத்த ன்

மகாத்மா

ெகாைல

வ டுவ க்கப்பட்டிருக்கலாம்

சாவர்க்கர்

மற்றும்

சகாக்களாக

ெதாழிற்பட்ட
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மனசாட்ச
என்ற

சாவர்க்கைர

ேகள்வ

வ டுவ த்துவ டுமா

சம்பத்தாலும்

எழுப்பப்படுக றது.

பேடலின் ெமாழிய ல் moral culpability என சம்பத்
எடுத்தாள்வைத நாம் பார்க்க ேறாம்.
ெதாடர்ந்த சாவர்க்கரின் இருப்பும் ேசார்வும்
அவரின்

மைறவுக்காலம்வைரய லான

ெசயல்பாடுகளும்

சம்பத்தால்

ேபசப்பட்டுள்ளன.

மத்த ய

பாராட்டுவது-

வ மர்ச ப்பது

இருமுைறகைளயும்

சாவர்க்கர்

சீனா

குற த்த

சல

வ ரிவாக

ஆட்ச யாளர்கைள

பார்ைவைய

என்ற
ைகயாண்டார்.
கடுைமயாக

வ மர்ச த்தார்.
சாவர்க்கர்
புத்தகம்

1857

எழுத யவர்

முதல்
என்ற

நூற்றாண்டுெகாண்டாட்ட
அைழக்கப்பட்டிருந்தார்.
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பங்ேகற்க ேவண்டப்பட்டார்.
தனக்கு

மிகுந்த

சாவர்க்கர் குற த்து

மரியாைத

இருப்ப னும்

ஒேர

ேமைடய ல்

கருத்துேவறுபாடுகைள
ேபசேவண்டிய ருக்கும்

என்பதால்

தன்னால்

வரவ யலவ ல்ைல என ேநரு அற வ த்துவ ட்டார்.
1964ல்

ேநரு

அதற்கான
பத வு

மைறந்தேபாது

ெபாதுெவளிய ல்

வருத்தத்ைதேயா

அஞ்சலிையேயா

ெசய்யாமல்

வ டுத்தார்

சாவர்க்கர்.

சாவர்க்கரின் இச்ெசயைல வ க்ரம் சம்பத் animosity
எனக்குற ப்ப ட்டுள்ளார்.
சாவர்க்கரின்
ேபட்டிய ல்

முழு

வாழ்க்ைகயும்

பார்க்கேவண்டும்

என

ஒேர

ந ைனத்தால்

அவர் ஆர் எஸ் எஸ் ஆர்கைனசர் 1965 தீபாவளி
இதழுக்கு ெகாடுத்தைதச் ெசால்லலாம்.
அவர்

வாழ்க்ைகய ன்

சந்தர்ப்பங்கள்,
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மாற்ற ய லண்டன் சூழல், அந்தமான் ெகாடுைமகள்ச த்த ரவைதகள்,

ருஷ்யா,

சீனா

இந்த ய

புரட்ச கரவாத களுக்கான வ த்த யாச சூழல், 1857
குற த்த புத்தகம்,
ெபற்றுத்தந்த

1947 இந்த ய வ டுதைலைய

காரணிகள்,

காங்க ரச ல்

ஏன்

ேசரவ ல்ைல, அவரின் இந்த யக் கனவு, நீங்கள்
ெவற ப டித்த வகுப்புவாத தாேன என்பதற்கு பத ல்,
அணுஆயுத சூழலில் இராணுவமயமாக்கு என்ற
முழக்கம் ந யாயமா, எத ர்கால அரச யல் ேமாதல்
இந்து

பாச சத்த ற்கும்-

கம்யூனிசத்த ற்குமா,

உங்கள் புரட்ச ெதாடர்க றதா ேபான்ற ேகள்வ கள்
ைவக்கப்பட்டு

அவரிடமிருந்து

பத ல்கள்

ெபறப்பட்டுள்ளன.
இந்து
இந்துவால்
அவன்

பாச சம்-

கம்யூனிசம்

பாச ஸ்ட்டாக

உண்ைமயான

ேகள்வ க்கு

இருக்கமுடியாது-

ஜனநாயகவாத

என்ற

பத ைல மட்டுமில்லாமல் நானும் ஒருவைகய ல்
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கம்யூனிச

வழிகைளக்ெகாண்டவன்தான்

என்றும் ெசால்க றார்.

இந்துத்துவா என்பைத

ஏற்றுக்ெகாண்டுவ ட்டால்

அரச யல்

ேமாதேல

இல்லாமல் ேபாகும் என்க ற அவரது வ ருப்பம்
ெவளிப்படுவைதக் காண்க ேறாம்.
சாவர்க்கர்
83

ஆம்

ப ப்ரவரி

வயத ல்

இராதாக ருஷ்ணன்,

26

,

1966ல்

மைறக றார்.
ப ரதமர்

தனது

சர்வபள்ளி

இந்த ரா

உட்பட

பலர் இரங்கைல ெதரிவ க்க ன்றனர். கம்யூனிஸ்ட்
கட்ச ய ன் தைலவர் ேதாழர் டாங்ேக ச றப்பான
ஏகாத பத்த ய எத ர்ப்பு புரட்ச யாளர் மைறவு என
தன் அஞ்சலிய ல் ெதரிவ த்தார்.
வ க்ரம் சம்பத்த ன் உைழப்பு அசுரத்தனமானது.
ஆனால்

அவருக்கு

வரலாற்றாச ரியர்

வ ருப்பு

ெவறுப்பு

பார்ைவ

அற்ற

இருப்பதாக

அவரின் 1200 பக்கங்கைள படித்து முடித்தவுடன்
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நம்பமுடியவ ல்ைல. அடுத்து அவர் த ப்பு சுல்தான்
பற்ற

எழுதப்ேபாக றார்.

அதற்கு

ெபர்ச யன்

ெமாழிைய கற்று வருவதாக ெசால்க றார். நாமும்
கடுைமயாக உைழத்தால் வ ழிப்புடன் இருந்தால்
இது

ேபான்ற

ஆய்வாளர்கைள

கவனமாக

பரிசீலித்து ேமம்பட்ட புரிதல்களுடன் நகரமுடியும்.
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12. ஆர் எஸ் எஸ் நகர்வு
கட்டங்கள்
(ச ல ெதாடுபுள்ளிகைள முன்ைவத்து)
இக்கட்டுைர ஆர் எஸ் எஸ் குற த்த வரலாறல்ல.
அவர்கள் வீச்சுடன் வளரத்துவங்க ய காலத்த ன்
ச ல புள்ளிகைளக் காண்பது. தாங்கள் வ ைழயும்
ப ம்பத்ைத இந்த யாவ ல் கட்ட எப்படி அவர்கள்
தங்கைள தக அைமத்துக் ெகாண்டு வருக றார்கள்
என்பைத ெதாட்டுக் காட்டுவது என்ற அளவ ல்
எடுத்துக்ெகாள்ளலாம்.
ஆர் எஸ் எஸ் அடிமட்ட ேவர்க்கால் ேவைலகைள
‘ஷாகா’ எனும் க ைளஅைமப்புகள் மூலம் நடத்த
வருக றது.

2016ல் க ைடத்த தகவல்படி ஷாகா

-க ைளகள் 57000 த னசரி நைடெபற்று வருக ன்றன.
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வாரக்கூட்டங்கள் 14000, மாதம் 7000 issue based ஆக
நைடெபறுக றதாம்.

இத ல் சற்ேறறக்குைறய 20

லட்சம்ேபர் பங்ேகற்றுள்ளனர்.
ேமலும்

கூடிய ருக்கலாம்.

இடங்களில்
பன்முகத்

இப்ேபாது இது
36000

ெவவ்ேவறு

இக்கூட்டங்கள்

நடந்துள்ளன.

தன்ைமெகாண்ட

இந்த யாைவ

ஓர்முைனய ல்

ஒன்றுபடுத்துவதற்கான

பய ற்ச ைய ‘ப ரச்சாரக்’ என ந யமிக்கப்படுபவர்கள்
ெபற்று

அைத

ேபாகுமிடங்களுக்கு

எடுத்துச்

ேகால்வால்கரும்

‘character

ெசல்க றார்கள்.
ெஹக்ேடவரும்
building’

என்பைத

மய்யமாக

ைவத்து

ஷாகா-

க ைளச் ெசயல்பாட்ைட நடத்த னால் ப ன்னர் வந்த
த ேயாரஸ் ‘கல்வ , பழங்குடிகள் , ஊரக வளர்ச்ச
ேபான்ற சமூக ேசைவகளின் பக்கம்’ அைமப்ைப
கவனப்படுத்த னார். தலித்கள் மீதான கரிசனத்ைத
ெவளிய ட்டார். முஸ்லீம்களும், க ற ஸ்துவர்களும்
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கூட அைமப்ப ல் ேசரலாம் எனப் ேபச னார். அதன்
ப ன்னர் ேசைவத்த ட்டங்கள் குற ப்பாக மருத்துவம்
கல்வ ய ல் அவர்கள் கவனம் குவ ந்தது.
1989ேலேய

5000

‘service

projects’

உருவாக்கப்பட்டு ெசயல்படுத்தலானது.

2015ல்

1.65 லட்சம் த ட்டங்கள் எனச் ெசால்வது வ யப்பாக
இருக்க றது.

ேசைவப்பணிகள்

‘Seva

work’

என்பத ல் அவர்கள் கவனம் கூடியது. மன்ேமாகன்
ைவத்யா எனும் அதன் தைலவர் என்ன உணவு
என்ற ந பந்தைனய ன்ற
எடுத்துக்ெகாள்பவரும்

- மாட்டுக்கற

அைமப்ப ல்

உணவு

ேசரமுடியும்

என்றார். எங்கு பசுெகாைல என்பது கலாச்சாரமாக
ேபணப்படவ ல்ைலேயா அங்கு (த ரிபுரா ேபான்று) நடந்தால் ஆட்ேசபைண ெசய்ய முடியாது என
சுனில் த ேயாதர் எனும் அதன் தைலவர் ேபச னார்.
இந்த யா நகரமயமாக வருதலும், 2025ல் 40
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சதத்ைத தாண்டப்ேபாகும் மத்த யதர வர்க்கத்த ன்
ெபருக்கமும்-,
பரிவார்

ெசல்ேபான்

வளர்ச்ச க்கு

வளர்ச்ச யும்

சாதகமான

கூட்டியுள்ளன எனலாம்.

சங்

சூழைலக்

ஆர் எஸ் எஸ் மிக

முக்க ய தைலவர்களுள் ஒருவரான தத்தேரயா
ேஹாசபேல
ஆட்ச க்கு
சமூக

அைனத்து
பாஜக

மாற்றம்

ெபாருளாதார

வருவது

மாந லங்களிலும்
என்பேத

ெகாணரத்தான்
வ ஷயங்கைளவ ட

அங்கு

எனப்ேபச னார்.
‘ethno

nation-

alism’ கவ்வ ப் ப டிக்கும் அம்சம் என ஆர் எஸ்
எஸ் கருத ய ருக்கலாம். இந்து கலாச்சாரம் எனும்
ெபரும் பரப்ப ல் தீட்டப்படும் குறு ஓவ யங்களாக தல
மற்றும் பழங்குடி கலாச்சாரங்கைள அமர்த்துதல்
எனும் ேவைலைய அவர்கள் ெசய்து வருக ன்றனர்.
அதாவது

அைனத்துவைக

குழுக்கைளயும்

இந்துக்களாக உள்வாங்கச் ெசய்தல் (assimilation
of all Hindu groups) என்பத ல் கவனம் ெசலுத்த னர்.
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Social engineering- sanskritisation- social unity ( pan
Hindu Unity of all castes) என்க ற ேசர்மானங்கைள
தங்கள்

ேதைவக்ேகற்ப

ெபாருளாதார

குைழத்து

தாராள

நடவடிக்ைககளுடன்

ஏைழ

எளியவர்களுக்கு ச ல safety net என்று சங் பரிவார்
பாஜக மூலம் ெசயல்பட்டு வருக றது.
பல்ேவறு உைரயாடல்களில் 80:20 என்று இந்து
மற்றும்

இந்து

அல்லாதவர்கைள

ஒருபக்கம் ேபச னாலும் ,

பாகுபடுத்த

அடிப்பைட வசத கள்

அைனவருக்கும் (சாைல- தண்ணீர்- மின்வசத )அைனவருக்கும்-

வளர்ச்ச

வளர்ச்ச

முழக்கங்களால்

ேபான்ற

அைனவருடனும்
அைத

சரி

கட்டமுடியும் என அவர்கள் காய்கைள நகர்த்த
வருக ன்றனர். ப றர் ஆக்கப்பட்டவர்களில் ‘otherised’
ச ல பகுத கைள துைணயாக்க முடியுமா என்ற
முயற்ச யும் (triple talaq) இஸ்லாமிய ெபண்கள்
சக்த ைய

சற்றாவது

www.Kaniyam.com

சாதகமாக்க டவும்
282

முயற்ச

FreeTamilEbooks.com

நைடெபறாமல் இல்ைல.
சங் பரிவாரில் ேவைல பார்க்கக்கூடிய பல்ேவறு
அைமப்புகள்

இைடேய

என ெசால்ல

முடியாது.

ஓரளவ ற்கு
ெபரிதாக

ேவறுபாேட

இல்ைல

ஆனால்

அவற்ைற

இணக்கப்படுத்த

ேவறுபாடுகள்

ப ளவ ற்கு வழிெசய்யாமல் ஒருவைக

balance ைய ஆர் எஸ் எஸ் ெசய்க றது.
ேபான்ற

ெபரும்

நவீனமாக்கலும்

ந லப்பரப்பு
-

இந்த யா

மக்களிைடேய

ஓர்படித்தாக்கலும்

ெபரும்

சவால் ந ைறந்தைவ. அந்த சவாைல ஆர் எஸ் எஸ்
தனது ‘த ருஷ்டாந்தத்த ல்’ முன்னிைலப் படுத்த
எடுத்துக்ெகாண்டுள்ளது.
ேதர்தல் அரச யல் -ெவற்ற

எத ர்ப்புகைள வாக்கு- அத காரம் மூலம்

சமாளித்து வருக றது.
ெவளிநாடுவாழ் இந்த யர் என்பைத தனக்கு
உகந்த ெதாகுத யாக ஆர் எஸ் எஸ்- பாஜக மாற்ற
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வருவத ல்

ஓரளவ ற்கு

ெவற்ற

ெபற்றுள்ளது.

இந்த long distance nationalism மூலம் தன் ந த
க ட்டங்க ையயும்

அதனால்

ந ைறத்துக்ெகாள்ள

முடிக றது என்ற ெசய்த தைன நாம் காண்க ேறாம்.
வ வசாய கள்

ேபாராட்டம்-

ேமாடி

அரசு

ப ன்வாங்கல் என்பெதல்லாம் இருந்தாலும் ஆர்
எஸ் எஸ் தைலவர்கள், இடதுசாரிகள் மற்றவர்கள்
ேபாலேவ

பய ர்காப்பீட்டு

ேபான்றவற்றுடன்

மண்வளம்

வ வசாய களுக்கான

சந்ைத என்றும் ‘பாலிச
காணலாம்.

த ட்டம்-

chinese

மின்

ேமட்டர்’ ேபசுவைதயும்
charateristics

என

சீனா

ெசால்வது ேபால் indian characteristics not western
என அவர்கள் ேபசுவைதயும் பார்க்கேவண்டும்.
ேகால்வால்கைர அடிக்கடி சுட்டிக்காட்டித்தான்
காங்க ரஸ்-

இடதுசாரிகள்

ஆர்

எஸ்

எஸ்

வ மர்சனங்கைள ெபாதுவாக ைவத்து வருவைதக்
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காண்க ேறாம்.

அைவ ஆர் எஸ் எஸ்காரர்கைள

பாத க்குமா எனத் ெதரியவ ல்ைல. அவரின் நீண்ட
தைலைமக்

காலத்த ல்

அவர்

apolitical

ந ைலப்பாடுகளுக்கு

தந்தார்

என

அவர்மீது

வ மர்சனம் இருந்தது.

அரச யல்

அற்ற

முக்க யத்துவம்

உள்

அைமப்ப ல்

ஆனால் ேகால்வால்கர்

காலத்த ல் காந்த படுெகாைலய ன் கருப்பு ந ழல்
அவ்வ யக்கம் மீதும் படிந்த சூழல் இருந்தைதயும்
ேசர்த்துதான் அவரது காலம் பரிசீலிக்கப்படும்.
மதுகர்

த ேயாரஸ்

ேகால்வால்காரால்
அவரும்,

(பாலசாேகப்)

முன்னிைலப்படுத்தப்பட்டவர்.

அவர் சேகாதரர் முரளிதர் த ேயாரஸ்

இருவருேம

ெஹட்ேகவரால்

ேகடர்களாக

ஆக்கப்பட்டவர்கள்.

த ேயாரஸ்

(முரளிதர்)

ஆர்.எஸ்.எஸ்
பாவ்ராவ்
1950களிேலேய

ேகால்வால்கார் எத ர்த்து கருத்தாடினார். தன்ைன
இயக்கத்த லிருந்துெவளிேய ைவத்துக்ெகாண்டார்.
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இந்த

பாவ்ராவ்

தான்

வாஜ்பாய ,

அத்வானி,

தீனதயாள் உபாத்யாய் ேபான்றவர்கைள ஈர்த்தவர்.
அவர்களின் அரச யல் ஆர்வத்ைத தூண்டியவர்.
‘வ த்யபாரத ’
கல்வ ப்புலத்த ல்

இன்று
மாெபரும்

வளர்ந்துள்ளதற்கு
பாலசாகப்

அரச ல்லாத
ேதச ய

வ ைதைய

த ேயாரஸ்.

ஊன்ற யவர்
அவரும்

சேகாதரரும் மாணவர்கைள ேநாக்க
கவனப்படுத்த க்ெகாண்டனர்.
மருத்துவ ேசைவ,

சக்த யாக
அவர்

தங்கைள

மாணவர், கல்வ -

ெபாதுத்ெதாண்டு,

அரச யல்

என ஆர் எஸ் எஸ் முகத்ைத அவர்கள் தீவ ரமாக
மாற்றத்துவங்க னர்.
ேகால்வால்கர்

தத்துவத்துைறக்கு

முக்க யத்துவம் ெகாடுத்தேபாது உள் அைமப்ைப
வலுப்படுத்துவத ல் த ேயாரஸ் ஆர்வம் ெகாண்டார்.
த ேயாரைஸ

1965ல்
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ேகால்வால்கர்.
த ேயாரச ன்
என்பைத

ஆர்

policy

எஸ்

activismதான்

ஏற்றுக்ெகாண்டு

அடுத்து

எஸ்

சர்சர்சங்சாலக்

தைலவர் ஆக்க னர்.

தைலவர்கள்
இனி

ேதைவ

ேகால்வால்கருக்கு

பதவ ைய

ெகாடுத்து

1974ல் இந்த தைலைம

மாற்றம் நடந்தது.
அவர்
எனும்

ெபாறுப்ேபற்றவுடன்
ெகாடுைம-

குற ப்பாக

சாத
தீண்டாைம

ெகாடுைம

எத ர்த்து

ெபாதுேமைடகளில்

ேபசலானார்.

அேதேநரத்த ல் இைவெயல்லாம்

இஸ்லாமியர் ஆட்ச க்கு ப ன்னால் இந்துக்கைள
ப ரித்த ட
அவர்

எனும்

ேபச னார்.

சாத ையஎன்றால்
உட்படுத்த
இந்து

நடந்தைவ

எந்த

தீண்டாைமைய
அவற்ைற

மறு

மதப்ப ரத யாவது
ந யாயப்படுத்தும்

பரீச ீலைனக்கு

தயங்கக்கூடாெதன்றார்
ஒற்றுைமக்கு
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ெபருந்தைடயாகும்
உயர்

என

ெபாறுப்பாளராக

உணர்ந்த

அவர்

தன்ைன

அைடயாளப்படுத்த க்ெகாண்டார்.
உபாத்யாயாவ ன்
ப ரத பலிப்பதாக
ேகாட்பாட்டு

humanism

அைமந்தது.

ஆவணமாக

காட்டப்படுக றது.
பகவத்

Integral

அவர்களின்

இதன்

பாஜகாவ ன்

இன்றும்

அதுதான்

இப்ேபாதுள்ள

தைலவர்

உைர

ஒன்ற ல்

இவ்வாறு

ேபச யுள்ளைதக் காணலாம்.
“Special efforts were made to establish contact with different social groups and bring them to RSS Shakha activity; especially the social groups that were psychologically
uncomfortable in calling themselves as Hindus due to discriminatory practices were focussed on..”
இந்த ரா
ந ைல

அம்ைமயாரின்

ப ரகடனம்
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தாக்குதலாகவும் இருந்தது.
ெவளிநாட்டு

இக்காலத்த ல்தான்

ெதாடர்புகைள

பலப்படுத்த க்ெகாண்டது.

ஆர்

எஸ்

தனது கருத்துக்கைள

ெவளியீடுகள் மூலம் எடுத்துச் ெசன்றது.
எஸ்

எஸ்ஸில்

த ேயாரஸ்

எஸ்

உட்பட

பலர்

ஆர்
ைகது

ெசய்யப்பட்டிருந்தனர். ஜனதா கட்ச ேசாதைனைய
அைனவரும் அற வர். ேஜப , ெமாரார்ஜி, சரண்ச ங்,
ெஜகஜீவன், ெபர்ணாண்டஸ், சந்த ரேசகர் என்க ற
வரிைச வாஜ்பாய , அத்வானி ேபான்றவர்கைளயும்
ேசர்த்துக்ெகாண்டது.

ஆர் எஸ் எஸ் உறுப்ப னர்-

இரட்ைட உறுப்ப னர் ப ரச்ைனயானது.

ஜனதா

வீழ்ந்து மீண்டும் இந்த ரா அம்ைமயார் ஆட்ச க்கு
வந்தார்.
1951ல் துவக்கப்பட்ட ஜனசங்கம் ‘ஜனதாவ ல்’
கலந்தது எனினும் ஆர் எஸ் எஸ் ெதாடர்புடன் அதன்
தைலவர்கள் நீடித்தனர்.

அது ப ரச்ைனயானது.

ஜனதா ேசாதைனய லிருந்து அவர்கள் ெவளிேயற
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ேவண்டிய ருந்தது. ஏப்ரல் 1980ல் பாரத ய ஜனதா
கட்ச ைய துவக்க னர்.
வாஜ்பாய்

ெபாறுப்ேபற்றுக்ெகாண்ட

‘காந்த ய

ேபசத்துவங்க னார்.

ேசாசலிசம்’

எனப்

காந்த எனும் ெசால்லாடல்

- அவைர தன்வயப்படுத்ைதக்ெகாள்ளேவண்டிய
ேதைவ

ச லரால்

அங்கு

உணரப்பட்டிருக்கலாம்.

இது குற த்து அப்ேபாது ெமய ன்ஸ்ட்ரீம் பத்த ரிைக
ஏராள கட்டுைரகைள எழுத ய ருந்தது.
ஆனால்

1984

படுெகாைலய ன்
நாடாளுமன்ற

ெபாதுத்ேதர்தலில்ப ன்னணிய ல்-

ெகாடுத்த

வாஜ்பாய்

ேசாசலிசம்-

முழக்கங்கள்

இரு

ெபற்று

சந்த த்தது.

‘காந்த யன்

ெசக்யூலரிசம்’

பாஜக

உறுப்ப னர்கைளேய

ெபருந்ேதால்வ ைய

இந்த ரா

பாச ட்டிவ்

எடுபடாத

சூழலில்

தனது ஜனசங்க ேவருக்ேக த ரும்ப ட அவர்கள்
1989ல்

முடிெவடுத்தனர்.

ஆர்

எஸ்

எஸ்

ப ன்புலத்த ல் வளர்ந்த பலருக்கு பாஜக ‘காந்த யன்
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ேசாசலிசம்’

என்று

ேபச யது

இருந்தது.வ வாதத்த ற்கு
ேகாட்பாடாக

ெநருடலாக

ப ன்னர்

தீன்தயாளின்

தங்களின்

‘ஒருங்க ைணந்த

மனிதாயம்’ என்பைத அற வ த்தனர்.

ஆனாலும்

எழுத்து வடிவ ல் அைதயும் ைவத்துக்ெகாண்டனர்.
‘ஹ ந்துத்துவாைவ’
ெகாண்டுேபாக

வலிைமயாக

அத்வானி

தைலைம

என

முடிெவடுத்தனர். 1984 ேதர்தல் ேதால்வ சூழலில்
வாஜ்பாய் நகர்ந்து 1985ல் அத்வானி ெபாறுப்ப ற்கு
வருக றார்.
ந ன்றது.

வ எச்ப

துைணசக்த யாக

1989ல் நாடாளுமன்றத்த ல் பாஜக 85

உறுப்ப னர்கைளப் ெபற்று ெபரும் வளர்ச்ச ையக்
காட்டியது.

1991ல் 120 ஆக இந்த எண்ணிக்ைக

உயர்ந்தது.

அப்ேபாது க ளம்ப ய ராமெஜன்மபூமி

இயக்கம்- அேயாத்த யா ராமர் ேகாவ ல் கனவு
இன்று

உச்சநீத மன்ற

தீர்ப்பால்

அவர்களுக்கு

ந ைனவாக மாற்றப்படவ ருக்க றது.
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அத்வானி ரதயாத்த ைரய லிருந்து அவர்களின்
ெதாடர்ச்ச யான 30 ஆண்டுகளுக்கு ேமலான இந்து
மக்கைள கவ்வ ப்ப டிக்கும் அந்த இயக்கம் மூலம்
அரச யல் டிவ ெடண்ட் ெபற்றைதக் காண்க ேறாம்.
பாபர் மசூத இடிப்பு எனும் தீராத வடு ப ரச்ைனய ல்
மீண்டும் ஆர் எஸ் எஸ்க்கு தைட வ த க்கப்பட்டது.
1993ல் தைட நீங்க யது.
1998ல் அரச யலில் எவராலும் ெதாடப்படாமல்
இருந்த

பாஜக

முன்னணி

தனது

ேசாதைனைய

ேகால்வால்கர்
கடுைமயான

ேதச ய

ெசய்யத்துவங்க யது.

காலத்த ல்

நுகர்வ யம்

தாக்குதல்கைள

ெசய்துவந்தது.
தாராளமய

ஜனநாயக

நரச ம்மராவ்

ஆர்

எஸ்

மீது
எஸ்

துவங்க ைவத்த

ெபாருளாதாரக்ெகாள்ைககைள

ஆட்ச க்கு வந்த எக்கட்ச யாலும் வ டமுடியவ ல்ைல.
பாஜக வும் இந்த உலகமயமாதல் ெகாள்ைகைய
மாற்றாமல்

அைதத்
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ேமற்ெகாண்டது.
என்ற

ஆரம்பத்த ல் சுேதச இயக்கம்

‘எகனாமிக்

வ ழிப்புணர்ைவ

ேநஷனலிசம்’
ஜாக்ரன்

ெசய்துெகாண்டிருந்தனர்.

குற த்த

மன்ச்

மூலம்

இன்று அதன் வீச்சு

ெவளித்ெதரியும் அளவ ற்கு இல்ைல.
1994ல் தைலைம மாற்றம் ஆர் எஸ் எஸ்ஸில்
நடந்தது.

ராேஜந்த ர ச ங் தைலைமக்கு வந்தார்.

மகாராஷ்ட்ரா

மண்ைணச்

ேசராத-

ப ராமணர்

அல்லாத முதல் தைலைம என ஆர் எஸ் எஸ்
வரலாறு அவருக்கு இடம் ெகாடுத்தது.

‘ராஜு

ைபயா’

அவர்

என

இயற்ப யல்

அவர்

பாபுலர்

ேபராச ரியர்.

ஆனார்.
6

சர்சங்சாலக் ெபாறுப்ப ல் இருந்தார்.

ஆண்டுகள்
வாஜ்பாய்

ஆட்ச க்காலம் இவர் ெபாறுப்ப ல் இருக்கும்ேபாது
துவங்க யது.

கார்க ல் யுத்தம் கூட 1999ல் இவர்

ெபாறுப்ப ல் இருந்த காலத்த ல்தான் நடந்தது.
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ஹ ந்துத்துவா ந கழ்ச்ச ந ரலான அேயாத்த யா
ராமர் ேகாய ல், ஆர்ட்டிக ல் 370 ேபான்றவற்ைற
வாஜ்பாய்

சர்க்கார்

சற்று

அரசாங்கத்த ற்கான

மூடி

ேதச ய

ைவத்தது.

ந கழ்ச்ச ந ரல்

என கூட்டணி கட்ச களுடன் சரிகட்டிக்ெகாண்டு
நகர்ந்தது. ஆர் எஸ் எஸ் ெபாதுவாக இட ஒதுக்கீடு
மீது

எத ர்மைறயான

ஆனால் ஓப ச

கருத்துைடய

அைமப்பு.

இட ஒதுக்கீடு என்பைத பாஜக

வரேவற்பதாக தன்ைன தகவைமத்துக்ெகாண்டது.
அடுத்து
தைலைம

ஆர்
எனும்

எஸ்

எஸ்

ெதற்க லிருந்து

ேசாதைனைய

குப்பாள்ளி

சீதாராைமய்யா சுதர்சன் மூலம் ெசய்தது. ஆனால்
அவர் ப ராமணர். ெதற்குப் பகுத ய ல் ஆர் எஸ் எஸ்
வ ஸ்தரிப்பு என்பத ல் சுதர்சன் ெபாறுப்ேபற்றது
உதவாமல் இல்ைல. முன்பு வாஜ்பாய்- ராேஜந்த ர
ச ங்

உறவ ல்

ராேஜந்த ர

முரண்

ச ங்
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ேபசாமல் உரிய இடத்த ல் ேபசுபவராக இருந்தார்.
சுதர்சைனவ ட மூத்தவர் வாஜ்பாய் .
சுதர்சன்

கருத்துக்கைள

ெதரிவ த்து

சல

உருவாக்குபவராக

ஆனாலும்

ெவளிப்பைடயாக

சங்கடங்கைள
இருந்தார்.

அரசுக்கு

அவர்

சுேதச

குற த்து ேபச க்ெகாண்டிருந்தார். வாஜ்பாய் தனது
ெபாருளாதார சீர்த ருத்தப்பாைதைய தீவ ரமாக்க
வ ரும்ப னார்.
அேயாத்த யா

ப ரச்ைனைய

வாஜ்பாய்

க டப்ப ல் ேபாடுவைத சுதர்சன் வ மர்ச க்கலானார்.
2004ல் வாஜ்பாய் - பாஜக ேதால்வ ைய அடுத்து
மூத்த

தைலவர்கள்

தைலமுைறக்கு

வ லக

அடுத்த

வழிவ டேவண்டும்

இளம்
என்றும்

சுதர்சன் ேபச னார்.
2005ல் அத்வானி கராச்ச ய ல் ஜின்னாைவ
மதசார்பற்ற தைலவர் என புகழாரம் சூட்டியைத ஆர்
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எஸ் எஸ் கடுைமயாக கண்டித்தது. அத்வானியும்
பாஜக

அரச யல்

முடிவுகைள

ஆர்

எஸ்

எஸ்

கூடாரத்த ல்தான் எடுக்க றது என்ற எண்ணத்ைத
ஏற்படுத்தாமல் அரச யல் முடிவுகளில் ஆர் எஸ்
எஸ்

தைலய டுவத ல்ைல

உருவாக்கேவண்டும்
ெநருக்கமாக

என்ற

என்றார்.

பாதுகாப்பு

எண்ணத்ைத
வாஜ்பாய்க்கு

அைமச்சராக

இருந்த

ஜஸ்வந்த் ச ங் ஜின்னா குற த்து முக்க ய நூல்
ஒன்ைற எழுத னார்.
வாஜ்பாய ,

அத்வானி

ேபான்றவர்கள்

எவ்வளவு மூத்தவர்கள் ஆனாலும் சங் பரிவார்
குடும்ப உறுப்ப னர்கள் என்ற வைகய ல் சுதர்சன்
அவர்கைள
என்ேற

கட்டுப்படுத்த

ந கழ்வுகள்

ேவண்டியுள்ளது.

வழி

முயற்ச
நாம்

ெசய்தார்

புரிந்துெகாள்ள

சுதர்சன் அவர்கைளயடுத்து

2009ல் பகவத் ெபாறுப்ப ற்கு வந்தார். இன்றுவைர
அவர்தான் சர்சங்சாலக் ெபாறுப்ப ல் நீடிக்க றார்.
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தன் குடும்ப உறுப்பு அைமப்புகளுடன் தான்
rigidity கைடப டிக்க ேவண்டுமா ச ல தளர்வுகைள
அனுசரிக்க ேவண்டுமா என்ற வ வாதம் ஆர் எஸ்
எஸ் அைமப்ப ற்குள் நடக்காமல் இல்ைல.

தன்

குடும்ப அைமப்புகைள முடிந்தவைர ஒற்றுைமயாக
அைழத்துச்

ெசல்லேவண்டிய

கடைம

அதற்கு

உணர்த்தப்பட்டுக்ெகாண்ேடய ருந்தது.
ேமாடி குஜராத் முதல்வராக வந்த காலத்த ல்
ேகாத்ரா

2002

கலவரம்

வாஜ்பாய் வ மர்ச த்தார்.
பற்ற

ஏற்பட்டது.

அைத

அப்ேபாது அக்கலவரம்

நாடாளுமன்றத்த ல்

ெகாடுக்கப்பட்ட

தகவலின் படி 790 முஸ்லீம்கள், 254 இந்துக்கள்
ெகால்லப்பட்டிருந்தனர். 2500க்கும் ேமற்பட்ட்ேடார்
உைடைமகள்
சந்த த்தனர்.

இழந்து

ஏெதாெவாரு

இழப்ைப

முதல்வர் ேமாடி பதவ வ லகுவைத

வாஜ்பாய் வ ரும்ப னார். ஆனால் வாஜ்பாய் ேபச்சு
எடுபடவ ல்ைல. உடன் நடந்த ேதர்தலில் மீண்டும்
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ேமாடி ெவற்ற ெபற்று கட்ச ய னரிடம் தன் சக்த ைய
மக்கள் ெசல்வாக்ைக ந ரூப த்தார்.
ெதாடர்ந்த

ேமாடிய ன்

ஆட்ச யால்

வளர்ச்ச -

குஜராத் மாடலில் ேதச ய கட்டுமானம் என்க ற
வாய்வீச்சுகள்

வரலாய ன.

வளர்ச்ச -

ஊழல்

என்பைத ேபசுெபாருளாக்க அவர் அடுத்து 2014ல்
பாஜக ஆட்ச ய ல் ப ரதமராக உயர்ந்தார். ஆர் எஸ்
எஸ் தைலவர் பகவத் ெபாருளாதாரம் குற த்த
உைரயாடைல
அவர்

அவ்வப்ேபாது

முழுைமயாக

ந ற்க றாரா

என்பைத

ெசய்யலானார்.

ேமாடியுடன்

உடன்பட்டு

ெசால்லமுடியாவ ட்டாலும்

ெபாருளாதாரம் என்பதும் மிக முக்க ய உைரயாடல்
ப ரத யாக ஆர் எஸ் எஸ் முகாமில் ஆக்கப்பட்டது.
ேமாடிைய

ேதச ய

அரச யல்

த ருப்ப யவர் அத்வானிதான்.
ெடல்லி

வாழ்க்ைக
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ேமாடிக்கு உணர்த்த னார்.

ேமாடிைய கட்ச ய ன்

ேதச யச்ெசயலர் ஆக்க னார்.

சுதர்சன் அப்ேபாது

மிக self styled ஆக நடந்துெகாண்ட ேமாடிய டம்
முகம் ெகாடுக்காமல் இருந்தார் என்பதும் நமக்கு
க ைடக்கும் ெசய்த .
ேதச ய

அரச யலில்

ேதாற்றது.

மீண்டும்

தைலைமய ல்

2004ல்
2009ல்

ெவல்லலாம்

ந ைறேவறவ ல்ைல.

என்ற

பாஜக
அத்வானி

எத ர்பார்ப்பு

காங்க ரஸ்

மீண்டும்

மன்ேமாகன் ச ங் ஆட்ச ையத்ெதாடர வாய்ப்ைப
ெபற்றது.
ேதால்வ
வர்த்தக

துவளல் சூழலில் பம்பாய் சார்ந்த

ப ன்னணிெகாண்ட

ந த ன்

பாஜக தைலவராக ெகாணர்ந்தது.

கட்கரிைய
ந த னுக்கு

ேகடர்கள் மத்த ய ல் ேமாடிையவ ட ெசல்வாக்கு
குைறவுதான்.
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அவர்களுக்கு
கட்கரி.

சற்று

கூடுதல்ெநருக்கமானவர்

ந த ன் கட்கரிய ன் வர்த்தகர் முகேம

அவரின் வளர்ச்ச க்கு தைடயாகவும் இருந்தது.
ந லைமகைள சரியாக கணக்க ட்ட ேமாகன்
பகவத்
அவர்

ேமாடிய ன்
ேமாடி

பக்கம்

த ரும்பலானார்.

வயெதாத்தவர்.

த றைமயான

அைமப்பாளர் என ஆர் எஸ் எஸ் ப ன்புலத்த ல்
பகவத் அற யப்பட்டவர். ஆர் எஸ் எஸ் அைமப்ப ல்
எவர்

ெபாதுச்ெசயலராக

அடுத்து

அவர்

உயர்த்தப்படுக றாேரா

தைலவராக

வாய்ப்பு

க ட்டும்.

பகவத் அவர்களும் ெபாதுச்ெசயலராக இருந்து
தைலைமக்கு

உயர்ந்தவர்.

சுதர்சனுடன்

முடிந்தவைர

நட்புபாராட்டிேய

அேதேநரத்த ல்

ெபாதுேமைடகளில்

இருந்தவர்.
ஜாக்க ரைத

உணர்வு ேவண்டும் எனக் கருதுபவராக இருப்பவர்.
ேமாடிக்கு

துைணயாக
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தைலவர் ஆனவுடன் அவர் ெசய்த முதல்ேவைல
இரு

அைமப்புகளின்

ஒன்ற ற்கு முயற்ச

ஒருங்க ைனப்புக்குழு

எடுத்ததுதான்.

அமித்ஷா,

கட்கரி, ராேஜந்த ரச ங் பாஜகவ ல் என்றால் ஆர்
எஸ் சார்ப ல் அதன் ெசயலர்கள் சுேரஷ் ேஜாஷ ,
தத்தேரய ேஹாசபேல இருந்தனர்.
ேமாடிய ன்

அதீத

புகழ்பாடல்

ஆர்

எஸ் கலாச்சாரத்த ல் புத தான ஒன்று.

எஸ்
இைத

ேமாகன்பகவத் ெதாண்டர்களிடம் புரிய ைவக்க
முயன்றார்.

ஆர்

ச ந்தாந்தம்தான்

எஸ்

எஸ்

அைமப்புக்கு

முக்க யமானது,

தனிநபர்

வ சுவாசம் என நாம் சுருங்க வ டக்கூடாது என
அவர் எடுத்துைரத்து வருக றார்.
ஆர் எஸ் எஸ் குடும்பத்த ல் பாஜக மிக முக்க ய
அைமப்பாக

மாற வ ட்டது.

ஆட்ச

அத காரம்

என்பதால்- ெபாதுக்ெகாள்ைககளில் முடிெவடுத்து
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அமுல்படுத்தும்

அத காரம்

என்பதால்

அதன்

முக்க யத்துவம் உள் அைமப்புகளில் கூடியுள்ளது.
ஆனாலும் ஆர் எஸ் எஸ் தன்ைன எப்ேபாதும்
‘இலட்சுமணக்ேகாடு’
காட்ட வ ரும்பும்.

எனும்

எல்ைலயாக

அதற்கான ேவைலகைளயும்

நுண்கைலயும் ெகாண்ட ெசய்த றன் கூடுதலாக
ெகாண்ட

அைமப்பாக

எங்ேக அத ருப்த
ேவைலகளில்

உள்ளது.

எவருக்கு

இருந்தாலும் ஆறுதல் தந்து

அவர்

கவனத்ைத

த ருப்பும்

bal-

ancer ஆக தன் குடும்பத்த ல் அது ெசயலாற்ற
முைனக றது.
பாஜக

ேதர்தலுக்ேக

கூட

ஆர்

எஸ்

எஸ்

ெதாண்டர்களின் தன்னல ேசைவ ப ரதானமானது.
அவர்களின்

ேசைவ

அைமப்புகளின்

ெசல்வாக்கால் அைத அறுவைட ெசய்வதாக பாஜக
இருக்க றது
இல்ைல.

எனபைத
காந்த
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ந ழலிலிருந்து
அதனால்

எவ்வளவு

முயற்ச

வ டுவ த்துக்ெகாள்ள

ெசய்தாலும்
முடியவ ல்ைல.

ஆனாலும் காலத்த ற்ேகற்ப ச ல மாற்றங்கைள
அது ெசய்துெகாண்டு வருவைத பார்க்க முடிக றது
.

Ideology அைமப்பு என்ற வைகய ல் அதன்

அடிப்பைடகைள

அது

ெகாண்டாடி வரலாம்.
ெபறுக ன்ற

அதன்

வ ட்டுவ டமுடியாமல்
மக்கள் ேதர்தல் மூலம்

உறுப்பு

பாஜக

வழியாக

அதுெபரும்பயைன அைடயாமல் இல்ைல என்பைத
ஆர் எஸ் எஸ் உணர்ந்ேத இருக்க றது.
ஹ ந்துத்துவா
-ேதச ய
சமூக

நலன்

என்பது
soft

சமூக

முரண்கைள

வழியாக

ெவகுநாட்கள்

நடத்த க்ெகாண்டிருக்க
ேகள்வ க்குரிய

ேதர்தல்
Hidutva
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நலன்

என்பதன்

பதட்டங்கள்

அதனால்
வ ன்

ேகாட்பாடு-

ஒன்று.

ெவற்ற யால்
ேநாக்க
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காண்க ேறாம்.
ெவற்ற யாக

ஆர் எஸ் எஸ் இைததான் தன்

பாவ க்க றது.

முழுச்

சமூகமும்

இந்துத்துவா எனும் ெபரும் உைரயாடல்வழி தன்
அன்றாடங்கைள
பழக்கம்

நடத்த க்ெகாள்ள

வந்துவ ட்டால்

த ைரைய

அது

mission

ேவண்டிய

succees

ெதாங்கவ டலாம்.

என்ற
எவரும்

‘ப றராக’ அந்த இந்து கலாச்சார ெபருெவளிக்குள்
நடமாடலாம்

என்ற

உரிமம்

தரும்

அைமப்பாக

தன்ைன உயர்த்த க்ெகாண்டு வருக றது.
நாக்பூரிலிருந்து ெடல்லி ேநாக்க சீனியர் ஆர்
எஸ் எஸ் ெசயற்பாட்டாளர்கள் த ரும்ப னர்.

ஆர்

எஸ் எஸ் கலாச்சார அைமப்பு என்பத லிருந்து
தீவ ர

அரச யல்

ந கழ்ச்ச ந ரல்கைள

ெகாண்ட

அைமப்பு என்ற முகத்ைத ெவளிப்பைடயாக ெபற
ஆரம்ப த்தது.

இந்த ய ஜனநாயகம் ேவர்ப டித்து

பலதரப்பட்ட கம்யூனிட்டிகளுனுைடய அவாக்களின்
ேபாராட்டக் களமாக ேதர்தல்கைள மாற்ற யுள்ளன.
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இந்த யா

confederation

of

castes

என்க ற

அம்ேபத்கரின் கூற்று ேதர்தல் அரச யலில் தன்
ப ரத பலிப்ைப காட்டாமல் இல்ைல.
homogeneity

என்பதற்கு

மாற்றாக

முஸ்லீம்கள்
இந்து

homo-

geneity என்பது பாஜக- ஆர் எஸ் எஸ்க்கு உதவ
வருக றது என்பது உண்ைமதான்.
காங்க ரசும்

கம்யூனிஸ்ட்களும்

இதுவைர
சமூகநீத

கட்ச களும் அனுசரித்தைவ psudo secularism- appeasement politics எனச் ெசால்லி பாஜக காங்க ரைச
எத ர்ெகாண்டது.
ஆர்

எஸ்

வலுவானதாக

எஸ்

பாஜக

IT

கட்டப்பட்டிருக்க றது.

ெசய்த ையயும்

cell

மிக
எந்தச்

இலட்சக்கணக்கானவர்களிடம்

சமுக வைலத்தலங்கள் மூலம் ெகாண்டு ெசல்ல
முடியும்.
சமூக

இந்த ய அரச யல்வாத கள்- அவர்கள்
ப ன்புலம்

ெசல்வாக்கு

ெதாகுக்கப்படுக றது.
www.Kaniyam.com

அற யப்பட்டு

ெதாகுத வாரியான
305

–

FreeTamilEbooks.com

சாத வாரியானமுழு

மதவாரியான-

ேடட்டாக்கள்

ெகாண்ட

ெபருக்க யுள்ளனர்.

ஊர்வாரியான

துைறயாக

அைத

மீடியாக்கள் முழுைமயாக

கட்டுக்குள் ெகாணரப்பட்டுள்ளன. ச னிமாத்துைற
அவர்கள் கட்டுக்குள் நுைழந்து ெகாண்டிருக்க றது.
இப்படிச்

ெசான்னால்

புரிந்துெகாள்ளலாம்.

இந்த ய மக்களில் 66 சதம் பாஜக ேநரிைடயாக
அல்லது கூட்டணியுடன் ஆளும் மாந லங்களில்
இருக்க றார்கள்.
மாற்றம்

2017லிருந்து

ஏற்பட்டைத

ெவளிப்படுத்த யது.
சதத்த ற்கும்
இஸ்லாமியர்,

ச எஸ்டிஎஸ்
தலித்கள்

ேமலாக

2018க்குள்
அைமப்பு

ஆதரவ ல்

பாஜகாவ ற்கு

க ற ஸ்துவர்

10

வீழ்ச்ச ,

அச்சவுணர்வுடன்

வ லக ப்ேபாதல் நைடெபறாமல் இல்ைல.
ஆர்

எஸ்

எஸ்

பாஜக

தனது

பாரம்பரிய

ந கழ்ச்ச ந ரல்கைள ஒவ்ெவான்றாக ந ைறேவற்ற
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அைனத்து நடவடிக்ைககைளயும் எடுத்து வருக றது.
ராமர்

ேகாய ல்,

முடித்த
ச று

காஷ்மீர்

ந ைலய ல்

மாந லங்கள்

கூடியுள்ளது.

370

ேபான்றவற்ைற

யூனிபார்ம்
என்பத ல்

ச த்தாந்த

ச வ ல்
அதன்

அைமப்பு

ேகாடு,
கவனம்

ஒன்ற ன்

அைனத்து பண்புகைளயும் சமூகப் பண்புகளாகசமூக இயல்பாக மாற்ற முயற்ச க்க றது. உயர்தட்டு
சாத களின் தைலைமய ல் சமஸ்க ருதமயாக்கல்சமூக ஒத்த ைசவுடன் அைனத்து சாத ஒற்றுைம
என்பைத அது ேசாத த்து வருக றது.
தைலைம

என்பது

Physical

அல்ல

இங்கு
ideological

என்பத ல் அது குற யாக இருக்க றது.
ேமாகன்

பகவத்

இப்ேபாது

எளிைமயாக

ஒன்ைற வைரயைற ெசய்துள்ளார். இந்த யாவ ல்
அைனவரும்

கலாச்சார

ப ன்னணிய ல்

இந்துக்கேள- All Indians are culturally Hindu எனச்
ெசால்லி

வருக றார்.
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முஸ்லீமாக- க ற ஸ்துவராக ேவறு எதுவானவராக
இருக்கலாம்.
மூலம்’

இந்து

என்க ற

ஆனால்
என்க ற

தங்களது

ெபருக்குக றார்.
மத்த யதர

உங்களின்

‘ஆதார

ெபருங்கலாச்சாரேம

பாரம்பரிய

உைரயாடைல

இத ல் தவேறதுமில்ைலேய என

வர்க்கத்த ன்

ஆதரவு

அவர்களுக்கு

அத கரிப்பைதயும் காண்க ேறாம்.
ஆர் எஸ் எஸ் அைமப்ப ன் சங் பரிவாரத்த ன்
ப ரம்மாண்டங்கைளக்

காட்டுவது

வீழ்த்தேவ

முடியாத Monster என்ற ேசார்ைவத்தருவதற்கல்ல.
அவர்கள்

ேதாற்கடிக்கப்படேவண்டும்

என்க ற

வ ைழவு உள்ளவர்கள் தங்கைள எப்படி மாற்றாக
தகவைமத்துக்ெகாள்ளேவண்டும்ெபரு

முயற்ச கள்

எப்படி

அதற்கான

ேதைவப்படுக றது

என்பதற்காகத்தான்.
பல்ேவறு
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ப ன்னணிெகாண்ட இந்த யா ேபான்ற ஒரு நாடு
தனது எத ர்காலத்ைத ஒற்ைற இந்துத்துவா எனும்
வைரயறுக்குள்
உலக

ைவத்துக்ெகாண்டால்தான்

அரங்க ல்

தனது

இடத்ைத

ப டிக்குமா?

நாட்டின் வளர்ச்ச க்கு அந்தப் பார்ைவ அவ்வளவு
அடிப்பைடயானதா?
வ வாதங்கள்
இல்ைல.

எப்ேபாதும்

இந்த யாவ ல்

ேகள்வ களுடன்
நைடெபறாமல்

மக்கைள ஒருங்க ைணக்க ச ந்தாந்த

வைகப்பட்ட
சரியான

என்ற

single

mode-

வழியா?

மட்டுேம

பன்முகவாதம்

மக்கைளச்

ேகள்வ களுக்கு

mould

என்பது

ேசரவ டாதா?

என்ற

வரலாற்ற லிருந்தும்

அன்றாட

வாழ்க்ைகய லிருந்தும்

க ைடக்கும்

பத ல்கள்

என்ன?
தாராளவாதம்
ச த்தாந்த

என்பது

அைமப்புகள்

சீரழிவு

என

ெசால்வத ல்

உண்ைமய ருக்க றது என வாழ்க்ைக அனுபவம்
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காட்டுக றதா?

ச த்தாந்தம்

என்பைத

பற்ற க்ெகாள்ளாதவர்க்கு

இறுகப்

இவ்வுலக ல்

அனுமத ய ல்ைலயா ேபான்ற பல்ேவறு ேகள்வ கள்
பத ைலத் ேதடிக்ெகாண்டிருக்க ன்றன.
தங்களிடம் எல்லா பத ல்களும் இருக்க றதாக
ந ைனப்பவர்கள்
ஏெனனில்
இருக்க றது.

பாக்க யவான்கள்
அவர்களிடம்

ச த்தாந்தம்

அது எல்லாவற்ற ற்கும் பத ைல

ைவத்துக்ெகாண்டுள்ளது
முடியும்.

என

அைனத்து
மீதும்

ைவக்க

ந ைனத்துக்ெகாள்வார்கள்.

மார்தட்ட

ேகள்வ கைளயும்

குற்றப்பத்த ரிைககைளயும்
எவர்

ேபாலும்.

அவர்கள்
உரிமம்

இருப்பதாக

தங்கள் மீது ேகள்வ

என வந்துவ ட்டால் தங்கள் உத்தமம் காட்ட அத கார
ஆட்டத்ைத அவ ழ்த்து வ டுவார்கள்.
இருக்க றது பல முத்த ைரகள்.

இருக்கேவ

எடுத்துக் குத்த

தயங்கமாட்டார்கள்…
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ப ற்ேசர்க்ைக ச ல தகவல்கள்:
ஆர்
பய ற்ச

எஸ்

எஸ்

தனது

முகாம்கைள

ேகடர்களுக்கான

த ட்டமிட்டு

நடத்துக றது.

ெலெவல்1,2,3 என எடுத்துக்ெகாள்ளலாம். 1984ல்
‘ெலெவல் ’1’ 9856 முகாம்கள் என்றால் ‘ெலெவல்2’
9856
2015ல்

,

‘ெலெவல்
இைவ

3’

முைறேய

என்று நடத்த யுள்ளது.
அது

ப ைரமரி

932

15332,

3531,

709

இந்த 30 ஆண்டுகளில்

ெலெவல்

மாற்ற யுள்ளது.

நடத்த ய ருந்தால்,

பய ற்ச ைய

அடுத்த

வீச்சாக

ெலெவல்கைள

உயர்மட்ட ேகடர்களுக்கு என வடிகட்டி எடுத்துச்
ெசன்ற ருக்கலாம்.
சமூகத்த ன்
வைகய ல்

பல

அதன்

தரப்ப னைர

அைமப்பு

த ரட்டும்

கரங்கள்

பல்க

ெபருக யுள்ளன. அதன் குடும்பத்த ன் ச ல முக்க ய
உறுப்பு அைமப்புகள்:
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� மாணவர் எனில் அக ல பாரத ய வ த்யார்த்த
பரிஷத்,
� ெபாது ஆேராக்க யம் எனில் ஆேராக்ய பாரத ,
� வழக்கற ஞர்கள் அக ல பாரத ய அத வாக்த
பரிஷத்,
� ெதாழிலாளர் பாரத ய மஸ்தூர் சபா,
� வ வசாய களுக்கு பாரத ய க சான் சங்,
� சமூக ேசைவக்கு பாரத ய வ காஸ் பரிஷத்,
� வரலாறு எனில் பாரத ய இத ஹாஸ் சங்கலன்
ேயாஜனா,
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� குழந்ைதகள் பாலேகாகுலம்,
� அரச யல் பாஜக,
� ஊரக வளர்ச்ச தீனதயாள் ேஷாத் சன்ஸ்தான்,
க ராம் வ காஸ்� பசு காப்பு எனில் சம்வர்தன்,
� வாடிக்ைகயாளர்க்கு க ரகக் பஞ்சாயத்,
� குடும்ப மரபு என்பதற்கு குடும்ப் ப ரேபாதன்,
� ெதாழுேநாயாளி

ச க ட்ைச

குஷ்ட்ேராக்

ந வாரணன் சமித ,
� வ ைளயாட்டு க்ரீதா பாரத ,
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� ச று ெதாழில்கள் லகு உத்ேயாக் பாரத ,
� டாக்டர்கள் எனில் ேநஷனல் ெமடிக்ேகாஸ்,
� முன்னாள் பைடவீரர் அக ல பாரத ய ைசனிக்
ேசவா பரிஷத்,
� ெபண்கள் ராஷ்ட்ர ேசவ கா சமித ,
� ஆச ரியர்க்கு ராஷ்ட்ரிய ஷாய்க்ச க் மகாசங்,
� சமய ஒருைமப்பாடு எனில் ராஷ்ட்ரிய ச க்
சங்கட்,
� கூட்டுறவுகள் எனில் ஷகாகர் பாரத ,
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� இலக்க யம் சாக த்ய பரிஷத், கைல எனில்
சன்ஸ்கார் பாரத ,
� சம்ஸ்க ருத வளர்ச்ச - சம்ஸ்க ருத பாரத ,
� பழங்குடிகள்,

வனவாச

கல்யாண்,

கல்வ -

வ த்ய பாரத ,
� சமயம்- வ ஸ்வ இந்து பரிஷத்,
� அற வ யல் வ ஞ்ஞான் பாரத
இப்படி

40க்கு

வழியாக

ேமற்பட்ட

அைமப்புகளின்

அதன்

ச த்தாந்தம்

ெகாண்டுெசல்லப்படுக றது.
அதன்
தைலவர்-

அைமப்பு
அடுத்த
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-

6

இைணச்ெசயலர்கள்-

துைறவாரியான

ெசயல்களுக்கு 7 சீனியர் ப ரச்சாரக்.

மத்த ய

கமிட்டிைய அக ல பாரத ய கார்யகாரி மண்டல்
என்பர்.

ெபாதுச்சைபக்கு ப ரத ந த சபா என்பர்.

கமிட்டிய ல்

48

உறுப்ப னர்கள்

ெபாதுக்குழுவ ல்1400

ேபர்

இருந்தால்

ப ரத ந த களாக

பங்ேகற்பர்.
ஆரம்ப அைமப்பு க ைள, 10 க ைளகள் எனில்
மண்டல், நகர அைமப்பு, மாவட்டம், மாவட்டங்கள்
ச ல இைணந்து வ பாக், மாந லம்( ஆர் எஸ் எஸ்
மாந லங்கள்) வட்டாரம் என்பைத ரீஜன் ேஷத்ர
என்பர்.
1949ல்

எழுதப்பட்டு

1972

காலம்வைர

த ருத்தப்பட்ட அவர்களின் அைமப்பு வ த கைள
பார்க்க ேநர்ந்தது.

அவர்களும் தங்களுக்கான

முகப்புைரைய ைவத்துக்ெகாண்டுள்ளனர்.
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நாடு

ப ரிவ ைனக்குள்ளான

சூழலில்

சாத ,

ெகாள்ைக, அரச யல், ெமாழி, மாந லவாரி என
மாறுபட்டு

உைடப்பு

ச ந்தைனக்குள்

இந்துக்கைள

ஒன்றுபடுத்த ட,

புகழ்

பழைமயான

வாய்ந்த

தன்னலமற்று

ெதாண்டாற்றும்

உள்ளம்

ஒழுங்குடன்

கூடிய

அவர்களின்

மரைப

சமூகத்த ற்கு

வீழாது
உணர்த்த

த யாகத்துடன்

ெபற்ற ட,

ஒருவைக

கட்டுப்பாடு
கார்ப்பேரட்

வாழ்க்ைக உருவாக்க ட, இந்து தர்மம், சம்ஸ்க ருத
அடிப்பைடய ல்

இந்து

சமாஜம்

புத்தாக்கம்

உருவாக்க ட இந்த அைமப்பான ஆர் எஸ் எஸ்
1925ல் உருவாக்கப்பட்டதாக அற வ த்தனர்.
இத ல்

ஜனநாயகம்-

குடியரசு,

ேசாசலிசம்

அல்லது ஏேதாெவாரு சமத்துவ சமூகம் என்க ற
ெசால்லாடல்கள் ஏதும் இருக்காது.

இந்து தர்மம்

வைகப்பட்ட இந்து சமாஜம் கட்டுவது என்பதன்
ெபாருள் அைனத்து நம்ப க்ைககைளயும் மத ப்பேத
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என்று ஷரத்து ஒன்ற ல் ெசால்க ன்றனர்.
சங்

அைமப்பு

அரச யலுக்கு

அப்பாற்பட்டது.

சமூகம், கலாச்சார தளங்களில் பணியாற்ருவது
என்க ற

ஷரத்த ல்

aloof

பயன்படுத்த யுள்ளனர்.

from

politics

எனப்

அேதேநரத்த ல் தங்கள்

உறுப்ப னர் எவரும் அரச யல் கட்ச , இயக்கங்களில்
பணிபுரியலாம்.

அைவ ெவளிநாட்டு வ சுவாசம்

ெகாண்டதாக இருக்கக் கூடாது என்பது ந பந்தைன.
இரட்ைட உறுப்ப னர் என்பைத ஆர் எஸ் எஸ்
அைமப்புவ த ய ேலேய

அனுமத த்துள்ளைதக்

காணலாம்.
உறுப்ப னர் ஆக 18 வயது தகுத .
கீழ்

இருந்தால்

அவர்

பால

அதற்கு

சுயம்ேசவக்.

அவர்களுக்கான சமூக கலாச்சார ெபாதுச்ேசைவ
கடைமகள் ெசால்லப்பட்டுள்ளன.. அைமப்புகளில்
ேதர்தல் 3 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுைற.
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என்பவர்கள்

தான்

முழுேநர

அவர்களுக்கு ஊத யம் க ைடயாது.
ெசலைவப்

பார்த்துக்ெகாள்ளும்.

ஊழியர்கள்.
அைமப்புகள்
ப ரச்சாரக்

ந யமிக்கப்படும் முைறதான் உள்ளது.
கட்டுைரக்கு ஆதார நூல்: Messengers of Hindu
Nationalism- How the RSS Reshaped India by walter Anderson and Shridahar Damle
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13. பாஜக வளர்ந்த கைத
இக்கட்டுைர

இரு

பகுத களாக

அைமக்கப்பட்டுள்ளது. முதல் பகுத ய ல் பருந்துப்
பார்ைவய ல்

தனது

உத்த கள்

மூலம்

பாரத ய

ஜனதா கட்ச ய ன் வளர்ச்ச எவ்வாறு உருவானது
என்பைதப்

ேபசுக றது.

பாஜக

ஆண்டுகள் முடிந்துவ ட்டன.
14

ஆண்டுகள்

ஆட்ச

ப றந்து

40

இத ல் ஏறத்தாழ

அத காரத்ைத

ைகக்குள்

ெகாண்ட கட்ச யாக அது மாற யுள்ளது. ெதாடர்ந்த
காலமும் தனக்கானேத என்க ற நம்ப க்ைகைய
அது த டமாக்க க் ெகாண்டு வருக றது.
அதன்

ெகாள்ைககள்

வ சாரைணயல்ல
பலரால்

இந்த

குற த்த

வ ரிவான

கட்டுைர.

அைவ

ெசய்யப்பட்டுள்ளன.

ெசய்யப்படவும்
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குற த்தும்,
ஆட்ச

ேமாடிய ன் 2014-2022 8 ஆண்டுகள்

குற த்தும்

ஆய்வு

ெசய்யப்படேவண்டும்..

இன்னும் ெசால்லப்ேபானால் மன்ேமாகன் ச ங்க ன்
ஆண்டுகள்

–

ேமாடிய ன்

ஆண்டுகள்

என்க ற

ஒப்பீட்டு ஆய்வும் கூட ேதைவதான்.
பாஜக
ைகய ல்

ரத

யாத்த ைர

அரச யல்

எடுத்துக்ெகாண்டைத

ெசால்க றது.
தனிநபர்கள்

இந்த ய

ேமற்ெகாண்டுள்ளனர்.

இக்கட்டுைர

மரப ல்

தனித்ேதா

என்பைத

யாத்த ரைய
கூட்டாகேவா

யாத்த ைர

என்பதன்

மூலம் நாடற தல்- தான் அதுவைர பார்த்தற யா
பற

மக்கைள

அற தல்-

ஞானம்

ெபறுதல்-

ஞானம் வழங்குதல்- என வ வாதபரிமாற்றம் என
நடந்துள்ளன.

கால்கைள நம்ப ேய அற யாப்

பாைதகளில்

ஆபத்துக்கைள

வழித்துைண

இருந்தாலும்
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யாத்த ைரகள்

நடந்துள்ளன,

க ைடத்தைத

உண்டு எங்கு ேவண்டுமானாலும் உறங்க உடல்
துன்பங்கைள ெபாருட்படுத்தாது நடந்தைவ அந்த
யாத்த ைரகள்.
ஆனால்

‘ரதயாத்த ைரகள்’

முடியாட்ச ய ன்-

சக்ரவர்த்த களின்

வலிைமையக்

அைடயாளங்கள்.

அைவ

காட்டும்

ஆடம்பரத்ைத-

மன்னரின் ெசாகுசு பயணத்ைதக் காட்டும்.
க ளம்பும்ேபாதும்
தடபுடல்கள்

வழிெநடுகவும்

எத ெராலிக்கும்.

தரிசனங்களுக்காக
எப்ேபாதும்

ேபார்

ப ரத பலிக்கும்.
மக்களுடன்

ந ற்க

அதற்கான
சாமான்யர்கள்

ேவண்டிய ருக்கும்.

மனந ைலைய
ரத

ரதம்

அது

யாத்த ைர

சாதாரண

சமமாக

பாவ த்து

அவர்கைள

இருபக்க உைரயாடைல ெசய்த டும் வடிவமல்ல.
யாத்த ைரய ன்

உளவ யல்

என்பத லிருந்து

புறப்பாடு உளவ யல் ேவறானது.
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வருக றார் என்பைத அது ெசால்லும்.
உரிைமப்

ெபற்ற

குடிமக்கைள-

அரச யல்

ராஜவ சுவாசம்

ெகாண்ட ப ரைஜகளாக அது கண்ணுறும்.

இந்த

வடிவத்ைத பாரம்பரியம் என்ற ெபயரில் பாஜக
ைகக்ெகாண்டது.
இரண்டாவது

பகுத

பாஜகவ ன்

அைமப்புவ த கள் குற த்த பகுத .

ஜனசங்கத்த ன்

வ த களிலிருந்து அது ஏதாவது காலத்த ற்ேகற்ப
மாற்ற க்ெகாண்டுள்ளதா-

எவற்ைற

ைவத்துக்ெகாண்டுள்ளது
ேபசும் பகுத யது.
pair

ெசய்து

பாஜக

என்பைதப்

அப்படிேய
பற்ற ப்

ஜனசங்கத்ைத political reஎன

வடிவமாக யுள்ளது

என என் வாச ப்ப ல் புரிந்துெகாள்ள முடிக றது.
இந்த அரச யல் சரிெசய்தல் அதற்கு பலைனத்
தந்துள்ளைதயும் பார்க்க ேறாம்.
இக்கட்டுைரய ல் பாஜக வளர்ந்த வ தத்ைத
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ேபசும்ேபாது
வீழத்தேவ

த ரு

ேமாடிேயா-

முடியாத

ேதைவய ல்ைல.

சக்த

அக்கட்ச ேயா

என்ற

எண்ணம்

பல மாந லத் ேதர்தல்களில்

அவர்கள் ேதாற்கடிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
பாஜகைவ

ேதச ய

அளவ ல்

இன்னும்

வீழ்த்த

சக்த

இருக்க றெதனில் அது முதன்ைமயாக காங்க ரைச
சார்ந்ேத இருக்க றது- தவ ர்த்துவ ட்டு என்பதாக
முடியாது

என்பைத

இக்கட்டுைர

உணர்த்தும்.

பாஜகைவ வீழத்தேவண்டும் எனில் காங்க ரைச
சாராமல்

முடியுமா

என்ற

பரிசீலிக்கப்படேவண்டிய

ேகள்வ

ஒன்று

என்ற

ஆழமாக
புரிதல்

ேதைவப்படுக றது.
I
ஒருவைகய ல்
ஜனதா
எனலாம்.

கட்ச ய ன்

ஜனதா

ேசாதைன

ப றப்ப ற்கு

பாரத ய

காரணமானது

ஏப்ரல் 1980ல் கூடிய ஜனதா கட்ச ய ன்
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ேதச ய ெசயற்குழு ஆர் எஸ் எஸ் உறுப்ப னர்களாக
இருந்தால் அவர்கள் ஜனதாவ ல் இருக்கமுடியாது
என

தீர்மானித்தது.

அடுத்த

இருநாட்களில்-

ஏப்ரல் 6, 1980ல் ேகாட்லா ைமதானம் ெடல்லிய ல்
கூடி

‘பாரத ய

ஜனதா

எஸ்

காரணமாக

கட்ச ைய’

ெவளிேயற ய

ஆர்

எஸ்

தைலவர்கள்

அைமத்தனர். ஜனசங்கத்த ன் புத ய அவதாரமாக
பாஜக ப றந்தது.
ஜனதா எடுக்கப்ேபாகும் தீர்மானம் குற த்து
முன்ேப

அற ந்த

ஜனசங்கத்த னர்

தங்கள்

ெதாண்டர்கைள ெடல்லிக்கு வரவைழத்து புத ய
ெபயரில்

கட்ச ையத்துவக்க னர்.

வாஜ்பாய்,

அத்வானி, நானாஜி ேதஷ்முக், முரளி மேனாகர்
ேஜாஷ , பண்டாரி, மல்கானி, குஷாபாவ் தாக்ேர,
ஜனா க ருஷ்ணமூர்த்த , ைபரன் ச ங் ெஷகாவத்,
சுந்தர்லால்

பட்வா,

சாந்த

குமார்

ேபான்ற

ெபருந்தைலகள்

கூடித்தான்

இந்த

முடிைவ
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எடுத்தனர்.

ராம் ேஜத்மலானி, சாந்த

ச க்கந்தர் பக்த் உடன் ந ன்றனர்.

பூஷன்,

வாஜ்பாய்

தைலவராகவும் அத்வானி ெபாதுச் ெசயலராகவும்
ேதர்வாய னர்.

ஆர் எஸ் எஸ் வழிகாட்டாமல் இது

நைடெபறவ ல்ைல.
டிசம்பர்

1980ல்

ப ளீனம்

நடத்தும்ேபாது 25 லட்சம் கட்ச
என

அவர்கள்

உறுப்ப னர்கள்

அற வ த்தனர்.

உலக ேலேய ெபரிய கட்ச
பம்பாய்

பம்பாய ல்

மாநாட்டில்

‘ஜனசங்கத்த ன்

44000

இன்று

என ெசால்க ன்றனர்.
ேபர்

பங்ேகற்றனர்.

ெசக்ேடரியனிசத்த லிருந்து’

வ லகுேவாம் என்ற குரல்கள் வந்தன. காந்த யன்
ேசாசலிசம்-

பாச ட்டிவ்

ெசக்யூலரிசம்

என்றனர்.

மக்கள் மத்த ய ல் right of centre என்ற முகம் கூட
ெதரியக்கூடாது

-

centrist

கட்ச

என்க ற

முகம்

பத யேவண்டும் என்பைத வாஜ்பாய் வ ைழந்தார்.

www.Kaniyam.com

326

FreeTamilEbooks.com

அந்த மாநாட்டில் அத்வானி அவர்கள் BJP not
based an ideology but idealism என்ற ெசால்லாடைல
ந கழ்த்த யைதயும்

காண்க ேறாம்.

ஆனால்

அப்படி இலட்ச யம் ெகாண்ட கட்ச யாக அதனால்
நடந்துெகாள்ளமுடியாது- ேகாட்பாட்டு கட்ச யாகேவ
ெசயல்பட

முடியும்

என்பைத

அங்குள்ளவர்

அற ந்ேதய ருந்தனர்.
1985ல் 5 ஆண்டுகள் கட்ச

ேசாதைனக்குப்

ப றகு ஜனதாைவ வ ட்டு வந்தது சரியா என்ற
வ வாதம் எழுந்தது. வாதம்- ப ரத வாதம், ஜனசங்க
அனுபவங்கள் எல்லாம் ேபச ’ ெவளிேய வந்தது
சரிதான்’

என்ற

தீர்மானத்த ற்கு

வந்தனர்.

அக்ேடாபரில் நடந்த ேதச ய கவுன்ச ல் கூட்டத்த ல்
தீனதயாள்
முக்க ய

உபாத்யாவ ன்

தைலவர்)

கட்ச ய ன்
ெசய்தனர்.

‘ஒருங்க ைணந்த

தத்துவம்

என்ற

அத்துடன்
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ேபச ய

‘காந்த யன்

ெசக்யூலரிசம்’

ேசாசலிசம்-

ஆக யவற்ைற

பாச ட்டிவ்

அதன்

கீழிற க்க

ைவத்துக்ெகாண்டனர்.
ராஜிவ்
50

ஆட்ச ய ல்

குற்றப்பத்த ரிைககைள

ெவளிய ட்டனர்.
டி,

ேபாபர்ஸ்

க சான்,

மக ளா,

பாஜகவ னர்

யுவ,

ைமனாரிட்டி

உட்பட

எஸ் ச ,

என

6

எஸ்

முக்க ய

ேமார்ச்சாக்காைள அைமத்தனர். ஏராள ெசல்கைள
உருவாக்க னர்.
ெவளிநாட்டவர்,

ெதாழிலாளர், டாக்டர், மீனவர்,
சார்ட்டர்ட்

அக்கவுண்டண்ட்,

முன்னாள் இராணுவத்த னர் என ப ரிவ ற்கு ஒரு
ெசல் உருவாக்கப்பட்டது.
இளம்

தைலவர்கள்

பட்டாளம்

ஒன்ைற

முன்னுக்கு ெகாணர்ந்தனர். ெவங்ைகயா நாயுடு,
சுஷ்மா, முக்தர் அப்பாஸ், சுச ல்குமார், மகாஜன்,
அனந்த் குமார்,
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ராஜ்நாத்ச ங், அருண்ேஜட்லி, உமா பாரத என்று
பலர் வளர்ந்தனர்.
1984ல் 442 ெதாகுத களில் ெவன்ற காங்க ரைச,
ராஜிவ் அவர்களால் 1989ல் 197 ல்தான் ெவற்ற
ெபற ைவக்க முடிந்தது.
33,

ஜனதா 143, ச ப எம்

ச ப அய் 12 வந்தனர்.

1989ல் பாஜக 85

ெதாகுத கைள 11.36 சத வாக்குகைள ெபற்றது.
வ ப ச ங் அரச ற்கு கம்யூனிஸ்ட், பாஜக இருவரும்
ெவளிய லிருந்து ஆதரவு என்ற முடிைவ எடுத்தனர்.
1989 பாலம்பூர் தீர்மானம் என பாஜகவ னர்
ராமெஜன்மபூமிைய

ைகய ல்

எடுத்தனர்.

அத்வானி தனது 10 ஆய ரம் க மீ- ேசாம்நாத்அேயாத்யா ரத யாத்த ைரைய ெசப் 25, 1990ல்
அற வ த்து
க ளம்ப யது.

சுற்றலானார்.

ெபரும்

வ வாதம்

கரேசவகர்கள் உற்சாகம் ெபற்றனர்.

ஒவ்ெவாரு ஊரிலும் ெசங்கல் பூைஜகள் நடந்தன.

www.Kaniyam.com

329

FreeTamilEbooks.com

அகமதாபாத ல்
அத்வானி

ெபரிய

ேபச னார்.

ஊர்வலம்
வப

ஒன்ற ல்

ச ங்,

ேகள்வ க்கு உட்படுத்தப்பட்டனர்.

முலாயம்

அேயாத்த யா

யாத்த ைர இந்த ய அரச யலின் எத ர்காலம் குற த்த
ேகள்வ க்கு பாஜக தரும் பத லாக அைமந்தது.
ராமர் எத ர் பாபர், ேதச யம் எத ர் சாத - ப றர்
ப ரிவ ைன ேபச்சு, ேபாலி மதசார்ப ன்ைம எத ர்
பாச ட்டிவ்
கட்டி

ெசக்யூலரிசம்

இந்துக்களின்

அத்வானி

எத ர்ைமகைளக்

ஏகப்ப ரத ந த

ெசய்துெகாண்டார்.

முஸ்லீம்கள்
சல

என

அைடயாளம்

இடங்களில்

எத ர்க்கவ ல்ைல

உரிைமைய
ப றர்

ஆக்கப்பட்டனர்.

முஸ்லீம்கள்
என்றும்

என

தன்ைன

முலாயம்

தான்

எத ர்க்க றார் என்க ற உைரயாடைலயும் அத்வானி
ெசய்தார். அக்ேடாபர் 23, 1990ல் அத்வானி ைகது
ெசய்யப்படேவ யாத்த ைர ந ன்றது.

வப

ச ங்

அரச ற்கு ெகாடுத்த ஆதரைவ பாஜக த ரும்பப்
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ெபற்றது.

ராேஜந்த ர ச ங், டால்மியா, மகந்த்

அைவத்யநாத், ச ன்மயனானந்த், வாஜ்பாய் என
முக்க யமானவர்கள் ைகது ெசய்யப்பட்டனர்.
பாஜகவ ல்
தண்டி

ச லர்

இந்த

யாத்த ைரக்கு

பத வு

எனக்

எனச்

ெசால்வது

தாங்கள்

யாத்த ைரைய

அடுத்த

ெகாண்டாடினர்.
இலட்ச ய

மக்களிடம்

வரலாற்று
ராமராஜ்யம்

அரசாங்கேம

என

ெகாண்டுெசன்றுவ ட்டதாக

மத ப்ப ட்டுக்ெகாண்டனர்.
வப

ச ங்

ேபாய்

சந்த ரேசகர்

டிசம்பர் 1990ல் ெபாறுப்ேபற்றார்.
ஆதரவுடன்
தைலவர்
சந்த ரேசகர்

இந்த

ஆட்ச

ெவங்கட்ராமன்
ஆட்ச யும்

நாடாளுமன்றத்ேதர்தல்
சூழலில்

அைமய

ராஜிவ்
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ேகாரமாக

நடந்ேதற யது.

இடங்கைளப்ெபற்று

காங்க ரஸ்

1991ல்

ப ரதமராக ெபாறுப்ேபற்றார்.

232

நரச ம்மராவ்
பாஜகவ ல் முரளி

மேனாகர் ேஜாஷ தைலவரானார்.
ேஜாஷ

தன்

பங்க ற்கு

என்பைத டிசம்பர் 11,

‘ஏக்தா

யாத்ரா’

1991 கன்னியாகுமரிய ல்

துவங்க ஜனவரி 26 1992ல் ஶ்ரீநகரில் முடித்தார்.
அங்கு

ேதச யக்ெகாடிைய

ஏற்ற னார்.

பரபரப்பு

சூழலில்

ேதச ஒற்றுைம யாத்த ைரைய பாஜக

ெசய்தால் - காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரிவைர
ஒேர

இந்த யா

எத ர்ப்பு

ஏன்

எழுப்ப னார்.
இம்முைற
இந்த
உறவும்

என்றால்
என

அதற்கு
வாஜ்பாய்

யாத்த ைரய ன்
காஷ்மீைர

இவ்வளவு
ேகள்வ
நாட்களில்

மய்யப்ெபாருளாக்க னர்.

வ வாதத்த ன்ேபாது
ேபசப்பட்டது.

அரச யல்

‘தர்மா’

மதம்

என்பைதயும்

மதத்ைதயும் தனியாக பார்க்கேவண்டும். அவரவர்
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மதம்

அவர்வருக்கு.

ஆனால்

அரச யலில்

ஒற்றுைம’

என்பைத

‘ேநர்ைம-

நாட்டின்

வ ரட்டாமல்

‘இலஞ்சத்ைத,

குற்றச்ெசயல்கைள’

வ ரட்டப்பாருங்கள் என அத்வானி அரசாங்கத்த ற்கு
பத ல் அளித்தார்.
1992
எனும்

டிசம்பரில்

ெகாந்தளிப்பான

மனசாட்ச ைய
ஓயவ ல்ைல.

ேஜாஷ ,

இடிப்பு

சூழல்

நாட்டின்

ஆனால்

பாஜக

மீண்டும் 1993ெசப்டம்பரில் நான்கு

ைமசூரிலிருந்து
ச ங்

மசூத

உலுக்க யது.

முைனகளிலிருந்து
ைபரன்

பாபர்

யாத்த ைரகள்
அத்வானி,

ெஷகாவத்,

ஜம்முவ லிருந்து
ேபார்பந்தரிலிருந்து

கல்கத்தாவ லிருந்து

புறப்பட்டனர்.

என்றனர்.

கல்யாண்ச ங்

பல்ேவறு மாந லங்கள் வழிேய

அைனவரும் ேபாபால் அைடவது என ெசப்டம்பர் 25,
1993ல் க ளம்ப னர். இதற்கு ‘ஜனேதஷ் யாத்த ைர’
எனப் ெபயர் சூட்டினர்.
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கூட்டத்ைதப் பார்த்து இந்த யன் எக்ஸ்ப ரஸ் ‘ச வப்பு
கல்கத்தாவ ல் காவ க்ெகாடி’ என எழுத யது.
இந்த யா ப ரிட்டிஷாராேலா அல்லது இந்த ய
அரசைமப்பு

வந்ததாேலா

ஆய ரக்கணக்கான

உருவான

ஒன்றல்ல.

ஆண்டுகளில்

அதற்கான

உய ர்ப்பு இருந்து வருக றது என பாஜகவ னர் இந்த
யாத்த ைரய ல் ேபச னர். அதாவது the oneness is an
account of India’s age old culture and heritage என்றனர்.
இந்துத்துவா

என்பதால்தான்

ெபரும்பான்ைமயாக

இந்துக்கள்

இருப்பதால்தான்

மதச்சார்ப ன்ைம

சாத்த யமாக றது

புரிந்துெகாள்ளுங்கள்

என்றனர்

இங்கு
எனப்

பாஜகவ னர்.

இந்த யாவ ற்கு theocracy is alien என்பைத தாங்கள்
ஏற்ேற இருப்பதாகவும் பைறசாற்ற னர்.
வந்த

உச்சநீத மன்ற

ைகெகாடுத்தது.
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கருத்தாக்கம்’
அைத

என

குறுக ய

மத

ேவண்டாம் என்றது.
கருத்தைமவ ல்

நீத மன்றமும்

ெசான்னது.

அைடயாளமாக

புரிதல்

பாஜகவும் தனது ெசக்யூலர்

அைனவருக்கும்

நீத -

ஆனால்

எவைரயும் தாஜா ெசய்வத ல்ைல என்றது.
இன்று பாஜக மீது என்ன குற்றச்சாட்டுகள்
ைவக்கப்படுக றேதா

அைத

மூன்று

முக்க ய

அம்சங்களில் காங்க ரச ற்கு எத ராக அன்று பாஜக
ைவத்தது.
அ.

ேதச ய

நலன்கைள

ேதர்தல்

ஆதாயத்த ற்காக சமரசம் ெசய்க றது காங்க ரஸ்
ஆ. உடனடி அரச யல் ஆதாயத்ைத முன்ைவத்து
சமுக நலன்கைள காவுெகாடுத்து சாத யத்த ல்வகுப்புவாத

உணர்வுகளில்

குளிர்

காய்க றது

காங்க ரஸ்
இ.

ஒரு
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நாட்டின்

ெபாருளாதார

ெசய்துெகாண்டு

நலன்கைள

இலஞ்ச

சமரசம்

ராஜ்யத்த ற்கு

வழிவகுக்க றது காங்க ரஸ்.
1996ல்

ேநரு

இைடக்கால

சர்க்கார்

அைமந்ததன் 50 ஆண்டுகைள மனத ல் ைவத்து
ேநதாஜிய ன்

முழக்கத்துடன்

என அத்வானி த ட்டமிட்டார்.
என்பைத

காந்த ய டமிருந்து

க ளம்ப னர்.
ேநர்ைம,
sha,

Shucita,

அம்சங்கைள
ெபயரிடல்

ெடல்லி

சேலா

‘Swaraj to Suraj’
எடுத்துக்ெகாண்டு

சுராஜ் யாத்த ராவ ல் பாதுகாப்பு,
நல்லிணக்கம்
samarasta

and

ைவத்தனர்.
சுருக்கங்கைள

சுேதச
Swadeshi)
இப்படி

(Surakஎன

4

அரச யல்

பார்க்குமிடத்த ல்

சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய னரிடமிருந்து அவர்கள்
கற்றுக்ெகாண்டனரா என எனக்குத் ேதான்றும்.
யாத்த ைரைய இரு கட்டங்களாக மார்ச் 1996, ஏப்ரல்
1996களில் நடத்த னர்.
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11வது நாடாளுமன்ற ேதர்தலில் பாஜக 161
இடங்கைளப்

ெபற்று

எழுந்தது.

காங்க ரஸ்

ச ப எம் 32,

முதல்

ெபரிய

140,

கட்ச யாக

ஜனதாதளம்

46,

ச ப அய் 9 இடங்கைளப் ெபற்றன.

நரச ம்மராவ ற்கு மாற்று வாஜ்பாய் என மக்கள்
தீர்ப்ப ட்டுள்ளதாக பாஜக உற்சாகம் அைடந்தது.
வாஜ்பாய்

13

நாட்கள்

ேசாதைனயாக

தன்

ஆட்ச ைய நடத்த ெவளிேயற னார். ேதவெகளடா,
குஜ்ரால்

என

நடந்தன.
பாஜக
க மீ

United

மீண்டும்

Front

யாத்த ைர

அரங்ேகற்ற யது.

மும்பாய லிருந்து

ேசாதைனகள்

ேம

அரச யைல

இம்முைற
1997ல்

15000

துவங்க னர்.

‘ஸ்வர்ண யாத்த ைர’ என்றனர். 19 மாந லங்களில்
தங்கள்

அரச யல்

முழக்கங்கைள

எடுத்துச்

ெசன்றனர். political education and mobilisation என்றார்
அத்வானி.

காங்க ரச ன் 50 ஆண்டுகளுக்கான

குற்றப்பத்த ரிைகயாக்க னார்.
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நல்ராஜ்யமாக்கேவ யாத்த ைர என்றார்.
ஆகஸ்டில்

காந்த

ப ரிட்டிஷாேர

1942

ெவளிேயறு

முழக்கம் எங்கு தந்தாேரா அங்க ருந்து யாத்த ைர
என

ச ம்பாலிக்

ஆக்க னர்.

வ டுதைலய ன்

ெபான்வ ழா ேநரத்த ல் நாட்டில் honest introspection நடக்கட்டும் என வாஜ்பாய் கனல் மூட்டினார்.
பச ,

பயம்,

இலஞ்சத்த லிருந்து

வ டுபட

(From the bondage of bhookh ( hunger), bhay (fear),
bhrashtachar(
ஸ்வர்ண

corruption))

யாத்த ைர

கூட்டங்களில்

என்க ற

முழக்கத்துடன்

நடந்தது.

ஆங்காங்ேக

உறுத ெமாழி

ஏற்கப்பட்டது.

இலஞ்சம் வாங்கேவா ெகாடுக்கேவா மாட்ேடாம்
என்றனர்.

இந்த ய

வ டுதைல

ெபான்வ ழா

உறுத ெமாழியாக எங்கு நான் ேவைல பார்த்தாலும்
ேநர்ைமயாக, ஒழுக்கமாக, கடப்பாடு உணர்வுடன்
மக்களுக்கு பணியாற்றுேவன் என்றனர்.

எந்த

முடிவ லும் ெகாள்ைக, சாத என ப ரித்துப் பார்த்து
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எவரிடத்தும்
அவர்கள்

பாரபட்சம்

மூன்று

காட்டமாட்ேடன்

உறுத ெமாழிகைள

என

ெசல்லும்

வழிகளில் எடுத்துக்ெகாண்டனர்.
குஜ்ரால் அரசு கவ ழ்ந்த ந ைலய ல் 1998ல்
12வது

ேலாக்சபா

182ல்

ெவன்று

இந்த

ேதர்தல்

வந்தது.

வாஜ்பாய்

பாஜக

ப ரதமரானார்.

அரசாங்கமும்

நம்ப க்ைக

வாக்ெகடுப்பு

ேசாதைனக்குள்ளாக

1999ல்

மீண்டும்

ேதர்தல்
முடிவுகள்

வந்தது.
பாஜகவ ற்கு

ப ரதமரானார்.
பங்குவ ற்பைன,

நாடாளுமன்ற

சாதகமாக

வாஜ்பாய்

வாஜ்பாய் சர்க்கார் ெபாருளாதார

சீர்த ருத்தங்களில்
ஏைழ

13வது

கவனம்
மான்யங்கள்

எளியவர்களுக்கான

சமூக

ெசலுத்த யது.
குைறத்தல்,
த ட்டங்களில்

மட்டும் கவனம் ேபாதும் என முடிவு எடுத்தனர்.
தகவல் ெதாழில்நுட்ப வளர்ச்ச , வ வசாயத்த லும்
தனியார் ெபரு முதலீடுகைள வரேவற்பது என்ற
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ெகாள்ைககைள ைவத்தனர்.
வ வசாய

ெபாருட்களுக்கான

ஏற்றுமத

இறக்குமத தைடகைள அகற்றுதல், வங்க களில்
சீர்த ருத்தம்,

மின்சார

சட்டத்

த ருத்தம்,

‘பவர்

ெசக்டாருக்கு’ சலுைககள், ேதச ய ெநடுஞ்சாைல
கட்டைமப்ைப
சாைல,

ேமம்படுத்தல்-

ஏர்ேபார்ட்

தங்க

ெடலிகாம்

நாற்கர

கார்ப்பேரஷன்

ேபான்றவற்ைற ெசய்தனர். ெபன்சன் மாற்றத்ைத
தீவ ர ந கழ்ச்ச
ெபாருட்கள்

ந ரலாக்க னர்.

சட்டத்ைத

அத்த யாவச ய

மாற்ற னர்.

அரசு

ஊழியர்க்கு வ ஆர் எஸ் என்றனர்.
சுய உதவ க் குழுக்கள் ெநட் ஒர்க் என்பைத
வங்க யுடன்

இைணத்து

மிக

nance த ட்டம் ேசாத த்தனர்.
ஊரக

ஏைழ

குடும்பங்கள்

பரிவர்த்தைன
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ெகாணர்ந்தனர்.

நபார்ட் உதவ யுடன் வங்க கள்

1999-2004 வாஜ்பாய் காலத்த ல் 3900 ேகாடி கடன்
ெகாடுத்ததாக

அரசாங்கம்

ெதரிவ த்த ருந்தது.

வ வசாய இன்ஸ்யூரன்ஸ் என்பது UPA காலத்த ல்
வந்தாலும் அைத வ ரிவு படுத்த னர்.
வ வசாய கள்

இன்சூரன்ஸ்

6 ேகாடி

த ட்டத்த ன்

கீழ்

வந்தனர்.
தன் வழக்கமான ச த்தாந்த ப ரச்ைனகைள
சற்று

மூடிைவத்து

த ட்டங்களில்

ெபாருளாதார,

வாஜ்பாய்

ெபாதுவாக நடந்தது.

சமூக

அரசாங்கம்

ஆட்ச

ஒளிரும் இந்த யா என்க ற

முழக்கத்துடன் 2004 ேதர்தைலச் சந்த த்தது.
ேதர்தலில்

பாஜக

ேதால்வ யைடந்தது.
ஆதரவுடன்

138

இடங்கைளேய

2004

ெபற்று

காங்க ரஸ் இடதுசாரிகளின்

மன்ேமாகன்

அரசாங்கத்ைத

அைமத்தது. மக்கள் நலத்த ட்டங்களில் காங்க ரஸ்
கவனம் ெசலுத்த யது.
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சட்டம்,

மகாத்மா காந்த

உரிைம

ஊரக ேவைலவாய்ப்பு

ேபான்றைவ

ச றப்பானைவயாக

அைனவராலும் ஏற்கப்பட்டன.
2009 ேதர்தலிலும் காங்க ரஸ் மன்ேமாகன்ச ங்
ஆட்ச ேய ஏற்பட்டது.
வீழ்ந்தது.

பாஜக 116 இடங்களாக

ச ப எம் 16 இடங்கைளயும், ச ப அய்

4 இடங்கைளயும் ெபற்றன.
பகுத களிலும்,

ஆனால் இந்த ப்

ேமற்க ந்த யாவ லும் பாஜக தன்

ெசல்வாக்ைக ந ைலந றுத்த ய ருந்தது.
2007-2011 காலத்த ல் ஏற்பட்ட வகுப்புவாதக்
கலவரம்

பற்ற

நாடாளுமன்ற

பார்க்க ேநர்ந்தது.
கவரங்கள்

பத ல்

ஒன்ைற

2007ல் நாடு முழுதும் 761

நடந்த ருந்தால்

உய ர்

இழப்பு

99

ேபர்களும், ஏேதாெவாரு வைகய ல் பாத க்கப்பட்டு
வாழ்க்ைக இழந்ேதார் 2300 ஆகவும் இருந்தனர்.
இத ல்

ம.ப

உச்சமாக
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மகராஷ்ட்ரா, உப என இருந்தன. 2011ல் பார்த்தால்
கலவரம் 580 ஆக சற்று மட்டுப்பட்டது.

உய ர்

இழப்பு 91 ஆகவும் பாத ப்புக்குள்ளானவர் 1900
ஆகவும் இருந்தனர்.

ஆட்ச ய ல் இருந்தாலும்

இல்லாவ ட்டாலும் கலவரங்களின் மூலம் அரச யல்
கவனம் என்பைத வகுப்புவாத சக்த கள் குற யாக
இருப்பைதக் காணலாம்.
ேமாடி அவர்கள் ஆட்ச க்கு வந்த 2014 லிருந்து
2017

வைர

க ைடக்கப்ெபற்ற

தகவல்களும்

இைதேய உறுத ெசய்க ன்றன. 2014ல் கலவரம் 644
ஆக உயர்ந்தது. சாவு 95, பாத ப்பு 1921என்றால் இதுேவ 2017ல் கலவரம் 822, சாவு 111, பாத ப்பு 2384
என உயர்ந்தைதக் காண்க ேறாம்.
பஜ்ரங்க்தல் ேபான்ற அைமப்புகளில் ேமாடி
ெபரும்

வீரராக

தைலவராக

–

இந்த யாவ ற்கு

புகழப்பட்டுவந்தார்.
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எஸ்

தனது

ப ரதமர்

அைமப்புகளின்
சாய்ந்துள்ளது

ேதர்வ ல்

ெசல்வாக்கு
என்பைத

பல

உறுப்பு

எவர்

பக்கம்

சீர்தூக்க

பார்த்து

அத்வானிையவ ட , ராஜ்நாத் ச ங், கட்கரிையவ ட
ேமாடி என்ற முடிவ ற்கு வந்தது. பாஜக இதற்கான
அற குற கைள 2013ேலேய அத்வானி குமுறைலயும்
மீற

காட்டத்துவங்க யது.

பாரளுமன்ற

ேபார்டிற்கு ேமாடிையக் ெகாணர்ந்தது.

ேதர்தல்

பரப்புைரய ன் தைலைமைய ேமாடிய டம் நல்க யது.
அத்வானி அைனத்த லிருந்தும் வ லக வ டுவதாக
அற வ த்தார்.

ேவறுபாடுகள் ெவளிேய அத கம்

ெதரியாமல் கட்ச யும் ஆர் எஸ் எஸ் தைலைமயும்
ஒட்டுேவைலகைளச் ெசய்தன.
ேமாடிய ன்
வீச்சாக
and

ேதர்தல்

ெசன்றது.

Orchestra

க ற ஸ்ேடாப

Modi

conductor
ஜாப்ரிேல
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ெதரிவ த்தனர். வளர்ச்ச க்கான மனிதன் ‘வ காஷ்
புருஷ்’-

ேவைலவாய்ப்புகள்,

கருப்பு

பணம்

ெகாணர்தல், குஜ்ராத் மாடல், இனி காங்க ரஸ்
எனும் இலஞ்சம் பீடித்த குடும்ப ஆட்ச
கூடாது,

அைனவருக்குமான வளர்ச்ச

முைற
ேபான்ற

கவர்ச்ச கரமான முழக்கங்களுடன் நாடு சுற்ற னார்
ேமாடி.
Rurban ேபான்ற வார்த்ைத ச த்துக்கள் நடந்தன.
அதாவது க ராமத்த ல் நகர வாய்ப்புகள் என்க ற
வாயளப்பு நடந்தது.

டிசம்பர் 22, 2013ல் ேமாடி

பம்பாய ல் குவ ட் இந்த யா ேபசப்பட்ட இடத்த ல்
ந ன்றுெகாண்டு மகாத்மா அன்று ெசான்னைத
சுட்டிக்காட்டி இன்று அது காங்க ரஸ் rejection என
மாற்றுங்கள் என்றார்.
நான்

வாக்கு

ேகட்பது

எந்த

தைலவருக்குமல்ல-

பாஜகவ ற்கான
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இந்த யாவ ற்கான

வாக்கு

வாச த்தார் ேமாடி.

நான் எப்ேபாதும் மக்கள்

மன்றத்த ற்கு

என

தைலவணங்க

ந ற்ேபன்

உறுத ெமாழிையயும் அவர் தந்தார்.
‘mr

golden

spoon’

மகுடி

எனக்

என்ற

ராகுைல

க ண்டலடித்தார்.

வரலாற்று பழிைய கத்த வாள் முைனய ல் ேமாடி
ெசய்யமாட்டார்.
ெசய்தனர்.

வரலாற்ற ல் முஸ்லீம்கள் அப்படி

மக்கள் ெசய்யேவண்டியெதல்லாம்

சரியான பட்டைன வாக்கு எந்த ரத்த ல் அழுத்த
ேவண்டியதுதான் என அமித்ஷா உைரயாற்ற னார்.
1971ல்

இந்த ரா

உைரயாற்ற னார்

252

என்றால்

ேபரணிகளில்
ேமாடி

2014

ேதர்தலுக்காக 475 ேபரணிகளில் உைரயாற்ற னார்.
ஏறத்தாழ 1.85 லட்சம் ைமல் பயணித்த ருப்பார்
என

கட்ச

வட்டாரம்

ெதரிவ த்தது.

அவர்

ேபசுவைத ெபரும் புரஜக்டர்களில் ஆங்காங்ேக
ெகாண்டு

ெசன்றனர்.
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அமானுஷ்ய சக்த ய ருப்பதான ‘ப ல்டப்’ ெபரிதாக
ெசய்யப்பட்டிருந்தது.

வ ளம்பரங்களுக்கான

‘புெராபஷனல்ஸ்’ இருந்தனர். அவரது உைட நைட
பாவம் எல்லாம் ஒத்த ைக பார்க்கப்பட்டடு ெபரும்
நாயகன் அந்தஸ்து உருவாக்கப்பட்டது.

உப ய ல்

மட்டும் 200 ேவன்களில் 19000 க ராமங்களுக்கு
‘நேமாரதம்’ ெசன்றன.

அங்கு ேமாடி ேபசுவது

ேபான்ற வீடிேயாக்கள் பரப்பப்பட்டன. chai pe Charcha - ேதநீர் உைரயாடல் என சாதாரண மக்களுடன்
ேமாடி ேபசுவது என்ற ஏற்பாடுகள் நடந்தன. 4000
டீக்கைடகள் இதற்கு மய்யமாய ன.
ேகாவ ந்தசார்யா

எனும்

புகழ்வாய்ந்த

ஆர்

எஸ் எஸ் வலது ச ந்தைனயாளர் ேமாடி ேதர்ந்த
அரச யல் மார்க்ெகட்டாளர் என்றார். அரச யலுக்கு
அத காரம் – அத காரம் ெபற ேதர்தல் - ேதர்தல்
என்றால்

ப ம்ப

சண்ைடகள்-

எனேவ

அைதச்

சுற்ற வர ேமாடி அற ந்துெகாண்டுள்ளார் என்றார்
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ேகாவ ந்தாசார்யா.
ேமாடிய ன் ேதர்தல் ப ரச்சாரம் presidential type modeல் அைமந்தது. மன்ேமாகன் ச ங்க ன் accidental Prime Ministerக்கான எத ர் ெசால்லாடைல ேமாடி
ைவத்தார், ‘அச்சா த ன்’ என்பதுடன் மஸ்பூட் ேநதாவலிைமயான தைலவர் என்பைத ைவத்தார்.
ப ரசாந்த் க ேஷார் ேபான்ற த றைமவாய்ந்த
‘ஐடி’

ந புணத்துவம்

ெதாழிைல
ெசய்தனர்.
க ேஷார்

ெபருக்க

ெகாண்ேடார்
ேமாடிக்கான

தங்களின்
ேவைலைய

‘Modi for PM Mission 272’ என்பைத

அவரது

குழாமுடன்

இலக்காக்க னார்.

‘Abki bar Modi sarkar- this time Modi Govt’ என்பது
எங்கும் ேகட்க ைவக்கப்பட்டன.
1952 முதல் ேதர்தலின் ேபாது ேதச ய கட்ச கள்
அந்தஸ்த ல் 14 கட்ச களும், மாந ல கட்ச களாக
60ம் ேசர்த்து 74 கட்ச கள் இருந்தன. 2014ல் ேதச ய
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கட்ச கள் 6 ஆகவும், மாந ல கட்ச கள் 39 ஆகவும்
ஆக 45 கட்ச கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ந ைலய ல்
இருந்தன. வழக்கமான காங்க ரஸ், பாஜக, ச ப அய்,
ச ப எம் தவ ர என்ச ப , பகுஜன் சமாஜ் ஆக யைவ
ேதச ய அந்தஸ்த ல் இருந்தன.
2014 ேதர்தலில் மிஷன் 272ல் பாஜக ெவற்ற
ெபற்றது. பாஜக 282 ( வாக்கு சதம் 31 %), காங்க ரஸ்
44 (19.3%), ச ப அய் 1 (0.8 %) , ச ப எம் 9 (3.2%),
என்ச ப

6 ெபற்றன.

ெபற்றது.

அண்ணாத முக 37ைய

ச வேசனா 18, ெதலுங்கு ேதசம் 16

ப டித்தன. த ரிணமுல் 34 இடங்கைளப்ப டித்தது.
2014
ேதர்தல்

ேதர்தலுக்கு
முகத்துடன்தான்

காட்ச யளித்தனர்.

ப ன்னர்
ேமாடியும்

எப்ேபாதும்
பாஜகவும்

ேயாேகந்த ர யாதவ் மிகச்

சரியாக குற ப்ப ட்டார்- always ready party என்ற
உணர்ைவ

பாஜக
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2019லும் மஸ்குலர், முஸ்லீம் எத ர் ெபரும்பான்ைம
உைரயாடல்,
தன்ைன

மத்த யதரவர்க்கம்,
ெமாைபலாக

எப்ேபாதும்

ைவத்துக்ெகாள்தல்,

ேதச யம், வலுவான உறுத யான தைலவர் எனக்
காட்டுதல்,

சமூக

வைலதளங்கைள

மீடியாைவ

கட்டுக்குள் ெகாணர்தல், ஏைழகளுக்கான நலன்
என்க ற

உைரயாடல்

ேபான்றவற்ைற

அவர்

வ டாமல் ெசய்தார்.
அமித்ஷா

பாஜக

ேதர்தல்

ெமஷ ன்

என

கருதப்படலானார். ABM- Association of Billion Minds
என்ற வாயளப்பும் நடந்தது. ேஜாடி நம்பர் 1 என்று
ேமாடி ஷா இைண பார்க்கப்படலானது. மீடியா புகழ்
இந்த யா டுேட சர்ேதசாய் தனது கணக்ெகான்ற ல்
2019

ேதர்தல்

ெசலவு

27000

ேகாடி

என்றால்

இத ல் 45 சதம் பாஜக ெசலவு ெசய்த ருக்கலாம்
என்றார். உண்ைமய ல் எவ்வளவு ேகாடிகள் வாரி
இைரக்கப்பட்டன என எவராலும் ஊக க்க முடியாத
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அளவு பணம் ேதர்தலில் பங்காற்ற யது.

இந்த ய

ஜனநாயகம் ேதர்தல் மூலம் ெவளிப்படுக றது என்ற
உண்ைமயுடன் ேதர்தல் என்றால் க ைரம்-பணம்
என்பைதயும் ேசர்த்ேத பார்க்க ேவண்டியுள்ளது.
தங்கள் த ட்டங்களால் 22 ேகாடி குடும்பங்கள் பயன்
அைடந்த உரிைம ேகாரலுடன் 2019 ேதர்தலுக்கு
பாஜக ெசன்றது.
2014ல்

பாஜக

17.1

ேகாடி

வாக்குகைள

ந ரப்ப க்ெகாண்டால் 2019ல் அதனால் 22.6 ேகாடி
வாக்குகைள எட்ட முடிந்துள்ளது. 5 ஆண்டுகளில்
5.5

ேகாடி

வாக்குகைள

கூட்ட

முடிந்துள்ளைத

கவனிக்காமல் கடந்து ேபாகமுடியாது. மன்ேமாகன்
ச ங்

காலத்த ல்

27

ேகாடி

இந்த யர்கள்

வறுைமக்ேகாட்டுக்கு ேமேல உயர்த்தப்பட்டார்கள்
என்பைத

அய்நா

அற க்ைகேய

ஏற்ற ருந்தது.

ஆனாலும் காங்க ரசால் 2014, 2019ல் மீளமுடியாமல்
ேபானது.
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2019ன்
மட்டுேம

ேபாது

ெமாத்த

புத ய

வாக்காளர்

வாக்காளர்களில்

பகுத

10

சதம்

இருந்தனர். 2014ல் எடுக்கப்பட்ட சர்ேவய ல் புத ய
வாக்காளர்களில் 43 சதம் ேமாடி என்றால், 2019ல்
எடுக்கப்பட்டத ல் 51 சதம் ேமாடி எனச் ெசான்னது
வ யப்ைப ஏற்படுத்த யது.

இைளஞர் ராகுலால்

இைத ெசய்யமுடியாமல் 70 வயதான ேமாடியால்
எப்படி ஈர்க்க முடிந்தது என்ற ேகள்வ

ேதர்தல்

ஆய்வாளர்களிடம் ஆச்சர்யத்ைத ஏற்படுத்த யது.
சர்ஜிகல்
ைகயாளத்

ஸ்டிைரக்-

பாக ஸ்தாைன

ெதரிந்தவர்

உறுத யாக

என்பதும்

ேமாடிக்கு

இடங்கைளப்

ெபற்றது.

ெபரிதும் உதவ யது.
2019ல்

பாஜக

303

2014ையவ ட 21 இடங்கள் கூடிய ருந்தது. 37.36 சத
வாக்குகைளப் ெபற்றது. காங்க ரஸ் 52 இடங்கைள
மட்டுேம ெபற்றது.

8 இடங்கள் அதற்கு கூடின..

வாக்கு சதம் எனப்பார்த்தால் 19.49 காங்க ரஸ்
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ெபற்றது. க ராமப்புற வாக்குகளில் பாஜக 38 சதம்
ெபற்றால் காங்க ரசால் 18 சதேம ெபற முடிந்தது.
நகர்ப்புறத்த ல்
காங்க ரஸ்

6

காண்க ேறாம்.

பாஜக
சதம்

42

சதம்

மட்டுேம

எஸ்ச

ெபற்றால்

ெபற்றைதக்

எஸ்டி ெதாகுத களிலும்

பாஜக 35 %, 42.6 % வாங்க னால் காங்க ரஸ் 16.7 %,
28.7 % வாங்க யது. ெபாது ெதாகுத களில் பாஜக
37 சதம் ெபற்றால் காங்க ரஸ் 19 சதம் ெபற்றது.
முஸ்லீம்கள் அத கம் வாழக்கூடிய பகுத களிலும்
பாஜக வாக்கு சதம் காங்க ரைச வ டக்கூடுதலாக
இருந்தது. காங்க ரஸ் 19 சதம் என்றால் பாஜக 37
சதம் ெபற்றைதக் காணலாம்.
ேநரு தனது ஆட்ச ைய 398, 403, 394 எம்ப க்கள்
ெசல்வாக்குடன் நடத்த னார் என்றால், சாஸ்த ரிக்கு
ேநருவ ன் 394 இருந்தது. இந்த ராவ ன் ஆட்ச ய ல்
303, 372, 377 என எம்ப க்கள் ெசல்வாக்கு இருந்தது.
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ெமாரார்ஜிக்கு 302, ராஜிவ்காந்த க்கு 426, வ ப
ச ங்

142

எம்ப க்களுடன்,

நரச ம்மராவ்

252,

ேதவெகளடாவ ற்கு 46, குஜ்ராேலா 36 எம்ப க்கள்
உடன் ஆட்ச ய ல் இருந்தனர்.
எம்ப க்களுடன் ஆட்ச

வாஜ்பாய் 183, 189

புரிந்தார்.

மன்ேமாகன்

அவர்களுக்கு 159, 211 க ைடத்தால், ேமாடிக்கு 282 ,
303 க ைடத்தது.
இந்த புள்ளி வ வரங்கள் எவருக்கும் ேசார்ைவத்
தர ேவண்டியத ல்ைல. பாஜக ேதாற்கடிக்கமுடியாத
சக்த என்க ற ேசார்வ ற்காகவும் அல்ல.

இன்றும்

இவ்வளவு வீழ்ச்ச ய லும் 10 ேகாடி வாக்குகைள
ேதச அளவ ல் த ரட்டக்குடிய சக்த காங்க ரச ற்கு
மட்டுேம

இருக்க றது.

அைவ

ெவற்ற த்

ெதாகுத களாக மாறேவண்டுெமனில் காங்க ரஸ்
தனது ேதாழைமைய எப்படி பாஜகைவ வீழத்தும்
சக்த களிடம் படரவ டேவண்டும் என்க ற ேகள்வ ஆய்வு முக்க யமானது.
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பரந்த வாக்குவங்க ைய இன்றும் ெகாண்டிருக்கும்
காங்க ரைச

முன்

ந றுத்தாமல்

பாஜக

என்ற ேகள்வ யும் முக்க யமானது.

வீழுமா

எத ர்கட்ச கள்

‘வ யூகமும்’ ‘வ ஸ்டமும்’ அைமவைதப் ெபாறுத்ேத
2024 ேதர்தல் முடிவுகள் அைமயலாம்.
II பாஜக அைமப்பு வ த கள்
பாஜக தனது அைமப்பு வ த களில் முகப்புைர
என ஏதும் எழுத க்ெகாள்ளவ ல்ைல.
2ல்

ேநாக்கம்

இந்த யாைவ

என

எழுத க்ெகாண்டுள்ளது.

வலிைமயான

மாற்ற ட உறுத

ஷரத்து

ஏற்க றது.

வளமான

நாடாக

நாடு தனது நவீன,

முற்ேபாக்கான

வ ழிப்பைடந்த

பார்ைவத்

தீர்க்கத்ைதயும்,

அேதேநரத்த ல்

பண்ைடய

கலாச்சார

வ ழுமியங்களில்

ெகாண்டு

உலக ல்

ந ைலநாட்ட

முயற்ச க்க றது
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நம்ப க்ைக ெகாள்க றது.
கட்ச

ஜனநாயக

ைவக்க றது.

அரச ல்

நம்ப க்ைக

சாத , மதம், பால், ெகாள்ைக என

ேவறுபடுத்தாமல்

அைனத்து

குடிமக்களுக்கும்

அரச யல்,

சமூக,

ெபாருளாதார

வாய்ப்பு,

நம்ப க்ைக

மற்றும்

ந யாயம்,

சம

கருத்த ற்கான

சுதந்த ரம் என்பதற்கு உறுத யளிக்க றது.

கட்ச

இந்த ய அரசைமப்பு மீது உண்ைமயான வ சுவாசம்
பற்று ைவத்து சட்டப்படியான வைகய ல் ேசாசலிசம்,
மதசார்ப ன்ைம,
இந்த யாவ ன்

ஜனநாயகம்

உருவாக்க ட,

இைறயாண்ைம,

ஒற்றுைம

ஒருைமப்பாட்ைட உயர்த்த ப்ப டிக்கும்.
ஷரத்து 4ல் ேதச ய ஒருைமப்பாடு, ேதச யம்,
ஜனநாயகம்,

காந்த யன்

ெசக்யூலரிசம்

அதாவது

ேசாசலிசம்,

பாச டிவ்

சர்வ

சமபாவ

தர்ம

என்பைத உறுத ப்பாடாக ெகாண்டுள்ளது.
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ேசாசலிசம்

என்க ற

பயன்படுத்துவைதக்

பதத்ைத

பாஜக

காணலாம்.

ஷரத்து

மூன்ற ல் அதன் தத்துவம் Integral humanism எனச்
ெசால்க றது. ஆனால் அது ெபாதுவாக காப டலிசம்ேசாசலிசத்த ற்கான

மாற்றாகேவ

அது

அங்கு

ெசால்லித்தரப்படும்.
ஷரத்து

9

உறுப்ப னர்

பற்ற ப்

ேபசுக றது.

வழக்கம்ேபால 18 வயதானவர் உறுப்ப னராகலாம்.
ெபாதுவாக உறுப்ப னர் காலம் (term) 6 ஆண்டுகள்
என ைவத்துள்ளனர். அதாவது ஆயுள் உறுப்ப னர்
என எவரும் முடியாது.
உறுப்ப னர்

சந்தாவ ல்

மண்டல்

50

சதம்,

மாவட்டம் 25 சதம், மாந லம் 15 சதம், ேதச மய்யம்
10 சதம் என ப ரித்துக்ெகாள்க ன்றனர்.

மாவட்ட

ெசயற்குழு ஏற்றுக்ெகாண்ட மண்டல் வாரியான
உறுப்ப னர் ரிஜிஸ்டர் இருக்கேவண்டும்.
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தவ ர

ஷரத்து

12ல்

‘active

member’

தீவ ர

உறுப்ப னர் என தனியாக ைவத்துள்ளனர். மூன்று
வருடங்கள்

முடிந்தவர்

இவர்கள்தான்
இவர்கள்தான்
தீவ ர

இதற்கு

தகுத யாவர்.

ேபாராட்டங்களில்

பங்ேகற்பர்.

ேதர்தல்களில்

உறுப்ப னர்களின்

கமிட்டியால்

மாந ல

,

பங்ேகற்கமுடியும்.
பட்டியல்

ேதச ய

மாவட்ட

மய்யத்த ற்கு

அனுப்பப்படும்.
ஷரத்து 12 ஏ ச ற ய ெபரிய ேகடகரிகள் பற்ற ப்
ேபசுக றது.

மூன்று ேகடகரிகளாக மாந லங்கள்

அைமயும். 5 நாடாளுமன்ற உறுப்ப னர்க்கு கீழ், 5-20
என்பைவ, 21லிருந்து அதற்கு ேமல் என்பைவ என
ப ரித்துப் பார்க்க ன்றனர்.
ஷரத்து 13 ேலாகல் கமிட்டி பற்ற ேபசுக றது.
1000 மக்கள் இருந்து 25 உறுப்ப னர் ேசர்ந்தால்
அங்கு ேலாகல் கமிட்டி.
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இருந்தால் ேலாகல் கமிட்டி அைமக்கலாம்.
ேகடகரிகளில்
25-49,

ேலாகல்

50-149,150-299,

கமிட்டிகள்

இருக்கும்.

300க்கு ேமல்.

ெபாறுப்பாளர்களில்

ஒரு

4

கமிட்டி

ெபண்ணாவது

கண்டிப்பாக இருக்கேவண்டும்.
ஷரத்து 14 மண்டல் கமிட்டி. இத ல் 3 ெபண்கள்
இருக்கேவண்டும். இருவர் எஸ்ச , எஸ்டி ய லிருந்து
இருக்கேவண்டும்.
ெபாருந்தும்.

இது மாவட்ட கமிட்டிக்கும்

அைமப்புவ த களிேலேய

தலித்

ப ரத ந த த்துவம் என ைவத்துள்ளனர்.
ஷரத்து
ெசால்க றது.
இடம்

16மாந ல

கவுன்ச ல்

பற்ற ச்

இத ல் பல தரப்ப னர் வருவதற்கு

ெகாடுப்பதுேபால்

அைமத்துள்ளனர்.

எம் எல் ஏக்களில் 10 சதமாவது- 10 ேபராவது
வரேவண்டும். 10க்கு குைறெவனில் அைனவரும்
மாந லகவுன்ச லில்
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ேதர்ந்து

எடுத்து

10 சதம்.

அனுப்புேவார்,

எம்ப க்களில்

அதாவது 3 ேபராவது- மூன்றுக்கு

குைறெவனில்

அைனவரும்

இருப்பர்.

மாந லத்த லிருந்து

ேதச யக்கவுன்ச லில்

இடம்

ெபற்றுள்ளவர் மாந ல கவுன்ச லில்� முன்னாள்
மாந லத்

தைலவர்கள்

கவுன்ச லில்,

முனிச பல்,

அைனவரும்
மாவட்ட

மாந ல

பஞ்சாயத்து

ேபான்ற தைலவர்கள், மாவட்ட தைலவர்- ெபாதுச்
ெசயலர்கள் என மாந லகவுன்ச ைல வ ரிவான
ஒன்றாக ைவத்துக்ெகாண்டுள்ளனர்.
ஷரத்து 17 மாந ல ெசயற்குழு எண்ணிக்ைக
50-

70

வைர

இருக்கலாம்

என்க றது.

எண்ணிக்ைகய ல் ெபண்கள் எஸ்ச எஸ்டி 10-16
வைர இருக்கேவண்டும்.
ஷரத்து 18 ேதச ய கவுன்ச ல் பற்ற ப் ேபசுக றது.
எம்ப க்களில்

10
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தைலவர்கள்,

மாந ல தைலவர்கள்,

ேலாக்சபா-

ராஜ்யசபா லீடர்கள், ேதச ய தைலவர் ந யமனத்த ல்
40 ேபர் வைர, ப ற ெதாடர்புைடய இயக்கங்களின்
அைனத்த ந்த ய

தைலவர்கள்

ஆக ேயார்

இடம்

ெபறத்தக்கவைகய ல் ைவத்துள்ளனர்.
ஷரத்து

21

படி

தைலவர்

ெபாறுப்ப ல்

3

ஆண்டுகள் இருக்கலாம்.
ப ளினரி, ஸ்ெபஷல் ெசசன்ஸ் பற்ற வ த கள்
உள்ளன.

பாராளுமன்ற ேபார்டு வ த யுள்ளது.

கட்ச ேதர்தல்கள் ெதாடர்பாக மத்த ய ெசயற்குழு
central Election Committee ஒன்ைற அைமக்க ன்றது.
அேதேபால் மாந லத்த லும் ேதர்தல் கமிட்டி உண்டு.
ஷரத்து 25 படி 5 ேபர் ந த கமிட்டிய ல் இருப்பர்.
அத ல் ஒருவர் ெபாருளராக இருப்பார்.
உறுப்ப னராக
எடுக்கேவண்டும்.
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ஒருைமப்பாடு, ஜனநாயகம், காந்த யன் ேசாசலிசம்,
பாச டிவ் ெசக்யூலரிசம், ெநற
படி

நடப்ேபன்

என்க ற

என்றும்-

கருத்து

சார்ந்த அரச யல்

‘மதம்

சார்ந்த

ஏற்ப ல்ைல,

அனுசரிக்கமாட்ேடன்,

ேதசம்’

தீண்டாைம

அைமத யான

வழிய ல்

கடைமயாற்றுேவன், ேவறு கட்ச ய ல் உறுப்ப னர்
இல்ைல ேபான்றைவ உறுத ெமாழி வாசகங்களாக
ேபாடப்பட்டுள்ளது.
1951

அக்ேடாபர்

ப றக்கும்ேபாது
என்றனர்.
பக ர்வு-

21ல்

‘பாரத ய

மும்முைன

உற்பத்த
நுகர்தல்

ஜனசங்கம்’

அணுகுமுைறகள்

ெபருக்கம்- சமைதயான

கட்டுப்பாடு.

தாங்களும்

உழுபவனுக்ேக ந லம் என்றுதான் ெசால்க ேறாம்
என்றனர்.

தரித்த ரர்களின்

அவர்களின்

மக ழ்ச்ச

ெபாருளாதார

வழிபாடு-

ஜனசங்கமும்
www.Kaniyam.com

தங்கைள
362

முன்ேனற்றம்

என்பேத

தங்களின்

நாரயணன்
centrist

என்றனர்.

party

என
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அைழத்துக்ெகாண்டனர்.
எனக்

தங்கைள முற்ேபாக்கு

கருத க்ெகாள்பவர்கள்தான்

ஜனசங்ைக

ப ற்ேபாக்கு கட்ச என முத்த ைர குத்துவதாகவும்
ெதரிவ த்தனர்.
1972ல்

த ருத்தப்பட்ட

ஜனசங்கத்த ன்
முடிந்தது.

அைமப்பு
அத ல்

பத ப்ப ற்குரிய
வ த கைள

உள்ள

சல

பார்க்க

குற ப்ப ட்ட

ஷரத்துக்கள் இங்கு ெசால்லப்பட்டுள்ளன.
இன்று பாஜக அைமப்புவ த களில் ஷரத்து 2ல்
உள்ள ேநாக்கம் எனும் பகுத
வ த ய ல்

ஷரத்து

3ல்

அன்று ஜனசங்க

உள்ளது.

ஜனசங்கம்

அந்த ஷரத்த ல் இந்த யாைவ அரச யல்,
ெபாருளாதார
என்பது

இலக்கு

இைத

‘பாரத ய

ஜனநாயகமாக
எனக்
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ஒவ்ெவாருவருக்கும் சம வாய்ப்பும் சுதந்த ரமும்
இருக்கும் என்றனர்.
இந்த யாைவ
சக்த ெகாண்ட,
நவீன,

வளமான,
த ரட்டப்பட்ட,

வ ழிப்புடன்

மாற்றுதல்-

முற்ேபாக்கான,

கூடிய

தாக்குதல்

வலுவான
ஜனநாயகமாக

எண்ணம்

ெகாண்ட

நாடுகளிலிருந்து தற்காத்துக்ெகாண்டு உலக ன்
அைமத

தைழக்கச் ெசய்ய தன் பங்ைக நாடு

ெசலுத்தும்
இதன்

வைகய ல்

சாரத்ைத

கட்டைமப்பது.

பாஜக

எடுத்துக்ெகாண்டிருக்கும்.

ஆனால் Bharathiya sanskriti and Maryada என்பைத
அது

எழுத க்ெகாள்ளவ ல்ைல

என்பைதக்

காண்க ேறாம்.
பாஜக
ஜனசங்கம்

தனது
ெசய்த

அைமப்புக்
ேலாகல்

கட்ைட
கமிட்டி,

அன்று
மண்டல்,

மாவட்டம், ப ரேதசம் (மாந லம்), அைனத்த ந்த ய
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ெபாது கவுன்ச ல் என்ேற எடுத்துக்ெகாண்டுள்ளது.
இன்று பாஜக ேதச ய கவுன்ச ல் எனச் ெசால்க றது.
உறுப்ப னர்

தகுத

ஜனசங்கத்த லும்

18 என்ேற இருந்தது.
உள்ளதுேபால்

வயது

இப்ேபாது பாஜகவ ல்

உறுப்ப னர்

கால

எல்ைல

6

ஆண்டுகள் ேபால ஜனசங்கத்த ல் ஏதுமில்ைல.
அவர் வ லகும்வைர- நீக்கப்படும்வைர இருக்கலாம்
என்ேற அன்று இருந்தது.
அப்ேபாது

தீவ ர

ஷரத்த ல்ைல.

உறுப்ப னர்

எனும்

ஆனால் 11 உறுப்ப னர்கைள

எவர் ேசர்க்க றாேரா அவர் தீவ ர உறுப்ப னராக
கருதப்பட்டு
ெபறுவதாக
உறுப்ப னர்

கட்ச

ேதர்தல்களில்

ந ற்க

ெசால்லப்பட்டிருந்தது.
ஆக

ேவண்டுெமனில்

தகுத
தீவ ர

பாஜகவ ல்

மூன்று ஆண்டுகள் இருந்தால்தான் என இப்ேபாது
வ த ைவத்துள்ளனர்.
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அப்ேபாேத

ஜனசங்க

அைமப்பு

கமிட்டிகளில்

ெபண்களுக்கு

எண்ணிக்ைக

அைமப்பு

இடம்

எஸ்ச

கமிட்டிகளில்

என

வ த களின்படி

தரப்பட்டுள்ளைத பார்க்க முடிந்தது.
அவர்கள்

வ த ய ல்

அேதேபால

எஸ்டி

பகுத ய னர்க்கும்

என

எண்ணிக்ைகைய

இடம்

ெதரிவ த்த ருந்தனர். அந்த வ த தைன இப்ேபாது
பாஜக

அப்படிேய

எடுத்து

தனது

வ த களாக

ைவத்துக்ெகாண்டுள்ளது. 1951 முதேல ெபண்கள்,
தலித்

ஒதுக்கீடு

என்பைத

ைவத்துக்ெகாண்டுள்ளனர்

அைமப்புகளில்

என்பைத

அவர்கள்

ஜனசங்கத்த ன்

அைமப்பு

வ த களில் காணமுடிக றது.
மிக

முக்க யமாக

வ த களின்

ப ரசுரத்த ல்

பார்க்கேவண்டிய

ஒன்று தனியாக அவர்கள் ெகாடுத்துள்ள Aims
and

Objectives

in

Brief

பகுத யாகும்.

அத ல்

அவர்கள் establishment of Unitary government and
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decentralisation

of

political

and

எனச் ெசால்லிய ருப்பர்.
வ த களில்
அைத

economic

power

இைத பாஜக தனது

இன்று

எழுத க்ெகாள்ளவ ல்ைல.

மனதளவ ல்

வ ரும்ப

ெசயல்படுத்த

வ ைழவுெகாண்டதாக இருப்பைதக் காண்க ேறாம்.
அேதேபால் அகண்ட பாரதம் என ஜனசங்கத்த னர்
அன்று

அைமப்பு

முழுைமயான

வ த ய ல்

காஷ்மீர்

ெசால்லியுள்ளனர்.

இைணப்பு

என்றும்

ேபசப்பட்டிருக்கும்.
அடிப்பைட

உரிைமகளுக்கு

உத்தரவாதம்.

இராணுவத்ைத நவீனமாக்குதல்,

உழுபவனுக்கு

ந லம்

ெதாழில்கைள

உரிைம,

அடிப்பைட

ேதச யமயமாக்குதல்,

ெபாருளாதாரத்த ல்

ஏகேபாகம் தடுத்தல், ந ர்வாகத்த ல் ெதாழிலாளர்
பங்ேகற்பு,
இலஞ்சம்
இலவச

பசு பாதுகாப்பு,
ஒழிப்பு,

கல்வ ,
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வசத ,

நீத த்துைறய ல்

சீர்த ருத்தங்கள்,

இந்த யத்தன்ைமேகற்ற

ஹ ந்த ,

வட்டார ெமாழிகைள

அலுவல் ெமாழியாக மாந லங்களில் ஆக்குதல்.
இத ல்

ஆங்க லம்

என்பது

இருப்பைதக் காணலாம்.
பகுத ய ல்

தனது

ேபசப்படாமல்

ஜனசங்கம் இந்தப்

இலக்குகைள

ெதரிவாக

அற வ த்த ருக்கும்.
பாஜக

உறுத ெமாழி

எனும்

ைவத்துக்ெகாண்டுள்ளது.
ச த்தாந்தம்

என்பதுடன்

பகுத ைய

அத ல்
ேதச ய

தனது

ஒருைமப்பாடு,

காந்த யன் ேசாசலிசம், பாச ட்டிவ் ெசக்யூலரிசம்
ேபான்றவற்ைற இைணத்துக்ெகாண்டிருப்பைதக்
காணலாம்.
பாஜக

இந்த யாவ ல்

அதற்ேகற்பட்ட

ஜனசங்க

காலத்த லிருந்து

அனுபவங்கைள
சல

அம்சங்களில்
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எழுத்து வடிவ ல் காட்டியுள்ளது.
repair என ஊக க்கலாம்.
சல

உளவ யலில்

இந்த யமக்கள்-

இைத political

அேதேநரத்த ல் தனது

படிந்துள்ள
சமூகத்த ன்

அடிப்பைடகைள
மீது

படரவ ட

முயற்ச க்காமல் இல்ைல. அவற்ற ல் ச ல ஜனசங்க
கால கனவுகளாகவும் இருப்பைதக் காண்க ேறாம்.
4-7-2022
ஆதாரங்கள் Evolution of BJP
How Modi won by Sardesai
Election Commission Results
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14. ெஹகல் சிந்தைனயில்
இந்தியா
Hegel’s India A Reinterpretation with Texts by
Aakash Singh Rathore and Rimina Mohapatra என்க ற
ஆக்கம் 2017 ல் வந்து தற்ேபாது 5 ஆண்டுகள்
முடிந்துவ ட்டன.

OUP

ெஹகலின்

ச ந்தைனக்

ெபருமளவு

இடம்

ந றுவும்

புத்தகமாக

மேகாபாத்ராவும்
ெஹகலின்
ஆய ரம்

ெவளிய ட்டுள்ளனர்.
கூடத்த ல்

ெபற்றுள்ளது
ஆகாஷ்ரேதாரும்,

எழுத யுள்ளனர்.

இந்த ய

இந்த யா
என்பைத
ரிமீனா
அவர்கள்

ச ந்தைனகைள

வார்த்ைதகளில்

80

முதல்முைறயாக

ெகாணர்ந்துள்ளதான தகவைலத் தருக ன்றனர்.
இந்த ய சாத கள் குற த்து ெபரும் வ மர்சகராக
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ெஹகல் இருந்துள்ளார்.
ச ந்தைனகள்
அவரது

ச ல காலம் இந்த ய

அவைர

ஆட்டிப்பைடத்துள்ளன.

முழுமுதலானது

என்க ற

‘அப்சல்யூட்’

ஒருவைக ப ரம்மனா என்க ற ேகள்வ ையயும் அவர்
வ னவ க்ெகாண்டிருந்த ருக்க றார்.
ப ராம்மண
ஆத

ஆச ரியர்கள்

எழுத்துக்கைள

என்ேபாரின்

சந்ேதகத்துடன்தான்

அணுகேவண்டும் என்ற எண்ணம் ெஹகலிடம்
இருந்த ருக்கலாம்.
மிக

ெபரும்பான்ைமய னைர

தாழ்ச்ச யாக

நடத்த யவர்களின்

எழுத்துக்கைள அப்படி பார்க்கேவண்டிய அவச யம்
இருப்பதாக
அவர்கள்
ப றைர

ெஹகல்
படித்தவர்கள்

கருத ய ருக்கக்கூடும்என்ற

உயர்த்த ய ருக்கேவண்டும்-

வைகய ல்
ஆனால்

அடிைமப்படுத்த வ ட்டனர்

(enslaving

rather

elevating

பார்ைவ

ெஹகலிடம்

people)

என்க ற

than

படிந்தது.
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அழகான

வரிகைளயும்

ஆச ரியர்கள்

தருக ன்றனர். Hegel’s procedure in the Phenomenology
is that the nature of a religion informs the nature of its
people and polity. அதாவது மதம் அதன் இயல்ப ல்
தன் மக்கள் குற த்தும் அதன் ப ன்னரான அரச யல்
பற்ற யும் காட்டிவ டும்.
ப ேனாெமனலாஜிய ல்
பற்ற

இயக்கவ யல்

ச று உதாரணத்துடன் ெஹகல் அழகாக

வ ளக்குவார்.

ெமாட்டு,

பூ,

பழம்

என்பது

ஒன்ற லிருந்து ஒன்று ந ைலமறுத்து வந்தாலும்
அைவ அடுத்தடுத்து வரும் கட்டங்களாக அேத
தாவரத்த ன் தங்களுக்குள் elements of an organic unity
ெகாண்டு உருவாவைத ெசால்வார். எனேவ இங்கு
ெஹகல் ேபசுவது annihilation அல்ல. மாறாக picking
up and preservation . இதைன ெஹகல் result contains
in essence that from which it results எனப்ேபசுவார்.
இன்னும் ெசால்லப்ேபானால் அங்கு not ending
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in nullity but it results in knowledge என்க ற புரிதல்
க ைடக்கும் என்க றார் ரேதார்.
வரலாற்ற ன்
அரசு’

தத்துவத்த ல்

என்பைத

எவருக்குமான

ெஹகல்

உண்ைமய ல்
சுதந்த ர

என்று ெசால்வார்.

‘நல்

தனிமனிதர்

அனுபவ ப்புத்தான்

அதாவது அரச ன் அத்தைன

ந றுவனங்களும் எதற்ெகனில் actualization of freedom என்பதற்குத்தான் என ெஹகல் ேபச யதாக
நாம் புரிந்துெகாள்ளலாம்.
என்ைசக்ேளாபீடியா
ஈடுபட்டிருந்தேபாது
கூடியதாக

ேவைலய ல்

அவரது

இந்த ய

ெசால்லலாம்.

வ ல்ெஹல்ம்

ெஹகல்
ேதடல்

அவரிடத்த ல்

ஹம்ேபால்டின்

பகவத்கீைத

1826ல் க ைடத்தது.

ஹம்ேபால்ட் எழுத யைதவ ட

ெபரிதாக

அதற்கு

அைதப்

ெஹகல்

பார்த்துவ ட்டு
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25, 1827ல் அவருக்கு பத லும் எழுத யுள்ளாராம்.
தனது

எழுத்ைத

பரவலாக

ெபாதுப்பார்ைவய ல்

ேசர்த்தைமக்கு

நன்ற

ெதரிவ த்துள்ளார்.

ேவறு

ஒரு

நண்பர்க்கு

தத்துவவாத ய ல்ைல

ஆனால்

என

ஹம்ேபால்ட்

பத வு

1828ல்

எழுதும்ேபாது

என

முயன்றுள்ளார்

ஹம்ேபால்ட்

தன்

ந றுவ

நான்

ெஹகல்

வருத்தத்ைதயும்
ெசய்துள்ளதாகவும்

அற க ேறாம்.
இந்த யக்
எத ர்மைற
ெஹகல்

கைல,
மற்றும்

மதம்,

தத்துவம்

வ மர்சனப்

ெகாண்டிருந்ததால்

மீதான

பார்ைவைய

அவரது

இந்த ய

எழுத்துக்கள் அகாடமிக் வட்டாரங்களில் ெபரிதாக
எடுத்துெகாள்ளப்படவ ல்ைல
ெபர்னாஸ்ேகானி

என

ராபர்ட்

எழுத யுள்ளதாக

ரேதார்

ெதரிவ க்க றார்.
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ெஹகலின்
losophy
the

of

Philosophy

Art,

History

the

of

இந்த யா

அைவ

ெபாதுவாக

என்க ற

History,

Philosophy

Philosophy

அவர்
sive

of

என

குற த்து

Phi-

Religion

and

அைனத்த லும்

ேபச ய ருப்பதாகவும்

negative,

முடிவ ற்கு

of

The

critical

இந்த

and

dismis-

ஆச ரியர்கள்

வந்துள்ளனர். ெஹகலுக்கு ேநரிைடயாக இந்த ய
ெமாழிகள் எத லும் பரிச்சயமில்ைல. இப்படி அவர்
மூல

ப ரத கைள

ெவளிய ட்டதால்
புலைமயாளர்’
வ ல்ெஹல்ம்

பார்க்காமல்
அவர்மீது

என

கருத்துக்கைள

‘இனவாத ’

வ மர்சனங்கள்

ஹல்ப்ஃபாஸ்

என்பார்

‘நடிப்பு

எழுந்தன.
ெஹகல்

‘பூமிைய’ அய்ேராப்ப யமயமாக்க முயற்ச க்க றார்
என வ மர்ச த்தார்.

அேதேபால் நமது டாக்டர்

ராதாக ருஷ்ணன் அவர்கள் Hegel related the past
history of thought as a collection of errors over against
which stood out his own idealism as the truth என
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வ மர்ச த்தார்.
அவரது அய்ேராப்ப ய மய்ய வாதம் என்பது
அவர் மீதான முக்க ய வ மர்சனங்களில் ஒன்றாக
இருந்தது. கார்ல் பாப்பர் ேபான்றவர்கள் நாஜிகள்
தங்கள்

இனவாதத்ைத

ெபற்றனர்

என

நாஜிசத்த ற்கான

ெஹகலிடமிருந்து

வ மர்ச த்தனர்.
பார்முலாைவத்

அவர்தான்
தந்துள்ளார்

என்ற வ மர்சனமும் அவர் மீது வால்டர் காப்மானால்
ைவக்கப்பட்டது.
ெஹகலுக்கும்
அற ஞருக்குமான

ெஷலிகல்
தத்துவப்ேபாரில்

எனும்
இந்த யா

களமாக்கப்பட்டுவ ட்டது என ெஹகல் எழுத்துகைள
வர்ணிப்ேபாருமுண்டு.
ஹம்ேபால்ட் எழுத ய On the Episode of Mahabharata known by the name Bhagavad Gita என்பதும்
வ ல்க ன்ஸ் அவர்களின் கீைத ெமாழிெபயர்ப்ப ற்கு
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அப்ேபாத ருந்த
வாரன்

இந்த ய

ேஹஸ்டிங்ஸ்

ெஹகலுக்கு

ஏற்க

எழுத ய

க ைடக்க றது.

ெஷலிெகலும்
உயர்ந்த

கவர்னர்

கீைதய ன்

பார்ைவையத்

முன்னுைரயும்
ஹம்ேபால்ட்டும்-

wisdom

மீது

தருவைத

முடியவ ல்ைல.

ெஜனரல்

ெஹகலால்

ேஹஸ்டிங்க்ஸ்

அய்ேராப்ப யர்களுக்கு

ஒருவைக

ஆக
அைத

obscurity,

ab-

surdity, barbarian customs, depraved morality உைடய
பாட்டுக்கள் என அற முகப்படுத்துவைதயும் silly
warning

என

வ ல்க ன்ஸ்

ெஹகல்

பார்ைவய ல்

மத ப்பீடுகேள

சற்று

தரப்பட்டைதயும்

பார்க்க றார்.
அந்த ப ரத

ந ராகரித்துவ டுக றார்.

ேநரிைடயாக

ேமலான
ெஹகல்

இல்லாவ டினும்

ேவதங்கைள challenge ெசய்ததாக

வ ல்க ன்ஸ் ந ைனத்தார்.
புரூக்
ெஹகைல

என்பார்
ேநாக்க
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என்ைசக்ேளாப டியாவ லிருந்து

இரண்டாவது

எடிசனில் 1827ல் இந்த யா குற த்து அவர் வ ரிவாக
எழுத னார் என்பைத தவ ர இந்த ய ச ந்தைனகள்
ெஹகலிடம்

என்ன

மாறுதைல

உருவாக்க ன-

ஏதுமில்ைல என பத ைல புரூக் தருக றார்.
ெஹகலின் இந்த ய ச ந்தைனைய ேபசவந்த
ெஹர்லிங் என்பார் இந்த ய சமயப்பட்ட ச ந்தைன
பழைமவாய்ந்த அதன் innocent pastல் இல்ைல- European presentல் தான் உட்கார்க றது என எழுத னார்.
ெஹகலின்

தீராத

இந்நூலாச ரியர்கள்

ேதடைல

பாராட்டிச்

குற த்து

ெசால்க ன்றனர்.

உலக ன் மூைல முடுக்குகளில் எல்லாம் இருக்கும்
ச ந்தைனகைள

எப்படியாவது

கண்டு

ஒேர

compendium

complete

edge

இடத்த ல்

ஆக்கேவண்டும்

of

என்பத ல்

அைத
knowl-

ெஹகல்

முைனப்புடன் ெசயல்பட்டார். இதன் வ ைளவுதான்
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அவரின் என்ைசக்ேளாபீடியா முயற்ச என்பைதக்
காண்க ேறாம்.
ெஹகலின்
உலகமன்று.

‘அப்சல்யூட்’

என்பது

lifeless

இந்த உலகேம இருப்பவர்களால்

உருவாக்கப்பட்டுக்ெகாண்ேடய ருக்க றது
என்றுதான் அவர் கருத னார்..

அதாவது இத ல்

உண்ைம

mediation

எல்லாேம

என்பது

அவருக்கு

ெசயல்கள்

மூலம்

தான்.

கூடுவதுதான்.

அவரின் ‘முழுமுதல்’ என்பது ேதங்க

அப்படிேய

ந ற்கும் ஒன்றல்ல.
இந்த ய

ச ந்தைனைய

அவர்

ஒருவைக

மயக்கந ைல delirious bliss in opium என காட்டுக றார்.
அது

‘ேசாம்னாபுலர்’

என்க றார்.

அதன்

தூக்கத்த ல்

நடப்பது

முரண்கைள

இவ்வாறு

ெசால்க றார்.
The dreaming Indian is therefore all that we call
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finite and individual- and at the same time- as infinitely
universal and unlimited- something intrinsically divine ”
எனக் காட்டுக றார். ெஹகல் கண்டைடந்த அடுத்த
புள்ளியாக

இந்நூலாச ரியர்கள்

ெசால்வது

a

lack of recognition of freedom and inward morality in
Indian thought எனப் பார்க்கமுடிக றது.

அதாவது

சுதந்த ரமின்ைமயும்- உள்ளான ெநற ய ன்ைமயாக
ெஹகல்

பார்த்துள்ளார்

என

இந்நூல்வழி

அற க ேறாம்.
இந்நூலச ரியர்கள் ேவறு ஒரு ஒப்புைமயும்
தருக றார்கள்.

ெஹகல்

அற யப்பட்டவராக
புத்தர்,

கபீர்,

ேபான்ற

இந்த யாவ ல்

இருந்தாேரா

ரவ தாஸ்,

இல்ைலேயா

துகாராம்,

முன்ேனாடிகளின்

குருநானக்

ச ந்தைனகளும்

தற்காலத்த ய பூேல, அேயாத்த தாஸ், ெபரியார்,
அம்ேபத்கர்

ஆக யவர்களின்

ப ராம்மணர்

குற த்த வ மர்சனம்- சாத குற த்த வ மர்சனங்கள்
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ெஹகல் ெசய்வது ேபால இருக்க றது.

இைத

இந்நூலாச ரியர்கள் அவரின் எழுத்துக்களிலிருந்து
ெபறுக ன்றனர்.
Hegel finds in Indian religious symbolism “the unbeautiful, the mad, the fantastic character of the art.Hegel argues, quite unequivocally, that the fundamental basis,in every form of religion, is that”God is essentially Spirit”; on the
contrary, we see in Indian religion depictions of God in a natural existence.
But Indian thought still dwells in the ”region of caprice,
confusion and feebleness subject- into this measureless
splendor and enervation.
Brahma is the most distant unity, the self enclosed unity.
Second Vishnu is manifestation , is life in human form. The
fundamental characteristic of shiva is on the one hand the
prodigious life force, on the other what destroys, devastates
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the wild energy of natural life
நான்

ப ரம்மன்

என்பைத

பார்ைவய ல் ேபசுக றார்.

ெஹகல்

தன்

அது அப்ஸ்ட்ராக்ஷன்

- மனிதன் தன்ைன ஒருமுகப்படுத்த ெகாள்ளும்
ச ந்தைன. அக்கடவுைள எவரும் வழிபடுவத ல்ைல.
அவருக்கு

ெபாதுவாக

பூைசகள்

இல்ைல.

ேகாய ல்கள்

இல்ைல-

இந்துவ டம்

உருவ

வழிபாடா எனக்ேகட்டால் சந்ேதகமின்ற

ஆமாம்

என்பார்.
மனைத

எப்படி வழிபடுவாய் எனக் ேகட்டால்
ெமாழிைய

ச ந்ைதைய

கட்டுக்குள்

ைவத்து கண்ைணமூடி த யானிப்ேபன் என்பார்.
நாேன ப ரம்மன் என்பைத உணர்ேவன் என்ற
பத லும் க ைடக்கும்.

இந்த முரைண ெஹகல்

ெகாணர்க றார்.
ெஹகல் மானுட சுதந்த ரம் என்பது being with himself not in emptiness, but in willing, knowing, acting என்று
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வ ளக்குவார். ஆனால் இந்துவ ற்ேகா complete submergence and stupefaction of the consciouness is what is
highest, and who maintains himself in this abstraction and
has died to the world is called a yogi”
Brahmans those born again, twice born through birth,
first naturally, and then as thinking men. This is a profound
idea. The thought of man is looked upon here as the source
of his second existence, the root of his true existence, which
gives to himself by means of freedom”
ப ன்னர் மனுநீத

ெசால்லும் தண்டைனகள்

பற்ற ெஹகல் ேபசுக றார். இந்த ய மதம் என்பது
காரணகாரிய
பல

அற வ ற்கு

ெபாருத்தமில்லாத

மூடநம்ப க்ைககைளயும்

சடங்குகைளயும்

ெகாண்டு நகர்வைத ெசால்க றார்.
இறந்தப ன்

உடன்கட்ைட

ெசால்க றார்..
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மத ப்பற யா ஓர் முைற என சாடுக றார்.
இந்த ய ச ந்தைனய ன் மதவழிப்பட்ட இந்தப்
ேபாக்கு

அவருக்கு

தந்துள்ளது.

ெபரும்

ெதாந்த ரைவ

All that is indifferent is fixed, while all

that belongs to right and morality is thrown away and
abandoned to caprice- a condition inherently justified, and
was always merely a condition on sufferance, a contingent
and a perverted one.

அதாவது ேபராைசயால் சரி-

ெநற எல்லாம் தூக்க எற யப்பட்டது என ெஹகல்
வ மர்ச க்க றார்.
பகவத்கீைதய ல்

க ருஷ்ணன்

ேபசுவைதக்

குற ப்ப ட்ட ெஹகல் அைத expression of Pantheismஅைனத்தும்

இைறயுருேவ

எனும்

வ வரிப்பு

என்க றார். சுப்ரீம் ஸ்ப ரிட்டில் ேபசும் க ருஷ்ணன்
எழுப்பும் வாதத்தால் முன்னர் புகழுடன் இருந்த
ச வா,

இந்த ரன்
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முக்க யத்துவம் இழப்பதாக ன்றன.
இந்து தத்துவம் என்பது featureless unityக்கும்
abstract

thoughtக்கும்

இருக்க றெதன்றார்

இைடேயயான

ெஹகல்.

முற வாக

ேமலும்

வ மர்சனங்கைள அவர் முன்ைவக்க றார்.

கடும்
அைத

monstrous inconsistency மற்றும் maddest of polytheisms
என்க றார்.
இந்த ய

தத்துவத்த ன்

ெஹகல்

தன்ைமகளாக

புரிதைல

இவ்வாறு

வரிைசப்படுத்த க்ெகாள்ளலாம்.
� தனிமனிதர் உணர்வு என்பதற்கு இடமில்ைல.
அத ல் சுதந்த ரம் குைறவு
� ‘சப்ஜக்டிவ டி’ என்பது தூக்கலாக இருக்க றது
� சமய

கருத்துக்கள்

individualised

எனும்

ந ைலய ல் இல்ைல
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� அங்கு ப ரம்மா, வ ஷ்ணு, ச வா எனக் கடவுளர்
பலர் இருந்தாலும் individual forms of divinity
இருந்தாலும் அங்கு individuality இல்ைல
� Dry dead understanding இருப்பது
ேபான்ற ச லவற்ைற ெஹகைல முன்ைவத்து
இந்நூலாச ரியர் வ வரிக்க றார்.
ேவறு

ஓர்

இடத்த ல்

அதன்

உயர்ந்த

கலாச்சாரம் என்க ற மத ப்பீட்ைட தந்துவ ட்டு அதன்
தத்துவம் சமயமாக அடங்க ப்ேபாவைத ெஹகல்
ெசால்க றார்.
Hegel’s remark that all Indian philosophical systems,
whether atheistic or theistic, were united in their ultimate aim:
to seek ”the means whereby eternal happiness can be attained before, as well as after, death a stage characterized
by pure bliss and limitlessness:
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சாங்க யம்

ேவதமரைப

மறுத்தல்

என்பது

கால்நைடகைள ேவள்வ க்கு உட்படுத்த அழித்தல்
என்பத ல் இருக்க றது.

அதன் ச ந்தைன மீதான

நாட்டம் - வ ஞ்ஞான ேதடல் ெஹகலுக்கு ஈர்ப்ைப
தந்தன.
இந்த ய

ச ந்தைன

மரைப

ேகலி

ேபசும்

வைகய ல் ெஹகல் மரியாைதயற்ற ெமாழிய ல்
வ மர்ச த்த ருப்பது ந யாயமாகாது என ெஹர்ரிங்
என்பார் வ மர்ச த்துள்ளார்.
300 பக்கங்கள் ெகாண்ட இந்த புத்தகத்த ல்
ஆரம்ப
ப ரத கள்

90

பக்கங்கள்
குற த்து

ெஹகலின்

இந்த ய

இந்நூலாச ரியர்கள்

புரிந்துெகாண்ட எழுத்துக்களாக அைமந்துள்ளன.
மீத யுள்ள

பக்கங்களில்

ெஹகலின்

Texts

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன .
1. On the episode of mahabharata known by the Name
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Bhagavad Gita
2. Philosophy of History
3.Lectures on the Philosophy of Fine Art
4.Lectures on the Philosophy of Religion
5. The Philosophy of Mind
6. Lectures on the History of Philosophy
7. Fragments: Oriental Spirit, Logc and Right
ேபான்ற

ெஹகலின்

ப ரத கைள

இப்புத்தகத்த ல் ஆச ரியர்கள் இைணத்துள்ளனர்.
ெஹகலின்

எழுத்ைத

படிக்க முடியவ ல்ைல.
90

பக்கங்களில்

ேபான்றவர்க்கு

அவ்வளவு

எளிதாக

அந்த அளவ ல் முதல்

ரேதாரும்,
தங்கள்

மூலம் உதவ யுள்ளனர்.

ரிமீனாவும்

ெபரும்

என்

உைழப்ப ன்

இந்த ஆச ரியர்களின்

வ வரிப்புகளில் ெஹகல் ப ரத கைள ேநரிைடயாக
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படிப்ேபார்க்கு ேவறுபாடு கூட வரலாம்.

ஆனால்

இந்த யாவ ன் பழம் ச ந்தைனகள் குற த்து ெபரும்
ச ந்தைனயாளரான ெஹகலின் பார்ைவ என்ற
அளவ ல் இந்த புத்தகம் தன் தத்துவ இடத்ைத
எடுத்துக்ெகாள்ளலாம்.
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15. மார்க்ஸ் பற்றி சாமி
சிதம்பரனார்
சாமி

ச தம்பரனார்

ெபரியார்

சரிதம்

ேமற்பட்ட

நூல்கள்

தமிழற ஞர்.

1939ல்எழுத யவர்.
தந்து

ெதாண்டாற்ற யவர்.

தமிழ்

60க்கும்

அற வுலக ற்கு

தனித்தமிழ்,

என பயணித்தவர்.
பழந்தமிழ்

(1900-1961)

நீத க்கட்ச

பகுத்தற வுப் பார்ைவய ல்

இலக்க யம்

வழி

தமிழ்

மக்களின்

வாழ்க்ைகைய பண்பாட்ைட ெதளிவு படுத்த யவர்
சாமி ச தம்பரனார்.
அற ஞர் சாமி ச தம்பரனார் ‘காரல் ெஹன்ற
மார்க்சு’
1937ல்

எனும்

சறய

எழுத யுள்ளார்.

ெவளியீடு

ஒன்ைற

அற வுக்ெகாடி

எனும்

பத்த ரிைகய ல் எழுத ய கட்டுைரகளின் ெதாகுப்பு.
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இைத

1980ல்

ேதாழர்

எம்

வ

ெவளியீடாக ெகாணர்ந்தார்.

சுந்தரம்

ச று

மார்க்ஸ் குற த்த

எளிய ச த்த ரம்தான் சாமி அவர்கள் தந்த ருப்பதுஆனாலும்

1937ல்

மார்க்ச ன்

வாழ்க்ைக

கட்டங்கைள (timeline) முடிந்தவைரய ல் வ டாமல்
சுருக்கமாகவாவது
ஆச்சர்யமான ஒன்று.
பல்லாய ரம்

ெதாட்டுக்காட்டிய ருப்பது
இன்று மார்க்ஸ் குற த்து

பக்கங்கள்

ெகாட்டிக்க டக்க றது.

அன்று மிகச் ச லேர மார்க்ைச ெதாட்டு எழுத ன
காலத்த ல்

சாமி

அவர்கள்

ெசய்த ருப்பது

ச றப்பானது.
சாமிநாத
வரலாறு

80

சர்மாவ ன்
ஆண்டுகளாக

ச றப்பு குைறயாத புத்தகம்.
அைதக்ெகாணரும்ேபாது

கார்ல்

மார்க்ஸ்

தமிழ்நாட்டில்

தன்

அவருக்கு 1942ல்

ஹரால்ட்

லாஸ்க யும்,

ஐைசயா ெபர்லினும் தங்கள் அற்புத நூல்வழி
துைண

புரிந்தனர்.
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எங்க ருந்து

நூலாதாரம்

எனத்

ெதரியவ ல்ைல.

ஆனாலும் அவரின் ச று ெவளியீடு அன்ைறய
கால ெவகுமத க்குரியேத.

இனி சாமி அவர்கள்

ெசால்வைத சுருக்கமாக பார்க்கலாம்.
புத ய

மனித

சமூக

வாழ்க்ைகயைமப்ைப

ஏற்படுத்த ேசாதைனகைள பலர் ெசய்துள்ளனர்.
அத ல்

ஓவன்

எனும்

ெபரியார்

துவங்க

ெசய்யப்பட்டைத சாமி ச தம்பரம் ெசால்க றார். 19
ஆம் நூற்றாண்டின் இரண்டு ெபரிய அற வாளிகள்
என ’மார்க்சு- ஏஞ்சல்ஸ்’ைய ( மார்க்ஸ்- எங்ெகல்ஸ்)
குற ப்ப ட்டு

அவர்களின்

சமூக

சமத்துவத்

த ட்டத்த ற்கு வ ஞ்ஞான சமதர்ம முைற என்று
ெபயர் என்க றார்.
“இவர்களுைடய

த ட்டங்கள்

சமதர்மக்காரார்களாேலேய
முடியாத

காரியம்
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ஆனால் இப்ெபாழுது ெபாருளாதார சமத்துவம்
என்ற

ேபச்சு

உண்டானதற்கு

இவர்களுைடய

த ட்டங்கேள அடிேகாலின” என்க றார்.
”

மார்க்சு

சமதர்மக்

ெகாள்ைகைய

வ டாப்ப டியாக ெகாண்டு ந ன்றார்.
அவருக்குண்டான

துன்பங்கள்

அதனால்

அளவற்றைவ.

அவர் ச றந்த ெபாருளாதார ந புணர்.
எத ர்கால

இன்ப

வாழ்வ ற்கு

மக்களின்

வழிேகாலிய

தீர்க்கதரிச ” என மத ப்ப ட்டார் சாமி ச தம்பரனார்.
மார்க்ச ன் ப றப்பு- படிப்பு- ெஜன்னி காதல்ெஹக்கல்

சாஸ்த ரம்

மீது

(ெஹகல்)

ஈர்ப்பு-

தந்ைதயுடன் உறவு- மார்க்ச ன் தத்துவ சாஸ்த ரப்
பய ற்ச

குற த்ெதல்லாம்

மிகச்

சுருக்கமான

பத ைவ சாமி ச தம்பரனார் தருக றார். மார்க்ச ன்
பத்த ரிைக

அனுபவத்ைதப்

தரப்படுக றது.
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ெஜய்டுங்), ப ரான்ஸ் ெஜர்மன் வருஷ அனுபந்தம்இந்தக் காலத்த ல் ஏஞ்சல்ஸ் ( எங்ெகல்ஸ்) உடன்
ஏற்பட்ட நட்பு ெசால்லப்படுக றது.
” ஏஞ்ெசல்ஸ் (எங்ெகல்ஸ்) மார்க்ைசப்ேபால்
அவ்வளவு
ெதளிந்த

படிப்புைடயவர்
அனுபவ

மனமுைடயவர்.
இருக்கும்.

அல்லர்;

ஆய னும்

அற வுைடயவர்;

குற்றமற்ற

அப ப்ராயங்கள்

ெதளிவாக

ெசயலில் நடத்த க் காட்டக்கூடியதாக

இருக்கும்.

இந்த

ச றந்த

நட்பாளர்

க ைடத்த ருக்காவ ட்டால் மார்க்சு ச றந்த நூல்கைள
ெவளிய ட்டிருக்க
குற த்த

சாமி

முடியாது”

என

எங்ெகல்ஸ்

ச தம்பரனார்

மத ப்பீட்ைடக்

ெதாழிலாளர்

இயக்கத்த ல்

காண்க ேறாம்.
“ஏஞ்ெசல்ஸ்
அளவு

கடந்த

அனுதாபமுைடயவராய ருந்தார்.

பார்ெமன் ெசன்று தந்ைதய டம் இனி மான்ெசஸ்டர்
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ெதாழிற்சாைலைய கவனிக்க முடியாெதன்று கூற
ெவளிேயற ப ரான்ஸ் வந்து ேசர்ந்தார்” என சாமி
அவர்கள் குற ப்ப ட்டுள்ளார்.
மார்க்ச ன்
ெஜர்மன்

ப ரஸ்ஸல்ஸ்

ெதாழிலாளர்

இரகச ய

சமதர்மச்

வாழ்க்ைக

ந றுவனம்சங்கம்-

மைறமுக

வறுைமய ன்

தத்துவம் எனும் புர்தான் ( புருதான்) நூலுக்கு
மறுப்புைர
சாமி

பற்ற ெயல்லாம்

ச தம்பரனார்

காலவரிைசய ல்

எழுத ச்

பார்க்கமுடிக றது.

ெசல்வைதப்

“இதற்கு

ெவட்கமைடந்தார்.

பள்ளிப்படிப்ைப

புர்தான்
முடித்து

ெவளிவந்த ைபயன் என்ைனத் ேதால்வ யைடயச்
ெசய்துவ ட்டான்
புர்தான்

என

மறக்கவ ல்ைல”

இறக்கும்வைரய லும்
என

சாமிச தம்பரம்

குற ப்ப டுக றார்.
“மார்க்சும்
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அற க்ைக

ஒன்று

முதலாளி-

ெவளிய ட்டனர்.

ெதாழிலாளி

வரலாறு,

ேபாராட்டம்-

இனி

சமதர்மக்காரர்கள் எப்படி நடந்துெகாள்ளேவண்டும்
என்பது பற்ற வ ளக்கமாக ெவளிய ட்டிருந்தார்கள்”
என

கம்யூனிஸ்ட்

மானிெபஸ்ேடா

பற்ற

சாமி

குற ப்ப டுக றார்.
”

இந்த

அற க்ைக

அவ்வளவு

உற்சாகமாக

ெபாதுமக்களால் வரேவற்கப்ப்டவ ல்ைல; ஆய னும்
நாளைடவ ல் மக்கள் மனத்த ல் இதன் உண்ைம
படிந்து ஓங்க வளர்ந்து வந்தது” என தன் கருத்ைத
சாமி ச தம்பரனார் ைவக்க றார்.
ப ரான்ச ல்
வ டுதைல,

1848

புரட்ச -

ப ரஷ்யா

கேலான்

வ ட்டு

வழக்கு-

ெவளிேயற்றம்-

ப ரான்ஸ் ெசல்லல்- ெவளிேயற்றம்- இங்க லாந்ைத
அைடதல்

என

சறய

அளவ லான

பத ைவ

மார்க்ச ன் வாழ்க்ைகய ன் பகுத கைள வ டாமல்
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ெதாட்டுக் காட்ட்டுக றார் சாமி.
இங்க லாந்த ல் மார்க்ஸ் வறுைம பற்ற சாமி
அவர்களின் எழுத்த ல்:
”

இவருைடய

ஆறுகுழந்ைதகளில்

வறுைமய ன் காரணமாக மூன்று குழந்ைதகேள
உய ேராடிருந்தன.

மைனவ

வருந்த க்

ெகாண்டிருந்தார்.

அவைர

முதலாளிகள்

உடல்நலமின்ற
இந்ந ைலய லும்

சும்மா

வ டவ ல்ைல.

அற க்ைக எழுத காக தமில்லாமல் ஓவர்ேகாட்ைட
அடகுைவக்கும்படி
இறந்தேபாது

ேநர்ந்தது.

ஒரு

அடக்கஞ்ெசய்ய

இரண்டு

பவுன் கடன் வாங்கும்படி இருந்தது.
கஷ்டங்கைளெயல்லாம்

பார்த்து

குழந்ைத
இந்தக்

அவருைடய

மைனவ நானும் குழந்ைதகளும் இறந்துவ ட்டால்
உங்களுக்கு கஷ்டம் இருக்காது என்று கூறுவாராம்.
வறுைம

காரணமாக
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நாடேவண்டிய ருந்தது.

ஏஞ்ெசல்சும் தன்னால்

இயன்றவைரய லும் உதவ ெசய்து வந்தார்”
“1860ல்

ஏஞ்ெசல்ஸ்

இதன்ப ன்

அவர்

தந்ைதயார்

மார்க்சுக்கு

பணவுதவ ெசய்து வந்தார்.

இறந்தார்.
தாராளமாக

..வருஷம் 350 பவுன்

வீதம் உதவ வந்தார்”
அடுத்து

இங்க லாந்த ல்

மூலதனம்

ெகாணர்ந்தது பற்ற இவ்வாறு ெசால்க றார் சாமி
ச தம்பரனார் :
”

1859ல்

ெவளிய ட்டார்.

மார்க்சு

புத்தகெமான்ைற

முதலாளித்துவத்த ற்கு எத ரான

ெபாருளாதார உண்ைமகள் பற்ற ..ஆய னும் அது
அத கமாகப் பரவவ ல்ைல.

எட்டு ஆண்டுகள்

கழித்து மூலதனம் முதற்பாகம் வந்தது.

மார்க்சு

இறந்தப ன் மூலதனத்த ன் இரண்டு பாகங்களும்
1867ல் ஏஞ்ெசல்சால் ெவளிய டப்பட்டன.”
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இங்கு சாமி அவர்கள் குற ப்ப டும் 1867 என்பது
முதல் பாகம் வந்த ஆண்டு. மார்க்ஸ் மைறவு 1883.
அதற்குப் ப ன்னர் அடுத்த வால்யூம்கள் வந்தன.
மூலதனத்த ல்

என்ன

வ ஷயங்கள்

முக்க யமானைவ என்றும் ச ற ய அளவ ல் சாமி
எழுத யுள்ளார்.

அடுத்து (அக லம்) அக ல உலக

ெதாழிலாளர் சங்கம் 1864 - மார்க்ச ன் உைர- அதன்
மாநாடுகள்- 1871 பாரிஸ் எழுச்ச - பாரிஸ் கம்யூன்அவர்கள் அற வ த்த சட்ட நடவடிக்ைககள்- அதன்
ேதால்வ - அக லம் கைலப்பு என ஒன்றுவ டாது
சாமி ச தம்பரனார் ெதாட்டுக்காட்டியுள்ளது ச றப்பு.
இந்த

ச று

பைடப்ைப

சாமி

ச தம்பரனார்

இப்படித்தான் முடித்துள்ளார்.
”
ெசய்து

தமது

வாழ்நாள்

எழுத ய

மூலதனம்

முழுவதும்

ெசலவு

என்னும்

புத்தகம்

ெவளிவந்தவுடன் எத ர்பார்த்த அளவு அப்புத்தகம்
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பாராட்டப்படவ ல்ைல.

இதனாலும்

அவர்

மனமுைடந்தார். மைனவ 1881ல் இறந்தார்.”
” மார்க்சுக்கு 3 ெபண் குழந்ைதகள் இருந்தன,
அவர்களின் இரண்டு ெபண்கைளத் ெதாழிலாளர்
தைலவர்கள்

இருவருக்ேக

ெகாடுத்த ருந்தார்.

மணஞ்ெசய்து

அவர்கள் தன் வ ருப்பப்படி

நடப்பார்கள் என்று எத ர்பார்த்த ருந்தார். ஆனால்
அவர்கள்
தங்கள்

மார்க்ச ன்

வ ருப்பப்படி

வ ருப்பப்படிேய

இவ்வாறு

குடும்ப

நடக்காமல்

நடந்துெகாண்டார்கள்.

சம்பந்தமாகவும்

அவருக்கு

மனக்கவைல ஏற்பட்டது. கைடச யாக மார்க்சு 1883
மார்ச் 14 ஆம் ேதத இறந்தார்”
ேமற்கூற ய

அவரது

எழுத்துக்களுக்கு
எழுத்துக்கள்
எழுத்தாளர்

மட்டும்

அன்ற ருந்த

குற த்த
ேசாவ யத்

உதவ ய ருக்காது-

எவைரயாவது
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படித்த ருக்கக்கூடும்

எனத்

ேதான்றுக றது.

பகுத்தற வு கூடிய தமிழ் அற ஞர் ஒருவரின் ஆக்கம்
என்ற வைகய லும் 85 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர்
எழுதப்பட்ட பார்ைவ என்ற வ தத்த லும் ச றப்பான
ஒன்றாக இந்த ஆக்கத்ைத பாவ க்கலாம்.
14-5-2022
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16. ெலனின் ( ரஷ்யாவின்
விடுதைல வீரர்)
“ெலனின்

(

ரஷ்யாவ ன்

வ டுதைல

வீரர்)”

என்க ற ச று ெவளியீடு 1933ல் 2 அணா வ ைலய ல்
ெவளிய டப்பட்டது.

தமிழரசு புத்தகாலயம், ெந.

31, ைவத்த யநாத முதலி வீத ெசன்ைன என்க ற
முகவரிய லிருந்து

இப்ப ரசுரம்

ெவளியானது.

நூைல எழுத யவர் த ரிச ரபுரம் ஆ.

நடராஜன்

அவர்கள்.
இதற்கான
பா.

ஒரு

பக்க ரிசுவாமி ெசட்டியார்,

எழுத யுள்ளார்.
என

பக்க

இடம்

ெசன்ைன

நாள்

முன்னுைரய ல்
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ெலனினது
குணம்
ஆ.

வாழ்க்ைக,

ேதாற்றம்,

ெசயல்,

முதலிய

வ வரங்கள்

அைனத்ைதயும்

நடராஜன்

சுருக்கமாக

எழுத யதாகவும்,

டாக்டர்

ேம.

மாச லாமணி

முதலியார்

ெவளிய ட்டு உதவ யைமக்கு தமிழுலகம் ெபரிதும்
கடைமயுைடயதாகும்

எனவும்

பக்க ரிசுவாமி

ெசட்டியார் குற ப்ப ட்டுள்ளார்.
ெபாள்ளாச்ச
அைனத்து
தமிழரசு

நசன்

பழைமயான
மலர்

4

இதழ்

அவர்களின்

இதழ்கள்
9

ெசந்தமிழ்

ெவளியீடு எனக் காட்டுக றது.
அப்ேபாது

அரும்பக்கூடிய

கம்யூனிஸ்ட்கட்ச

தமிழ்

ேசகரம்
மாத

இவர்களுக்கு

ந ைலய ல்

இருந்த

இைளஞர்களுடன்

ெதாடர்பு இருந்ததா- இவர்கள் ெலனின் குற த்து
வ டுதைலவீரர் எனும் தாகத்த ல் மட்டும் வ வரம்
ெதரிந்துெகாண்டு

எழுத னார்களா

என்பைத

எல்லாம் ஆய்வாளர்கள் எவேரனும் ெதளிவுபடுத்த
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முடியும்.
இப்ப ரசுரத்த ல்

மார்க்ஸ்

‘ஜர்மானிய

அரச யற் ேபராச ரியராம்’ என குற க்கப்படுக றார்.
லண்டனில்

ெலனின்

தங்க ய

காலத்த ல்

‘ப ரிட்டிஷ் முசீயம்’ நூற்சாைலக்கு ெசன்று ஓயாது
படித்துவந்தார்

என

அந்த

மியூச யம்

நூலகம்

ெசால்லப்படுக றது.
ெலனின்

குணம்

பற்ற

ேபசுைகய ல்

நல்லதாய

எதைனயும்

தீைமதான்

என்று

வாத க்கும்

ெபால்லாப்

பழக்கமுைடயவர்கள்

இவ்வுலக ற் பலர்- இவர்கைள சீர்ப்படுத்துதலினும்
அப்புறப்படுதேல
ெலனின்
அகன்று
அற வ ன்
தவ ர,

அற வுைடைமயாதலான்,

இத்தன்ைமய னைரக்
ேபாய்

வ டுவர்

என்பது

ெபருக்க ற்குச்
இழிய
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காண்க

என

ெலனிைன

உயர்வாக

ஆச ரியர்

எடுத்துக்காட்டுக றார்.
ெலனின்

மனெநக ழ்ச்ச

வன்மனத்த னர்

யற்றவர்

என்றும்

உள்ளுருகும்

ச ந்ைதய லாதவர் என்றும் ெமாழிவர்.
ச ற்ச ல

ந கழ்ச்ச கள்

படுத்துக ன்றனவாம்.
ேபால்

ெலனின்

குற த்து

என்றும்,

இதைனப்

எனினும்
ெபாய்ப்

ஆச ரியேர

ஏற்பது

முதலாளி

தத்துவ

நூல்கேள அத கம் க ைடத்ததால் இக்காட்ச ைய
அந்நூல்களில் இவ்வாச ரியர் ெபற்ற ருக்கலாம்.
ஒருவைரப்

பார்க்குங்கால்,

ெலனின்

தம்

வலக்ைகயால் கண்கைள மூடிக்ெகாண்டு வ ரற்
சந்துகள் வழியாகப் பார்ப்பார். உவல்ஸ் என்னும்
ஆங்க ல ேபராச யைர இங்கனேம பார்த்துவ ட்டு
எத்துைண வ தண்டாவாத ! எத்துைண முதலாளித்
தத்துவம் பைடத்த ச ற ய ேபய் என்று ெமாழிந்தார்.
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ெலனிைன

சந்த த்துவந்தப ன்

The

Dreamer

in the Kremlin என H. G. WELLS JANUARY 15
1921ல் ரிவ்யூ ஒன்ைற எழுத னார்.

இந்த புத்தக

ஆச ரியர் உவல்ஸ் என ெவல்ஸ் அவர்கைளேய
குற ப்ப ட்டிருக்க றார் .
மதம் மக்களுக்கு ஒரு மயக்கப் ெபாருளாய்
இருக்க றதுகட்ச ய னர்
இைத
பற்ற ப்

அப ன்

என

கூறுக ன்றனர்.

ெசால்லிவ ட்டு

இவ்வாச ரியர்

இந்து

ேபசுக றார்.

மதங்களில்

ெபாதுவுைடைமக்
மதம்

இந்து

கடவுைளக்

கூறப்படுக ன்றேதயன்ற

புத்தமதம்

மதம்

ேபான்ற

கண்டுப டி

என்று

கடவுள்

உண்டு

என

வலியுறுத்த க் கூறுவதாக காணப்படவ ல்ைல.
புத்தர் கடவுள் உண்டா என வ னவ யைமக்கு
ெமளனம் ெகாண்டு உண்டு- இல்ைல எனபைத
ெதரிந்து ெகாள்ளுதல் அவரவர்தம் முயற்ச ையப்
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ெபாறுத்தது

எனக்

ேயாக களும்

காண்ப த்துவ ட்டார்.

முயற்ச யால்

கண்டுப டி

என்க றார்கள். ஆதலின் மதம் என்பைத மனிதன்
தன்

உண்ைம

முயற்ச ய ல்
என்று

ந ைலைய

துைண

உணராமல்

அற தற்குரிய

ெகாடுக்கும்
ப ளவு-

உபேயாக த்துெகாள்வது

ஓர்

ஒரு
கைல

ேபாராட்டகளுக்கு

ஏன்

என

ஆச ரியர்

வ னவுக றார்.
கூட்டம் ேசர்க்கும்முைறய ல் நீ க ற ஸ்துவன்,
நான் இஸ்லாமியன், நீ இந்து, நான் யூதன் என்னும்
பன்ைமய ல்

ஒருவர்

ெதாண்ைடய ல்

ஒருவர்

பாய்ந்து உதறுவதற்கு மதம் உளது என மக்கள்
கருதுவார்களாய ன், மதத்த னும் ெகாடிய மயக்கச்
சரக்கு அயனாட்டு ப ராந்த யும் ஆகாைம காண்க
என எடுத்து ெசால்க றார் இப்ப ரசுர ஆச ரியர்.
ெமய்யற வ ல்
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அந்ேதா மதம், சாத , சம்யம் என்னும் குப்ைபகளில்
ஆழ்த்த வ ட்டனர்… இக்காலத்த ல் குேராதத்த ற்கு
மதத்த னும் ெபரிய துைண ேவெறான்றுண்ேடா
எனக் கருதற்பாலதாய் இருக்க ன்றது.

எனேவ

ெலனின் மதத்ைத தம் அரச யல் த ட்டத்த னின்றும்
அறேவ

ஒழித்துவ ட்டார்.

இரண்டாவதாக

ெசல்வம்,

மதத்த ற்கு
மூன்றாவதாக

புகழ்

சமத்துவத்த ற்குப்

பைகைமயுைடயன

எனவும்

ெலனின் கண்டார்.

இவற்ைறயும் ஒழித்தாலன்ற

உலக மக்கள் முன்ேனற மாட்டார் எனத் துணிபு
ெகாண்டார்.
இவ்வாச ரியர்
ெகாள்ைககைள
ெசால்க றார்.
ஒன்றுபடுத்த

ெலனின்
‘ெலனின்

ைகயாண்ட
மதம்’

ெசயைலயும்

எனச்

பயைனயும்

ேநாக்குவார்க்கு ருஷ்ய மதத்த ன்

ேமன்ைம புலப்படும் எனச் ெசால்க றார். அக்ேடாபர்
புரட்ச ையயும் இவ்வாச ரியர் ருஷ்ய மதபுரட்ச ப்
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ேபாராட்டம் என்ேற வ ளக்குக றார்.

அப்ேபாைதய

ந ைலய ல் ெலனின் டிராட்ஸ்க கருத்து ந ைலகைள
ஆச ரியர் ெதாட்டுச் ெசல்க றார்.
அரசர்

ஆட்ச

குடியானவர்,
ஆட்ச

அழிபட்டு

ந லக்காரர்,

அரசாங்கம்

வீழ்த்தப்பட்டு

ருஷ்யாவ ல்
ெதாழிலாளர்

ந லவ யது.

ஜார்

ெகரன்ஸ்க

வந்தைதத்தான்

அரசாங்கம்

இவ்வாச ரியர்

இவ்வாறு

குற ப்ப ட்டிருக்கேவண்டும். ெலனிேனா இவ்வாட்ச
அகற்றப்பட்டு
ஆட்ச

குடியானவர்

ெதாழிலாளர்

ந ைலெபற

வற்புறுத்த யைத

ஆச ரியர்

சுட்டிக்காட்டுக றார்.

ப ற ெதாரு

இடத்த ல்

‘க ரன்ஸ்க ைய’ குற ப்ப டுக றார்.
சட்ட
மக்கைளத்
நல்லற வும்

வரம்ப ற்
தட்டி

ேபாவதும்

எழுப்ப

சுதந்த ர
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ப ன்னர்தான் புரட்ச ேபாரிடுவது என்பதும் ெவறும்
கைத என ெலனின் ெசான்னதாக இவ்வாச ரியர்
வ ளக்குக றார்.

இப்படிெயாரு வ வாதம் காந்த

ேநரு இைடேய இங்கும் இந்த யாவ ல் நடந்துள்ளது..
இந்த சாயலில் ேகள்வ ைய ேநரு காந்த ய டம்
ேகட்டிருந்தார்.
ெபரும்பான்ைமக்
ந றுவப்ெபற்றுள்ள

குடிய னரால்
குடியரச ல்,

ெதாழிலாளர்

குடியானவர் சார்பாய்ப் ப ரசாரம் புரிதல் அடாது
எனத்

ேதாழர்

காமிேனவ்

சுட்டிக்காடப்பட்டுள்ளது.

எள்ளினார்

என்பது

ெலனின் வழி அராஜகம்

எனும் அனார்க்க சம்- ச றுபான்ைம ஆட்ச எனும்
ப ளாங்க சம் என குற்றம் சுமத்தப்பட்டது. ெலனின்
பணக்காரர்களின் குடியரைச ஏைழ- ெதாழிலாளர்
குடியரசாக ந ைலந றுத்த வ ரும்புக ேறன் எனப்
பத ல் தந்தார்.
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அக்ேடாபர்

எழுச்ச ைய

ஆச ரியர்

வ ளக்குக றார். ெபட்ரக்ராட் பரிபாலனம் மாஸ்ேகா
பரிபாலனம்
இங்கு

ேபால்ஷ்வ க்

ேசாவ யத்

கட்ச க்குட்பட்டன.

என்பைதத்தான்

அவர்

பரிபாலனம்- அதாவது மக்கள் ந ர்வாகம் என்க ற
ெமாழிய ல் ெசால்க றார்.

அைனவரும் ேவைல

ெசய்யுமாறு கட்டாயப்படுத்தப்படுவார்கள்- ேவைல
ெசய்யாதவனுக்கு

ேசாற ல்ைல-

(ேபங்கு)

எல்லா

முதல்

பணக்கைடகள்

ஸ்தாபனங்கைளயும்

ெதாழிலாளர் ைகப்பற்ற நடத்தேவண்டும் என்றார்
ெலனின்.
காந்த யடிகள்
தீைம

குற த்து

தர்ம

சத்த ரங்கள்

ேபச யேபாது

ெசய்த
ேவைல

ெசய்தால்தான் சாப்பாடு என்பது வரேவண்டும்ேவைல

ெசய்யாவ ட்டால்

ெசால்லேவண்டும்

என

சாப்பாடில்ைல
ேபச னார்

என

என்பைத

பார்க்கமுடிக றது.
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இந்த
itation

நூலின்

சட்ட

ஆச ரியர்

இையபு

constitutional

க ளர்ச ைய

கண்ெகாண்ேட பார்த்துள்ளார்.
சட்டத்த ற்கு

இையந்த

ag-

வ மர்சனக்

இந்த யாவ ற்கு

க ளர்ச்ச

ெபாருந்தாக்

கூற்றாக ன்றது. இங்கு ஜஸ்டிஸ் கட்ச க்காரர்களும்,
லிபரல்

கட்ச க்காரர்களும்

க ளர்ச்ச

சட்டத்த ற்க ையந்து

ெசய்யும்

ெகாண்டவர்கள்

ெகாள்ைகையக்

என

இந்நூலாச ரியர்

மத ப்ப டுக றார்.
இவ்வாதத்ைத
புகுந்து

ந ரூப க்கச்

அைமச்சர்

ேபாலீஸ்

பதவ கைள

அநீத கைள

தீர்மானத்த ற்கு

சட்ட

எத ராக

சைபகளில்
ஏற்பவர்கள்-

கண்டித்து
தைலைம

வந்த

அைமச்சர்

பதவ ஏற்ற ஜஸ்டிஸ் கட்ச த் தைலவர் ேவாட்ைட
அளித்தார்-

என்பைத

இணக்கக்

க ளர்ச்ச ைய

ெசால்லிவ ட்டு

சட்ட

நம்புபவர்கள்

மண்

குத ைரகைள நம்புவர்கைள ஒப்பர் என ஆச ரியர்
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எழுத யுள்ளைதப் பார்க்க ேறாம்.
ரஷ்யாவ ல் இருந்த ஒற்றுைம நம் இந்த ய
மக்கள்

பால்

பார்க்க னும்

இருக்குமாய ன்
இந்த ய

மக்கள்

லட்ச யங்கைளப் ெபறலாம்.

ரஷ்யாைவப்
கடித ல்

தம்

ஒரு நாடு ேமம்பட

ேவண்டுமாய ன் அந்நாட்டில் ஒரு தைலவர்தாம்
மக்கைளப்

ேபாராட்ட

முைறய ல்

ெசலுத்தற்

ெபரும்பான்ைம

மக்களால்

க யலும்.
இந்த யாவ ல்
தைலவர்

என்று

காந்த யடிகைளத்

ஏற்றுெகாள்ளப்ெபற்ற

தைலவராக

ஏற்க

மறுக்கும்

ச ல ச ற ய தைலவர்கள் ஏன் காந்த யடிகைளப்
ேபான்று

தாமும்

ெசல்வாக்ைகப்

ஒப்பற்று வ ளங்கலாகாது?
மனத ல்
அரசாங்கம்

உலக அற ஞர்கள்

குடிெகாள்ளலாகாது?
இதற்குத்
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ப றப்ப த்துவ ட்டது?

ேபாராட்டக்

காலத்த ல்

ஒருவைரத் தைலவராய்க் ெகாள்வதனால் நாம்
அவருக்கு அடிைமப்படவர்களாகவ ல்ைல.

பற

கட்ச த் தைலவர்கைளப் பார்த்து இந்த நூல் இப்படி
ஒரு ேகள்வ ையயும் எழுப்ப யது.
அக்ேடாபர்

புரட்ச ய ன்

காலத்த ல்

காமிேனாவ் ஜிேனாவ வ் ஏற்ப ன்ைமைய உப்பு
சத்த யாக்க ரகத்த ன்

ேபாது

காந்த

முயற்ச

பலிக்காது என இங்கு எழுத ய தைலவர்களுடன்
ஒப்ப டுக றார்

இந்நூல்

ஆச ரியர்.

ெலனின்

இதைன கஷ்டமான காலம் எனச் ெசான்னார்.
கஷ்டமான காலத்த ல் கஷ்டமான வ ஷயங்கள்இதைன

முடிவு

ெசய்யும்

முன்னர்

கஷ்டமான

துேராக ச ந்தைனகள் என ெலனின் குற ப்ப ட்டதாக
நூலாச ரியர் எழுதுக றார்.
ெலனிைன ேசாத டம் கூறுபவர் என ஏளனம்
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ேபச ய

டிராட்ஸ்க

ஸ்பானிய
தாக்க

நாடு

எழுத

புரட்ச

இப்ேபாது
ெசன்று

ேதசப்ப ரட்டராய்

ெசாந்த

உய ர் வாழ்க ன்றார்.

இயக்கத்த ல்

ெவற்ற

நாட்ைடத்
ெலனின்
ெபற்று,

ெபாதுவுைடைம ருஷ்யாைவ உலகம் வ யப்ெபய்த
ந றுவ னார்.

ெலனின்

உருவப்படமில்லாத

வீடு ருஷ்யாவ ல் ஒன்றுமில்ைல.

அந்நாட்டில்

கடவுள் நம்ப க்ைகய ல்ைல- வ டுதைலப் ேபாராடி
ெவற்ற க்ெகாடி நாட்டி இறந்து ேபான ெலனின் மீது
நம்ப க்ைக உண்டு. எதற்கும் நம்ப க்ைக ேவண்டும்
என ஆச ரியர் தனது வரிகளுடன் ப ரசுரத்ைத
ந ைறவு ெசய்க றார்.
இச்ச று

நூலின்

இறுத ய ல்

தமிழரசு

மாதப்பத்த ரிைக இலகுவான இனிய ெசந்தமிழ்
நைடய ல் படிக்கப் படிக்க இன்பமூட்டும், ந ைனக்க
ந ைனக்க

ஆேவசம்

கட்டுைரகள்
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ெமாழிப்பற்றும், உரிைமேவட்ைகயும் உண்டாக்கும்
உயர்

வ யாசங்கள்

வ ைலய ல்
படியுங்கள்
தமிழரசு

ேவண்டுமா-

தமிழரசு
என்க ற

மாதப்

பத்த ரிைகையப்

வ ளம்பரம்

தமிழரது

குைறந்த

தரப்பட்டுள்ளது.

புதுவாழ்வ ல்

தணியாத

தாகமுைடயது- மக்கள் ெதாண்ேட கடவுள் ெதாண்டு
என்ற

கருத்துைடயது-

சலியாது

உைழப்பது

என்பதும் அத ல் தரப்பட்டுள்ளது.
The Russian Revoultion Lancelot Lawton புத்தகம்
1927ல்

ெவளியானது.

இந்நூலாச ரியர்

இந்த

ஓரிடத்த ல்

புத்தகத்ைத

சுட்டிக்காட்டுக றார்.

இப்புத்தகம் 500 பக்கங்களுக்கு ேமலான ஒன்று.
மாக்மிலன் ெவளியீடு. அந்ந றுவன ெவளியீடுகள்
ெசன்ைன, கல்கத்தா, பம்பாய், லண்டன், ந யூயார்க்
நகரங்களில் க ைடக்க வைக ெசய்யப்பட்டிருந்தன.
கீற்று

இைணய
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நாடகத்துைறய ல்

ெபரியார்

இயக்க

கலகங்கள் என்பத ல் இந்நூலாச ரியர் பற்ற
22.12.1929இல்

மதுைரய ல்

பத வாக ய ருக்க ற
ஆனெதன்று

”

ந கழ்த்தப்பட்டதாய்ப்

(அரங்ேகற்றம்

ெதரியவ ல்ைல)

எப்ெபாழுது
த ரிச ரபுரம்

ஆ.நடராஜன் அவர்களின் ’சந்த ர-கமலா அல்லது
சுயமரியாைதய ன் ெவற்ற ’க்குப் ப றகு” என்க ற
ெசய்த தரப்பட்டுள்ளது.
இந்நூலின்

ச றப்ேப

குறுக ய

பக்கங்களில்

அன்ற ருந்த தமிழ் சூழைல உள்வாங்க இந்த ய
வ டுதைலப்ேபாராட்ட உணர்வுடன் ருஷ்ய புரட்ச ெலனின் குற த்து ெமாழி நைட கருத்து நைட
ெகாண்டு அைமந்தது என்பேத எனலாம்.
ெலனினின் 150ஆம் ஆண்டில் இந்நூல் குற த்து
ச று அற முகம் ெகாடுக்க வாய்ப்பு அைமந்தது.
23-8-2020
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17. புதுைமப்பித்தனின் ஸ்டாலின்
‘ஸ்டாலினுக்குத்
முற்றுப்ெபறா

ெதரியும்’

கட்டுைர

என்க ற

இலக்க யம்

ஒன்ைற

ஐந்த ைண 1991ல் ெவளிய ட்டது. புதுைமப்ப த்தன்
இரண்டாம்

உலகப்ேபார்

காலத்த ல்

இைத

எழுத ய ருக்கலாம் கப்ச ப் தர்பார்- ஹ ட்லர் ஆட்ச ,
ஃபாஸிஸ்ட் ஜடாமுனி முேசாலினி பற்ற யும் அவர்
இதற்கு முன்னர் எழுத ய ருந்தார்.
பல

அரிய

எழுத னார்

புப

வ ஷயங்கைள
என

வ யந்து

எப்படி

அற ந்து

முன்னுைரைய

கண.இராமநாதன் தந்த ருப்பார். அணிந்துைரய ல்
டாக்டர்

க.

முேசாலினிைய
ேமற்ெகாண்ட
தயார்படுத்த ய
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எழுத யுள்ளார்.
பைடப்பு

எழுதப்பட்ட

ெவளிவராதைத

ரத்னம்.

சூட்ேடாடு
இழப்பு

த ருக்குறள்,

ச லப்பத காரம்

இந்த

என்பார்

கம்பராமாயணம்,

காலத்ைத

கணக்க ட்டதாக

மார்தட்டும் நம்மால் நம்மிடம் வாழ்ந்து மைறந்த
புகழ்வாய்ந்த

எழுத்தாளர்

நூல்

எழுதப்பட்ட

ஆண்டிைன அற ய முடியாைம குற த்தும் ஊகம்
ெசய்யேவண்டிய ந ைல குற த்தும் கவைலைய
ரத்னம் பக ர்ந்துெகாள்க றார்.
புப எழுத ய ‘ஸ்டாலினுக்குத் ெதரியும்’ என்பது
90 பக்கங்களில் 13 அத்த யாயங்களாக நமக்கு
தரப்பட்டுள்ளது. அக்ேடாபர் புரட்ச க்குப்ப ன்னரான
ெலனின்

கால-

ஆண்டுகளின்
இைத

ஸ்டாலின்

கால

சுருக்கமான

பாவ க்கமுடியும்.

முதல்

25

வரலாறாக
அவருக்ேகயான

ெமாழியாளுைமய ல் க ண்டல் ேகலி எகத்தாளம்
முடிந்தவைர அவருக்கு க ைடத்த தகவல்களின்
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அடிப்பைடய ல் இருப்பைத படிப்பவர் உணரலாம்.
ேசாவ யத் ஆர்வலர்கள் படிக்க ேவண்டிய நூல்
எனலாம்.
ேசாவ யத் என்பைத ‘ேஸாவ யத்’ ராஜாங்கம்
என புப எழுதுக றார். உருவான நாளிலிருந்து அது
சண்ைடேய ேபாடேவண்டியுள்ளது. ெலனின்க ராட்
ேதாப்புகளில் துப்பாக்க சக தம் கவாத்துப் பழகுதல்
சாதாரண காட்ச .

ேஸாவ யத் யூனியனுைடய

அரச யல் ஐக்க யம் உள்ைவரம் பாய்ந்து ஹ ட்லரின்
அசுர

முயற்ச க்கு

எல்லாம்

ஜவாப்

ெசால்லி

வருக றது.
எந்த

ஒரு

கட்டத்த லும்

ராஜாங்கமானது

ேஸாவ யத்
தன்ைனப்

பாதுகாத்துக்ெகாள்வேத முதன்ைமயான காரியம்
என்று கருத சமூக முன்ேனற்றத்த ற்கு ப ரதான
காரியம்

என்று
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க ைடயாது.

யுத்தம்

ெசர்வீஸ்களின்

சமூக

உத்தாரண

ேவைலகளுக்குத்

தடங்கல்

வ ைளவ ப்பதுதான்
சர்க்கார்

பல

இயற்ைக.

ஜீவேனாபாய

ெபருக்கவும்,

கல்வ ைய

ேஸாவ யத்

சவுகரியங்கைளப்
வளர்க்கவும்,

புரட்ச த்

தத்துவத்ைத ேபாத க்கவும் முற்பட்டது. கைலய லும்
கல்வ ய லும்

ேஸாவ யத்

அக்கைற

அத கமாக

வருக றேத ஒழியக் குைறந்தத ல்ைல.
ேஸாவ யத் மக்களுக்குச் சுயமாக ச ந்தைன
ெசய்வதற்கும்

பய ற்ச

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ந கழ்ச்ச கைள

ந ர்த்தூளியாக்கும்

ெவட்டிக்கனவுகைள
அரச யல்
ஸ்தானம்

அவர்கள்

ேபாதைனய ல்
வக க்க றது.

வ ரும்பவ ல்ைல.

தர்க்கம்

ப ரதான

சுயமாகக்

காரியம்

நடத்த க்ெகாள்ள ரஷ்யருக்குத் ெதம்பு ெகாடுப்பது
இதுதான்.
கருத்துக்குள்,
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ைகத்ெதாழில்,

ேதசம்

யாவும்

ப ன்னிக்

க டக்க ன்றன.. ேநற்று டிராக்டர் ஓட்டுக றவன்தான்
இன்று

டாங்க யந்த ரத்ைத

இவற்ைற

அவர்

முதல்

ஓட்டுக றான்.

அத்த யாய

சாரமாக

எடுத்துக்ெகாள்ளலாம்.
இரண்டாம் அத்த யாயத்த ல் 1923ல் மாஸ்ேகா
ெஸவர்னி

ஸ்ேடஷன்

சூழல்

ேசறும்

சகத யும்

குப்ைபயுமாக- காலில் ெசருப்ப ல்லா குழந்ைதகள்
‘ேகாப்ேபக்க ’ எனும் தம்படிக்கு கத்தும் காட்ச ைய
அவர் ெசால்வார். எப்ேபாது ரய ல் வரும், வந்தால்
ப ளாட்பாரம்- டிக்கட் ெகாடுக்குமிடம் என்னவாகும்
என்க ற

ரணகளத்ைத

அவர்

ெசால்வார்.

அேதேநரத்த ல் என் இ ப புத ய ெபாருளாதாரம்
ேபசுேவார் கூடும் இடத்த ன் சூழைலயும் – ‘ஒய ன்’
‘பாட்டு தமாஷ்’ என வ வரிப்பார்.

என் இ ப ய ல்

பணக்காரராகுங்கள் என ெலனின் ெவளிய ட்ட
ப ரகடனத்ைத

பயன்படுத்த
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தங்கள்

அந்தஸ்ைத

கூட்டிக்ெகாண்டைதச்

ெசால்வார். என் இ ப அகன்ற ப றகுதான் ரஷ்யா
அப வ ருத்து தைடய ல்லாமல் வளர்ந்தது என்பது
புப ய ன் கருத்து.
மூன்றாம் அத்த யாயம் ெலனின் காலமான
1924

ஜனவரிக்கு

ேபாட்டி
பலத்ைத

பற்ற யும்

ேபசுக றது.

வளர்த்து

ெபாருளாதரக்

ப ன்னரான

தைலைமப்
இராணுவ

சர்வாத கார

அேபதவாத

கட்டுக்ேகாப்ைப

வகுக்கும்

அம்சத்ைத புப இத ல் ேபசுக றார். 1926 ‘டிராட்ஸ்க ,
காமிேனவ், ஜீன ீவீவ்’ ேகாஷ்டி பற்ற யும் டிராட்ஸ்க
ேபச ய மார்க்ஸீயம் பற்ற யும் புப
தற்காலிகேமனும்

எழுதுக றார்.

முதலாளித்துவத்த ற்கு

‘ப டியரிச ’ ேபாட்டுவ டக்கூடாது என டிராட்ஸ்க ய ன்
ப டிவாதம் அவர் சாதுர்யமற்றவர் என புப க்கான
புரிதைலத் தருக றது.
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1929ல்
ெபரிய

டிராட்ஸ்க

ஆர்ப்பாட்டம்

ெசஞ்சதுக்கத்த ல்

நடத்த னார்.

ரஷ்யாவ ல்

ேபச ய

காமிேனவ்,

ஜீேனாவீவும்

அவர்

கைடச

ேபச்சது.

கட்ச ய லிருந்து

வ லக்கப்பட்டனர்.ெபாதுவுைடைமக்
கட்டுப்பாட்டு
புப

ெவற்ற க்கு

காட்டுக றார்.

இைத

கட்ச ய ன்
உதாரணமாக

டிராட்ஸ்க யுடன் வ லக யவர்

ெசாற்பம்.
ஸ்டாலின் கட்டுப்பாட்டில் என் இ ப ரத்தாக
யந்த ரத்ெதாழில்,

சர்க்கார்

‘ேஸாேவாேகாஜி’,

பண்ைணகள்

கூட்டுப்பண்ைணகள்

‘ேகால்ேகாஜி’ எனத் தீர்மானித்தைத ேசாவ யத்த ன்
ருஷ்ய

ெசாற்களுடன்

பார்க்கும்ேபாது
உற்று

புப

ந கழ்வுகைள

ேநாக்க யுள்ளார்

அய்ந்தாண்டு

குற ப்ப டுவைதப்

த ட்டம்

அவர்

என

மூலம்

எவ்வளவு

அற க ேறாம்.

ப றர்

ைகநாடா

ெபாருளாதாரம் ேநாக்க பூர்ண சுேயட்ைச ேதசமாக
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மாற்ற ஸ்டாலின் நம்ப ெசயல்பட்டைத புப பத வு
ெசய்க றார்.

7மணிேநர ேவைல,

வ டுமுைற,

இலவச ைவத்த யம், குழந்ைத வளர்ப்பு ஸ்தாபனம்
ேபான்றைவ ெதாழிலாளர்களுக்கு நம்ப க்ைகைய
தந்தன என்க றார் புப .
கார்ல்

மார்க்ஸ்

காரணகாரியத்

தர்க்க

ெசால்லுவார்கள்.

ச த்தாந்தத்துக்குக்
ேலாகாயதம்

இந்த தர்க்க பந்தாவுக்குள்

உலகவ யவகாரங்கள்
அைடப்பத ல்தான்

சகலவற்ைறயுேம
ெபாதுவுைடைமவாத ய ன்

முக்த அைமந்துக டக்க றது.
ப ச்சுவான
பந்தாவ ல்

டிராட்ஸ்க க்கு
பத ல்

என்று

தந்தார்

மார்க்ச ய ைவத கப்
ஸ்டாலின்
என

புப

அேத
ெமாழி

ெசல்க றது.
எத ர்ப்பு, தாமசகுணம் எத ர்த்து ஸ்டாலினும்
தைலைமக்காரியாலயமும்
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கட்ச

ந புணர்

மாத ரி

ேகாஷ்டியும்

ந ன்று

ெசய்தார்கள்.
நாட்டுப்புற

ஏவ,

பட்டாளங்கள்

ெதாழிலாளர்கள்

ேவைல

ெலனின் தன் காலத்த ல் நகரம்-

ேவறுபாடுகள்

குலாக்குகளுக்கு

அகல

அடித்தள

எண்ணினார்.

ஆட்டம்-

ஏைழகள்

கூட்டுப்பண்ைண மூலம் ஸ்த ர ந ைலய ல் என்றார்
ஸ்டாலின்.
நான்காம்
வளர்ச்ச

அத்த யாயத்த ல்

பற்ற

புப

ேசாவ யத்த ன்
ெதாழில்

முன்ேனற்றம்
மாதம்

ைஸபீரியாவ ற்கு
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ேமம்படுத்த

உருவாக்க யைதக்
நாட்களில்

ஜனக்கூட்டம்

ேநாக்க

ெசால்க றார்.

ஸ்டாலின்

அடுத்த 5 ஆம் அத்த யாயத்த ல்

ஆகஸ்ட்

ெஜர்மானிய
வால்கா

ேபசுக றார்.

வளங்கைள

குற ப்ப டுக றார்.
1941ல்

நாஜிகளின்

என

ந கழ்ெவான்ைற

ேஸாவ யத்

அனுப்ப வ ட்டது.
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ெஜர்மானியர் 18 ஆம் நூற்றாண்டு சரித்த ரத்ைத
புப

ேபசுக றார்.

ஆர்வம்

நமக்கு

ராணிதான்
வால்கா

புப ய ன் ேதர்ந்த வரலாற்று
ெதரியவருக றது.

இவர்களுக்கு
பகுத களில்

எழுதுக றார்.

காதரின்

ந லம்

ெகாடுத்து

அமர்த்த யதாக

புப

இவர்கள் ெபரியமிராசுகளாய னர்.

வால்கா ெஜர்மானியர் ஜார் அரசர் காலத்த ல்
ெகளரவ க்கப்பட்ட ைகத கள். ேபால்ஷ வ க் ஆட்ச
அவர்கைள தனிைமப்படுத்த யது என்க றார் புப .
இந்த ஸமார ப ராந்த யம் உக்ேரன் கரிசல் பகுத
ெசழிப்பானைத புப வ வரிக்க றார்.
ரஷ்யக்

குடியானவனும்

அத காரத்துக்குப்
ப ராணிகள்தான்.
மன்னைன

பணியும்
அந்தக்

பரமப தாவுக்கு

ெதாழிலாளியும்
குணம்

உள்ள

காலத்த ல்
அடுத்த

ஜார்

ச த்தப்பா

மாத ரி பாவ த்தார்கள்.. அவர்கைள ஸ்டாலிைனத்
தந்ைதயாகவும்
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ெசய்வ க்க ப ரசாரம் ெசய்யப்பட்டது.

ஸ்டாலின்

வணக்கம் பழக்கத்துக்கு வந்தது.
அடுத்த
இராணுவ

அத்த யாயங்களில்
யந்த ரங்களுக்கான

1927-1938ல்

என்ஜினியர்கள்

ஆற்ற ய அசுரேவைலையப் பற்ற

ெசால்க றார்.

ேஸாவ யத் இவர்களுக்கு வ ேஷச வசத அளித்தது.
இத ல் ெஜர்மன் ஒத்துைழப்பும் இருந்தது. ஆனால்
ஹ ட்லர்

வந்தவுடன்

தன்

இஞ்ஜினியர்கைள

த ரும்ப ெபற்றார். ஒப்பந்தமும் ெசய்துெகாண்டார்
என்பைத சுருக்கமாக வ ளக்க ச் ெசல்க றார் புப .
ஹ ட்லருக்கு
பற்ற த்ெதரிந்த

உக்ேரன்,
அளவு,

மத்த ய

மாஸ்ேகாவ ன்

பால்டிக்
க ழக்கு,

ெதற்கு, ெதன்க ழக்கு ெதரியாது. ஊக க்கத்தான்
முடிந்தது. அெமரிக்கர்களுக்கு ெகாஞ்சம் ெதரியும்.
அேபதவாதம் ஸ்தாப க்க ெலனின், ஸ்டாலினுடன்
அெமரிக்க

ேமாட்டார்
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ெசால்லேவண்டும். தன் முைறதான் உற்பத்த க்கு
சரி என அவர் ஸ்டாலிைன ஏற்கைவத்துவ ட்டார்.
ேகார்க்க
ப ன்ஸ்க்

யூரல் வாகன உற்பத்த , ெசலியா

டிராக்டர்

ெதாழிற்சாைல

ேபார்டின்

ஞாபக ச ன்னங்கள் என்றார் புப .

க ளீவ்லாந்த்

ஆஸ்டின் கம்ெபனிதான் ேகார்க்க

ெதாழிலுக்கு

ப ளான்
டிட்ரா

ெகாடுத்தது.

சல்பர்ட்கான்

ப ளான் ெகாடுத்தது.
ேசாவ யத்

அேதேபால்

கம்ெபனிதான்

மிக்ச கன்

டிராக்டர்க்கு

ச காேகா வ்ெரய ன் தான்

குய்ட்ெனஸ்க்

உேலாகத்ெதாழிலுக்கு

ப ளான் ெகாடுத்தது. எண்ெணய்க் க ணறுகளுக்கு
ஆல்ேகா

ப ராக்ட்ஸ்

உதவ யது.

இேதேபால்

அெமரிக்க கம்ெபனிகள் எங்ெகல்லாம் ஒத்தாைச
ெசய்தன என ச ற ய அளவ ல் புப வ வரிக்க றார்.
ப ரிட்டனுடன் ேசாவ யத் ெசய்துெகாண்ட வர்த்தக
ஒப்பந்தங்கள்- ப எஸ் ஏ ைசக்க ள்கூட அங்க ருந்து
ெசன்றைதச் ெசால்க றார்.
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அத்த யாயம்

8ல்

எண்ெணய்வளம்
வ வரிப்பார்.
ஒரு

ேமம்படுத்தப்பட்டைத

புப

இதற்கு ஹ ட்லர் மனப்ேபாக்கும்

காரணம்.

ெதற்கு

ேசாவ யத்த ன்

எண்ெணய்

யூரல்ஸில்

க ணறுகள்

ந றுவப்பட்டைதயும்,

வனாந்த ரத்த ல் தண்ணீர் தட்டுப்பாட்ைட ேபாக்க
ெபருங்குழாய்கள்

ந ர்மாணம்

வ ளக்க ச் ெசால்க றார்.

பற்ற யும்

புப

அத்த யாயம் 9ல் யுத்த

ந ைலைமகள் ெதாழிற்சாைலகைள மைறவ ற்கு
எடுத்துப்

ேபாய்

ெதாடர்ச்ச யாக

காப்பாற்ற
6

ேவண்டி

வாரங்கள்

அவர்கள்

அல்லலுற்றைதச்

ெசால்க றார்.
முதலாளித்துவ

சர்க்காராக

ெதாழிற்சாைலகைள
ெசய்வ ப்பது
பலவ த

அக்ஞாதவாசம்

லகுவான

முட்டுக்கட்ைடகள்

ெசாந்தக்காரர்கள்
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இருந்தால்
காரியமல்ல.

எழும்.

ந லச்

ஒத்துைழக்கேவண்டும்.
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ஆனால்

ேஸாவ யத்

தன்ைம

மாறுபட்டதாய ருப்பத னால்

சவுகரியம்

சர்க்கார்

ஒருபுறமிருக்க,

ெபாருளாதாரத்
க ைடக்கும்

ெதாழிற்சாைலகள்

இடம் ெபயருவத ல் அங்குள்ள துரிதத்துவத்துக்கு
ஒப்புவைமேய க ைடயாது என இரு முைறகைளயும்
புப ஒப்பீடு ெசய்து ேபசுக றார்.
இந்த

இடப்ெபயர்வுகைள

வ யவகாரம்
ெபயர்க்க

என்க றார்

‘பச்ைசக்குத ைர’

புப .

இடம்

முடியாதைவகைள

ரஷ்யர்கள்

அழித்துவ டுவதாகவும்
ெசால்க றது.

அவரின்

இம்மாத ரி

பத வு

இடப்ெபயர்வ ல்

ெதாழிலாளர்களும் உடன் ெசல்வர்.

ேபாகும்

வழிய ல்

ஏற்பட்டு

வ மானத்தாக்குதல்

ேசதாரங்களும்

நடந்தது

குற த்து

ப ராவ்டா

எழுத யைத புப சுட்டிக்காட்டுக றார்.
அத்த யாயம்
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வ மானப்பைட
ேபாக்குவரத்ைத

தாக்குதல்

மூலம்

ேசாவ யத்

ஒடித்துவ டும்

எனக்

கருத யைதக் குற ப்ப டுக றார்.

ரஷ்யா ப ரதான

பாைதகள் அப்ேபாது முழுைமயாக ெவளிநாட்டு
மூலதனத்தால் ேபாடப்பட்டைவ.

ஆச ய ரஷ்யா

பகுத தண்ணீரில்லா வனாந்தரம். அங்கு புதுவைக
ரய ல் இன்ஜின்கைள ‘ெவலிக்ஸ் ெஜர்ஜின்ஸ்க ’
மூலம் நீராவ - தண்ணீர் மாற்ற

இயக்க யைத -

அற வ யல்- ெதாழில்நுட்ப ேமம்பாட்ைட வ யந்து
ெசால்க றார். மாமிசம்- இதர உணவுப்ெபாருட்கள்
ெகடாமல் இராணுவத்த னருக்கு க ைடக்க வண்டி
ஓடும்ேபாது ரிப்ரிெஜேரட்டர் ஆக மாற க்ெகாள்ளும்
ேமம்பாட்ைட ெசால்க றார்.
குற்றவாளிகள் என ந றுத்தப்பட்டவர்கைள ராஸ்தா, கால்வாய் ேபாக்குவரத்து ேவைலகளுக்கு
பயன்படுத்துக றார்கள்.. வசத யற்ற இடங்களுக்கு
ெசல்ல வ மான சர்வீஸ்தான் என்க றார்.
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அத்த யாயம் 11ல் உக்ரன் பற்ற ய ேபச்ைசத்
தருக றார் புப . அது தனித்துவம் வாய்ந்த குடியாட்ச .
புல்லுருவ க ைடக்கலாம் என ஹ ட்லர் ந ைனத்தார்.
ஸ்ேகாேராபாட்க எனும் ந லச்சுவான் தைலவைர
அவர் ெபாட்டுக்கட்டி ைவத்த ருந்தார்.

ஆனால்

உக்ேரன் ஒருமித்து எழுந்து ந ன்றது. யூத எத ர்ப்பு
எடுக்கும் எனிலும் அது ெவற யாக வ டவ ல்ைல.
ேஸாவ யத்

யூனியன்

‘குடுகுடுப்ைபக்காரன்சட்ைட’
கருத்து.

‘ேராடினா’

என்பது

என்றால்

என்பது
ஹ ட்லர்
ேஸாவ யத்

தந்ைதயர் நாடு எனப்ெபயர். ெலனின் இப்ேபாது
அவர்

இருந்தால்

அவச யத்ைத
புப .

ேதச யமனப்பான்ைமய ன்

அங்கீகரித்த ருப்பார்

என்க றார்

ெலனின் ரஷ்யாவ ல் உள்ள சகல வர்க்க,

ஜாத ய ேவறுபாடு உைடய மக்கள் யாவரும் சம
உரிைம உள்ளவர் என்பைத அங்கீகரித்தார். ஜார்
ரஷ்யாைவ பல ஜாத ய மக்களின் ச ைறக்ேகாட்டம்
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என்பார்கள்.

ெலனின்

ப ரகடனம்

அந்த

ச ைறச்சாைலய ன் பூட்ைடத் த றந்த சாவ

என

ெபருைமயாக புப எழுதுக றார்.
ேஸாவ யத் யூனியன் 11 ேதச யக் குடியாட்ச கள்
ெசய்துெகாண்ட
ப ரிந்து

இஷ்டபூர்வ

ெசல்லும்

ெபடரல்

சுயந ர்ணய

ஏற்பாடு.

உரிைமயுண்டு

என்பைத எடுத்துச் ெசால்க றார்.
சீனாவ ல்
ரஷ்யாவ லும்

நடந்த
ஜார்

கைதேபாலத்தான்

அரசர்கள்

மங்ேகாலிய

தார்த்தாரிய வம்சங்கைள க ழக்கு ேநாக்க ஒதுக்க
ந றுத்த னர். ஆச யா ரஷ்யா பற்ற ய சுருக்கமான
ப ன்னணிைய புப இத ல் வ ளக்குவார். முசல்மான்
நாகரிகப்பகுத கள்
முல்லாக்களின்

பற்ற யும்

ெசால்வார்.

பழைமயாத க்கத்த னின்று

ஜனங்கைள மீட்டு காலுன்ற ைவத்தது ேஸாவ யத்
சர்க்கார் என புப எழுதுவைதக் காணலாம்.
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ஜப்பானியர்கைள

ஸ்டாலின்

வ ஷயத்ைதயும் புப ேபசுக றார்.

எத ர்ெகாண்ட
எந்த இடத்த ல்

ஜப்பான் இராணுவ டிவ ஷன்கள் பாடம் கற்றன
என்று கூட ெசால்க றார்.

ஜப்பானியர்களுக்கு

ஸ்டாலின் தந்த நல்ல ராஜீய ேபாதைன என இைத
புப குற ப்ப ட்டார்.
1933ேலேய

சம்பாவைனக்

ெகாடுத்து

ஜனங்கைள கீழ்த்த ைசய ல் ேஸாவ யத் சர்க்கார்
குடியமர்த்த யைத
வ வரிக்க றார்.
வ ஞ்ஞானியும்
வந்தன.

சலுைககள்

தந்தைத

ேஸால்சைரத்
ெசன்றனர்.

மின்

சாகுபடி ெபருக யது.

புப

ெதாடர்ந்து
த ட்டங்கள்

ஆஸ்த ேரலிய,

கனடிய அெமரிக்க ேகாதுைமகள் வந்த றங்க ன.
சாகுபடி

வ ஸ்தீரணம்

அத கமாக்கப்பட்டது.

ேசாவ யத் ப ரைஜகளின் கடும் உைழப்ைப இப்படி
பல்ேவறு உதாரணங்கள் மூலம் புப ெசால்க றார்.
ஜப்பாைன

எத ர்ெகாள்ள
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என்க றார் புப .
இறுத
யூதர்

அத்த யாயத்த ல்

ந ைலைமகள்

ேசரி

ஜார்க்கால

வாழ்க்ைகப்

ேபால.

ேசாவ யத் அவர்களுக்கு சமத்தன்ைம தந்தைத
புப

ெசால்க றார்.

ராஜ்யம்

பாலஸ்தீனத்த ல்

ஸ்தாப ப்பது

யூத

ஏகாத பத்த யத்த ற்கு

அணுசரைணயாகும் என்று ேஸாவ யத் கருத யது.
எமிஸ்

எனும்

யூத

அனுமத த்தது.

த னசரி

வர

மாஸ்ேகா

‘ப ேராப ட்ஜான்’ என ஒன்ைற

புப ெசால்க றார்.

யூதர்களுக்கு சம அந்தஸ்து

தர எடுத்த முயற்ச யாம் அது. யூதர்கள் இப்ேபாது
ஜப்பாைன எத ர்க்க தயாராக வ ட்டனர் என்க றார்
புப .

புப

இந்த நூைல இப்படி முடிக்க றார்.

யூதர்களின் உைழப்புதான் இன்றுவைர கீழ்க்ேகாடி
ெசங்ெகாடி

ைசனியத்த ன்

மூலதனமாக

ஆக வ ட்டிருக்க றது.
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இந்நூைல இன்னும் எப்படிெயல்லாம் எழுத
புப

ந ைனத்தாேரா ெதரியவ ல்ைல.

அவரிடம்

நல்ல ேமம்பட்ட வரலாற்றுணர்வும்- வளரேவண்டிய
வரலாற்ைற ேபாற்றும் பாங்கும் இருந்துள்ளைதக்
காண்க ேறாம்.
வழக்க ல்

அன்று ந லவ ய மக்கள் ேபச்சு

அற்புத

வரலாற்ைற

எழுத

தமிழ்

இடங்ெகாடுக்கும் என்பைத புப எனும் இலக்க ய
ேமதைம நமக்கு காட்டிய ருக்க றார்.

ேசாவ யத்

ஆர்வலர்கள் படிக்க ேவண்டிய நூல்.
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18. இஸ்த்வான் மீசாரஸ்
(1930-2017)
நம்

காலத்த ன்

ச ந்தைனயாளர்

மகத்தான

இஸ்த்வான்

மார்க்ச ய

கடந்த

அக்ேடாபர்

1, 2017ல் மைறந்தார். ஹங்ேகரி மார்க்ச ய மரப ல்
வந்தவர் இஸ்த்வான்.
ப றந்தவர்.
ஊழியர்.

அங்கு டிசம்பர் 19, 1930ல்

தாயார் வ மானகட்டுமான ஆைல
குழந்ைத உைழப்பாளராக இஸ்த்வான்

அங்கு ெசயல்பட ேநர்ந்தது.
கம்யூனிஸ்ட்
ஏற்பட்ட
சம்பளம்
கல்லூரி
ஸ்டாலின்

ஆட்ச

ந ைலய ல்

மாற்றம்
கல்வ க்கு

க ைடக்கப்ெபற்றார்.
ெசன்றார்

மீசாரஸ்.

ெசல்வாக்கு
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ஜார்ஜ்

லூகச்ச ற்கு

இஸ்த்வான்
அவர்

ஆதரவு

எடுத்ததால்

ந ைலைய

கல்லூரிய லிருந்து

ெவளிேயற்றப்படேவண்டும்

ந ைலைய ந ர்வாகம் எடுத்தது.
ெசயல்பட்டுவந்த

கல்லூரி

ெவளிேயற்றக்கூடாது
ேபாட்டது.

என்க ற

ஆனால் அங்கு

கவுன்ச ல்

என்க ற

அவைர

தீர்மானத்ைத

ேதச ய த ேயட்டர் குரூப் ஒன்ற ன்

ந கழ்ைவ கடுைமயாக ஆதரித்த ந ைலைய பார்த்த
மார்க்ச ய ச ந்தைனயாளர் லூகாச் இஸ்த்வாைன
தனது

உதவ யாளராக

இருந்து

பணியாற்ற

அைழத்தார்.
ஹங்ேகரி எழுத்தாளர் அைவகளில் 1950-56
ஆண்டுகளில் இஸ்த்வான் தீவ ரமாக பங்ேகற்று
வந்தார்.
என்க ற

கைல இலக்க யத்த ன் ேதச யத்தன்ைம
அவரின்

அைமப்புகளில்

கட்டுைர

வ வாத

இலக்க ய

அடிப்பைடயானது.

கலாச்சாரத்துைறகளில் பணியாற்ற ய ேதாழர்கள்
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உதவ யுடன் லூகாச், மீசாரஸ் ஆக ேயார் Consciousness என்க ற பத்த ரிைகைய துவக்க னர்.
இஸ்தவான் மீசாரஸ் பாரிச ல் ேடாெனெடல்லா
ேமாரிச ைய

சந்த த்து

புரிந்துெகாண்டார்.

ப ப்ரவரி

1956ல்

மணம்

லூகாச் ேமற்பார்ைவய ல்

தனது டாக்டர் பட்ட ஆய்ைவ மீசாரஸ் முடித்தார்.
புடாெபஸ்ட் பல்கைலய ல் அவர் அேசாச ய ேயட்
ேபராச ரியராக வருவதற்கும் லூகாச் உதவ னார்.
லூகாச் மைறயும் காலம்வைர (1971) அவர்கள்
வலுவான ெதாடர்புகைள ைவத்த ருந்தனர்.
மீசாரஸ்
இத்தாலி

ஹங்ேகரிையவ ட்டு

டூரின்

ெபட்ேபார்ட்

ெவளிேயற

பல்கைலக்கழகம்,

கல்லூரிய ல்

லண்டன்

பணிபுரிந்தார்.

ப ன்னர் சூெசக்ஸ் பல்கைலய ல் தத்துவத்துைற
ெபாறுப்ப ல்

இருந்தார்.

1971ல்

மார்க்ச ன்

அந்ந யமாதல் குற த்த ஆய்வ ற்காக பாராட்டப்பட்ட
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அவர் ஐசக் டாய ட்சர் ந ைனவு பரிைச ெபற்றார்.
ப ன்னர் ெடாெராண்ேடா யார்க் பல்கைலய ல்
முதுந ைல ேபராச ரியாக ேசர்ந்தார்.

கனடாவ ல்

வ சா க ைடப்பத ல் ச ரமம் ஏற்பட்டது.

அவர்

ஆபத்தானவர் என அங்கு உணரப்பட்டார். ெபரும்
அற ஞர்கள் எழுப்ப ய எத ர்ப்ைப அடுத்து வ சா
ெகாடுக்கப்பட்டது.

ச ல ஆண்டுகளுக்கு ப ன்னர்

அவர்

சூெசக்ஸ்

பல்கைலக்ேக

1995ல்

ஹங்ேகரியன்

அற வ யல்

அவர் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார்.
அவரது

புகழ்வாய்ந்த

த ரும்ப னார்.
அகாதமிக்கு

அேத ஆண்டில்

ெபரும்

உைழப்ப ல்

உருவான பைடப்பான Beyond Capital ெவளியானது.
ெவனிசூலாவ ன் சாேவாஸ் அைத பாராட்டி பாைத
த றந்துள்ளது- உலகம் தனது எத ர்வ ைன ஆற்ற
கருவ க ைடத்துள்ளது எனப் ேபச னார்.
1990கள் துவங்க புகழ்வாய்ந்த மன்த்லி ரிவ்யூ
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குழுவ னருடன்
ெமசாரஸ்.

ெநருங்க
ஹாரி

ெசயல்பட்டு

மாக்டப்,

ஜான்

வந்தார்
ெபல்லமி

ஆக ேயாருடன் ேதாழைம ெநருக்கம் பலப்பட்டது.
2008 ல் ெவனிசூலா அரச ன் உயர் ெகளரவ வ ருது
அவரது வ மர்சனாபூர்வ ச ந்தைன முைறக்காக
வழங்கப்பட்டது.
ேசாசலிசத்த ற்கான

மாற்றம்

என்பைத

கடினமான மைலேயற்றம் என்பதுடன் ஒப்ப ட்டு
ேபச னார் மீசாரஸ்.
எழுத னார்.

சார்த்தர் , லூகாச் குற த்து

கருத்த யலின் சக்த , ேசாசலிசமா

காட்டுமிராண்டித்தனமா, மூலதனத்த ன் அைமப்பு
ெநருக்கடி, சமுக அைமப்பும் உணர்வு வடிவங்களும்,
வரலாற்று கட்டத்த ன் சவாலும் சுைமயும், சமூக
கட்டுப்பாட்டின் அவச யம் ேபான்ற புகழ் வாய்ந்த
ஆழமான பைடப்புக்கைள ச ந்தைன உலக ற்கு
வ ட்டு ெசன்றுள்ளார் மீசாரஸ்.
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ேசாவ யத் வைகப்பட்ட சமுகத்த லும் காப டல்
ச ஸ்டம்

அப்படிேய

இருந்ததாக

கருத னார்

இஸ்த்வான். Communal production என்பத ல் ஈர்ப்பு
ஏற்பட்டுத்தான்

சாேவாஸ்

கம்யூன்

கவுன்ச ல்

என்பைத ெவனிசூலாவ ல் பரிேசாத த்தார்.

The

entire capital system and its State must be challenged
in their inner functioning and from both within the core of
productive order.. இதற்கு மாற்றாக Communal system
of social metabolic production என அவர் ேபச வந்தார்.
புரட்ச கர

மாற்றத்த ற்கு

ந ற்கேவண்டிய

வழிகாட்டி

ஏெஜன்ச யாக

ெதாழிலாளிவர்க்கம்

அந்ந யமாக யுள்ளது
ேபச னார்.

முக்க ய
என்பைத

எவ்வாறு

இஸ்த்வான்

ேசாசலிச கட்டுமானம் என்பதற்கு
என்க ற

புகழுக்கு

உரியவரானார்

மீசாரஸ்..
அந்ந யமாதல்

என்பது

நமது

காலத்த ல்

வ த க்கப்பட்ட ஒன்றாக உள்ளது என்க ற கருத்ைத
www.Kaniyam.com

443

FreeTamilEbooks.com

அவர் ஆழமாக ெவளிய ட்டுவந்தார். The state that
we must conquer in the interest of humanity’s survival is the
state we know it, viz the state in general in its existing reality,
as articulated in the course of history, and capable of asserting itself only in its antagonistic modality both internally
and in its international relations என்க ற வ ளக்கத்ைத
இஸ்த்வான் தந்தார்.
பராளுமன்ற
குற த்து

ப ரத ந த த்துவ

வ மர்சனபூர்வ

ைவத்த ருந்தார்.

ஜனநாயகம்

பார்ைவைய

அவர்

மக்களுக்கு அந்த ஜனநாயகம்

ெபரும் பலன்கைள தரவ ல்ைல என்க ற முடிவ ற்கு
இஸ்த்வான் வந்த ருந்தார். Few- Many- All என்பைத
எடுத்து

ெசால்லி

அைனவருக்கும்

என

ேபசும்

ச லரின் ப ரத ந த த்துவம் பலைரயும் ெவளிய ல்
ைவக்க றது என்றார்.
The question of substantive democracy is a matter
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of the vital decision making processes in all domains and
at all levels of the societal reproduction process, on the
basis of substantive equality. And that requires the radical alteration of the social metabolism as a whole, superseding its alienated character and the alienating superimposition of overall political decision making by the
state over society. That is the only sense in which substantive democracy can acquire and maintain its meaning. சாரமான ஜனநாயகம் என்பதற்கான அவரது
வ ளக்கமாக இைத நாம் எடுத்துக்ெகாள்ளலாம்.
ேசாவ யத் வீழ்ச்ச நடந்து 20 ஆண்டுகளுக்கு
ப ன்னரும்

ேசாசலிச

கட்டுமானம்

என

அவர்

ேபசுவது சரியா என அவரிடம் ேகட்கப்பட்டேபாது
20 ஆண்டுகள் என்பெதல்லாம் வரலாற்ற ல் ெபரும்
கட்டமல்ல என்றார்.
சமத்துவ

சமூகம்

ஆண்டுகளுக்கு
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என்க ற வைகய ல் மட்டுமல்ல ஒவ்ெவாரு வீட்டின்
கூைரய லும்
ேபச னர்.

சம்

உரிைமகள்

அவர்கள்

எனேவ வரலாற்ற ன் சவால் என்பது

பட்டுப்ேபாக வ டாது.
தீர்வுகளால்

அவற்ற ன்

ந கழ்ச்ச ந ரலிருந்து
என்க ற

என

ேசாசலிச

அைரகுைற

அவசர

ேதால்வ களால்

அைவ

இல்லாமல்
கட்டுமான

ேபாய்வ டாது
த ட்டம்

குற த்த

நம்ப க்ைகைய அவர் வலுப்படுத்த னார்.
இஸ்த்வான்

இங்க லாந்த ல்

மைறந்தேபாது அவருக்கு வயது 86.

2017ல்
இஸ்த்வான்

எழுத்துக்கள் கடினமானைவயாக ேதான்ற னாலும்
கருத்தூன்ற

படிப்ேபார் அவரது எழுத்துக்கைள

தமிழுக்கு

ெகாணரும்ேபாது

ேசாசலிச

கட்டுமானம், முதலாளித்துவ முைற, அரசு குற த்த
வ ளக்கங்களுக்கு

ேமலும்

ஆழமான

அவர் நமக்கு தருவைத உணரமுடியும்.

புரிதைல
தமிழ்

உலக ல் ெசயல்பட்டுவரும் முன்னணி மார்க்ச ய
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அற ஞர்கள் இஸ்த்வான் கருத்தாங்கைள தமிழுக்கு
ெகாணர்ந்தால் இடதுசாரி இயக்கங்களில் அைவ
புத ய தாக்கத்ைத உருவாக்கும் என நம்பலாம்.
20-3-2018
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19. ேதாழர் பி சி ேஜாஷி எழுதிய
அதிகாரத்திற்கான கம்யூனிஸ்ட்
பிளான்
ேதாழர் ப ச ேஜாஷ அவர்கள் எழுத ய For the
Final Bid For Power- The Communist Plan Explained
எனும் அற க்ைக ஒன்ைற எழுத ய ருந்தார்.

80

பக்கங்களுக்கு ேமல் ெசல்லும் ஆவணமது. 1946ல்
இது ெவளிய டப்பட்டது.
அத ல் உபதைலப்பு ஒன்று Commonsense Principles of Patriotism என்பதாகவுள்ளது.

காங்க ரஸ்

லீக் கட்ச கைளப் பார்க்கும்ேபாது ச ப அய் நாட்டில்
உள்ள மூன்றாவது கட்ச - இைளய கட்ச . மக்களிடம்
உண்ைமயான

hold

கருதப்பட்டது.

வ டுதைலக்கு சற்று முன்னரான
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காலத்த ல்

கட்ச

எப்படி

பலேவறு

அம்சங்கள்

குற த்து ச ந்த த்தது என்பைத அவரின் வரிகள்
காட்டுக ன்றன.
இந்த

கட்ச

ப ரிட்டிஷாருக்கு

எத ராக

ப றந்தத லிருந்து களம் ெகாண்ட கட்ச .

அதன்

மகத்தான 64 ேதாழர்கள் ெசய்த ச ைறவாசத்ைத
ேசர்த்தால் 800 ஆண்டுகள் என கணக்கு வரும்
எனப்

ேபச வ ட்டு

அவர்

சல

ேகள்வ கைள

இன்ைறய

ந ைலய ல்

எழுப்புக றார்.
இந்த யாவ ல்
ஓர்

அடிைம

மற்ெறாரு

ேபாரிட்டுக்ெகாண்டிருந்தால்

அடிைமயுடன்

ப ரிட்டிைஷ

இந்த

அடிைமகள் எப்ேபாது வ ரட்டுவார்கள். அவர்கேள
இச்சண்ைடயால் பயனைடவர்.
60 ஆண்டுகால அரச யல் வ ழிப்பு ெகாண்ட
நாட்டில் ஒரு கட்ச ைய மட்டும் குற்றம் சாட்டிவ ட்டு
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தனது

பக்க

ந யாயத்ைதேய

வலியுறுத்த

வருவதால் இந்த யா எனும் குடும்பத்தால் எப்படி
தீர்ைவக் ெகாணர இயலும்.
மீதான

அச்சத்த ல்

ச றுபான்ைம

ெபரும்பான்ைம

ச றுபான்ைமய னரும்,

மீதான

நம்ப க்ைகய ன்ைமய ல்

ெபரும்பான்ைமய னரும்

இருந்தால்

நாடு

வ டுதைல ெபறுமா?
ஒவ்ெவாரு
பகுத

தைலைமயும்

நலன்

எனப்ேபச

தங்கள்

ெபாது

எத ரிய ன்

ைகப்பாைவயாக மாறுவதும் ஒருவர் மீது ஒருவர்
நம்ப க்ைகய ன்ைமைய

ெதரிவ ப்பதும்

நாட்டின்

ப ரிவ ைன எண்ணத்ைத அத கப்படுத்தும்.
மற்ெறாரு

உபதைலப்பு

India

One

Nation

?

என்பதாக ேபாக றது. அத ல்
when Congresssays that Indai is one nation it does express the unity of all Indians against British domination and
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when it wants independent India to preserve its unity, it is
also expressing a desirable idea, but when then concept of
India a nation becomes the basis of denying our own internal differences and leads to war among ourselves- there is
obviously something wrong in such a concept…
ஒரு

நாடு

எனச்

ெசால்லிவ ட்டு

ராஜாஜி

முதல்வர் என்றால் இம்முைற ஆந்த ராகாரருக்கு
என

முழக்கம்

வ னவ னார்.

வருவது

ஏன்

என

ேஜாஷ

ப ரிட்டிஷ்

எத ர்ப்ப ல்

ஒன்றாக

ந ற்பது என்பதற்கு இந்த யா ஒேர நாடு எனச்
ெசால்லித்தான் தீரேவண்டுமா என்க ற ேகள்வ யும்
அவரிடமிருந்து வந்தது.
முஸ்லீம்

என்பதால்

ஒேர

ேதச ய

இனம்

என்பதும் ெபாருந்தாது. முஸ்லீம்களின் எழுச்ச ைய
வரலாற்ைற

லீக்

தைலைமயால்

வ ளக்கமுடியவ ல்ைல.
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கட்ச ய ன் புரிதைல அவர் இவ்வாறு ெசால்வார்.
The Communist party puts forward the concept of India
as a family of free nations. We think it is the correct understanding of our own history and the most desirable future for
our country.
பழைமவாத கள் மறுமலர்ச்ச என்று பண்ைடய
ெபருைம பாடுக ன்றனர்.
என்க ற

உள்ளடக்கம்

ஏகாத பத்த ய எத ர்ப்பு
இருந்தாலும்

சமய

வடிவத்ைத

லிபரல்

தாராளவாத கேளா

அவர்கள்

எடுத்துக்ெகாள்க ன்றனர்.
நவீனம்

எனப்ேபச

பண்ைடய நாட்ைட மாற்ற ட ப ரிட்டிஷாரிடமிருந்து
எடுத்துக்ெகாள்ளேவண்டியைவ
ேபச வருக ன்றனர்.
முஸ்லீம்
முக்க ய
ேநர்

எதுவாய னும்

ேவறுபாடுகள்
ப ரச்ைனயாக

இந்த யாவ ல்
இருக்க றது.

ெசய்யாவ ட்டால்

www.Kaniyam.com

452

ஒற்றுைம

என
இந்து
மிக
அைத
முடிச்சு

FreeTamilEbooks.com

அவ ழ்ந்துவ டலாம்.

நாடு

ப ரிவ ைனக்கு

உள்ளாகலாம்.
அடுத்து

ேதாழர்

உபதைலப்பு
தனி

ேஜாஷ

joint

vs

வாக்காளர்

எடுத்துக்ெகாண்ட

Separate

ெதாகுத யா

Electorates.
அைனத்து

வாக்காளர்ெகாண்ட ெதாகுத யா என்பைத ேஜாஷ
வ வாத க்க றார்.
இைணந்த
உண்ைமயான

வாக்காளர்
ஜனநாயக

இந்த யாைவ கட்ட உதவும்.
வாக்கு

தகுத க்கு

கட்டுப்பாடுகைள

ெதாகுத தான்
வழிய ல்

நவீன

ஆனால் ப ரச்ைன

ெசாத்து-

வ த ப்பதுதான்.

கல்வ

என

முஸ்லீமும்

ஆங்க ேலயரும் 1906ல் ெசய்த சத எனப் ேபசுவது
அைர உண்ைமதான்.
தைலவர்களுக்குமான
பார்க்கேவண்டும்.
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ந யாயமான வழிைய அவர்கள் காட்டாமுடியாமல்
ேபானதால் இது ேநர்ந்தது.
நமது வ டுதைல இயக்கம் நம்முள் இயங்கும்
அைனவருக்குமான நீத ைய ந யாயத்ைத கூட்டு
வாழ்க்ைகைய

உண்ைமயான

உருவாக்க தவற வ ட்டது.

ஜனநாயகத்ைத

இன்றளவ லும் இைத

புரிந்துெகாண்டது ேபாலவும் ெதரியவ ல்ைல.
எந்த

ஒரு

ப ரிவானாலும்

ப ரத ந த த்துவம்

என்பது

வ க தாச்சார
உறுத யானால்

வகுப்புவாத ேபாராட்டங்கள் ஓயலாம்.
வந்ேதார்

வாக்குரிைம,

வ க தாச்சார

இைணந்த

ப ரத ந த த்துவம்

ந யாய தீர்ைவ ெகாடுக்கும்.
ப ரிவ னைர
இடம்ெபற

ந ர்வாகத்த ல்
ெசய்யும்.

வயது

வாக்காளர்,

ஜனநாயகத்த ல்

பலதரப்பட்ட மக்கள்
உரியவைகய ல்

அேதேபால்

கீழ்கண்ட

கருத்ைதயும் ேஜாஷ அத ல் ைவத்துள்ளார்.
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joint electorates with reservation of seats or separate
electorates only divide the people on the basis of existing
differences.. when the head does not understand the problem aright, the heart beats the wrong way and the hand is
lifted against the wrong person..
ேதாழர்

ேஜாஷ ய ன்

இக்கட்டுைர

1906-46

காலத்த லான வ டுதைலப்ேபாராட்ட வரலாற்ைற
சுருக்கமாக

நம்முன்

அைமந்துள்ளைத

ெகாண்டுவருவதாக

படிக்கும்ேபாது

இந்த ஆவணத்த ல் ேஜாஷ

உணரலாம்.

எழுப்ப ய முழக்கம்

Freedom from British - Justice among ourselves- Indian freedom must mean freedom of all Indian peoples
என்பதாக ெசன்றது.
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20. ேதாழர் டாங்ேகவின்
ேசாவியத் சந்திப்பு… (75 ஆம்
ஆண்டு)
அத பர் ேகார்ப்பசாவ் வீழ்ச்ச யுடன் ேசாவ யத்
உைடவும் ஏற்பட்ட சூழலில் உலகம் 1990களில்
ெபரும்

வ வாதங்கைள

அற ேவாம்.
கட்ச

பல்ேவறு நாடுகளில் கம்யூனிஸ்ட்

என்க ற

கட்ச கள்

ெபருக்க க்ெகாண்டைத

ெபயர்கூட

ெபயைரயும்

வ வாதமாக

மாற்ற க்ெகாண்டன.

இைவ அைனவரும் அற ந்த வ ஷயம்.
75

ஆண்டுகளுக்கு

முன்னர்

சல

1947ல்

இங்கு
ேசாவ யத்

தைலைமக்கும் டாங்ேகவ ற்கும் நடந்த பரிமாற்றம்
தரப்பட்டுள்ளது.

அன்று அது இரகச ய ஆவணம்.

இன்று ெபாதுெவளி ஆவணம். அந்த உைரயாடல்
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எந்த

அம்சங்கைள

முக்க யத்துவப்படுத்த யது

என்பது வரலாற்ைற பார்க்கும் எவருக்கும் ஆர்வம்
கூட்டுவதாக அைமயும்.
வ டுதைல
இந்த யா-

காலத்த ல்

பாக ஸ்தான்

இரு

என

நாடுகளாக

உருவானேபாது

ேதாழர் டாங்ேக ேசாவ யத் தைலவர் ேகாமின்பார்ம்
ெபாறுப்பாளர்
reau
6,

(Communist

)ஜடாேனாவ்
1947ல்

அவர்கைள

சந்த த்தார்.

ஆவணங்கைள

Information

ெசப்டம்பர்

இதுேபான்ற

இப்ேபாது

Buசல

ெபாதுெவளிய ல்

க ைடக்கச்ெசய்துள்ளனர். அவர்களுக்கு இைடேய
நடந்த உைரயாடல் Notes of the Discussion of Comrade
A A Zhdanov with Com Dange CC of CPI என்க ற 4 பக்க
குற ப்பாக க ைடக்க றது.

அந்த ேதத ய ல் அந்த

ஆவணம் top secret என முத்த ைரயாக ய ருந்தது.
உைரயாடலின்
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சுஸ்லாவ்
AUCP

B

union

இருந்தார்.
(

CPSUவிற்கு

Communist

உைரயாடைல
ைவக்க

சுஸ்லாவ்

Party
ருஷ்ய

கட்ச ய ன்

முந்த ய

அப்ேபாது

ெபயர்

Bolsheviks)

-

All

ெசயலர்.

ெமாழிய ல்

எழுத

ெவளிநாட்டுப்ப ரிவு

துைணத்தைலவரான எல் ச பாரனாவ் இருந்தார்.
ெமாழிெபயர்ப்பாளராக

ேதாழர்

அய்.அய்.

ேகாஸ்லாவ் (ெவளிநாட்டுத்துைற ெமாழிெபயர்ப்பு
ப ரிவு) இருந்தார்.

ருஷ்ய குற ப்பு ெசப்டம்பர் 8,

1947 அன்று தயாராக யுள்ளது. ருஷ்ய ெமாழிய ல்
எழுதப்பட்ட
அஸ்கர்

இக்குற ப்ைப

ஆங்க லத்த ல்

ெமாழிெபயர்த்துள்ளார்.

தஹீர்

ஆங்க ல

ெமாழிெபயர்ப்பு எப்ேபாது என குற ப்ேபதுமில்ைல.
அந்த
என்க ற

உைரயாடலில்
யதார்த்தம்

நாட்டின்

ப ரிவ ைன

புரிந்துெகாள்ளப்பட்டு

ேசாவ யத் தைலவர் ஜடாேனாவால் ஆேலாசைன
நல்கப்படுக றது.
www.Kaniyam.com

எடுத்த எடுப்ப ேலேய அவர்
458

FreeTamilEbooks.com

ெதளிவுபடுத்த வ டுக றார்.

ேதாழர்

டாங்ேக

அவர்கேள, நாங்கள் ெசால்வது ஆேலாசைனதான்.
ஏற்பதும் ஏற்காமல் இருப்பதும் தங்கள் உரிைம .
பயனளிக்கும் என்றால் மட்டுேம பரிசீலிக்கலாம்.
டாங்ேக அந்த உணர்ைவ கணக்க ல் ெகாள்வதாக
பத ல் அளிக்க றார். ஜடாேனாவ் ெதாடர்க றார்.
”

ேசாவ யத்

கட்ச

இரு

நாடுகள்

உருவாக வ ட்டைத ஏற்க றது.

இரு நாட்டிற்கும்

தனித்தனி

கட்ச

கம்யூனிஸ்ட்

ேதைவ.

இரண்டும் நல்ல உறவுகளுடன் இந்து- முஸ்லீம்
ஒற்றுைம

ேமேலாங்க

புரிதலுடன்

உறைவ

வலுப்படுத்த க்ெகாள்ளேவண்டும்.
உங்கள்

இரு

அைடயாளமாக

கட்ச கள்

ேதாழைமக்கு

இருக்கேவண்டுேம

தவ ர

பைகைமக்கு இருக்கக்கூடாது. உங்களால் அைத
ெசய்ய இயலும். ”
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”அடுத்து

எங்கள்

ஆேலாசைன

கட்ச ய ன்

ெபயர் குற த்த வ ஷயமாகும். நீங்கள் கம்யூனிஸ்ட்
பார்ட்டி ஆப் இந்த யா என்பைத Workers Pesants Party
or Part of Labour என்ேறா மாற்ற க்ெகாள்ளலாம்.
வ வசாய களிடம்

நம்ப க்ைகைய

அது

அத கமாக்கும். கம்யூனிஸ்ட் என்ற ெபயர் குற த்து
அவர்கள்

அச்சப்படுக ன்றனர்..

அவர்களின்

நம்ப க்ைக ெபற்ற ப ன்னர் கூட கம்யூனிஸ்ட் கட்ச
என நீங்கள் மாற்ற க்ெகாள்ளலாம். இந்த யாவ ல்
உடனடி ேநாக்கம் கம்யூனிசம் இல்ைல என்பதால்
அந்தப்ெபயைரச் ெசால்லி - no need to annoy people
with Communism.
நாம்

மக்கள்

ந ைலைமகள் மாறும் கட்டத்த ல்
நாம்

முழக்கங்களில்

நம்முடன்

ேபச க்ெகாள்ளலாம்.
ஜடாேனாவ்

முன்ைவக்கும்

ஜனநாயக

ந ற்கும்ேபாது

நாம்

இைத உைரயாடும்ேபாது

வடெகாரியா

அனுபவத்ைத

எடுத்துைரத்தார்.
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தாங்கள்

தவறாக

எண்ணிவ டேவண்டாம்.

இந்த ய கம்யூனிஸ்ட்கைள stop being communists
என்றாக்குக ேறாேம

என

எங்களின்

heart

pure

ந ைனக்கேவண்டாம்.
லிருந்து

வந்த

ஆேலாசைனதான்.”
“அடுத்து

முக்க யமான

பற்ற யதானது.

பரந்த

முதலாளித்துவ

ேமைட
ேவர்கைள

அழித்த ட ஜனநாயக மாற்றங்கைள வ ைரவுபடுத்த
ெதாழிலாளர்களுக்கு

சாதகமான

சூழைல

உருவாக்க டேவண்டும்.

இது ேசாசலிச மாற்றம்

ெபற உரிய சக்த களின் ேசர்மானம் அவச யம்.
இைத ெபாதுவாக ெசால்க ேறாேம தவ ர இந்த ய
கம்யூனிஸ்ட்கள்

இருக்கும்

புரிந்துெகாண்டு

ச றப்பாக

ந ைலைமகைள
இைத

ெசய்ய

த றைமயானவர்கள் என்பைத அற ேவாம்.”
”அடுத்து

எங்களது
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சாத கள் குற த்தது.

அதாவது On caste Differences

and the struggle for eradication of the remnants of the
caste system.
தங்கைள

சாத கள் இருப்பது ெதாழிலாளர்

வர்க்கமாக

முன்ெனடுத்துச்

ெசல்ல

தைடயாக இருக்க றது- இந்த எச்சங்கள் ெபரும்
கஷ்டங்கைள உருவாக்குவதாக இருக்கும்.

இந்த

எச்சங்கைள

கட்ச

அைனத்து
இது

துைடத்ெதற ய
முயற்ச கைளயும்

உடனடியாக

கம்யூனிஸ்ட்

எடுக்கேவண்டும்.

கைளயமுடிந்த

ஒன்றல்ல

என்பைத நாங்கள் அற ந்ேதய ருக்க ேறாம். அத ல்
அத கவனம் ெசலுத்துங்கள்.
We consider com Zhdanov continued- that this is the
most reactionary vestige and poses the biggest difficulty for
Indian Communists. The Communist party must make all
efforts in order to eliminate these vestiges, though we are
awarw that this cannot be achieved in the near future.We
request that the Indian communists - com Zhdanov said- pay
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serious attention to this question. ”
” ேமேல ெசால்லப்பட்டைவதான் AUCP B மத்த ய
கமிட்டி முன்ைவக்கும் அடிப்பைட ஆேலாசைனகள்.
இந்த ய

கம்யூனிஸ்ட்கள்

தைடய ல்ைல.
அடிக்கடி

ெதாழிற்சங்க

வரலாம்.

ேநரடி

உறைவ

எனில்

occassional

நீங்கள்

இங்கு

படிக்க

ப ரத ந த கள்

கம்யூனிஸ்ட்

வ ரும்புக ேறாம்.

ேசாவ யத்

ஆக

வர

கட்ச யுடன்
ப ரச்ைன

ைவத்துக்ெகாள்ளலாம்.

மக்கள்

குற த்து

ேரடிேயா

ப ரச்சாரங்கைள ெசய்யுங்கள்.”
“ேதாழர் டாங்ேக நன்ற ெதரிவ த்துவ ட்டு இந்த
ஆேலாசைனகைள நாடு த ரும்ப யவுடன் மத்த ய
கமிட்டிய ல் ைவப்பதாக ெதரிவ த்தார்.”
ேமற்கண்ட ஆேலாசைனகள் அைத டாங்ேக
தங்கள் கட்ச ய ல் ெதரிவ க்க ஏற்பு என்பதுடன்
அந்த உைரயாடலின் சுருக்கம் முடிவைடந்துள்ளது.
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2-5-2022
21. 1951 கம்யூனிஸ்ட் கட்ச நகல் த ட்டம்
வ டுதைலக்குப்
வ வாதங்களின்
கம்யூனிஸ்ட் கட்ச

ப ன்னர்

உட்கட்ச

அடிப்பைடய ல்

ஒன்றுபட்ட

தனது Draft Programme of the

CPI என்பைத 1951ல் ெவளிய ட்டது. 16 பக்கங்களில்
அச்சடிக்கப்பட்ட

ஆங்க ல

1951ல்

அணாவ ற்கு

இரண்டு

ெவளியானது.

ப ரசுரம்

பம்பாய லிருந்து

1951 ேம, ஜூன் என அப்ப ரசுரம்

அடுத்தடுத்த பத ப்புகைளயும் கண்டது.
சந்த ரா

ேபான்ற

ப ரசுரத்ைத

ஏப்ரல்

மிக

வரலாற்றாய்வாளர்கள்
முக்க ய

வ வாத

ப ப ன்
இந்த

ெபாருளாக

தான் எடிட் ெசய்த The Indian Left Critical Appraisals
என்ற ெபரிய புத்தகத்த ல் ெசய்த ருப்பார்.

அவர்

எழுத ய அந்த அத்த யாயம் A strategy In crisis- The
CPI Debate 1955-56 என்பதாகும்.
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ேதடி படித்துவ டமுடியும்.
ேமற்கண்ட

அந்த வ வாதத்த ற்கு

1951ைய

அவர்

ஆதாரமாக்க

த ட்டம்

இந்த யாவ ல்

ப ரிக்கப்பட்ட

பாக ஸ்தான்

ேபச ய ருப்பார்.
ேமற்கண்ட

நகல்

வந்தேபாேத

-

கம்யூனிஸ்ட் கட்ச யும் தங்களது த ட்டத்ைத Independent,

Democratic and Prosperous Pakistan- Pro-

gramme of the Communist Party of Pakistan என 1950ல்
ெகாண்டு வந்தனர்.

18 பக்கங்கைளக்ெகாண்டு

அதன் அச்சு ெவளியீடு வந்தது. அதுவும் 2 அணா
என ைவக்கப்பட்டிருந்தது.
இரண்டு த ட்டங்களும் ப ரிட்டிஷ் ஏகாத பத்த ய
ப டிய ல்தான்

இந்நாடுகள்

என்க ற

வந்தன.

சுதந்த ரம்

எழுப்ப ன.

அப்படி தாங்கள் உணர்வது ஏன்

என்பதற்கான
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இரு த ட்டங்களும் எடுத்து ைவத்தன.

ஒன்று

அன்ற ருந்த

மீதான

காங்க ரஸ்

அரசாங்கம்

நம்ப க்ைகய ன்ைமைய
மற்றது

ெவளிப்படுத்த யது.

முஸ்லீம்லீக்

அவநம்ப க்ைகைய
த ட்டங்களும்

மீதான

ேகள்வ கைள

ெவளிப்படுத்த யது.

புத ய

ெதாடர்புகைள

அரசாங்கங்கள்

இரு
ப ரிட்டிஷ்

அறுத்துக்ெகாள்ளேவண்டும்

என்றன. அதாவது Total freedom from Imperialism.
ெதாழிலாளர், வ வசாய , மத்த யதர வர்க்கம்
வாழ்க்ைகத்தர

உயர்வ ற்கான

என்பைத

த ட்டங்களும்

இரு

பாக ஸ்தான்

கட்ச

த ட்டம்

த ட்டமிடுதல்
வலியுறுத்த ன.
ஏகாத பத்த யம்,

ந லப்ப ரபுத்துவம், நவாப்கள் எத ர்த்து people’s democratic government of workers, peasants and middle classesPeople’s Democracy என்றது. இதற்காக ஒன்றுபட்ட
மக்கள் ஜனநாயக முன்னணி கட்டேவண்டியைத
ேபச யது.

சீனாவ ல்
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ெவற்ற

கண் முன் ந ற்க றது என்று ெசால்லி

அத்த ட்டம் மக்களுக்கு ேவண்டுேகாள் ஒன்ைறயும்
வ டுத்தது.
The Communist Party of Pakistan asks the people who
are honest and want to see their country free should look
at our actions and if they think that this is the party which
is sincere, courageous, correct and brave enough to fight
for the rights of the people and democracy than they should
support us. They should become a member of the party and
help the party morally and financially.
அேதேபால்

மதநம்ப க்ைக

பாக ஸ்தான் கட்ச
கூடேவ

தன்

குற த்து

இவ்வாறு உறுத ெமாழிைய-

சமூகம்

பற்ற ய

இயல்ைபயும்

ெசால்லியது. சமூகத்த ல் ந லவும் கருத்தைமவுகள்
குற த்த புரிதல் பற்ற அது ேபச யது.
The Communist Party of Pakistan accepts and follows
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the principle of freedom of conscious, faith, religion and all
the practices of faith according to every culture and tradition.
The Communist Party of Pakistan not only accepts the
rights of conscience but also fights against any kind of aggression, suppression, hate or any activity against the religious freedom of any individual, group or minority. The Communist Party of Pakistan gives assurance to all minorities to
struggle with them for their equal rights and conscience.
At the same time, the Communist Party of Pakistan tries
to understand the nature and history of the ideas and concepts about faith which are prevailing in our society.
உருதுவ ல் எழுதப்பட்ட த ட்டம் ேதாழர் அலி
ஜாபர் ைசத யால் ஆங்க லத்த ல் ெமாழியாக்கம்
ெபற்று ேசாவ யத் ப ராவ்தாவ ல் அக்ேடாபர் 27
1950ல் ெவளியாக ய ருக்க றது.

அந்த ஆங்க ல

ெமாழிெபயர்ப்ப ன் அச்சாக்கத்த லிருந்து ேமேல
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ெசால்லப்பட்டைவ எடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த ய

கட்ச ய ன்

நகல்

அைனவருக்கும்

வாக்குரிைம என்பது வந்தாலும் இந்த ேதர்தல்கள்
கண் துைடப்ேப என வைரயறுத்தது. It is deception
to say under the new constitution the masses or the Govt
elected by them can work their way to freedom and hapiness
என்க ற பார்ைவையயும் ைவத்தது.
த ட்டம்

பல

வைரயறுத்துக்ெகாண்டது.
எனும்

ப ரச்ைனய ல்

கடைமகைள
ேதச ய இனங்கள்
கீழ்கண்ட

புரிதைல

ெவளிப்படுத்த யது.
The Right of all nationalities to self determination. The
Republic of India will unite the peoples of various nationalities of India not by force but by their voluntary consent to the
creation of a common state
ெமாழிப்ப ரச்ைனைய இவ்வாறு முன்ைவத்தது
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Right of People to receive instruction in their own national language in schools; use of the national language in
all public and state institutions. The Use of Hindi as an all
India State language will not be obligatory.
மதசார்ப ன்ைம என்பதற்கு இவ்வாறு தனது
கடைமைய த ட்டம் ைவத்துக்ெகாண்டது
separation of the State from all religious institutions- the
State to be a secular State.
கல்வ ையப் ெபாறுத்தவைர 14 வயதுவைர
அைனவருக்கும்
ெசால்லப்பட்டது.
நாடு

முழுதும்

இலவச

கல்வ

என

மருத்துவ ேசைவ என்பத ல்
people’s

health

service

என

முன்ெமாழியப்பட்டுள்ளது.
அன்று
ெபாருளாதார

நாட்டின்
ந ைலகைள

ெவகுஜனங்களின்
கணக்க ல்ெகாண்டு

ேசாசலிச மாற்றங்கள்- not demanding establishment
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of socialism or socialistic transformations என முடிவ ற்கு
த ட்டம் வந்தது.

மக்கள் ஜனநாயக அரசாங்கம்

உருவாக்க த ட்டம் என்றது.

ஒன்றுபட்ட மக்கள்

ஜனநாயக முன்னணிக்கு ெதாழிலாளர்- வ வசாய மத்த யதர வர்க்கம்- அற வுத்துைறய னர்- ேதச ய
முதலாளிகளிடம் த ட்டம் ேவண்டுேகாள் வ ட்டது.
இந்த த ட்டத்ைத guided by teachings of மார்க்ஸ்எங்ெகல்ஸ்- ெலனின் – ஸ்டாலின் வைகப்பட்டு
அமுல்படுத்த

முடியும்

என்க ற

நம்ப க்ைகைய

த ட்டம் ெவளிப்படுத்த யது. சீனாவ ன் ெவற்ற கண்
முன்ேன. இந்த யாவும் மக்கள் ஜனநாயக த ட்டப்படி
உலக

அரங்க ல்

உருவாக்கும்

அைமத

என்ற

வளம்

மக ழ்ச்ச ைய

நம்ப க்ைகைய

த ட்டம்

பைறசாற்ற யது.
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22. நமது பலவீனங்கள் அஜாய்ேகாஷ்
ேதாழர் அஜாய்ேகாஷ் ஒன்றுபட்ட கம்யூனிஸ்ட்
கட்ச ய ன்

ெபாதுச்ெசயலராக

இருந்த

1952

ல்

some of our Main weaknesses என்ற தைலப்ப ல் ச று
ப ரசுரம் ஒன்ைற (16 பக்கங்கள்) எழுத ய ருந்தார்.
அந்த ேநரத்த ல் வந்த ெவளிப்பைடயான எழுத்தாக
அைத படிக்கும்ேபாது உணரமுடியும்.

அவரது 16

பக்க அற க்ைகய ன் சாரம்சம் மிகச் சுருக்கமாக
இங்கு தரப்பட்டுள்ளது.
வ டுதைல அைடந்த 5 ஆண்டுகளில் ஆளும்
காங்க ரஸ் எத ர்த்த ேபாராட்டங்களில் புத ய புத ய
பகுத ய னர்

ேசர்ந்து

வருக ன்றனர்.

முதலாளிகள் கூட அத ருப்த
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மக்கள் எழுச்ச யுடன் தீவ ரமாக ேபாராடுக ன்றனர்.
காங்க ரச ல் ேமாதல்கள் கூர்ைமயாக யுள்ளது.
பைகவர்கள்

பலம்

எண்ணக்கூடாது.
இன்னும்

நாட்டின்

வளர்த்து

இருக்க றது.
ப ற்ேபாக்கு

வ டுவத லும்

இருக்க ன்றனர்.
வாக்கு

பரப்பப்படுதலிலும்
எத ர்கட்ச யாக

என

காங்க ரஸ் மீது அவர்களுக்கு

ெசல்வாக்கு

மட்டுமின்ற

மீதும்,

இழந்துவ ட்டனர்

அது
சக்த கைள

பைகவர்கள்

அரச யல் அைமப்பு சட்டத்த ன்
ெபட்டிய ன்
,

ப ரஜா

மீது

மாைய

ேசாசலிஸ்ட்கைள

பலப்படுத்துவத லும்

நமது

பைகவரின் பலம் அடங்க ய ருக்க றது.
மக்கள்

த ரள்

இயக்கத்ைத

வ ஸ்தரிப்பது-

அதற்கான கடைமகளில் கவனம் என்பது கட்ச ய ன்
முக்க ய ெபாறுப்பாக யுள்ளது.
� உடனடி ேகாரிக்ைககளுக்காக மக்கைள நாம்
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வழிநடத்த ேவண்டும்.
� வ வசாய , ெதாழிலாளி, இைளஞர், மாணவர்,
மத்த ய தர வர்க்கம், கலாச்சாரத்துைறய னர்
என

பலதரப்பட்டவர்கைள

நாம்

ஒருங்கு

த ரட்டேவண்டும்.
� மக்களின்

ேதைவகைள

நாடாளுமன்றங்களில்

சட்டமன்ற,
எத ெராலிக்க

ேவண்டும். ேதர்தலில் பங்ேகற்கேவண்டும்.
� அரசாங்கத்துடன்

ேபச்சுவார்த்ைத

நடத்த

ேவண்டும்� பற

எத ர்கட்ச கைள

ெயல்லாம்

ஒருங்க ைணக்க ேவண்டும்.
� ேதச ய,
அம்சங்கள்

உலகளாவ ய
குற த்து

முக்க ய

ெவளியீடுகைளக்

ெகாணரேவண்டும்.
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� ேதச

அைமத -

உலக

அைமத க்கான

இயக்கங்கைளக் கட்ட ேவண்டும்.
ேமற்ெசான்ன
கட்ச களின்

ேவைலகைள

அைனத்து

பகுத ய னருடனும்

ேசர்ந்துெசய்த டேவண்டும்.
கம்யூனிஸ்ட் கட்ச
ந ற்க றது

என்பைத

ஏைழ எளியவர்களுக்காக
மக்கள்

ஏற்றுள்ளனர்.

ச லர் தங்கைள த ரட்ட வாருங்கள் என்று கூட
அைழக்க றார்கள்.
ேமற்ெசான்ன கடைமகளில் ச று அளவாவது
நைடெபற ேகடர்கள் அவச யமாக றது.
உறுப்ப னர்கள்
மட்டும்

கட்ச

என்க ற

எவ்வளவு

எண்ணிக்ைகயால்

வலுவானதாக வ டாது.

அதன்

‘குவாலிட்டிய ல்’ தான் அது வலிைம ெபறுக றது.
அவர்களின் ேகாட்பாட்டு பய ற்ச ய ல்தான் தன்ைன
வலுப்படுத்த க்ெகாள்க றது.
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நமக்கு

வலுவான

ேபாராளிகள்,

கட்ச

பத்த ரிைகயாளர்கள், ச த்தாந்தரீத யாக வளர்ந்த,
அரச யலில்

பய ற்ச

முன்முயற்ச க்கும்

ந ைறந்த,
தகுத

தைலைமக்கும்

வாய்ந்த

ேதைவப்படுக றது.

அவர்கள்

ேகடர்கள்
கட்ச ய ன்

ெபாதுவான வழிகாட்டைல அந்த அந்தப் பகுத ய ல்
இலகுவான

வழிகளில்

உகந்தவாறு

அப்பகுத

மக்கள் ப ரிவ னருக்கு எடுத்துச் ெசல்பவர்களாக
இருக்க ேவண்டும். ஆனல் நம்மிடம் இப்படிப்பட்ட
ேகடர்கள் மிகவும் குைறவு.

இருப்பவர்களுக்கு

ேவைல

வ ைளவாக

அத கம்.

இதன்

நாம்

ெசய்யேவண்டிய எண்ணற்ற ெசயல்கைள நம்மால்
ெசய்யமுடியாமல் ேபாகும் ந ைல ஏற்படுக றது.
ேதைவப்படுவெதல்லாம்
ச றப்பாக
வலுவான
இந்த

பலமுைனகளில்

ேதர்ச்ச யாக

ெசயல்படத்தகுந்த

அைமப்புகள்-

இல்லாைமதான்

www.Kaniyam.com

476

ேகடர்கள்தான்.

நமது

கஷ்டங்களுக்கு

FreeTamilEbooks.com

காரணமாக றது.

ேதர்தலில்

ெபறும்

வாக்குகைளயும் ந ற்கேவண்டிய இடங்களுக்கும்
கூட இந்த வ ரிவான அைமப்பு ேதைவயாக றது.
நாம்

அரச யலில்

சரியான

தீர்மானங்கைள

ந ைறேவற்ற னாலும் இந்த அைமப்பு பலவீனம்
என்பது குறுக்ேக ந ற்க றது.
நம்மிடம்

சல

ந லவுக ன்றன.

தப்ப த

கருத்ேதாட்டங்கள்

சரியான

ெபாருளாதார

அரச யல்ேபாராட்டங்கைள கட்டினால் தானாகேவ
கட்ச

அைமப்பு

அத்துடன்

வ டும் என்பது அத ல் ஒன்று.
கருதுக ேறாம்.

கூடேவ

வளர்ந்து

அது byproduct என

ெவகுஜன இயக்க வளர்ச்ச யுடன்

கட்ச யும் ேசர்ந்ேத வளரும் எனக் கருதுக ேறாம்.
கட்ச வலுவாக வளர்ந்தால் ெவகுஜன இயக்கம்
ெபாருத்தமான தைலைமயுடன் ேசர்ந்ேத வளரும்
என்க ற பார்ைவ ேதைவப்படுக றது.
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தவறான

பார்ைவ

நாம்தான்

எத ர்ப்பு

இயக்கத்த ல்

சரியாக

ஏகாத பத்த ய
இருக்க ேறாேம-

அது கட்ச ைய வலுப்படுத்தாதா என்பது.

இந்த

ஏகாத பத்த ய காலனி ஆத க்க எத ர்ப்பு என்பதுடன்
முதலாளித்துவ

ச த்தாந்த

எத ர்ப்புணர்ைவ

ெதாழிலாளிவர்க்கத்த ற்கு ஏற்படுத்த ேவண்டும்.
கட்ச ய ல்

அத கார

வர்க்க

மனப்பான்ைம

வளரும்ேபாது ேகடர்கள் உைறந்து ேபாகும் ந ைல
ஏற்பட்டு வளர்ச்ச பாத க்கும்.

நம்மிடம் ஒருவைக

குறுக யவாத பார்ைவ இருந்து வருக றது.
shipping spontaneity.

Wor-

த டீர் எழுச்ச கைள துத க்கும்

பார்ைவ.
அரச யல்,

ெபாருளாதார

முைனகள்

என்பைதவ ட ideological frontல் தான் நமது முக்க ய
பலவீனம் இருக்க றது.

பல ேநரங்களில் ேதச ய

பூர்ஷ்வாக்கைள

உயர்த்த
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‘காந்த யம்’

என்பத ன்

தீங்ைக

ேபாதுமான

அளவு எத ர்த்து ச த்தாந்த ேபாராட்டம் நடத்தாமல்
இருந்துள்ேளாம்.
நாம்

கட்ச க்காரர்களுக்கு

மட்டும்தான்

மார்க்ச யம்-ெலனினியம்

என

ந ைனத்துக்ெகாண்டுள்ேளாம்.
ெலனின்

ஆக்கங்கைள

அைனவரும்

ெவளிய டும்ேபாது

புரிந்துக்ெகாள்ளக்கூடிய

அற முகவுைரகைள
நமது

மார்க்ஸ்,

தராமல்

ெதாழிற்சங்கம்,

வரலாறுகைளகூட
இருக்க ேறாம்.
ெலனியத்ைத

இருந்துள்ேளாம்.

வ வசாய

அரங்க

ெதாகுத்துக்ெகாள்ளாமல்

கட்ச த் ேதாழர்களும் மார்க்ச யகற்காமல்

ேபானதால்

அதன்

பாத ப்பு அரச யல், ெபாருளாதார ேபாராட்டங்களில்
ெவளிப்படுவைதக் காண்க ேறாம்.
ேதாழர்

ஸ்டாலின்
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வழிகாட்டியுள்ளார். மார்க்ச ய ெலனினிய ஒளிய ல்
வ ரிவான மக்கள் த ரளுக்கு அரச யைல ெகாண்டு
ெசன்றால்,

அைனத்து

வைகப்பட்ட

ச த்தாந்தங்கைளயும்

எத ர்த்து

பலதரப்பட்ட

ப ரிவ னருடன்

மக்கள்

பூர்ஷ்வா

ேபாராடினால்,
ந ன்றால்

கட்ச வளரும்.. இது ச த்தாந்த ேகள்வ மட்டுமல்ல
அைமப்பு குற த்த ேகள்வ யாகவும் இருக்க றது.
கட்ச ைய mechanical- bureaucratic ஆக பார்ப்பது
ெபரும்பான்ைமய னரிடம் இருக்க றது.

தனிநபர்

கருத்ைத வலுவாக பார்ப்பது, ஏற்கப்படாவ ட்டால்
அைத

அந்த

யூனிட்டின்

தவறாக

ச த்தரிப்பது,

ப றருக்கு ெசால்லித்தருவது என்பத ல் காட்டும்
முைனப்ைப
காட்டாமல்
என்ற

‘தான்
இருப்பது,

ெபயரில்

ந ைலகைள

கற்கேவண்டும்’
பல

மனத ல்

த ட்டமிடப்படாத
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என்பதற்கு
tute

பத ல்

தனிநபர்கள்

பழக்கம்,

எனும்

ஸ்தாபனத்ைத

அடிக்கடி

தூய்ைமப்படுத்த க்ெகாள்ளேவண்டும்
பார்ைவ

இல்லாைம

sustiஎன்ற

ேபான்றைவ

சல

பலவீனங்களாக இருக்க ன்றன.
கட்ச

பத்த ரிைககள்

ெசய்த கைள

மட்டும்

ச த்தாந்த

ெவறும்

ேபாராட்ட

ெகாண்டதாக

இல்லாமல்

பய ற்ச க்கான

இருக்கேவண்டும்.

இடமாகவும்

எவைரயாவது நம்மால் இனி

activise ெசய்யமுடியாது எனக் கருத னால் அவைர
எடுத்து வ டுவது நலம்.
ேமற்ெசான்ன பலவீனங்கைள அடுக்குவதால்
நம்மிடம்

ெபருைமக்குரிய

சாதைனக்குரிய

அம்சங்கேள இல்ைல என்று ெபாருளாகாது. அைவ
நம் வரலாற்ற ல் நீண்டு இருக்க ன்றன.

நம்மிடம்

உள்ள ேகடர்கள் ேபால் ேவறு எந்த கட்ச க்கும்
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இல்ைல என்ற ெபருைம நமக்குண்டு.

நமது

கட்டுப்பாடு, த றைம, ேவைல மீதான கடப்பாடு
குற த்து ப றர் ெபாறாைம அைடய முடியும். நமது
இலக்கு
ேபச

சரி

உயரியெதன்பதால்,பலவீனங்கைள
ெசய்துெகாள்ளேவண்டிய

அவச யம்

உள்ளது. அப்படி ெசய்வது நமது ெபாறுப்புக்கைள
ந ைறேவற்றத்தான் என்க ற புரிதல் ேவண்டும்.
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23. இந்திய ெமாழிகளில்
கம்யூனிஸ்ட் மானிெபஸ்ேடா
மார்க்ஸ் எங்ெகல்ஸ்ஸால் 1848 ப ப்ரவரிய ல்
ெஜர்மன்
கட்ச

ெமாழிய ல்

அற க்ைக

ெவளியான

1850ேலேய

கம்யூனிஸ்

அதன்

ெமாழிெபயர்ப்ைபப் பார்த்தது.

ஆங்க ல

ெரட் ரிபப்ளிகன்

ெவளிய ட்டனர்.

முன்னதாக 1848ேலேய அதன்

ப ரஞ்சு

ெவளியானது.

பத ப்பு

ெதாடர்ந்து

ேபாலீஷ் பத ப்பு, ருஷ்ய பத ப்பு ேடனிஷ் பத ப்புகள்
ெவளியாய ன. ருஷ்ய ெமாழியாக்கத்ைத பகுனின்
ெசய்தார்.

இவ்வாறு உலக ெமாழிகளிெலல்லாம்

ெமாழியாக்கம்

ெசய்யப்பட்ட

கம்யூனிஸ்ட்

அற க்ைக இந்த ய ெமாழிகளில் எப்படி எவ்வாறு
ெமாழியாக்கம் ெபற்றது என பார்த்துக்ெகாண்டு
இருக்கும் ேபாது க ைடக்கப்ெபற்ற தகவல்கைளக்
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ெகாண்டதுதான் இக்கட்டுைர.
வ டுதைலக்கு

முன்பாகேவ

குழுக்களின்

தாக்கம்

காலத்த லிருந்ேத

இந்த

கம்யூனிஸ்ட்
வரத்துவங்க ய

இந்த ய

ெமாழிகளில்

அதன் பயணம் துவங்க வ ட்டைதக் காண்க ேறாம்.
இன்று

கம்யூனிஸ்ட்

இயக்கத்த ன்

முக்க ய

தைலவர்களாக கருதப்படும் பலர் அன்று இளம்
எழுச்ச யாளர்களாக இந்தப் பயணத்த ல் முன்ைக
எடுத்துள்ளைதயும் காண்க ேறாம். கம்யூனிஸ்ட்கள்
அல்லாதவர் வரிைசய ல் அபுல் கலாம் ஆசாத்,
ெபரியார் இந்த பயணத்த ல் பங்காற்ற யுள்ளனர்.
அக்ேடாபர்

1920ல்

ந றுவப்பட்டதாக

தாஷ்கண்ட்டில்

அற வ க்கப்பட்ட

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச ய ன் வழியாக மார்க்ஸ்- எங்ெகல்ஸ் எழுத ய
கம்யூனிஸ்ட்

அற க்ைகய ன்

ஆங்க ல

இந்த யாவ ற்கு

கடத்தப்பட்டது.
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1922ல்

ராஞ்ேசாதாஸ்

புவன்

ேலாட்வாலா

வ ஞ்ஞான ேசாசலிசம் குற த்து அற க்ைககைள
ெகாணரத்துவங்க னார்.
என

அைவ

லிபர்ட்டி ெவளியீடுகள்

ெவளித்ெதரியலாய ன.

ெவளியீடுகளில்

ஒன்றாக

இந்த

மானிெபஸ்ேடாவும்

ெவளியானது.
இளம்

டாங்ேகைவ

அைழத்து

தனது

நூலகத்ைத ேலாட்வாலா முழுைமயாக அவருக்கு
த றந்துவ ட்டார்.

ஆரம்ப நாட்களில் டாங்ேகவ ன்

அற வார்ந்த வளர்ச்ச ய ல் ேலாட்வாலா முக்க ய
பங்காற்ற னார்.
அடுத்தடுத்து

12

டாங்ேகவ ன்

ந ைனவுப்படி

ப ரசுரங்கைள

ேலாட்வாலா

ெகாணர்ந்ததாக அற க ேறாம்.

மானிெபஸ்ேடா

6 அணா வ ைலய ல் ெகாடுக்கப்பட்டது. wage, Labour
and Capital by Engels, Religion of Capital by Lafargue,
Communism by R P Dutt ேபான்றைவகைளயும்
அவர்கள்

ெகாணர்ந்தனர்.
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ேசாசலிஸ்ட்

பத்த ரிைகய ல்

இந்த

நூல்கைள

வ ளம்பரப்படுத்த ய ருந்தார்.
டிசம்பர்
ஒன்ைற

1922ல்

‘ேலாட்வாலா

ேசாசலிசம்

குற த்து

ேலாட்வாலா

ந றுவ னார்.

டிரஸ்ட்’

என

பரப்புவதற்காக
அவர்

லண்டன்

ெசன்றேபாது இடதுசாரி ேலபர் தைலவர்களுடன்
ெநருக்கத்ைத

ஏற்படுத்த க்ெகாண்டார்.

இந்துஸ்தான் ப ரஸ் என ஒன்ைற ந றுவ தனது
ேசைவைய அவர் ெதாடர்ந்தார்.
இந்த ய

ெமாழிகளில்

வங்கெமாழிய ல்தான்
முதலில்

(ெபங்காலி)

கம்யூனிஸ்ட்

ெவளிவந்தது.

முசாபர்

அற க்ைக
அகமைத

ஆச ரியராக ெகாண்ட கணவானி எனும் மக்கள்
குரல்

வங்கப்

வரிைசகளாக
முதல்,

பத்த ரிக்ைகய ல்தான்
அற க்ைக

ஜூைல
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அைத

ெமாழியாக்கம்

உறவ னரான

ெசய்தவர்

ெசளமிேயந்த ரநாத்

தாகூரின்
தாகூராவார்.

ெசளமிேயந்த ரா ேம 1927ல் ெஜர்மனி ெசன்றார்.
கைடச இரு பகுத கைள அங்க ருந்துதான் அவர்
அனுப்ப ைவத்தார்.

அவரால் முசாபர் அகமது

அவர்களுக்கு எழுதப்பட்ட கடிதம் ப ரிட்டிஷாரால்
இைடமற க்கப்பட்டது. அத ல் காணப்படும் வரிகள்:
I am sending the translation of the remaining portion of
the Communist Manifesto beginning from the second chapter. I think that the translation of the first chapter is already
out in Ganavani. Please have it compared once. Please
have the entire thing published in two issues. Then arrange
to publish it in book form. I am making arrangement for
money. . . . As soon as my translation has been published
in Ganavani please advertise that the Communist Manifesto
will be out shortly in book form. This will be the first publication of the Ganavani series.
www.Kaniyam.com
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S N தாகூர் வ ரும்ப யபடி 1930 ல் அது புத்தகமாக
வந்தது.
1925ல் எஸ் என் தாகூர் கல்கத்தாவ ல் ேலபர்
ஸ்வராஜ் கட்ச ஒன்ைற கவ ஞர் நஸ்ருல் இஸ்லாம்,
முசாபர் உதவ யுடன் அைமத்தார். 1927ல் அவர் ச ப
அய் ெதாடர்ப லும் , 1928ல் கம்யூனிஸ்ட் அக லத்த ன்
மாநாட்டிலும் பங்ேகற்றார்.. இந்த யா வந்தப ன்னர்
1934ல்

ச

ப

அய்ய லிருந்து

ெவளிேயற னார்.

கம்யூனிஸ்ட் லீக் என்றும் ப ன்னர் ஆர் ச ப அய்
கட்ச ையயும் உருவாக்க னார்.
1933ல்

டாக்டர்

சாரு

சன்யால்

ஜல்ைபகுரிய லிருந்து கம்யூனிஸ்ட் அற க்ைகக்கு
ேவறு

ஒரு

ெமாழிெபயர்ப்ைபக்

ெகாணர்ந்தார்.

புகழ்வாய்ந்த மார்க்ச யரான சுேஷாபன் சர்காரால்
1944ல்

மற்ெறாரு

ேநஷனல்

புக்
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ெகாணரப்பட்ட ெமாழிெபயர்ப்பு சரிபார்க்கப்பட்டு
progress

publishers

மாஸ்ேகா

1968ல்

அைதக்

ெகாணர்ந்தனர்.
உருதுவ ல் ‘அல் ஹ லால்’ வாரப்பத்த ரிைக
சார்ப ல்

கல்கத்தாவ லிருந்து

ெகாணர்ந்தனர்.

அற க்ைகைய

ெமளலான

ஆசாத்

அப்பத்த ரிைகய ன்

ெபரும்

இஸ்லாமிய

அபுல்

ஆச ரியர்.

அற ஞராக

கலாம்
அவர்

கருதப்பட்டவர்.

இரு பகுத கள் Bourgeois and Proletarians, communists

and

Proletarians

ெவளியானது.
1927ல்

நவம்பர் 4,

அைவ

குற ப்ப ல்
கம்யூனிசம்

உருது

ருஷ்ய

11,

18 நாட்களில்

ெவளியாய ன.

எடிட்டர்

புரட்ச

குற த்து
மார்க்ைச
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நாடும்

அரச யல்ரீத யாக

அற வார்ந்த

ெதரிந்துெகாள்ளேவண்டும்.
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எதார்த்தமாக வ ட்டது.
ஒவ்ெவாரு

அற ந்துெகாள்ளேவண்டும்.
மட்டுமின்ற

ெமாழியாக்கத்த ல்

முைறய ல்

உருதுவ ல் சரியான
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புத்தகங்கள் இன்ைமயால் ‘அல் ஹ லால்’ இைத
ெவளிய டுக றது என ெதரிவ த்தனர்.
communism and its Aims என்க ற தைலப்ைப
உருதுவ ல்

ெகாடுத்து

ெவளிய ட்டனர்.
எடிட்டருக்கு

அைத

அவர்கள்

இைத ெவளிய டுவதால் இதன்

அக்ேகாட்பாட்டின்மீது

முழு

ஏற்பு

இருக்க றது என்ற எண்ணம் ேவண்டாம் என்ற
ெசய்த யும் அத ல் ெசால்லப்படுக றது.

கீழ்கண்ட

வரிகள் (உருதுவ ற்கான) இடம்ெபற்றன:
In our view Communism is the natural reaction to the
bourgeois inequities of modern civilization, and just as the
capitalism of modern civilization has reached an extreme,
Communism too isa manifestation of the other extreme. The
way to virtue and truth cannot be through these extremes, it
will always be a middle path.
உருதுெமாழிெபயர்ப்ைப ெசய்தவர் யார் என
www.Kaniyam.com
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ேநரிைடயாக ேபாடாவ ட்டாலும் அைத ஆசாத்த ன்
ெநருங்க ய

காங்க ரஸ்

ேதாழர்

அப்துர்ரசாக்

மலிஹாபடி ெசய்த ருக்கலாம் என நம்பப்படுக றது.
இதற்கு ப ன்னர் 1930களில் லாகூரிலிருந்து
அப்துல் பாரி என்பவர் தனது ெமாழிெபயர்ப்ைப
அற க்ைகக்கு

தந்தார்.

வற்புறுத்தலால்

ேதாழர்
ஏற்கப்பட்ட

ேஜாஷ
உருது

ெமாழிெபயர்ப்பாக 1946ல் அலி அஷ்ரப் பீகாரின்
மூத்த கம்யூனிஸ்ட் ெகாணர்ந்தார். people’s publishing House உருது ப ரிவ ன் சார்ப ல் லாகூரிலிருந்து
இது வந்ததாக அற க ேறாம்.
மராத்த

ெமாழிய ல்

ேதாழர்

கங்காதர்

அத காரியால் அற க்ைக ெமாழிெபயர்க்கப்பட்டது.
அத காரி

அவர்கள்

1928ல்

ெஜர்மனிய லிருந்து

த ரும்ப ய ப ன்னர் அவரும் மீரத் சத
ச ைறைவக்கப்படுக றார்.
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1930-31ல்

அவர்

ெமாழிெபயர்ப்ைப

காம்கார்

வங்மயா

பேரலில்

அக்ேடாபர்

ப ரசாரக்
1931ல்

மண்டல்
160

அணா வ ைலக்கு ெகாணர்ந்தனர்.
பீப்ப ள்ஸ்

பப்ளிஷ ங்

ெசய்க றார்.

ஹவுஸ்

சார்ப ல்

பக்கங்கள்

8

மராத்த ய ல்

சார்ப ல்

1948ல்

மீண்டும் ெகாணரப்படுக றது.
தமிழில் ஏறத்தாழ மராத்த

ெமாழிெபயர்ப்பு

வந்த காலத்த ல் சமதர்ம அற க்ைக என்ற ெபயரில்
ெபரியார் அவர்கள் தனது குடியரச ல் அக்ேடாபர்
4

1931

முதல்

வரிைசப்படுத்த

ெகாணர்ந்தார்.

ஈேராட்டிலிருந்து ெவளியான அப்பத்த ரிைகய ல் 5
வரிைசய ல் அற க்ைகைய ெபரியார் ெவளிய ட்டார்.
ேநரிைடயாக

எவர்

ெமாழிெபயர்த்தார்

என்ற

ெசய்த இடம் ெபறவ ல்ைல. ெபரியார் அதற்கான
அற முக

குற ப்ைப

எழுத

ெவளிய ட்டார்.

ருஷ்யாவ ற்கு

முந்த ேய

இங்கு

இந்த யாவ ல்

ேசாசலிசம்

வந்த ருக்கமுடியும்

இங்குள்ள
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சக்த களின்

சத யால்

வரவ ல்ைல.

இங்கு

பணக்காரன்- ஏைழ என்பதுடன் ேமல்ஜாத யார்கீழ்ஜாத யார் என்பது இருக்க றது.
என்ற

ெபயரில்

உள்ள

சுட்டிக்கட்டுக றார்.
பகுத

கடவுள் மதம்

தைடகைளயும்

குடியரசு

ெதாகுப்பு

அவர்
1931

2ல் பக்கம் 262-263ல் அவரது அற முகம்

முழுைமயாக ேபாடப்பட்டுள்ளைதக் காணலாம்.
நவம்பரில்

அடுத்த

பகுத

வரும்

எனத்

ெதரிவ க்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் ெதாடரவ ல்ைல.
ெதாடர்ந்து அவர் அய்ேராப்ப ய சுற்றுப்பயணம்
ேமற்ெகாண்டார்.
இருந்தார்.

ேசாவ யத்த ல் 6 வாரங்கள்

ஸ்டாலிைனச்

சந்த க்க

வாய்ப்பு

க ட்டியும் அது நைடெபறாமல் ேபானது என்பைத
நாம் அற ேவாம்.
அடுத்து
ப ரசுரமாக ச

தமிழில்
ப
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ெமாழிெபயர்ப்ப ல்
வருக றது.

1948

ஏப்ரலில்

அற க்ைக

கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் அற க்ைக 12

அணா என்று வ ைலய ல் அது ெகாணரப்பட்டது.
16

பக்க

அற முகத்துடன்

91

பக்க

அளவ ல்

அைதக்ெகாணர்ந்ததாக அற க ேறாம்.
எங்ெகல்லாம் கம்யூனிஸ்ட் குழுக்கள் ஆரம்ப
காலத்த ல்

வலுவாக

தாய்ெமாழிகளில்

இருந்தனேவா

அற க்ைகையக்

அங்கு
ெகாணர

முயற்ச கள் நடந்துள்ளைதக் காண்க ேறாம்.
தமிழ்

ெமாழிெபயர்ப்பு

மைலயாளத்த ல்

வந்த

காலத்த ல்

அற க்ைகையக்

ெகாணர

முயற்ச கள் ேமற்ெகாள்ளப்படுக றது. டால்ஸ்டாய்,
தாஸ்தவஸ்க

நூல்கைள

கருணாகர

ேமனன்

அற க்ைகைய
வாத

ெமாழிெபயர்த்துவந்த
1932ல்

கம்யூனிஸ்ட்

ெமாழிெபயர்க்க றார்.

வ ஞ்ஞாபனம்
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கம்யூனிஸ்ட் கட்ச

அைமக்கப்படுவதற்கு முன்ேப

அற க்ைக ெவளியாக றது.
இலக்க யங்கைள

ெமாழிெபயர்க்கும்

ேதாழர்கள் இஎம்எஸ்,
ஆக ேயார்

1940களில் மார்க்ச ய

உன்னிராஜா,

முைனக ன்றனர்.

பணிய ல்
ேதவதாஸ்

அதன்

ஒரு

பகுத யாக அடுத்த மைலயாள ெமாழிெபயர்ப்பாக
அற க்ைகையயும் ெகாணர்க ன்றனர்.
1948ல்

டி

எம்

வருக றது.

ெபாட்ேடகாட்
ெதாடர்ந்து

ப ன்னர்

ெமாழிெபயர்ப்பு
ப ரபாத்

புக்ஸ்

அற க்ைககைள மைலயாளத்த ல் ெகாணர்ந்தது.
இந்த ய

கம்யூனிஸ்ட்

இயக்கத்த ன்

மூத்த

தைலவர்களுள் ஒருவரான அன்ைறய இைளஞர்
ப

சுந்தைரயா அவர்களால் 1933ல் கம்யூனிஸ்ட்

அற க்ைக ெதலுங்கு ெமாழிெபயர்ப்ைபக் கண்டது.
ப ரிண்ட்
ெசய்து

ெசய்யப்படாமல்
சுற்றுக்குப்

ைசக்க ேளாஸ்ைடல்

ேபானது.

அேதேபால்

ெபாறுப்புடன் எங்ெகல்ஸ் அவர்களின் principles
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of

Communism

என்பதும்

ெமாழிெபயர்க்கப்பட்டு

இத்துடன் அனுப்பப்பட்டது.
கம்பம்பட்டி
மற்ெறாரு
அைத

அதற்குப் ப ன்னர்

சத்யநாராயணா

அவர்களால்

ெமாழிெபயர்ப்பு

கம்யூனிஸ்ட்

ெசய்யப்பட்டது.

கட்ச ய ன்

ெகாணர்ந்தார்கள்.

ெவளியீடாக

ெதாடர்ந்து

ேதாழர்

ப

ராமச்சந்த ர ெரட்டியால் அற க்ைக ெமாழியாக்கம்
ெசய்யப்பட்டது.
மாஸ்ேகா

ெதலுங்கு ெமாழிெபயர்ப்ப ல்

ப ராக்ரஸ்

ந றுவனம்

ெதாடர்ந்து

ெவளிக்ெகாணர்ந்தது.
குஜராத்
துனியா

ெமாழிெபயர்ப்ைப

கார்யாலயா

சார்ப ல்

1934ல்

நவ

ெகாணர்ந்தனர்.

அகமதாபாத ல் இயங்க ய முதல் இடதுசாரி குழு
நவ துன்யா. அங்க ருந்த கம்யூனிஸ்ட் குழுவ ற்கு
த ங்கர் ேமத்தா ெசயலராக இருந்தார்.
காங்க ரஸ்

ேசாசலிஸ்ட்

கட்ச ய லும்

அவர்

இருந்தார்.

குஜராத் கம்யூனிச இயக்கத்த ன் துவக்க நாயகராக
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ேமத்தா பார்க்கப்பட்டார்.
க ரந்தமாலா

நவ துனியா சார்ப ல்

எனும்

ெபயரில்

ெவளிய டப்பட்டன.

அதன்

ப ரசுரங்கள்

வரிைசய ல்தான்

கம்யூனிஸ்ட் அற க்ைகயும் ெவளியானது. 6 அணா
வ ைல. ஜவஹர்லாலின் ருஷ்யா குற த்த புத்தகம்,
எங்ெகல்ஸ்

எழுத ய

உேடாப யன்

ேபான்றைவகைளயும்

அவர்கள்

ேசாசலிசம்

ெமாழியாக்கம்

ெசய்தனர். சந்த ராபாய் பட் என்பார் கம்யூனிஸ்ட்
இலக்க யங்கள்
புத்தகங்கைள
அவரது

குற த்து

80

எழுத யவர்

ேமற்பட்ட

என

அற க ேறாம்.

ெமாழிெபயர்ப்ப ல்தான்

கம்யூனிஸ்ட்

அற க்ைக வந்துள்ளது.
அந்தக்காலத்த லும்
அவர்

க்கும்

வ ளக்க

39

மிக முக்க ய அம்சம்
அடிக்குற ப்புகள்

முற்பட்ட

ெசய்த ையயும்

மூலம்
நாம்

காணமுடிக றது.
இந்த ய ல்
அேயாத்த ய
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தனது

ச ைறத்தண்டைனக்

காலத்த ல்

1933ல்

ெமாழிெபயர்த்த அவரால் 1934ல் தான் அச்ச ல்
ெகாணரமுடிந்துள்ளது.
மாத்ருபூமி

எனும்

ஜான்ச ய லிருந்து

அச்சகத்த ல்

ெவளிய டப்பட்ட

இந்நூைல ப ரிட்டிஷார் தைட ெசய்தனர்.
ஒரியா ெமாழிய ல் பகபத பாணிக ரக என்பவர்
ெமாழியாக்கம்
சம்யபாத்

ெசய்துள்ளார்.

என்ற

ெபயரில்

வ ஞ்ஞானிக்

ெவளிய ட்டுள்ளனர்.

காங்க ரஸ் ேசாசலிஸ்ட் கட்ச ய ன் முன்முயற்ச யால்
1936ல் இது அச்ேசற யது.
கம்யூனிச

இயக்கத்த ன்

அற யப்படுக றார்.

பானிக ரக ஒரிஸ்ஸா
மூத்த

தைலவராக

அவர் ஒரிஸ்ஸா காங்க ரஸ்

ேசாசலிஸ்ட் கட்ச ய ன் ெசயலராகவும் இருந்தார்.
ஆனால்

1943

ேவைலகள்
வயத ல்

பஞ்ச

இைடேயேய

மைறந்துள்ளார்.

ேபாற்றத்தகுந்த
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மைறந்துள்ளார் பானிக ரக .
பஞ்சாப

ெமாழிய ல் லாகூரிலிருந்து 1944ல்

கம்யூனிஸ்ட்

அற க்ைகைய

ெவளிய ட்டுள்ளனர்.
1950ல்

அடுத்த ெமாழிெபயர்ப்பு

ெடல்லிய லிருந்து

புகழ்வாய்ந்த

மார்க்ச ய

வந்தது.
அற ஞரான

ரந்தீர் ெசங் ெசய்துள்ளார்.
1959ல்

ெமாழிெபயர்த்து
இைத
ேபரா

இைத ேமம்படுத்த

ஜலந்தரிலிருந்து

அற க்ைகைய

ெவளிய ட்டுள்ளனர்.
ேமேல கூறப்பட்ட தகவல்கள் முழுைமயான
பத ப்பு வரலாறல்ல. க ைடக்கப்ேபற்ற ெசய்த கள்
பரிமாற க்ெகாள்ளப்பட்டுள்ளன.
முழுைமயாக

அற ந்தவர்கள்

வ வரம்
இந்த யாவ ல்

கம்யூனிஸ்ட் அற க்ைகய ன் பத ப்பு வ வர வரலாறு
என்பைதக் ெகாணரமுடியும்.
26-12-2021
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24. காலமாற்றத்தில் கம்யூனிஸ்ட்
கட்சி அைமப்பு விதிகள்
இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் கட்ச 1964ல் ப ளவுண்டது.
அத லிருந்து

ச ப அய்

(எம்)

அைமப்புவ த கைள

உருவானேபாது

அவர்கள்

எப்படி

எழுத க்ெகாண்டார்கள்

என்ற

அந்த

பக்கங்களுக்கு

ெசல்ல

அவ்வப்ேபாது

ெசல்வது

வரலாற்று

ேநர்ந்தது.

இப்படி

ஆர்வம்ேமலிட்டது.

வழக்கெமன்றாலும் இம்முைற ‘அைமப்பு வ த கள்’
என்க ற specific அம்சத்த ல் எப்படி மாற்றங்கள்
உருவாய ன என பார்க்கலாம் என்ற உந்துதல்
எழுந்தது.
பார்க்கலாம் என ேதான்ற யப ன் ஏன் 1964
?

அதற்கு முன்னர் 1925 இந்த ய கம்யூனிஸ்ட்
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கட்ச
என்க ற

உதயக்

காலத்த ற்ேக

வரலாற்று

ேபாகலாேம

மாணவன்

வ ழித்துக்ெகாண்டான்.

என்னுள்

எந்த சர்ச்ைசக்காகவும்

இக்கட்டுைர எழுதப்படவ ல்ைல.

ஆவணங்கள்

ேபசும் தகவல்கள் அடிப்பைடய ல் ேபசப்படுக றது.
அைமப்பு ந ைலய ன் ஒவ்ெவாரு ஷரத்து குற த்த
ஆய்வு முயற்ச யல்ல இக்கட்டுைர.
ெசய்யப்படேவண்டும்

என்பது

அது கூட

ேவறு

வ ஷயம்.

ச ல மாற்றங்கள் நான் பார்த்த அளவ ல் எவ்வாறு
நடந்துள்ளன

என

ெசால்லும்

முயற்ச யாக

இக்கட்டுைரைய எடுத்துக்ெகாள்ளலாம்.
1920

அக்ேடாபர்

17ல்

ெவளிநாடான

தாஷ்கண்டில் ஏழுேபர் (எம் என் ராய், ஆச்சார்யா
த ருமலா உள்ளிட்ட) அைமத்ததாக அற வ த்த Indian
Communist Party ICP ைய தனது ப றந்த நாளாக
ச ப எம் அனுசரிக்க றது.
இந்த யாவ ல்

கான்பூரில்
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of

India

அைமத்துக்ெகாள்ளப்பட்ட

டிசம்பர்

26,

1925 ைய ப றந்த நாளாக எடுத்துக்ெகாண்டது.
ெவளிநாட்டு

குற ப்பாக

அக லத்த ன்

ெசல்வாக்க ல்

ெசயல்பட்டவர்கள்

ேவண்டுமானால்

வ மர்ச க்கலாம்.

ெவளிநாட்டில் ப றந்த கட்ச

என்ற தாக்குதைல

என்று

ருஷ்யா

மற்றும்

ச ப அய் மீது எவரும் ெதாடுக்கமுடியாது.
2
1925 டிசம்பரில் ச ப அய் தனக்கான Constitution
- அைமப்பு வ த கள் ஒன்ைற ெவளிய ட்டது.
அப

ச

அய் ெவளிய ட்ட வரலாற்று ெதாகுப்பான

Documents of the History of the Communist Party
of

India

1923-25ல்

இந்த

இடம் ெபற்றுள்ளன.
ஆவணங்கைள
Movement

என்ற
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அதன்

1917-28

Conference

ெதாகுப்ப ல்

எனத்தைலப்ப ட்ட

Kanpur

Communist

ஒரு

பகுத ைய

ேசர்த்து

ெகாடுத்துள்ளனர்.

அத ல்

அகமது

ந ைனவுக்குற ப்புகளில்

முசாபர்

ெசால்லப்பட்ட

ெசய்த கைள மட்டும் ெவளிய ட்டு அந்த ‘சாப்டைர’
அவர்கள்

முடித்துக்ெகாண்டுவ டுக ன்றனர்.

எனேவ அங்கு ச ப அய் உதயம்- அைமப்புந ைல
பற்ற ய ஆவணம் ேசர்த்து ெவளிய டப்படாதைதக்
காண்க ேறாம்.
ச ப அய்ய ன்
12

articles

அந்த

ையக்

அைமப்பு

வ த கள்

ெகாண்டிருந்தன.

முதல்

ஷரத்து ‘அைமப்ப ன் ெபயர் என்ன’ என்பதாக
இல்ைல.

அது ‘ேநாக்கம்’ என்பதாக இருந்தது.

ெதாழிலாளர்

வ வசாய

குடியரைச

உற்பத்த

வ ந ேயாகத்ைத

அதற்கு

ப ரிட்டிஷ்

அைமப்பது-

ேசாசலிசமாக்குவது-

ஏகாத பத்த யத்த லிருந்து

வ டுதைல ேபான்றைவ ேநாக்கம் என சுருக்கமாக
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ெசால்லலாம்.
அடுத்த

ஷரத்து

அக ல

இந்த ய

கூடும் காலம் குற த்ததாக இருந்தது.
என்பது

தான்

ெபயர்.

மூன்றாண்டுகளுக்கு
‘ஆண்டுேதாறும்’
ெபாதுவாக
இடத்த ல்

என

க ற ஸ்துமஸ்

ேபால்

என்ற ல்லாமல்

எழுதப்பட்டிருந்தது.
என்றும்

ேவறு

காலத்த ல்

ெசால்லப்பட்டுள்ளன.
காங்க ரஸ்

காங்க ரஸ்

இப்ேபாது

ஒருமுைற

அக்ேடாபரில்

மாநாடு

என்றும்

அேதேபால்

கூட்டுவதற்கான

ேதைவ

ஓர்

ச றப்பு

அவச யம்

இருந்தால் கூட்டப்படுவது பற்ற யும் அந்த ஷரத்து
ேபசுக றது.
அடுத்தது
பகுத .

‘கட்ச ய ன்

அப்ேபாது

உறுப்புகள்’

‘components’

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

எனும்

இப்ேபாது

எனும்
பதம்
‘organs’

என்று ெசால்லப்படுக றது. அத ல் அக ல இந்த ய,
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ப ரேதச ( மாந ல) , மாவட்ட என்பதுடன் கட்ச யுடன்
இைணக்கப்பட்ட ெதாழிற்சங்க அைமப்புகள் எனும்
தனி காம்ெபானட் ேபசப்பட்டுள்ளது.
அடுத்தது
என்பது

‘உறுப்ப னர்’

இன்றளவும்

வயது

ெதாடர்ந்து

ெசல்லப்பட்டுள்ளது.

ஆனால்

தகுத

18

எடுத்துச்

14-18

வயது

ப ரிவ னர் குற த்து தனி ெசல் என்று குற ப்பும்
உள்ளது.

இப்ேபாது அப்படி இல்ைல.

18 வயது

மட்டுேம ேபசப்படுக றது.
அடுத்து
தைலவர்’

சுவாரஸ்யமான
எனும்

ஷரத்து

பகுத .

‘மாநாட்டு

President

எனக்

குற த்துள்ளனர். அவர்தான் மாநாட்டில் தைலைம
உைர தருவார். ச ங்காரேவலர் 1925ல் தந்தார் எனப்
பார்க்க ேறாம். இந்தப்ெபயைர ேதர்வு ெசய்வதற்கு
மிகுந்த

ஜனநாயக

முைறய ல்

அைமப்பு

வத

ேபசுக றது. மாந லங்கள் ெபயைர பரிந்துைரக்கும்.
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ெசண்ட்ரல்

எக்ச க்யூட்டிவ்

மாந லங்களுக்கு அனுப்ப
ெசய்யும்

என்ற

பரிச லீத்து

த ரும்ப

கருத்தற ந்து

இறுத

முைறைய

அைமப்பு

வ த ய ல்

ைவத்த ருந்தனர். அப்படி ேதர்வான தைலவர்தான்
கட்ச

காங்க ரசால்

கூட்டங்களுக்கு
வக ப்பார்.

ேதர்ந்ெதடுக்கப்படும்

தைலைம

அந்த

CE

ஆண்டில்

இப்ேபாது தைலைமக்குழு (presidium)

எனப் பயன்படுத்தப்படுக றது.
ஆர்ட்டிகல்

12

ெசயற்குழுவால்

3

என்பதுதான்

மத்த ய

ெபாதுச்ெசயலர்களும்

இரு

ெபாருளர்களும் ேதர்ந்ெதடுக்கப்படுவது குற த்து
ேபசும் ஷரத்து.

ப ன்னர் ஒரு ெபாதுச்ெசயலர்

முைற வந்துவ ட்டது.
ப றகு

ஷரத்து

உறுப்ப னர்கள்
ெசால்லப்படுக றது.
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ந ற்ேபன் என்க ற உறுத ெமாழியுடன் மிக முக்க ய
உறுத ெமாழி ஒன்ைற ைவத்த ருந்தனர்.
எந்த

வகுப்புவாத

அைமப்ப லும்

‘நான்

உறுப்ப னர்

இல்ைல. அது இங்கு உறுப்ப னர் ஆவதற்கு தைட
என்பைத அற ேவன்’ எனும் உறுத ெமாழியது .
அேதேபால் ஷரத்து அல்லாத பகுத ய ல்தான்
1925

டிசம்பர்

26ல்

கூடிய

முதல்

கம்யூனிஸ்ட்

மாநாடு ச ப அய் எனும் அைமப்ைப உருவாக்க யதுஅதன்

ேநாக்கம்

ெதாழிலாளர்

வ வசாய களின்

சுயராஜ்ய குடியரசு- உடனடி ேநாக்கம் வாழ்க்ைக
ஊத யம்,

ந லம்

ெதாைலேபச ,

,

சுரங்கம்,

ரய ல்ேவ

வீடுகள்,

தந்த ,

உள்ளிட்டைவகளின்

ேதச ய மயம் . இதற்காக ெதாழிற்சங்கம், வ வசாய
சங்கங்கைளக் கட்டுவது- எந்த அரச யல் கட்ச
ஒத்துைழத்தாலும் ஒத்துைழக்காவ ட்டாலும் இைத
இக்கட்ச

ந ைறேவற்ற

பாடுபடும்

ேபான்றைவ

ெசால்லப்பட்டுள்ளன.
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அடுத்து தனியாக ஷரத்து அல்லாத பகுத யாக
மத்த ய

ெசயற்குழுவ ன்

ேமற்பார்ைவய ல்

கல்கத்தா, கான்பூர், மதராஸ், லாகூர், பம்பாய ல்
ப ரேதச

கமிட்டிகள்

ெசயல்படும்

என்பதும்

-

உறுப்ப னர் சந்தா ( subscription) 8 அணா என்பதும்
ெசால்லப்பட்டுள்ளன.
3
அடுத்து

நான்

பார்த்த

வ த கள்

1934ல்

ெவளிய டப்பட்டைவ. இைத ‘Constitution’ அைமப்பு
வ த கள் என்று ெசால்லாமல் ‘Statutes’ சட்டவ த கள்
என்று ெசால்லியுள்ளனர்.

இந்த ய கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச 1933 டிசம்பரில் புனரைமக்கப்பட்ட ப ன்னர்
இந்த வ த கைள உருவாக்க யுள்ளனர்.
வ த கள்

இன்ப ரிகார்

பத்த ரிைகய ல்
1935ல்

ேம

கட்ச க்குள்
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ெகாடுத்துள்ளனர். மீண்டும் 1941ல் அைத 17-6-1941
கட்ச கடிதத்துடன் இைணத்து அனுப்ப யுள்ளனர்.
அத ல் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள அம்சங்களின் சாரம்
மட்டுேம இங்கு ெசால்லப்படுக றது.
இந்த ய

கம்யூனிஸ்ட்

அக லத்த ன்’

கட்ச

பகுத யாகும்.

‘கம்யூனிஸ்ட்
இந்த யாவ ல்

பாட்டாளிகளின் (ப ராலிேடரியட் எனும் பதம்) ஆக
உயர்ந்த வர்க்க ஸ்தாபனமாகும்.
ேநாக்கமாக
ெதாழிலாளர்

ேசாவ யத்
வ வசாய

உருவாக்குவதுவ வசாய கள்

அரசாங்கம்

புரட்ச

த ட்டத்த ன்

முழு

வ டுதைல
என்பன

ெதாடர்ந்து கம்யூனிஸ்ட்

படியான

பாட்டாளிவர்க்க

www.Kaniyam.com

மூலம்
எத ர்ப்பு
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அப்பகுத ேபசுக றது.
அடுத்து

உறுப்ப னர்

உறுத மிக்க
ேவண்டும்-

எப்படிப்பட்ட

கட்டுப்பாட்டுடன்
இரகச யங்கைள

அரச யல்
ேபசுக றது.

இருக்க

காக்கேவண்டும்-

பங்ேகற்பு

ேபான்றவற்ைறப்

எவெரல்லாம் கட்ச ய லிருந்து ‘ex-

pell’ நீக்கப்படேவண்டும் என்பைதயும் அந்த Statutes
ெசால்க றது.
ேநரிைடயாகேவா
‘காந்த யத்ைத’

மைறமுகமாகேவா

ஆதரித்து

இரக்ச யங்கைள

ந ற்பவர்

காப்பாற்றாதவர்-

-கட்ச
‘ராய்’

குரூப்ப ற்கு ஆதரவாக ந ற்பவர்- கம்யூனசத்த ற்கு
எத ரானவர் ஆக யவர் நீக்கப்படேவண்டியவர்கள்.
அடுத்து

கட்ச

தன்ைன

‘தைலமைறவு

வாழ்க்ைக’ ெகாண்ட கட்ச எனவும் ெசால்க றது.
வழிகாட்டுதல்
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மத்த யத்துவம்

‘democratic

centralism’

ெசால்க றது.

அதாவது

ச றுபான்ைம

கட்டுப்படுதல்,

கீழ்கமிட்டி

ெபரும்பான்ைமக்கு

கட்டுப்படுதல்,

முடிைவகளுக்கு

என்பைதச்

ேமல்கமிட்டிக்கு
தனிநபர்

ந ற்றல்

கூட்டு

ேபான்றைவ

ெசால்லப்படுக ன்றன.
கட்ச

காங்க ரஸ் ஆண்டுக்ெகாருமுைற என

ெசால்லப்பட்டுள்ளது.
இப்ேபாது
‘காந்த ,

ராய்

நீக்கம்
,

என்பத ல்

ரகச யம்’

ெசால்லப்படுவத ல்ைல.

ேமற்கூற ய

ேபான்ற
கட்ச

அம்சங்கள்
வ ேராத

நடவடிக்ைகய ல் இறுத யான ஆயுதமாகேவ நீக்கம்
என்பது இப்ேபாது ப ன்பற்றப்படுக றது.
( இந்த ஆவணத்ைத ச ப எம் ெவளிய ட்ட 1939-43
வால்யூமில் பார்க்கலாம்)
4
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அடுத்து

நான்

பார்த்த

வ த கள்

இரண்டாவது

காங்க ரஸ்

1948ல்

ஒன்று.

ஏற்கப்பட்

ெபாதுச்ெசயலராக

கல்கத்தாவ ல்
ேதாழர்

வரும்

கட்ச ய ன்
ரணத ேவ

காலம்.

ேஜாஷ

வ மர்ச க்கப்பட்ட காலம்.
இந்த

அைமப்பு

ஷரத்துகளுக்கு
‘preamble’

வ த களில்தான்

முன்னர்

முகப்புைர

அைமயக்கூடிய

ஒன்ைற

எழுத யுள்ளனர்.

வ டுதைலக்கு

முன்னேர

ஒன்றுபட்ட

இந்த யாவ ல்

அைமயப்ெபற்ற

அரச யலைமப்பு

சைப

நாட்டின்

முகப்புைரைய
ேநரத்த ல்

அரச யலைமப்ப ற்கான
வ வாத த்துக்ெகாண்டிருக்கும்

இந்த ய

அைமப்புந ைலய ல்

கம்யூனிஸ்ட்
முகப்புைர

ந ைறேவற்ற க்ெகாண்டுவ ட்டது
குற ப்ப டத்தக்க

ஒன்றாக

கட்ச

ஒன்ைற

தனது
எழுத
என்பது

பார்க்கப்படேவண்டும்.

நாட்டின் முகப்புைரயும் கட்ச ய ன் முகப்புைரயும்
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ேபசுவது

ேவறாக

முகப்புைரைய

இருந்தாலும்

ஏற்கும்

முன்னர்

நாடு
ஒரு

தனது
கட்ச

தனக்கான முகப்புைரைய உருவாக்க க்ெகாண்டது
என்பது பார்க்கப்படேவண்டிய வ ஷயமாகும்.
கட்ச முகப்புைரய ல் தனது ‘காரக்டர்’ பற்ற ச்
ெசால்க றது.
கட்ச

ேநாக்கம் ெதளிவாக்கப்படுக றது.

எத்தைகய

அரசாட்ச ையக்ெகாணர

வ ரும்புக றது- மக்கள் ஜனநாயக அரசு-மார்க்ச ய
ெலனினிய வைகப்பட்ட ேசாசலிசம்- எவர் நாட்டின்
அரச யலில் தைலைம பாத்த ரம் வக க்கேவண்டும், உறுப்ப னர்களின் சர்வபரித்த யாகம் ேபான்றைவ
முகப்புைர வாசகங்களின் சாரம் எனலாம்.
இங்கு ெதளிவாக முதல் ஷரத்த ல் ‘ெபயர்’
என்பது வந்துவ டுக றது.

அடுத்து ெதாடர்ந்த

காலங்களில் இன்றுவைர அதுேவ முதல் ஷரத்தாக
இருந்து வருக றது.
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கட்ச ’.

அேதேபால் இங்கும் வழிகாட்ட ஜனநாயக

மத்த யத்துவம்

என்பேத

ெசால்லப்படுக றது.

இன்றுவைர இத ல் மாற்றமில்ைல.
ப ன்னால்

வந்த

காணப்படாத

ஒன்று

காணப்பட்டுள்ளது.
’கீழ்

அைமப்பு

அத கார

ேபசப்பட்டுள்ளன.
முதலில்

இந்த

வ த களில்

ஷரத்துகளின் வரிைசய ல்

அைமப்ப லிருந்து

உருவாக்கம்-

ேமல்

அைமப்பு’வைர-

வரம்புகள்

மாந லம்,

என்பன

அதாவது க ைள அைமப்பு

ேபசப்பட்டிருக்கும்.

மாவட்டம்,

வ த களில்

அக ல

அடுத்தடுத்து
இந்த ய

அைமப்பு

எனப் ேபசப்பட்டிருக்கும்.
இங்கும்

ஆண்டுக்கு

ஒருமுைற

என்பேத வ த யாக இருந்தது.

காங்க ரஸ்

காங்க ரஸ்தான்

கட்ச ய ன் ஆக உயர்ந்த சுப்ரீம் அதாரிட்டி என
ெசால்லப்பட்டிருக்கும்.
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யார் கூட்டுவார்கள் என்பது இத ல் sailent ஆக
இருக்கும்.
ேதர்வு

காங்க ரஸ்

ெசய்யும்.

மத்த ய

ச றப்பு

கமிட்டி

மத்த ய

கமிட்டிைய

காங்க ரைச

ேதைவெயனில்-

ேகாரல் இருந்தால் கூட்டும்.
இந்த

CC-PB

ைவத்துக்ெகாண்டுள்ளனர்.
ேதச யகவுன்ச ல்முைறக்கு

தற்ேபாது

முைறையத்தான்
ஒன்றுபட்ட ச ப அய்

ந ர்வாகக்குழு-

ெசன்றது.

அல்லது

மத்த ய கமிட்டி

ெபாலிட்ப்யூேராைவ ேதர்ந்ெதடுக்கும்.
ச ப எம்

இந்த

அைதேய

ெசயற்குழு
இன்றுவைர

ச ப அய் ப ன்பற்ற வருக றது.
சச
கூடும்

கமிட்டி மூன்று மாதத்த ற்கு ஒருமுைற
என

இயக்கத்த ல்

வத

ேபசுக றது.

பணியாற்றும்

கட்ச

ெவகுஜன
உறுப்ப னர்,

உட்கட்ச வ வாதம், கட்ச கட்டுப்பாடு, கட்ச வ த கள்
என

14

ஷரத்துகள்

ெகாண்டதாக

இந்த

1948

வ த கள் அைமக்கப்பட்டிருந்தன.
www.Kaniyam.com

515

FreeTamilEbooks.com

( ேமேல கண்ட ஆவணம் ச ப எம் ெவளிய ட்ட
1944-1948 காலத்ெதாகுப்ப ல் உள்ளது)
5
அமிர்தசரஸ்
1958ல்

மாநாட்டில்

ஏற்கப்பட்ட

வ ரிவானதாகவும்
கணக்க ல்
இந்த

ச றப்பு

அைமப்புவ த கள்

புத ய

அனுபவங்கைள

ெகாண்டதாகவும்

வ த கள்

ஏப்ரல்

அைமந்த ருந்தது.

ேதாழர்

அஜாய்

ேகாஷ்

ெபாதுச்ெசயலர் காலத்த ல் உருவானைவ. இதன்
நகல் மத்த ய கமிட்டியால் (ச ச ) ஏற்கப்பட்டு அது
குற த்த

அற முக

அப்ேபாது

மாத

கட்டுைரைய
இதழாக

ேதாழர்

ேகாஷ்

வந்துெகாண்டிருந்த

ந யூஏஜ் பத்த ரிைகய ல் எழுத ய ருந்தார்.

அப்படி

ஒரு வ ரிவுைர அற முகவுைர ந ச்சயமாக அன்று
பயன்பட்டிருக்கும்-

இன்று

படிப்பவர்களுக்கும்

பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
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ேதாழர் அஜாய் முகப்புைரய ல் ச ல மாற்றங்கள்
ெசய்யப்பட்டைதச்

ெசால்லிய ருப்பார்.

அந்த

முகப்புைர மிகத் ெதளிவாக எழுதப்பட்டதாகேவ
எனக்கு ேதான்றுக றது.

அேத ேநரத்த ல் அஜாய்

‘மார்க்ச யம்- ெலனினியம் எனும் அடிப்பைடய ல்
ந ன்றுெகாண்டுதான் முகப்புைர ேபசும்’ என்க ற
invocative தன்ைமையச் ெசால்வார்.
அேதேபால்
சற்று

ெதரியும்

அரச யல்

கட்ச

கட்ச ய ன்
.

காரக்டரில்

மாற்றம்

ெதாழிலாளிவர்க்கத்த ன்
என்று

ெசால்லப்பட்டிருக்கும்.

இத ல் கட்ச க்குள் வ டுதைல அரச யல் அைமப்பு
சட்டத்ைதக்

கணக்க ல்

ெகாண்டு

வ வாதம்

எழுந்துள்ளது. ஏன் நாம் ‘ஒர்க்க ங் க ளாஸ் கட்ச ’
எனச்

ெசால்லேவண்டும்-

‘மக்களுக்கான

கட்ச ’

எனச் ஏன் ெசால்லக்கூடாது என்பது வ வாதம்.
மா-ெல , வர்க்கப்ேபாராட்டம் எனச் ெசால்லிவ ட்டு
ெபாதுப்பைடயாக மக்கள் என ேபசமுடியாது என
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அக்கருத்து ந ராகரிக்கப்பட்டது.
ெதாழிலாளி

வர்க்க

அத காரம்-

மக்கள்

ஜனநாயக அரசு- ேசாசலிசம் கம்யூனிசம் ேநாக்க
என்பது இலக்காக ெசால்லப்பட்டிருக்கும்.
தனது ெசயல்கைள ஜனநாயக மத்த யத்துவம்
அடிப்பைடய ல்

கட்ச

அைமத்துக்ெகாள்வது

ேபசப்பட்டிருக்கும் .

அதற்கு நல்ல வ ளக்கமும்

தரப்பட்டிருக்கும்.

இது

வந்தது.

ஜனநாயக

குற த்தும்

வ வாதம்

மத்த யத்துவம்

மிக

ஆபத்தானது என்ற கருத்து ேசாவ யத்த ன் ச ல
ந கழ்வுகைள கணக்க ல்ெகாண்டும் ேபசப்பட்டது.
காங்க ரஸ்,

ப ரஜா

இந்த

ெசயல்படமுடியாது

கட்ச

ேசாசலிஸ்ட்கள்
என்ற

ேபால
பத ல்

அவர்களுக்கு க ைடத்தது. புரட்ச கர ெசயல்கைள
முன்ைவத்து ேபார்க்குணமுள்ள புத யவைக கட்ச
ஜனநாயக

மத்த யத்துவம்
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ெசயல்படமுடியும் என ஏற்கப்பட்டு ேவறு கருத்துகள்
ந ராகரிக்கப்பட்டன.
மக்கள் ஜனநாயக அரசு உருவாக ேசாசலிசம்
கட்டும்ேபாது அதற்கான அரச யலைமப்பு வ த கள்
இருக்கும்ேபாது அைத ஏற்றால் எத ர் கட்ச யாக
ெசயல்பட அனுமத , வ ரிவான தனிநபர் சுதந்த ரம்
ேபான்றைவ

எத ர்காலத்த ற்கானைவயாக

ெசால்லப்பட்டன.
முதல்முைறயாக
‘இந்த ய

எதார்த்த

மா-ெல

ச ந்தைனயுடன்

ந ைலைமகைள

என்பது ேபசப்பட்டிருந்தது..

ெபாருத்த ’

இந்த ய வரலாற்ைற

கற்பது என்பதன் அவச யத்ைத தனியாக அஜாய்
வற்புறுத்த

ெசால்லிய ருப்பார்.

வரலாற்றாய்வு

இருந்தால்

அப்படி

கட்ச ய ன்

ஒரு

த ட்டம்-

ெகாள்ைககள் வடிவைமப்ப ல் அைவ ேபருதவ யாக
இருக்கும் என்ற புரிதைலயும் அஜாய் ைவத்தார்.
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இந்த நாட்டின் மரபு- கலாச்சாரம் ஆக யவற்றுடன்
பாராமுகமாக கட்ச இருக்க முடியாெதன்பைதயும்
அவர் ெதளிவுபடுத்த னார்.
அேத

ேபால்

ச ந்தைனயாற்றலுக்கு
சூழல்

உகந்த

ஏற்படுத்தேவண்டிய

அவர் ேபச ய ருந்தார்.

ேகடர்களின்
கட்ச

அவச யம்

வாழ்க்ைக
பற்ற யும்

கட்ச க்குள் அது வ ரிந்த

ஜனநாயக பரவைல உருவாக்கும் எனக் கருத னார்.
இந்த வ த களில்தான் கட்ச ேதச ய கவுன்ச ல்- ச இ
ச என்க ற மத்த ய ந ர்வாகக்குழு, ெசயற்குழு எனும்
அடுக்கு முைறக்கு தன்ைன மாற்ற க்ெகாண்டது.
ெபாதுச்ெசயலர்

என்பது

முன்ேப

ஷரத்த ன்

படிய லான ெபாறுப்பாக ஆக்கப்பட்டுவ ட்டது.
இனி

ஷரத்துக்களின்

பார்க்கலாம்.

சல

அம்சங்கைள

முதலில் ஷரத்த ல் இடம் ெபறாத

முகப்புைர.

www.Kaniyam.com

கட்ச

ெதாழிலாளிவர்க்கத்த ன்

520

FreeTamilEbooks.com

ேவன்கார்டு , ஆக உயர் அைமப்பு வடிவம் என
அத ல்

ெசால்லப்பட்டது.

ப றந்தது

என்பதுதான்

ச றப்பம்சம்.
ேசாவ யத்
ப ரிட்டிஷ்

இந்த
இந்த

ேசாவ யத்

உருவாக்க

வ டுதைலப்ேபாரில்

புரட்ச யாளர்கள்

ஈர்ப்புெகாண்டு

ஏகாத பத்த யத்ைத

வ ரட்டி

வ ைழந்த

ப றந்த

எப்படி

முகப்புைரய ன்

இந்த ய
புரட்ச யால்

கட்ச

இங்கு

ேசாசலிச

ப ன்னனிய ல்

கட்ச .

முதலில்

முழுவ டுதைல எனப் ேபச யவர்கைள ெகாண்ட
கட்ச . முதலில் கட்ச என்ற வைகய ல் ேசாசலிசம்
எனும்

ேபனைர

உயர்த்த ய

கட்ச .

தனது

ெகாள்ைகக்காக வ டுதைலப் ேபாராட்டத்த ற்காக
பல

களப்பலிகைளக்

ெகாடுத்த

கட்ச

என்ற

ச றப்புகைள முகப்புைர ேபசும்.
இந்த யாவ ல் மக்கள் ஜனநாயகம் ஏற்படுத்த
சுரண்டைல

ஒழிப்பது

என்க ற

ேநாக்கத்ைதச்

ெசால்லும். அதன் வழிய ல் ேசாசலிசம்- கம்யூனிசம்
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இந்தநாட்டில் என்று முகப்புைர ேபச யது. உடனடிக்
கடைமகள்
இல்ைல.

குற த்தும்

முகப்புைர

குற ப்பாக

சாத ,

ேபசாமல்

வகுப்புவாதம்,

தீண்டாைம ேபான்ற காலத்த ற்கு ஒவ்வாதைவ
எத ர்த்த

ேபாராட்டம்

பற்ற

துண்டாடந ைனக்கும்

ேபசும்.

ப ரிவ ைன

நாட்ைட
சக்த கைள

எத ர்த்து உறுத யான ேபாராட்டம் என்ற பத வும்
அத ல் இருக்கும். ெவளிநாட்டுக்ெகாள்ைகெயனில்
பஞ்சசீலம்
கட்ச

என்பேத

மார்க்ச ய

என

ஏற்கப்பட்டிருந்தது.

ெலனினிய

ெவளிச்சத்த ல்

இந்த ய தல ந ைலைமகைள கணக்க ல்ெகாண்டு
ெகாள்ைககைள

அமுல்படுத்தும்.

கட்ச

பாட்டாளிவர்க்க சர்வேதச யம் என்பைத உயர்த்த
ப டிக்கும்.
ேசாசலிசத்ைத
ெகாணர’
எடுக்கும்.

‘அைமத யான

அைனத்து

முயற்ச கைளயும்

அதற்காக
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இயக்கத்ைதக் கட்டும்.

பாராளுமன்றம் மூலம்

ெபரும்பான்ைம ெபற்று மக்கள் வ ருப்பங்கைள
ந ைறேவற்றும் இடமாக அைத மாற்றும்.
ஜனநாயக

மத்த யத்துவம்

என்பதற்கு

வழக்கமாக தரும் வ ளக்கத்துடன் ஒரு முக்க ய
வ ளக்கமும் இங்கு ேசர்ந்துள்ளைதப்பார்க்கலாம் :
“Democratic centralism means central leadership
based on full inner party democracy and inner party
democracy under the guidance of centralised leadership”
Minoritycommittee-

Majority,

Individual-

higher

equations

collective,

Lower

வழக்கம்ேபால்

ெசால்லப்பட்டிருக்கும்.
கட்ச
ஒருமுைற
எடுத்தது.
35

காங்க ரஸ்
என்க ற

இரண்டு
முடிைவ

ஆண்டுகளுக்கு
அமிர்தசரஸ்

இம்முைற முகப்புைரையத் ெதாடர்ந்து

ஷரத்துகள்
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ஆண்டுகளில் இந்த 35 என்க ற எண்ணிக்ைக
இருந்து வரலானது.
(

CPIM

வ த கள்
CPI

1957-61

இடம்

தனி

volume

ல்

ேமற்கூற ய

ெபற்றுள்ளன.

ெவளியீடாக

ெவளிய ட்டிருந்தது-

தமிழில்

ஒன்றுபட்ட

இந்த

வ த கைள

அஜாய்

ேகாஷ்

எழுத யைத ெமாழிெபயர்த்து அமிர்தசரஸ் காட்டிய
வழி என்க ற ப ரசுரத்ைத மாந ல கமிட்டி ெகாண்டு
வந்தது.)
6
1964

ஏப்ரலில்

உறுப்ப னர்களில்
ெவளிேயற
இைணயான
இந்த

32

ேதச யகவுன்ச ல்
ேபர்

கட்ச க்கு
கட்ச

எத ராக

உருவாக்க னர்.
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காங்க ரச லிருந்ேத

ப ரச்ைன

ெதாடர்ந்தது.

கட்ச க்குள் சமரச முயற்ச கள் ெவற்ற ெபறாமல்
ேபானது. சீனா பைடெயடுப்பு குற த்த பார்ைவயும்
ேவறுபாடுகைள

அத கமாக்க யது.

நவம்பரிலிருந்து

தனி

உருவாய ன.

இரு

உறுப்ப னர்கள்
காங்க ரைச

மய்ய

ெசயல்பாடுகள்

ப ரிவாக

தங்கள்

ேதச யக்

குழு

7வது

கட்ச

தங்கள்

கல்கத்தாவ ல்

1962

1964

நவம்பரில்

ச ப எம் ஆனவர்களும், டிசம்பர் 1964ல் ச ப அய்ய ல்
தங்க யவர்களும் நடத்த னர்.

இருவரும் அங்கு

அைமப்பு வ த கைளயும் ெவளிய ட்டனர்.
7வது

காங்க ரச ற்கு

ந ைலய ல்

ச ப அய்

இரு

க டந்தவர்கள்

குற த்த

உறுப்ப னர்

அடிப்பைடய ல்

ெவளிய ட்டது.
என

இருந்தால்
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ச ப அய்ய ல் தங்க யவர் 1,07,762
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ெசன்றதாகவும்

,

13048

காட்டிய ருந்தனர்.

ேபர்

இது

undecided

எனக்

தமிழ்நாட்டில்

15015,

4300, 2000 எனக் காட்டப்பட்டது.
உறுப்ப னர்களாக

இருந்த

32

நாடாளுமன்ற
ேபரில்

16,11,5

என்ற அளவ ல் இந்த எண்ணிக்ைக அைமந்தது..
ராஜ்யசபாவ ல் இருந்த 11 ேபரில் 5,4,2 என்ற
அளவ ல் ப ரிவு இருந்தது.
ெவளிேயற யது

30 சத அள்வ ல்

என்பைத

மிகத்

தீவ ர

ப ரச்ைனதான் என ச ப அய் கருத யது.
ச ப அய்

7வது

ஏற்றுக்ெகாண்ட

பம்பாய்

காங்க ரஸ்

அைமப்புந ைல

35 ஷரத்துகள் இருந்தன.
எழுதப்படவ ல்ைல.

வ த களில்

ஆனால் முகப்புைர
7வது

காங்க ரச ல்

உருவாக்கப்பட்ட த ட்ட அடிப்பைடய ல் ச ல உரிய
மாற்றங்கைள

ேதச யக்

கவுன்ச ல்

ெசய்த ட

அற வுறுத்தப்பட்டது. முகப்புைர இல்ைல என்பதால்
அைமப்புவ த கள் அமுலாக்கத்த ல் தைடய ல்ைல
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என்றது கட்ச . காங்க ரஸ் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு
ஒருமுைற கூட்டப்படும் என்ற முக்க ய த ருத்தம்
தவ ர ேவறு ெபரிய மாற்றங்கள் இல்ைல எனலாம்.
ப ரிந்து ெசன்றவர்களும் தங்கள் கல்கத்தா
நவம்பர் 1964 காங்க ரைச ச ப அய்ய ன் 7 வது
காங்க ரஸ்

என்றனர்.

அவர்களும்

அைமப்புந ைலைய ெவளிய ட்டனர்.

தங்கள்

முகப்புைர

என ஏதுமில்ைல.
கட்ச ய ன்

ெபயைர

‘இந்த ய

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச ’ என்ேற முதல் ஷரத்த ல் ெவளிய ட்டனர்.
உறுப்ப னராதல் பற்ற ய ஷரத்த ல்ைல.

ஆனால்

கார்டு- புதுப்ப த்தல் பற்ற இருந்தது.
கட்ச

காங்க ரஸ்

அைமப்பு
கூடல்

என

ஆக

உயர்ந்த

ஏற்கப்பட்டது.

அமிர்தசரச ல்

ெசால்லப்பட்ட

ஆண்டுகளுக்கு

ஒருமுைற
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ெசால்லப்பட்டது.
ஏற்கப்பட்ட
ரணத ேவ

1958ல் ஒன்றுபட்ட கட்ச ய ல்

ேதச யகவுன்ச ல்
கால

1948ல்

என்பதற்கு

இருந்த

சச

பத ல்
மத்த ய

கமிட்டிைய உருவாக்க னர்.
ஜனநாயக மத்த யத்துவம், கட்ச

கட்டுப்பாடு

ேபான்ற ஷரத்துகள் இருந்தன. மாந லம், மாவட்டம்,
க ைள என அைனத்து கீழ் அைமப்புகளும் ஒேர
ஷரத்த ல் ைவக்கப்பட்டன. ெமாத்த ஷரத்துகள் 25
ஆக குைறக்கப்பட்டன.
இத ல் கவனிக்க ேவண்டிய அம்சம் ப ரிந்து
ெசன்று

தனியாக

7வது

காங்க ரைச

ஒரு

மாதம் முன்பாக நவம்பர்1964ல் நடத்த யவர்கள்
தங்கள் ெபயைர அைமப்புவ த ய ல் CPI என்ேற
எழுத க்ெகாண்டனர் என்பதாகும்.
(ேமற்கூற ய வ த கைள ச ப அய் ெபயரிேலேய
ஜனவரி

1965ல்
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ெவளிய ட்டிருந்தனர்)
7
ச ப அய்
ப ப்ரவரி

தனது

1968ல்

8வது

நடத்த யது.

வ த களும் ெவளிய டப்பட்டன.
இந்த யாவ ல்

ேசாசலிச

ேபசப்பட்டது.
நதய

காங்க ரைச
அைமப்பு
முகப்புைரய ல்

சமூகம்

மார்க்ச ய

ெலனினியத்ைத

ந ைலைமகளுக்ேகற்ப

ெசால்லப்பட்டது.

அைமப்பது
அனுசரித்தல்

proletarian dictatorship என்று

ெசால்லப்படாமல் proletarian statehood ேசாசலிசம்
கட்ட

அவச யம்

எனபது

ெசால்லப்பட்டிருந்தது.

ேசாசலிசம் அதன் இறுத

இலக்கான் கம்யூனிச

சமூகத்ைத இந்த யாவ ல் அைமக்க கட்ச பாடுபடும்
என்ற உறுத ெமாழி தரப்பட்டிருந்தது.
ேசாசலிச சமூக கட்டைமப்பு காலத்த ல் தனிநபர்
சுதந்த ரம்,

பத்த ரிைக
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சுதந்த ரம்,

அரசாங்கத்ைத

வழங்கப்படும்
ேசாசலிச

எத ர்க்க

என்றும்

சுதந்த ரம்

ெதரிவ க்கப்பட்டது.

ஜனநாயகத்ைத

அரச ன்

பகுத களிலும்

கட்ச

வாக்குறுத யும்

தரப்பட்டிருந்தது.

அைனத்து

வ ஸ்தரிக்கும்

என்ற
முன்பு

அமிர்தசரச ல் ேபச ய மக்கள் ஜனநாயக அரசு
என்பதற்கு

பத லாக

ேதச ய

ஜனநாயக

அணி என்பது தற்ேபாது ேபசப்பட்டது.
இந்த ய
உயர்த்த ப்

இைறயாண்ைமைய
ப டிக்கும்

எனவும்

அரசுகட்ச

ஒற்றுைமைய
ெசால்லப்பட்டது.

முகப்புைரைய ெதாடர்ந்து ெமாத்த ஷரத்துக்கள் 35
உருவாக்கப்பட்டன.
ச ப எம்

தனது

8வது

காங்க ரைச

டிசமபர்

1968ல் ெகாச்ச ய ல் நடத்த னர். அங்கும் அைமப்பு
வ த கள் ெவளிய டப்பட்டன. முகப்புைர என ஏதும்
எழுதப்படவ ல்ைல.

முதல் ஷரத்த ல் கட்ச ய ன்

ெபயர் ‘இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் கட்ச மார்க்ச ஸ்ட்’ எனச்
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ெசால்லப்பட்டது.

இந்த அைமப்பு வ த ய ல்தான்

முதன் முதலாக ச ப எம் தன் ெபயைரப் ெபறுக றது.
ஷரத்து 2 ‘இலக்கு’ என்று ேபசப்பட்டு அத ல்
ஓரளவு

முகப்புைர

ேசாசலிசம்-

கம்யூனிசம்

ெசால்லப்பட்டது.
அரசு’

ப ரத பலிப்புக்குள்ளானது.

என்று

சமூகம்

ேநாக்கமாக

‘பாட்டாளிவர்க்க சர்வாத கார
த ரும்ப

ெசால்லத்துவங்க னர்.

மார்க்ச ய ெலனினிய தத்துவத்த ன் அடிப்பைடய ல்
சுரண்டல் ஒழிப்பு- பாட்டாளிவர்க்க சர்வேதச யம்
உயர்த்த
ஒன்றுபட்டு

ப டிப்பு

என்றனர்.

இருந்த

அமிர்தசரச ல்

கட்ச ய ல்

ேபச க்ெகாண்ட

‘இந்த ய எதார்த்த ந ைலகைள கணக்க ல்ெகாண்டு’
என்பது இங்கு வ டுபட்டது.
‘உறுப்ப னராதல்’

ஷரத்து

இடம்ெபற்றது.

அக ல இந்த ய காங்க ரஸ் மூன்று ஆண்டுகள்
என

ச ப அய்

ேபால
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ெசான்னது.
வடிவமான

ச ப எம்
சச-

தனது

ெபாலிட்ப்யூேரா

1948ன்

என்பைதேய

ைவத்துக்ெகாண்டது. மாந ல மாவட்ட அைமப்புக்கு
ஒேர ஷரத்ைதயும் க ைளக்கு தனி ஷரத்ைதயும்
உருவாக்க யது. ெமாத்தம் 25 வ த கைள மட்டுேம
ைவத்துக்ெகாண்டது.
( ேமற்கூற ய ச ப எம் வ த கள் அதன் வரலாற்று
வால்யூம் 12ல் தரப்பட்டுள்ளன)
8
CPI

1986ல்

அைமப்புந ைல
கணக்க ல்

ெசப்டம்பரில்
மாநாட்டின்

ெகாண்டு

சல

ெசய்வதாக அற வ த்தது.
இருந்தது.
ஜனநாயக
Leninist

35

Standards
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முடிவுகைளக்
த ருத்தங்கைள

அத லும் முகப்புைர

ஷரத்துகள்

மத்த யத்துவம்
என்பது
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நடத்த ய

என்று

இடம்ெபற்றன.
ேபசும்ேபாது

ேசர்க்கப்பட்டிருந்தது.
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ேதச ய

ஜனநாயக

கடைமயாக

அணி

என்பது

ேபசப்பட்டது.

ேதச ய

உடனடி
கவுன்ச ல்

தனக்கான ெபாருளர் துைணப்ெபாருளர் என்பைத
உருவாக்க யது.
தற்ேபாது
இருக்கும்

அைமப்பு

‘ேசாசலிஸ்ட்
என்று

ச ப அய்

இைணயத்த ல்

வ த களில்

சமூகம்

முகப்புைரய ல்

ேசாசலிஸ்ட்

ெசால்லப்பட்டுள்ளது.

அரசு’

இந்த யாவ ன்

எப்பகுத ய னரும் அவர் தனது மனசாட்ச ய ன்படி
மதத்ைத
எந்த

ப ன்பற்ற
மதத்த ன்

அனுமத க்காது
காணலாம்.

ெவறுப்ைபயும்

சமூக

நீத

குற த்த

ெதரிவ க்கப்பட்டிருக்கும்.
அைமப்பு

அதற்காக

ெதரிவ க்கப்பட்டுள்ளைதக்
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ந ற்கும்.

ேசர்க்கப்பட்டுள்ளைதக்

அேதேபால்

அரச யல்

நம்ப க்ைகயுடன்

கட்ச

மீதான

என்பது

உறுத ப்பாடும்
இந்த ய

அனுசரிக்க
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சட்டத்த ன்
ந ற்கும்

மீது

என்பதும்
காணலாம்.
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சாத ய
மக்கள்

எண்ணத்த ற்கு
ஒற்றுைமக்கு

அவச யம்

ெசால்லப்பட்டிருக்கும்.
ஷரத்துகள்
கட்ச ய ன்

எத ரான

ேபாராட்டம்

என்ற

முகப்புைர

ெதாடர்ந்து

இடம்ெபற்றுள்ளன.
இைணயத்த ல்

புரிதல்
ஆனால்

முழுைமயாக

அைவ

ெவளிய டப்படாதைதக் காணமுடியும்.
ச ப எம் இைணயத்த ல் 2015 காங்க ரஸ்வைர
ஏற்கப்பட்ட

அைமப்புவ த கள்

முழுைமயாக
சச

ெவளிய டப்பட்டுள்ளன.

ெசய்த

வ த கள்

ெவளிய டப்பட்டுள்ளன.
உள்ளன.

டிசம்பர்
த ருத்தம்

2018ல்
2017
உட்பட

அேத 25 ஷரத்துகள்

இலக்கு எனும் ஷரத்து 2ல் அப்படிேய

1968ல் எழுதப்பட்ட ‘பாட்டாளிவர்க்க சர்வாத காரம்’
என்பைத ைவத்துக்ெகாண்டுள்ளனர்.
ச ப எம்

தனது

நூற்றாண்டு

என்பைத 2020ல் அனுசரித்தது.
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95 ஆண்டுகைளக் கடந்து நூற்றாண்டுகள் ேநாக்க
ேபாய்க்ெகாண்டிருக்க றது.
சர்வேதச யம்மார்க்ச யம்

பாட்டாளிவர்க்க

ெதாழிலாளர்

ெலனினியம்

தைலைம-

என்பதுடன்

இந்த ய

ந லைமகளுக்ேகற்ப-

இந்த ய

பாரம்பரியம்

ெவளிச்சத்த ல்

கலாச்சார

வரலாறு
என்ற

மாற்றத்ைத அது தன்னுள்ளாக எடுத்துக்ெகாண்டு
அைமப்பு வ த கைள சரிெசய்துெகாண்டு நகர்ந்து
வருக றது.

காலத்த ற்ேகற்ப தன்ைன முகப்புைர

வாய லாக ெவளிப்படுத்த க்ெகாள்ள வ ைழக றது.
இரண்டு கட்ச களும் அத கார பூர்வ ‘இந்த ய
வரலாறு’

என

இதுவைர

எைதயும்

எழுத

அப்ேடட் ெசய்துெகாள்ள முடியாத ந ைலையயும்
இருக்க றது.
எழுதுவது
சல

அப்படி ஒன்ைற எந்த கட்ச யும்
சாத்த யமானதல்ல.

இடது

ெபாதுவாக

வரலாற்றாய்வாளர்கள்

ெவளிச்சத்த ேலேய
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காட்டிய
சார்ந்த
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புரிதல் இருக்க றது.
இந்த கட்டுைர நான் பார்த்த அளவ ல் என்
கண்ணுக்கு ெதன்பட்ட ச ல மாற்றங்கள் குற த்து
ேபசுவதாக அைமந்துள்ளது. ஏதும் வ ட்டுப்ேபாகாத
இைடெவளிேய இல்லாத study அல்ல .

எனது

ேபாதாைமைய நான் உணர்ந்ேத இந்த அளவ லான
கட்டுைரைய எழுத பார்த்துள்ேளன்.
22-6-2022
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25. இந்தியாவில் மார்க்சியத்திற்கு
ேதால்வியா?
க ரன் ைமத்ரா எழுத ய Marxism in India From Decline to Debacle என்க ற புத்தகம் 2012ல் வந்த ஒன்று.
தைலப்ைப பார்த்து இந்த மாத ரி எழுத்துக்கள்
வ மர்சனத்ைத வாரி இைறப்பைவ என்ற சந்ேதகம்
வரலாம்.

படித்தால் அப்படி சந்ேதகம் ெகாள்வது

ேதைவயற்றது என உணரவாய்ப்புண்டு.
க ரன்

ைமத்ரா

வரலாற்றாச ரியர்களுள்
சார்ந்தவர்.

இந்த ய

இந்த ய

ஒருவர்
கம்யூனிஸ்ட்

ெதாடர்ப ல்(1971-81) இருந்தவர்.
மார்க்ச ய

-

ச ந்தைனகள்

ICHR

கட்ச ய ன்

இந்த யாவ ல்

உருவான

காலம்

துவங்க ேமற்கு வங்கத்த ல் இடதுசாரி அரசாங்க
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வீழ்ச்ச வைரய லான ஏறத்தாழ 80 ஆண்டுகளுக்கு
ேமலான காலேவாட்டத்த ன் சுருக்கமான பத வாக
இந்த புத்தகத்ைத எடுத்துக்ெகாள்ளலாம்.
சுருக்கமான
கூட

ஒேர

ஏற்றுக்ெகாண்ட

என்று

ெசான்னால்

புத்தகத்த ல்

மார்க்ச யத்ைத

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச ய ன்

வரலாற்று வ ரிைவ இப்புத்தகம் உள்ளடக்கமாக
ைவத்துக்ெகாண்டுள்ளது.
இந்த ய
குற த்து

அந்த

மார்க்ச யரும்,
அற ய

எங்க ருந்தாலும்,

அளவ ல்

இந்த ய

மார்க்ச யம்

வ ருப்பமுள்ள

மார்க்ச யர்

மார்க்ச யர்

அல்லாதவர்களும்

கூட படிக்க ேவண்டிய புத்தகம் எனச் ெசான்னால்
அது மிைகப்படுத்த ஒன்றாக இருக்காது என்ேற
கருதுக ேறன்.
இந்த
இயக்கம்

புத்தகம்

இந்த ய

ெதாடர்பான
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ஆவணங்கைள
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ஆதாரமாகக்ெகாண்ேட

எழுதப்பட்டுள்ளைதயும்

காணமுடிக றது.

ஆவணங்கள்

அந்தப்

பகுத ய ல்

அக்ேடாபர்

புரட்ச ய ன்

மார்க்ச ய
ராய்

குற ப்ப டப்பட்டுள்ளன.
தாக்கம்,

ச ந்தைனகள்
தங்களுக்கான

என்

என்

ெசயல்பாடுகள்,
மார்க்ச ய

ஏற்படுத்த க்ெகாள்ளுதல்,
மார்க்ச யர்களும்,

இந்த யாவ ல்

நுைழவு,

உள்ளிட்டவர்களின்

இந்த யர்

அந்த

கட்ச ைய

உலகப்ேபாரும்

இந்த யாவ ன்

வ டுதைல

தருணத்த ல் மார்க்ச யர், வ டுதைலக்குப்ப ன்னர்
மார்க்ச யர் (ேகரளா- ேம வ ஆட்ச ) ேபான்ற முக்க ய
அத்த யாயங்கள் ேபசப்பட்டுள்ளன.
இந்த ய

மார்க்ச யர்களில்

தைலைம

ெபாறுப்புகளுக்கு வந்த ேதாழர்கள் குற த்த ச ல
மத ப்பீடுகள்- அவர்கள் ேசாவ யத் தைலைமக்ேகா,
ப ரிட்டிஷ் கட்ச
ல்

ஏற்பட்ட

தைலைமக்ேகா- இன்னும் 1948
அதீதத்த ற்கு
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தைலைமக்ேகா

yield

ஆனார்கள்

என்பைத

இப்புத்தகத்ைத படிப்பவர்கள் உணரமுடியும். 1950ல்
சீனப்பாைத என்க ற பார்ைவயும் வந்தது. இைவ
தனிநபர் சார்ந்ததல்ல - கமிட்டிய ல் கூட்டு முடிவுகள்
என்றாலும் அவர்கள் ெபாறுப்ப ல் இருந்த காலம்
என்க ற
ஒழுங்கு

அைடயாளத்தால்

வ மர்சனங்களுக்கும்

நடவடிக்ைககளுக்கும்

தைலைம

உள்ளானைத பார்க்கலாம்.
அேதேபால்

வ டுதைல

காலம்

ெநருங்கும்

ஆண்டுகளில் (1942ேலேய) 1945-47ல் சுயந ர்ணய
உரிைம- அைதெயாட்டிய அரச யல் ந ர்ணயசைப
அைமத்தல் ஆக யவற்ற ல் முதலில் பாக ஸ்தான்
ஏற்பு-

ப ன்னர்

தனித்தனியான

17

ேதச ய

இனங்களுக்கும்

இைறயாண்ைம-

அவற்ற ற்கு

தனித்தனியான constitutional Assembly- India a confederation of Unions அதாவது India as a confederation
of voluntary unions of sovereign national states என்க ற
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கருத்தாக்கம் ேபான்ற ந ைலப்பாடுகள் கட்ச யால்
எடுக்கப்பட்டன.
ெபத க்

ேகப னட்

குழு

வந்தேபாது

பத்த ரிைகயாளராக உடன் வந்த ஆர் ப தத் உடன்
நடந்த interactions காரணமாக ‘ஒேர யூனியன்- ஓர்
அரச யல் அைமப்பு சைப’ ந ைலப்பாடு வந்தது.
இப்படி பல கருத்து மாற்றங்களுடன் பயணித்த
வரலாறு இப்புத்தகத்த ல் இடம் ெபற்றுள்ளது.
இட்டு ந ரப்பப்படேவண்டிய இைடெவளிகேள
இல்லாமல்-

தாவ ப்ேபாதல்

இல்லாமல்

வரலாற்று ஆச ரியரும் எழுதுவத ல்ைல.
ஆச ரியரும்

இத ல்

வத

வ லக்காக

எந்த
இந்த

இல்ைல.

மார்க்ச யர் குற த்த வ மர்சன ந ைலப்பாடுகளுக்கு
ஆவணங்கைள

முன்ைவக்கும்

ைமத்ரா

,

ெதளித்து

ேபாகும்
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ஆவணக்

காட்டைலயும்

ெசய்யேவண்டிய

ெபாறுப்ைப

சுமந்துெகாள்ளாமல்

ேபாவைதக்

காண்க ேறன். அது அவருைடய ‘ஒபீனியன்’ என்று
கடக்கேவண்டியுள்ளது.
300 பக்க அளேவ உள்ள ரூ 295க்கு அேமசான்
வழி இந்த புத்தகத்ைத இந்த ய மார்க்ச யர்கள்
படிப்பதும்,

அதன்

மீதான

வரலாற்று

சாய்வு

இல்லாமல்-

உண்ைமைய

என்க ற

வைகய ல்

ைவத்தலும்

அற தல்

எத ர்வ ைனகைள

அவச யமாகேவ படுக றது.
இந்த

புத்தகத்த ன்

தைலப்பு

ெகாடுத்த

தீர்ப்பான இந்த ய மார்க்ச யம் ேதால்வ ய லிருந்து
சரிவ ற்கு என்பைத ஏற்க முடியுமா ?
அவசரமாக

நீண்ட

பாரம்பரியமும்

அவ்வளவு
தடுக்க

வீழ்ந்தாலும் பலமுைற எழத்துணியும் மார்க்ச ய
இயக்கங்கைள
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சரிவு

என்பத லிருந்து

மீட்கேவண்டும்

என

புரிந்துெகாள்ளலாம். அைவ அக்கட்ச கள் ெபறும்
மக்கள்

ெசல்வாக்க ற்கான

ஓர்

அைடயாளமாக

மார்க்ச யம்-

ேசாசலிசம்

இருப்பது உண்ைமதான்.
ஆனாலும்
என்க ற

சமத்துவம்

சார்ந்த

கருத்த யைல

அைனத்துக் கட்ச களும் ஏேதாெவாரு வைகய ல்
ெவளிப்படுத்துவைத

காண்ைகய ல்

அதன்

ெசல்வாக்கு இந்த ய சமூகத்த ல் பற்ற படராமல்
இல்ைல என்ற புரிதலும் மத ப்ப டலும் ேதைவ
என்ேற ேதான்றுக றது.
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26. ேதாழர் தா.பா வின்
`ெபாதுவுைடைமயரின்
வருங்காலம்?' ஒரு வாசிப்பு
ெபாதுவுைடைமயரின்
என்க ற

ஆக்கம்

அவர்களின்
புத்தகம்.

வருங்காலம்?

ேதாழர்

ச ந்தைன

தா.பாண்டியன்

ெதற ப்புகள்

முகநூலில்

ேதாழர்

ந ைறந்த

ெவள்ளிங்க ரி

அவர்கள் பலமுைற ேமற்காள் காட்டி அவச யம்
படிக்கச்
என்ச ப எச்

ெசால்லிய

புத்தகம்.

ெவளிய ட்டபத ப்பு.

ெதாழிற்சங்கத்தைலவர்
ேகாபாலக ருஷ்ணன்

2017ல்
ேகாைவத்

ேதாழர்

(SSG)

ஜூன்

எஸ்.எஸ்
24,

2022ல்

ெசன்ைன வந்து சந்த த்தேபாது இந்த புத்தகத்ைத
ெகாடுத்துப் ேபானார்.
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ஜூன் 25, ஜூன் 26 என இரு நாட்களில் இரு
அமர்வுகளில் அைத படித்ேதன்.

308 பக்கங்கள்

ெகாண்ட புத்தகம். நான் மிக வ ைரந்து படித்த ச ல
புத்தகங்களில் தா.பாவ ன் ‘ெபா.வ?’

புத்தகமும்

ஒன்றாக யுள்ளது.
6

ஆண்டுகளுக்குள்தான்-

ந ைனவ ல்

இல்ைல-

ெதாைலத்ெதாடர்பு

கடலூர்

சரியாக

ஆண்டு

பகுத

ஒன்ற ல்

ெதாழிலாளர்

சந்த ப்ப ல்

ேதாழர் தா.பா ப ரபுல் ப த்வாய ன் Phoenix Moment, அமர்த்யா ெசன்- ஜான் ட்ரீஸ் எழுத ய uncertain Glory ஆக யவற்ைற குற த்த ெசய்த கைள
வ ளக்க க்ெகாண்டிருந்தார். இரு புத்தகங்கைளயும்
படித்த ருந்ேதன். ேதாழர் SSGயும் ப ரபுல் புத்தகம்
வாங்க படித்துெகாண்டிருந்த ந ைலய ல் இருவரும்
அது குற த்து வ வாத த்தவர்களாக இருந்ேதாம்.
‘ெபாதுவுைடைமயரின்
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நூலுக்கு ேதாழர் ந.

முத்துேமாகன் அணிந்துைர

எழுத யுள்ளார். ந.மு அத ல் முன்ைவத்தைவ :
தா.பா ேபசுவது இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம்
பற்ற யைவ.

ேதாற்றக்காலத்த லிருந்ேத

ஓர்

இடதுசாரி தீவ ரவாதம் இருந்து வந்த ருக்க றது.
காங்க ரஸ், ேசாசலிஸ்ட்கள், அம்ேபத்கர், ெபரியார்
த ராவ ட

இயக்கங்கைள

அந்ந யப்படுத்த

தனிைமப்பட்ட ந ைல- சகபாடிகைள கண்டுணர்ந்து
ெநக ழ்வாக ெசயல்படேவண்டியேதைவ, இந்த ய
சூழல்கைள

புரிந்து

அதற்கு

முன்னுரிைம

ெகாடுத்து ச ந்த க்க ெசயலாற்ற ேவண்டிய பழக்கம்,
உட்கட்ச

ஜனநாயகம் ரஷ்யா பாணிய ல் ஏன் -

ெசாந்த சூழைல கணக்க ல் ெகாண்ட அைமப்பு
வ த கள் ஆக யன குற த்த ச ல அம்சங்கைள அவர்
ேபச ய ருந்தார் .
ந.முத்துேமாகன்
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பத ப்பாச ரியர் இருந்தால் நன்றாக இருந்த ருக்கும்.
தா.பா

மீதான

மரியாைதயால்

அைத

வ ட்டிருக்க றார்கள் என்பைதக் குற ப்ப ட்டுள்ளார்.
அைத உள்ளீடாக புரிந்து ெகாள்ளலாம். கடந்தும்
ெசன்றுவ டலாம்.
தா.பா

இந்நூைல

வ வாத த்துள்ளார் .

5

பகுத களாக

ப ரித்து

முடிவுைர என்பைத மூன்று

பக்கத்த ற்குள் முடித்துக்ெகாண்டுள்ளார்.
முதல் பகுத ைய 41 ேகள்வ கைள முன்ைவத்து
தனது ப ரத ய ன் உைரயாடைல தா.பா நகர்த்த ச்
ெசல்க றார்.
வ ருப்பு

ெவறுப்ப ன்ற

ேகள்வ களுக்கு

ெசவ

முன்ைவக்கப்படும்
மடுத்து

வாழ்வ ன்

அனுபவங்களுடன் அவற்ைற இைணத்துப் பார்த்து
பத ல் ெசால்லும் ெபாறுப்பு கடைம இருப்பைத
தா.பா சுட்டிக்காட்டுக றார்.
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முதலாளித்துவத்துவத்த ற்கு

என்ன

மாற்று-

அது ஏன் ச றந்தது- அந்த பத ைல இடம் ெபாருள்
காலமற ந்து

மார்க்ச யவாத கள்

வ டுதைலயைடந்தவுடன்

கூறேவண்டும்.

1948ல்

கூடிய

கட்ச

‘முதலாளித்துவம் வளர்ந்துவ ட்டதாக- ெதாழிலாளர்
புரட்ச க்கு

தயாராக வ ட்டதாக’

அற க்ைகைய

சார்பாளர்

சமர்ப த்த

ஏற்றைதச்

ெசால்லி

இடதுசாரி வாய்ச் சவடாலுக்கு பலியானைத தா.பா
குற ப்ப டுக றார்.

ெதாடங்க யது சரிவு என்று

மத ப்ப டுக றார். இங்கு க ரன் ைமத்ரா ேபச ய சரிவு
என்பைத தா.பாவும் ேபச வ டுக றார்.
காலமாற்றம்,
மாற்றங்கள்
மத ப்ப டமுடியாமல்

அற வ யல்
ஆக யவற்ைற
ச ந்த க்கவும்

ஏற்படுத்தும்
சரிவர
ெசயைல

மாற்றவும் இடதுசாரிகள் மறுப்பேத சரிவ ற்கான
காரணம் என்ற மத ப்பீட்டிற்கும் தா.பா வருக றார்.
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இடதுசாரி

இயக்கம்

என்ற

வைகய ல்

அம்ேபத்கர் இறக்கும்வைர எந்த உறவும் ெதாடர்பும்
ெகாள்ளாதது
தைலைம

ஏன்?

தாங்க ய

முதல்

கட்ச

மாநாட்டில்

ச ங்காரேவலருடன்

கட்ச

ெதாடர்பற்று இருந்தேதன் என்க ற ேகள்வ கைள
தா.பா எழுப்புக றார்.
குபர் புத்தகம், டாங்ேக, சர்ேதசாய் கட்டுைரகள்
மூலம் அம்ேபத்கர் புரிதல்கைள ேமம்படுத்த 50
ஆண்டுகளுக்கு முன்னேர கட்ச யால் முயற்ச கள்
நடந்தன.
கம்யூனிசம்

அம்ேபத்கரின்
மார்க்ச ய

வ வாதங்கைள

பார்ைவகள்

குற த்து

மூடிவ டேவண்டுமா

என்பது

ேகள்வ க்குரியேத .
வ வாதத்த ற்கு

அடிப்பைடயான

அம்ேபத்கர் எழுத்துக்களும்

அப்பாற்பட்டைவயாக

ேவண்டியத ல்ைல

என்ற

புரிதலும்

எண்ண
கூடேவ

ேதைவப்படுக றது.
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அேதேபால்

ெபரியார்-

ச ங்காரேவலர்

வ வாதங்கைள மூடிவ ட்டு கடந்து ேபாகேவண்டுமா
என்பதும்

ேகள்வ க்குரியதுதான்.

காந்த -

ெபரியார்- அம்ேபத்கர்- ேநரு- ேசாசலிஸ்ட்கள் என
எவைரயும் கம்யூனிஸ்ட்கள் காலத்த ல் கற்ற ருக்க
முடியும்.

தா.பா ெசால்வது ேபால் அந்தக் கற்றல்

இந்த யத்ேதைவகைள அடிப்பைடயாக ைவத்தும்
உலக

மானுடன்

என்பைத

ேநாக்க

நம்ைம

நகர்த்துவதாகவும் இருந்த ருக்க முடியும் .
என்

அனுபவத்த ல்

இன்னும்

இைத

உணர்ந்ேத

ெசால்க ேறன்.

வலதுசாரிகைளயும்

அவர்களது

வாதங்கைளயும்

ஆழமாக

வாச க்காமேலேய

வாயடிப்பைத குற த்தும் உள் உணர்வு பரிசீலைன
ேதைவப்படும் ந ைலய ருக்க றது.
ெதாழிலாளர்
ஆங்காங்ேக

தா.பா

அரசுப்பணியாளர்
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ெபாதுத்துைறய ல்

ஊத யம்

பற

சலுைககள்

ஆக யைவ ேபாராடி ெபறப்பட்டுள்ளன.
ெபற

அவர்கள்

ேபாராடியும்

ேமலும்

வருக ன்றனர்.

ேகாடானுேகாடி ப ற ெதாழிலாளர்களுக்கு இந்த
உரிைமகள் ஏதுமில்ைல.
குற ப்ப ட்ட
நீங்கள்

பகுத ய னருக்ேக

ஆட்ச க்கு

பகுத கைள
ேகள்வ
என்க றார்

அரச ன் வருமானம்

வந்தால்

முன்ேனற்ற

ெசல்க றேத-

எங்க ருந்து

பாடுபடுவீர்கள்

எத ர்ெகாள்ளப்படேவண்டிய
தா.பா.

இைதப்

பற
என்ற

ஒன்ேற

பரிசீலித்தால்

இடதுசாரிகள் மக்களிடமிருந்து ஒதுக்கப்பட்டைத
புரிந்துெகாள்ளலாம்

என்க ற

மத ப்பீட்டிற்கு

வருக றார்.
இலஞ்சம்

ெபறுபவர்களாக

பணியாளர்-

அத காரிகள் இருந்தால் அவர்களின் கடைமகைள
உணர்த்த

முடியாத

இடதுசாரிகளாக

பார்க்கப்படுக ேறாம்.
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ேபாராடும்ேபாது மக்களின் ஆதரவு க ைடக்காமல்
ேபாக றது.
அேதேபால்

ேபாராட்டமுைறகள்

என்றால்

வழக்கமான கண்டன முழக்கம், உண்ணாவ ரதம்,
மற யல் என்றாக றது.

ேபாராட்ட முைறகைள

நம்

த ணிக்கவும்

உணர்வ ற்ேகற்ப

தைலவர்கள்

இருக்க றார்கள்-

கூடாது.

தைலைமத்துவம்

இல்ைல என்க றார் தா.பா.
எல்லா மாந லங்களிலும் கட்ச ய ன் தைலயாய
கடைமகளில்

ஒன்றாக

நடத்துவது,

கல்வ க்கூடங்கள்

இரவுப்பள்ளிகள்

நடத்துவது,

வாசகசாைல அைமப்பது மருத்துவ உதவ கைளச்
ெசய்வது
உரிைமப்

என்பைதவ ட
ேபாராட்டங்களில்

ெதாழிற்சங்கம்
மட்டும்

கவனம்

ெசலுத்த யது ஏன் என்க ற ேகள்வ யால் தா.பா
ச ல ந ர்மாணத்த ட்ட தூண்டைலச் ெசய்க றார் என
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எடுத்துக்ெகாள்ளலாம்.
தா.பா மார்க்ச ய தத்துவத்த ல் குைறபாடில்ைல
என்பைத பல இடங்களில் ஏற்ேற தன் வ வாத
பரப்ைப அைமத்துக்ெகாண்டுள்ளார்.

மார்க்ச யம்

ெவன்று

இடங்களில்

ந ற்க றது

எழுதுக அறார்.
ஏதும்

அவரிடம்

என்ேற
இது

பல

குற த்த

ெசல்வாக்கு

வ வாதங்கள்

ெசலுத்தவ ல்ைல.

இங்கு கட்ச ையயும் அது ேபசும் தத்துவத்ைதயும்
ஒன்றாக ஆக்காமல் க ரன் ைமத்ராவ டமிருந்து
மாறுபடுவைதக் காணலாம்.
ேசாவ யத் வீழ்ந்தது குற த்து ஒருங்க ணந்த
வ வாதம்

ேபாதுமான

அளவ ல்

இல்லாத

குைற- ேசாவ யத் ேபாய்வந்த பல கம்யூனிஸ்ட்
தைலவர்கள் கண்களில் அங்கு ந லவ ய குைறகள்
ெதன்படாமல் ேபானது- அது குற த்து ேபசாத குைற,
இரண்டாம் உலகப்ேபார் ஓய்ந்தேபாது ேசாவ யத்-
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ஸ்டாலின் புகழ் உச்சத்த ல் இருந்த ேநரத்த லாவது
அங்கு ஜனநாயக மாற்றங்கைள துவக்காத குைற
ேபான்றவற்ைற தா.பா ெசால்க றார்.
ேபான்றவர்

நடத்த ய

புத ய

டிட்ேடா

ேசாதைனகைளப்

பார்க்காமல் முத்த ைர குத்த யதும் குைறயானேத
என்க றார்.
எந்த

ேதர்தலாேலா-

அட்டகாசத்தாேலா

அல்லது

ேசாவ யத்

அெமரிக்க
வ ழவ ல்ைல.

கட்ச க்குள்ேள குழி பற க்க ற கும்பல் வளர்ந்து
ெகாழுக்க

வழிவ ட்டதால்தான்

வீழ்ந்தது.

கட்ச க்குள் தவறான ேபர்வழிகள் தைலைமக்கு
வர எது வழி வகுத்தேதா அைதக் கண்டற ந்து
தடுக்க

ேவண்டும்.

வ த கைள

கட்ச ய ன்

மறுபரிசீலைன

கட்டைமப்பு

ெசய்யேவண்டும்.

தவறானவர் கண்டற ய என்ன டிெடக்டர் இருக்க
முடியும்.

ச ல மாற்றங்கள் ெசய்ய ஆேலாசைனத்

தருக றார். இருந்தேபாத லும் இைதச் ெசய்ய என்ன
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அஅத ருத்தங்கள் ேவண்டும்- எவ்வாறு இயங்க
ேவண்டும் என ஒரு தனி மனிதன் எழுதுவது பயன்
தராது என்ற அளவ ல் ந றுத்த க்ெகாள்க றார்.
நடுந ைலய ல்

எவராவது

முன்ைவக்கும்

வ வரங்கைள உடேன ஏற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டாம்.
ஆய்வ ற்கு எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள். ப ன்னர் தீர்ப்பு
கூறலாம் என தா.பா எழுத ய ருப்பது கருத்துக் கூற
முயற்ச க்கும் தனி மனிதர் ப ன்பற்ற ேவண்டிய
ஒன்றாகேவ படுக றது.
ைவத்துக்ெகாண்டு

தீர்ப்ைப முன்கூட்டிேய

கருத்துக்கூறல்

ச ந்த த்தல்

என்க ற பழக்கம் ெவகுவாக ஏற்பட்டுள்ள சூழலில்
இந்த

அற வுைர

ெபாருட்படுத்த

ேவண்டிய

ஒன்றாகும்.
சல

நாடுகளில்

ெகாடுங்ேகாலர்கள்

இடதுசாரி ெபயரில் வந்து மக்கைள வாட்டியது,
ேசாவ யத்

உட்பட
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தனித்த றைமகைளக்

கண்டு

அங்கீகரிக்காைம

ேபான்ற அம்சங்கைளயும் ெசால்க றார்.
சீனப்பாைத,
நாடுகள்

வ யத்நாம்,

பல

வழிகளில்

கண்டைடந்ததுேபால
எனத்ெதளிந்து

க யுபா

பாைதையக்

நமக்கான

பாைத

ெகாள்ளாமல்

தனிைமப்பட்ேடாமா

என
என்ன

இருந்ததால்

என்க ற

ேகள்வ

அவரிடமிருந்து எழும்ப ய ருக்க றது.அ
ச ைறவாசத்த ல்

ராஜாஜி

அேபதவாதம்

குற த்து எடுத்த வகுப்ைப தாஅஅ.பா ராஜாஜிய ன்
ச றப்பான

புரிதலாக

ஒன்றுக்கு

இடங்களில் பத வு ெசய்த ருப்பார்.
அேபதவாதத்ைத
ஒன்ைற

அற முகப்படுத்த

முகநூலில்

ேமற்பட்ட

ராஜாஜிய ன்
கட்டுைர

எழுத ய ருந்ேதன்.

வாய்ப்புள்ளவர் பார்க்கலாம்.
ேசாவ யத்த ல்
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அத காரம், தன் கட்ச நலன் என்ேற முடிெவடுத்தார்.
ஆனால்

இந்த ய

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச

மாஸ்ேகா

முடிேவ தங்கள் முடிெவன்று ெசான்ன புரிதலில்
இருந்த குைறைய தா.பா சுட்டிக்காட்டுக றார்.
அேதேபால்

சுபாஷ்

ைகக்கூலியாக

ேபாைச

ஹ ட்லரின்

ச த்தரித்த

குைறையச்

ெசால்க றார்.

1942

ேபாராட்டத்த ல்

உணர்வ ற்கு

மாறாக

ெசால்க றார்.

1947ல் ெபறப்பட்டது வ டுதைலயா

எடுத்த

ேதச ய

ந ைலையயும்

என்க ற பார்ைவ இருந்தைத சுட்டிக்காட்டுக றார்.
1948-

1950க்குள்

மாற்றப்பட்டன.

மூன்று

அரச யல்

சுதந்த ரப்

ந ைலகள்
ேபாராட்டம்

வர்க்கங்கைளச்

ேசர்ந்து

ேபாராடைவக்கும்

ந ைலய ல்தான்

நடக்கும்.

ஏகாத பத்த ய

எத ர்ப்பு

முைன

என்று

ைவத்த ருந்த ருக்கேவண்டும்

அைத
என்ற

ேநசமாக
புரிதல்

இல்லாமல் ேபானைதஅக் காட்டுக றார்.
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கம்யூனிஸ்ட் நாடு ஆக்க ரமிக்காது என இ எம்
எஸ் ேபான்றவர்கள் ேபச வந்தைத ‘சூத்த ரம் வைக’
புரிதல் என தா.பா ெசால்லி வ ளங்க ைவக்க றார்.
ஹங்ேகரி, ெசக், ஆஃப்கானுக்கு பைடகள் ெசன்றது
சரியா என வ னவுக றார்.
தனிமனிதர்கைள

ப றப்ைப

ைவத்து

அல்லாமல் ெகாண்ட ெகாள்ைக, ெசயைல ைவத்து
மத ப்ப ட தைலைமக்கு வருேவார் கற்க ேவண்டும்.
அது முதல் பாடம் என்க றார் தா.பா.
கம்யூனிஸ்ட்
வருபவர்கள்

கட்ச ய ல்

கூறுவேத

ெசயலர்களாக

மார்க்ச யம்

என்பது

தவறான நம்ப க்ைக- கட்ச ையக் காப்பாற்றாது.
மார்க்ச ய
கட்ச

ெமய்ப்ெபாருள்

காண்பது

அற வு.

உறுப்ப னர் (பக்தர்) என்க ற உரிமச் சீட்டு

ெபற்றுவ ட்டதால் எவைரயும் இழித்துப் பழித்துப்
அவதூறு

ெசய்வது
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ஏற்படுத்தும் என எழுதுக றார் தா.பா.
மனிதர்கைளக்
கட்ச .

ெகாண்டேத

எனேவ

மனித

கம்யூனிஸ்ட்

பலவீனம்

சல

சமயங்களில் கட்ச ய ன் வளர்ச்ச ையக் ெகடுத்தது
உண்டு..கட்ச க்குள் ெகாள்ைக, ேபார்த்தந்த ரங்கள்,
ேதர்தல்

உறவுகள்

முன்ேனாடித்

தைலவர்கள்

ெபாழிவது,
சுமத்துவது
புரட்ச கர

வரும்ேபாெதல்லாம்

ஆதாரமற்ற
வாடிக்ைக
முழக்கம்

மீது

அவதூறு

குற்றச்சாட்டுக்கைள

ஆக வ ட்டது.

எனப்ெபயர்

என

அதற்கு
தா.பா

வ மர்சனம் ெசாடுக்குக றார்.
குற ப்ப ட்ட முக்க ய 1942, 1948, 1962, 1964 ப ளவு
கட்டங்களில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் அரச யைல
பாத த்த முக்க ய த ருப்பங்கள்.
மூலம்

முதன்

முைறயாக

1957 ேதர்தல்

ேகரளத்த ல்

எஸ் தைலய ல் ஆட்ச க்கு வரமுடிந்தது.
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ந றுவனங்கைள ெநற ப்படுத்த யது ப ரச்ைனயாக
ேபாராட்டங்கள், தடியடி நடந்தது வலதுசாரிகளின்
ஆபத்ைத உணரப்ெபற்ற பாடம் என்க றார் தா.பா.
ெதாடக்க
மண்ணில்

காலம்

காலூன்ற ,

அைமப்ைபயும்
சுதந்த ரமாக

முதேல

சரியாக

இ.க.க

இந்த ய

இந்த ய
மத ப்ப ட்டு

முடிெவடுத்து

சமுதாய
,

சுயமாக,

அதற்ேகற்ப

கட்டத்த ல்,

அந்தக்

கடைமகைள

ேநச சக்த

எது- முதல் எத ரி சக்த

அந்தக்

ந ைறேவற்ற
எது என

இந்த யக் கம்யூனிஸ்ட்கள் முடிவு எடுப்பவர்களாக
இருந்த ருக்க ேவண்டும்.

மாறாக சர்வேதச யம்

ேகாட்பாட்ைட யாந்த ரிகமாக நைடமுைறப்படுத்த,
வழிகாட்டலுக்கு ஆட்பட்டுவ ட்டேத முதற்ேகாணல்முற்ற லும் ேகாணல் எனத் தவறாக அடி எடுக்க
ைவத்துவ ட்டது என தா.பா எழுதுக றார்.

இது

அன்ைறய இளம் குருத்துகளான கம்யூனிஸ்ட்கள்
மீதான

தா.பாவ ன்
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ேதான்றுக றது.
மார்க்ச யம் கற்று, கட்ச உறுப்ப னர் ஆேனாரும்ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட

தைலைமயும்,

சமுதாய

மாற்றக் கடைமைய புறந்தள்ளி, பதவ அரச யல்
பாைதய ல் தடம் புரண்டதால்,
என்பது

சுயெவறுப்பு

ஆகவும்,

வர்க்கப்பார்ைவ

பார்ைவ

வர்க்கப்ேபார்

hate

அக்கப்ேபாராகவும்

ேநாய்வாய்ப்பட்டிருப்பதால்,

தன்ைனத்

பலவீனப்படுத்த

என்ற

தா.பா
அவரின்
எவர்

வருக றது

ெபாதுவாக
இந்த

ெசய்தாேரா

politics

ெசால்லி

மத ப்பீட்டிற்கான
அவைர-

தாேன

மத ப்பீட்ைட
நகர்க றார்.
காலத்ைத-

அல்லது

அந்த

குற ப்ப ட்ட கமிட்டிைய ெசால்லி வ ளக்க ய ருந்தால்
கூடுதல் ெபாறுப்புடன் அவர் ேபச யுள்ளார் என
புரிந்துெகாண்டிருந்த ருக்க

முடியும்.

ேபாக ற

ேபாக்க லான ேபச்சாக முக்க ய வ மர்சனங்கள்
இருந்துவ டக்கூடாது என்க ற தன்ைம அவச யம்.
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ருஷ்ய கட்ச வ த களின்படி தான் இந்த யாவ ன்
அைமப்பு

வ த களும்

ெசால்க றார்.
ெலனினிய

அைமந்தைத

உலக
கட்ச -

முழுதும்

ந யு

கட்டப்பட்டது.

ைடப்

தா.பா

அப்படித்தான்

பார்ட்டி

ருஷ்யாவ ன்

என்ேற

தட்பெவப்பம்

இந்த யாவ ல் இல்ைல என்பது சரிதான்.

கால

மாற்றத்த ல்

1958

அமிர்தசரஸ்

ெபாருத்தமானவற்ைற
ச றப்பு

முயற்ச க்காமல்

மாநாட்டில்

இல்ைல.

கட்ச

பாட்டாளி

ெசய்ய
வர்க்க

சர்வாத காரம் எனும் பார்ைவ இ.க.க வ ல் இன்று
இல்ைல.

ஆனால் ச ப எம் இன்றும் அைமப்பு

வ த ய ல்

ைவத்துக்ெகாண்டுள்ளது.

வரலாற்ற ன்,

மரப ன்

ெவளிச்சத்த ல்

என்பைத ச ப அய் ேசர்த்துக்ெகாண்டது.
எது

மரபு,

வரலாறு

வ வாதங்கள்

என்ன

என்பது

இந்த ய
மாெல
ஆனால்
குற த்த

ெசழுைமயாக்கப்படேவண்டிய

ந ைலயுள்ளது.
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Democratic
ஜனநாயகம்

Centralism
என்க ற

–

மய்யப்படுத்தப்பட்ட

ேகாட்பாடு

கைடச ய ல்

அத காரம் ஒரு ச லர் ைகய ல் என்றாக , இறுத ய ல்
ஒேர ஒருவர் தீர்மானிக்க றபடி என்றாக வ ட்டது
என்க ற

ேசாவ யத்

அனுபவத்ைத

தா.பா

ெசால்க றார்.
மூன்றுேபேரா
முடிவால்
ேபானைத

நான்கு

ேஜாத பாசு

ேபேரா

ப ரதமர்

சுட்டிக்காட்டி

தா.பா

எடுத்த

ஆகமுடியாமல்
இைத

உறுப்ப னர்களிடம்

எடுத்துப்

அவர்கள்

குப்ைபத்ெதாட்டிக்கு

முடிவு

இருக்கும் என்க றார்.

ேபாய்

கட்ச

இருந்தால்
ேபாய்

கட்ச க்குள் ஜனநாயகம்

எனும்ேபாது முக்க ய ப ரச்ைனகளில் ஒருவைக
ெபாதுவாக்ெகடுப்பு எனும் ப ளப ைசட் முைறைய
அவர் ெசால்வது ேபால் உள்ளது.
ெசால்லவ ல்ைல.

தவறு எனச்

கட்ச க்குள் பாட்டாளிவர்க்க

உணர்வு ஓர்படித்தானதல்ல என்பைதக் கணக்க ல்
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ெகாள்ளேவண்டியத ல்ைலயா-

ப ரத ந த த்துவ

ஜனநாயகம் என்பது நைடமுைறய ல் என்னவாகும்
என்க ற ேகள்வ எழுக றது.
கட்ச க்கு ேசாதைன வரும்ேபாது உறுத ைய
சுறுசுறுப்ைப

காட்டுக றவர்களுக்கு

கட்ச ய ல்

ெபாறுப்புகள் தரப்படேவண்டும் என்ற ெமாழிதைல
தா.பா

ெசய்க றார்.

இத ல்

முன்மாத ரியாக

ெசயல்பட்டவர்கைள

,அவர்கள்

அப்படி

ேபாய ருந்தால்

ெசயல்படாமல்

ெசால்லி வ ளங்க ைவத்த ருக்கலாம்.
குற ப்ப டாமேல

ெமஜாரிட்டி-

காலத்ைத,
அைதச்

ெபயைரக்
ைமனாரிட்டி

பார்த்ததா அல்லது தனிப்பட்ட ஒருவரிடம் இருந்த
wisdom மா எது சரியானதாக இருந்தது என்பைத
ெசால்லி புரிய ைவத்த ருக்கலாம்.
ேகரளா

மாடல்

என்பைத

கவனிக்க

ேவண்டுக றார். ேகரளா சமாளித்து ெவற்ற கண்ட
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பாடங்கள்

இந்த யா

என்க றார்.

முழுைமக்கும்

ெதாழிலாளர்க்கும்

ேதைவ

கட்ச க்குமான

உய ர்த் ெதாடர்பு அங்கு ஏற்பட்டைதச் ெசால்க றார்.
1925லிருந்து காங்க ரஸ் எத ர்ப்பு என்பத ேலேய
இடதுசாரிகளின் அத க சக்த ெசலவாக யுள்ளைத
கவனப்படுத்துக றார் தா.பா.

அந்தக் கட்ச தான்

சகல அரச யல் ேபாக்குகளுக்கும் தன் வ ரிவான
பதாைகய ன்
என்ற

கீழ்

இயங்க

வரலாற்று

பத வு ெசய்துள்ளார் .

இடம்

ெகாடுத்தது

உண்ைமையயும்

தா.பா

காந்த சமரசவாத என

இன்றும் ச லர் கட்ச ய ல் கூற வருதைலயும் அவர்
ெசால்க றார்.
காங்க ரஸ்
ேபசுவைதக்
எப்படி

முதலாளித்துவ

குற த்து

வர்க்க

ேகட்க ன்ற

பார்ைவெகாண்ட

கட்ச

எனப்

அவர்

அைத

மார்க்ச யர்

புரிந்துெகாள்வது எனச் ெசால்லாமல் ேபாக றார்.
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பல வர்க்க பல சாத பல மதத்த னர் கட்ச என
ெசால்வதா-

மக்கள்

இயக்கம்/கட்ச

மார்க்ச யம்-

ெலனினியம்

என

என்பதா?

ெசால்லிவ ட்டு

அத்துடன் எப்படி அந்த கட்ச குற த்த வைரயைறைய
ெசால்வது.

உைழப்பாளர் கட்ச என கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச தன் காரக்டைர ெசால்வது ேபால் ெசால்ல
முடியுமா? வ வாத க்க ேவண்டிய ஒன்றாகவுள்ளது.
ேநரு குற த்த மத ப்பீடுகைள இறுத காலத்த ல்
ரணத ேவ,

ேஜாத பாசு

ேபான்ற

தைலவர்கள்

மாற்ற க்ெகாண்டைத தா.பா வரேவற்க றார்.
இந்து
இந்த ய

மகாசைபக்கும்,
மண்ணில்

வ ழுதுகள்

முஸ்லீம்

ஆழமான

ேவர்

பரவ ய ருக்கும்

லீக ற்கும்
பத ந்து
என்பைத

மார்க்ச யவாத கள் பாராது ேபாகமுடியாெதன்க ற
முக்க ய பார்ைவைய ைவக்க றார்..
கம்யூனிஸ்ட்கள்
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இந்த யாவ ல்

எங்கும்

ெவற்ற

ெபறுவது

சாத்த யமல்ல

என்பது

உண்ைம

ந லவரம்.

இல்லாத பலத்ைத மிைகப்படுத்த க் காட்டுவதும்,
வகுப்புவாத
கருதுவதும்

சக்த கைள
ேசதத்ைத

துரும்பு
ஏற்படுத்த

ேபாலக்
வருக றது

என்க றார் தா.பா.
இந்நூலில் நான் பார்த்தவைகய ல் factually incorrect – ச ல தவறான வ பரங்கள் சரிபார்த்துக்
ெகாள்ள ேவண்டியைவயாக இருக்க ன்றன.
பக்கம்
ேசர்ந்த

53ல்
ரூவன்

துப்பாக்க யால்

‘ேசாசலிஸ்ட்
எனும்
சுட்டார்’

புரட்ச க்கட்ச ைய

ெபண்
எனத்

ெலனிைன

தரப்பட்டுள்ளது.

அந்தப் ெபண்ணின் ெபயர் Fanny Efimovna Kaplan
கப்ளான் என சுருக்கமாக ெசால்வர்.

அவரின்

உண்ைமயான ெபயர் Feiga Haimovna Roytblat..
பக்கம் 54ல் இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன்
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உதய ‘மாநாட்டிற்கு முயற்ச எடுத்தவர் ெபயர் சத்ய
பக்ஷ்’ என ேதாழர் தாபாவால் எழுதப்பட்டுள்ளது.
கட்ச ய ன்
என்ற

ஆவணங்களில்

ெபயேர

சத்ய

பக்தா

குற ப்ப டப்பட்டுள்ளது.

இந்த

ேதவநாகரிய லும்

அவ்வாேற

எழுதப்படுக றது.

அவருக்கு சக்கன் லால் என்ற ெபயரும் உண்டு
என்பர்.

ஆனால் ஆவணங்களில் இருப்பது சத்ய

பக்தா என்பேத.
பாச சம் குற த்து தா.பா ெதாட்டுக்காட்டுவார்.
ஹ ட்லர்

எத ர்த்த

ேபாராட்டம்

பற்ற

ேபச

வரும்ேபாது டிமிட்ராவ் ெபாய் வழக்கு ச த்த ரவைத
பற்ற ச் ெசால்வார். பக்கம் 56ல் “அைதக் கண்டித்து
டிமிட்ராைவ

வ டுவ க்கக்ேகாரி

ஹ ட்லருக்கு

ேநராகேவ

அச்ெசய்த யும்

பலநாட்டுப்

காந்த யடிகள்

கடிதம்

எழுத னார்.

பத்த ரிைககளில்

ெவளிவந்தது” என எழுதப்பட்டுள்ளது.
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காந்த யடிகள்

ஹ ட்லருக்கு

ஆவணங்களின்படி

நமக்கு

கடிதங்கள்தான்.

ஒன்று

மற்ெறான்று

டிசம்பர்

எழுத யதாக

க ைடப்பது
ஜூைல

24,

இரு

23,

1939

1940க்கானது.

அவற்ற ல் டிமிட்ராவ் ெபயர் குற ப்ப ட்ட ெசய்த
ஏதுமில்ைல.
காந்த

எந்த நாளில் எப்பத்த ரிைககள்

டிமிட்ராைவ

எழுத யதாக

வ டுவ க்க

பத வ ட்டிருந்தன

ெதரிவ க்கப்படாமேலேய
ெசய்த

ஹ ட்லருக்கு

இந்த

என

ஏதும்

நூலில்

இந்த

ெசால்லப்பட்டு ஆதாரம் காட்டப்படாமல்

ேபாக றது.
பக்கம் 67ல் சக்ளத்வாலா பற்ற எழுதுக றார்.
ேஜ.என்

டாட்டாவ ன்

எழுதப்பட்டுள்ளது.

தம்ப

மகன்

என

அவர் ேஜ.என் டாட்டாவ ன்

தங்ைக மகன். ேடாரப்ஜி- ெஜர்பாய்க்கு ப றந்தவர்.
ெஜர்பாய் ேஜ.என் டாட்டாவ ன் சேகாதரி.
மார்க்ச ஸ்ட்

ஆங்க ல
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மார்ச் 1996 சக்ளத்வாலா குற த்த ேதாழர் சுர்ஜித்
கட்டுைரய லும் டாட்டாவ ன் தங்ைக மகன் என்பது
பத வாக ய ருக்கும்.
பக்கம் 82ல் இ எம் எஸ் 1957 ஆட்ச

பற்ற

எழுதுைகய ல் ேதர்தலில் ெவன்று ஆட்ச அைமத்த
கம்யூனிஸ்ட்கள்

தைலைமய லான

ேகரள

மந்த ரிசைப 1958 இறுத ய ல் நீக்கப்பட்டது என
எழுதப்பட்டிருக்க றது.
1957

முதல்

அந்த ஆட்ச

ஜூைல

31,

1959

5 ஏப்ரல்

வைரய ருந்து

கைலக்கப்பட்டது.
பக்
அடுத்த

83ல்

அஜாய்ேகாஷ்

ெசயலர்

குற த்து

மைறவால்
ஒருமித்த

1962ல்
கருத்து

ஏற்படவ ல்ைல எனச் ெசால்லும்ேபாது – ‘ேதாழர்
டாங்ேக தைலவராகவும் (அதுவைர கம்யூனிஸ்ட்
கட்ச க்கு

தைலவர்

பதவ

க ைடயாது)

இ

எம்

எஸ் ெபாறுப்புச் ெசயலராகவும் ேதர்ந்ெதடுத்து
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முடித்தனர்’ என எழுத யுள்ளைதக் காண்க ேறாம்.
சமீபத்த ல்
அைமப்பு

வ த கள்-

முன்ைவத்து’
துவக்க

முகநூலில்
எனும்

அைமப்பு

மாநாடு-

‘கால

மாற்றத்த ல்

கம்யூனிஸ்ட்
எனது
வத

அவ்வாண்டு

கட்ச ைய

கட்டுைரய ல்

1925

தைலவர்-

ஆண்டு

முழுதும்

அவேர

தைலவராக இருப்பார்- மாந ல கமிட்டிகைளயும்
கலந்துெகாண்டு

தைலவர்

எவர்

என்பது

தீர்மானமாகும் என்பது சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளைத
படிப்பவரால்

ெதரிந்துெகாள்ள

முடியும்.

ஆரம்பத்த ல் தைலவர் என்பதுதான் இருந்தது.
பக்கம்

183ல்

காங்க ரச ற்குள்

ேசாசலிஸ்ட்கள்

இருந்து

ெசயல்பட்டு

கட்ச யாக
வந்தைத

தா.பா ேபசுக றார். ’ 1920 முதல்1950 வைர அக்கட்ச
காங்க ரசுக்கு

உள்ேளேய

இயங்க னாலும்…

1952 ேதர்தலில் காங்க ரச ற்கு அடுத்து ெபரிய
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கட்ச யாக

வரும்

என

பத்த ரிைககள்

என எழுதப்பட்டிருக்க றது.

எழுத ன’

தா.பா காங்க ரஸ்

ேசாசலிஸ்ட் கட்ச ையத்தான் இப்படி ெசால்க றார்.
ஆனால் அக்கட்ச
1920ல் அல்ல.

1934ல் தான் உதயமாக றதுவ டுதைலக்குப்ப ன்னர் 1948ல்

ெவளிேயற காங்க ரஸ் ெபயைர நீக்க க்ெகாண்டு
ேசாசலிஸ்ட் கட்ச யாக இயங்க ஆரம்ப க்க றது.
மக்கள்
நாம்
என்க ற

நம்மிடமிருந்து

ப ரிந்து

தனிைமப்படுத்த க்
ேகள்வ ைய

தைலவர்கள்

முதலீடு
ஏற்பட்ட

வ வாதப்

பல ெதாழிற்சங்கத்

ெசய்யாத

ஆனைதச் ெசால்க றார்.
ெதாழிற்சங்கம்

ெகாண்ேடாமா

மய்யமான

ெபாருளாக்குக றார் தா.பா.

வ ட்டனரா-

முதலாளிகள்

சாத க்கு என கட்ச
சூழலில்

உள்ள

,

பணி

கடினமானைத சுட்டுக றார்.
இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ‘கட்ச அைமப்ைப’
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மாற்ற ேவண்டும்.

ஜனநாயக கட்ச யாக இயங்க

ேவண்டும். தைலைமக் குழுக்கள் தனியாகக் கூடி
வ வாத க்கலாம். மாநாடுகள் மக்கள் அற யத்தக்க
வைகய ல்

பக ரங்கமாக

நடத்தப்படேவண்டும்

.

இரகச ய கூட்டங்கள் கட்ச அைமப்ைப பற்ற யதாக
இருக்கலாம்

என

அவர்

ஆேலாசைனையத்

தருக றார்.

சமீபத்த ல் முடிந்த ச ப எம் காங்க ரஸ்

தற்ேபாது

அரச யல்

தீர்மானத்ைத

மட்டுேம

ெபாதுெவளிய ல் ைவத்துள்ளது, இதற்கு முன்னர்
அைமப்பு

குற த்தும்

ைவத்த ருந்தது.

ெவளிப்பைடயாகேவ

இப்ேபாது

அைமப்புந ைல

ஆவணத்ைத ெவளிப்பார்ைவக்கு ைவக்கவ ல்ைல.
இந்த ய
ஒரு

கம்யூனிஸ்ட்

ஜனநாயக

மக்களால்

கட்ச

அரச யல்

நம்பப்பட்டும்

உண்ைமயான
கட்ச

ஏற்கப்படும்

என்பைத
வைகய ல்

துணிந்து த ருத்த யைமக்கேவண்டும் என்க றார்
தா.பா.

இன்றும்
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ஜனநாயக மத்த யத் தைலைம என்க ற ேகாட்பாடு
கைடப்ப டிக்கப்படுவதால்
வ ைளவுகைளச்

ெசால்க றார்.

மத்த யத்துவக்
வளர்த்த

ேகாட்பாடு

ச ற்ப கைள

சல

ஜனநாயக

கட்ச ையக்

கட்டி

அவமானத்தப்படுத்தேவ

பயன்பட்டுள்ளது.
அைமப்பத ல்

உருவாகும்

எனேவ

துவங்க

அைத

ேவண்டும்

மாற்ற
என்பைத

இந்நூலில் தா.பா அழுத்தமாக முன் ைவக்க றார்.
ேதச ய

அைமப்ப ற்கு

மாந லங்களிலிருந்து

4 அல்லது 5 என ேதர்ந்ெதடுத்து அனுப்பலாம்.
அவர்கள்

கூடி

தைலைமக்

குழுக்கைள

ேதர்ந்ெதடுக்கலாம் என ஒருவைக ெபடரலிசத்ைத
முன் ைவக்க றார். சமதர்மம் ேகாரும் கட்ச சமதர்ம
வழிய ல் நடப்பைத இது உறுத ெசய்யும் என்க றார்.
நன்றும் தீதும் ப ற தரா வாரா என்க றார். ெசய்க
ெசய்க- இயங்கு இயக்கு என்க றார்.

கற்க- ந ற்க

அதற்குத் தக என அற வுறுத்த நூைல முடிக்க றார்.
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ேதாழர் தா.பா 50 ஆண்டுகளுக்கு ேமலான
கட்ச வாழ்க்ைகைய அனுசரித்தவர்.
வாச ப்பனுவம்

ெகாண்டவர்.

அழுத்தமாக

கருத்துக்கைள ெசான்னவர்.
இறுத யானேதா
எந்த

முற்று

வாச ப்ப லும்

இைடெவளிகள்
வாச ப்பும்
கூறுவது

எந்த வாச ப்பும்

முடிவானேதா

இல்ைல.

ேபாதாைமகள்

இல்லாமல்

இல்லாமல்

இருக்காது.

அனுபவமும்

கூறுவைதவ ட

வ ரிவான

இல்லாமல்

இரண்டும்

ெபாருட்படுத்த

கருத்து

ந ைறந்தவர்கள்
ேவண்டியைவகளாக

அைமக றது.
ேசாவ யத்
ந ைறந்த

எழுத்துக்களில்

கம்யூனிஸ்ட்கள்

பய ற்ச

இந்த ய

வரலாறு,

இந்த யவ டுதைலப் ேபாராட்டத்த ன் பல பக்கங்கள்,
காந்த -

ேநரு-

ெஜயப்ப ரகாஷ்-

சுபாஷ்-

அம்ேபத்கர்-

ேலாக யா-

ெபரியார்-

க ருபளானி-

நேரந்த ரேதவா- வ ேவகானந்தர்- தாகூர்- ராஜாஜிwww.Kaniyam.com
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இந்த ய

கம்யூனிஸ்ட்

எழுத்துக்கள்

என

இயக்க
இன்னும்

ஆவணங்கள்எந்த

அளவு

முடியுேமா அவற்ைறெயல்லாம் கற்க ேவண்டியது
அவச யமானதாகும்.
ego

ைவ

சற்று

அகந்ைதைய

வ ரிவான கற்றல் நமது
மட்டுப்படுத்த

அழிப்பது

குற த்து

உதவலாம்.
மாேவாவும்

ேபச ய ருக்க றார். ெசாந்த அனுபவத்த ல் வ ரிவாக
ெசல்வது நம் குற த்த எல்ைலகைள limitationயை
ஓரளவு

சரியாக

உணரமுடிந்தது.

புரிந்துெகாள்ள

உதவுவைத

அவசரப்பட்டு அைரகுைறயாக

அள்ளித்ெதளிக்காமல் ந தானப்படுத்த உதவுக றது.
எவைரயும் முத்த ைர குத்த

அத ல் சுயரசைன

ெகாள்வத லிருந்து காப்பாற்றுக றது.
இந்த அளவ ல் தா.பா வ ன் இந்த புத்தகம்
ெபாருட்படுத்த

வாச க்க

ேவண்டிய

புரிந்து

ெகாள்ளேவண்டிய ேதைவைய நல்க யுள்ளது.
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27. கம்யூனிச இயக்கத்தின்
முப்ெபரும் ஆளுைமகள்
இந்த ய கம்யூனிச இயக்கத்த ன் முப்ெபரும்
ஆளுைமகள்

நூல்

2022

மார்ச்

இரண்டாவது

வாரத்த ல் எனக்கு வந்து ேசர்ந்தது.
ேகாைவ

வழக்கற ஞர்,

ேதாழர் ேக.
மார்க்ச ய

மார்க்ச ய

ஆச ரியர்
ஆய்வாளர்

சுப்ரமணியன் (ேக எஸ்) அவர்கள்.
தமிழ்

க டங்க ற்கு

அவ்வப்ேபாது

நூல்கைள தந்துெகாண்டிருப்பவர்.

AITUC, IS-

CUF, கைலஇலக்க ய ெபருமன்றம் என தனது
ெவகுஜன பணிகைள வழக்கற ஞர் ெதாழிலுடன்
கவனத்துடனும்

ஆளுைமயுடனும்

ெசய்து

வரக்கூடிய ேதாழர்.
அவரின்
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ேமற்கூற ய

புத ய

புத்தகம்

ெவளிவந்துள்ளது.

முதுெபருந்தைலவர் ேதாழர் ஆர்.
(RNK)

ெசன்ைனய ல்

ெவளிய ட

நல்லகண்ணு
நூலிற்கான

முன்னுைரைய பழங்குடி மக்கள் இயக்க ேதாழர் வ
ப குணேசகரன் எழுத ய ருக்க றார்.
ேதாழர் குணேசகரன் ெபருமிதத்துடன் தன்
முன்னுைரைய இவ்வாறு முடித்துள்ளார்.
”

இந்த

புத்தகத்த ல்

ெபாதுச்ெசயலர்கைளப்
நாம்

எவ்வளவு

வாரிசுகளாக

முதல்

மூன்று

பற்ற

படிக்கும்ேபாது

புகழ்மிக்க

பரம்பைரய ன்

இந்த ய

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச

இயக்கத்த ல் இருக்க ேறாம் என்று தைலந மிர்ந்து
ெபருைமப்பட்டுக்ெகாள்ள முடியும்”
250

பக்கங்கள்

ெகாண்ட

இந்நூைல

வாச க்கும் எவராலும் ேமற்கூற ய ெபருமிதத்ைத
உணரமுடியும்.
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கடுைமயான உைழப்ைப நல்க ேதாழர் ேக எஸ்
புத்தகத்ைத எழுத யுள்ளார்.

இந்நூல் ேதாழர்கள்

காட்ேட, அத காரி, ப ச ேஜாஷ என்க ற முதல்
மூன்று ெபாதுச்ெசயலர்களின் மகத்தான இயக்க
கட்டுமான பங்களிப்ைப வ வரிக்க றது.
ெபாதுவாக

கம்யூனிச

இயக்கத்த ல்

இரவு

பகலாக உைழத்தவர்களின் வாழ்க்ைக ச த்த ரம்
முழுைமயாக க ைடக்காது. அது குற த்த பத வுகள்
ெபரிதாக

அங்கு

இருந்தது.
ெதாட்டு

கருதப்படாத
நூற்றாண்டு

ந ற்கும்

முன்ேனாடிகள்

காலம்

பாரம்பரியத்ைத

இயக்கத்த ன்

அவர்களது

ஒன்று

த யாக

ஆரம்ப
வாழ்க்ைக-

அவர்களின் ச ந்தனா சக்த - அவர்கள் சந்த த்த
ஏற்படுத்த க்ெகாண்ட

முரண்கள்

வ ரிவான பத வாக இராது.

என

ஏதும்

இயக்க முடிவுகள்,

தீர்மானங்கள், நடந்த ேபாராட்டங்கள்- அத ல் ெபற்ற
வைதகள் என அைவ ெபாதுவாக முடிந்துவ டும்.
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எல்லாேம

இயக்கம்

சார்ந்த

பத வ டலாகேவ

இருக்கும். அங்கு தனிமனிதர்களாக வந்தவர்கள்
இயக்க

மனிதர்களாக-

தைலைமக்குழுவ ற்கு

பயணித்த கைதகள் குைறவாகேவ எழுதப்படும்
ந ைலய ல்
முயற்ச

ேதாழர்

நல்

ேக.எஸ்

ெதாடக்கமாக

அவர்களின்
அைமயும்

இந்த
என்ேற

ேதான்றுக றது.
கம்யூனிச

இயக்கம்

குற த்த

வ ரிவான

பாரபட்சமற்ற ஆய்வுலக ற்கு இந்த மாத ரியான
புத்தகங்கள்

ெபரிதும்

உதவும்.

மார்க்ஸ்-

எங்ெகல்ஸ்- ெலனின் – டிராட்ஸ்க - ஸ்டாலின் –
மாேவா- ேஹாச மின் – காஸ்ட்ேரா- ெசகுவாரா
என

ஏராள

புத்தகங்கள்

ெகாட்டிக்க டக்க ன்றன.
க ராம்ச

இன்று
ேராசா

என அைவ வ ரிக ன்றன.

ஆய்வுலக ல்
லக்சம்பர்க்,
ஆனால்

இந்த யாவ ல் கம்யூனிஸ்ட் தைலவர்கள் டாங்ேக,
இ எம் எஸ், ேஜாஷ , ரணத ேவ, அஜாய்ேகாஷ்,
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ேஜாத பாசு, அச்சுதேமனன், ேக.
அத காரி,

காட்ேட,

சுந்தைரய்யா,

தாேமாதரன்,
ராேஜஸ்வர

ராவ், புேபஷ், பவானி ெசன், ஏ ேக ேகாபாலன்
, ெமாக த்ெசன், சாரு, கனுசன்யால், நாக ெரட்டி
என ேதடிப்ேபானால் அவர்கள் வாழ்வும் பணியும்
பற்ற ய வ ரிவான பத வுகள் மிக அபூர்வமாகேவ
க ைடப்பைதப் பார்க்கலாம்.
இந்தக்

குைறைய

ேபாக்கும்

த ைசைய

ேக.எஸ் அவர்கள் உருவாக்க யுள்ளார் எனலாம்.
தமிழ்நாட்டில்

கூட

ச ங்காரேவலருக்கும்,

ஜீவாவ ற்கும் உருவாக்கப்பட்ட ஆய்வடங்கல் ேபால
சல

ெதாகுத கள்

இல்லாைம

கூட

ேமற்கூற ய

ெபருங்குைறயான

பலருக்கும்
ஒன்றாகேவ

படுக றது. வருங்கால இைளய தைலமுைற இைதக்
கவனத்த ல் எடுத்து ேநர் ெசய்யலாம்.
இந்த புத்தகம் நான்கு தூண்களில் நகர்க றது
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எனலாம்.

மூன்று

ஆளுைமகளின்

அரச யல்

வரலாறு (political bio sketch), வ டுதைல இயக்க
நகர்வ ல் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்த ற்கான ஆரம்ப
கட்டுமானங்கள் ( Building communist political space in
the freedom movement and beyond), இந்த ஆளுைமகள்
ெசய்த

பணிகைள

ெதாடர்ந்து

வந்த

த யாக

வாழ்ைவப்

பற்ற

ெபாதுச்ெசயலர்களும்

மற்ற

தைலவர்களும் மத ப்ப டல் ( Assessing the great sacrifices ), இறுத யாக இந்த மூன்று தைலவர்களின்
ச றந்த ச ல எழுத்தாக்கங்கள் (some Best Writings).
நூல் மத ப்புைரய ன் வ ரிவஞ்ச
காணப்படும்
தன்

பல

ஆய்வ னூடாக

பலவற்ைற

ெதற ப்புகைள,
வந்தைடந்த

அடுக்கமுடியவ ல்ைல.

நூலுக்குள்
ேதாழர்
புள்ளிகள்
மீரத்

சத

வழக்கு ச றந்த வைகய ல் ஆதார அடிப்பைடய ல்
எடுத்துைரக்கபட்டுள்ளது. காட்ேடயும், அத காரியும்,
ேஜாஷ யும் ெவவ்ேவறு ப ன்னணிய ல் ப றந்து
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வளர்ந்து

மார்க்ச யத்த ன்பால்,

கட்டுமானத்த ன்பாற்
வ டுதைல-

ஈர்க்கப்பட்டு

இந்த யாவ ல்

த ைசக்கான

இந்த ய

ேசாசலிசம்

ேபாராட்டத்த ல்

ேதாழர்களுடன்

ேசாவ யத்
எனும்

எவ்வாறு
சல

ேநரங்களில்

முரண்பட்டும்

பயணித்தார்கள்

என்க ற

அருைமயான

ப ரத ைய

ஏதுமில்லாது

ஒன்றாகவும்

சக

ேதாழர்

ேக

மிைகப்படுத்தல்
எஸ்

தந்துள்ளார்.

ெவறும் ஆவணம் என்றாக்காமல் உய ர்ப்புள்ள
ச ந்தனாவாத களின்
உைரயாடலாக

களப்ேபாராளிகளின்

நூலாக்கத்ைத

அைமத்துள்ளது

பாராட்டிற்குரிய ஒன்று.
ேதாழர் ேக எஸ் முன்னுைரைய இப்படித்தான்
முடித்துள்ளார்.
“இந்த ய
இைணந்துள்ள
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ேதர்ந்ெதடுத்துக்
பாைதய ல்
இந்தப்

ெகாண்டுள்ள

உற்சாகத்துடன்

புத்தகம்

அரச யல்

பயணம்

ஓரளவுக்குத்

ெசய்ய

தூண்டுமானால்,

அதுேவ எனது உைழப்ப ற்கு க ைடத்த பாராட்டு
என்பதுடன்,

நாம்

நமது

மூத்த

பரம்பைரக்குச்

ெசய்யும் நன்ற யுமாகும்.”
ஆச ரியர்

உைழப்பால்

ெவளிவரும்

ஒவ்ெவாரு புத்தகமும் தனக்கான வாசர்களுக்காக
த றந்ேதய ருக்க றது.

ேதாழர் ேக எஸ் வ ைழவு

ந ைனவாகட்டும். நல்வாழ்த்துகள்!
எத ர்

ெவளியீடு

ரூ

275

ெதாைலேபச

9942511302
2-4-2022
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28. ேதாழர் ேக.சுப்பிரமணியன்
அவர்களின் புேபந்திரநாத் தத்தா
புேபந்த ரநாத்

தத்தா

குற த்த

எளிய

புத்தகம் ஒன்ைற ேகாைவ வழக்கற ஞர் ேதாழர்
ேக.சுப்ப ரமணியன் ெகாணர்ந்துள்ளார். இதுவைர
புேபந்தர் பற்ற தமிழில் புத்தகம் ஏதும் வரவ ல்ைல
என்ற உணர்வு ேமேலாங்க ய உந்துதலில் ேதாழர்
ேக.

எஸ் தனது இந்த 80 பக்க ச று நூைல

தமிழர்களின்

பார்ைவக்கு

ெகாடுத்துள்ளார்.
ெமன்ேமலும்

தனது

உைழப்பால்

அவரின் இத்தைகய பணிகள்

ச றந்து

தமிழகம்

பயனுற

என்

வாழ்த்துகள்.
ேதாழர் ேக எஸ் political Bio என்ற வைகப்பட்டு
தனது நூைல உருவாக்க யுள்ளார்.
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தத்தா வ ேவகானந்தரின் சேகாதரர்.

இந்த ய

வ டுதைல- சமூகம் குற த்த அவரது வ ழிப்புணர்வு
பயணம்-

தனது

ஆற்ற ய

கனைவ

அைமப்பு

ெமய்ப்ப க்க

பயணங்கைள

அவர்

ேதாழர்

ேக

எஸ் ெதாட்டுக்காட்டுக றார். அவரது உன்னதமான
ஆக்கபூர்வ நூல்கள் குற த்தும் ச ல ெசய்த கைள
ேக எஸ் தனது நூலில் தருக றார்.
வங்கப்புரட்ச கரக்
சமித

யுகாந்தர்

ெதாடர்பு,

பத்த ரிைககள்

மாஸ்ேகா

உட்பட

குழுக்கள்பயணம்

கம்யூனிஸ்ட்

,

அனுசீலன்
ெஜர்மானிய

அங்கு

ெலனின்

தைலவர்களுடன்

உறேவற்படுத்த க்ெகாள்ளல், சட்ேடா ெபர்லின் குழு,
எம் என் ராய், கதர் குழுக்கள் என ெவளிநாடுவாழ்
புரட்ச கர
த ரும்ப

குழுக்களுடன்
இந்த ய

உறவுகளின்
சட்டங்கள்,

சமூகம்,

ெதாடர்பு,
இந்த ய

இயக்கவ யல்,
வ ேவகானந்தர்

www.Kaniyam.com

587

இந்து
பற்ற ய

இந்த யா
ந லமான்ய
ெசாத்து
ஆய்வுகள்

FreeTamilEbooks.com

என அவர் ஏராள ெசயல்பாடுகளில் இைணந்து
பணியாற்ற யைத அரச யல் சூழலுடன் ேதாழர் ேக
எஸ் ெசால்லிச் ெசல்க றார். இந்த ய கம்யூனிஸ்ட்
இயக்கத் தைலவர்களாக- ச ந்தைனயாளர்களாக
அற யப்பட்ட

பலருடன்

தத்தா

இைணந்து

பணியாற்ற யுள்ளைத ேதாழர் ேக எஸ் புத்தகம்
நமக்குச் ெசால்க றது.
இந்த ய

ேசாவ யத்

நட்புறவ ற்கு

அைமப்பு

ேதைவ என்பைத உணர்ந்து அதன் ெதாடக்ககால
ெசயல்பாட்டிற்கு ெபரும் உந்து சக்த யாக புேபந்தர்
இருந்தைத

ேக

எஸ்

வ ளக்கமாகத்

தருக றார்.

இதன் ெபாருட்டும் தனது அணுக்கமாக அன்றாட
ெசயல்பாட்டுத்ேதாழராக இருக்கும் இஸ்கப் மாந ல
ெசயலர் ேதாழர் இராதாக ருஷ்ணன் அவர்கைள
இந்நூலுக்கு ெபாருத்தமான முன்னுைர வழங்கச்
ெசய்துள்ளார்.
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புேபந்தர்

ெபாதுவாக

புரட்ச கர

ேபாராளிகள்

வரிைசய ல்

ைவத்துப்பார்க்கப்படுக றார்..
அப்பாற்பட்ட
பய ற்ச

வங்க

அவரது

கட்ச க்ெகல்லாம்

மார்க்ச யம்

சார்ந்த

அதன் வழிமுைறகளில் ஆய்வு என்பது

முன்ேனாடி

இந்த ய

வரிைசய ல்

அவருக்கும்

தருக றது

மார்க்ச ய

எனலாம்.

முன்
அவைர

ஆய்வாளர்
இருக்ைகைய
இந்த யாவ ன்

ஆரம்ப மானுடவ யலாளர்களில் ஒருவர் என்க ற
மத ப்பீடுகளுடன் ஆய்வுகள் ெசய்யப்பட்டுள்ளன.
1981ல்
சல

அவரது

நூற்றாண்டு

ெசமினார்களுடன்

அவரது

தருணத்த ல்
ச ந்தைனகள்

ேபசப்பட்டு ெதாடரப்படாமல் ெசன்றது.
‘dead

saint

of

ேகள்வ யுடன்
அவைரத்
தன்

politics’

ஆக்கப்பட்டாரா

நாம்

அவர்
என்க ற

வ ரிவாக

ஆழமாக

ேதடேவண்டிய ருக்க றது.

அவர்

ஆய்வுமுைறக்கு

www.Kaniyam.com

இயக்கவ யல்
589

வரலாற்று

FreeTamilEbooks.com

ெபாருள்முதல்வாதம் என்பைதேய அடிப்பைடயாக
ெகாண்டிருந்தார்.

இந்த ய

ந லமான்ய

ெபாருளாதாரம் , இந்த யாவ ல் சாத ய முைறகள்,
இந்த ய

சமயம்,

ெசாத்துரிைம

மகாயானம்
ேபான்ற

மீளாய்வுக்கும்

குற த்து,

அவரது

ெபாது

இந்து

ஆய்வுகள்

வ வாதத்த ற்கும்

ெகாண்டுவரப்படேவண்டியனவாக இருக்க ன்றன.
அவரது சமூகவ யல் ஆய்வு என்பது இருக்கும்
ந ைலைமகைள
சமத்துவ

குற ப்பதுடன்

சமூகத்த ற்கான

ேநாக்க ய
மற்றும்
இத்தாலி

மாற்றம்

முன்ைவப்புகளாகவும்

நாம் அற யமுடிக றது.
குடும்ப

ந ல்லாது
என்பைத
இருந்ததாக

சேகாதரர் வ ேவகானந்தர்

ப ன்னணிய ன்

மாஜினிய ன்

ெசல்வாக்கு,

ெசல்வாக்கு,

இந்த ய

ச ந்தனா முைறகள், அெமரிக்க மானுடவ யலாளர்
ெலஸ்டர்வார்ட் ெசல்வாக்கு, மார்க்ச யம், ருஷ்ய
புரட்ச -

ெலனின்
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ெசல்வாக்கு

மண்டலங்களுடன்

புேபந்தர்

பயணித்த ருந்தார்.
மிக

ஆச்சர்யமான

முடிெவான்ைற

தத்தா

எழுத்த ல் பார்க்க ேறாம் It is the southern people of the
Indian Plane who, speaking a dialect of the Indo European
language group historically known as Sanskrit have called
themselves as Arya…The tribes on the Indian sides of
Hindukush and Pamir regions were regarded as a part of
the Indo Aryan race and the anthropologists of today find
racial similarity between them and the people of the Punjab.
இைத தத்தாவ ன் Studies in Indian Social Polityல்
பார்க்கலாம்.

அேத ேநரத்த ல் ஆர்யர் homogenous

racial group என்பதற்கு ந ரூபணம் ஏதுமில்ைல என
தத்தா வந்தைடவார். ரின்ஸ்ேலவ ன் nasal index concept for social position (status) என்பைதயும் புேபந்தர்
ஏற்காமல் வ டுத்தார்.

Studies in Indian social polity
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1944ல் வந்த புத்தகம்.
Caste and class may not lie in racial difference
may have evolved out of the society itself என்று
ெபர்லின்

மற்றும்

ப ரஞ்சு

ேபராச ரியர்களுடன்

தான் நடத்த ய வ வாதத்த ல் தத்தா ெசான்னைத
இப்புத்தகத்த ல்

ந ைனவு

கூர்வார்.

சாத

வ வகாரத்த ல் இனக் காரணிகள் ெதாழிற்பட்டதாஅைவ ெதாழில்சார்ந்து வளர்ந்தனவா, இந்ேதா
ஆர்யர்கள் எவர், ப ராமணர்கள் ெசய்த எத ர்புரட்ச ,
பண்ைடய

இந்த யாவ ல்

வர்க்கப்ேபாராட்டம்,

சூத்த ரர்கள் யார் ேபான்ற பல்ேவறு தைலப்புகளில்
தத்தா

இப்புத்தகத்த ல்

பார்க்க ேறாம்.

உைரயாடிய ருப்பைதப்

ஏறத்தாழ

600

பக்கங்கைளக்

ெகாண்ட புத்தகமது.
Swami

Vivekananda

புேபந்த ரநாத்
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இப்புத்தகம்

குற த்து

ெசய்த கைள

ேதாழர்

ேக

எஸ்

ெசால்லியுள்ளார்.

சல
தனது

தாயாருக்கு சமர்ப்பணம் ெசய்து வ ேவகானந்தரின்
ேதச

கட்டுமானப்

பார்ைவையயும்-

ேதச

வ ழிப்புணர்வு குற த்த அவரது பார்ைவையயும்
தத்தா

இந்த

குற ப்ப டுவைதக்

ஆய்வ ல்

ேமற்ெகாண்டதாக

காணலாம்.

குடும்ப

ந கழ்வுகைளப் ெபாருத்தவைர தனது மற்ெறாரு
சேகாதரரான

மேகந்த ரநாத்

கலந்துெகாண்டு

புேபந்தர்

தத்தாைவக்

எழுத யுள்ளதாகவும்

ெதரிவ த்த ருப்பார். மார்க்ச ய phrase கைள சுவாமி
வ ேவகானந்தர் மிக சாதாரணமாக ெசால்லாடலில்
பயன்படுத்த யுள்ளார் என்பது தத்தா தரும் ெசய்த .
Dialectics of Land economy of India 1952ல் வந்த
புத்தகம்.
the

Poor

Rich are the trustees of the Property of
எனப்ேபசுவைத

புேபந்தர்

political

scurantism என இத ல் வ மர்ச க்க றார்.
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ேபச யது
தத்தா

காந்த யடிகள்
காந்த ய ன்

is

the

A

basis

a

அற ேவாம்.

குற ப்ப டாமல்

இத ல் அவர் வந்தைடயும்

conscious
of

நாம்

ெபயைர

வ மர்ச த்த ருப்பார்.
புள்ளியாக

என

and

satisfied

prosperous

state

peasantry
என்பதாக

இருக்கும். இந்த ப ரத ையக் ெகாண்டு வருபவத ல்
அவர்

துன்பங்களுக்கு

அற யமுடிக றது.

உள்ளாக

1948ல்

ேநர்ந்தைத

கம்யூனிஸ்ட்

ப ரஸ்

கல்கத்தா பூட்டப்பட்ட சூழலில் இந்தப் ப ரத அங்ேக
ச க்க க்ெகாண்டதாம்.
குமார்

ெசன்

அைமச்சர்

உதவ யுடன்தான்

ப ரத ைய மீட்டுள்ளார்.
அவர்

ெபறப்பட்ட

தத்தா

இந்தப்

இந்தப் புத்தகம் எழுத

ெலனினிடமிருந்து

முன்னர்

ப ரபுல்லா

25

கடிதம்

ஆண்டுகளுக்கு
தூண்டுேகாலாக

இருந்தது. இைத ேதாழர் ேக எஸ் தன் புத்தகத்த ல்
ெகாணர்ந்துள்ளார்.

ெலனின்

தத்தாவ ற்கு

1921ல் எழுத ய கடித வரிகளாக க ைடத்த ஒன்று
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இவ்வாறாகச் ெசல்க றது.
Dear Comrade Datta
I have read your thesis. We should not discuss about
the social classes. I think we should abide by my thesis
on colonial question. Gather stasitical facts about Peasant
Leagues if they exist in India
yours
V. Ulianov ( Lenine).
இந்தக்

கடித

உந்துதலால்

1921

நாக்பூர்

காங்க ரஸ் அமர்வ ற்கு தத்தா தனது குற ப்ைப
ெதாழிலாளர்-

வ வசாய

இயக்கங்கைளக்

கட்டேவண்டும் எனக்ேகாரி அனுப்ப யதாக எம் ப டி
ஆச்சார்யா குற ப்ைபயும் நாம் பார்க்கமுடிக றது.
இப்படிப்பட்ட

மூத்த

மார்க்ச ய

ச ந்தைனயாளரான புேபந்த ரநாத் தத்தா குற த்து
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ச றந்த

ஆய்வுகள்

இந்த யாவ ல்

ேபாதுமான

அளவ ல் இல்லாமல் ேபானதும் அைவ குற த்த
ெபாதுெவளி
இருக்கும்

உைரயாடல்

சூழலில்

அறேவ

அவைர

இல்லாமல்

ெபாதுெவளிக்கு

rehabilitate ெசய்யும் பணிைய ேதாழர் ேக எஸ்
தமிழ் உலக ல் ெசய்துள்ளது அரும்பணியாகேவ
பார்க்கப்படேவண்டும்.
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29. ேதாழர் பிஎஸ்ஆர்
தைலமைறவு வாழ்க்ைக
தைலமைறவு வாழ்க்ைகய ல் எனது அனுபவம்
என்க ற ேதாழர் ப . சீனிவாசராவ் அவர்களின் கடித
இலக்க யத்த ற்கு தற்ேபாது வயது 75 ஆண்டுகள்.
1947 ஜனவரி ெதாடங்க

ஆகஸ்ட் வைரய லான

காலகட்டப் பத வு அவரின் பைடப்பு.
த ருச்ச ,
பல

மதுைர,

ைமல்கள்

கடலூர்

அைலந்து

த ரிந்து

பகுத களில்
ேதாழர்கள்,

அனுதாப கள், மில் ெதாழிலாளர், ெநசவாளிகள்,
வ வசாய கள்
பல

என

பலரின்

பதுங்குமிடங்களிலும்

கண்காணிப்பு
ஒவ்ெவாரு

ெநாடியும்
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துயைர

ெபாறுத்துக்ெகாண்டு

துன்பகரமான

வாழ்க்ைகைய இலட்ச ய தாகம் துரத்த பயணித்த
அனுபவங்கைள

ேதாழர்

ப

எஸ்

ஆர்

இத ல்

ெகாட்டித்தீர்ப்பைத பார்க்கமுடியும்.
க ைடத்த

இடத்த ல்

சக

ஜீவராச களுடன்

படுத்துறங்க ெகாடுத்த உணவ ல் சுைவ கண்டு
வாழ்ந்த அனுபவங்கள் இத ல் தரப்பட்டிருக்கும்.
இளம் ேதாழர்களுக்கு மிகுந்த உற்சாகத்ைத தரும்
அனுபவ பைடப்பாக இந்த ச று புத்தகம் இன்றும்
வ ளங்கும் என்ேற மனத ல் படுக றது.
ஒன்றுபட்ட கம்யூனிஸ்ட் கட்ச என்ற வைகய ல்
எழுதப்பட்ட அனுபவம் என்பதால் இடதுசாரிகள்
அைனவருக்குமான

ெபாது

பைடப்பாக

இைத

அணுக எடுத்துக்ெகாள்ளமுடியும். ேதாழர் எம் ஆர்
ெவங்கட்ராமன் அன்று ‘ெபாதுக்காரியதரிச ’ என்ற
வைகய ல் அக்ேடாபர் 29, 1947 ேதத ய ட்டு முகவுைர
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எழுத ய ருப்பார்.
இந்த

மாத ரியான

காலத்ைத

ெவன்று

அனுபவங்கைள உரக்கப்ேபசும் பைடப்புகைளயும்
மீள்

அச்ச ற்கு

அற யச்

ெசய்தல்

ேதான்றுக றது.
வர்க்கம்

ெகாணர்ந்து
நலம்

ேதாழர்கள்

பயக்கும்

தங்குமிடங்களில்

சார்ந்தவர்களுடன்

என்று

மத்த யதர

அவர்

நடத்த ய

உைரயாடல்கள் சுைவபட ேதாழர் ப எஸ் ஆரால்
தரப்பட்டிருக்கும்.
அப்ேபாது ெசன்ைனய ல் ப ரதம அைமச்சராக
இருந்த

ஓமந்தூர்

ராமசாமி

ெரட்டியார்

அவைரத்ேதடி வந்ததால் கட்ச ய டம் முன் அனுமத
ெபறாமல்

சந்த த்து

குற த்து

ேபச ய

ப

ஆர்

எஸ்

ச லராவது

ேதாழர்களின்
தவைற
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நம்ப க்ைக
நாம்

அவரிடம்

காணமுடியும்.

ெதாழிற்பட்டைத

சல

இடங்களில்

பட்ட

அவத ய ல் மனம்வாடி கட்ச ய ல் ச ல ேதாழர்கள்
உருவாக்கும்

‘சம்பாஷைனகள்’

குற த்து

வ மர்சனக் கண்ெகாண்டு அவர் எழுத யைதயும்
இக்கடிதங்களில் ஒருவர் உணரமுடியும். சுந்தரராஜ்
என்ற

புைனப்ெபயரிதான்

அவர்

கடிதங்கைள

எழுத யுள்ளார்.
அவரின்

18ஆவது

ேதத ய டப்பட்ட ஒன்று.

கடிதம்

3-7-1947

அத ல் ேதாழர் ஆர் என்

ேக (நல்லகண்ணு) பற்ற இப்படிெயாரு பத ைவ
அன்று ப எஸ் ஆர் ெசய்துள்ளார்.
”

இந்தப்

பகுத கைள
ெசய்யும்

ப ரேதசத்த ல்
பற்ற ப்

நம்

(

இராமனாதபுரம்

ேபசும்ேபாது)

க சான்

தைலவர்

ேவைல
ேதாழர்

நல்லகண்ணுைவப்பற்ற

ஒரு
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வார்த்ைத.

இவைரப்பற்ற

எனக்கு

நல்ல

இண்டர்மிடியட்வைர

அப ப்ப ராயம்.
படித்த ருக்க றார்.

ஆனால்

அவர்

உண்ைமய ல்

குடியான

வாலிபன்.

வழக்கங்களிலும்

ஒரு

நல்ல

பார்ைவய லும்

பழக்க

கள்ளங்கபடமற்ற

க ராம வாலிபனாகேவ இருக்க றார்.
க ராமமாக சைளப்ப ன்ற
கவனிப்பார்.

எவ்வளவு

எளிய
க ராமம்,

நடந்து ேவைலகைள
ேவைலய ருந்தாலும்

ெகாஞ்சங்கூட சைளப்பத ல்ைல. இவர் மாத்த ரம்
இன்னும் முன்ைக எடுத்து தனது ேவைலகைளச்
ெசய்வாரானால், அந்த ஜில்லாவ ல் ஒரு ச றந்த,
க சான் கட்ச த் தைலவராக வ ளங்க முடியும்”
இருபதாம்

கடிதம்

16-8-1947

ேதத ய டப்பட்ட

ஒன்று. மதராச ல் சுதந்த ர த னம் பத வுகள் பற்ற ய
வ ரிவான கடிதமிது.
” (ஆகஸ்ட்) 14 ஆம் ேதத
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பதுங்குமிடத்ைதவ ட்டு

ெவளிேயற

சரியாக

9.15க்கு ெசன்ைனக்குள் நுைழந்ேதன்.
பார்த்தாலும்

ஒேர

குதூகுலம்.

ஆய ரக்கணக்க ல்

எங்கு
ஜனங்கள்

எங்கு

பார்த்தாலும்

ேபாய்க்ெகாண்டிருந்தார்கள்.

நான் 10 மணிக்கு

கட்ச ஆபீைச அைடந்ேதன்.

அங்கு ச ற துேநரம்

இருந்தப ன்னர்

சபா

ெசன்று

படுத்துத்

க சான்
தூங்க

ஆப ச ற்குச்

முயற்ச

ெசய்ேதன்.

ஆனால் நடு ந ச ய லும் ேரடிேயா சப்தம் ேகட்டது.
அரச யல்

ந ர்ணயசைபய ன்

ேரடிேயா
நான்

ந கழ்ச்ச கைள

ஒலிபரப்ப க்ெகாண்டிருந்தது.
ேரடிேயாவ ன்

அருக ல்

வ ைரந்து

ந கழ்ச்ச கைளக் கவனித்ேதன். இடிமுழக்கம்ேபால்
பண்டிதேநருவ ன் ப ரசங்கத்ைதயும்,

இறுத ய ல்

மதராஸ் ந ைலயத்தாரால் அஞ்சல் ெசய்யப்பட்ட
நம்

ேதச ய

மகாகவ

கீதமும் ேகட்ேடன்.
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வ டுதைல க ைடத்துவ ட்டது.
கனவ ல்

கண்ட

வர்க்கத்த ன்
கண்டித்த

வ டுதைல

அல்ல;

ெகாடுைமகைள

பாரத மாத்த ரம்

இருந்த ருப்பாேரயானால்
ச ைறக்குள்

ஆனால் பாரத
பூர்ஷ்வா

வன்ைமயாக

இன்று

உய ருடன்

அவரும்

ேவலூர்

தள்ளப்பட்டிருப்பார்

என்ெறல்லாம்

மனத ற்குள் எண்ணிக்ெகாண்ேடன்”
“…3
ஆனால்

மணிக்கு
அடுத்த

தூங்க

வீட்டில்

முயற்ச த்ேதன்.

சுதந்த ர

த னத்ைதக்

ெகாண்டாடிக்ெகாண்டிருப்பவர்கள்
ப ரசங்கங்களும்

ந கழ்த்த ய

கூச்சல்களும்

என்

ஒரு

கூட

காைதத்துைளத்தன.

வ னாடி

தூக்கமில்லாத ச வராத்த ரியாக முடிந்தது.”
ஆகஸ்ட்

15

அன்று

அவர்

எம்

ஆர்

வ

மற்றும் ஜீவாவுடன் ெசன்ற இடங்கள் எல்லாம்
மக்கள்

த ரள்

www.Kaniyam.com

பற்ற யும்

603

அவர்கள்

அற யாைம

FreeTamilEbooks.com

குற த்த

ெசய்த தைனயும்

,

மாஸ்ேகா

ேமத ன

எழுச்ச ய ல் காணப்படும் கட்டுபாடு ஏதும் இங்கு
இல்லாைம பற்ற யும் ப எஸ் ஆர் பத வ ட்டுள்ளார்.
அந்த

ஆகஸ்ட்

15ன்

எேமாஷனலானது

மக்கள்

என

உற்சாகம்

இன்று

நாம்

மிக
சற்று

ந தானமாக புரிந்து ெகாள்ள முடியும்.
இருபது கடிதங்களும் இலக்க ய சுைவயுடன்
அன்று புரட்ச கரேபாராளிய ன் பாட்ைடப் ேபசுவைத
படிக்கும் எவரும் உணரமுடியும்.
23-11-2021
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30. ேதாழர் இந்திரஜித் குப்தா
நூற்றாண்டு
இந்த ய
மனிதராக

நாடாளுமன்றத்த ன்
கருதப்பட்டவர்களில்

குப்தாவும்

ஒருவர்.

2001வைர
அவர்

77-80

என்க ற

மக்கள்
என்பைத

பலமுைற

நாடாளுமன்றம்

கருத்ைதக்

இந்த ரஜித்

ெதளிவு

நாடாளுமன்றத்த ல்
துவங்க

உயர்ந்த

நாவன்ைம,

ப ரச்சைனகளின்பாற்
1960

மிக

ந ரூப த்தவர்.
காலம்

அவரது

குரைல

ேகட்டுக்ெகாண்ேடய ருந்தது.

நாடாளுமன்றத்த ற்கு

ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார்.

அவைர

11
’

முைற
Father

the House’ என்று பலரும் அைழத்தனர்.
96,

98,

தவ ர

of

1991,

99 ஆண்டுகளில் அவரது சீனியாரிட்டி

காரணமாக

‘புேராேடர்ம்
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சபாநாயகர்
பல்ேவறு

ேதர்ைவ

நடத்த க்ெகாடுத்தவர்.

நாடாளுமன்ற

ந ைலக்குழுக்களில்

அவர் ேசர்மனாக இருப்பது ெபருைமக்குரியதாக
கருதப்பட்டது..
அவர்
ேபச

நாடாளுமன்ற
எழுந்தாேல

வ வாதங்களில்

அைவ

உன்னிப்பாக

கவனிக்கத்துவங்க வ டும். தனது ேபச்சாற்றலால்
உைழப்பாளர்கள்,

ெதருேவார

மனிதர்கள்,

கவனிக்கப்படேவண்டியவர்கள்
அரச ன்

நடவடிக்ைககைள

குற த்து

அவரால்

வலிவுடன்

ேகாரமுடிந்தது.
மத்த ய

அரசு

ஊழியர்களுக்கான

சம்பளக்கமிஷனில்

கணிசமான

அைமச்சரைவய ல்

ேபாராடி

இந்த ரஜித் குப்தா.

உயர்வு

5வது
ெபற

ெபற்றுத்தந்தவர்

தனது சமகால ேதாழர்கள்

மத்த ய ல் அவர் கம்பீரமாக உயர்ந்து ந ன்றவர்.
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அவரது

உைரக்குப்

வளாகம்

‘அதுதான்

என

ப ன்னர்
இந்த ரஜித்

ேபச க்ெகாள்ளும்.

ேகாவ ந்த்

வல்லப

நாடாளுமன்ற

பந்த்

குப்தா

எபக்ட்’

அவருக்கு

1992ல்

ெபயரிலான

ச றந்த

நாடாளுமன்றவாத வ ருது வழங்கப்பட்டது.
இந்த ரஜித்
இந்த ரஜித்

மார்ச்

18,

அவர்களின்

1919ல்

ப றந்தவர்.

குடும்பம்

மத்த யதர

‘ச வ ல் சர்வண்ட்ஸ்’ குடும்பம்.
ராய டம்

இந்த ரஜித்

சேகாதரர்

டாக்டர் ப
ரஞ்ச த்

ச

குப்தா

தைலைம ெசயலராக இருந்தவர். அவரது தந்ைத
சத ஷ்

சந்த ரகுப்தா

வசத யான

குடும்பத்ைத

சார்ந்தவர். அக்கவுண்டட் ெஜனரலாக இருந்தவர்.
தாத்தா ப காரிலால் குப்தா ICS பேராடா த வானாக
இருந்தவர்.

ெமய ன்ஸ்டீரிம் ஆச ரியர் ந க ல்

சக்கர்வர்த்த இயல்ப ல் இந்த ரஜித் கூச்ச சுபாவம்
ந ைறந்தவர் என்றார். இந்த ரஜித் தான் வ ரும்ப ய
சுரய்யாைவ 40 ஆண்டுகள் காத்த ருந்து ஜூன் 7,
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1981ல் மணம் புரிந்துெகாண்டார்.
இந்த ரஜித்

ச ம்லாவ ல்

பள்ளிக்கல்வ ,

1937ல்ெடல்லிய ல் ெசய ண்ட் ஸ்டீபன் கல்லூரி,
ேகம்ப ரிட்ஜ் க ங்ஸ் கல்லூரிய ல் ெபாருளாதாரப்
பட்டம்

ெபற்று

1940ல்

த ரும்ப யேபாேத
ெதாடர்புகளுடன்

இந்த யா

த ரும்ப னார்.

கம்யூனிஸ்ட்

இயக்கத்

வந்தார்.

ேஜாத பாசு

ேபான்றவர்களுடன் 1940ல் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன்
முழுேநர ஊழியராக ேசர்ந்தவர் இந்த ரஜித்.
லண்டனில்

இத்ேதாழர்கள்

பருவத்த ல்
இந்த யாலீக்

மாணவப்

க ருஷ்ணேமனனின்
ப ரச்சாரங்களில்

தங்கைள

ஈடுபடுத்த க்ெகாண்டவர்கள். இந்த ரஜித், என் ேக
க ருஷ்ணன், ேஜாத பாசு, புேபஷ் குப்தா, ேமாகன்
குமாரமங்கலம்,
ந க ல்

என
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ெகாள்ைககளின்பாற்

ஈர்க்கப்பட்ட

ெபரும்

மாணவர் பட்டாளேம இருந்தது. அவர் லண்டனில்
இருந்தேபாது ரஜினிபாமிதத் ெசல்வாக்கால் ேலபர்
மன்த்லி ெதாடர்ைப உருவாக்க க்ெகாண்டார்..
கட்ச யால்

1942ல்

ெதாழிற்சங்க

அரங்க ற்கு

துைறமுகத்
தனது

.

தைலமைறவு
ேநர்ந்தது.

மத்த ய ல்

பணிய ைன

ந லவ ய

கல்கத்தா

அனுப்பப்பட்டார்.

ெதாழிலாளர்

ெதாழிற்சங்கப்

ந ரூப த்தார்

அவர்

அரச யல்

வாழ்க்ைகய ல்

அவர்

ச றப்பாக
சூழலால்

இருக்கேவண்டி

தைலமைறவு காலத்த ல் அவரின்

முக்க ய ேவைல கூரியர் சர்வீச ல் இருந்தது.

.

லக்ேனா பகுத ய ல்தான் அவருக்கு இந்தப்பணி..
ப ன்னர் அவர் ப ச ேஜாஷ க்கு உதவ யாக பம்பாய்
தைலைமயகத்த ற்கு அனுப்பப்பட்டார்..

Joshi’s

Glamour Boys என்க ற பட்டியலில் அவர் இருந்தார்.

www.Kaniyam.com

609

FreeTamilEbooks.com

ச ைற

வாழ்க்ைக

அனுபவம்

1969களில் அவருக்கு க ட்டியது.

1953,

1959,

1968ல் அவர்

ேதச ய கவுன்ச லின் ெசயலர் ஆனார்.

1988ல்

கட்ச ய ன் துைணப் ெபாதுச்ெசயலர் ஆனார். 199096 ஆண்டுகளில் ெபாதுச் ெசயலர் ெபாறுப்ைப
ஏற்றார்.

இந்த யதன்ைமைய புரிந்துெகாள்ளும்

கட்ச ெசயற்பாடுகள், ஆக்கபூர்வ ெசயல்பாடுகள்
என்பத ல் அவர் ெபாதுச்ெசயலராக இருந்தேபாது
கவனம் ெசலுத்த னார். அைத சக ேதாழர்களிடமும்
எடுத்துச் ெசால்லி வந்தார்.
இருபது

ஆண்டுகள்

ெபாதுச்ெசயலராக

அவர்

AITUC

பணியாற்ற யவர்.

அவர்

உலகத் ெதாழிற்சங்க சம்ேமளத்த ன் தைலைம
ெபாறுப்புகளுக்கு

உயர்ந்தவர்.

அதன்

தைலவராகவும் பணியாற்ற வாய்ப்பு ெபற்றவர்.
1980ல்

அவர்

1998ல்

அவர்

AITUCன்
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ேதாழர்

டாங்ேகவ ற்குப்

ப ன்னர்

ெதாழிற்சங்க

அரங்க லிருந்து அைனவராலும் மிக உயர்வாக
மத க்கப்பட்ட அரச யல் தைலவராக இந்த ரஜித்
உயர்ந்தார்.
1960-67

ஆண்டுகளில்

ெதன்ேமற்கு

அவர்

ெதாகுத ய ன்

உறுப்ப னராகவும்,

கல்கத்தா

நாடாளுமன்ற

1967-77

ஆண்டுகளில்

அலிப்பூர்

மற்றும்

1980-89

களில்

மித்னாபூர்

சார்ப லும்

ெவற்ற

ெபற்ற ருந்தார்.

அவரது

நாடாளுமன்ற
நலன்,

உைரகளில்

இந்த ய

ேமம்பாடு,

வ வசாயம்,

ெதாழில்வளம்,

மதசார்ப ன்ைம,
பாதுகாப்பு,

சர்வேதச

சமூக ப ரச்சைனகள்,

நாடுகள்
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குைறந்தபட்ச ஊத யம்,

ஆைலத்ெதாழிலாளர்-

ெதாழிலாளர்,

ெபாருளாதார

ேதர்தல் சீர்த ருத்தம்,

உறவுகள் பளிச்ச ட்டன.
சணல்

உைழப்பவர்

நலன்,
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உணவுப்பற்றாக்குைற,
கல்வ

மக்கள்

ஆேராக்க யம்,

ப ரச்சைனகள் குற த்து அவர் பலமுைற

உைரயாற்ற யுள்ளார்.
ெபாதுத்துைறகளின்
ச றந்த

ேமம்பாடு

உைரகைள

ெபாதுத்துைறகள்

அவர்

குற த்த

குற த்தும்

நல்க யுள்ளார்.

வ வாதம்

ஒன்ற ல்

த ருந்தா ெஜன்மங்களுக்காக இந்த ரஜித் ந ன்று
Brain

wash

ெசய்க றார்

என்க ற

எழுந்தேபாது ஆமாம் ந ற்க ேறன்.

வ மர்சனம்
நல்லேவைள

மூைளைய சுத்தம் ெசய்துெகாள்ளாதவர்கள் பக்கம்
நான் ந ற்கவ ல்ைல என சுைவயாக பத லடி தந்தார்.
ெபாதுத்துைறையக் காப்பது என்பது ேகாட்பாடுெசண்டிெமண்ட் வ ஷயம் அல்ல. ெபாதுத்துைறகள்
இந்த ய
அதன்

எதார்த்தத்த ன்
ெசயல்பாடுகள்

ப ரத பலிப்பு
குற த்த

என்றார்.

வ மர்சனங்கள்

ேவறு- அைத இல்லாமல் ெசய்வது ேவறு என்க ற
புரிதைல அவர் வலியுறுத்த னார்.
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ெபண்களின் நலன் குற த்து அத கம் ேபச ய
உறுப்ப னரில்

இந்த ரஜித்

குப்தாவும்

ஒருவர்.

1975ேலேய அவர் ெபண்களுக்கு குைறந்தபட்சம் 15
% ஒதுக்கீடு எனும் ேகாரிக்ைகைய முன்ைவத்தவர்.
அவர்

நாடாளுமன்றத்த ல்

புகழ்வாய்ந்த

ஹ ரன்முகர்ஜி, புேபஷ், ேலாக யா, மதுலிமாய ,
மது

தந்தவேத

நாடாளுமன்ற

வரிைசய ல்

பார்க்கப்பட்டவர்.

வாழ்க்ைகய ல்

இந்த ரஜித்

அளவ ற்கான வாய்ப்புக்கைள ெபற்ற ச லரில் ப
ஆர் பகத்தும் ஒருவர்.
நாடாளுமன்றம்
நூலகத்த ற்கு

அவரின் ந ைனவ ன்படி

கூடுவதற்கு
இந்த ரஜித்

ேதைவயானவற்ைற
பாராளுமன்ற

முன்னேர
வந்துவ டுவார்.

பார்த்துப்
ேநரம்

படிப்பார்.

முடிந்தப ன்னும்

அவச யெமனில் இருந்து பத்த ரிைகயாளர்கைள
சந்த த்து ெசல்வார்.

அய்ம்பது ஆண்டுகளாக

கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ல் பணியாற்ற யவன் என்க ற
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வைகய ல் நாங்கள் பாராளுமன்ற ஜனநாயகேம
உகந்தது என கருதுக ேறாம் என அவர் தயங்காமல்
குற ப்ப டுவார்.
அத்வானி ரதயாத்ரா வகுப்புக்கலவரங்கைள
உருவாக்கும்

என்ற

தயங்காமல்
அைத

கருத்து

ப ரதமர்

தடுக்கேவண்டும்

வலுப்ெபற்றேபாது

வ

ப

ச ங்க டம்

என

இந்த ரஜித்

வலியுறுத்த னார்..
அவர்

1996-98

உள்துைற

காலத்த ல்

இந்த யாவ ன்

அைமச்சராகவும்

இருந்தார்.

அைமச்சராக இருந்தேபாது கூட தன் நாடாளுமன்ற
உறுப்ப னர்

வீட்டிேலேய

இருந்தாேர

தவ ர

உள்துைற அைமச்சர் என்க ற ெபருமித உணர்வ ல்
பங்களாக்கைள

நாடவ ல்ைல.

அரச யல்

என்பது சம்பாத த்யமல்ல-உயர் இலட்ச ய ெநற
என்பதற்கான

அைடயாளங்களுடன்
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இந்த ரஜித்.
மத்த ய

அரச ல்

உள்துைற

அைமச்சர்

ெபாறுப்ப ற்கு வந்த முதல் கம்யூனிஸ்ட் தைலவர்
அவர்.
Council

அரச யல் அைமப்பு சட்டப்படி Inter state
என்பைத

காலத்த ல்

அவர்

அைமச்சராக

முைறப்படுத்த னார்.

இருந்த

வடக ழக்கு

மாந ல முன்ேனற்றம் என்பத ல் ச றப்பு கவனம்
ெகாடுத்தார்.

ேபாலீஸ் சீர்த ருத்தம்,

ேதர்தல்

சீர்த ருத்தம், ந ர்வாக சீரைமப்பு என்பத ல் அவர்
முழுக் கவனம் ெசலுத்த னார்.
சக அைமச்சர்களால் IPS- IFS Forest Officer Parity ப ரச்சைனைய தீர்க்க முடியாமல் இருந்தேபாது
இந்த ரஜித் காடுகளில் ச றப்பாக ெசயல்படும் அந்த
உயர்

அத காரிகளுக்கும்

IPSக்கு

இைணயான

ஊத யம்- அங்கீகாரம் என்பைத ந ைலநாட்டினார்.
அைமச்சரைவ கூட்டங்களில் ேநர்ைமயாக தனது
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கருத்துக்கைள

அவர்

அவருடன்

அைமச்சராக

சக

எடுத்து

ைவப்பார்

என

இருந்த

ைசபுதீன்

இழுபற

ஏற்பட்டு

ேசாஸ் ெதரிவ க்க றார்.
1996

உ

ப

ேதர்தலில்

குடியரசுத்தைலவர்

ஆட்ச

நீடிப்பு

என

ெசால்லப்பட்டேபாது

அைத

சரியல்ல

என

ெசான்னவர் இந்த ரஜித்.

அேதேபால் லல்லு

ப ரசாத் தீவன ஊழல் ப ரச்சைன வந்தேபாது அவர்
பதவ வ லகேவண்டும் என்றார். அப்ேபாது ப ேஜ
ப

356ைய பயன்படுத்தக்ேகாரியது.

கமிஷன்
ராஜிவ்

இைடக்கால
ெகாைல

சத

அற க்ைக
குற த்த

ெஜய ன்
வந்தேபாது

சந்ேதகத்த ற்கு

இடமான அற க்ைகேயா என்ற கருத்து வந்தது.
அவர் குழு ஒன்ைற அைமத்து அைத பரீச ீலிக்க
ெசான்னார். காங்க ரஸ் தரப்ப லிருந்து அவர் மீது
வ மர்சனம் எழுந்தது.

ேதவ ெகளடா ப ரதமராக

இருந்தேபாது ஆளுனர்கள் ேதர்வ ல் இந்த ரஜித்
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அவர்கைள

கலப்பத ல்ைல

என்க ற

ேகள்வ

வந்தேபாது கூட ஆட்ச மீதான ெபாறுப்புணர்வ ல்
அவர் அரசாங்கத்ைத வ ட்டுக்ெகாடுக்காமல் பத ல்
அளித்து வந்தார்.
அவர்

அைமச்சராக

இருந்தேபாது

ேதர்தல்

அரசு ெசலவு குற த்த அம்சங்கைள வ வாத க்க
அைனத்து அரச யல் குழு ஒன்ைற அைமத்தார்.
ெபருமுதலாளிகளிடம்
அவர் வ மர்ச த்தார்.

நன்ெகாைட

ெபறுவைத

பகத் ராஜஸ்தான் ஆளுநர்

ஆக இருந்தேபாது நண்பர் என்க ற வைகய ல்
இந்த ரஜித் அவரிடம் நான் Khwaja Moinuddin ChistiAjmer வரவ ரும்புதாக குற ப்ப ட்டார். ஆச்சரியமாக
வ னவ ய

பகத்த டம்

அவர்

ேவடிக்ைகயாக

குற ப்ப ட்டார் I am the Home Minister of India but
I have also a Home Minister at Home என தன்
துைணவ யார்

சுைரய்யாவ ன்

அவர் ெதரிவ த்தார்.
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என்பைதயும்

தாண்டி

அடுத்தவர்

உணர்வ ற்கு

மத ப்பளிப்பது என்பதற்கான சான்றாக இைதப்
புரிந்துெகாள்ளலாம்.
அைமச்சர் ெபாறுப்பு எவ்வாறு உள்ளது எனக்
ேகட்டேபாது
“I don’t mind the job I am doing except for the long hours
spent thro files mostly dealing with petty matters. My intellectual inputs are getting blunted by this kind of routine and
bureaucratic job. I am not a free bird anymore. I can’t do
what I like.. I feel caged” என்றார்.
கட்ச ய ன்

உறுத ப்பாடுகள்

அைமச்சராக
எனக்

ேகள்வ

அைமச்சர்

என்பைத

அமுல்படுத்த
வந்தது.

ெபாறுப்ைப

கட்ச ப்பணிகளில்

கட்ச

முடிக றதா
பணித்ததால்

ஏற்றுள்ேளன்.

ெசயலாற்ற

ச லர்

வருக ன்றனர்.

என் ேபான்றவர்கள் அரசாங்கத்த ன் பகுத யாக
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ெசயல்பட்டுவருக ேறாம்.

எனேவ

இரண்டு

கடைமகளும் எல்லா ேநரங்களிலும் ஒத்தாற்ேபால்
இருப்பத ல்ைல என பத ல் தந்தார் இந்த ரஜித்.
அப்ேபாது கட்ச ந ைலப்பாடுகைள ஏற்க முடியாமல்
ேபாகுமா?
நான்

என்க ற ேகள்வ

கட்ச ய ைய

ெபாறுப்ப ல்
இருந்தால்

வ ட்டு

வந்தேபாது அவர்
வ லக

இல்ைலேய.

அைமச்சர்

ேவறுபாடுகள்

ெபாதுெவளிய ல்

நான்

வ மர்ச க்க

முடியாது. அவ்வாறு ெசய்வதும் இல்ைல என்றார்.
ேவறுபாடுகைள ப ரஸ் முன்னிைலய ல் வ வாத க்க
முடியுமா- கட்ச க்குள்தான் வ வாத ப்ேபாம் என்றார்.
Capital and Labour in the Jute Industry, Self Reliance
in National Defence என்க ற இரு புத்த்கங்கைள
அவர் எழுத யுள்ளார்.முதல் புத்தகம் அவர் எழுத ய
தருணத்த ல்

சணல்

ஆைலத்ெதாழிலாளர்

மத்த ய ல் ெபரும் வரேவற்ைபப்ெபற்றது. எங்கள்
ைபப ள் என அைதக் ெகாண்டாடினர் அப்பகுத
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ெதாழிலாளர்.
இந்த ரஜித் தனது 82 ஆம் வயத ல் ப ப்ரவரி
20, 2001ல் தனது கல்கத்தா இல்லத்த ல் மைறந்தார்.
அப்ேபாது வாஜ்பாய் ப ரதமராக இருந்தார்
Towering Personality- His life was like an open book- a
seasoned parliamentarian and contributed for evolving consensus in the time of crisis- He had always a deep sense
of concern for the problems of the country and the lot of
the downtrodden and exploited என புகழ்ந்து வாஜ்பாய்
அஞ்சலி ெசய்தார்.
பாராளுமன்றத்த ல் டிசம்பர் 5, 2006ல் அவரது
ச ைல அன்ற ருந்த

துைண குடியரசுத்தைலவர்

ைபரன்ச ங் ெசகாவத் அவர்களால் த றக்கப்பட்டது.
சபாநாயகர்

ேசாமநாத்

வ ழா

ஏற்பாடுகைள

ெசய்த ருந்தார்..
ேகள்வ ஒன்ற ற்கு in life everything cannot be
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solved என்க ற பத ைல அவர் தந்தார்.
அரசாங்கம்

மாறுதலுக்கு

ஏற்ப

ேசாவ யத்

இணக்கமான

அைசவுகைள காட்டிய ருந்தால் நீடித்த ருக்கலாம்.
அது

தூய

மார்க்ச யமாக

இருந்த ருக்கலாம்.
அது

இருந்த ருக்க

ேகள்வ க்கு

கூட

இல்லாமல்

நைடமுைற சார்ந்த அம்சமாக
ேவண்டும்

அைமச்சராக

என

மற்ெறாரு

இருந்தேபாது

பத ல்

தந்தார்.
இரு

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச களும்

இைணயேவண்டும் என்பைத ெவளிப்பைடயாக
ெசால்லிவந்தவர்களில்

இந்த ரஜித்தும்

ஒருவர்.

நாடாளுமன்ற கண்ணியம் , ஒழுக்கம் என்பத ல்
அவர் முன்மாத ரியாக இருந்தவர். அவரின் ேதர்தல்
சீர்த ருத்த அற க்ைக இந்த ரஜித் குப்தா அற க்ைக
என்ேற வ வாத க்கப்பட்டது.
இந்த ரஜித்
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அவைரப்ேபாலேவ
அத கம்
அரச யல்

ஏதும்

ெமன்ைமயாக

எழுப்பாமல்

களத்த ல்

ெமல்ல

நகர்ந்து

சத்தம்
இந்த ய

ெசன்றுள்ளது.

மகத்தான ேதாழராக, இந்த ய புதல்வனாக, நவீன
இந்த யாவ ன் வ டுதைலக்கால வ ழுமியங்கைள
முன்ெனடுத்துச் ெசன்ற தைலவர்களுள் ஒருவராக
இந்த ய வரலாறு அவைர அைணத்துக்ெகாள்ளும்.
(ஜூைல 2019)
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31. இந்தியாவில் ேசாசலிஸ்ட்
இயக்கம்
(வரலாற்ற ன் ேசாகம்)
இந்த ய
நீேராைடகள்
முந்த ய

வ டுதைலக்காலம்
ந ரம்ப ய

காங்க ரஸ்

பல

ஒன்று.

இயக்கம்,

ச த்தாந்த
காந்த க்கு

ெவளிநாடுவாழ்

புரட்ச யாளர்கள் இயக்கம், காந்த கால காங்க ரஸ்
இயக்கம், முஸ்லீம்லீக், இந்து மகாசபா, கம்யூனிச
இயக்கம், ேசாசலிச இயக்கம், இந்த யாவ ற்குள்
புரட்ச யாளர் இயக்கம் என பல ேபாக்குகளுடன்
இந்த ய வ டுதைலக்காலம் நகர்ந்தது.
தாஷ்கண்டில்

இந்த ய

புரட்ச யாளர்களான

எம் என் ராய், அபானி முகர்ஜி,அகமது ஹாசன்,
முகமது ஷாப க். எம் ப ப டி ஆச்சார்யா ஆக ேயார்
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அக்ேடாபர் 17,

1920 கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஆப்

இந்த யா என ஒன்ைற ஆரம்ப த்தனர்.

எம் என்

ராய் அவர்களுக்கு அனுசீலன் சமித , ஜூகாந்தர்
புரட்ச கரகுழுக்களுடன்

ெதாடர்பும்

இருந்தது.

ருஷ்ய புரட்ச க்குப்ப ன்னரான ெலனின் தைலைம
ேசாவ யத்

கட்ச யுடனும்

ஆரம்பத்த ல்

நல்ல

உறவும் இருந்தது. ெலனினுக்கு மாற்று ஆவணம்
ைவக்கக்கூடிய அளவ ற்கு அன்று எம் என் ராய்
அனுமத க்கப்பட்டிருந்தார்.

ப ன்னர் ெதாடர்புகள்

அறுந்து ஓரம் கட்டப்பட்டு இந்த யா வந்து பல்ேவறு
ந ைலப்பாடுகைள எடுத்தவராக மாற ப்ேபானார்.
இந்த யாவ ல்

இயங்க வந்த

சல

கம்யூனிஸ்ட்

குழுக்கள் ேசர்ந்து 1925 டிசம்பரில் சத்த ய பக்தா
முன்முயற்ச ய ல் இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ைய
ந றுவ னர்.

ேதாழர் காட்ேட, டாங்ேக, முசாபர்

அகமது, ச ங்காரேவலர் ேபான்றவர்கள் துைண
ந ன்றனர்.
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ேமாத லாலும்
ேசாவ யத்

ஜவஹர்லால்

புரட்ச ய ன்

ெகாண்டாட்டத்த ற்கு

10

ேநருவும்
ஆண்டுகள்

ேபாய்வந்த

ப ன்னர்

தனது அனுபவங்கைள ேநரு எழுத னார்.
புத்தகமாகவும்

வந்தது.

அது

அவர்களிடமிருந்து

புரட்ச கர ெபாருளாதார த ட்டங்கைள காங்க ரஸ்
எடுத்துக்ெகாள்ளேவண்டும்.

இந்த யாவ ற்கான

பாைத ஏகாத பத்த ய எத ர்ப்புடன் கூடிய ேசாசலிச
த ைசதான் என ேநரு ேபசத்துவங்க னார்.
உத்தரப ரேதச

பகுத ய ல்

ெசயல்பட்டுவந்த

சம்பூர்ணானந்தும், ஆச்சார்யா நேரந்த ரேதவாவும்
காங்க ரஸ் அனுசரிக்கேவண்டிய ேசாசலிச த ட்டம்
என்பைத

காங்க ரச ற்குள்

சுற்றுக்குவ ட்டனர்.

அெமரிக்கா அனுபவத்த ல் முழுைமயான மார்க்ச ய
ச ந்தைன தாக்கத்துடன் த ரும்ப ய ெஜயப ரகாஷ்
நாராயணன்

காங்க ரச ல்

துவங்க னார்.
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ஒத்துைழயாைம

காலத்த ல்

இப்படி

தனித்த

ேசாசலிச ச ந்தைனகள் ந ரம்ப ய பல இைளஞர்கள்
காங்க ரச ற்குள்

தாங்கள்

வ வாத த்துக்ெகாள்ள

ேபாரம் ஒன்ைற அைமத்தனர்.
டாக்டர்

பட்டத்துடன்

ெஜர்மனிய ல்

மட்டுமல்லாமல்

ேசாசலிச

ச ந்ைதயுடன் ேலாக யா 1932ல் நாடு த ரும்ப னார்.
வ டுதைலக்

காலத்த ல்

ெசயல்பட்ட

நான்கு

இடதுசாரி எண்ணேவாட்டம் ெகாண்ட எம் என்
ராய்,
ப ளாக்,

கம்யூனிஸ்ட்கள்,
ேசாசலிஸ்ட்கள்-

ேநதாஜி

பார்வார்ட்

என்பத ல்

காந்த க்கு

மிக அருக ல் இருந்து ேவைல ெசய்யும் வாய்ப்ைப
ெபற்றவர்களாக ேசாசலிஸ்ட்கள் இருந்தனர்.
தனித்தனி

ச ந்தைனயாளர்களாக

ேசாசலிஸ்ட்களுக்கு
நல்வாய்ப்பு

ஒன்றும்

அைமப்பு

உருவாக்க ட

க ட்டியது.

ஒத்துைழயாைமய ல்

ைகதான

www.Kaniyam.com

626

இருந்த

ேஜப ,

ச வ ல்
அேசாக்

FreeTamilEbooks.com

ேமத்தா, அச்சுத் பட்வர்தன், மினு மசானி, சார்லஸ்
மஸ்க ரனாஸ், டாண்டவாலா ேபான்றவர்கள் 193233 காங்க ரச ற்குள் ேசாசலிஸ்ட் கட்ச

ஒன்ற ன்

ேதைவ குற த்து வ வாத த்துக்ெகாண்டனர். 1933ல்
இைத முன்ெகாணரும் வடிவத்த ல் கமலாேதவ ,
புருேஷாத்தம் த ருகும்தாஸ்,யூசுப் ெமஹ்ரலி , மினு
மசானியுடன் பம்பாய் ப ரச ெடன்ச

ேசாசலிஸ்ட்

கட்ச

இருமுக்க ய

என ஒன்ைற அைமத்தனர்.

ேநாக்கங்கைள

அவர்கள்

ெவளிப்படுத்த னர்.

காங்க ரஸ் ‘அரச யல் அைமப்பு சட்டவடிவங்களில்’
ந ன்றுவ டாமல் பார்த்துக்ெகாள்வது, ெதாழிலாளர்வ வசாய கைள ேசாசலிச ேநாக்கத்த ல் த ரட்டுவது.
இதனடிப்பைடய ல்

ேசாசலிஸ்ட்கள்

சந்த ப்பு

ஒன்ைற அவர்கள் புேனவ ல் 1933ல் ெசய்தனர்.
அத ல் ஏற்பட்ட முடிைவயடுத்து பாட்னாவ ல்
1934

ேம

கட்ச ைய

17ல்

கூடி

காங்க ரஸ்

காங்க ரச ற்குள்ளாகேவ
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துவக்க மாநாட்டிற்கு ஆச்சார்யா நேரந்த ர ேதவா
தைலைம
பல

தாங்க னார்.

நூறு

த ைசய லிருந்தும்

அம்மாநாட்டிற்காக

த ரண்டனர்.

ேபராச ரியர்

வரேவற்புக்குழு

ெபாறுப்ப ல்

கட்ச க்கான
த ட்டம்

அைமப்பு

சார்பாளர்கள்
அப்துல்

ெசயல்பட்டார்.

வ த கள்,

ெகாள்ைக

வடித்ெதடுக்கப்பட்டன.

பத ெனாரு

உறுப்ப னர்களாக அப்துல் பாரி,
த ரிகும்தாஸ்,
பானர்ஜி,

மசானி,

பாரி

புருேஷாத்தம்

சம்பூரணானந்த்,

பரிதுல் ஹக் அன்சாரி,

ச

ச

ேபராச ரியர்

அப்துல் அலீம், ேபராச ரியர் என் ஜி ரங்கா, ேஜப
ேபான்ேறார் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.
அமர்வ ற்கு
பம்பாய ல்

ப ன்னரான
அக்ேடாபர்

21,

முதல்
22

1934

துவக்க
மாநாட்ைட
நாட்களில்

நடத்த னர். டாக்டர் சம்பூரணானந்த் தைலைமய ல்
150

சார்பாளர்கள்

பங்ேகற்றனர்.

ெபாதுச்ெசயலராக
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மினு மசானி,

என் ஜி ேகாேர�

ேமாகன்லால்

ெகளதம் ெசயலர்களாக, இ எம் எஸ் நம்பூத ரிபாட்
துைணச்ெசயலராக ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.
ஆச்சார்யா நேரந்த ர ேதவா ேசாசலிஸ்ட்களால்
‘இந்த ய

ேசாசலிசத்த ன்

அைழக்கப்பட்டவர்.
இந்த யாவ ல்

தன்

ேசாசலிசம்

தந்ைத’

தைலைமயுைரய ல்
என்க ற

வந்து ந ைலெபறத் துவங்க வ ட்டது.
மட்டுமின்ற

ச ந்தைன
காங்க ரச ல்

நாடு முழுதும் அச்ச ந்தைன பரவ

வலுப்ெபற்று வருக றது.
ஜனநாயக

என

இைத வலுப்படுத்த

அற வார்ந்த

வர்க்கம்

காங்க ரச ல்

ெசயல்படத்துவங்க யுள்ளது.
ெதாழிலாளர்கைளயும்,
ஏகாத பத்த ய

எத ர்ப்பு

ெவளிேய
வ வசாய கைளயும்

ேபாராட்டத்த ல்

முக்க ய

சக்த கள் என்ற உணர்தல் அவச யம். உண்ைமய ல்
ெதாழிலாளிவர்க்கம்

தைலைமேயற்கவும்

வ வசாய களும், அற வு வர்க்கமும் துைணயாகவும்
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ந ற்கேவண்டும்.
காங்க ரச ல்

உள்ள

ேசாசலிச

நாம்

அற வுஜீவ கள்

என்ேற

மத ப்ப ட்டுக்ெகாள்ளேவண்டும்.
ேதச ய
மக்கள்
நாம்

நம்ைம

நீேராட்டப்
த ரளுடன்
சீரழிந்து

நம்பலாம்..

காங்க ரச ன்

ேபாராட்டத்த ன்
நாம்

ந ற்கும்

ஊேட
வைரய ல்

ேபாய்வ டமாட்ேடாம்

ேசாசலிச

படிப்பு

என

வட்டங்கைள

உருவாக்குதல்- ெதாழிலாளர்க்கு ேசாசலிச கல்வ ,
ெவளியீடுகைளக்
நாம்

வீச்சாக

ெகாணர்தல்

என்பவற்ற ல்

ெசயல்படேவண்டும்.

ஆனால்

ெவகுஜனங்களின் அரச யல் பய ற்ச என்பதுதான்
அடிப்பைடயான

ேவைல

புரிந்துெகாள்ளேவண்டும்.

என்பைதயும்
அப்படி

நாம்
ேவைல

ெசய்யும்ேபாதுதான் நம்மிடத்த ல் புேராலிேடரியன்
கருத்தைமவு வலுப்ெபறும்.
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நாம்

மக்கைள

ப ன்னுக்கு

குைறதைன ெசய்யக்கூடாது.
கற்றுக்ெகாள்ள

ஏதுமில்ைல-

தள்ளிவ டும்

நாம் அவர்களிடம்
கற்றுக்ெகாடுக்க

மட்டுேம இருக்க ேறாம் என ந ைனக்கக்கூடாது.
அப்படிக்கருதும்
ஒன்றாகும்.

ேபாக்கு

மிகத்தவறான

அவர்களின்

அப லாைஷகைள

புரிந்துெகாண்டு அதற்கு உரிய வடிவம் ெகாடுக்க
நாம்
அவர்

கற்கேவண்டும்.
உைரய ல்

கருதுேகாள்கள்

ேமற்கூற ய

இடம்

ெபற்ற

எனலாம்.

சல

இந்த

வரிகள்
முக்க ய

உைரய ன்

சாரம் எந்த மார்க்ச ய தைலவரும் அைமப்புகளில்
ேபசும் முைறைய ஒத்ேத இருந்தைத அைமப்பு
பய ற்ச யுள்ள எவராலும் உணரமுடியும்.
ேநரு

ேநரிைடயாக

இைணயாமல்

அவ்வைமப்ப ல்

இருந்தாலும்

அவரின்

ஆேலாசைனகளும் அற வுைரகளும் தங்களுக்கு
மிக முக்க யமானதாக இருக்கும் என நேரந்த ர
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ேதவா குற ப்ப ட தவறவ ல்ைல.

அவைரப்பற்ற

உயர்வான மத ப்பீடுகள் முன்ைவக்கப்பட்டிருந்தன.
ேசாசலிஸ்ட்களின்
ஜனவரி 20,

அடுத்த

மாநாடு

1936ல் மீரட்டில் நடந்தது.

ேஜப

மீண்டும்

ெபாதுச்ெசயலராகவும்

எம் எஸ்,

ேலாக யா இைணச்ெசயலர்களாகவும்

ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.
கமலாேதவ

தைலைம

மசானி,

இ

இம்மாநாட்டிற்கு
தாங்க னார்.

மூன்றாவது மாநாட்ைட ைபஸ்பூரில் காங்க ரஸ்
மாநாட்ைடெயாட்டி டிசம்பர் 24, 25 1937ல் நடத்த னர்.
அடுத்த நான்காவது மாநாடு ஏப்ரல் 12,13 நாட்களில்
1938 லாகூரில் நடந்தது. இம்மாநாட்டில் முன்ப ருந்த
ெபாறுப்பாளர்களுடன் புத தாக யூசுப் ெமஹ்ரலி
இைணச்ெசயலரானார்.
கம்யூனிஸ்ட் கட்ச யுடன் ெதாடர்ப ல் இருந்த
இ.எம்.எஸ்,

சுந்தைரயா
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ேசாசலிஸ்ட் கட்ச ய ல் இருந்தனர். ேசாசலிஸ்ட்கள்
கம்யுனிஸ்ட்கள்
ேதச ய

ேவறுபாடு

ெசயற்குழுவ ல்

இருந்த

ேதாழர்களான

இஎம்எஸ்,

ஏ

ெசளரப்

அகம்மது,

ேமத்தா

சுந்தைரயா,

ேபான்ேறார்

வ லக

ப ைய

அவர்கள்

இசட்
த ங்கர்

கம்யூனிஸ்ட்

அவர்கைள ச

ெவளிேயற்றவும் ெசய்தது.

எஸ்

முக்க யமான

பால்டிவாலா,

கட்ச ய ல் இைணந்தனர்.
ப

முற்றத்துவங்க யது.

எஸ்

ஆரம்பத்த ல் ச

‘ேசாச யல்பாச சம்’

என

வ மர்ச த்தாலும் இரண்டாம் உலகப்ேபார் சூழலில்
இைணந்து பணியாற்றத்துவங்க னர்.
ஆச்சார்யா

நேரந்த ர

ேதவா

முழுைமயாக

மார்க்ச ய வைகப்பட்ட ச ந்தைனய ன் அவச யத்ைத
வலியுறுத்த யவராக
கம்யூனிஸ்ட்கள்

ச

இருந்தைமயால்
எஸ்

ப ய ல்

சல

காலம்

தாக்குப்ப டிக்கமுடிந்தது எனக் கருத இடமுண்டு.
ேஜப யும் ேகரளா, ஆந்த ரா, தமிழ்நாடு பகுத களில்
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ச எஸ் ப முழுைமயாக கம்யூனிஸ்ட்கள் ைகய ல்
இருப்பைத அனுமத த்தார்.

ஜீவா ேபான்றவர்கள்

இங்கு ெசயல்பட்டனர். ஆனால் ச எஸ் ப ையவ ட
தங்கள் ெசல்வாக்ைக உயர்த்த அவர்கள் ச எஸ்
ப ைய

கருவ யாக்க க்ெகாண்டனர்

என்ற

குற்ற

சாட்ைட ேஜப ப ன்னால் ெவளிப்படுத்த னார்.
வ டுதைலக்கு முன்னர் ப ப்ரவரி 1947ல் ச எஸ்
ப ய ன் 5வது மாநாடு கான்பூரில் நைடெபற்றது.
ேலாக யா
என்ற

தைலைமேயற்றார்.

பதத்ைத

ேசாசலிஸ்ட்

இனி

கட்ச

காங்க ரஸ்

நீக்க வ ட்டு

என

தங்கைள

அைழத்துக்ெகாள்ள

முடிெவடுக்க ன்றனர்.

அம்மாநாடு

ஆண்டுகளுக்குப்ப ன்னர் நடந்த மாநாடு.
இந்த யா’
பல

இயக்கத்த ல்

தைலவர்கள்

ெசயல்பாடுகள்
ப ன்னர்

தீவ ரமாக

ைகதான

முடங்க ன.

ஆக்கபூர்வமான
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ேசாசலிஸ்ட் கட்ச
ேஜப

ெசயல்படேவண்டும் என்பைத

வலியுறுத்த னார்.

ேலாக யாவும்

இத ல்

மகாத்மாவ டம்

அணுக

நேரந்த ர ேதவாவும்
தயக்கம்

காட்டினர்.

ேகட்டேபாது

அவர்

காங்க ரச ல் இருந்து ெசயல்பட அற வுற த்த யதாக
ேசாசலிச

இயக்க

ஆய்வாளர்

ெதரிவ க்க றார்.
படுெகாைலைய
கட்ச

குர்பான்

காங்க ரசும்
அடுத்து

என்பேதா

அலி

மகாத்மாவ ன்

கட்ச க்குள்

ேவறுஒரு

தனி

அைமப்புவ த

ைவத்த ருப்பைதேயா இனி அனுமத க்கமுடியாது
என்ற ந ைலைய எடுத்தது. இதன்ப ன் ேசாசலிஸ்ட்
தைலவர்கள்

காங்க ரைசவ ட்டு

ெவளிேயறுவது

என்ற முடிைவ எடுத்தனர்.
ேசாசலிஸ்ட் கட்ச

தனது ஆறாம் மாநாட்ைட

நாச க்க ல் மார்ச் 1948ல் கூட்டியது.
தைலைமேயற்றார்.

காங்க ரச டமிருந்து

உறவுகைள
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ஆக்கபூர்வ
என்ற

எத ர்கட்ச யாக
முடிைவ

ெசயல்படுவது

மாநாட்டிெலடுத்தனர்.

ேஜப

ெபாதுச்ெசயலராகவும்

ேகாேர,

ேக

ஆக ேயார்

ப

ேமனன்,

என்
ப ேரம்

ஜி
பாச ன்

இைணச்ெசயலர்களாகவும்

ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.
ேலாக யா, அேசாக் ேமத்தா,

நேரந்த ரேதவா,
அச்சுத் பட்வர்தன்,

யூசுப் ெமஹ்ரலி, கமலாேதவ , அருணா ஆசப் அலி,
மதுலிமாய ேபான்றவர்கள் ேதச ய ெசயற்குழுவ ல்
இடம் ெபற்றனர்.
1950ல் நடந்த மதராஸ் மாநாட்டில் நேரந்த ர
ேதவா தைலவராகவும், அேசாக்ேமத்தா ெபாதுச்
ெசயலராகவும்

ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.

1952

ேதர்தலில் ெபரும் எத ர்பார்ப்புகளுடன் ேதர்தைல
சந்த த்த ேசாசலிஸ்ட் கட்ச 12 இடங்கைள மட்டுேம
ெபற்றது.

வாக்கு சதம் 10.5 %.

கம்யூனிஸ்ட்கள்

இவர்கைளவ ட அத க இடம் ப டித்தனர்.
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காங்க ரச ல்
மஸ்தூர்

அத ருப்த

ப ரஜா

ஆச்சார்யா

அைடந்து

கட்ச ைய

துவங்க ய ருந்த

க ருபளானியுடன்

ைவக்கேவண்டும்

என

க சான்

ேஜப

கூட்டு

வலியுறுத்த னார்.

நேரந்த ரா அைத ஏற்கவ ல்ைல. ேலாக யா அேசாக்
ேமத்தா ேபான்றவர்கள் இரு கட்ச இைணப்பு எனப்
ேபச னர்.
ேதர்தல்

குற த்து

ஆய்வு

ெசய்த ட

மத்த ய

ப ரேதசம் பன்ச்மாரிய ல் ேசாசலிஸ்ட்கள் ேம 2327 1952ல் கூடினர்.
க ருபளானிய ன்

அங்க ருந்த கருத்த ன்படி
ேகஎம்ப ப

கட்ச யுடன்

ேசாசலிஸ்ட் கட்ச ைய இைணத்துவ டுவது என்ற
முடிைவ
சீன
நாடு

எடுத்தனர்.

அப்ேபாது

சுற்றுப்பயணத்த லிருந்தார்.
த ரும்ப யவுடன்

க ருபளானி
அவர்

நேரந்த ரேதவாவும்

க ருபளானியும் ஆகஸ்ட் 25 1952ல் கூட்டற க்ைக
வ டுத்தனர்.

இைணப்ைபயடுத்து புத ய கட்ச க்கு
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ப ரஜா
இரு

ேசாசலிஸ்ட்

கட்ச

கட்ச களின்

எனப்

ெபயர்

ெபயரிட்டனர்.

அைடயாளங்களும்

ஏேதாெவாருவைகய ல்

ெவளிப்படத்தக்க

வைகய ல் ப ரஜா என்பதும் ேசாசலிஸ்ட் என்பதும்
ேசர்க்கப்பட்டு

ெசப்டம்பர்

உருவானது.

1952ல்

க ருபளானி

அேசாக்ேமத்தா

அக்கட்ச

தைலவராகவும்

ெபாதுச்ெசயலராகவும்

புத ய

ப எஸ்ப கட்ச ய ல் ெபாறுப்ேபற்றனர்.
இதற்க ைடய ல்
‘Compulsion

of

Backward

Cooperation’ என்ற
ேஜப

அேசாக்ேமத்தா

கடிதப்

Economy

கட்டுைர

ஏற்பட்டதால்
ப

எஸ் ப

ஜூன்
கூடியது.

ெபாதுச்ெசயலர்

and

areas

குற த்தும்

ேபாக்குவரத்து

வ வாத க்கேவண்டும்

எழுத ய

குற த்தும்

என்க ற
1953ல்

,

of

ேநருகட்ச

அவச யம்

‘ெபடுல்’

நகரில்

அேசாக்ேமத்தா வ லக

ெபாறுப்ப ற்கு

என்ஜி

ேகாேர

வந்தார். ேநரு அைழத்த அடிப்பைடய ேலேய தான்
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அவைர சந்த த்ததாகவும் ெதாடர்ந்து எங்ெகல்லாம்
இரு

கட்ச களும்

என்பது பற்ற
வாய லாக

ஒத்துைழத்துக்ெகாள்ளமுடியும்

வ வாத்த ததாகவும் அைத கடித

ெதரியப்படுத்த யைதயும்

கூட்டத்த ல்

ேஜப ஏற்றுக்ெகாண்டார்.
க ருபளானிக்கும்
ஏற்ப ருக்கும்

என

படுத்த னார்.,
ேபாய்

எனது

அம்சங்களில்

ேஜப

க ருபளானி

ேவைல

காங்க ரஸ்

14
இனி

ெதளிவு
காங்க ரச ல்

ெசய்யமுடியாெதன்றார்.

ேசாசலிசம்வ ட்டு

ேபாய்க்ெகாண்டிருக்க றது.

வ லக ப்

அங்கு ேநரு மட்டும்

இல்ைல என்க ற கருத்ைத ெவளிப்படுத்த னார்.
காங்க ரைச

நம்பாமல்

இருக்கமுடியாது

கருத்ைத ேஜப

ெவளிப்படுத்த னார்.

ேஜப ய ன்

அம்சங்கைள

14

என்ற

ேநருேவ

ஏற்பதற்க ல்ைல

என்றும் ப எஸ்ப ஒத்துைழப்ைப ந பந்தைனயற்று
ேகாரியைதயும் அடுத்து அப்ப ரச்ைன முடிவ ற்கு
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வந்தது.
பல

ஆனால்

சந்ேதகங்கைள

ேநரு

க ளற வ ட்டது.

துைணப்ப ரதமராகலாம்
பரவ யது.

ேஜப

என்ற

சந்த ப்பு
ேஜப
வதந்த யும்

ெபடுல் கூட்டத்த ல் ேஜப மீது ‘Power

Hungry Person’ என்ற தாக்குதல் ெகாடுக்கப்பட்ட
ந ைலய ல் ேஜப தனிப்பட்ட தாக்குதல் எல்ைலமீற
ெசன்றதாக உணர்ந்தார்.
ெபடுல்

அமர்வ ற்கு

ப ன்னர்

அலகாபத ல்

டிசம்பர் 1953ல் ப ரஜா ேசாசலிஸ்ட் கட்ச ய ன் முதல்
மாநாடு கூட்டப்பட்டது.

இந்த மாநாட்டில்தான்

அத காரபூர்வமாக இரு கட்ச இைணப்பு ஏற்பு,புத ய
த ட்டம் குற த்த வ வாதங்கள் நடந்தன.
பன்ச்மாரிய ல்
கட்ச க்காக

ேசாசலிஸ்ட்

ேலாக யாவால்

ெகாள்ைகயற க்ைகைய

ஏற்க

எழுதப்பட்ட
முடிெவடுத்தனர்.

ஜனவரி 1, 1954ல் க ருபளானி தைலவராகவும்,
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ேலாக யா

ெபாதுச்ெசயலராகவும்

ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.

மதுலிமாய ,

சாத க்

அலி, அேசாக்ேமத்தா இைணச்ெசயலராக ன்றனர்.
ேலாக யா
என

மக்கள்

கட்ச ைய

வ ைலவாச

ப ரச்ைனகளுக்கு
வ ரிவாக்க

உயர்வு

நடத்த னார்.

எத ர்த்து

இயக்கம்

முயற்ச த்தார்.
இயக்கத்ைத

உப ய ல் நடந்த கூட்டம் ஒன்ற ல்

50 ஆய ரம் மக்கள் பங்ேகற்றதுடன் அரசாங்கம்
தனது
5000

ச றப்பு

அத காரங்கைளப்

ேபாராளிகைள

அரசாங்கத்த ன்
அலகாபாத்

இந்த

ைகது

பயன்படுத்த

ெசய்தது.

அத காரத்ைத

நீத மன்றத்த ல்

ேலாக யா

உப
எத ர்த்து
வழக்கு

ெதாடுத்தார். அலகாபாத் நீத மன்ற வழக்க ல் இரு
மாதங்களிேலேய அச்சட்டம் அரச யல் அைமப்ப ற்கு
வ ேராதமானது என தீர்ப்பு ெபற்று அைனவரும்
வ டுதைல ெபற்றனர். காந்த ய ன் ஒத்துைழயாைம
வடிவங்கைள ெதாடர்ந்து ேமற்ெகாள்வேத வழி
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என ேலாக யா ேபச வந்தார்.
காங்க ரஸ் ஆட்ச ய ல் துப்பாக்க சூடு என்றால்
ஆட்ச ையவ ட்டு
ேகரளாவ ல்

வ லகு

தமிழர்

எனவும்

பகுத கள்

இைணப்பு ேபாராட்டத்த ல் ப

ேபச வந்தார்.
தமிழகத்துடன்

எஸ்ப

ஆட்ச ய ன்

முதல்வர் பட்டம் தாணுப ள்ைள ஆட்ச துப்பாக்க
சூடு நடத்த யத ல் தமிழர்கள் ெகால்லப்பட்டனர்.
ேலாக யா அேத அளவுேகால்படி நாமும் பதவ
வ லக ேவண்டுெமன ேபச னார்.
ேசாசலிஸ்ட்களாக ய
வந்தப ன்னர்

நாம்

ேபாலீஸ்

அேசாக்ேமத்தா

மத்த ய

சூடு

ஆட்ச க்கு

என்றால்

பதவ

வ லகேவண்டும் என்பது எங்ேக ேபாய் ேசர்க்கும்
என

மாறுபட்ட

ந ைலைய

வ சாரைணயா பதவ

எடுத்தார்.

நீத

வ லகலா என்ற வ வாதம்

கட்ச க்குள் ெபரிதாக எழுந்தது. நாக்பூரில் நவம்பர்
25ல் 1954ல் ப எஸ்ப கூடியது. ச றப்பு மாநாட்டிற்கு
முன்னதாகேவ ேலாக யாவும் க ருபளானியும் பதவ
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வ லக னர். நேரந்த ரேதவா தைலைமய ல் மாநாடு
நடந்தது.
குற த்த

பட்டம் தாணுப ள்ைள பதவ வ லகல்
ேலாக யா

தீர்மானம்

வாக்ெகடுப்ப ல்

ேதாற்றுப்ேபானது.
இந்த

ேவறுபாடுகளால்

ப ளவ ற்குள்ளானது.
ெவளிப்பைடயான
மதுலிமாய
மதுலிமாய்

அேசாக்ேமத்தா
வ மர்சனங்கைளச்

சஸ்ெபண்ட்
உடன்

கட்ச

ந ன்றவர்

மீது
ெசய்த

ெசய்யப்பட்டார்.
என்ற

வைகய ல்

ேலாக யா மீதும் நடவடிக்ைக வந்தது.

இந்த

சூழல்கள்

வ ட்டு

ேலாக யாைவ

ப

ெவளிேயற ைவத்தன.
கட்ச ைய

எஸ்ப

மாநாட்ைட

நடத்த யது.

ப

அவர் டிசம்பர் 1955ல்

ேசாசலிஸ்ட்
தன்

எஸ்

உருவாக்க னார்.
1956ல்

கயா,

ப
பீகாரில்

ேலாக யா தனது துவக்க மாநாட்ைட

ஜனவரிய ல் ைஹதாராபாத ல் நடத்த னார்.

இரு

இயக்கங்களாக 1964வைர அவர்கள் நீடித்தனர்.
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இைடய ல்

ப ப்ரவரி

1956ல்

நேரந்த ரேதவா

இயற்ைக எய்த னார்.
அடுத்து

நடந்த

ேதர்தல்களிலும்

இரு

கட்ச களாலும் தங்கள் பலத்ைத மக்கள் ஆதரைவ
ந ரூப க்க முடியவ ல்ைல.
,

ஜனசங்கத்த ற்கும்

தாங்கள்

ெபறாத

சுதந்த ரா கட்ச க்கும்

க ைடத்த

ந ைலய ல்

ஆதரைவக்கூட
ேசாசலிஸ்ட்கள்

ஒற்றுைம என்ற முழக்கத்ைத ேலாக யா 1962ல்
முன்ெனடுத்தார்.
இைடத்ேதர்தலில்
ந ன்றனர்.

1963ல்
4

நடந்த

முக்க ய

ேலாக்சபா

ஆளுைமகள்

சுதந்த ரா சார்ப ல் மினு மசானி,

ேலாக யா ேசாசலிஸ்ட் கட்ச சார்ப ல், க ருபளானி
சுேயட்ைச ேவட்பாளராக, தீனதயாள் உபாத்யாயா
ஜனசங்கம்
தவ ர

மற்ற

ெபற்றனர்.

சார்ப ல்
மூன்று

-

இத ல்

தீனதயாள்

தைலவர்களும்

ெவற்ற

1962 சீன யுத்த சூழல் ேநருைவ

பலவீனப்படுத்த ய ருந்தது. காங்க ரச ற்கு எத ராக
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அைனத்து கட்ச ய னர் ஒற்றுைம என ேலாக யா
முயற்ச த்தார்.

டிசம்பர் 1963 கல்கத்தா மாநாட்டில்

‘NON Congressim’ என்ற முழக்கம் ெகாடுக்கப்பட்டது.
ேலாக யாவ ன்
லிமாய

ஜார்ஜ்

எத ர்த்தனர்.

இந்த

அைறகூவைல

ெபர்ணானட்ஸ்

மது

ேபான்றவர்கள்

ப எஸ் ப ய ல் இருந்த தைலவர்கள்

மத்த ய ல் கருத்து ேவறுபாடுகள் முற்ற அேசாக்
ேமத்தா, என் டி த வாரி, வசந்த சாத்ேத, சந்த ரேசகர்
ேபான்றவர்கள்

காங்க ரச ல்

இைணந்தனர்.

மீத ய ருந்த ப எஸ் ப தைலைம ேலாக யாவுடன்
இைணந்து எஸ் எஸ் ப எனும் சம்யுக்த ேசாசலிஸ்ட்
கட்ச ஒன்ைற அைமத்தனர்.
தைலவராகவும்,

எஸ் எம் ேஜாஷ

ராஜ்நாராயண்

ெபாதுச்

ெசயலராகவும் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.
பாச ன்,
(ெவகு

வாசுேதவ்
ஆண்டுகள்

இருந்தவர்)

ச ங்,

ப ேரம்

சுேரந்த ரேமாகன்

ஜனதாவ ன்

ஆச ரியராக

இைணச்ெசயலர்கள்

ஆனார்கள்.
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எஸ் எஸ் ப ஏராள ேபாராட்டங்கைள நடத்த யது.
ேலாக யா

உட்பட

பல

தைலவர்கள்

அனுப்பப்பட்டனர்.

1966ல்

ேகாட்டாவ ல்

நடந்தது,

மாநாடு

ச ைறக்கு

ராஜஸ்தான்
ேலாக யா

மீண்டும் எத ர்கட்ச களின் ஒற்றுைம முழக்கத்ைத
எழுப்ப னார்.
இைணந்து

ஜூைல 1966ல் இடது கட்ச களுடன்
எழுச்ச யான

உ

ப

பந்த்

ஒன்ைற

நடத்த னர்.
காங்க ரச ற்கு
என்ற

எத ராக

ேசாதைனைய

ெபாது

ேலாக யா

அச்ேசாதைனயும்

1967

ேவட்பாளர்
வற்புறுத்த
ேதர்தலில்

நடத்த ப்பார்க்கப்பட்டது. ‘எஸ் வ டி’ என்க ற சம்யுக்த
வ தயக்

தல்

அரசாங்கங்கள்

அைமந்தது.

ஆனால்

மாந லங்களில்

அச்ேசாதைனகள்

மாதங்களிேலேய
ேலாக யா

9

சல

ேதால்வ க்குள்ளானது.

அவர்களும்

அக்ேடாபர்

12,

1967ல்

மைறந்தார்.
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1969ல்

காங்க ரஸ்

கட்ச

உட்சண்ைடகளால்

ப ளவுண்டது.

ந ஜலிங்கப்பா,

காமராஜ்,

சஞ்சீவ

எஸ்

ெரட்டி,

மூத்தவர்கள்
காங்க ரஸ்

மக்கள்

அேசாக்ேமத்தா,

ேக

படீல்

ேபான்ற

பார்ைவய ல்

பைழய

வைகய ல்

அவர்கைள தைலவராக்க
உருவாக்க னார்.
ந ற்பவர்

ெமாரார்ஜி,

தைலவர்களாய னர்.

தனக்கான

என்க ற

தனது

இந்த ரா
ெஜகஜீவன்ராம்

இந்த ரா காங்க ரைச

இந்த ரா
பார்ைவைய

ஏைழகளுக்காக
பலப்படுத்த னர்.

அவரும் 1970ல் ேதர்தைல சந்த க்க முடிெவடுத்தார்.
இந்த ரா தனது காங்க ரஸ் கட்ச ைய ெபருமளவு
ெவற்ற ையக் காணச் ெசய்தார்.

கம்யூனிஸ்ட்கள்

தவ ர ேசாசலிஸ்ட்கள் உட்பட பலர் ேதால்வ ையத்
தழுவ னர்.

மீண்டும் ேசாசலிஸ்ட்கள் ஒற்றுைம

எனப்ேபசப்பட்டது.

ேசாசலிஸ்ட்

கட்ச க்கு

கர்ப்பூரி தாக்கூர் தைலவராகவும் மது தந்தவேத
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ெபாதுச்ெசயலராகவும்

ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.

ராஜ்நாரயண்

ெவளிேயற

மட்டும்

சம்யுக்த

ேசாசலிஸ்ட்

ேலாக யா

என்க ற

கட்ச ைய

ஆரம்ப த்தார்.

அத ல் ப என் மண்டல், மணிராம்

பக்ரி ேபான்றவர்கள் ெபாறுப்ப ற்கு வந்தனர்.
1973ல் நடந்த ேசாசலிஸ்ட் கட்ச

மாநாட்டில்

ஜார்ஜ் ெபர்ணான்டஸ் தைலவராகவும், சுேரந்த ர
ேமாகன் ெபாதுச்ெசயலராகவும் ெபாறுப்ேபற்றனர்.
இதன்

ப ன்னர்

ேஜப

அவர்களின்

இயக்கம்

தீவ ரமானைத அற ேவாம்.

ஜுன் 12,

அலகாபாத்

இந்த ரா

உயர்நீத மன்றம்

1975ல்
ேதர்தல்

ெசல்லாது என்று ெசான்னதும் அைதத் ெதாடர்ந்து
ஜூன் 25, 1975ல் எமர்ெஜன்ச
அடக்குமுைறகள்

எழுந்த

அற வ க்கப்பட்டு
வரலாற்ைறயும்

அைனவரும் அற வர். பல முன்னணி தைலவர்கள்
19 மாதக்கணக்க ல் மிசா ைகத களாக்கப்பட்டனர்.
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பைழய

காங்க ரஸ்,

ேசாசலிஸ்ட்கள்

ேலாக்தல்,

இைணந்து

உருவாக்க னர்.

ஜனதா

ெமாரார்ஜி

சரண்ச ங்கும்,

சுேரந்த ரேமாகன்

ெபாதுச்ெசயலராகவும்
வலதுசாரிகளும்
கலைவயான
1977

ேபான்றவர்கள்

ெபாறுப்ப ற்கு

வந்தனர்.

ேசாசலிஸ்ட்களும்

கலந்த

ஜனதா

ேதர்தலில்

ேதாற்கடிக்கப்பட்டு

கட்ச ைய

தைலவராகவும்,

துைணத்தைலவராக
அத்வானி,

ஜனசங்கம்,

ேசாதைன

நடந்ேதற யது.

இந்த ரா

அம்ைமயார்

ெமாரார்ஜி

தைலைமய ல்

ஜனதா ஆட்ச ஏற்பட்டது.

ேசாசலிஸ்ட் கட்ச ைய

நடத்த யவர்கள் முதன்முதலாக மத்த ய ஆட்ச ய ல்
அைமச்சர்களாக பதவ ேயற்றனர்.
மது

தந்தவேத,

ெபர்ணாண்டஸ்

ராஜ்நாரயண்,
,

ரப

ேர

ேபான்றவர்கள் இத ல் குற ப்ப டத்தகுந்தவர்கள்.
காங்க ரச லிருந்து
ெவளிேயற ய
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காங்க ரஸ் ெடமாக்ரச கட்ச ைய இைணத்து ஜனதா
அரச ல் இடம் ெபற்றார். சந்த ரேசகர் ஜனதாவ ன்
தைலவரானார்.

இரு

ப ரச்ைனய ல்

அைமப்பு

ஜனசங்க

ப ணக்கு ஏற்பட்டது.

உறுப்ப னர்

தைலவர்களுடன்

ஜனதா ேசாதைன தன்

உட்கட்ச ப ரச்ைனகளால் ேதால்வ ைய சந்த த்தது.
மீண்டும் இந்த ரா ப ரதமரானார்.

ேசாசலிஸ்ட்

கட்ச ய ல் பய ன்றவர்கள் பீகார், உ ப என மாந ல
அரசாங்கங்களில் ச ல ேசாதைனகைள நடத்த ப்
பார்த்தனர்.
பல

ேதால்வ கைள

ப ளவ ற்கு

1964ல்

சந்த த்தாலும்
கம்யூனிச

உள்ளாக ய ருந்தாலும்
அரச யலில்
தங்கள்

தாக்குப்ப டித்து

ேசாதைனகைள

ெவற்ற கரமாக
ேபானது.

அவர்கள்
ந ன்ற

ெபரும்
இயக்கம்
இந்த ய

அளவ ற்கு

ேசாசலிஸ்ட்களால்

நடத்த க்ெகாள்ளமுடியாமல்
புகழ்வாய்ந்த
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நேரந்த ரேதவா,

மதுதந்தவேத,

சுேரந்த ரேமாகன்

என

தைலவர்கள்இருந்தாலும்
அவர்கள்

பல

த யாகம்
பல்ேவறு

உள்ளாக

சந்த ரேசகர்,

அற வார்ந்த

ெசய்த
த ைச

உயர்

தைலவர்கள்
இழுப்புகளுக்கு

அரச யல்

உலக லிருந்து

மறக்கடிக்கப்பட் மைறவு ப ரேதச தைலவர்களாக
ஆன

ேதால்வ க்கைத

ேசாகமான

ஒன்ேற.

காங்க ரஸ் எத ர்ப்பு, ஜனநாயக ேசாசலிசம், சமூக
நீத என்ற த ைசைய காங்க ரஸ் பலமாக இருந்த
காலத்த ல்

அவர்கள்

எடுத்தாலும்

அரச யலில்

ேசாசலிஸ்ட் கட்ச என்பது காணாமல் ேபாய்வ ட்டது.
ஜனதா

ேசாதைன

அன்ைறய

ஜனசங்கம்

ேபான்ற அைமப்புகள் மய்ய அரச ல் கால் ஊன்ற
வழிேகாலியது.
இப்படிெயாரு நீண்ட வரலாற்ைற ெகாண்ட
ேசாசலிஸ்ட்கள் குற த்த ஆய்வு ேபாதுமான அளவு
இல்லாமல் ேபானதும் ெபரும் ேசாகேம…
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32. வ உ சி 150
வ உ ச அவர்கள் பற்ற நான் அற ந்துெகாண்ட
புத்தகங்கள்

ச லவற்ற ல்

ெசால்லப்பட்ட
ெசய்த கள்

ெசய்த கள்
ஒரு

ெபாதுவாக

ஏராளம்.

புத்தகத்த ல்

சல
இல்லாமல்

ேவறு ஒரு புத்தகத்த ல் காணப்படும்.
என்

கண்ணில்பட்ட

இங்கு
அவர்

சல

ெசய்த கள்

அப்படி
மட்டுேம

பரிமாற க்ெகாள்ளப்பட்டுள்ளன.
குற த்த

அைனத்து

புத்தகங்களிலும்

காணப்படும் ஒேர மாத ரியான ெசய்த கள் இங்கு
ெசால்லப்படவ ல்ைல.
வ உ ச

வாழ்க்ைக வரலாறு புத்தகங்கள்

என நான் பார்த்தத ல் என்ைன அத கம் ஈர்த்த
புத்தகம் ‘வ உ ச தம்பரம் ப ள்ைள’ என்க ற புத்தகம்.
1997ல் பப்ளிேகஷன் டிவ ஷன் ெவளியீட்டில் வந்த
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நூல். என் சம்பத்- ெப சு மணி இைணந்து எழுத ய
புத்தகம்.
ஆங்க லத்த ல் ெவளியாக
ெப சு மணி தந்துள்ளார்.

ப ன்னர் தமிழில்

280 பக்க அளவ லான

வ ரிவான நூலாக இைதக்ெகாள்ளலாம்.
பார்ைவய ல்படுக ற
ஒருங்க ைணந்த

இந்நூலின்

ச றப்பு

அணுகுமுைற-

என்
அதன்

முடிந்தவைர

ஆதாரங்களின் அடிப்பைடய ல் தகவல்கைள கட்டித்
தருதல் என்பதாக உள்ளது .

இது ஆய்வாளர்

ெப சு மணிய ன் ச றப்பும்கூட.. ஆங்க ல புத்தகம்
1992ல் ெவளியானது. அத ல் ஆச ரியர்கள் என ஆர்
என் சம்பத்- ெப சு மணி எனக் குற ப்ப ட்டுள்ளனர்.
தமிழில் ஆச ரியர் என் சம்பத் ஆக வ டுக றார்.
ம ெபா ச

அவர்கள் எழுத ய நூல் 1944 ல்

ெவளிவந்த கப்பேலாட்டிய தமிழன்.
முன்ேனாடி

நூல்
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ப ன்னவர்
இத ல்

பலருக்கும்

1920ல்

வ உ ச

வழிகாட்டிய ருக்கும்.

காங்க ரைசவ ட்டு

ெவளிேயற ய

ெதாடர்ந்து 17 ஆண்டுகள் 1936வைர

அரச யலில் ஈடுபடவ ல்ைல என்க ற ெசய்த ைய
ஆரம்ப பக்கங்களில் ம ெபா ச

தந்த ருப்பார்.

ஆனால் 1927ல் ேசலத்த ல் தமிழ்நாடு காங்க ரஸ்
மாநாட்டிற்கு

தைலைம

வக த்த

ெசய்த ையயும்

ப ன்னர் அவர் தருவார்.அதன் ெசாற்ெபாழிைவ
(அரச யற்ெபருஞ்ெசால்) பற்ற யும் குற ப்ப டுவார்.
வ த்வான்

நா

இராைமய்யா

எழுத ய நூல் ‘வீர ச தம்பரனார்’.

ப ள்ைள

இத ல் வ உ ச

கப்பல் வாங்கும் சூழல் உருவானைத ஆச ரியர்
வ ளக்குக றார். முதலில் கப்பைல தங்களுக்ெகன
வாங்க ந ைனத்து ப றகு ப ன்வாங்க மாற ப்ேபான
ச வபுரம்
ெகாழும்பு

நல்லெபருமாள்
வ யாபாரிைய

ப ள்ைள

தூத்துக்குடி-

அவர்

ெசால்க றார்.

பம்பாய லிருந்து

ஏெஜண்ட்
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ந ைலய ல் வ யாபாரிகள் நல்லெபருமாள் உட்பட
ப ன்வாங்க யது
‘துணிேவாம்’

ச தம்பரனார்
என்ற

அவர்களுக்கு

உந்துதைலத்

தந்ததாக

இவ்வாச ரியர் ெசால்க றார்.
பல வ யாபாரிகைள சம்மத க்க ைவத்த வ உ ச
முயற்ச

ைககூடும்

ப ள்ைள

ந ைலய ல்

எத ர்ந ைல

குற ப்ப டுக றார்.

நல்லெபருமாள்

எடுத்தைதயும்

ெகாழும்பு

ெசன்று

அவர்
கப்பல்

ெபற்றது இரண்ேட மாதத்த ல் இருபத னாய ரம்
இலாபம்

க ைடத்தது,

ெநருக்கடிைய

வ த்வான்

ப ன்னர்
வ ரிவாக

ஏற்பட்ட
இந்நூலில்

தருக றார்.
‘ச வகாச ெகாள்ைள’ என்பத ல் ெபயர் எடுத்து
ச ைறய ல் இருந்த வடுகுராமத்ேதவர் வ.

உ ச

ைய வணங்க யதால் எச்சரிக்கப்பட்ட ெசய்த ைய
இத ல்

இவ்வாச ரியர்
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தந்துள்ளார்.
அதற்காக

ெஜய லர் தாக்கப்பட்ட வ வரத்ைத
மூன்று

அரிவாள்கள்

ெபறப்பட்ட

சூழல்- வ உ ச உய ர்வைத கூடாெதன ெசான்ன
அற வுைர

எல்லாம்

இத ல்

சற்றுக்

கூடுதலாக

ேபசப்படுக றது. ெஜய லர் ‘ெசருப்பால் அடிப்ேபன்’
என்று ெசான்ன ெசய்த

இத ல் ேவறுவைகய ல்

ெசால்லப்பட்டுள்ளது.
வ உ ச யும் த ருெநல்ேவலி எழுச்ச யும் என்க ற
புத்தகம் 1987ல் வந்த ஒன்று. ஆய்வாளர் ஆ.இரா.
ேவங்கடாசலபத

எழுத ய புத்தகம்.

சுப்ப்ப ரமணிய

ச வா

வ

உ

ச

பற்ற

வ உ ச

என்பதுடன்

ேபசுபவர்கள்

,

ெபாதுவாக

ந றுத்த வ டுவர்.

இவ்வாக்கத்த ல் பத்மநாப அய்யங்கார் ேசர்ந்து
மூவர்

மீதும்தான்

தந்துள்ளைதக்

வழக்கு

என்பைத

காணலாம்.

ெசால்லப்பட்டைத

எழுச்ச

கலகம்
என்க ற

ஆச ரியர் வைரயைற ெசய்வார்.
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சான்றாதாரங்களுடன் ஆச ரியர் எழுத யுள்ளைதக்
காணலாம்.

இதற்கு

உதவ ய

ஆங்க ல

ஆவணங்கைளயும் ஆச ரியர் பட்டியலிட்டுள்ளார்.
வ

.உ.ச

முற்ேபாக்கு

இயக்கங்களின்

முன்ேனாடி என்பது ேபரா நா வா அவர்கள் 197677ல் எழுத 1980ல் பத ப்பாக ெவளிவந்தது. ச ற ய
அளவ லான நூல்.
இதற்கு பத ப்புைர எழுத யுள்ள ேம து ரா
‘வ

உ

ச ய ன்

ஒருங்க ைணந்த

தந்துள்ளார்.

“இந்த ய

ெதாழிற்சங்கம்,

வகுப்புவாரி

மறுமலர்ச்ச

ஆக ய

பார்ைவைய’

வ டுதைலப்

புரட்ச ,

முைற,

யாவும்

தமிழ்

இைணந்த

முழுைமயான அரச யல் இயக்கம் எதுவும் இல்லாத
ந ைலய ல், வ உ ச ஒதுங்க ய வாழ்வு வாழ்ந்தாலும்
அவரது

ச ந்தைனேயாட்டம்

இைவ

இைணந்த

இயக்கெமான்ைறக் கனவு கண்டிருக்கலாம்”.
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நா

வா

அவர்கள்

வ

உ

ச

அவர்களின்

வாழ்க்ைக குற ப்புகைளச் ெசால்லி ெசல்லும்ேபாது
அவருக்கு

ெகாடுக்கப்பட்ட

தண்டைனைய

அற ந்து ” மைனவ யும் இச்ெசய்த ேகட்டு மூைளக்
குழப்பமைடந்து,
வாழ்ந்தார்”

என

சாகும்வைர

ைபத்த யமாகேவ

எழுத யுள்ளார்.

ஆனால்

1940களிேலேய ெவளிவந்த ம ெபா ச உள்ளிட்ட
ப றர் புத்தகங்களில் சேகாதரர் ைபத்த யமானேத
ெசால்லப்பட்டுள்ளது.
கப்பேலாட்டிய தமிழன் வ உ ச தம்பரம் என்க ற
நூைல என் வ கைலமணி எழுத யுள்ளார். டிசம்பர்
2001ல்

ெவளியானது.

ெசய்த கள்

இத ல்

ெசால்லப்பட்ட

பலநூல்களில்

காணப்படுவதாகேவ

குற த்து

ரா

இருக்க றது.
வ.உ.ச

மா

அரசு

எழுத ய

புத்தகம் சாக தய அகாதமி ெவளியீடாக 2005ல்
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வந்தது.

இப்புத்தகம் ெபரும்பாலும் ெப சு மணி,

ெவங்கடாசலபத ,
ஆக ேயார்

ஆ.

ச வசுப்ப ரமணியன்

புத்தகங்களிலிருந்து

ஆதாரங்கைள

எடுத்துக்ெகாண்டுேபசுக றது. வ உ ச கட்டுைரகள்
19

என

தனியாக

இப்புத்தகம்

வ வாத ப்பது

ச றப்புக்குரியது.
தமிழ் தந்த வ உ ச 1986ல் வந்த புத்தகம். டாக்டர்
லீலாவத எழுத யுள்ளார்.
வ உ ச பன்முகப்பார்ைவ எனும் புத்தகத்ைத
டாக்டர் எஸ்.

கண்ணன் 2005ல் எழுத யுள்ளார்.

அத ல் வ உ ச

ச ைறய ல் இருந்த காலத்த ல்

பாரத யார் சுேதச க் கப்பல்ந த

என வசூலித்து

வ வரத்ைத இந்த யா பத்த ரிைகய ல் 2-2-1909ல்
தந்த ெசய்த

ெசால்லப்பட்டுள்ளது.

காலணா

அைரயணா கூட வாங்கப்பட்டெதன அற க ேறாம்.
ெவள்ைள

அரச ன்
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உ

ச

1912

டிசம்பரில்

ெவளிவந்தார்

எனவும்

இவ்வாச ரியர் குற ப்ப ட்டுள்ளார். ச ைறமீண்டப ன்
முதலில் ேகாைவ த ருப்ேபாரூர்த்தலத்த ல் வங்க
அலுவலராக
இத ல்

பணிபுரிந்தார்

என்ற

காணப்படுக றது.

ெசய்த யும்

அத லிருந்து

ஏன்

ெவளிேயற ெசன்ைன ெசன்றார் என எவராவது
எழுத யுள்ளனரா

எனப்

ெசன்ைன

ெபரம்பூரில்

சங்கத்ைத

துவங்க னார்

பார்க்கேவண்டும்.

அஞ்சல்துைற
என்க ற

ஊழியர்

ெசய்த

P�T

ேதாழர்களுக்கு உதவும் ெசய்த .
1917-18ல் சபர்மத ய ல் காந்த ைய சந்த க்க றார்.
த ல்ைலயாடி ேவத யப்ப ள்ைள ெகாடுத்தனுப்ப ய
ரூ 5000த்ைத மகாத்மாவ டம் ேகட்டுப்ெபறுக றார்
என்க ற
ஆனால்

ெசய்த ைய
இது

இவ்வாச ரியர்

ெதாடர்பான

தருக றார்.

சர்ச்ைசக்குரிய

ெசய்த கள் ந லவுவைத நாம் பார்க்க ேறாம்.
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ெசன்ைனய ல்
ஒருவருடன்

குடிய ருந்தேபாது

பாரத

வ

ெசய்த தரப்படுக றது.
ேபாைததரும்

உ

ச

சாமியார்

வீட்டிற்கு

வந்த

ஆனால் வந்த இருவரும்

லாக ரி

வஸ்துைவ

எடுத்துப்

ேபாட்டுக்ெகாண்டு உரக்க ச ரித்துப் ேபச யத ல்
சற்று வ உ ச க்கு வருத்தம் என்ற ெசய்த ையயும்
இத ல் காணலாம்.

இைத வ

ஓ ச

கண்ட

பாரத ய லிருந்து இவ்வாச ரியர் குற ப்ப டுக றார்.
1922ல் ேகாவ ல்பட்டிய ல் இருந்த வ உ ச
நீத க்கட்ச ய ன்பாற் ஈர்க்கப்பட்டார்- 1926 ெபரியார்
நடத்த ய பார்ப்பனர் அல்லாதார் மாநாட்டில் வ
உ

ச

பங்ேகற்க ற

ெசய்த யும்

இப்புத்தகத்த ல்

ெசால்லப்பட்டுள்ளது.
ச ைற

ந கழ்ச்ச

சுயசரிைதய ல்

ஒன்ைற

ெசான்னபடி

எடுத்துக்காட்டுக றார்.
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வ

உ

ச

இப்படி

ேகள்வ ையயும்
உ ச

ெசால்லியது

கண்ணன்

ஏேனா

என்ற

எழுப்புக றார்.

வ

க்கு உணவு வழங்க வந்தவரிடம் “ஜாத

என்ன…

முதலி

என்றான்..என்னடா

முதலி

நீ

என்ேறன்..பார்ப்பான் அல்லது பாண்டி ேவளாளன்
சாப்பாடாக்க த்

தந்தால்

ெஜய லர்பால்

இயம்ெபனச்

சகஜானந்தாவுடன்
புத்தகங்கள்

இருந்த

என்று

ெசான்ேனன்”.
ெதாடர்ைப

ெசால்வதுேபால்

ெசால்க றது.
சாத

உண்ேபன்

இந்த

பற

புத்தகமும்

அவர் குடும்பத்த ல் ஒடுக்கப்பட்ட

நண்பருக்கும்

உணவு

உபசரிப்புகளும்

ெசால்லப்பட்டுள்ளது.
வ

ரா

ைவ

ெபாருட்படுத்தாது
தைலைம
எழுத

தன்
அவர்

ஆச ரியராக

வறுைமந ைலையயும்
ெகாழும்பு
ெசல்க

உற்சாகப்படுத்துவதும்

வீரேகசரி

என

கடிதம்

இந்நூலில்

ெசால்லப்பட்டுள்ளது.
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1932ல்

காங்க ரஸ்

மாநாடு

ஒன்ற ல்

கலந்துெகாண்ட ெசய்த இத ல் ெசால்லப்படுக றது.
1927

ேசலம்

மாநாட்டுடன்

பலர்

ந ன்றுவ ட்ட

ந ைலய ல் இப்புத்தகம் அைதப் ேபசுக றது. அங்கு
ைகத்தற

உடுத்த வந்த

வ

உ

ச ய டம்

எழுந்த

ேகள்வ க்கு ‘தாம் கதர்ச் ச தம்பரம் அல்ல- சுேதச ச்
ச தம்பரம்’ என்க றார் வ உ ச .
வ உ ச யும் பாரத யும் ஆ.இரா ேவங்கடாசலபத
ெதாகுத்து
இத ல்

1994ல்

சுேதச க்

தரப்பட்டுள்ளது.
நூற்றுக்கணக்கான
ேமல்

வசூலான

ெவளியான

கப்பல்

புத்தகம்.

தருமந த

பட்டியல்

பாரத யார் ரூ 5ல் துவங்க
ெபயர்களிடம்
கணக்கு

ரூ

215க்கு

காணப்படுக றது.

இத ல் ேமலப்பாைலயூர் க ருஷ்ணசாமி அய்யர்
ரூ1 , எஸ் பஞ்சாபேகசய்யர் 4 அணா என்பதும்
ெசால்லப்படுக றது.
வருவதால்

இந்த
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அருக லானதாக இருக்கலாம்.
‘ப ைரவ கவுன்ச ல் அப்பீல்’ பணம் இல்லாக்
குைறயால்தான்

காலதாமதம்

ஆக வருக றது

என்ற ெசய்த ைய பாரத எழுத ய ருப்பைத இத ல்
காணலாம்.
நான்

பார்த்த

கவுன்ச லுக்கு

அப்பீல்

குைறக்கப்பட்டது.
என

இப்புத்தகங்களில்
ெசய்து

தண்டைன

அந்தமான் தவ ர்க்கப்பட்டது

ெசால்லப்படுக றேத

நகல்

ப ைரவ

ேமற்கூற ய

தவ ர

அவர்

அப்பீல்

புத்தகங்களில்

எங்கும்

1900களின்

ஆரம்ப

காணப்படவ ல்ைல.
வ டுதைலப்ேபாரில்
ஆண்டுகளில்

ப ரிட்டிஷ்

ேபாராடிய ேபச
ெகாடும்

எழுத

எத ர்த்து

கடுைமயாக

வந்த தைலவர்கள் பலர்

தண்டைனகளுக்கு

ஆளாக

ேநர்ந்தது.

இரட்ைட ஆயுள் தண்டைன என வ உ ச க்கு
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முதலில் மாவட்ட ேகார்ட் ெசான்னது.

ப ன்னர்

உயர்நீத மன்றம் 6 ஆண்டுகளாக குைறத்தது. வ உ
ச யுடன் ச ைறக்ெகாடுைமய ல் அவத ப்பட்டவராக
சுப்ப ரமணிய ச வாவும் இருந்தார்.
ெசக்க ழுத்தல், ேதங்காய் உரித்தல், கம்பளி
ெநய்தல், ைககால் வ லங்க ட்டு மணிக்கணிக்க ல்
உடல்ேநாக ந ற்கச் ெசய்தல் நடந்தன.

அவத ைய

தாங்க க்ெகாண்டாலும்

எப்படியாவது

நரகேவதைனய லிருந்து

ெவளிேய

அந்த இளம் ெநஞ்சங்கள் தவ த்தன.
காரணம்

க ட்டாதா

ெகாணர்ந்து
வர

என

(

அைத

ெமர்ச

பலரும்

இந்த
வந்துவ ட
ஏதாவது

மனுவ ன்

ெபட்டிஷன்)

எத்தனித்தனர்.

வழி

ெவளிேய
அப்படி

வலிய லிருந்து தப்ப ெவளிவந்த குரலாக அைவ
அன்று இருந்தாலும் வரலாற்ற ல் அப்படி ெமர்ச
ெபட்டிஷன்
என்பதற்கு

ேபாட்டதால்
அவர்களில்
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சாவர்க்கர்

ேபான்றவர்கள்

வ டுதைலயைடந்த

ப ன் ேதர்ந்ெதடுத்த அரச யல் பாைதயும், காந்த
bashing அவமத ப்புகளும்- அவரின் ெகாைலவைர
சம்பந்தப்பட்ட வழக்க ற்குள்ளானதும் அவர் மீதான
வ மர்சனங்களுக்கான ந யாயத்ைதக் கூட்டின.
ெமர்ச
அரவ ந்தர்

ெபட்டிஷன்

பலரும்

சேகாதரர்,

புரட்ச யாளர்

சன்யால் கூட ேபாட்டுள்ளனர்.
ேபாட்டைத
own

கடுைமயாக

ெசய்ததன்

புரட்ச யாளர்
முடிந்தது.

ேபாட்டுள்ளனர்.
என்

பகத்ச ங் தந்ைத

ந ந்த த்து

மூலம்

எஸ்
அைத

களங்கமற்ற

அைடயாளத்ைத

பகத்ச ங்

disதூய
ெபற

டாங்ேகவ ன் 1924ல் அரசாங்கத்த டம்

ேபாட்ட ெபட்டிஷன் ேவண்டுேகாள் கடிதம் கட்ச
உைடவ ன்ேபாது

ெபரிய

ப ரச்ைனயாகக்

கூட

ஆனது.
மிகச்
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பழிவாங்குதலிருந்து

தற்காத்துக்ெகாள்ளேவ

எங்களில் பலர் regret கடிதம் தந்துள்ேளாம். ச லர்
பழிவாங்குதல்களுக்கும் உள்ளாக யுள்ேளாம்.
தமிழ்நாட்டில் மூத்த த யாக வ உ ச அவர்களின்
துைணவ யாரும்
ச வாவ ன்
த ருமத

ெபட்டிஷன்

ேபாட்டுள்ளார்.

துைணவ யாரும்

ேபாட்டுள்ளார்.

மீனாட்ச யம்மாள்

(வ

உ

ச)

ேகாைவ

உப்ப லியாபுரத்த ல்

தங்க

கணவைர

மீட்க

ேபாராடிய ருக்க றார்.

முதலில் நவம்பர் 5, 1908ல்

கவர்னருக்கு praying for mercy and remission or commutation of sentence தந்த ைய அடித்துள்ளார். அரசாங்க
ேகாப்ப ன்

படி

நவம்பர்

9,

1908ல்

ெபட்டிஷன்

ேபாட்டுள்ளார். அத ல் பாரா 3ல் கீழ்கண்ட வரிகள்
காணப்படுக ன்றன
Petitioner’s husband as a practical man of business
knew full well that the prosperity and progress of the country
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for which he worked in his own humble way depended entirely on peace and order which the Govt alone can secure
to the country. Knowing as he did the immense powers and
resources of the Govt and also his own insignificance and
helplessness, he could not have preached sedition. However, the sufferings and troubles which he had to undergo
for the past 8 months ought to be a sufficient punishment for
his faults if any.
அேதேபால்

அவருக்கு

கவர்னர்

மூன்று

வழிகளில் கருைண காட்டமுடியும் என அவ்வழிகள்
ெசால்லப்பட்டுள்ளன.
இதற்கு தைலய ட வழிய ல்ைல என அரசாங்க
பத ல் 13-11-1908ல் தரப்படுள்ளது. அவைர ப ைண
ஜாமீனில்

வ டமுடியெதன்ற

பத லும்

ப ன்னர்

ச ைறத்துைற IG ஆல் எழுதப்பட்டுள்ளது.
தனக்கு

ெகாடுக்கப்பட்ட
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சட்டப்படியானதல்ல
வ

உ

ச

என்பைத

அவர்கள்

நவம்பர்

ெதரிவ த்து
23,

1908ல்

ெபட்டிஷன் ேபாட்டார் என IG கடிதம் ஒன்ற ல்
ெதரிவ க்க றார்.
அவரது

குைறகைளக்

கன்வ க்டட்
இயலும்

முதல்நாள் அவைர சந்த த்து

ேபாலத்தான்

என

ேகட்டதாகவும்
அவைரயும்

ெதளிவுபடுத்த யதாகவும்,

மற்ற
நடத்த
அவர்

ெபட்டிஷன் ேபாடலாம் என்று ெசான்னதாகவும்
அந்த அத காரி ெதரிவ த்துள்ளார்.
ப ப்ரவரி 5, 1909ன் குற ப்பு ஒன்று வ உ ச
அவச யம் எனக் கருத னால் ப ைரவ கவுன்ச லுக்கு
ெபட்டிஷன் ேபாட்டுக்ெகாண்டு தன் தண்டைனைய
மாற்றலாம் என அற வுறுத்தப்பட்டைதப் ேபசுக றது.
ப ப்ரவரி 16, 1909 படி வ உ ச அவர்களின் மூன்று
ெபட்டிஷன்கள் அதாவது கவர்னர் மதராஸ், இந்த ய
அரசாங்கம்,

மூன்றாவது king Emperor of India

உரியவர்களுக்கு அனுப்ப வ ட்டதாகப் ேபசுக றது.
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ேகாயமுத்தூர்

மத்த ய

ச ைறய லிருந்து

29

ஜனவரி 1909ல் வ உ ச ைகெயாப்பமிட்ட ெபட்டிஷன்
ஒன்ற ல் பாரா 7 இவ்வாறு ெசல்க றது.
” That your humle Memoralist while maintaining that he
is quite innocent is prepared to give any undertaking in regard to his future that it may please your Excellency to direct
. He is even prepared if released to leave his district or his
Presidency or even India and live outside for the period of
his sentence and to have no connection whatever with the
Indian Politics, or even to stay with his wife and children as
state prisoners.”
இப்படி வ டுதைல வரலாறு பல த யாக களின்
வலிையக்ெகாண்ேட

நகர்ந்துெகாண்டிருக்க றது.

அவர்களின் த யாகத்ைதெயல்லாம் பார்க்ைகய ல்
இைதப்ேபான்ற
ெசயல்கள்

அவர்களது

அவர்கள்
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குைறக்கப்ேபாவத ல்ைல.

ேதைவெயல்லாம்

த யாக கள் பற்ற ய சரியான புரிதலும்- அவர்கள்
அரச யல்
என்றால்

பார்ைவய ல்
எங்கு

எதனால்

ேவறுபடுக ேறாம்
என

ெபாறுப்புடன்

சுட்டிக்காட்டுதலும்தான்..
9-10-2021
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33. ெபதிக் லாரன்சும் ெபரியாரும்
வ டுதைலக்கு

முன்பாக

கமிட்டி

எனும்

தூதுக்குழு

பற்ற

கருத்தற யவும்

ெபத க்
அத கார

தன்

லாரன்ஸ்
மாற்றம்

ெமாழிவுகைள

ெவளிய டவும் இந்த யா வந்தது. ெபத க்லாரன்ஸ்க ரிப்ஸ்- அெலக்சாண்டர் என்க ற மூவரும் அத ல்
இடம் ெபற்றனர்.
இந்த யாவ ல்

மூன்று மாதங்கள் அக்குழு

இருந்தது

.

இந்த யா

வந்து

இறங்க யவுடன் தங்கள் objects of cabinet Mission
குற த்து அக்குழுவ னர் ேபச னர் .
அந்த தூதுக்குழு மார்ச் 23 1946 முதல் ஏப்ரல் 17
1946 வைர பல கட்ச த்தைலவர்கைள சந்த த்தது..
தூதுக்குழுைவ சந்த த்து காங்க ரஸ், முஸ்லீம்லீக்,
சீக்க ய, இந்து மகாசபா ப ரத ந த கள் தங்களது
வாதங்கைள

ைவத்து
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கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச

சார்ப லும்

ெமெமாரண்டம்

தரப்பட்டுள்ளது.
த ராவ டர்
மற்றும்

கழகம்

ப ரத ந த கள்

அக்குற ப்ப ன்

நகல்

சார்ப ல்
சந்த த்து

என்ன

ெபரியார்

ெகாடுத்தனரா-

என்பைத

அற யத்

ேதடிேனன். நகல் ஏதும் எனக்கு க ைடக்கவ ல்ைல.
அது

குற த்து

குடிஅரச ல்

தைலயங்கங்கள்

அவர்

இருக்க ன்றன.

எழுத ய

சல

இந்த யன்

ரிஜிஸ்டர் 1946 வால்யூம் 1லும் த ராவ டர் கழகம்/
ஜஸ்டிஸ்

சார்ப ல்

ஏதும்

காணப்படவ ல்ைல.

முன்னர் ஜஸ்டிஸ் கட்ச த் தைலைமய ல் ெபரியார்
இருந்தேபாது

க ரிப்ஸ்

சந்த த்துள்ளார்.
அக்கட்ச ய னரால்

தூதுக்குழுைவ

1942ல்

அச்சந்த ப்பும் அத காரபூர்வமாக
ஆவணப்படுத்தப்பட்டதாக

ெதரியவ ல்ைல.
குடிஅரசு ெதாகுப்பு 1946ல் (த வ க- DVK கட்ச
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பத ப்ப ல்) பாராளுமன்ற தூதுக்ேகாஷ்டி என்க ற
துைண தைலயங்கம் தீட்டப்பட்டுள்ளது. நாம் ஒரு
கட்ச கூட்டம் இருக்க ேறாம் என அதற்குத் ெதரியுமா
என்க ற வைகய ல் ெபரியார் ேகள்வ எழுப்ப யைத
(19-1-1946)

பார்க்கமுடிக றது.

அத ல்

பயன்

ஏதுமில்ைல- அவர்கள் ேபாடும் ப ச்ைச நமக்கு
அவமானம் என ெபரியார் அத ல் எழுத யதுடன்
ஜஸ்டிஸ்

பார்ட்டி

ஒன்று (ப

என்ற

ெபயரில்

கம்ெபனி

டி ராஜன் - சண்முகம் ெசட்டியார்)

துேராகம் ெசய்வைத வ மர்ச த்தும் இருப்பைதக்
காண்க ேறாம்.
13-4-1946

தைலயங்கம்

ேபசுக றது.

அது

தூதுக்குழுப்

நீண்டேதார்

பற்ற

தைலயங்கம்.

தூதுக்குழு 20 நாட்களாக ேபச க்ெகாண்டிருப்பைத
ெசால்லிவ ட்டு

கீழ்கண்ட

வரிகைள

ெபரியார்

தருக றார்.
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“த ராவ ட இந்த யா, முஸ்லீம் இந்த யா, ஆரிய
இந்த யா

என்று

ப ரித்துத்தான்

தீரேவண்டும்.

இந்தப்படி ப ரிக்காதவைர இந்த யாவ ன் சுதந்த ர
வ ஷயம் ஒரு முடிவுக்கு வரப்ேபாவத ல்ைல என்பது
உறுத யாக வ ட்டது.”
பாக ஸ்தான்

இனி

தடுக்கமுடியாது

என்ற

சூழலில் எல்ைலப்புற காந்த ைய பாதுகாப்ப ற்காக
காந்த யும்
அவர்

காங்க ரசும்

வ மர்ச க்க றார்.

பயன்படுத்துவைத
“ஒரு

ைபத்த யக்கார

முஸ்லீைம எல்ைலப்புற காந்த என்று அைழத்து
சங்கராச்சாரிக்கு ேமற்பட்ட மரியாைத” என அவரது
வ மர்சனம் ெசன்றது.
முஸ்லீம்கைள
த ராவ டர்கைள

மிேலச்சர்
சூத்த ரர்

சண்டாளர்

என்றும்
என்றும்

இழிவு படுத்த ய ஆர்யர்களுக்கு நாம் துைணேபாக
முடியாது

என்பைத
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ெசால்லிவ ட்டு இைதயும் எழுதுக றார்.
”த ராவ டர்கள்

ந ைல

இந்த

சந்தர்ப்பத்த ல்

மிகவும் ெதளிவாக இருக்க றது.

ெவள்ைளயன்

ந ஜமாக

ெபாய்யாகேவ

ேபானாலும்

சரி

ேபானாலும் சரி முஸ்லீம் ராஜ்யம் ஏற்பட்டாலும்
சரி, பாக ஸ்தான் ஏற்பட்டு அத ல் த ராவ ட நாடும்
ேசர்க்கப்பட்டுவ ட்டாலும் சரி எப்படியாவது ஆரிய
அட்டூழியம்

த ராவ ட

நாட்ைட

வ ட்டு

முதலில்

அகலேவண்டும்…
அகம்பாவம்

ஆணவம்

ப டித்த

ஆரியத்த ன்

அட்டூழியத்ைத அழிக்க த ராவ டன் ஏதாவது ெசய்ய
ேவண்டியதும் என்ன ஆனாலும் சரி எப்படியாவது
ஆரியம்

ஒழிந்தால்

அதற்ேகற்ற

ேபாதும்

என்று

ெதாண்டாற்ற

ந ைனத்து

ேவண்டியதுேம

தன்மான த ராவ டனின் கடைமயாகும்.”
குடியரசு
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தைலயங்கங்கத்த ல்
அத காரத்ைத

காங்க ரசுடன்

ப ரிட்டிஷார்

ஒப்புவ க்க

ஒப்பந்தம்

ெசய்துெகாண்டுவ ட்டார்கள் என்பைத ெதரிவ த்து
கீழ்கண்ட வரிகைள எழுதுக றார் ெபரியார்.
”

உண்ைமய ல்

பாக்க ஸ்தானமும்

த ராவ ட

நாடும்

இந்த யாைவ

வ ட்டு

ப ரிக்கப்பட்ட

தனி

நாடுகளாக

ஏற்படாதவைர

ப ரிட்டிஷார்

ெவளிேயற வ ட்டார்கள்

என்பேதா

ெவளிேயறத் தயாராய் இருக்க றார்கள் என்பேதா
ெவறும்

ேவஷப்

ேபச்சாகுேம

தவ ர

உண்ைம

ேபச்சாக ஆகேவ ஆகாது…
இந்த சந்தர்ப்பத்த ல்தான் த ராவ ட மக்களும்
முஸ்லீம்
இந்த

மக்களும்

ஆரிய-

வ ழிப்புடன்

ஆங்க ல

ஒப்பந்தம்

பார்த்துக்ெகாள்ளேவண்டும்

இருந்து
ஏற்படாமல்

என்பேதாடு

எந்தக்

காரியம் ெசய்தாவது அைத தடுத்தாக ேவண்டியது
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த ராவ ட மக்கள் கடைமயாகும்.”
அடுத்து ஒரு தைலயங்கம் பார்லிெமண்டரி
மந்த ரிகள்

த ட்டம்

என்ற

எழுதப்பட்டுள்ளது.

தைலப்ப ல்

காந்த ைய

தைலவராகவும்,

ஜின்னாைவ

இந்து
முஸ்லீம்

தைலவராகவும் தூது ேகாஷ்டியார் கருத வ ட்டைத
எழுத வ ட்டு ெபரியார் ெசால்க றார்.
”ஜின்னா

சாயபு

ேகட்கும்

மாகாணங்கள்

முஸ்லீம் ெபடேரஷனாகச் ேசர்க்கப்பட்டிருக்க றது.
மற்றைவகள்

முஸ்லீம்

அல்லாதவர்

மாகாணங்களாக ேசர்க்கப்பட்டிருக்க றது. முஸ்லீம்
அல்லாதார் மாகாணங்கள் தனியாக ஆனவுடன்
த ராவ டர்

மாகாணம்,

முதலாக ய

மாகாண

மராட்டி

மாகாணம்

ெபடேரஷன்கள்

ப ரிய

ேவண்டியேத-ப ரிந்து தான் தீரும்…
மத்த ய அரசாங்கம் என்ேறா கன்ெபெடேரஷன்
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என்ேறா

ஒன்று

என்பதற்கு

ஏன்

சரியான

இருக்க

ேவண்டும்

காரணம்

ஒருவரும்

ெசால்லவ ல்ைல. இந்த யா துண்டாடப்படக்கூடாது
என்பது

எந்தவ தத்த லாவது

த ராவ டர்கைள
ஏமாற்ற

முஸ்லீம்கைள

ஆர்யர்

பனியாக்கள்

ேவண்டுெமன்பதல்லாமல்

அற வுைடைமேயா

ேதைவேயா

இருப்பதாகத் ெதரியவ ல்ைல”.

ேவறு

இத்த ட்டத்த ல்
இத்தைலயங்கம்

4-5-1946 ேதத ய லானது.
த ராவ ட
ெபடேரஷன்,

ெபடேரஷன்,
மராத்த

ெபெடேரஷன்
ேபச ய ருப்பைதப்

பாக ஸ்தான்

ெபெடேரஷன்,

என்ெறல்லாம்

ஆர்யர்
ெபரியார்

பார்க்கலாம்.

அப்படி

ஏற்பட்டிருக்குெமனில் இந்த ஃெபெடேரஷன்களில்
மத்த ய அரசு என ஒன்று இருக்காதா?
ேபான

பாக ஸ்தானில்

மத்த ய

ப ரிந்து

அரசு

என

ஏதுமில்ைலயா- அங்கு இந்த யா மாந லங்கைள
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வ ட கூடுதல் அத காரம் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளதா
என்ற

ேகள்வ கள்

ேகட்டதுேபால்

எழுக ன்றன.

ஆர்யரிடம்

ெபரியார்

இல்லாமல்

ஏதாவது,

பாக ஸ்தானுடனாவது த ராவ டஸ்தான் இருப்பது
ேபால்

ஆக ய ருந்தால்

இந்த ய

ஜனநாயக

இருந்த ருக்குமா

அதன்

வ ைளவுகள்

அம்சங்கைளவ ட

என்ற

ேகள்வ யும்

ேமலாக
எழாமல்

இல்ைல.
அடுத்து வந்த தைலயங்கம் மும்மூர்த்த கள்
ஒப்பந்தம்

முற வு

ெவள்ைளயர்
மும்மூர்த்த கள்
குற ப்ப டுக றார்.
ெசால்க றார்.

என்பதாக
ஆரியர்

என

இருக்க றது.
முஸ்லீம்கைள

இத ல்

அவர்களின்

ெபரியார்
குணங்கைளச்

“ெவள்ைளயர்

முத ர்ந்த

புத்த சாலிகள். ஆரியர் ஊரார் உைழப்ப ல் வாழும்
ேபராைச

சூழ்ச்ச க்காரர்கள்,

முஸ்லீம்கள்

ேபாக்கான முரட்டு ப டிவாதக்காரர்கள்.
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மூவரும் ஒருவைர ஒருவர் ஏமாற்றுவது என்றால்
அது சாதாரண காரியமல்ல” என்பைதயும் அவர்
கவனப்படுத்துக றார்.

ேமலும்

எழுதுைகய ல்

“ெவள்ைளயர் ஆர்யர் உள் உளவு ஒப்பந்த சூழ்ச்ச
ஆட்ச மாற ேய ஆகேவண்டும்..இைத வலியுறுத்த
நாட்டில் கட்ச இல்ைல.
இருக்க றார்கள்-

த ராவ ட கழகத்தவர்கள்

ஆனால்

கட்டுப்பாடு

வலிவு

இல்ைல” என்பைத சுட்டிக்காட்டுக றார் …
“மடத்ைத

வ ட்டுப்

ேபாகும்

ஆண்டிக்கு

நந்தவனத்ைதப்பற்ற ய கவைல இல்லாததுேபால்
ப ரிட்டிஷார்

எனும்

அய்ேராப்ப ய

நடந்துெகாள்க ன்றனர்.
ெவள்ைளயர்
ஆத க்கமும்

த ராவ டர்கள்

சம்பந்தமும்
இல்லாத

ஆர்யர்

ஆரிய

இந்த யா

-

சூழ்ச்ச

அது

ேவறு

எப்படிப்பட்ட இந்த யாவானாலும் அைதக் காண
ேவண்டியது

தங்கள்

கடைம

ேவண்டியவர்களாவார்கள்.
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ஒப்பந்த

மந்த ரிசைப

முற ைவப்பற்ற ேயா

முற யாைம பற்ற ேயா நமக்குக் கவைல இல்ைல”
என்ெறழுதுக றார்

ெபரியார்.

இது

11-5-1946

குடிஅரச ல் ேபாடப்பட்டுள்ளது.
அடுத்து

தூதுக்குழு

பற்ற

எழுத யத ல்

‘முரட்டு ெபண்டாட்டியும் சுருட்டுப்பாயும்’ என்க ற
உதாரணத்ைதச்
காங்க ரசும்

ெசால்லி

முஸ்லீம்

லீகும்

முரட்டுப்ெபண்டாட்டியும்

வ ளக்குவார்.
தூது

ேகாஷ்டிக்கு

சுருட்ைடபாயுமாக

இருந்து உருப்படியான வ ஷயம் நைடெபறாமல்
ேபானதாக ெபரியார் இத ல் ெசால்க றார். இப்படி
ெபரிய வ ஷயங்கைள எளிய உதாரணம் மூலம்
ெசால்வத ல் ெபரியார் ந கரற்றவர் .
தூதுேகாஷ்டி

தங்களிடம்

ேபசாதத ல்

வருத்தமில்ைல என்ற ெபரியார் “தூதுேகாஷ்டியார்
மாறுதல்

ெகாள்ைகக்காரர்களாக ய
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கழகத்தாைரயும்

தாழ்த்தப்பட்ட

வகுப்பாைரயும்

கூப்ப டாததால்-

மரியாைத

ெசய்யாததால்

இவர்களுக்கு நட்டேமா ேமாசேமா அவமானேமா
ச ற தும்

ஏற்படவ ல்ைல…லீக்

ெபற்ற ருந்தால்

இந்த

இருவர்

ேதால்வ
ெகாள்ைகயும்

ேதால்வ அைடந்தது என்பதுதான் அர்த்தமாகும்.”
எனவும் எழுதுக றார்.
“ஆகேவ த ராவ ட கழகமும் ெசட்யூல் வகுப்பும்
தூது ேகாஷ்டியார் காரியம் பற்ற சங்கடப்படாமல்,
ஏமாற்றம்

அைடந்துவ ட்டதாகக்

இன்ைறய

ந ைலய ல்

கருதாமல்

ஆச்சாரியார்(

ஓரளவாவது
முஸ்லீம்களுடன்

நம்

நட்டம்
ராஜாஜி)

கருதாமல்,
ஏற்பட்டதாகக்
ெசான்னபடி

ெகாள்ைககாரர்களாக ய

கூட

இருந்து

ேதாேளாடு

ேதாள் ெகாடுத்து ந ன்று வர்ணாச்ச ரம காந்த ய
ேகாஷ்டி

ெவற்ற ெபறாமல்

ேவண்டியதுதான்
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உணரேவண்டும்.”

என

அவர்

எழுதுவைதப்

பார்க்கலாம்.
இக்கட்டுைரய ல் அரச யல் ந ர்ணயசைபக்கு
ெவன்ேறார்
அம்ேபத்கர்

ேதாற்றவர்

பற்ற

ேபச வ ட்டு

ெசய்யேவண்டியைதச்

ெசால்க றார்

ெபரியார்.
“அம்ேபத்கர்
உண்ைமயான

தாழ்த்தப்பட்ட

சமுதாயத்த ற்கு

ப ரத ந த யாய்

இருப்பாரானால்,

துணிவும்

உைடயவராய ருப்பாரானால்
ஆரிய

ப ரிட்டிஷ்

ெகாடுங்ேகான்ைம
மீட்க

அவர்

அதாவது

வீரமும்
இந்த யாைவ

சூழ்ச்ச ய லிருந்தும்

ஆட்ச

1930ல்

முைறய லிருந்தும்

ெசய்துெகாண்ட

தீண்டப்படாதவர்களாய்

ெசய்யப்பட்டிருக்கும்
இந்து

காப்பாளராய்

மக்களும்

மதத்ைதவ ட்டு
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தழுவுவது என்க ன்ற காரியத்ைத உடேன துவக்க
ேவண்டியவராவார்.

அைதத்தவ ர

ப ரிட்டிஷ்

ஆத க்கம் சுரண்டல்- ஆரிய ஆத க்கம் ெகாடுைம
அட்டூழியம் அழிக்க ேவறு மார்க்கம் இல்ைல என்ேற
ெசால்லுேவாம்.” இந்த ஆேலாசைன குடிஅரசு 27-71946 தைலயங்கத்த ல் காணப்படுக றது.
இந்த ஆேலாசைனைய அவர் தாழ்த்தப்பட்டவர்
அல்லாத

த ராவ டர்

அழுத்தமாக

4

ேகாடிய டம்

ெதரிவ க்கவ ல்ைல.

ஏன்

அதற்கான

முயற்ச கள் எதுவும் ஏன் எடுக்கவ ல்ைல என்ற
ேகள்வ கள்

எழுக ன்றன.

இந்து

மதத்த ல்

இருந்து ேபாராடினால்தான் தன்னால் அதைன
வ மர்ச க்கமுடியும்

என்ற

பத ல்தான்

அவரிடம்

அம்ேபத்கர்

ேபாராட்ட

என

ெபரியார்

ெபாதுவாக இருந்தது.
குடியரசு

27-7-1946ல்

அைழப்ப ற்கு
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ெதரிவ க்க றார்.
எத ர்த்து

“காங்க ரஸ் ப ரிட்டிஷ் ஒப்பந்தம்

பம்பாய்

மாகாணத்த ல்

அம்ேபத்கர்

அைழத்த க ளர்ச்ச ய ல் 500 ேபர்களுக்கு ேமல்
ச ைற ெசன்று இருக்க றார்கள்..
மாகாண

ெஷட்யூல்

என்பவர்கள்

இந்த மதராஸ்

வகுப்புத்

தைலவர்கள்

எப்படி

இருந்தாலும்

நடத்ைத

பற்றுள்ள ெபாதுமக்கள் யாவரும் க ளர்ச்ச ைய
ஆதரிக்கேவண்டும்

என்பதாக

வ ரும்புக ேறாம்”

என குடிஅரசு அற க்ைக ெசல்க றது.
3-8-1946 குடியரச ல் முஸ்லீம் லீக் முடிவான
ேநரடி நடவடிக்ைகப்பற்ற ெபரியார் வ ளக்குக றார்.
“காங்க ரசாரும்
நடித்த
முடிைவ

கபட

ஆங்க ேலயர்களும்
நாடகத்த ன்

ெபரிதும்

ெதரிவ த்தார்.
ேகாரிக்ைகைய
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பாராட்டுவதாக
ெபரியாரின்
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ஜின்னா

அவர்கள்

முஸ்லீம்களின்

காப்பாற்றப்படுவதற்கு
என்ற

ப ரச்சைனைய

நலம்

பாக ஸ்தான்
எழுப்ப னார்.

ேதைவ
ஆனால்

த ராவ டர்களிைடேய ஒற்றுைம, ஊக்கம், மானம்
இனவுணர்ச்ச முதலியன இல்லாத காரணத்தால்
ெபரியார் இராமசாமி அவர்களின் ேவண்டுேகாள்
இன்னும் தக்க உருவாகவ ல்ைல.”
“த ராவ டர்
ஆய ரம்

உறுப்ப னர்கள்

அவர்களிடத்த ல்
உணர்ச்ச ,
நலம்

ஓர்

சுமார்

வ டுத்து

கட்டுப்பாடான

கூட

இயக்கத ற்காக
என்று
இல்ைல

50

இருந்தேபாத லும்

இல்ைலெயன்பைதயும்

இன்னார்தான்
ஒருவர்

கழகத்த ல்

தன்
வாழ்பவர்

ெசால்லப்படுவதற்கு
என்பைதயும்

மிக

வருத்தத்துடன் ெதரிவ த்துக்ெகாள்க ேறாம்.” என
அத்தைலயங்கம் ேபசுக றது.
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ெபரியாரின்
ஜனாப்
ஏற்று

உரிைமக்ேகாரைல

ஜின்னாேவா
ெபரியாைரப்

பாக ஸ்தான்
ஏதாவது

முஸ்லீம்

லீேகா

பார்த்துதான்

ேகாரிக்ைகைய

தாங்கள்
ைவத்ததாக

ெசால்லிய ருக்க றார்களா?

ெசால்லிய ருந்தால்

அைத

தக

அப்படி
நண்பர்கள்

பலமுைற ெவளிப்படுத்த ய ருக்கக்கூடும்.
அேதேபால்
இன்னார்தான்
என்பது

இயக்கத்த ற்காக
என

ெசாந்த

ஒருவர்

வாழ்பவர்

கூட

ெதாண்டர்கள்

இல்ைல
அண்ணா

உட்பட பலர் மீதான வ மர்சனமாக ஏன் எவரும்
எடுத்துக்ெகாள்ளவ ல்ைல எனத் ெதரியவ ல்ைல.
இந்த அவநம்ப க்ைகைய ஏன் ெபரியார் அவர்தம்
ெதாண்டர்களிடம்
தனிநாடு

ைவத்த ருந்தார்.

அைடய

இப்படி இடம் மாற்ற
ஏதாவது

அங்கு
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ேகாரிக்ைகைய
அதன்

முன்ைவத்த

ேதால்வ க்கான

ஏதும் இல்ைலயா?

தைலவருக்கு

ெபாறுப்ேபற்பு

என

அைடயமுடியாத ஒன்ைற

ெதாண்டர்களிடம்

ெசால்லி

ெசால்லி

அைடயமுடியாமல்

ேபானப ன்னர்

அைத

அவர்களுக்கு

உணர்வ ல்ைல - ஆைகயால் அைடயமுடியவ ல்ைல
என்று

ெசால்வது

என்னவைக

வாதம்

என்ற

ேகள்வ கள் எழாமல் இல்ைல. இந்தக் ேகள்வ கள்
ேகட்கப்படாத

கூடாதைவ

என்க ற

சூழல்தான்

இன்று தமிழக ஜனநாயக ெவளிய ல் ெபரிதாக
இருப்பைதயும் காணமுடிக றது.
ேசாசலிசம்
ேபசுபவர்களுக்கும்
என மறுேகள்வ
என்பேத

குற த்து

இந்த யாவ ல்

இக்ேகள்வ

ெபாருந்தாதா

எழுப்பப்படலாம்.

சரியான

பத லாக

ெபாருந்தும்
ேதான்றுக றது.

ஆனால் அக்கட்ச களில் தங்கள் தவறு குற த்த
பரிசீலைனகளாவது இருக்கும்.
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ெபரியார்

ஜின்னா

ெதாடர்புகள்

குற த்து

புரிதைல ெசய்துெகாண்டு அடுத்து ெசல்லலாம்.
இந்து

ஆங்க ல

இதழ்

மார்ச்

19,

2018ல்

ெபரியாரின் ஜின்னா ெதாடர்பு குற த்து ச ற ய
கட்டுைர ஒன்ைற ெவளிய ட்டிருந்தது.
பாக ஸ்தான்

ேகாரிக்ைக

எழுந்தவுடன்

அத ல்
அைதப்

பார்த்து ெபரியாரும் த ராவ டஸ்தான் எழுப்ப னார்
என ெசால்லப்பட்டுள்ளது. த ரு கண்ணன் எழுத ய
புத்தகத்த லிருந்து

கீழ்கண்ட

வரிகைள

அந்த

ந ருபர் எடுத்தாண்டுள்ளார். அவ்வரிகள்
He had gone to Bombay on an invitation from the nonBrahmins there and was accompanied by his lieutenants
P. Balasubramaniam, T.A.V. Nathan, Thiruvasagamani K.M.
Balasubramaniam, T.P.S. Ponnappa, C. Panjatcharam and
C.N. Annadurai.
“On 7 January 1940, at a public meeting in Dharavi,
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Bombay, Periyar maintained that Tamil Nadu was as populous as England and as large as Germany, and that with
Jinnah’s and Ambedkar’s help, he would establish its freedom,” Mr. Kannan said in his book.
ஆய்வாளர்

ராமக ருஷ்ணா

ஜின்னா-

அம்ேபத்கர்-ெபரியார் வரலாற்று சந்த ப்பு எனும்
கட்டுைரய ல் எழுதுக றார்
EVR made the demand for Dravidanadu in his presidential address at the 14th Confederation of S.I.L.F on December 1938. He met Sir Stafford Cripps and put forward the
demand of Dravidanad in 1939. The persons met Cripps included Sir Muthaiah Chettiar, N. S. Samiappa Mudaliar and
W. P. A. Soundara Nadar. Resolution was passed to that
effect in 1940. Ironically, Muslim League refused the Cripps
offer in 1942.
…After the passing of Lahore resolution, the relationwww.Kaniyam.com
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ship between the Justice Party and Muslim League became
more intimate. At a joint meeting of Justice Party and Muslim
League at Madurai in March 1940, a proposal was made to
seek the help of Jinnah for the creation of Dravidastan and
Jinnah assured EVR to that effect. In fact, both continued to
have good relations.
ராவ் இங்கு ஜின்னா- அம்ேபத்கர் சந்த ப்ப ல்
இடம்

ெபற்றவர்கள்,

லாகூர்

பாக ஸ்தான்

தீர்மானத்த ற்கு ப ன்னர் லீகுடன் ெபரியார் உறவு
பலமானைதயும், த ராவ டஸ்தான் ேகாரிக்ைகக்கு
ஜின்னாவ ன்

உதவ ைய

நாடுவது

பற்ற யும்

குற ப்ப டுவைதக் காண்க ேறாம்.
1942ல் க ரிப்ஸ் தூதுக்குழுசந்த ப்பு குற த்து
வ ஸ்வநாதன் (The political Career of E V Ramasami Naicker by Dr. E.Sa. Visswanathan) அவர்கள்
எழுத யதும் இங்கு கணக்க ல் ெகாள்ளேவண்டிய
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ஒன்றாகும்.
க ரிப்ஸ்

தூதுக்குழு

அற ந்தவுடன்

ெபரியார்

வரப்ேபாக றது
தன்

என

நண்பர்களுடன்

த ராவ ட நாடு அரச யல் அைமப்பு வைரயைற
ெசய்தல்-

க ரிப்ைஸ

முடிவுகைள

சந்த த்தல்

எடுக்க றார்.

ெபரியார்,

ெசளந்த ரபாண்டியன்,

சாமியப்பா,

ஆக யவர்கள்

30

சந்த த்து

மார்ச்

ேபான்ற
முத்ைதயா

1942ல்

த ராவ டநாடு

க ரிப்ைஸ

ேகாரிக்ைகைய

வலியுறுத்துக ன்றனர்.
க ரிப்ஸ்

குற ப்ப டுவதாக

வ ஸ்வநாதன்

கீழ்கண்ட அம்சங்கைள எழுத யுள்ளார்.
ஜஸ்டிஸ்

கட்ச

மாகாணம்

இந்த ய

ப ரிக்கப்படுவது
இதன்

ப ரத ந த கள்

மூலம்
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ப ராம்மணர்களின்
ெபரும்பான்ைம

ஆத க்கத்த லிருந்து
ப ராமணர்

அல்லாதவர்கள்

தங்கைள பாதுகாத்துக்ெகாள்ளமுடியும் என்றனர்.
ஆனால்

இந்த

மூலமாகேவா

ெமாழிைவ
அல்லது

ெபாதுவாக்ெகடுப்பு

அெசம்ப ளி

தீர்மானம்

வழியாகேவா ெகாணரமுடியும் என்க ற நம்ப க்ைக
அவர்களிடத்த ல் இல்ைல.

மாற்றாக தங்களுக்கு

separate electorates முைறைய தரேவண்டினார்கள்.
தீர்வு

தனி

வாக்காளர்

என்பத ல்

இல்ைல-

மாற்றாக அைமப்பு தைலைம சார்ந்த வ ஷயமாக
இருக்க றெதன்றார் க ரிப்ஸ்.

persuade the people

of Madras to vote for seceding from the Indian Union
எனவும்

ஆேலாசைனயயும்

அவர்களுக்கான

ேவைலையயும் நல்க னார் க ரிப்ஸ்.
வ ஸ்வநாதன்

எழுதுைகய ல்

க ரிப்ஸ்

சந்த ப்பு குற த்து கட்ச ஆவணங்கள் ஏதுமில்ைல
என்க றார். கட்ச க்குள் க ரிப்ஸ் சந்த ப்பு குற த்ேதாwww.Kaniyam.com
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ஜின்னா,

அம்ேபத்கர்,

உடன்பாடு

பற்ற ேயா

ெபரியார்
ஏதும்

ெதரிவ க்கப்படவ ல்ைல.
மாவட்ட

மாநாட்டில்

அவர்கள்

தூதுக்குழு

பரிவுடன்

முத்தரப்பு

ேபசப்படவ ல்ைல-

நீத கட்ச ய ன் கடலூர்
ெசளந்த ரபாண்டியனார்

தங்கள்

பரிசீலிப்பதாக

ேகாரிக்ைககைள
ெசால்லியுள்ளனர்

என்பைத குற ப்ப ட்டு உைரயாற்ற யுள்ளார்.

தனி

வாக்காளர் ெதாகுத சாத்த யமில்ைல என க ரிப்ஸ்
ெசால்லியைத வ ஸ்வநாதன் எழுதுக றார்.
” But on the question of separate electorates for non
Brahmans Sir Stafford Cripps seemed to have expressed
the view that it was not easy of realisation.”
ஆகஸ்ட் 4, 1944ல் ெபரியார் ஈேராட்டிலிருந்து
ஜின்னாவ ற்கு

தங்கள்

ேபச்சுவார்த்ைததைன

ந ைனவுகூர்ந்து கடிதம் எழுத யுள்ளார்.

க ரிப்ஸ்

ெமாழிவுகள்,

சந்த ப்பு-
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காங்க ரச ன்

குணம்

இருக்கேவண்டியது

ஆக யவற்ற ல்
பற்ற

கவனமாக

ெதரிவ க்க றார்.

பாக ஸ்தான் த ராவ டஸ்தான் ஆதரவு பற்ற யும்
குற ப்ப டுக றார்.

அக்கடிதத்த ல் இறுத வரிகள்

இப்படித்தான் எழுதப்பட்டுள்ளது.
Yourself know very well that there could be no Pakistan and independence of Muslims in India and until and
unless independence was achieved for the rest of the
nations. அதாவது மற்ற ேதச வ டுதைலய ல்லாமல்
பாக ஸ்தாேனா முஸ்லீம்களுக்கான சுதந்த ரேமா
இல்ைல

என்பைத

ெபரியார்

தாங்கள்

அற வீர்கள்

எழுத யுள்ளைதக்

என

காண்க ேறாம்.

ஆனால் ெபரியார் ெசான்ன வழிய ல் வரலாறு
ேபாகாமல்

பாக ஸ்தாைன

மட்டும்

காட்டிவ ட்டு

இன்றளவ ல் ெசன்றுெகாண்டிருக்க றது.
ஆனால் ஆகஸ்ட் 17,1944ல் ஜின்னா தனது
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ந ைலைய
Mr

ெதளிவு

Ramasamy

படுத்த வ டுக றார்.

என்ற

அைழப்புடன்

Dear

அக்கடிதம்

ஜின்னாவால் எழுதப்பட்டுள்ளது.
”I have always had much sympathy for the people of
Madras, 90 percent of whom are non-Brahmans and if they
desire to establish their Dravidastan, it is entirely for your
people to decide on the matter. I can say no more. I cannot
speak on your behalf. I have made my position clear to you
when I was in Madras more than once, but hitherto I have
noticed that in your activities you have been undecisive. If
the people of your province really desire Dravidasthan, then
it is for them to assert themselves
I hope you understand my position that I can only
speak for Muslim India butyou have my assurance and
whenever I have a say in the matter, you will find me
supporting any just and fair claim or demand of any section
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of the peoples of India and particularly the non Brahmins of south India என்று ஜின்னா ெதரிவ ப்பைதக்
காண்க ேறாம்.
ேகாரப்படும்

இத ல் ெபரியாரின் கடிதத்த ல்
பற

ேதச

வ டுதைலய ல்லாமல்

பாக ஸ்தான் இல்ைல என்பது குற த்து ஜின்னா
ஏதும் பத ல் ேபசாமல் கடந்து ேபாய்வ டுவதுடன்
த ராவ டஸ்தான்

ேவண்டுெமனில்

நீங்கள்தான்
நான்

உறுத யாக

என

ந ற்கேவண்டும்.

முஸ்லீம்களுக்காகத்தான்

உங்களுக்கானைத
ஜின்னா

நீங்கள்தான்

அவர்கள்

அதற்காக
ேபசமுடியும்.

ேபசேவண்டும்

ெதளிவுபடுத்த யைதக்

காண்க ேறாம்.
அவ்வாண்டு
அம்ேபத்கரும்

ெசப்டம்பரில்
த ராவ ட

இயக்கம்

வ மர்சனப்பார்ைவைய
ேபச ய ருப்பைதக்

மதராச ல்
குற த்த

ெவளிப்படுத்த

காண்க ேறாம்.

அம்ேபத்கர்

ஆரியன் த ராவ டன் ேகாட்பாட்டில் ந ன்று தனது
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எழுத்துக்கைள

அைமத்துக்ெகாள்ளவ ல்ைல

என்பதும் அவைரப் படிப்பவர்களால் உணரமுடியும்.
ஜின்னா- அம்ேபத்கர்- ெபரியார் சந்த ப்ப ன்படி
ெதாடர்ந்து

அவர்களால்

ேசர்ந்த ைச

ெசய்ய

இயலாமல் ேபானது. அவரவர் தம் மக்கள் எவர் என
உணர்ந்தாேரா அதற்கான தனித்த நடவடிக்ைககள்
என அவர்களின் அரச யல் பயணம் ெதாடர்ந்தைத
நாம் காண்க ேறாம். ஒருவருக்கு மற்றவர் துைண
என பயன்படுத்த க்ெகாள்ள ந ைனத்த ருந்தாலும்
ப ரிட்டிஷாருடன் காங்க ரசுடன் ேபச்சுவார்த்ைதக்கு
ெசன்ற

ஜின்னாவால்

தனது

பாக ஸ்தான்

ேகாரிக்ைகைய ெவல்ல முடிந்தது.

அம்ேபத்கரும்

ைவஸ்ராய்

ந ர்ணயசைப

கவுன்ச ல்,

அரச யல்

(காங் ஆதரவுடன் ஆரம்பத்த ல் இல்லாவ ட்டாலும்)
, அரச யல் அைமப்பு உருவாக்கம் என பயணித்து
தீண்டாைம

,

இட

சட்டப்பாதுகாப்ைப
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பார்த்ேதாம்.
தனி

ஆனால் ெபரியாரால் இப்படிப்பட்ட

அைசவுகைள

அவரின்

ேகாரிக்ைகபாற்

த ராவ டநாடு

ெசய்யமுடியாதைதயும்

காண்க ேறாம்.
காங்க ரசும்
எனும்

ெபாதுமக்கள்

தைலயங்கத்த ல்

ேதர்தலில்

முஸ்லீம்

கடைமயும்

ெபரியார்

ெதாகுத ,

சட்டசைபத்
க ற ஸ்துவர்

ெதாகுத , த ராவ டர் ெதாகுத என்று தனித்தனிேய
இருக்குமானால் அத ல் காங்க ரஸ் ெதாகுத ய லும்
மற்ற ெதாகுத கள் ேபால் ெபரும்பான்ைமய னர்
ேதால்வ அைடந்ேத தீருவார்கள் என எழுத னார்.
“சமீபத்த ல்

நடந்த

அரச யல்

எவ்வளவு

ப த்தலாட்டமான

ெசய்யப்பட்டது

என்பைதப்

மக்கள் காரி உமிழ்வார்கள்.

ந ர்ணயசைப
முைறய ல்

பார்த்தால்

நாகரீக

காங்க ரைசத் தவ ர

மற்றவர்களுக்குப் ப ரத ந த த்துவம் க ைடப்பதற்கு
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வழி

இல்லாமேல

ேகாடி

மக்களில்

5

ேகாடி

ெசய்துவ ட்டார்கள்…

ச று

கூட்டமான

மக்களுக்குக்கூட

உண்ைமயுமான

சரியானபடி

4

40

அல்லது

ேயாக்க யமும்
ப ரந த த்துவம்

இல்லாத காங்க ரசுக்ேக தவ ர ேவறு யாருக்கும்
ப ரத ந த த்துவம்
ெசய்த ருக்க றது
எவ்வளவு

இல்லாமல்
என்றால்

ெபரிய

இது

இருக்கச்
ப ரிட்டிஷாரின்

ப த்தலாட்டமான

காரியம்”

என ெபரியார் எழுத யைத வாச க்கலாம்.

இந்த

தைலயங்கள் 3-8-1946 குடிஅரச ல் காணப்படுக றது.
அைனத்த ற்கும் அவரிடம் ப றர் மீதான வ மர்சனம்
மட்டுேம இருப்பைதயும், சுயவ மர்சனம் அல்லது
அவரால் நைடமுைறப்படுத்த இயலாமல் ேபானது
பற்ற ய

ேபச்ேசதும்

இல்லாமல்

இருப்பைதயும்

கான்க ேறாம்.
வங்கத்த ல் ஏற்பட்ட வகுப்புக் கலவரம் ெகாைல
ெசாத்து நாசம் பற்ற வ ளக்க ய ெபரியார் ஒன்ைற
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ெதளிவுப்படுத்துக றார். “முஸ்லீம்கேளா த ராவ டக்
கழகத்தார்கேளா ெவள்ைளயைன வ னாடி ேநரம்
கூட

இங்கு

நம்ைம
இருந்த

இருக்க

வ ரும்புக றவர்கள்

ெபாறுத்தவைரய ல்
இடத்த ல்

அமரேவண்டும்.

அல்ல.

ெவள்ைளயன்

த ராவ டர்கள்

தான்

ஆரியர்கள் ஆத்மார்த்தத்த ல்

இருந்துெகாண்டு ேமாட்சத்த ற்கு வழிகாட்டட்டும்
என

எழுத னார்.

பட்ச யுமில்லாதா

இத ல்

கம்யூனிஸ்கைள

மிருகமுமில்லாத

ெவளவால்

என குற ப்ப ட்டு அவர்களும் ச ந்த ப்பார்களாக”
என அத்தைலயங்கத்ைத முடிக்க றார்.

குடியரசு

24-8-1946ல் இது இடம் ெபற்றுள்ளது.
கும்பேகாணத்த ல்

ெசாற்ெபாழிவாற்ற ய

ெபரியாரிடம் ச ல ேகள்வ கள் ேகட்கப்படுக றது.
வடநாட்டு ஜின்னா ஆதரவு ஏன்? ெபரியார் தனது
பத லாக அவருக்கு நாடு ப ரிந்தால் நமக்கும் நாடு
ப ரியும் .

அவருைடய வழிைய ப ன்பற்றுங்கள்
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என்றுதான்

ெசால்வதாக

கூற னார்.

அவர்

நமக்கு தைலவரல்ல- மகாத்மா ஆக்கேவண்டாம்.
ஆதரவாளர் என்றார் ெபரியார்.
அடுத்து
என்பதற்கு

முஸ்லீம்
பத ல்

மதத்ைத

தருக றார்.

ஆதரிப்பேதன்
ஜாத ேபதம்

பார்க்கும்- மக்கைள இழிவு படுத்தும் மூடநம்ப க்ைக
ந ைறந்த மதம் ஒழியேவண்டும்.

இத்தைகய

ெகாடுைமகள் இல்லாத மதம் ஒழியேவண்டும் என
த க ெசால்லவ ல்ைல என்க றார்.

இப்பத ல்கள்

குடிஅரசு 19-10-1946ல் ெவளியாக யுள்ளன.
இைடக்கால
பங்ேகற்பு

சர்க்கார்

குற த்து

அத ல்

ெபரியார்

முஸ்லீம்

லீக்

எழுதுக றார்.

ேவவல் துைர ேபச்சுவார்த்ைதக்கு ப ன்னர் லீக்
சார்ப ல் தலித் ப ரத ந த
வ ளக்குக றார்.
ஆதரிக்க றார்.
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ெசயல்படும்

ேதச ய

ெகடுக்கவந்த

முஸ்லீம்கைள

ேகாடாலிக்

‘குலத்ைதக்

காம்புகள்’

என

வ மர்ச க்க றார்.
“பாக ஸ்தாைனப்

ெபறுவதற்கு

ெவள்ைளயனிடத்த ல்
என

லீகர்

கூற யைத

இந்துக்களிடம்
தப்புப்

ேநரடி

ேபார்

ப ரச்சாரம்

வங்காளத்த ல்

நடவடிக்ைக

காங்க ரஸ்காரர்கள்

ெதாடுக்கத்தான்

ெசய்க ன்றனர்.

ெபருங்குழப்பம்”

என

அதனால்
ஏற்பட்டதாக

ெபரியார் எழுதுக றார்.
”

தாழ்த்தப்பட்டவர்கைள

லீக்

ஆதரிப்பதால்

அவர்கள் நன்ைம ெபறுவர் என்பது த ண்ணம்.
ஒருேவைள

6

ேகாடி

தாழ்த்தப்பட்டவர்களும்

கூட முஸ்லீம்களாக மாற வ டுவார்கேளா என்று
ந ைனக்கேவண்டிய ருக்க றது.
ஒன்றும் குடிமுழுக வ டாது.
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காதர்வுேசன் ஆக மாற னால் ‘ேடய் கருப்பா எட்டி
ந ல்’ என்று கூறுவைத வ டுத்து ‘வாங்க சாக ப்
ெசளக்க யமா’ என கனக சுப்ப ரமணிய அய்யர்
ேகட்பார்” என அைதப் புரிய ைவக்க ெபரியார்
முயற்ச த்தார்.

இந்த

ெசய்த ைய

26-10-1946

குடிஅரச ல் காணலாம்.
ெபரியார்
வ ைழந்தது

எத ர்பார்த்தது
ேபால்

ேபால்

மதமாற்றத்ைத

அல்லது
தலித்கள்

அனுசரிக்கவ ல்ைல. இது ஏன் என்ற ேகள்வ ைய
வ சாரித்து

ெபரியார்

முடிவ ற்கு

வந்ததாகவும்

ெதரியவ ல்ைல.
“அந்தந்த ஜாத வகுப்புக்கு எண்ணிக்ைகக்கு
தகுந்தபடி அத காரம் பதவ , உத்த ேயாகம் கல்வ
வருவாய் முதலியைவகைளப் ப ரித்து வ டுவதால்
எப்படி ேதச யம் ெகட்டுப்ேபாகும்” என்ற ேகள்வ ைய
ெபரியார் எழுப்ப னார். இக்ேகள்வ நவம்பர் 30, 1946
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குடிஅரச ல் இடம் ெபற்றது.
“ஆரியர்

தங்கள்

ஆத க்கம்
எனக்

சுதந்த ரம்

கருதுவத ல்ைல.
ேகாஷ்டியாரின்
ந ர்ணய

இருப்பைதச்
காங்க ரஸ்

சைபக்கு

த ராவ டர்கைளயும்
வகுப்பாைரயும்

சுதந்த ரமாக
ச று

முஸ்லீம்கைளச்

சுயநல
அரச யல்

ேதர்ந்ெதடுத்தத ல்
ந ைலைம

காங்க ரசால்
6

ேகாடி

அலட்ச யம்

முஸ்லீம்கைள

முடியவ ல்ைல.
சுதந்த ரம்

ெபாதுமக்கள்

உண்ைமயான

ெதரிக றது.

ேகாடி

ஒழிய

சுதந்த ரம்

ஸ்தாபனமாகும்.

அவர்களின்

9

ஏகேபாக

இருப்பைதத்தான்

கருதுக றார்கேள

ைகய ல்

நன்கு

ைகய ல்

4

ேகாடி

ெஷட்யூல்டு
ெசய்ததுேபால்

அலட்ச யம்

ெசய்ய

அதாவது குைறந்த அளவாவது
சரிப்படுத்த க்ெகாண்டுதான்

அளிக்கப்பட்டதாகச்

ெசால்லேவண்டி

ஏற்பட்டுவ ட்டது.”

இைத

டிசம்பர்

7,

1946
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தைலயங்கத்த ல் ெபரியார் எழுத யுள்ளார்.
ெபத க் லாரன்ஸ் குழு காலம்- ேவவல் சமரசம்இைடக்கால அரசாங்கம்- அரச யல் ந ர்ணயசைப
ேதர்வு

என

அைனத்து

ப ரச்ைனகைளயும்

1946ஆம் ஆண்டு ெபரியார் அவரது ச ந்ைதப்படி
அலச யுள்ளார்.

தமிழ்நாடுதான் தனது களம்

என்றாலும் அைனத்த ந்த ய அரச யல் ேபாக்குகள்
பற்ற

அவர்

ெதாடர்ந்து

ெவளிப்படுத்த வந்தார்.
அத கார

தன்

கருத்துக்கைள

ப ரிட்டிஷ் ேபாகும்ேபாது

மாற்றத்ைத

தருவதற்கு

சக்த களான

காங்க ரஸ்-

லீக்

வ வாத க்கத்

துவங்க யைதப்

இரு

ெபரும்

உடன்

மட்டும்

பற்ற

ெபரியார்

வ ரிவாகேவ அலச யுள்ளார்.
ெபரியார்
காந்த

முழுைமயாக

என்ன

அற வற்றவர்

ந ைல

என்க ற
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பயன்படுத்த யுள்ளார்.
த ராவ டர்

ஆங்காங்ேக காங்க ரஸ்

கம்யூனிஸ்ட்களுக்கு

அற வுைரைய

வ மர்சனத்துடன் நல்க யுள்ளார்.
முஸ்லீம்

லீக்

வ மர்சனம்
காங்க ரஸ்
என்ற

எைத

ெசய்தாலும்

ஏதுமில்லாமல்

ஆதரிக்க றார்.

காலித்தனத்த ற்கான

அளவ ேலேய

அைத

எத ர்வ ைன

அவர்களின்

அைனத்து

ெசயல்கைளயும் பார்த்துள்ளார்.
பாக ஸ்தான் ேகாரிக்ைகயுடன் த ராவ டஸ்தான்
நகர்ந்துவ டும்

என்று

எத ர்பார்ப்ப ல்

அவர்

லீக்

மீது

ஜின்னாவ டம்
ஏமாற்றம்

ைவத்த

அைடந்தாலும்

வைசேயதுமில்லாமல்

அவர்கைளப்

பார்த்து இனவுணர்ச்ச ெகாள்ளேவண்டும் என்ற
ந ைலையேய எடுக்க றார்.
தான் ைவத்த த ராவ டநாடு ேகாரிக்ைகைய
அைடய

முடியாமல்
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காங்க ரஸ்

லீக்

வார்த்ைத

ேபான்றவர்களுடன்

ேமைஜக்கு

குற த்ேதா

அவரிடம்

இல்ைல.

ேபச்சு

ெசல்லமுடியாைம

எந்த

சுயவ மர்சனமும்

ெதாண்டர்கள்,

த ராவ டர்கைளேய

அதற்கு குைற ெசால்க றார்.

அக்ேகாரிக்ைகைய

முன்ெனடுத்தவர்

என்ற

வைகய ல்

அைத

அைடவதற்கான

எத்தனிப்புகள்

எைவ-

அைவ

ேபாதுமானதாக

இருந்ததா

என்ற

எந்த

பரிசீலைனயும்
இருந்தால்

ேவறு

ஜனநாயக

நடந்த ருக்கும்.

இயக்கமாக

ெபரியார்

அப்படி

எைதயும் ெசய்துெகாள்ளவ ல்ைல.
எப்ேபாதுேம
எல்லா

அவரது

குைறகளும்

இருக்க றது.

உைரயாடலில்

ப றர்

மீதானதாக

தவேற ெசய்யாத ஆக உயர்ந்த

வ ழிப்புணர்வ ன் அைடயாளமாக அவர் தன்ைன
முன்னிறுத்த க்ெகாள்வைத

பார்க்கமுடிக றது.

க ரிப்ஸ், ெபத க், ேவவல், ெமளண்ட்பாட்டன், காந்த ,
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காங்க ரஸ் அைனவருேம ஏேதாெவாருவைகய ல்
ஜின்னாவ ற்கு

இணங்க யுள்ளார்கள்

என

எடுத்துக்ெகாண்டால் அவர்கள் ஏன் ெபரியாருக்கு
இணங்கவ ல்ைல.

ெபரியாரிடம் இருக்கும் ஒேர

பத ல் ஆங்க ல ஆர்யர்களும் இந்த ய ஆர்யர்களும்
ெசய்த

கூட்டுகளவாணித்தன

என்பதாகேவ இருக்க றது.
ேதால்வ க்கு

ெபரியார்

ஒப்பந்தம்தான்

அவரின் ேகாரிக்ைக
எள்ளவு

கூட

தான்

காரணமில்ைல என்பைதேய அவர் எழுத்துக்கள்
ேபச்சுக்கள் மூலம் ந றுவ வ ரும்புவைதயும் பார்க்க
முடிக றது.
20-3-2022
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34. அதிகாரத்திற்கு வந்த திமுக
DMK in Power என்க ற புத்தகத்ைத 1969ல்
இந்த யாவ ன் ஆத மார்க்ச யர்களில் ஒருவரான
ப லிப்

ஸ்ப்ராட்

எழுத்துக்கள்
அைவ

எழுத யுள்ளார்.

எடுத்து

ெசால்வார்

ெவளித்ெதரியாமல்

புத்தகத்த ன்

அவரின்
இல்லாமல்

ேபாய ன.

முன்னுைரைய

மார்ச்

இந்த
1

1969ல்

ப லிப் ஸ்ப்ராட் எழுத ய ருக்க றார். புத்தகம் 1970ல்
வந்துள்ளது. அண்ணா அவர்கள் ப ப்ரவரிய ேலேய
மைறந்துவ டுக றார்.
எழுதப்பட்ட

புத்தகம் அதற்கு முன்பு

ஒன்று.

மைறைவயடுத்து

ஆனால்

ஸ்ப்ராட்

அண்ணா

இப்புத்தகத்த ல்

script பகுத ைய ேசர்த்துள்ளார்.

post

த ரு கருணாந த

அவர்கள் தன் 44 ஆம் வயத ல் முதல்வராக றார்
என்பதுவைர ப லிப் ஸ்ப்ராட் கழக வரலாற்ைற
தனது

மார்க்ச ய
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இப்புத்தகத்த ல் ேபசுக றார்.
இப்புத்தகம்
ெகாண்டது
அதுவும்

160

பக்கங்கைள

என்றாலும்

ஆத

இங்க லாந்த லிருந்து

கம்யூனிஸ்ட்களுடன்
வ டுதைல
வைதப்பட்ட
தமிழக

வாழ்ந்து

மார்க்ச யர்
இங்கு

இந்த

அரச யைலப்

ேபச

ஒருவரின்

எழுத்து-

மாற்று

அரச யலின்

மட்டுேம
வந்து
நாட்டின்
அதற்காக
அதுவும்

வரலாற்ைற

அவரின் புரிதலுடன் ேபசும் புத்தகம் என்பதால்
அதன்

முக்க யத்துவத்ைத

உணர்ந்ேதன்.

50

ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நீத கட்ச - த க த முக
குற த்து ேபச ய மார்க்ச ய ஆய்ெவழுத்து என்ற
வைகய ல் இவ்வளவு காலம் தவறவ ட்டுவ ட்ேடாேம
என்ற உணர்வு படிக்கும்ேபாது எழுந்தது.
இப்புத்தகத்த ன்
(

45
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அவரின்

எழுத்துக்களிலிருந்து

ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாண்ட
தந்துள்ேளன்.

பகுத ைய

இத ல் ப லிப் அவர்கள் ெபரியார்-

அண்ணா

இருவரின்அணுகுமுைறய ல்

காணப்படும்
ேபசுக றார்..

சல

நான்

அம்சங்கைளப்பற்ற

சற்று

இனி ப லிப் அவர்களின் ஆங்க ல

வரிகளின் சாரம்சம்…
ெபரியார் ேபால அல்லாமல் அண்ணாவ ற்கு
மற்றவரின்

கருத்துக்கைள

ெசவ மடுத்து

ஏற்ப ருந்தால்

ஒத்துப்ேபாகும்

குணமிருந்தது.

மிகச் ச றந்த ேபச்சாளரான அண்ணா கடுைமயான
பதங்கைள

பயன்படுத்த

தவ ர்த்தார்.

20

ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் கழகம் இரு கட்ச களாக
ப ரிந்தாலும்

நாயக்கரின்

வ மர்சனங்களுக்கு

கடுைமயான

அண்ணா

பத ல்

தருவைத

தவ ர்த்தார்.
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1957-62

காலத்த ல்

கண்ணியமாக
தனது

அெசம்ப ளிய ல்

உைரயாடினார்.

சீடர்கைளயும்

ேபசும்ேபாது

அேதேபால்

காங்க ரைச

கண்ணியத்துடன்

அவர்

தாக்க ப்

நடந்துெகாள்ள

அற வுறுத்த னார்.
இதன் ெபாருள் அவர் ேபாராடதவர் அல்ல.
ஆனால் காந்த ய அக ம்ைசவழி ேதர்வு இருந்தது.
1938,
முைற

53,60,

62

ச ைறக்கு

அவரின்
இன்று
கட்ச க்குள்

மற்றும்

ெசன்றார்.

ச ைறவாசம்
பார்க்ைகய ல்
அவர்

1965

என
18

5

மாதகாலம்

இருந்த ருக்கலாம்.
அவரது

உருவாக்கும்

அடிப்பைடய லானதாகேவ

அவர்

தைலைம
சமரசத்த ன்

ெதரிக றது.

An-

nadurai is no disciplinarian என்பைதயும் ஸ்ப ராட்
எழுத யுள்ளார்.
த ரு.அண்ணாதுைர
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வசனகர்த்தா,

நாவலாச ரியர்,

நாடக ஆச ரியர்.

நவீன தமிழ் உைரநைடய ல் லிபரல், ெசக்ஸ் உட்பட
ேபசுெபாருளாக்க எழுத னர்.

புத யவைக தமிழ்

ெபயர்கைள அற முகப்படுத்த னர்.
த ரு நாயக்கர் அவர்கள் காந்த ைய பாவ த்து
அெசம்ப ளிக்கு ெசல்வைத எத ர்த்தவர்.
த முக

உருவாக்க யப ன்

ந தானத்ைதயும்,

தன்

உத்த ய ல்

1949ல்

பரப்புைரய ல்
தாக்குதைல

குைறத்தும் தனது நடவடிக்ைகைய அண்ணாதுைர
அைமத்துக்ெகாண்டார்.

ப ராமணர்கள்

உடல்ரீத யான

தாக்குதல்கள்

கருத னார்.

கட்ச ய லும்

மீது

கூடாெதன்றும்
உறுப்ப னர்களாக

அவர்கைள ேசர்த்துக்ெகாண்டார்.
த கப ராமணர்

த முக

இரண்ைடயும்

அல்லாதவர்களின்

ஒப்ப டும்ேபாது
முற்ேபாக்கு

சாத ய னரால் த முக தைலைம தாங்கப்படுக றது.
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இத ல்

நீத க்கட்ச

ெபறுக றது.

ேபான்ற

சாயைல

அைமப்புரீத யான

த முக

ேவறுபாடும்

இரு கட்ச கள் இைடேயயும் இருக்க றது.
தைலவைர

ப ன்ெதாடரும்

தக

ெதாண்டர்கள்

கட்ச .

அங்கு நாயக்கர் எடுக்கும் முடிவுகைள எவரும்
ேகள்வ க்கு உள்ளாக்க முடியாது.
த முக ெவகுஜன கட்ச .
உறுப்ப னர்கள்

அங்கு 5 லட்சம்

இருக்க ன்றதாக

ெசால்க ன்றனர்.
அைமப்புவ த கள்
ெகாண்டாட்டங்கள்

த முகவ ற்ெகன
உண்டு.

அவர்கள்
ஜனநாயக

அங்கும்

தைலைம

ஹீேரா
வழிபாடு

இருந்தாலும், நைடமுைறய ல் ஜனநாயகரீத யாக,
ேவறுபாடுகள்

இருந்தால்

ெவளிப்படுத்தமுடியும்

என்க ற சூழைல ைவத்த ருக்க றார்கள்.
உள்ளது

என்பது

கட்ச க்கு

எத ர்ப்பு

ெவளிய ல்

கூட

ெதரியவரும்.
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த முக

மாணவர்கள்

பக்கம்த ரும்ப

அவர்களிடம் ெசல்வாக்ைக ெசலுத்துக றது.
நாயக்கர் அப்படி ஏதும் ெசய்யவ ல்ைல.

த ரு

அப்படி

மாணவர்களிடம் ெசல்வைத அவர் ஏற்காமலும்
இருப்பார்.
இரு கழகங்களும் தனி த ராவ டநாடு என
ேபச ன.

த ரு நாயக்கர் தனது நாத்த கத்ைத

ெவளிப்பைடயாக

அற வ த்தவர்.

த ரு

அண்ணாதுைர அப்படி முழக்கங்கைள எழுப்பாமல்
இருக்க

பார்த்தவர்.

ஆபாசங்களிலிருந்து

அேதேநரத்த ல்
கடவுைள

புராண

மீட்கேவண்டும்

என்று ெசான்னவர்.
வரலாற்ற ல் நம்முன் உள்ள காலத்த ல் தீவ ர
இயக்கங்களில் ெசயல்படும் எவரும் கம்யூனிசம்
ேபசாமல் இருப்பத ல்ைல. அவர்களுக்கு கம்யூனிச
ேகாட்பாடுகள்- நைடமுைறகள் குற த்து ெபரிதாக
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ெதரியாமல்
ேபசுவர்.

இருந்தாலும்

கம்யூனிசம்

எனப்

த ரு நாயக்கர் ருஷ்யா ேபாய்வந்தவர்.

அண்ணாதுைர
ேபசுவார்.

மார்க்ச ன்

ச ந்தைன

எனப்

நைடமுைறய ல் அத ல் மாறுபடுவார்.

முதலாளி- ெதாழிலாளி சமரசம் என்பார். வடநாட்டு
முதலாளிகள்

ெமாத்த்மாக

சுரண்டுக ன்றனர்

என

ெதன்னாட்ைட

ேபசுவார்.

அதாவது

முதலாளிகள் மீதான வ மர்சனம் என்றால் அது
வடநாட்டு முதலாளிகெளன ேபச்சு வரும்.
த ரு

நாயக்கர்

தைலவர்கள்

ஆனாலும்,த முகவ ன்

ஆனாலும்

உயர்பகுத ய லிருந்ேத

வந்தவர்கள்.

ந லப்ப ரபுக்களும் கூட.
வ த வ லக்கு.

ப ராமணர்

பல

அல்லாத்
ச லர்

காங்க ரச ல் காமராஜர்

காமராஜருக்கு நாயக்கர் தனது

ஆதரைவ தந்தார். அவைர உண்ைமயான ( பச்ைச)
தமிழர் என்றார்.

இதனால் நாயக்கருக்கு ச ல

வசத களும் சங்கடங்களும் ேசர்ந்ேத இருந்தன.
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த ரு
ச ைறக்குள்

நாயக்கைர

ைகது

ைவக்காமல்

ெசய்தேபாது

மருத்துவமைனக்கு

அனுப்ப யது காங்க ரஸ் ஆட்ச . த முகைவ நாயக்கர்
கடுைமயாக வ மர்ச த்தைத காங்க ரஸ் ரச க்கேவ
ெசய்தது.
ஸ்ப ராட் எழுத யதன் ஒரு பகுத ைய மட்டுேம
இந்தக்

கட்டுைர

வாய்ப்புள்ேளார்

ெதாட்டுக்காட்டியுள்ளது.

அவரது

50

ஆண்டுகளுக்கு

முன்னர் வந்த புத்தகத்ைத வாச த்துப் பார்க்கலாம்.
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35. மண்ணில் உப்பானவர்கள்
வ டுதைலைய ேநாக்க ய மகத்தான யாத்த ைர
த ருமத

ச த்ரா

பாலசுப்ப ரமணியன்

ேபராச ரிையயாக இருந்தவர்.

தமிழ்

ெதாைலகாட்ச

வழிேய நாடற யப்பட்டவர். ெசய்த வாச ப்பாளராக,
ஒருங்க ைணப்பாளராக,
எடுப்பவராக
வருபவர்.
நூல்கைள
இளம்

பல

ஆளுைமகைள

பரிமாணங்களில்

ேபட்டி

மிளிர்ந்து

காந்த யப் பற்றாளராக பல அரிய
தமிழ்

தமிழர்கள்

மக்களுக்கு

மத்த ய ல்

குற ப்பாக

எடுத்துச்

ெசன்று

அற முகப்படுத்த வருபவர். தீவ ர வாச ப்பாளராக
நூல் த றனாய்வுகைள ச றக்க ெசய்து வருபவர்.
ெதாைலகாட்ச

ஒருங்க ைணப்பாளராக

தன் ெபரும் ெபாறுப்புணர்ந்து குற த்த வ வாத
வ ஷயத்த ல்
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ச த்ரா

அவர்கள்

இத்தைகய
அவர்

வருவைத

பார்க்க

முடிக றது.

ச றப்புத்த றன்கள்

எழுத யுள்ள

புத்தகம்தான்

ெகாண்ட
மண்ணில்

உப்பானவர்கள். இந்நூைல தன்னறம் நூல்ெவளி
ெவளிய ட்டுள்ளனர். நன்ெகாைட ரூ 200 ெகாடுத்து
நூைல ெபறமுடியும்.
தமிழகமும்

கர்நாடகமும்

ஒருேசர

அற ந்த

புகழ்வாய்ந்த எழுத்தாளர் பாவண்ணன் அவர்கள்
‘உப்பு

என்னும்

அற முகவுைரைய
வட்டமிடும்

ஆயுதம்’

என்க ற

தந்துள்ளார்.

பறைவய ன்

ேவகம்

சுருக்கமான
வானத்த ல்
எப்ேபாதும்

ெகாண்டவர் ச த்ரா என பாவண்ணன் அற முகம்
ந ைறவான
இருந்த
இயக்கம்,

வரிையத்

இந்த ய

தருக றது.

அரச யல்

சூழல்-

அன்று
வரிெகாடா

சத்த யாக ரக ேபாராட்டங்கள் ஊடாக

உப்ைப ஆயுதமாக்க மக்கள் த ரள் ேபாராட்டமாக
தண்டியாத்த ைர நடந்தைத பாவண்ணன் ெசால்லி
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ெசல்க றார்.
காந்த ய அணுக்கம் உருவாக்கும் அறெமன்பது
காலத்தால்
என்பது

காந்த யர்கைள

குற த்த

த ரு ச வராஜ்,

வ ட்டு

ேஷாத்யாத்ரா

அகலாது

ச த்த ரத்ைத

குக்கு காட்டுப்பள்ளி தருக றார்.

ஒவ்ெவாரு ஊரிலும் அந்ததந்த ஊருக்கான காந்த
இருப்பார். ெகாஞ்சம் கவனித்தால் நம் க ராமங்கள்
அைனத்த லும் ஒரு காந்த ையக் காணமுடியும் .
காந்த யம் இந்த ய மண்ணில் வ ைதையப்ேபால்
கலந்த ருக்க றது

என்பைத

ெஜயகாந்தன்

ேபாலேவ ச வராஜ் சுட்டிக்காட்டுக றார்.
தண்டியாத்த ைரய ன்
மகத்துவத்ைத

மக்கள்த ரள்

எளிைமயாக

ப ன்புலத்துடன் த ருமத

அதன்

வரலாற்று

ச த்ரா இப்புத்தகத்த ல்

தருக றார். இந்த யாத்த ைரய ல் பங்ேகற்றவர்கள்,
அதற்கான

தயாரிப்பு
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கவனத்துடன் ெசய்தவர்கள் குற த்து ேபசுக றார்
.

அவர்

முதலில்

அருண்டுக்டி
மற்றும்

எனும்

அற முகப்படுத்துவது
மாணவ

அவரது

தங்கைள

இைளஞன்

ேதாழர்கைளத்தான்.

ெவளிக்காட்டிக்ெகாள்ளாமல்

தங்கள் மீது ெவளிச்சம் படேவண்டும்
ஆைசய ல்லாமல்
யாத்த ைரப்
கழிப்பைற

இக்குழாம்

பாைததைன

முன்ெசன்று
ெசப்பனிடுக றது.

குழிேதாண்டுவத லிருந்து

கடைமகைள ஆற்றுக றது.

என்க ற

தங்கள்

ஆர்மி ஆப் டான்

– வ டியலின் வ டுதைலப் பைட என இவர்கள்
வர்ணிக்கப்படுக ன்றனர்.
உப்பானவர்

பலர்

குற த்து

இப்படி

மண்ணில்

இந்த

யாத்த ைர

ெதாடர்பாக இப்புத்தகம் ேபசுக றது.
இப்ேபாராட்டத்த ல்
ஆனால்

ெதாடர்புெகாண்ட

காலத்தால்

ந ைனவு

ந றுத்தப்படாமல்

ேபான
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ெகாஞ்சமாவது
முயற்ச ய ல்

ெசால்லேவண்டும்

ச த்ரா

என்க ற

ஈடுபட்டுள்ளைத

புத்தகம்

படிக்கும்ேபாது உணரமுடியும். அப்பாஸ் த யாப்ஜி,
ஆனந்த ஹ ங்கேரனி, காரக் பகதூர்ச ங், ஹரிதாஸ்
மஜூம்தார்

ேபான்றைவ

மட்டுமல்ல.
ெகாண்ட

ெவறும்

தன்னலமற்ற
அைடயாளங்கள்

ெபயர்கள்

ெசயல்ேநர்த்த

என்பைத

ச த்ரா

உணர்ந்த்துக றார்.
1983ல்
உப்பு

தாமஸ்

யாத்த ைர

பத வ டப்படாத ருந்த
க ட்டியைத

ச த்ரா

வழித்தட

பயணத்தால்

புத ய

நன்ற யுடன்

சத்த யாக ரக

காந்த

எவ்வளவு
ெசய்தார்-

ேமற்ெகாண்ட

பல

உப்பு
ெதரிவு

ெவபர்

குற ப்ப டுக றார்.

தண்டி

கவனத்துடன்
எப்படி

ெசய்த கள்
யாத்த ைரக்கு
ெபயர்கைள

ெபரும்பாலானவர்

இைளஞர்களாக இருந்தனர்- அவர்களின் ஆச ரம
பய ற்ச

ேபான்ற
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காணலாம்.

யாத்த ைர துவங்க ய மார்ச் 12 1930

முதல் நாள்ேதாறும் பயணப்பாைதய ல் எங்கு எந்த
க ராமத்த ல் என்ன நடந்தது என்பது சுருக்கமாக
ெசால்லப்பட்டுள்ளது.

காந்த யடிகளுக்கு ேநர்ந்த

உபாைதகள், பத்த ரிைககளின் ேகலிப்ேபச்சுகள்,
யாத்த ைரயாளர் மத்த ய லான ச று பூசல்கள் என
அைனத்ைதயும்

வழிப்பாைதைய

கடப்பதுேபால்

காந்த எப்படி உறுத யாக கடந்து ெசன்றார் என்பது
வ வரிக்கப்பட்டுள்ளது.
தாழ்த்தப்பட்டவர்கைள ப றருடன் இைணத்து
ெபாதுநீேராட்டத்த ல் அைழத்து ெசல்வது,

உப்பு

அள்ளும் நாளில் இஸ்லாமியர் வீட்டில் தங்க ேய
அைத ெசய்ேவன் என 14ஆம் நாள் யாத்த ைரய ல்
அற வ த்தது என்பெதல்லாம் வ டுதைல ேபாராட்டம்
என்பது ெவறும் ப ரிட்டிஷ் எத ர்ப்பு என்க ற ஒற்ைற
சாைல பயணமாகாது- நம் உள்ேபாராட்ட – சாத
மதம் கடந்த நம் ஒற்றுைமக்கான பயணமாகவும்
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இருப்பைத
உணரச்

இந்த

ேபாராட்டத்த லும்

ெசய்தார்.

இைத

அழகாக

காந்த
ச த்ரா

ெவளிக்ெகாணர்க றார்.
எளிய மக்களுக்காக எளிய மக்கள் இைணந்து
நடத்தும்

ேபாராட்டமாகேவ

நைடெபற ெசய்தார்.

காந்த

அைத

ஆடம்பரமும் பணபலமும்

ேபாராட்டத்ைத ெவற்ற ெபற ைவக்காது என்பைத
எடுத்துைரத்தார்.

ேபாராட்டத்த ன் முடிவுநாளில்

எங்கள் மண்ைண நாங்கள் மீட்டுக்ெகாள்ேவாம்
என ப டி உப்ைப அள்ளி அைத ெபரும் ெசய்த யாக
மாற்ற னார்.
காந்த

எப்ேபாராட்டத்ைதயும்

ஆட்ச யாளர்களுக்கு
ெசய்யமாட்டார்.
க ைடயாது.

முன்கூட்டிேய

அற வ க்க்காமல்

அவரிடம் இரகச யம் என்பது

தண்டி யாத்த ைர குற த்தும் அவர்

ைவஸ்ராய்க்கு
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எழுத னார்.

அத ல் As the independence movement

is essentially for the poorest in the land, the beginning will
be made with this evil என குற ப்ப ட்டிருந்தார்.
இக்காலத்த ல்

சல

அற்புதமான

எழுத்துக்கைளயும் காந்த தந்தார்.

Departure, The

Duty of Disloyalty ேபான்றைவகைள ெசால்லலாம்.
Disloyalty to state is Virtue, Sedition is our Dharma என்க ற
வரிகைளயும் நாம் பார்க்கமுடியும்.
இப்ேபாரட்டத்ைத
பல்ேவறு

ெதாடர்ந்து

இடங்களில்

உப்பு

நாட்டின்

சத்த யாக ரகம்

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது. ராஜாஜிய ன் தைலைமய ல்
ேவதாரண்யம் யாத்த ைர குற த்தும் இந்நூலில்
ச த்ரா எழுத யுள்ளார். ெதாடர்ந்த அடக்குமுைறகள்,
தாரசானா ேபாராட்டம் - அடக்குமுைறகள் ச று
குற ப்புகளாக இந்நூலில் இடம்ெபற்றுள்ளன.
அெமரிக்க
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ஏராளம் எழுத ன.

Most Talked About Man in the

World எனக் குற ப்ப ட்டன.

ைடம்ஸ் பத்த ரிைக

அட்ைடப்படம் ேபாட்டு saint gandhi என வ வரித்தது.
உப்புக்கு ேபாராட்டமா (உப்பு ேபாறாத வ ஷயம்)
எனக் ேகட்ட பலர் எப்படி இவ்வளவு வீச்சான
இயக்கமாக

இது

பரிமாணம்

என்பைதக் கண்டு வ யந்தனர்.

ெகாண்டது
ஒரு வ ஷயம்

மக்கைள கவ்வ ப் ப டித்தால் அவர்கைள இயக்கும்
மாெபரும் ெபாருளாயத சக்த யாக வ டும் என்க ற
மார்க்ச ன் கூற்ைற காந்த இப்ேபாராட்டம் மூலம்
ந ரூப த்தார்.
ேவதாரண்யம்

உப்பு

சத்த யாக ரகத்ைத

ந ைனவு கூறும் வைகய ல் 30 ஆண்டுகளுக்கு
முன்னர் ஆய ரக்கணக்கான ெதாைலத்ெதாடர்பு
ெதாழிலாளர்கள்
ெசன்ற

யாத்த ைர

உப்பளம்
ந ைனவுக்கு

ேநாக்க
வருக றது.

ெதாழிற்சங்கத்தைலவர்கள்

ெஜகன்,
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ஆர்.ேக

ேபான்றவர்களுடன்

எங்கைளப்ேபான்ற

அன்று

இைளஞர்களாக இருந்தவர்கள் அத ல் பங்ேகற்ற
ந ைனைவ மண்ணில் உப்பானவர்கள் புத்தகம்
என்னுள் க ளற யது. த ருமத ச த்ரா தமிழகத்த ற்கு
தந்துள்ள உவப்பான புத்தகமிது.
3-11-2020
36. மகாத்மா காந்த ய ன் ஓர் உலகம்
பப்ளிேகஷன் டிவ ஷன் Mahatma Gandhi and One
World என்க ற ச று ெவளியீட்ைட 1966ஆம் ஆண்டு
காந்த ப றந்த நாள் அக்ேடாபர் 2ல் ெகாணர்ந்தது.
அப்ப ரசுரம்
கண்டது.
ந ைலய ல்
ந ைலயம்மார்ச்ச ல்
கல்வ

1994,

2005ல்

அய்ம்பது
அதன்

மறுபத ப்புகைளக்

ஆண்டுகைள

தமிழாக்கம்

பப்ளிேகஷன்

காந்த

டிவ ஷனால்

ெவளிய டப்பட்டுள்ளது.

கடந்த
கல்வ
2018
காந்த

ந ைலய ேமாகன் அவர்களின் ெதளிந்த
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ெமாழிெபயர்ப்ப ற்கு பாராட்டும் வாழ்த்துக்களும்..
காந்த யுடன்
வ வாத

த றன்

ெநருக்கமாக
மிக்க

ெபற்றவர்களுமான
கமலாேதவ ,

இருந்தவர்களும்,

தங்கள்

டாக்டர்

கேலல்கர்,

அளவ ல்

புகழ்

ராதாக ருஷ்ணன்,

க ருபாளனி,

த வாகர்,

ஹுமாயூன் கபீர், ந ர்மல் குமார் ேபாஸ் ஆக ய
எழுவரின்

ச று

இப்ப ரசுரம்.

கட்டுைரகளின்

ெதாகுப்புதான்

நான் பார்த்த ஆங்க லப் ப ரத ய ல்

எடிட்டிங் லலிதா குரானா என ேபாடப்பட்டிருக்க றது.
தமிழாக்கப்ப ரத ய ல் ஆச ரியர்கள் சஞ்சய் ேகாஷ்,
அனுஜ் சர்மா என ெவளிய டப்பட்டுள்ளது.
காந்த யடிகளின்
பார்ைவைய
தங்கள்

ஏழு

ஓர்

உலகம்

கட்டுைர

ெமாழிய லும்

எனும்

ஆச ரியர்களும்
மகாத்மாவ ன்

ேமற்ேகாள்கள் துைணயுடனும் வ ளக்குக ன்றனர்.
காந்த ய ன்

ேதச யம்,
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எவ்வாறு

சர்வேதச யம்,

முரணின்ற
நூலின்

ெசல்க றது

ைமயமான

வ டுதைல

என்பதுதான்

ெசய்த .

என்பது

ெதாடர்புள்ள
இருந்த

மானுடப்பற்றுடன்
இந்த யாவ ன்

மானுடவ டுதைலயுடன்

ஒன்று

என்பத ல்

உயர்நம்ப க்ைகைய

காந்த க்கு

கட்டுைரயாளர்கள்

ெவளிப்படுத்துக ன்றனர்.

ெவறுப்பற்ற

அன்ப ன் வழிய லான உலக சேகாதரத்துவத்ைத,
நாடுகளின் சுேயட்ைசத்தன்ைம ெகடாத ேதாழைம
ெநருக்கத்ைத

உல்க

அைமத ைய

வன்முைற

ஒழித்த அக ம்ைச வழிய ல் ந ைலநாட்ட இயலும்
என்க ற அவரது ஓயாது ஒலித்த குரல் அைனத்து
பக்கங்களிலும்

எத ெராலிப்பைத

படிப்ேபார்

உணரமுடியும்.
காந்த

கல்வ

ெசயல்பட்டுவரும்
ேமாகன்

எளிய
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ெமாழிெபயர்த்துள்ளார்.

அவரது பணி ச றக்க

வாழ்த்துகள்!
Nation என்பது ேதச யம் என ஓர் இடத்த லும்,
Nationalism

என்பது

நாட்டுப்பற்று

என

ஓர்

இடத்த லும் ெமாழிெபயர்க்கப்பட்டுள்ளது. ஆங்க ல
நூலில் காகாசாேகப் கட்டுைரயுடன் இடம்ெபற்ற
காந்த ய ன் ேமற்ேகாள்கள் தமிழ் பத ப்ப ல் அங்கு
இடம்

ெபறாமல்

க ருபளானி

கட்டுைரயுடன்

இடம்ெபற்றுள்ளன.
மூல
ேமாகன்

நூலின்

சல

அவர்களின்

ெகாடுத்துள்ேளன்.

பகுத களும்

அதற்கான

ெமாழியாக்கமும்
குைறவான

கீேழ

வ ைலய ல்

க ைடக்கும் புத்தகம் என்பதால் பலரும் வாங்க
படிக்க இயலும் என கருதுக ேறன்.
DR.S.Radhakrishnan
Nationalism is not the highest concept. The highest conwww.Kaniyam.com
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cept is world community
ேதச யம் என்பதுதான் மிக உயர்ந்த ெகாள்ைக
என்பது இல்ைல.

உலகச் சமுதாயம் என்பேத

மிகவும் உயர்ந்த ஒன்று
Are we prepared to surrender a fraction of our national
sovereignty for the sake of world order? Are we prepared to
submit our disputes and quarrels to arbitration, to negotiation
and settlement by peaceful methods?
நாம்
ஒரு

நம்

ேதசத்த ன்

துளிையயாவது

வ ட்டுக்ெகாடுக்கத்

இைறயாண்ைமய ல்

உலக

தயாராக

அைமத க்காக
இருக்க ேறாமா?

நம்முைடய சண்ைட சச்சரவுகைள, ேபச்சுவார்த்ைத,
அைமத யான முைற, நடுவரான ஒருவரின் தீர்ப்பு
என்ற வழிமுைறகளில் தீர்க்க முயற்ச க்க ேறாமா?
An outer crisis is a reflection of an inward chaos, and if
the chaos inside the minds and hearts of men is not removed,
www.Kaniyam.com
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we cannot bring about a more satisfactory world order.
ெவளிேய

நாம்

காணும்

குழப்பங்களுக்கு

காரணம் நம் மனத னுள் இருக்கும் ஒழுங்கற்ற
ந ைலேய.

மனித மனத்த லும்,

இதயத்த லும்

இருந்து ெகாண்டிருக்கும் குழப்பங்கைள, ேமலும்
நல்ல முைறய ல் தீர்க்காவ ட்டால், உலக அைமத
என்பைத நமால் ஏற்படுத்த முடியாது.
Kamaladevi Chattopadhyay
’ ’ For me, patriotism is the same as humanity. I am patriotic because I am human and humane”
என்ைனப்

ெபாறுத்தளவ ல்

ேதசப்பற்று

என்பதும் மனிதச் சமுதாயம் என்பதும் ஒன்றுதான்.
நான்

மனிதனாகவும்

இருப்பதாேலேய

மனிதத்தன்ைமேயாடும்

ேதசப்பற்று

உள்ளவனாக

இருக்க ேறன்.
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It is impossible for one to be an internationalist without
being a nationalist……It is not nationalism that is evil. It is the
narrowness, selfishness, exclusiveness which is the bane
for modern nations, which is evil… Mahatma Gandhi
ேதச யவாத யாக

இல்லாது

சர்வேதச யவாத யாக

ஒருவரால்

இருக்கமுடியாது…..

நாட்டுப்பற்று

என்பது

தீயதல்ல. நவீன நாடுகளின் குறுக ய, சுயநலமான,
தன்னிச்ச்ைசயான ேபாக்குதான் தீயது… மகாத்மா
காந்த
J B Kripalani
As the loyalty to the family does not conflict with the loyalty to the nation, so loyalty to the nation need not conflict
with loyalty to humanity
எப்படி

நாம்

குடும்பத்த ற்கு

வ சுவாசமாக

இருப்பது நம் நாட்டிற்கு வ சுவாசமாக இருப்பதற்கு
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எத ரானத ல்ைலேயா
நாட்டின்

மீதான

அதுேபாலத்தான்

வ சுவாசம்

சமுதாயத்த ன்

மீதான

உலக

நம்
மக்கள்

வ சுவாசத்த ற்கு

முரணானதல்ல.
If therefore, men have to serve humanity, they can do
so most conveniently and effectively through their immediate
neighbours. But they need not serve them in a manner which
causes injury to their more distant neighbours.
மனித

சமுதாயத்த ற்ேக

வ ரும்புபவர்கள்,
முைறய ல்,

மிக

ேசைவ

எளிதான,

தங்களின்

ெசய்ய

ச றப்பான

அருகாைமய ல்

உள்ளவர்களுக்குச்

ேசைவ

அதைனச்

முடியும்.

அேதேநரத்த ல்

உள்ளவர்கள்

பாத க்கும்படியான

ெசய்ய

ெதாைலவ ல்

ெசய்வதன்

மூலம்

ேசைவையச் ெசய்யாமல் இருக்க ேவண்டும்.
” I make no distinction between man and man. To me
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humanity is one”- Gandhi
மனிதனுக்கு

மனிதன்

இைடேய

எந்த

வ த்த யாசமும் நான் பார்ப்பத ல்ைல.

ஒரு

எனக்கு

மனித சமுதாயேம ஒன்றுதான்
R R Diwakar
For Gandhi, man was the measure of all things. The basic purpose of human life was to reach higher and yet levels
of consciousness – man was mind and consciousness more
than body and senses.
மனிதன்தான் எல்லாவற்ற ற்கும் அளவுேகால்
என்றார் காந்த யடிகள்.

மனித வாழ்க்ைகய ன்

அடிப்பைடயான குற க்ேகாேள, உயர்ந்த ேமலும்
உயர்ந்த

ப ரக்ைஞ

பயணிப்பதுதான்.

ந ைலகைள

ேநாக்க ப்

மனிதன் என்பவன் உடேலா,

உணர்ச்ச கேளா அல்ல, மனேம மனிதன்.
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Humayun Kabir
” I do not want my house to be walled in on all sides and
my windows to be stuffed. I want the cultures of all lands to
be blown about my house as freely as possible. But I refuse
to be blown off my feet by any. I refuse to live in other people’s houses as an interloper, a beggar or a slave” Gandhi
என் வீட்டு ஜன்னல்கள்மூடப்பட்டு,
சுற்ற

எல்லா

பக்கத்த லும்

நான்

வ ரும்பவ ல்ைல.

சுவர்

வீட்ைடச்

எழுப்புவைத

உலக ன்

எல்லா

த ைசகளிலும் உள்ள அைனத்து கலாச்சாரங்களின்
இதமான

காற்று

சுதந்த ரமாக

வீடு

வீச ச் ெசன்றபடிேய இருக்கட்டும்.
அக்காற்ற ன் ேவகத்த னால்,
கால்கைள

முழுவதும்
ஆனாலும்

எதற்காகவும் என்

நழுவவ டமாட்ேடன்.

மற்றவரின்

வீட்டில் வச ப்பைதேபால ஆக்ரமித்தவனாகேவா,
ப ச்ச்ைசகாரனாகேவா, ஓர் அடிைமயாகேவா நான்
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வாழ மாட்ேடன்
Nirmal Kumar Bose
A general belief is current among historians and political scientists that Gandhi was a nationalist leader by which
is meant that he tried to promote the interests of the rising
bourgeoisie in India, those who are generous sometimes
concede the point that he might have been concerned about
the interests of the masses, but the way in which he worked
with the INC actually led to the promotion of the interests
of the upper classes. Moreover, he was afraid of violence
and scotched the revolutionary zeal of the masses whenever
their resistance tended to break out into violence. Indeed violence is natural in the revolt of the masses against classes.
In opposing violence Gandhi did not infact intend to promote
the interests of the former in opposition to those of later.
This is a point of view which is however very far from
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correct.
தற்கால

வரலாற்றாளர்கள்

அற வ யலாளர்கள்
ேதச யவாதத்
நம்ப க்ைக

இைடேய

தைலவர்

அரச யல்
காந்த

என்ற

ந லவுக றது.

ஒரு

ெபாதுவான

இதன்

ெபாருள்,

வளர்ந்துவரும் ெபருமுதலாளிகளின் வ ருப்பத்ைத
பூர்த்த

ெசய்தார் என்பதுதான்.

பரந்த

மனமுள்ளவர்கள்

காந்த ஜி

ெபாதுமக்கள்

காட்டினார்

என்பைத

ஆனால்

காந்த

நடத்த ச்

ெசன்றமுைற,

நலைனக்குற த்ேத
கூறுக றார்கள்.

இந்த ய

ச லர்,

என்ற

சற்று

ந ைனப்ப ல்,

நலனில்

ஆர்வம்

மறுக்கமுடியாது,
ேதச ய
ேமல்தட்டு

இருந்தது

காங்க ரைச
மக்களின்
என்றும்

ேமலும் அவருக்கு வன்முைற

மீது அச்சேம இருந்தது, புரட்ச ெசய்யும் மக்களின்
ேவகம் எப்ேபாெதல்லாம் உச்சத்ைத ெதாட்டேதா,
அப்ேபாெதல்லாம் அடக்க வ ட்டார்.
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புரட்ச க்காரர்களின்
ெசயல்கைள

எத ர்ப்பு

வன்முைறச்

ெவடிக்கச்ெசய்துவ டும்

என்று

ேதான்றும்ேபாெதல்லாம் அப்படி நடந்துெகாண்டார்
என்க றார்கள்.
ெபருவாரியான
வன்முைற

ஒரு

வர்க்கத்த ற்கு
புரட்ச

ெசய்யும்ேபாது

இயல்பானதுதான்.

ஆனால்

வன்முைறைய

மக்கள்

எத ராக

எத ர்க்கும்ேபாது

காந்த யடிகள்

முதலாளிமார்களின் வ ருப்பத்ைதத்தான் பூர்த்த
ெசய்ய

வ ரும்ப னாேர

தவ ர

ப ன்னவருக்கு

ஆதரவாக நடந்துெகாண்டேதய ல்ைல
இதுேபான்ற ந ைலப்பாடு உண்ைமந ைலக்கு
முற்ற லும் மாறானது.
Gandhi was firmly of the opinion that if violence were
used instead of non violence, power would eventually gravitate into the hands of a dominant minority who are in possession of the instruments of violence. This is a contingency
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which he wanted to guard against by always keeping the organization of the masses within the bounds of non violence.
அக ம்ைசக்கு
ேதர்ந்ெதடுத்தால்,
ெசலுத்தும்

பத லாக

வன்முைறையத்

அத காரம் என்பது ஆத க்கம்

வன்முைற

ஆயுதங்கைளத்

தங்கள்

வசம் ைவத்த ருக்கும் ச ற ய குழுவ ன் ைககளில்
ேபாய்வ டும்
நம்ப னார்.

என்று

காந்த யடிகள்

இத லிருந்து

உறுத யாக

காப்பதற்காகத்தான்

ெபருவாரியான மக்கள் அைமப்புகள் அக ம்ைச
வழிய ல் ெசயல்படேவண்டும் என்றார்
2-5-2018
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37. இன்ைறய காந்திகள் பாலசுப்ரமணியம் முத்துசாமி
பழக ய

ேதாழர்களால்

பாலா

என

அைழக்கப்ெபறும் பாலசுப்ரமணியம் முத்துசாமி
அவர்களின்

இன்ைறய

காந்த கள்

சமீப

ஆண்டுகளில் தமிழகத்த ல் ேபசப்பட்ட புத்தகம்.
அதன்

த றனாய்வுகைள

எனக்கு

அப்புத்தகத்ைத

மட்டுேம
படிக்கும்

இப்ேபாதுதான் க ட்டியது.

பார்த்த

நல்வாய்ப்பு

கவ ஞர் யுகபாரத

உபயம்.
தமிழக ெபாதுெவளிய ல் அத கம் ேபசப்படாத
உணரப்படாத
அவர்களின்

பல

ஆளுைமகைள

ெசயல்களின்

அற முகப்படுத்துக றார்.
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சறய

வட்டாரத்த லாவது

இருந்த ருப்பர்.

ேபசுெபாருளாக

அரவ ந்த் கண் மருத்துவமைன

பலரிடம் ேபாய் ேசர்ந்த ருக்கும். ஆனாலும் அதன்
துவக்க நாயகர் பற்ற ய ெசய்த கைள ெபாதுபுத்த
உள்வாங்க ய ருக்காது.

இவர்கைளத்தவ ர

லஷ்மி சந்த் ெஜய ன், பங்கர் ராய், ராேஜந்த ர
ச ங்,

அபய்- ராணி பங்க்,

அர்வ ந்த்

குப்தா

ேசானம் வாங்ச்சுக்,

ேபசப்பட்டுள்ளனர்.

இலா

பட் அவர்கைள ெதாழிற்சங்க ேதாழர்கள் சற்று
அற ந்த ருக்கலாம்.
இந்த
ேமலும்

கட்டுைரகைள படிப்பவர்கள்

ெசயலூக்க

நல்மாத ரி

ேதடிச்ெசல்லும்

மனிதர்கைள

வைகய ல்

அவர்கள்

குற த்த அற முகத்ைத ஆச ரியர் பாலசுப்ரமணியம்
முத்துசாமி தந்துள்ளார்.
” சத்த யம் ேதாற்பத ல்ைல- இந்த காந்த ய
வார்த்ைதகைள

நான்

எப்பவும்

நம்புக ேறன்.

ேநாக்கத்த ல் உண்ைம குடிய ருக்கும் எச்ெசயலும்,
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எச்ெசால்லும்

ந ச்சயம்

க ருஷ்ணம்மாள்

ந ைறேவறும்”

ெஜகந்நாதன்

என்க ற

அவர்களின்

அனுபவம் ேதாய்ந்த குரலுடன் புத்தகம் வ ரிக றது.
இப்புத்தகத்ைத

அழகுற

பத ப்ப்ப த்துள்ள

தன்னறம் நூல்ெவளி இவ்வாறு மிகச் சரியாக
குற த்துள்ளனர்.
”

இக்கட்டுைரகள்

பயணப்பட்டு,

காந்த ய

வழிய ல்

தங்கள் ெசயலிலக்கு தாண்டியும்

நம்ப க்ைகேயாடு நகர்க ற சாட்ச

மனிதர்களின்

ெதாகுப்பாக ந ைறந்துள்ளது…. எளிய வாச ப்ப ன்
வழி,

நம்முள்

ெபருங்கனைவ

உருவாக்கும்

எழுத்து நைட இப்புத்தகத்ைத மனதுக்கு ேமலும்
அண்ைமப்படுத்துக றது.
அைனத்து

வார்த்ைதய லும்

அரவணப்ைப
இம்மானுடம்

தரவுகைளத்தாண்டி
ஒரு

மானுட

உணரமுடிக றது…எதன்
ஆற்றுப்படேவண்டும்
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நாம்

மறுபரிசீலைன

ெசய்ேத

ஆகேவண்டும்”

தன்னறம் ேதாழர் எழுத ய இந்த சரடு நூல் நீள
நம்ைம அைழத்துச் ெசல்வைத வாச க்கும்ேபாது
உணரமுடியும்.
இன்ைறய

‘அருஞ்ெசால்

அரவைணப்பாக
காந்த யம்

சமஸ்’

பைடப்பூக்கத்த ல்

என்க ற

எளிய

தனது

வாழ்க றது
அற முகத்ைத

தந்துள்ளார்.
” நண்பர் பாலா தன்னுைடய எழுத்துப்பணிைய
சரியான இடத்த லிருந்ேத ெதாடங்க ய ருக்க றார்.
நூற்றுக்கணக்கான

கதவுகள்

சடசடெவன

அைடபடுவதும் அங்ெகான்றும் இங்ெகான்றுமாகச்
ச ல கதவுகள் த றக்கப்படுவதுமான காலகட்டத்த ல்,
பத்து

கட்டுைரகளின்

வழி

இந்தப்புத்தகத்த ல்

பத்து உலகங்கைளத் த றந்து காட்டுக றார்; பாலா
த றக்கும் கதவுகளின் வழி கச யும் ஒளிைய நாம்

www.Kaniyam.com

747

FreeTamilEbooks.com

காந்த யம் என்று ெமாழிெபயர்க்க ேறாம். ஆனால்
அது

சாமான்யர்களுடமிருந்து

ெவளிப்படும்

ஒளிதான்”
‘ேபாற்றப்படாத இத காசம்’ வர்கீஸ் குரியனின்
ப ரகாசத்ைத

ெவளிக்ெகாணரும்

கட்டுைர.

ஆச ரியருக்கு அவருடனான ேநரடி அனுபவம் –
தன் ெசாந்த அனுபவ ஒளிய ல் கூடுதல் புரிதைல
தருக றது.
ஊரக

ஆச ரியர் குஜராத் ஆனந்த் நகரின்
ேமலாண்ைமகழகமான்

மாணாக்கர்

என்பதால்

இர்மாவ ன்

அருக ருந்து

வர்கீைச-

அவரது ெசயல்த றைன உள்வாங்கமுடிந்துள்ளது.
பேடல்,

சாஸ்த ரி

ஆக ேயார்

துைணயுடன்

அமுல் கூட்டுறவு ெசாைசட்டி எனும் அற்புதத்ைத
கூட்டுைழப்ப ல்

தனி

’ச ரத்ைத’ய ல்

வர்கீஸ்

உருவாக்க வளர்த்த கைதையத்தான் இக்கட்டுைர
மிக ெபாறுப்புடன் இந்த ய ெதாழில்மாத ரியாக
முன்ைவக்க றது.
www.Kaniyam.com

வர்கீச ன் ெபரும்பங்களிப்ைப
748

FreeTamilEbooks.com

பத்ம

வ பூஷனும்,

மாக்சேச

வ ருதும்

ேபச க்ெகாண்டாலும் பாரத ரத்னாவும்,

ேநாபல்

பரிசும் பாராமுகம் காட்டியது ெபரும் சரித்த ரச்
ேசாகம்

என

ஆச ரியர்

ெவளிப்படுத்துக றார்.
உலைகக்

காத்தது

ஏதுமில்ைல.

தனது

குரியனின்
என்க ற

ஆனால்

வறுைமய லிருந்து

ஏமாற்றத்ைத
பங்களிப்பு

உரிைமப்பாரட்டல்
பலேகாடி

மீண்டுள்ளனர்

மக்கள்
என்க ற

ந ஜத்ைத இக்கட்டுைர தரிச க்க ைவக்கும்.
பங்கர்
இருவர்

ராய்-

அருணா

குற த்தும்

ெபற்றுள்ளன.

ராய்

தம்பத யர்கள்.

தனிக்கட்டுைரகள்

இடம்

பங்கர் ராய் ராஜஸ்தான், அஜ்மீர்

மாவட்ட டிேலானியா Bare foot collegeயை உலகற ய
ெசய்தவர்.

நீர்ேமலாண்ைம, சுகாதாரம், சக்த

ேபான்றவற்ற ற்கான
கல்வ கூடமது.

வாழ்க்ைக
பங்கர்

டூன்

ெசயல்முைற
ெபரும்படிப்பு

மாணவர் – ெஜயப ரகாஷ் நாரயண் ஏற்படுத்த ய
www.Kaniyam.com

749

FreeTamilEbooks.com

உளத்தூண்டலில்

தாேன

க ணறு

ேதாண்டி

உைழப்ப ற்கு முன்னுதாரணமாக ந ன்று க ராம
மக்கைள

அய்க்க யப்படுத்த யவர்-

தங்கள்

ெசாந்த ேதைவகளுக்கு அவர்கேள ந புணர்கள்
என்பைத

ெசயலில்

உணரைவத்தவர்

என

அடுக்க க்ெகாண்ேட ேபாகலாம்.
ராஜஸ்தானில்
முயற்ச யால்
வ ஷயமல்ல.

க ராமம்

நீராதாரம்

தன்

ெபற்றது

ெசாந்த
சாதாரண

சூரியஒளி வ ளக்குகள் த ட்டம் பல

நாடுகளும் வ ைழயும் த ட்டமானத லும் பங்கர் ராய்
பங்கு ச றப்பாக ெவளிக்ெகாணரப்பட்டுள்ளது.
அருணாராய்
என்பதும்

தகவல்

என்றால்
உரிைமச்

அய்

ஏ

சட்டம்

என்பதும்

சட்ெடன ந ைனவ ற்கு வந்துவ டும்.

எஸ்

இந்த சட்ட

உருவாக்கம் கருக்ெகாண்ட ேதவ்துங்க்ரி குடில்,
வளர்ந்து

வசப்பட்ட

www.Kaniyam.com

சூழைல

750

அருணா

மற்றும்

FreeTamilEbooks.com

அவர்

சக

ேதாழர்களின்

அரும்பயணத்ைத

இக்கட்டுைரய ல் பார்க்கலாம்.
கூலிக்கான

குைறந்தபட்சக்

ெபரும்ேபாராட்டங்கைள

அற யத்தருக றார்.

மக்கட்குரல்

ஆச ரியர்

ேகட்பு

எனும்

பழக்கம் உருவான ப ன்னணிைய அற க ேறாம்.
ராேஜந்த ர ச ங்ைக ‘தண்ணீர் காந்த ’ என
பாலசுப்ரமணியம்
பாரத்

சங்

வழியாக

என்க ற

இைளஞர்

வறட்ச ப்பகுத களில்

ெவட்டுதல்மாற ய

அற யத்தருக றார்.

பய ர்

அற்புத

ெசயல்

களம்

நடந்த

குளம்

வ ைளவ க்கும்

ந கழ்வுகள்

தருண்

பூமிகளாக

இக்கட்டுைரகளில்

காணக்க ைடக்க ன்றன.
அபய்பங்- ராணிபங் தம்பத ய னர்.
ேதாழர்களுடன்

சக

மக்களுடன்

தங்கள்

உருவாக்க ய

ஆேராக்க ய ஸ்வராஜ்யம் தான் இக்கட்டுைரய ன்
சாரம்.

மேலரியா,
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இவற்ைற எத ர்த்து தாங்கள் க ராமத்த ல் அைமத்த
மாத்ந்ேதஷ்வரி

மருத்துவமைன

மூலம்

நடந்த

ஊக்கம் தந்த மாற்றங்கைள இந்த கட்டுைர நமக்கு
ெசால்க றது.

அற வ யலின் துைணயால் ெசாந்த

மக்களின் முன்முயற்ச யால் குைறந்த ெசலவ ல்
மனிதர்கள்

வ டுதைலசாைலய ல்

பயணிக்க

இயலும் என்பைத ேபசும் கட்டுைர.
லடாக்க ன் ேசானம் வாங்ச்சு தான் கண்டற ந்த
மக்களின் கல்வ � சூரிய ஒளிைய பயன்படுத்தல்,
பனிஸ்தூப

எனும்

ேமம்படுத்த ய

புத யவழிய ல்

ேசாதைனகைள

நீராதாரம்
இக்கட்டுைர

ேபசுக றது.
அரவ ந்த்

கண்

மருத்துவமைனய ன்

உருவாக்கத்த ற்காக ந ன்ற டாக்டர் ெவங்க டசாமி
அவர் தம் உைழப்பு, அதன் ேசைவகள் வ ரிவாக
இப்புத்தகத்த ல்

www.Kaniyam.com

ெசால்லப்பட்டுள்ளன.

752

Spir-

FreeTamilEbooks.com

itual

consciousness

then

no

exploitation

என்க ற

டாக்டரின் உள்ளுணர்வு இக்கட்டுைரய ல் நமக்கு
ெகாடுக்கப்படுக றது.
அர்வ ந்த்குப்தா எனக்கு அவர் இைணயதளம்
வழியாக

ஏராளம்

தந்தவர்.

தந்த ருப்பார்.

குழந்ைதகள்

அவரின்

அனுபவத்ைத

நமக்குத்தரும்.

உலக ல்
இக்கட்டுைர

கல்வ ய ன்

பற்ற ப்ேபசும்.
ெவருட்டாத

பலருக்கும்

ேநாக்கம்

ஊரககுழந்ைதகைள வ ரட்டாத

கல்வ க்காக

அர்வ ந்த்

குப்தாவ ன்

ேபாராட்டங்கைள அற க ேறாம்.
லஷ்மி ெஜய ன் இன்ைறய NDTV சீனிவாச
ெஜய னின்

தந்ைதயார்.

சுதந்த ர

வீரர்- பத்த ரிைகயாளர்.
ப ரிவ ைன
க ருபளானி,

அகத கள்

வ டுதைலக்காலத்த ல்ப ரச்சைனய ல்

கமலாேதவ
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ந ன்று அவர்கள் வாழ்க்ைகைய அவர்களது ெசாந்த
முயற்ச களால் முன்ேனற்ற யவர். அவைரப்பற்ற ய
கட்டுைரயும் இடம் ெபற்றுள்ள புத்தகம்.
பாலசுப்ப ரமணியம் முத்துசாமி அவர்கள் தன்
ெசாந்த ந ர்வாக அனுபவ ெவளிச்சத்த ல் அறம்
சார்ந்த ந ர்வாகத்ைத- மக்கள் ந ர்வாக இயைல
காந்த ய

வழிப்பட்டு

தமிழர்கள்

அற தல்

ெகாணரும்

வழிய ல்

ந ற்கும்

ஆளுைமகைள

முைறக்கு

ெநருக்கமாக

ச றப்பாக

ெசயல்பட்டு

வருவது ெபருைமக்குரிய அம்சம்.

ச றக்கட்டும்

அவரது எழுத்துக்கள்.
28-10-2021
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38. யுகபாரதியின் நல்லார் ஒருவர்
உளேரல்
யுகபாரத ைய

ச னிமா

பாடலாச ரியராக

தமிழகம் அனுபவ த்து ெகாண்டாடும்.

அவரின்

இலக்க ய ேதர்ச்ச யும், இைசத்ேதடலும் அவருடன்
ெநருங்க ய

அன்றாட

ெகாண்டவர்களுக்கு
வாழ்க்ைக
என்றால்

உைரயாடல்கைளக்

புரிந்ததாக

வசத க்கான
அவரின்

இருக்கும்.

வாகனம்

ச னிமா

எழுத்துக்கள்-

கருத்து

ெதற ப்புகள் அவரின் ஆன்ம வசத க்கான ெபரும்
ப ரயத்தனங்கள்.
அவரின்
நான்
நான்

மனப்பத்தாயத்ைத

அற ந்தவனாக
க றுக்கும்
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பார்த்து

என்னிடம்

ேபசுவைத

அன்புபாரட்டத்துவங்க னார்.

பாராட்டி

ெசால்லத்துவங்க னார்.

நாேனா 65ைய கடந்து ேபாய்க்ெகாண்டிருப்பவன்.
யுகபாரத

இப்ேபாதுதான் 40ையக் கடந்துள்ளார்.

வாழ்க்ைகய ன்

உயர்படிகைள

ெமதுவாக

ந தானமாக ஏற க்ெகாண்டிருக்க றார்.
அவர்

சந்த த்த

ஏராளம்

என

வாழ்க்ைகச்

அதற்காக

ேசாதைனகள்

அற யமுடிக றது.

எவ்வளவு

உயரம் ெசன்றாலும் தன் மக்களின் பூமிப்பந்த ல்
அவர்களுடன் ேசர்ந்த ைச ெசய்வத ல் கவனமாக
இருக்க றார் பாரத .
அரச யல் ப ன்னணி குடும்பமாக இருந்தாலும்
தமிழக

வளர்ச்ச ப்பாைதய ல்

சந்த க்க

ேநரும்

அைனத்து அரச யல் கருத்தாக்கப் புள்ளிகளுடன்
அவர் எவ்வாறு ேகாலம் உருவாக்கலாம் என்பைத
அற ந்தவராக
உைரயாட

இருப்பைத
ேநர்ந்தேபாது
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அரச யல்

ெவளிய ல்

மார்க்ச யராக,

காந்த யம்

அற ந்தவராக, அம்ேபத்கரிஸ்டாக, ெபரியாரிஸ்டாக,
தமிழ்த்ேதச யம் அற ந்தவராக அவர் அைனத்து
சட்டகத்த லும்
எந்த

இருக்க றார்.

சட்டகத்த லும்

ஆனால்

தன்ைன

முற்ற லுமாக

ெபாத த்துக்ெகாண்டும் இல்ைல.
தமிழகம்

யுகபாரத ைய

கவ ஞராக

ஆரத்தழுவ க்ெகாண்டதுேபால எழுத்தாளராகவும்
அவைர

அத கம்

எடுத்துக்ெகாண்டு

ெசல்லேவண்டிய அவச யத்ைத அவரின் ‘நல்லார்
ஒருவர்’ ெதாகுப்பு எனக்கு ெசால்லியது. அவரின்
நம்ப க்ைக ெபாய்க்காமல் அவரின் எழுத்துக்கள்
வாழ்வாங்கு வாழட்டும்.
மீட்பவர்களுக்கு
ெவவ்ேவறல்ல

என

குற த்து யுகபாரத
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15

நல்

ெவய லும்
ஆளுைமகள்

இத்ெதாகுப்ப ல் கட்டுைரகள்
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தந்துள்ளார்.
ேதாழர்

நல்லகண்ணு

ேதாழைமய ன்

யுகபாரத க்கு

தூயெசால்லாகப்பட்டுள்ளார்.

அவருடன் இைளஞனாக அருகமர்ந்து நடத்த ய பல
ஆண்டுகளின் பரிச்சயெமாழிைய இக்கட்டுைரய ல்
நாம் வாச க்கலாம். இப்படித்தான் இடதுசாரிகளின்
குணேமம்பாட்ைட யுகபாரத தருக றார் .
”

எைதயும்

ெகாள்ைக

அடிப்பைடய ல்

அணுக ப்பார்ப்பவர்கள்.

தனிநபர்

சாகசங்கைளேயா தற்குற த்தன வாக்குறுத கைள
வழங்க ேயா
அவர்கள்
மத்த ய ல்

தங்கைள

உயர்த்த க்ெகாள்ள

உத்ேதச ப்பத ல்ைல.
ெசல்வாக்ைகப்ெபற

ப ம்பங்கைளக்

காட்டேவா

எண்ணுவத ல்ைல”
தள்ளிப்ேபாகலாம்
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மக்கள்
கற்பைனப்

கட்டியைமக்கேவா

அவர்களுக்கு

அத காரம்

பதவ க்கு

லாயக்கற்றவர்கள்
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என

வ மர்ச க்கப்படலாம்

வாழ்வ ன்

ஆனாலும்

இலட்சணங்கள்

இலட்ச ய

ெபற்றவர்கள்

இடதுசாரிகள்- அதன் ஒற்ைற உதாரணம் ேதாழர்
நல்லகண்ணு

என்க ற

எழுத்ேதாவ யத்ைத

யுகபாரத தருக றார்.
கட்டுைர
உைரயாடல்,

ெநடுக

அவர்களின்

வ மர்சனத்ைத

பழக்கம்-

ந யாயமற்றதாக

வந்தேபாதும் ஆர் என் ேக எத ர்ெகாண்ட பக்குவம்,
அவரின் வ ரிந்த வாச ப்பனுவம், எளிய மக்களுடம்
ந ற்கும்

ேபாராட்ட

வாழ்க்ைக

ேபசப்படுக றது.

தனது த ருமணத்த ற்கு மட்டுேம த ருமத ரஞ்ச தம்
அம்மாளுடன் ஆர்.என்.ேக வந்த உணர்ைவ பூரித்து
யுகபாரத உள்ளம் தூயேதாழைம பாராட்டுக றது.
ெபரியாரின் ெபருந்ெதாண்டன் சுவெரழுத்து
சுப்ைபயா

பற்ற ய

ெபருமித

கட்டுைர

‘ெவளுக்கைவத்த கருப்ெபழுத்து’. அவர் வாழ்வ ன்

www.Kaniyam.com

759

FreeTamilEbooks.com

சாயைல ெதாண்டின் ேமன்ைமைய ேபசும் கைதகட்டுைர.
நாைள

தயாராய ருங்கள் காம்ேரட் நாைளேயா
மறுநாேளா

உய ர்ப்பு

புரட்ச

வந்துவ டும்

நம்ப க்ைககளால்

கவ்வாமல்

நகர்வைத

உலகம்

ெசால்லிய

என

சூன்யம்
யுகபாரத

உலக வரலாறு தங்கைள உருவாக்க யவர்கைள
உண்ைமயாக குற த்துக் ெகாள்ளாமல் ெசல்லும்
அலட்ச யத்ைதயும்

வ சனப்பட்டு

அப்படி

குற க்கப்படாமல்

உைழத்து

கூறல்கூட

இல்லாமல்

ெசால்க றார்.
ந ைனவு

ேபானவருள்

ஒருவர்

சுப்ைபயா.
தனது ஓவ ய ஆைசய லிருந்து காட்ச கைள
நகர்த்த

சுப்ைபயாவ டம்

ெசல்லப்படுக ேறாம்.
அற வாயுத
மூலம்
ஒயாமல்

ெசய்து
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அைழத்துச்

சுயமரியாைத

ெநருப்ைப

கண்பார்ைவ

நாம்

எனும்

சுவர்

எழுத்துக்கள்

மங்க ய

காலத்த லும்

பட்டேமா
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ேநாக்காது எழுத ய எழுத்துக்களுக்கு கீழ் தன்
ெபயைரக்கூட ெபாருத்த க்ெகாள்ளாத தன்ைனேய
ெபாதுச்ெசாத்தாக
சுப்ைபயா

மட்டுேம

கருத க்ெகாண்ட

யுகபாரத ய ன்

மனபீடத்த ல்

மட்டுமல்லாமல் வாச க்கும் நம்மிடத்த லும் உயேர
ந ற்பார்.
‘குழலான
தம்ப

மூங்க ல்’

ராைமயா

அற்புதமான

பற்ற ய

கைலஞர்

ெசாற்ச த்த ரம்.

இமான், யுகபாரத , தம்ப ராைமயா அைனவரும்
தங்களுக்குள்

உைறந்து

அங்கீகாரத்த ற்காக
காலமும்,

ெவளிப்படும்

ேபாராடிக்ெகாண்டிருந்த

ைமனா- கும்க

பற்ற ய கட்டுைரய து.

த றைம

த ைரப்பட அனுபவம்

இக்கட்டுைரய ன் நாயகன்

தம்ப ராைமயா அவர்கள்.
ஒரு

பைடப்பாளன்

ைவக்கத்துணியும்
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அந்தக்
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ெவற்ற ய ன்

வாசல்

ெகாள்க றது

என்க ற

அவனுக்கு
அற்புத

த றந்து

யுகபாரத ய ன்

ெதற ப்பு இக்கட்டுைரய ல் நமக்கு க ைடக்க றது.
பைடப்பாளிக்கு

மட்டுமல்ல

பண்படேவண்டுெமனில்
கூடேவண்டும்.
ேபான்ற

ஒருவர்

அத்துணிவு

அவருக்கு

மைலயாள த லகன், ெநடுமுடி

கவனப்படுத்தல்களுடன்

பார்க்கப்படேவண்டியவர்

ராைமயா

என்பைத

யுகபாரத

தன் வ ருப்பாக மட்டுேம ெசால்லாமல் அனுபவ
அலசலாகவும் முன்ைவக்க றார்..

ராைமயாவ ற்கு

பாத்த ரங்களின் ேதர்வும் அவச யம் எனச் ெசால்ல
யுகபாரத தவறவ ல்ைல.
ெபரியார்தாசன்
ெபரியாேர
மார்க்ஸ்

ேபச்சசரங்க ன்

ெபரியவர்
அம்ேபத்கர்

ப தாமகன்.

என

நப கள்

ஏற்றாலும்
என

அவரது

பயணத்த ைசகளில் ைமல்கற்கள் உண்டு. புத்தரும்
தம்மமும் எவர்தான் மறப்பர். எம் ஜி ஆர் அைழத்தும்
www.Kaniyam.com
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பணம்

ெகாடுத்தாலும்

தனக்கு

சரிய ல்ைல

என ந ைனத்தைத ெவளிப்ப்ைடயாக ேபச யவர்
ெபரியார்தாசன்

என

யுகபாரத

தருக றார்.

ஏற்றுக்ெகாண்ட ஒன்ற ற்கு வ சுவாசமாக இருப்பது
ஒருவைகெயன்றால்
இயல்புதான்

அதுவாகேவ

மாற வ டும்

ெபரியார்தாசனுைடயது

என்க ற

புரிதைல யுகபாரத தன் அனுபவ அடிப்பைடய ல்
ெவளிக்ெகாணர்க றார்.
த ராவ டச் சந்ந யாச ச ன்னக்குத்தூச குற த்த
அற்புத வ வரிப்பு.

இைளஞர்கைள ஊக்குவ த்து

உற்சாகப்படுத்தும்

அவருடனான

யுகபாரத

வழிேய

நமக்கு

அனுபவங்கள்
க ைடக்க ன்றன.

த ருவாரூராய ற்ேற.. அரச யல் களத்த ல் த ராவ ட
இயக்கப்பார்ைவைய முன்ைவத்து களமாடியவர்.
கைலஞேர ஆனாலும் அங்கு சுயமரியாைதக்கு
ஊறு

என்றால்

தள்ளிப்ேபாகத்

ெதரிந்தவர்.

ப றரிடம் பழகும் கைலைய,

வ மர்சனப்பாங்ைக
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அவரிடம் கற்கேவண்டும் என யுகபாரத

தனது

கட்டுைரய ல் உைரயாடுக றார்.
இக்கட்டுைர
படிக்க

ச று

யுகபாரத ய ன்

தூண்டுதலாக

புத்தகத்ைத

அைமயேவண்டுேம

தவ ர ஆர்வமிகுத யால் அவரின் புத்தகமாகேவ
ஆக வ டக்கூடாது
வந்துவ ட்டது.

என்க ற

எச்சரிக்ைகயுணர்வு

ெதாடர்ந்து ேபச னால் வ ரியுேம

என்க ற அச்சம்தான்.
சுந்தர

புத்தன்

எனக்கு

பத்த ரிைககைள

அனுப்ப ய ந ைனவு இருக்க றது. ேதனுகா ெபயைர
1980களில்
ெசால்வார்.

வங்க த்தைலவர்

அடிக்கடி

கும்பேகாணம் ேபாய்வந்தால் அவர்

வந்தார் என்பார்.
இருந்தும்

ரகுபத

ரகு

அவ்வளவு அருகாைமய ல்
ெசால்ல

பழக க்ெகாள்ளாமல்
அவரும் ஒருவர்..
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நான்

ேபான

ஆளுைமகளில்

யுகபாரத

ேதனுகாவுடனான
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ெநருக்கத்ைத பக ர்ந்துள்ளார். இன்னும் இவ்வாறு
தமிழன்பன், ஐங்கரதாசன், வீர சந்தானம், நாகூர்
சலீம், மக்கள் ஊழியர் முதல்வர் ஓமந்தூரார் என
பல ஆளுைமகைள யுகபாரத வ வரித்துள்ளார்.
எந்த

ஒருெசயலும்

அடிப்பைடகைளயும்

நமக்குச்

சல

அனுபவங்கைளயும்

தருக ன்றன. அவற்ைற அடுத்தவர்க்கு கடத்துவேத
இலக்க யத்த ன் அறம் .

அறமும் அன்பும் நம்ைம

ஈரப்பதத்துடன் இயங்கைவக்க றது எனப் ேபசும்
யுகபாரத அப்படிப்பட்ட எழுத்துக்கைளேய நல்லார்
ஒருவர்

உளேரல்

மூலம்

நமக்கு

தந்துள்ளார்.

அவேர அந்த ஒருவர் உளேரலில் இருப்பவர்தான்.
காலத்த ன் மீட்பராக வரலாறு யுகபாரத ையயும்
வாச த்துக்ெகாள்ளும். அவைர வாச ப்ேபாம்.
22-10-2021
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39. மாநில பட்ெஜட்களும் மாடல்
கைதயாடல்களும்
இந்த ய
மாடல்-

மாந லங்கள்

மாத ரிதான்

ஆக

பல
உயர்ந்தது

தங்கள்
என்க ற

உைரயாடல்கைள ெபருக்க வருக ன்றன.

அது

இந்த யா முழுைமக்குமான ஒற்ைற மாடல் என்க ற
கைதயாடைலயும்

முன்ைவத்து

வருக ன்றன.

குஜராத் மாடலா- ேகரளா மாடலா வ வாதம் முன்பு
நடந்தது. தற்ேபாது த ராவ ட மாடல் சற்று உரக்கப்
ேபசப்படுக றது.

இைதத்தவ ர முன்ேபய ருந்த

சத்தமில்லாத ஒரிஸ்ஸா மாடலுடன் சற்று சப்தம்
கூடிய மமதா மாடல்,

ெடல்லிய ன் ெகஜ்ரிவால்

மாடல்களும் ஆங்காங்ேக ேபசப்படுக ன்றன.
இந்த

மாடல்கள்
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என்ன Highlights என்க ற ஆய்வும் ஆங்காங்ேக
நடக்காமல் இல்ைல.

அந்ததந்த மாந லங்களில்

ஆளும் கட்ச கள் வரலாறு காணா வளர்ச்ச க்கான
சமூக நீத க்கான வறுைமைய ஒழிக்கும் ஒப்ப லா
பட்ெஜட் என புகழ்ந்து ெகாள்வர். அணி கட்ச களும்
ஆமாம் என்பர்.

எத ர்கட்ச கள் உப்புசப்ப ல்லா

பட்ெஜட்- ஏைழகளுக்கு மத்த யதர வர்க்கத்த ற்கு
ஏதுமில்ைல என்பர். இைவ standard discourses.
சரி23க்கு

இனி
ேபாட்ட

இந்த

மாடல்களில்

பட்ெஜட்டின்

இங்கு ஒப்பீட்டு காட்டலாம்.

சல

சல

2022-

அம்சங்கைள

தனிமாடல் என

ஏதாவது ெதரிக றதா என அைத உன்னிப்பாக
உற்றுேநாக்குேவார் பார்த்துவ டுவர்.
இங்கு

ஒப்பீட்டிற்கு

தமிழ்நாடு,
ெடல்லி

குஜராத்,

மகாராஷ்ட்ரா,

ேபான்ற
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எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டுள்ளன.
மாந லத்த ன்
ஆேராக்க யம்,

ெமாத்த
ஊரக

ெசலவ ல்
வளர்ச்ச ,

கல்வ ,
சாைல-

பாலங்கள், வ வசாயம், ேபாலீஸ்துைற என்ற ஆறு
துைறகளுக்கு இந்த மாந லங்கள் எவ்வளவு சதம்
ஒதுக்க யுள்ளன எனப் பார்க்கலாம்.
குஜராத் இைத முைறேய 14.1 சதம், 5.6 %, 3.3%
,4.3%,4.1 %, 3.1 % என ஒதுக்க யுள்ளைத காணலாம்.
ேகரளா 14.8 %, 5.8%, 4%, , 4.5%, 2.7 %
தமிழ்நாடு 13.4 %, 5.4%, 2.9%, 5.4%, 6.5%, 3%
மகாராஷ்ட்ரா 16.3%, 4.6%, 4.6%, 5.7 %, 6% , 5 %
ேம.வ 16.8%, 6.9%, 8.8%, 2.1, 4.9% , 4 %
ெடல்லி 23.5 %, 14.8%, ஊரக ெதரியவ ல்ைல , 3.8
%, காட்டவ ல்ைல, ேபாலீஸ் இல்ைல
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கல்வ க்கு ெகஜ்ரிவால் மாடல் ெடல்லிதான் ஆக
உயர்ந்த 23.5 % ஒதுக்கீட்ைட தருக றது.

இந்த 6

மாந லங்களில் தமிழ்நாடு த ராவ ட மாடல் குைறந்த
அளவ ல் 13.4 % தருக றது.
ெஹல்த் என்பத ல் ெடல்லிதான் ஆக உயர்ந்த
14.8 சதம் தருக றது.

மகாராஷ்ட்ரா குைறந்த 4.6

சதம் தருக றது.
ஊரக வளர்ச்ச க்கு ேம.வ 8.8 சதம் ஒதுக்க னால்
தமிழ்நாடு 2.9 சதம்தான் ஒதுக்க யுள்ளது.
சாைல பாலம் என்பத ல் மகாராஷ்ட்ரா 5.7 %
ஒதுக்க னால், ேம.வ 2.1 சதம் ஒதுக்க யுள்ளது.
வ வசாயம் தமிழ்நாடு 6.5 சதம் ஒதுக்க னால்
குஜராத் 4.1 சதம் ஒதுக்க யுள்ளது.
ேபாலீஸ் மகாராஷ்ட்ரா 5 சதம் என்றால் ேகரளா
2.7 சதம் ஒதுக்க யுள்ளது.
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அடுத்து

வ வாதங்களில்

வரக்கூடிய

ஒன்று

மாந ல ெமாத்த உற்பத்த GSDP க்கு வ வசாயம்,
உற்பத்த துைற, ேசைவத்துைற ( Agri, manufacturing,
service industries) தரக்கூடிய சதவீத பங்கு.

இைத

நாங்கள் மிகவும் balance ஆக ைவத்துள்ளதாக
உரிைம பாராட்டுவர்.

அந்த பங்ைக இந்த 6

மாந லங்களுக்கும் பார்க்கலாம்.
குஜராத் முைறேய இந்த மூன்று துைறகளின்
பங்காக 20 %, 43%, 37 % எனக் காட்டுக றது.
ேகரளா 12%, 23%, 66%
தமிழ்நாடு 13%, 33%, 54%
மகாராஷ்ட்ரா 16%, 24%, 60 %
ேம.வ 23%, 20%, 57%
ெடல்லி 2%, 14 %, 84 % காட்டுக றது.
வ வசாய
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முதலிடத்த லும் ெடல்லி மிகக்கைடக்ேகாடிய லும்
இருக்க ன்றன.
உற்பத்த

தமிழ்நாடு,ேகரளாவ ல்

கூட

13சதம், 12 சதம் என்ேற இருப்பைதக்

காண்க ேறாம்.
Manufacturing
மிக

அத கம்

மூலம்

குஜராத்

ெபற்றுள்ளைதக்

மகாராஷ்ட்ரா

கூட

இப்ேபாதும்
காண்க ேறாம்.

அதற்கு

இைணயாக

முடியவ ல்ைல. குஜராத்த ற்கு அடுத்து தமிழ்நாடு
தன் பங்க ற்கு அத கம் ெபறுவைதக் காண்க ேறாம்.
ேசைவத்துைற உற்பத்த ய ல் ெடல்லி 84 சத
பங்ைக ெபற்றால் குஜராத் மிகக்குைறவான தன்
உற்பத்த யாக 37 சதம் ெபறுவைதக் காண்க ேறாம்.
இந்த

மூன்று

துைறகளில்

வ வசாயம்

மற்றும் ெதாழில் உற்பத்த ய ல் மிக அத கமான
பங்களிப்ைப

குஜராத்

ெபறுக றது.

மிகக் குைறவாக ெபருக றது.
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anceயை ேம.வ,
காணலாம்.

அடுத்து தமிழ்நாடு தருவைதக்

இத ல் உற்பத்த

ப ன்தங்க ய ருந்தால்,

துைறய ல் ேம.வ

வ வசாய

பங்களிப்ப ல்

தமிழ்நாடு ப ன்தங்க யுள்ளைதக் காணலாம்.
அடுத்து

இந்த

மாந லங்கள்

வருவாய்

காரணிகளாக மாந ல ஜி எஸ் டி, ந ல வருவாய்,
வாகன வரி, எக்ைசஸ், ஸ்டாம்ப்- ரிஜிஸ்ட்ேரஷன்,
வ ற்பைன

வரி

வாட்

ேபான்ற

ச லவற்ைற

காட்டுக ன்றனர்.
மகாராஷ்ட்ராவ ல் இைவ முைறேய 1,07, 146
ேகாடி, 4000ேகாடி, 9500 ேகாடி, 19225 ேகாடி, 30000
ேகாடி, 40000 ேகாடியாக காட்டப்படுக ன்றன.
குஜராத்த ல் 52692 ேகாடி, 2470 ேகாடி, 4712
ேகாடி, 149 ேகாடி, 12895 ேகாடி, 31412 ேகாடியாகவும்
தமிழ்நாட்டில்
6898 ேகாடி,

46196

8134 ேகாடி,
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ேகாடியாகவும்
ேகரளாவ ல் 32388 ேகாடி, 376 ேகாடி, 3968 ேகாடி,
2801 ேகாடி , 4306 ேகாடி, 23263 ேகாடியாகவும்
ேம.வங்கத்த ல் 33153 ேகாடி, 3139 ேகாடி, 2826
ேகாடி, 16500 ேகாடி ,6872 ேகாடி ,7538 ேகாடி
ெடல்லிய ல் 26000 ேகாடி, 3 ேகாடி , 2000ேகாடி,
9500ேகாடி,

4997

ேகாடி,

5200

ேகாடி

என

காட்டப்பட்டுள்ளன.
நல

வருவாய்

குைறவான

மாந லங்களாக

ெடல்லி, தமிழ்நாடு, ேகரளா இருக்க ன்றன.
மகாராஷ்ட்ரா ஜி எஸ் டி எவரும் ெநருங்க முடியா
உயரத்த ல் இருப்பைதக் காணலாம்.
வ ற்பைனவரி வாட் அத கமுள்ள மாந லமாக
தமிழ்நாடு இருக்க றது.

மகாராஷ்ட்ரா கூட 40

ஆய ரம் ேகாடிதான்.

ெடல்லி, ேம.வ குைறவாக

www.Kaniyam.com

773

FreeTamilEbooks.com

இருப்பைதக் காணலாம்.
எக்ைசஸ் வரி மிகக்குைறவாக உள்ள மாந லம்
குஜராத்.

இது மிக அத கமாக ேம.வங்கத்த ல்

இருக்க றது. ேம.வ, ெடல்லி, தமிழ்நாடு என இந்த
வரிைச இறங்குக றது.
வ ரிைவ அஞ்ச இன்னும் ஒேர ஒரு காரணிைய
மட்டும் எடுத்துக்ெகாள்ளலாம். அது committed expenditure on Receipts இத ல் ஊத யம் , ெபன்ஷன்,
ெசலுத்த

ேவண்டிய

வட்டி

என்ற

மூன்ைறயும்

எடுத்துக்ெகாள்க றார்கள்.
குஜராத்த ல் 21 %, 10%, 10% என்று இைவ
முைறேய ெசலவ ல் அைமக ன்றன.
தமிழ்நாட்டில் 31%, 17 %, 20 %
ேகரளாவ ல் 31.3 %, 20%, 19.4%
மகாராஷ்ட்ரா 33%, 11%, 12%
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ேம.வ 31%, 12%, 20%
இத ல் ேகரளா தமிழ்நாடு மிக அத க ெசலவ ல்
இருப்பைதக் காணலாம்.
ெபன்ஷன்

ெசலவு

குஜராத், மகாராஷ்ட்ரா

சதம்,

வட்டி

ெசலவு

சதம்

குைறவாக இருப்பைதக் காணலாம்.
மாடல்கள் என யார்யார் எவ்வளவு உரிைம
பாராட்டிக்ெகாண்டாலும் சட்டிய ல் இருப்பதுதான்
அகப்ைபய ல்..சட்டிக்கு

வருவது

எங்க ருந்து

என்பதும் அகப்ைபய லிருந்து ேபாவது எங்ெகங்கு
என்பைதயும்

பட்ெஜட்

ேபசுவெதல்லாம்

காட்டிவ டுக ன்றன.

எல்லாம்

எகனாமிக்ஸ்

ஆக வ டுவத ல்ைல.
7-11-2021
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40. மாநில கட்சிகள் பற்றி சிபிஎம்
(2002- 2022 ஆண்டுகளின் கட்ச

காங்க ரஸ்

அரச யல் தீர்மானங்கைள முன்ைவத்து)
CPM கட்ச

தனது கட்ச

காங்க ரைச அதன்

அைமப்பு வ த களின்படி மூன்று ஆண்டுகளுக்கு
ஒருமுைற நடத்த வரக்கூடிய கட்ச .
இயக்கங்களில்

ெபரிய

இடதுசாரி

கட்ச யாகவும்

உள்ளது.

மூன்று மாந லங்களில் பல ஆண்டுகள் ஆண்ட
கட்ச .

எனேவ இந்த யாவ ல் ஆட்ச

ெசய்வது

என்றால் எப்படி- எவ்வளவு ச க்கல்கள் என்பைத
ந ச்சயமாக

அற ந்த

கட்ச யாக

இருக்கும்/

இருக்கேவண்டும்.
அக்கட்ச

21 ஆம் நூற்றாண்டின் இந்த 22

ஆண்டுகளில்
2022ல்

தனது
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முடித்துள்ளது.
காங்க ரஸ்
இந்த

17,18,19,20,21,22,23
அக ல

22

ஒவ்ெவாரு

இந்த ய

7

மாநாடுகைள

ஆண்டுகளில்

நடத்த யுள்ளது.

காங்க ரச லும்

ெசயல்படப்ேபாக ற

என

அடுத்து

மூன்று

தான்

ஆண்டுகளுக்கான

த ைசவழிையக் காட்டிட அரச யல் தீர்மானத்ைத
ந ைறேவற்ற க்ெகாள்க றது.
கடந்த

மூன்று

ரிவ்யூ

ெசய்வது,

அைதத்தவ ர

ஆண்டுகளில்
ஸ்தாபன

ெசயல்பட்டைத
ந ைலைமகைள

சீர்தூக்க பார்க்கும் தீர்மானங்கைளயும் அக்கட்ச
வடித்ெதடுக்க றது.

ச ப அய் கட்ச ய லும் இந்த

நைடமுைறதான் ெதாடர்ந்து ப ன்பற்றப்படுக றது.
1964ல் ச ப எம் துவக்கப்பட்டைத அற ேவாம்.
ச ப எம் வடித்ெதடுத்த இந்த 7 மாநாடுகளின்
அரச யல்
ஒருவர்

தீர்மானத்ைத

மட்டும்

பார்க்கேவண்டுெமனில்

பக்கங்கைள

அவர்
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சர்வேதச அரச யல் ந ைலைமகள்- ஏகாத பத்த ய
அெமரிக்கா உள்ளிட்ட முதலாளித்துவ நாடுகள்,
ேசாசலிச சீனா, வ யத்நாம், க யூபா, வடெகாரியா
குற த்து,

ேமற்காச யா,

ெதற்காச ய

நாடுகள்

குற த்தைவ இத ல் இடம்ெபறுக ன்றன. ஒவ்ெவாரு
அற க்ைகய லும் ப ரத ய ல் சுமார் 40 சத பகுத
சர்வேதச அரச யலுக்காக ஒதுக்கப்படுக றது.
மத்த ய ல்
வரும்ேபாது
சர்வேதச

ஆட்ச க்கு
இந்த

இடதுசாரிகள்

அரச யல்

ந லைமகள்

தீர்மானங்களில்

ேபசப்படுவது

ேபான்று

அரசாங்கமாக நடந்துெகாள்ள முடியுமா என்பது
பத ல்

காணேவண்டிய

ஒன்றாக

இருக்க றது.

நாடுகளுக்கான டிப்ளமச - ஐ எஃப் எஸ் அத காரிகள்
அற வுைரகள் ேபான்ற பல அம்சங்கள் கட்ச ய ன்
wisdom தாண்டிய அம்சங்களாக ந ற்கும் என்பைத
புரிந்துெகாண்டு

பார்த்தால்

ேமற்கூற ய

ேகள்வ ய ன் முக்க யத்துவம் ெதரியவரலாம்.
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அடுத்து

ேதச ய

மத ப்பீட்டில்

அரச யல்,

ப ரச்ைனகள்
பற்ற ய

ந ைலைமகள்
ெபாருளாதார,

அலசப்படுக ன்றன.

மத ப்பீடுகள்

ப ேஜப

காங்க ரஸ்

ந லப ரபுத்துவ

பற்ற ய
சமூக
கட்ச கள்

ெசய்யப்படுக ன்றன.
இரண்டுேம

கட்ச கள்-

பூர்ஷ்வா-

ெபருமுதலாளிகளின்

தைலைமய லான வர்க்க நலன்கைள ெகாண்டைவ
என்ற

வைரயைறய ருந்தாலும்,

ப ேஜப ய ன்

ஆபத்ைத அது வழக்கமான பூர்ஷ்வா கட்ச அல்லபாச ச சக்த களால் வழிகாட்டப்படும் கட்ச என்ற
வைரயைறயும்

கூடுதலாக

ெசய்யப்பட்டிருக்கும்.

இைவெயல்லாம் வ ரிவாக இந்த 7 காங்க ரச ன்
ஒவ்ெவாரு

அற க்ைகய லும்

ேபசப்பட்டிருக்கும்.

ப ரத ய ல் ேதச அரச யல் பகுத சுமார் 50 சதத்ைத
எடுத்துக்ெகாள்ளும்.
ப ரத ய ன்

மீத யுள்ள

10

சதம்

இடதுசாரி

ஒற்றுைம, இடதுசாரி ஜனநாயக முன்னணி- அதன்
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ேவைலத்த ட்டம், ச ப எம் தன் ெசாந்த கட்ச பலத்ைத
வலுப்படுத்த க்ெகாள்ள

ெசய்யேவண்டியெதன்ன

என்பது ேபசப்பட்டிருக்கும்.
இந்த

20

ஆண்டுகளில்

அற க்ைககளில்

ெபாதுவாக

ெபற்ற ருக்கும்.
மாநாட்டின்

pattern

மாறாமல்

இடம்

ஒவ்ெவாரு

300

காட்டுவது

இந்த

பக்க

ஆய்வு

தைலப்ப லும்

அற க்ைகைய

ஒப்ப ட்டு

மாணவரின்

என்றாலும்

எனது

அம்சங்கைள

எடுத்துக்ெகாள்ள

7

பணிதான்

பார்ைவய ல்

மூன்று

முயற்ச த்ேதன்.

அைவ ச ப எம் ஒரு ேதச ய/ சர்வேதச ய கட்ச
என்ற

வைகய ல்

மத ப்ப ட்டுள்ளது.
அத ல்

இந்த

எப்படி

மாந ல

கட்ச கைள

7 அற க்ைககளிலும் ஏதாவது
20

ஆண்டுகளில்

மாறுதைல

ெசய்துெகாண்டுள்ளதா எனப் பார்ப்பது.
அடுத்து

இடதுசாரி
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ேவைலத்த ட்டத்ைத
இைடெவளிய ல்

இந்த

20

ஆண்டு

அற க்ைகேதாறும்

ஒேர

மாத ரிேய ைவத்துள்ளதா- ஏதாவது மாற்றத்துடன்
ைவக்க றதா.

அதைனயடுத்து கட்ச

தன்ைன

பலப்படுத்த க்ெகாள்ள இந்த 7அற க்ைககளில் 20
ஆண்டுகளில் என்னெவல்லாம் ெசய்யேவண்டும்
என

ெசால்லிக்ெகாண்டது.

அம்சங்கேள

வ ரிந்து

மாந லகட்ச கள்
என்ன

என்பைத

இந்த

மூன்று

ேபாவதால்

முதலில்

குற த்து

ச ப எம்

பார்ைவ

மட்டும்

அவர்கள்

அரச யல்

தீர்மானங்களிலிருந்து இக்கட்டுைர ேபசுக றது.
II
17வது

காங்க ரச ல்

முக்க யத்துவம்
ேபச யது.
என்ற
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முக்க யத்துவம் வந்துள்ளது.
சல

‘ரீஜினல்

பூர்ஷ்வா-

ப ரத ந த களாக
கட்ச கேளா
ஆக

இந்த கட்ச களில்
ந லப்ப ரபுக்களின்’

ெசயல்படுக ன்றன.

ேவறு

வைகப்பட்டு

based

சாத

ெசயல்படுக ன்றன.

caste

முதலாளித்துவ

வளர்ச்ச ய ல் இந்த கட்ச கள் வட்டார பூர்ஷ்வாந லப ரபுக்களின்
தங்கள்

நலன்கைள

பார்ைவைய

தாராளமய

ப ரத பலித்தாலும்

மாற்ற க்ெகாண்டுள்ளன.

ெகாள்ைகய ல்

தாங்கள்

வளர

வாய்ய்புள்ளதாக கருதுக ன்றன.
தங்களது குறுக ய மாந ல நலன்களுக்காக
அடிக்கடி

அரச யல்

மாற்ற க்ெகாள்க ன்றன.

ந ைலப்பாட்ைட
வகுப்புவாதம் எத ர்த்த

ேபாராட்டத்த ல்

அைவகளுக்கு

இருக்க றது.

தங்கள்

கருத்த ல்ெகாண்டு

inconsistency

ெசாந்த

ேதச ய

நலைனக்

அரச யலிலும்

ெபருவ ருப்பத்ைதக் காட்டுக ன்றன. ச ல கட்ச கள்
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ப ேஜப யுடன்

ேசர்ந்தும்

சந்தர்ப்பவாதத்ைதக்

காட்டியுள்ளனர்.
மக்கள்
எத ர்ப்ப லும்

ப ரச்ைனகளிலும்
ந ற்கும்

வகுப்புவாத

கட்ச களுடன்

ச ப எம்

ஒன்றுபட்ட ேபாராட்டங்கைளக் கட்டும்.

ேதர்தல்

உடன்பாடுகைள

ெசய்யும்.

ேசர்பவர்கைள எத ர்க்கும்.

ப ேஜப யுடன்
ரீஜினல் இனவாதம்

/ குறுக ய இனேவற எத ர்த்து ( reginal Chauvinism)
ேபாராடும்.
இந்த பூர்ஷ்வா கட்ச களுடன் நாம் ெகாள்ளும்
கூட்டு

அதன்

ெசல்வாக்கு

மக்களிடம்

நம்ைம

அைழத்துச் ெசல்ல உதவும். இந்த ேதர்தல் கூட்டு
என்பது நீண்டகால அணிேசர்க்ைகேயா அல்லது
அய்க்க ய முன்னணிேயா அல்ல (not meant for prolonged alliances or UF). இந்த பூர்ஷ்வா கட்ச ய ன்
வாலாக இருக்கக்கூடாது. கட்ச ய ன் தனித்தன்ைம
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மங்க வ டாமல் பார்த்துக்ெகாள்ளேவண்டும்.
17வது காங்க ரஸ் வைரயைற அடிப்பைடயான
அம்சங்கைளக்
ெதாடர்ந்த

ெகாண்டிருப்பைதக்

காங்க ரச ல்

ச ற்ச ல

காணலாம்.
அம்சங்கள்

கூடுதலாக இருப்பைதயும் காணலாம்.
18வது

காங்க ரச ல்

தாராளமய

ெகாள்ைககளில் ேதச ய பூர்ஷ்வா கட்ச களுடன்
இவர்களுக்கு எந்த முரணும் இல்ைல என்பைத
ச ப எம் ெசால்லியது.
ந லப ரபுத்துவ
மாந ல

ஊசலாட்டத்த ல்

நலன்கள்

ஊசலாட்டத்ைத

இந்த கட்ச கள் பூர்ஷ்வாஎன்ற

இருப்பைவ.

ெபயரில்

அனுசரிக்க ன்றன.

இந்த
த முக

ேபான்ற மாந ல கட்ச கள் ெசக்யூலர் சக்த களுடன்
ந ற்பது ப ேஜப அணிைய பலவீனப்படுத்துக றது
என்ற ஏற்ைபயும் ச ப எம் தந்தது.

தாராளமய

ெகாள்ைககள், வர்க்க ஊசலாட்டம், த முக ேபான்ற
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ச ல கட்ச கள் ப ேஜப ைய பலவீனப்படுத்த உதவ ன
என்ற

ஏற்பு

காங்க ரஸ்

இக்காங்க ரச ல்

உடன்

இக்கட்ச கள்

ெசய்யப்பட்டன.
கூட்டு

என்பது

பற்ற தனியாக ேபசப்படவ ல்ைல.
19வது

காங்க ரஸ்

2008

ப ேஜப யுடன்

அணிேசரும் எந்த மாந ல கட்ச யுடனும் உறவ ல்ைல.
ப ேஜப ைய எத ர்க்கும் கட்ச களுடன் ஒன்றுபட்ட
நடவடிக்ைககளில் இறங்கும் என்பைத அழுத்தமாக
ெதரிவ த்தது.
20வது

கட்ச

காங்க ரச ல்

2012

தனி

ெதலங்கானா

ேகாரிக்ைகைய

ச ப எம்

ஏற்கவ ல்ைல.

ெமாழிவாரியாக

ப ரிக்கப்பட்ட

மாந லங்கைள ப ரிப்பது என்பைத ஏற்கமுடியாது
என்ற

ந ைலப்பாட்ைட

எடுத்துள்ளது.
உருவாக்கத்த ல்
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இக்காங்க ரஸ்

தீர்மானத்த ல்

ச ப எம்

பத வு

ெசய்தது. ெமாழிவாரி மாந லங்கள் உருவாக்கேம
பல

ேபாராட்டங்களுக்கு

ப ன்னர்

நடந்தைவ.

எனேவ அைத ப ரிப்பது ேதைவயற்றது என்பது
ச ப எம் ந ைலப்பாடு.
ச று

மாந லங்கள்

ெபாருளாதாரரீத யாக

ந ைலக்க முடியாதைவ.

ஃெபடரல் தன்ைமைய

ச று மாந லங்கள் உருவாக்கம் என்பது நீர்த்து
ேபாகச் ெசய்து மத்த ய அரைச நம்ப
பகுத களாக்க வ டும்..

எங்காவது

ந ற்கும்

தன்னாட்ச

ேதைவ என்றால் அதற்கு புரவ ஷன் இருந்தால்
ேபாதும் எனத் தீர்மானம் ேபச யது.
இந்த

காங்க ரச ல்

அணிேசர்க்ைக

என்ற

வைகய ல் மாந ல கட்ச களின் சந்தர்ப்பவாதமும்
ெசால்லப்படுக றது. மாந ல கட்ச கள் காங்க ரைச
அல்லது ப ேஜப ைய சார்ந்து என்க ற சந்தர்ப்பாத
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ந ைலப்பாட்ைட எடுக்க ன்றன. அவர்களின் நவீன
தாராளமயக்

ெகாள்ைககைளேய

ஆட்ச ய ல்

இருக்கும்ேபாது அனுசரிக்க ன்றன.

மத்த ய ல்

கூட்டணி

ஆட்ச

அரசாங்கத்த ல்

மூலம்

மத்த ய

காங்க ரசுடேனா

ப ேஜப யுடேனா
தங்கள்

என்பதன்

அல்லது

பங்ேகற்க ன்றன.

ஆட்ச ைய

உருவாக்க

மத்த ய ல்
காங்க ரசும்,

ப ேஜப யும் மாந ல கட்ச கைள நம்ப இருக்க ன்றன.
ஆளும் வர்க்கங்கள் இந்த இரு கட்ச முைறைய
அவர்கள்
தங்கள்

வ ைழக ன்றனர்.
ெபரு

இதன்

முதலாளித்துவ

காத்துக்ெகாள்ள

முடியும்

என

வர்க்க

மூலம்
நலைன

கருதுக ன்றனர்.

இந்த இரு ேசர்மானங்கள் என்பைத நாம் தடுக்க
ேவண்டும்.

காங்க ரசுடனும்,

பாஜக

வுடனும்

இல்லாத மாந ல கட்ச களுடன் நல்லுறைவ நாம்
வளர்க்கேவண்டும். ேதச இைறயாண்ைம, மத்த யமாந ல உறவுகள், மக்கள் ப ரச்ைனகள் வழியான
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இைணந்த ேபாராட்டங்களில் இந்த ஒத்துைழப்பு
சாத்த யமாகும்.
2015ன்

21வது

காங்க ரஸ்

கடந்த

15

ஆண்டுகளில் ரீஜினல் கட்ச களால் ஏற்பட்டுள்ள
மாற்றங்கைள

கட்ச

குற த்துக்ெகாள்க றது

எனப்ேபச வ ட்டு அந்த வட்டார பூர்ஷ்வாக்களின்
நலன்கைளேய
என்பைத

அைவ

த ரும்ப

ப ரத பலிக்க ன்றன
மத ப்ப ட்டுக்ெகாண்டது.

தாராளமய ெபாருளாதார ெகாள்ைககளில் இைதக்
காணலாம் என ஆதாரமாக்க யது.

தமிழ்நாட்டில்

அத முக, த முக ஆக ய கட்ச களின் உயர் தைலைம
ஊழல் வழக்குகளால் பீடிக்கப்பட்டுள்ளன என்க ற
பத ைவயும் ெசய்தது.
மாந ல கட்ச கள் ஆட்ச ய ல் மக்கள் வ ேராத
ெதாழிலாளர்

வ ேராத

எத ர்த்து ேபாராடேவண்டும்.
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ெபரும்பான்ைம பலம் ெகாண்ட மாந ல கட்ச ய ன்
பூர்ஷ்வா

ச த்தாந்தத்ைத

ப ரச்சாரம்

ெசய்யேவண்டும்.

அக்கட்ச ய ன்
நாம்

எத ர்த்து

ெசல்வாக்க ல்

ெவன்ெறடுக்க

முடியும்

அரச யல்

அப்ேபாதுதான்
உள்ள

மக்கைள

என

தன்

கட்ச

உறுப்ப னர்களுக்கு அற வுறுத்தைல தந்தது.
இந்த

காங்க ரச ல்

‘முஸ்லீம்

குற த்தும் தீர்மானம் ேபசுக றது.

கம்யூனிட்டி’
அவர்களின்

ச ல இயக்கங்கள் ேபசும் தீவ ர வாயடிப்புகளால்
இைளஞர்கள்
பகுத ய ல்

ஈர்க்கப்படுக ன்றனர்.

தீவ ரவாத

பாபுலர்

ெதற்கு
ஃப்ரண்ட்டின்

எஸ்டிப அய் வ ரிவாக்க க்ெகாள்ள முயற்ச க்க றது.
ெசக்யூலர்

பூர்ஷ்வா

கட்ச ய னர்

மீதான

அத ருப்த ைய இவர்கள் பயன்படுத்துக ன்றனர்.
நவீன தாராளமய ெகாள்ைககளுக்கு எத ரான
ேபாராட்டம்

என்பது
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ரீஜினல் கட்ச கைள எத ர்த்தும் தான்.
ஜனநாயக

ேமைடக்கு

இடதுசாரி

உைழக்கும்

மக்கைள

த ரட்டும் ேபாராட்டத்த ல் பூர்ஷ்வா ந லப்ப ரபுத்துவ
ெகாள்ைககைள

ெகாண்ட

ரீஜினல்

கட்ச க்கு

எத ரான அரச யல் எத ர்ப்பும் இருக்க றது என்ற
புரிதைல தீர்மானம் தந்தது.
2018ல்
21ஆவது

நடந்த

22வது

காங்க ரச ல்

வலியுறுத்துக றது.
மாந லத்த ற்கும்
கட்ச களின்

ெசான்னைத
கூடுதலாக

உரிய

மீண்டும்
ஒவ்ெவாரு

தன்ைமய ல்

அரச யைல

காணேவண்டும்.

காங்க ரஸ்

பங்கு

மாந ல

பாத்த ரத்ைதக்

இடதுசாரி

ஜனநாயக

சக்த களின் வளர்ச்ச க்கு, கட்ச ய ன் நலன்கைள
முன்ெனடுக்கும் வைகய ல் இந்த கட்ச களின்பாற்
அணுகுமுைற இருக்கேவண்டும்.. எனினும் ேதச ய
அளவ ல் இந்த மாந ல கட்ச களுடன் கூட்டணி
என்பதற்கு வாய்ப்புகள் இல்ைல.
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23வது காங்க ரஸ் 2022ல் ரீஜினல் கட்ச களின்
வர்க்க

குணம்,

தாராள

ெசால்லப்பட்டாலும்,

ெபாருளாதாரவாதம்

ஃெபடரலிசம்

என்ற

அம்சத்த ல் பல கட்ச கள் ப ேஜப யுடன் ேமாதைல
ெகாண்டுள்ளன என்பது சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.
சல

கட்ச கள்

ப ேஜப ய ன்

மிரட்டல்களுக்கு

அஞ்ச நாடாளுமன்றத்த ல் ப ேஜப க்கு ஆதரவாக
ந ற்க ன்றன.
மத்த ய ல் ஆளும் ப ேஜப
வ ேராத,
இந்த

எத ர்த்து மக்கள்

ெசக்யூலரச த்த ற்கான
கட்ச களுடன்

ேதடுக றது.
எடுக்கும்

ச ப எம்

ேபாராட்டத்த ல்
ஒத்துைழப்ைப

அந்த மாந லங்களில் அக்கட்ச கள்
அரச யல்

அக்கட்ச களுடன்

ந ைலப்பாட்ைட
அணுகுமுைறைய

ைவத்து
கட்ச

ேமற்ெகாள்ளேவண்டும்.
மாந ல

கட்ச கள்
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அவர்களது

ெகாள்ைககைள

எத ர்த்து

கட்ச

ேபாராடும் என்றாலும் இந்த மாந ல கட்ச கைள
ப ேஜப க்கு ந கராக ைவத்து பார்க்கக்கூடாது என்ற
எச்சரிக்ைக உணர்ைவயும் தீர்மானம் தந்தது.
இந்த காங்க ரச லும் முஸ்லீம் கட்ச கள் பற்ற ய
குற ப்பு இருக்க றது. ஜமாத் இ இஸ்லாமி, பாப்புலர்
ஃப்ரண்ட்

ேபான்ற

அடிப்ப்ைடவாத

இயக்கங்கள் உள்ளன.

தீவ ரவாத

இந்துத்துவா சக்த களின்

வ ஷச் சூழலில் ச றுபான்ைமய னர் பாதுகாப்பு
என்ற அம்சத்ைத இவர்கள் பயன்படுத்துக ன்றனர்.
ஆனால் இவர்கள் நடவடிக்ைககள் இந்துத்துவா
சக்த களுக்ேக உதவும்.
சக்த கள்

ெசக்யூலர் ஜனநாயக

ச றுபான்ைமய னரின்

பாதுகாப்ப ல்
இஸ்லாமிய

ந ற்கேவண்டும்.
தீவ ரவாதம்

உரிைமக்கான
அதாவது

இந்துத்துவாவ ற்கு

மாற்றாக முடியாது என்ற புரிதைல இத்தீர்மானம்
ைவப்பதாக புரிந்துெகாள்ளலாம்.
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ச ப எம் பார்ைவைய சுருக்கமாக சாராம்சமாக
பட்டியலிட்டால் :
மாந ல கட்ச களும் காங்க ரஸ், ப ேஜப ேபால்
வர்க்க நலன்கைள ப ரத பலிக்கும் கட்ச கள்தான்.
அைவ வட்டார முதலாளிகளின் ந லப ரபுக்களின்
கட்ச கள்தான். நவீன தாராளமய ெகாள்ைககைள
கைடப டிப்பைவதான்.

ஆனாலும்

இவற்ைற

ப ேஜப ேபால் ந ைனத்துவ டக்கூடாது.
மற்றுெமாரு

பூர்ஷ்வா

கட்ச யல்ல.

ப ேஜப
பாச ச

சக்த களால் தைலைம தாங்கப்படுக றது.
மாந ல
காங்க ரஸ்-

கட்ச கள்

இரு

ப ேஜப கைள

ெபரிய

கட்ச களான

சார்ந்ேத

ெபாதுவாக

இருக்க ன்றன. அக்கட்ச களுக்கும் இந்த கட்ச கள்
அவச ய ேதைவயாக இருக்க ன்றன.
ப ேஜப யுடன்

ந ற்க ற

கட்ச களுடன்

எந்த

உறவும் இல்ைல.
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ப ேஜப ைய,

காங்க ரைச

எத ர்க்கும்

கட்ச களுடன்

உறைவ

வளர்த்துக்ெகாள்ளேவண்டும். அது ேபாராட்டங்கள்
வழியான உறவாக கட்டப்படேவண்டும்.
மாந ல

கட்ச களுடன்

ேதர்தல்

உறவுண்டு.

அது ச ப ம் கட்ச ய ன் நலன்களுக்கு, இடதுசாரி
ஜனநாயக

சக்த களுக்கு

இருக்கேவண்டும்.
சப

உதவுவதாக

அக்கட்ச ய ன்

எம் இருக்கக்கூடாது.

வாலாக

ெசாந்த கட்ச க்கு

ெவளிச்சமில்லாத மங்கல் வந்துவ டக்கூடாது.
மாந ல கட்ச களுடன் ந ரந்தரமான அய்க்க ய
முன்னணி என ஏதும் இல்ைல.

ேதச ய அளவ ல்

இவர்களுடன் அணி என்பது சாத்த யமில்ைல.
மாந லத்த ல்
கட்ச கள்

ஆளக்கூடிய

ெகாள்ைககள்

அவச யம்.
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காத்துக்ெகாள்ளேவண்டும்.
இத்தீர்மானங்கைளப்
ேகள்வ கைள
ேகரளாவ ல்

படித்த

எழுப்ப
ஆளும்

ப றகு

சல

ேவண்டிய ருக்க றது.

ச ப எம்

கட்ச ய ன்

வர்க்க

குணாம்சம் என்ன? காங்க ரஸ், ப ேஜப மற்றும் ப ற
மாந ல கட்ச கைள முதலாளித்துவ- ந லப ரபுத்துவ
கட்ச கள்

என

வைரயறுக்கும்ேபாது

ெபருமுதலாளிகளால்

தைலைம

,

அந்த

தாங்கப்படும்

இந்த ய அரச ன் மாந ல உறுப்பாக ெசயல்படும்
ேகரளா அரசாங்கம் சார்ந்த வர்க்க வைரயறுப்பு
என்ன? அதனால் முதலாளித்துவ- ந லப ரபுத்துவ
நலன்கைள

முற யடித்து

மாற்றான

வர்க்க

நலன்கைள ப ரத பலிக்க முடிந்துள்ளதா?
2002-2022

இந்த

20

ஆண்டுகளில்

ேதர்தல்

அணிேசர்க்ைக மூலம் dominant மாந லகட்ச ய ன்
ெசல்வாக்க ல்
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ஈர்ப்பது என்க ற வைரயைறய ல் க ைடத்துள்ள
டிவ ெடண்ட் என்ன?

அவர்களின் ‘மக்கள் த ரள்’

வந்துள்ளனரா அல்லது ‘ெசாந்த மக்கள் த ரள்’
அவர்கள் ெசல்வாக்க ல் வ ழுந்துள்ளனரா? மாந ல
கட்ச களின் ச த்தாந்த ெசல்வாக்க லிருந்து மக்கள்
த ரைள வ டுவ க்க முடிந்ததா?
இைத

படிப்பவர்கள்

வ ளக்கமும் இன்ற
,

மத ப்பீட்ைட

எந்தெவாரு

தனி

அவர்களது ந ைலப்பாட்ைட

ெபறமுடியும்.

தீர்மானங்களில்

எழுதப்பட்டது சரியா தவறா- அல்லது எழுத யது
ேபால்

நைடமுைறய ல்

நடந்துெகாள்ள
மற்றும்

ெபாது

ஆேராக்க யமான

அம்மத ப்பீடுகள்

முடிக றதா

என்பது

வ வாதத்த ற்குரிய
வ வாதச்

படிேய
உள்

ேகள்வ கள்.

சூழலில்

அைவ

நைடெபறவும் ேவண்டும்.
23-7-22
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41. ேதாழர் ஆர் பி ேமார்நிைனவு குறிப்புகள்
Memoirs of a Dalit Communist- The Many worlds
of R B More மராத்த ய லிருந்து ஆங்க லத்த ல்
ெமாழியாக்கம் ெபற்ற நூல். வந்தனா ேசாலங்கர்
ஆங்க ல வழி உைழப்ைப தந்துள்ளார்.

2020ல்

ஆங்க ல புத்தகம் வந்தது. அற்புத முன்னுைரைய
அனுபமா ராவ் தந்துள்ளார்.

ேமாரும் அவரது

மகனும் தரும் குற ப்புகைளக் ெகாண்ட புத்தகம்.
தலித்

பம்பாய்

-தலித்

மார்க்ச யம்-

தலித்

கம்யூனிஸ்ட் ேபான்ற ெசால்லாடல்கள் ந ைறந்த
ஆக்கம்.

இந்த புத்தகம் ச ப எம் ெலஃப்ட் ேவர்ட்

பத ப்பகத்தால் ெகாண்டுவரப்பட்டுள்ளது.
ராமச்சந்த ர
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ேமார்

(1903-1972)
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பம்பாய ன்

சாத -

வர்க்க

உராய்வு

மற்றும்

ஊடாட்டத்த ன் அனுபவத்ைத ெபற்றவர். ேமாரின்
வாழ்க்ைக

பம்பாய்

ெபருநகரின்

சாத -

வர்க்க

சமூக அனுபவங்களின் இருபதாம் நூற்றாண்டு
வாழ்க்ைகயும்கூட

என்க றார்

முன்னுைரய ல்

அனுபமா ராவ்.
ேமார்

இந்தக்காலத்த ன்

urban

dalit

moder-

nity என்பதன் உருவாக்கம் என்பைதயும் அவர்
குற ப்ப டுவார். தலித் மார்க்ச யர் ஒருவரின் சரிைத
எனக் குற ப்ப ட்டு அனுபாமா ராவ் More’s account
tracks the story of a hetrodox, utopian Marxism which was
neither fully comfortable with the Ambedkar movement nor
with the Communist party, but which was quitessentially
urban and enabled by dalits complex encounters with
colonial urbanity.” என எழுதுவைதக் காணலாம்.
ெகாங்கன் பகுத ராய்காட் மாவட்ட தஸ்காவுன்
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க ராமத்த ல் ப றந்தவர் ேமார்.

அப்பகுத ய ல்

சாத எத ர்ப்பு ேபாராட்ட மரபு இருந்தது.
ஓரளவு

மகர்,

சாம்பர்

அங்கு

சாத கைளச்

சார்ந்த

இராணுவ ஓய்வூத யர்கள் ெகாஞ்சம் ந லங்கைள
வாங்க ப்ேபாட்டுெகாண்டு
உருவாக்கும்
அநீத க்கு

கடைமைய

எத ராக

படித்த

மக்கைள

ெசய்தனர்..

அங்கு

சாத

ேகாபால்

பாபா

வாலங்கர் முன்னிைலய ல் இருந்தார்.

அவர்

ேமார் குடும்பத்த ற்கு உறவ னரும் கூட.

ேமார்

அவர்களின்

தாய்

மாமன்

மராத்த ய இலக்க ய ஆர்வலர்.
கல்வ

,

சாத

வாலங்கர்

அநீத

வ த்தல்

அந்தப் பகுத ய ல்

எத ர்ப்ப ல்

ேபான்றவர்கள்

ேஜாஷ

தன்

மரைப

முன்ெனடுத்து

ெசன்றனர்.
நாங்கள் படித்த வசத ெபற்ற குடும்ப ப ன்னணி
ெகாண்டவர்கள் என்று ேமார் ெசால்லியுள்ளார்.
ஆனாலும்

தந்ைதயார்
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சற்று

கஷ்ட

இப்புத்தகம்

ந ைலய ல்
வாய லாக

இருந்த

ெசய்த ைய

அற க ேறாம்.

மகத்

பகுத ய ல் ேமார் உயர் மத ப்ெபண்கள் ெபற்றவர்.
மாதம் ரூ 5 கல்வ உதவ த்ெதாைக ெபற தகுத
ெபற்றும்

அங்குள்ள

ஆங்க ல

கல்வ க்கூடம்

அவைர ஏற்றுக்ெகாள்ள மறுத்துள்ளது.
சாத

உயர்

மாணவர்களுடன் சகஜமான சமைதயான

உறவுச் சூழல் இல்ைல என்பைத அவர் மாணவப்
பருவம் அவருக்கு உணர்த்த யது.
டீக்கைட
தலித்

ேபச்சுக்கூடம்

ேதாழர்களுடன்

நீர்ந ைலய ல்
மகத்

அவர்

சத்த யாக ரகம்

அைதத்ெதாடர்ந்து

அவர்

துவக்க னார்.

தண்ணீர்

ேபாராட்டத்த லும்

ஒன்ைற

ெபாது

உரிைம

தலமட்ட

முன்ந ன்றார்.

ெகாடுத்த

அம்ேபத்கர்

சக

1927

நம்ப க்ைகயது.
இயக்கங்களில்

அவர் தலமட்டங்களில் பயணித்தார்.

பத்த ரிைக

ப ரசுரங்கைள வ ந ேயாக த்தார்.
www.Kaniyam.com
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1930களில்
ேநாக்க

ேமார்

கம்யூனிசம்

நகர்ந்தார்.

உறுப்ப னரானார்.

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச

ெதாழிலாளர்கைள த ரட்டும்

ெதாழிற்சங்கவாத யானார்.

சாத

எனும்

ப ரச்ைனக்கு முகம் ெகாடுத்து அைதக் குற த்த
புரிதல்-

ெசயல்த ட்டங்கைள

ேவண்டும்

என்பத ல்

கட்ச

உருவாக்க

அழுத்தம்

ெகாடுத்து

வந்தார். அம்ேபத்கர் இயக்கத்த லிருந்து கம்யூனிச
இயக்கத்த ற்கு ேமார் மாற ய தருணம் புத ரான
ஒன்றாக இருப்பதாக அனுபமா குற ப்ப டுக றார்.
அம்ேபத்கர் அப்ேபாது தீண்டாைம என்பைத
ேதச ய

ப ரச்ைன

பக ர்வ ற்கான

ஆக்க

ேபாராட்டத்ைத

அைடயாளப்படுத்த க்
ேமாரிடம்

உரிைம-

ஏற்பட்ட

ந யாய

ெபருமளவு

ெகாண்டிருந்தேபாது
மாற்றத்ைத

அனுபமா

ெசால்க றார். அேத ேநரத்த ல் அனுபமா கீழ்கண்ட
மத ப்பீட்ைடயும்
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வர்க்க உறவுந ைலகளின் வரலாறு என்ற இந்த
மாற்றத்த ன் தைலமகனாகவும் ேமார் இருந்தார்.
More was a bridge between communities with different
political ideologies and he played a generative role in imagining a political utopia that transcended the divide between
caste and class. This division, played out as a confrontation
between Ambedkar and indian Communists, is a history that
is specific to Bombay”
ேதாழர் ேமார் சுயசரிைத 1924 வைரய லும்
ெசால்லப்பட்ட

ஒன்று.

அதன்

ப ன்னரான

சரிைதைய அவர் மகன் சத்ேயந்த ரா எழுதுக றார்.
அவரின்

பக ஷ்கரித்

பாரத்

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச ய ன்

எழுத யைவ,

ேகாகேல

அரச யல்

ெசமினார்

முக்க யமானதாக
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எழுத்த ன்

மூலம்

FreeTamilEbooks.com

நாம் உணரலாம்.
எந்த

ேகாட்பாட்டு

தரவ ல்ைல.
கட்ச

சாத - வர்க்க உைரயாடலில்
ஆவணத்ைதயும்

ேமார்

அேத ேநரத்த ல் தான் சார்ந்த ருந்த

அைமப்ப ல்

அதற்கான

ெதாடர்

குரலாக

அவர் இருந்த ருக்க றார் என்பைத இந்த புத்தகம்
தாராளமாக எடுத்துப் ேபசுக றது.
ேமாரின்

ேபரன்

ச ப எம்

ெதாடர்ப ல்

இருக்க றார் என்ற ெசய்த யும், அவர் ேமார் குற த்த
வ ஷயங்கைள ேமலும் ேதடுபவராக இருக்க றார்
என்பைதயும் அற க ேறாம்.
ச ப எம்

கட்ச ய ன்

ேமார் அவர்கேள

தைலவர்களுள்

ஒருவராக

இருந்து ேம மாதம் 11, 1972ல் மைறந்தவர்.

கட்ச

ப ரிந்தப ன்னர் பம்பாய ல் ச ப எம் கட்ச க்கான வார
இதழான

‘ஜீவன்மார்க்’

ப றந்தத னமான

ஏப்ரல்

என்பைத
14,

அம்ேபத்கர்

1965ல்

ேமார்

ெகாணர்ந்தார்.
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பீப்ப ள்ஸ்

ெடமாக்ரச

கட்டுைரகைள

20

ேமார்

குற த்து

ஆண்டுகளுக்கு

ெவளிய ட்டிருந்தது.

சல

முன்னர்

ச ப அய் கட்ச ய ல் ேசர்ந்த

1930களிேலேய ‘சவால்’ எனும் வாரப்பத்த ரிைக
ஒன்ைறயும்

ேமார்

நடத்த யுள்ளார்.

ச ப எம்

ேமார் அவர்கைள ‘நீலவானில் ெசந்தாரைக’ என
பத வ ட்டுக்ெகாண்டது.
அனுபமா பார்ைவய ல் சுேபாத் ேபரன் தரும்
ச த்த ரம்

ேமாைர

தலித்

மார்க்ச யம்

வ ரிவான கருதுேகாளுடன் ப ைணக்க றது.

எனும்
தன்

முன்னுைரய ல் ‘தலித் பம்பாய்’ எனும் ஒன்ைற
அனுபமா வ வரிக்க றார்.

பம்பாய ன் கட்டுமானம்

என்ற வ ரிைவ இது ெபறுக றது.
1872-1881ல் பம்பாய் ேநாக்க ய தலித்களின்
பயணம்

66

சதம்

உயர்ந்துள்ளது.

ெசன்றைடந்தவர்களின்
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ேபாராட்டமாகேவ இருந்த ருக்க முடியும்.
அவர்களின்

பம்பாய்

ெதருேவாரபடுக்ைக-

ேமார்

ஆரம்ப

வாழ்க்ைக

நண்பர்கள்

அைறகளில்

ஒடுங்க ெகாள்தல் என்பதாக இருந்துள்ளது.
வீட்டு வாடைக ெகாடுக்கமுடியாத ந ைலய ல்
கட்ைடவண்டி
வாழ்க்ைக

ஒன்ற ல்

என

பாலத்த ற்கு

அப்பா

ெசால்க றார்.

இந்த

அடிய ல்

குற த்து

சத்ேயந்த ரா

ந ைலய ல்

அவர்கைள

பாலத்த ற்கு அருக ல் டி எஸ் ைவத்யா எனும்
பம்பாய் கட்ச த்தைலவர் தனது ேதாழர் ஒருவருடன்
பார்க்க றார்.

தனியாக

ேமார்

துைணவ யார்

அமர்ந்த ருப்பைத பார்த்து நம் ேதாழன் குடும்பம்
இல்ைலயா

என

துைணவ யார்
கண்ணீர்

வ சாரிக்க றார்.
ெசான்ன

வடித்தார்

சத்ேயந்த ரா.

எனச்

ேமார்

ந ைலையக்ேகட்டு
ெசால்க றார்

அவர்களின்

அரச யல்

மகன்
வாழ்வு

இப்படித்தான் வறுைமயுடனான ேபாராட்டமாகேவ
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கடந்தது

என

சத்ேயந்த ரா

ெசால்வைதப்

பார்க்க ேறாம்.
Docks

பக்கம்

ேபாய்

ந ன்று

வாழ்வும் அனுபவமாக யுள்ளது.

த னக்கூலி

இைத அனுபமா

குற ப்ப டும்ேபாது
More presents a social world teeming with figures for
whom class exploitation, caste humiliation, and gendered violence exist as social fact of daily life: the association between dalit as a caste identity and dalitness as a general
condition of abjection and destitution is fungible and we see
here a from of empathetic identification with the wretched
and destitute lives that are an essential part of Bombay’s
landscape.
Friend’s Union என்ற ெபயரில் ேமார் மார்க்ச ய
ெலனினிய
Lal

chawl

வகுப்புகைள
Red

Tenement
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பகுத தான்
நடந்த
வ

ெடலிஸ்ேல

இடம்.

கம்யூனிஸ்ட்

ேதஷ்பாண்ேட,

ேசானாவாேன

பாபுராப்

மாதுங்கா
ேக

எம்

வகுப்புகள்

தைலவர்
கரூட்,

ேபான்றவர்கள்

வந்தனர்..
த ரட்டுவத ல்

சாைலய ல்

எஸ்

பார்கவ்

வகுப்பு

எடுக்க

ெதாழிலாளர்கைள
சால்வ யுடன்

ேமார்

பணியாற்ற னார்.
பம்பாய ல் ஏைழ உைழப்பவர்களின் வீடுகள்
இருந்த ந ைலைய அனுபமா வ வரிக்கும்ேபாது
எங்ெகல்ஸ் எழுத ய இங்க லாந்த ல் ெதாழிலாளர்
ந ைல என்பது படிப்பவர்களுக்கு ந ைனவ ல் வந்து
ஒப்ப டச்ெசால்லும்.
அம்ேபத்கருடன்
கம்யூனிஸ்ட்களுக்கு
சல

ேநரம்

உறவும்

உரசலும்

பம்பாய ல்

இருந்தது.

காங்க ரசாரும்

கம்யூனிஸ்ட்களும்

அம்ேபத்கைர antinational என ேபச யதும் உண்டு.
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அேதேபால் கம்யூனிஸ்ட்கள் மீது அம்ேபத்கருக்கும்
கடுைமயான வ மர்சனங்கள் உண்டு. அம்ேபத்கர்
ஆதரவாளர்கள்

1935ேலேய

முனிச பல்

காம்கர்

சங்கம் துவங்க அத ல் ெமாத்த ஊழியர்களில் 5
சத அளவு உறுப்ப னர்கைள ெகாண்டிருந்தனர்.
ரய ல்ேவய ல், கப்பல் பகுத

ெதாழிலாளர்கைள

அவர்கள் த ரட்டாமல் இல்ைல. அம்ேபத்கரின் அய்
எல் ப

மார்க்ச ய தாக்கம் ெகாண்டிருந்தது என

ெஜயஶ்ரீ ேகாகேல ெசால்வதும் இப்புத்தகத்த ல்
ேபசப்பட்டுள்ளது.
Ambedkar

Anti

அேதேபால் ராவ்சாேகப் கஸ்ப

Marx

எழுத யைதயும்

அனுபமா

சுட்டிக்காட்டுக றார். ேதாழர் ேமார் இந்த conflict and
convergence எனும் இந்தக் கால வரலாற்றுடன்தான்
பயணித்துள்ளார்.
ெகாங்கன்
ேபாராட்டத்த ல்
தைலவராக

பகுத

ந லப்ப ரபுக்கள்

அம்ேபத்கரும்

உருவான

www.Kaniyam.com

எஸ்

808

வ

எத ர்ப்பு

கம்யூனிஸ்ட்
பாருேலகரும்

FreeTamilEbooks.com

ெசயல்பட்டுள்ளனர்.
ெகாண்டுவந்த

பாருேலகைர
ேசர்த்தவர்களில்

ேதாழர்

ேமார்

1938

ெதாழிற்சங்க

ேபாதும்

கட்ச க்கு

என்க ற

ெசய்த

ஒருவர்

க ைடக்க றது.

தகராறு

அம்ேபத்கருடன்

ேகார்த்ேதய ருந்தனர்.

சட்டத்த ன்

கம்யூனிஸ்ட்கள்
1942ல்

கரம்

ேவறுபாடுகள்

உருவாய ன.
அம்ேபத்கர் தன் ஐ எல் ப ைய அைனத்த ந்த ய
ெசட்யூல்ட் காஸ்ட் ெபெடேரஷன் ஆக மாற்றம்
ெசய்த ருந்தார்.

ப ரிட்டிஷாருடன்

வ வாத க்க

இந்த ேமைட அவருக்குத் ேதைவயாக இருந்தது.
ச லேநரம்

ெதாண்டர்கள்

கடுைமயாகக்கூட
என்க ற

இருந்தது.

கம்யூனிஸ்ட்

கட்டிப்ேபாட்டு

அடித்த

when

we
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காட்ச ைய
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ேமாதல்

ஹரிஜாதவ்

ேதாழைர

சத்ேயந்த ரா ெசால்க றார்.
emerge

மத்த ய ல்

ேமார்

மகன்

What analysis might
the

social

experience
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of

the

dalit

in

the

place

of

Proletariat

என்க ற

சவாலான ேகள்வ ைய இந்த புத்தகம் இந்த ய
மார்க்ச யர்களிடம் முன்ைவப்பைதயும் காணலாம்.
1953ல் ேதாழர் ேமார் ெபாருளாதார மாற்றங்கள்
வந்தால் சாத ஒழிந்துவ டும் என்ற உைரயாடைல
ேகள்வ க்குள்ளாக்க னார்.
tocol

governing

dissent

சத்ேயந்த ரா party pro-

பற்ற

குற ப்ப டும்ேபாது

கட்ச க்குள் ஒருவர் சுதந்த ரமாக தன் கருத்ைத
ைவக்க உரிைம உண்டு- ஆனால் அைத அவர்
ெவளிய ல்

ெதரிவ க்க

முடியாது

என்பைத

ேமார் அனுபவத்த லிருந்து ெசால்க றார்.

ேமார்

வ டாப்ப டியாக கட்ச ய ன் மூத்த தைலவர்களாக
இருந்த

அஜாய்ேகாஷ்,

இ.எம்.எஸ்,

ரணத ேவ,

பசவபுன்ைனயா ஆக ேயாரிடம் சாத

– வர்க்கம்

ப ரச்ைனைய வ வாத த்துள்ளார்.
அம்ேபத்கருக்கு ேதாழர் ேமார் மீது ேகாபம்
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இருந்ததா எனக் ேகட்டால் சத்ேயந்த ரா தரும் பத ல்
ேகாபமில்ைல என்பதாகக் க ைடக்க றது. ேமாைர
அம்ேபத்கர்

பாராட்டிேய

ெசால்க றார்.

வந்ததாக

சத்ேயந்த ரா

இப்படிெயாரு

ேகள்வ ைய

அம்ேபத்கர் ேமாரிடம் ைவத்ததாகவும் ெசால்க றார்.
” I wonder whether the Communist Party which belongs
to Brahmins, will appreciate your dedication and honesty?
அதாவது ப ராமணர் கட்ச யாக இருக்கும் அத ல்
உன் ‘ேநர்ைம’ மத ப்ைப பாராட்ைட ெபறுமா?.
அம்ேபத்கர்
ேமார்

தன்

கட்ச ய ன்

ந ற்கேவண்டும்

எனச்

அைத ேமார் ஏற்கவ ல்ைல.

ேவட்பாளராக
ெசான்னேபாது

இருந்தேபாத லும்

அம்ேபத்கர் ேமாரின் த றைமைய அவர் கம்யூனிஸ்ட்
கட்ச ய ல்

ெதாடர்ந்தேபாதும்

தன்

ஜனதா

பத்த ரிைகய ல் பயன்படுத்த வ ைழந்தார். அவைர
எடிட்ேடாரியல்
ஐ

எல்

ஓ

குழுவ ல்

இைணத்தார்.

மாநாட்டிற்கு

www.Kaniyam.com

811

மூத்த

1945

ெதாழிற்சங்கத்

FreeTamilEbooks.com

தைலவர் என் எம் ேஜாஷ யுடன் ேமார் பாரிஸ்
ெசன்றார்.
அைமச்சர்

இந்த
என்க ற

ஏற்பாட்டில்
வைகய ல்

பங்களிப்பு முதன்ைமயானது.
ஒடுக்கப்பட்ட
ப ரத்ேயாகப்

தலித்

ெதாழிலாளர்
அம்ேபத்கரின்

பாரிஸ் மாநாட்டில்
ெதாழிலாளர்களின்

ப ரச்ைனகைள

ேமாரால்

எடுத்து

ைவக்க முடிந்தது.
இந்த

புத்தகம்

வரலாறாகவும்,

தலித்

கம்யூனிஸ்ட்

அேதேநரத்த ல்

பம்பாய ன்

ஓரப்பகுத வாழ் மக்களின் கைதயாக- அவர்களின்
உைரயாடலாக

ெசயல்

குற த்த

பத வாகவும்

இருக்க றது என்பது அனுபமா தரும் அற முகம்.
மார்க்ச யம் ேபான்ற உலக வ டுதைல குற த்து
உலகளாவ யம் குற த்து ேபசும் ெசயல் தத்துவம்பம்பாய ன்

ஓரப்பகுத

மக்களால்

எப்படி

உள்வாங்கப்பட்டது என்பது குற த்த பத வாகவும்
இந்த புத்தகத்ைத பார்க்கலாம். 8-5-2022
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பகுதி 2
42. சாதி குறித்து இந்திய
சமூகவியலாளர்கள்…
இந்த ய
இன்ைறய

ேசாசலாஜிஸ்ட்கள்
தன்ைம

குற த்த

அவ்வப்ேபாது தந்து வருக ன்றனர்.

சாத ய ன்
ஆய்வுகைள
த பங்கர்

குப்தாைவைவ எடிட்டராகக் ெகாண்டு பலர் எழுத ய
caste in Question: Identity or hierarchy என்ற வால்யூம்
ஒன்ைற 2004ல் sage ந றுவனம் ெகாண்டுவந்தது.
வட இந்த யாவ ல் யாதவர்கள் அரச யல் பற்ற
லூச யாவும், ைஜனர்கள் மத்த ய ல் சாத குற த்து
ஜான் கார்ட், அரியானா சாத பஞ்சாயத்துகள் பற்ற
ப ேரம் ெசளத்ரி,
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குற த்து ெகளரங் சகாய்,

கர்நாடாகாவ ல் ’எஸ்

ச ’க்கள் பற்ற ஜி ேக கரந்த், பஞ்சாப் தலித்கள்
சீக்க யம் பற்ற சுரிந்தர் ேஜாத்காவும், தலித் த ரட்ச
குற த்து பத்ரி நாராயண், அனுஜா அகர்வாலின்
ராஜஸ்தானின் மார்ஜினல் கம்யூனிட்டிகள் என்க ற
8 ஆய்வுகள் இந்த வால்யூமில் இடம் ெபற்றுள்ளன.
த பங்கர் அற முகம் என்ற வைகய ல் தனது
ஆய்ைவ

தந்துள்ளார்.

அவரது

ஆய்வ ல்

காணப்படும் ச ல அம்சங்கைள மட்டும் இங்ேக
ெதாட்டுக்காட்ட முயற்ச த்துள்ேளன்.
சாத
ritual

இன்று எதார்த்த ந ைலைமகளில் pure

hierchy

அப்படி

என்பதாகேவ

இல்ைல

தருக றார்.

என்ற

ெதாழிற்படுக றதா?
பத ைல

த பங்கர்

ஜாட், அக ர், ேதவர், குர்மி ேபான்ற

சாத கைள எடுத்துக்ெகாண்டு அைவ முன்ெனாரு
கால

‘சூத்த ரர்’
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பல

இடங்களில்

வகுப்ப னைரவ டவும்

ப ராம்மண,

ஷத்த ரிய

‘சுப்ப ரீயர்’

ந ைலய ல்

இருப்பதாக குப்தா தன் ஆய்வ ல் மத ப்ப டுக றார்.
த பங்கர் எழுதுவதாவது :
They are now ideals that energise political activisms
quite at variance from those of the once dominant local
castes. This leads to a spiral of caste antagonisms symbolised by the contradictory hierarchical formulations in the political market place. in a sense, rarely hierarchy expressed in
practice today without it being challenged by the very people
who were earlier supposed to be quiescent”
முன்பு

ேபால

இப்ெபாழுெதல்லாம்

எத ர்ப்பும்

இன்ற

சாத

என்பைத

எவரும்

எதார்த்த

வ ழிப்புணர்வு

ேமன்ைம-

ெகாண்டாடமுடியாது
வளர்ச்ச ைய

எவ்வ த
உயர்வு
என்ற
குப்தா

அைடயாளப்படுத்துக றார்.
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அடுத்து

த பங்கர்

குப்தா

எழுப்ப ய

இரு

ேகள்வ கள்:
Are we to assume that the ideology of the pure hierarchy
is dead? Are we now in the realm of competing equalities?
இந்த இரண்டு ேகள்வ களும் இந்த யாவ ல்
சாத

அைசவ ன் எதார்த்தம் குற த்த புரிதலுக்கு

அவச யமான

ேகள்வ கள்.

ெபாருத க்ெகாள்ளும்ேபாது

அப்படி

ஜாத கள்

textual

orthodoxy

என்பைத அைவ ைகவ ட்டுவ டுவைதயும் த பங்கர்
குப்தா ேபசுக றார்.
caste

patriotism

ஒன்றும்

புத தல்ல

என்று

ெசால்லிவ ட்டு அக ர், குஜர், ஜாட், படிடார், ஆத
தர்மிகள் என பல சாத கள் தங்கைள ெபருமிதம்
ெகாண்ட உணர்வுடேனேய பார்த்து வந்துள்ளனேர
தவ ர கீழ் என்ற உணர்வு ெகாண்டல்ல என்பைதயும்
த பங்கர் குற ப்ப டுக றார்.
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வயதுவந்த
வந்தப ன்னர்

அைனவருக்கும்
சாத க்கும்

உறவு ெபருமளவு மாற

வாக்கு

என

அரச யலுக்குமான

வருக றது.

castes that

were once considered to be subaltern in character are
breaking free of rural protocol to politically express their
ambitions in supra local formats - அதாவது இன்று
சாத கள்

தனக்கான

வ ருப்பார்வங்கைள
ெதரிவ ப்பனவாக
சுட்டிக்காட்டுக றார்.
க ராமம்

என்ற

அரச யல்

இடத்த ற்கான

ெவளிப்பைடயாக
மாற ய ருப்பைத

உரக்க
த பங்கர்

எனேவ சாத - கட்டுப்பாடுந ைலெயல்லாம்

உைடந்து

வருவைதயும் அவர் ெதாட்டுக்காட்டுக றார்.
வாக்காளர்

அைனவரும்

அடிப்பைடய ல்தான்
ெசலுத்துக றார்கள்
அரச யல்

சாத
வாக்குகைள

என்பத ல்ைல

தைலைமக்கும்

சாத

என்றாலும்

உறவுகளுக்கும்

இணக்கமான ேபச்சுவார்த்ைத அடிக்கடி நடக்காமல்
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இல்ைல.
த பங்கர்
அதாவது

இந்த

முடிவ ற்கும்

தனித்தன்ைம

வருக றார்-

ெகாண்ட

பன்முக

படிந ைலகள் உருவானைதச் ெசால்க றார்.

It is

quite logical that there should be multiple and idiosyncratic
hierarchies. ப ராமணிய கருத்த யல்களான purity and
pollution ேபான்றைவகளுக்கு அப்பாற்பட்டு residence,
occupation wealth என தங்கைள படிந ைலகளில்
எப்படி

உயர்த்த

ெபாருத்த க்ெகாள்க ன்றனர்

என்பைதயும் த பங்கர் ெசால்க றார்.
எந்த தனி சாத யும் தன் கூட்டத்தாரால் மட்டும்
ெவற்ற ெபற முடியாது என்ற அரச யல் சூழலில்
அணிேசர்க்ைககள்
இந்த

தவ ர்க்க

அணிேசர்க்ைக

முடியாதாக ன்றன.

என்பது

orthodox

என்ற படிந ைலப்படி அைமவத ல்ைல.

ranking
KHAM

அணிேசர்க்ைக சத்த ரியர், தலித், முஸ்லீம் என
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வந்தைத த பங்கர் எடுத்துக்காட்டுவார்.

இந்த

அரச யல் அணிேசர்க்ைககளில் எல்லாம் பண்ைடய
சமூகத்த ல் ேபசப்பட்ட textual அப்படி ந ைலகைள
பார்த்து அைத ஒட்டி பணிந்ெதல்லாம் வருவதல்ல
என்பைத அன்றாட அரச யல் புலப்படுத்துக றது.
முன்பு ேபால ஆத தர்மிகைள ஜாட் சாத ய னரால்
கட்டுக்குள்

ைவத்த ருக்க

உருவாக ய ருப்பைதயும்
அரச யலில்

முடியாத

த பங்கர்

மட்டுமில்லாமல்

ந ைல

ெசால்வார்.
ெபாருளாதார

அம்சங்களிலும் தங்கள் தனித்துவத்ைத Ad Dharmis
காட்டத்துவங்க யுள்ளனர்.
சாத கள்

தங்கள்

படிந ைலய ல்

ஏற்படுத்த க்ெகாண்டுவரும் மாற்றங்கைள ெவறும்
சமஸ்க ருதமயமாக்கல்- அதாவது ேமல்சாத ேபால்
ஆகுதல் என்று சுருக்க புரிந்துெகாள்ளேவண்டாம்
என்பார்

த பாங்கர்.

ெசய்வத ல்ைல
www.Kaniyam.com
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ப ராம்மண

வாத்த யார்கைள-சடங்குகளுக்கு

அைழப்பதுமில்ைல என்க றார்.
சடங்குகளுக்கான

தங்களுக்கான

குருமார்கைள

தங்கள்

பகுத ய லிருந்ேத அவர்கள் ெபறப்பார்க்க றார்கள்.
ஒக்கலிகர்கள் பகுத களில் ேகாய ல்களிலிருந்து
கூட

ப ராம்மணர்கள்

அப்புறப்படுத்தப்பட்டைத

த பாங்கர் குற ப்ப டுவார்.
அடுத்து த பங்கர் நகரும் இரு புள்ளிகளும்
முக்க யமானைவ.
“What has happened instead is that castes today have
a different context in which they can express their identity driven politics. As the context has undergone major
modifications- urbanisation, adult franchise etc- caste identities are expressing themselves differently from the ways
they did before”
” caste has not changed, but the potentialities that were
www.Kaniyam.com
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always there within this stratificatory system are now out in
the open and in full view.
இந்த ஆய்வ ல் இறுத யாக த பங்கர் வரக்கூடிய
மிக

முக்க ய

வந்தைடந்த

புள்ளி

புள்ளி.

அம்ேபத்கர்
அகமணத்ைத

முன்னேர
ெவற்ற

ெகாள்ளாமல் சாத இறுக்கத்ைத தளர்த்தமுடியாது
என்ற

புள்ளி.

இைத

நகர்ப்புறமயமாதல்

வழிய ல் ‘அருகாைமய ல் இருப்பவர் எவர்’ என்ற
அைடயாளமற்று ேபாகும் சூழலால்தான் உருவாக்க
இயலும் என்க றார் த பங்கர் குப்தா.
To disarticulate caste, endogamy has to be surmounted.
Only urbanisation and its logic of anonymity can accomplish..Till that happens, caste identities will find novel ways
of expressing themselves, now in politics, now in economics,
now in capricious expressions of hierarchy, justice and even
equality.
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அதாவது

நகரங்களில்

என்பத ல்ைல.
தன்ைன

உரக்க

சாத

க ராமத்ைதவ ட

இல்ைல
ஒருவருக்கு

ெவளிப்படுத்த ெகாள்ளும்

வாய்ப்பு அங்கு கூடுதலாக க ைடக்க றது.

astes

get stronger because of urbanisation என்க ற optical illusion பற்ற யும் தன் ஆய்வ ல் த பங்கர் குற ப்ப டாமல்
இல்ைல.
த பங்கர் ஆய்வ ன் வழிய ல் orthodoxy textual
hierarchy என்க ற சாத படிந ைல இன்று அரச யலில்
அப்படிேய

ெதாழிற்படமுடியவ ல்ைல.

அப்படி

ெதாழிற்படவும் இல்ைல என புரிந்துெகாள்ளலாம்.
இதன் ெபாருள் சாத இல்ைல என்பதல்ல என்றும்
புரிந்துெகாள்ளேவண்டும்.
6-8-2022
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43. அடிகளார் காட்டும் சமயெநறி
சமயம் ஒரு வாழ்க்ைக முைற.

மனிதைன

ெநற ப்படுத்த உள்ளத்ைத பக்குவமாக்க சாதனம்.
அது தூய வாழ்க்ைக முைறயும் கூட.

இதயம்

வ ரிய, ஈர அன்பு ெபருக, ேவறுபாடுகைள புரிந்து
ஓருலகம் மலர உதவும் சாதனம் என்பது குன்றக்குடி
அடிகளார் சமயம் பற்ற தரும் வ ளக்கம்.
அடிகளாைரப்
பூசல்கள்
சமயப்பூசல்

ெபாறுத்தவைர

சமயத்த ற்காக
ெசய்ேவாருக்கும்

ெதாடர்ேப இல்ைல.
/

ஞானிகளின்

சமயப்

நடப்பைவயல்ல.
சமய

ெநற க்கும்

பல்ேவறு பகுத மானிடரின்

உணர்வ ல்

சமய

ெநற கள்

முக ழ்த்தலால் அவற்றுள் ேவறுபாடுகள் இருக்கும்.
ந லம், காலம் சார்ந்து எழுந்தைவ அைவ.
சங்க காலத்த ல் சமயம் முதன்ைமப்பட்டதாக
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இல்ைல

எனச்

அடிகளார்.

ெசால்வது
தமிழர்

தவறு

சமயம்

என்பார்

வாழ்க்ைகய ல்

முக ழ்த்தது -கற்பைன அத சயங்கள் இல்லாதது.
நம்ப க்ைக நல்ெலண்ணத்த ற்குரியது.
‘ச த்தாந்த
இடம்

சமயம்’

தமிழரின்

அற வாராய்ச்ச களுக்கு

ெகாடுக்கத்தக்கது.

வ னாக்கள்

வழி

‘ெமய்யுணர்வ ல் வளர்ந்து ெசம்ெபாருள் கண்டார்’
உணர்த்த ய

ெநற

என

அடிகளார்

இைத

வ ளக்க ச் ெசல்வார். அற வார்ந்த உண்ைமகளில்
மாறுபடாமல்

அேத

ேநரத்த ல்

அற வ ன்

எல்ைலய ல் மட்டுேம ந ன்று ஆராயத்தக்கதன்று
தமிழர் சமயம்.
முப்ெபாருள்

உண்ைம

என

‘இைற,

உய ர்,

தைள’ எனக் ெகாள்ளும் ெகாள்ைக ெகாண்டது
இந்த

சமயம்.

பற

சமயங்கள்

கடவுைளப்

பைடப்பாளியாக ஏற்கும். ஆனால் அேதசமயங்கள்
கடவுைளப் பைடக்கப்படாத ெபாருள் எனப் ேபசும்.
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தமிழர் சமயத்த ல் கடவுைளப்ேபாலேவ உய ர்களும்
ேதான்றுவனவுமல்ல,
அடிகளார்.

அழிவனவுமல்ல

உய ர்கள்

எப்ேபாதும்

என்பார்

உள்ளைவ,

கடவுளின் பைடப்பல்ல என்பது அற வாராய்ச்ச க்கு
உகந்தது தாேன எனக் ேகட்பார் அடிகளார்.
உய ர்கள்

அற யாைமய னின்றும்

அற ைவப்ெபற,

ஞானம்

ெபற

வ லக
துைண

ெசய்யும் ஆச ரியன் கடவுள் என்பது ச த்தாந்த
ெசந்ெநற ய ன் முழுந ைறக் ெகாள்ைக. இது கார்ல்
மார்க்ஸ் ேபசுக ற வ வாதத்துடன் ஒத்துப்ேபாகும்
தகுத யுைடயதாகவும் அடிகளார் ேபசுவார்.
தமிழர்

வாழ்வ யல்முைற

இயற்ைகக்கு

முரண்படுவதன்று. பழைம- புதுைம ப ணக்க ன்ற
இருக்கும்

ஒன்று.

வாழ்க்ைக

வாழத்தான்

மரணத்த ற்கன்று என்று பழந்தமிழர் ெகாள்ைக
ேபசுவைத அவர் ெசால்வார். வாய்த்தது நந்தமக்கு
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ஈேதார்

ப றவ

மத த்துடுேவாம்

ெசால்லிக்ெகாடுப்பைத

அடிகளார்

என

அப்பர்

காட்டுவார்.

குறளும் வாழ்வாங்கு வாழ்க எனச் ெசால்லித்தரும்.
வாழ்க்ைகைய துன்பமானது என ஏற்காமல்
துன்பம் வந்தேபாதும் அைத இன்பமாக மாற்ற
வ ைழந்த ேகாட்பாட்ைட தமிழர் ெபற்ற ருந்தனர்.
இதற்கு துைணேசர்க்க புறநானூறு வரிகளான
‘இன்னா தம்ம இவ்வுலகம் இனிய காண்க தன்
இயல்புணர்ந்ேதாேர’

என்பைத

அடிகளார்

காட்டுவார்.
‘தீண்டாைம’ தமிழ் சமுதாயத்த ல் இைடய ல்
வந்த

ஒன்று.

நடந்தாலும்

அைத

இன்னும்

சமயம் இத ல் ெவற்ற
அடிகளார் ஏற்பார்.
ெசய்தைதக்கூட
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உலகத்த ல்

ெசயற்படுத்தப்படாமல்

ேபானைத

சுட்டிக்காட்டுக றார் அடிகளார். புைகவண்டி வந்து
ெசய்த அளவ ற்கு கூட சமயம் ெசய்யவ ல்ைல.
சமயம் தன் கடைம தவற ய ெசயலாகேவ அடிகளார்
இைதப் பார்க்க றார்.
வள்ளுவர்

சாத

ைகயாளவ ல்ைல.
குல

அைமப்பு

இருந்துள்ளன.

என்ற
ஆனால்

முைறகள்
ஆனால்

சமுதாயத்ைத ஆள்க றது.

ெசால்ைல

குலம்

என்றார்.

பழங்காலத்த ல்
இன்று

சாத தான்

சமயவழிப்பட்ட நமது

சமுதாயத்த ல் சாத ேவற்றுைம அகன்றால்தான்
அதற்கு எத ர்காலம்.

அப்ெபாழுதுதான் இந்து

சமுதாயம் கடெலனச் சூழந்து வாழும் என்க றார்
அடிகளார்.

சாத

கடந்த

இந்து

ஒற்றுைம

எனும் ெபாருளில் பாஜக இைதப் பயன்படுத்த
எண்ணலாம்.

அடிகளாைர இன்னும் அவர்கள்

உள்ளிழுத்துக்ெகாள்ளவ ல்ைல ேபாலும்.
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ெசல்வத்த ன்

பலன்

ஈதல்

என்பது

தமிழ்

வழக்கு. தாேன துய்த்தல் வழக்கன்று. ைசவத்த ல்
ஆனாலும் ைவணவத்த ல் ஆனாலும் உண்ப த்து
உண்பவன்தான்

வாழ்பவன்

.

உைழப்ைப

மத ப்பதால்தான் எருது இைறவன் வாகனமாக றது.
எருதுவ ன்

உைழப்ப ல்

பூமிய ல்,

அைவ

மட்டுேம.

உைழப்பு,

ெசந்ெநல்
உண்பது

வ ைளந்த
ைவக்ேகால்

ெசல்வத் துய்ப்பு பற்ற ய

கருத்துக்களுக்கு இந்தச் ெசய்த ைய அடிகளார்
தருவார்.
காந்த யடிகள்
ெகாள்ைகைய

ேபச ய
அப்பர்

அடிகளார் வ ளக்குக றார்.
உள்ள

தண்ணீைரக்

தர்மகர்த்தா
பரிந்துைரத்தாக

ஏரிகள் தன்னிடத்த ல்
காத்து

கழனிகளுக்கு

வழங்கும் உரிைமைய மட்டுேம ெகாண்டன என
எடுத்துக்காட்டி ஏரி ந ைறந்தைனய ெசல்வ என
இைறவன் வ ளங்குவதாக அடிகளார் ேபசுவார்.
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வறுைமப்
எனேவ

ேநாய்

மருந்து.

ப ணிக்கு

ெசல்வம்

உைடயவர்க்குத்தான்

மருந்து.
ேதைவ

தீவ ைனயால் அல்லற்படுவது ஏழ்ைம

என்றால் ,

அந்த அல்லைல மாற்ற முைனயும்

நல்ெலண்ணம்

ெபறாைமயும்

பார்ைவ அடிகளாரிடம் க ட்டும்.

தீயூேழ

என்க ற

சமயவழிப்பட்ட

சமுதாய அைமப்பு ஒப்புரைவ ஒழுக்க ெநற யாக
ெகாண்டது என்பார்.
வலிந்து ேமற்ெகாள்ளும் துறவ ற்கு தமிழர்
ெநற ய ல் இடமில்ைல.

துறவ ன் மூலம்தான்

‘த ருவருள்’ என்பத ல்ைல. ஆனால் தன்னலமின்ற
ெநற

ந ற்கும்

தூய்ைம

அவச யம்.

இங்கு

வாழ்க்ைகைய வாழ்தல் தான் தவம்.

வாழ்ேவ

மாயம் என்பது இங்க ல்ைல.
கடவுள் உண்டு என்று ெசால்லும் சமயெநற
இங்குண்டு.
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கடவுளுண்ைம காட்ச க்கு வர காலம் ஆகலாம்.
மிக உயர்ந்த சார்பற்ற அற வு ந ைல அதற்கு
ேதைவப்படலாம். ‘கடவுைளப் ேபாற்று, மனிதைன
ந ைன’ என்க ற முழக்கத்ைத அடிகளார் அடிக்கடி
தந்தைதக் ேகட்க ேறாம்.
வறுைம நீக்கம்- வாழ்க்ைக வசத கள் ெபருக
ெபருக- அற வுப்ெபருக்கம் சமூகத்த ல் ந ைறந்து
தன்னம்ப க்ைக வளர்ந்து அச்சம் அகலும் ேபாது
கடவுள்

என

ஒருவர்

ேதைவப்படமாட்டார்

என

மார்க்ச யர் கருதுவர்.
அடிகளாரிடத்த ல் கல்வ

அற வு,

வ ஞ்ஞான

ெதாழில்நுட்ப அற ேவ இறுத யான வாய ல் என்க ற
கருத்த ல்ைல. கடவுைள நம்ப எட்டும் ஞானந ைல
எனும்

அற வுப்

படிகள்

குற்றங்களினின்று

பற்ற

வ டுபட்டு

அவர்

ேபசுவார்.

ந ைறந ைல

அைடதல் என்பது கடவுள் வழிபாட்டின் ேநாக்கம்.
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பக்த ைய சடங்காக பார்க்காமல் அருளின் ஆற்றுப்
ெபருக்காக பார்க்க ேவண்டுவார் அடிகளார்.
பக்த
இைற

என்பது

த ருத்ெதாண்டு

பணி

ெசய்வதன்று.

என்றால்
கற்பது

ெசய்யும் பணிய ல்ைல.

என்பார்.

இைறவனுக்கு

என்பது

அற வ ற்கு

உண்பது உணவுக்குச்

ெசய்யும் பணிய ல்ைல. இைறநலத்ைத உய ர்கள்
ெபறுவதற்குதான்
ேவற ல்ைல.
ேதங்க

த ருத்ெதாண்டு
த ருக்ேகாய ல்களில்

உைடைமயாய ன்,

வந்து தீங்கு ேநரும்.
மக்கள்

மன்றத்து

தவ ேர
ெசல்வம்

துய்ப்புக்கும் எல்ைல

வரும் ெசல்வம் ேதங்காமல்
ெசன்று

ேசரேவண்டும்

என

ேகாய லுக்கும் மக்கள் ெதாண்டிற்குமான உறைவ
அடிகளார் காட்டுவார்.
இைறவனுக்கு உருவம் ஏன் என்ற ேகள்வ ைய
எழுப்ப வ ளக்கம் தருவார் அடிகளார்.

www.Kaniyam.com

831

உருவம்

FreeTamilEbooks.com

ெபறாத ஒன்று அனுபவத்த ற்கு வருவத ல்ைல.
ஒலி ெசால் வடிவம் ெபற்று ெசவ ய ல் உறவு
ெகாள்வத ல்ைலயா
கைலயாக
வளரும்-

என்பார்.

வழிபாடு

நுண்ணிய

வளர்ந்தால்

ச ைறச்சாைலகள்

அறச்சாைல

குைறயும்

என்க ற

நம்ப க்ைகதைன அடிகளார் ெவளிப்படுத்துவார்.
ைசவ

நாயன்மார்

ேபாராடியது
என்பது

தமிழ்

அடிகளார்

சமணத்ைத

நாகரிகத்ைத
வாதம்.

எத ர்த்து

காப்பாற்றேவ

ைசவம்

ந ன்று

ந லவ ேவண்டிய சமய ெநற ையேய அடிகளார்
ேபாத த்தார்.

நம்

சமுகத்த ல்

மூர்த்த கள் வழிபாடு இருக்க றது.
ெநருக்கடிகளிலிருந்து

இன்று

பல

புறச் சமய

மீட்டுக்ெகாள்ள

ச வ,

த ருமால் ெநற ேபான்றவற்ைற இைணத்து ஒரு
சமயம் ஏற்பட்டது. அடிகளார் ஒரு கடவுள் வழிபாடுஅதுவும் ெதான்ைமக்கால சமய ெநற யாம் ச வ
ெநற பற்ற ேய பரிந்துைரப்பார்.
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இந்து சமயம் என்றால் பச்ைச பார்ப்பனியம்
என்ற

கருத்து

வளர்ந்த ருக்க றது

என்பைத

அடிகளார் ஏற்பார். ஆனால் களர் நீக்கம் என்பதற்கு
பத ல் ‘கழனி வ டுதல்’ தவெறன்பார்.

இந்து

சமயம் என்ற ெபயைர அதன் ெபாதுத்தன்ைமைய
ஏற்றுக்ெகாள்வத ல் தவற ல்ைல என்ற முடிவ ற்ேக
அடிகளார் வந்தார்.

ஆனால் அதன் ெபயரில் பல

கடவுள் வழிபாடு வளரேவண்டாம்.

ச று ெதய்வ

வழிபாடு அறேவ கூடாெதன்பார்.
மார்க்ச ய வரலாற்றாச ரியர்களான ெராமிலா
தாப்பர் ேபான்றவர் இைத ஏற்கமாட்டார்கள்.

பல

கலாச்சார ச று வழிபாட்ைட ஊக்குவ க்கேவண்டும்.
ெபரும் கலாச்சாரம் ஒன்ைறக் காட்டி அைத ஏக
கலாச்சாரமாக மாற்றுதல் பன்ைம சமூகத்த ற்கு
ேபராபத்து என ெராமிலா ெசால்வார்.
வரலாற்ற ன் ேபாக்க ல் ேமட்டுக்குடி ச லரின்
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உரிைமயாக

கடவுள்

ெசால்வார்.

பக்த

ஆக்கப்பட்டைத
ெநற

அடிகளார்

வளர்ந்து பாதுகாப்பு

என்ற ெபயரில் தத்துவ சாத்த ர சூழல் உருவாதல்,
ஆகமங்கள் ேதான்றுதல், அன்ப ற்கு தைட ேநர்ந்து
அற வ ன் ஆட்ச

உருவாக

ெபாதுைம மைறதல்

என அடிகளார் மாற்றம் ேநர்ந்தைத ெசால்வார்.
எளிேயாைர இந்த வழிபாட்டில் எட்ட ந றுத்த யதால்,
ெபரும்பான்ைம சமூகத்தார் வ லக்கப்பட்டு ஆசாரம்,
ஆகமம்

ெபயரில்

ெதாைலதூரம்

சமயம்

ேபான

அனுபவத்த லிருந்து

கைதைய

அடிகளார்

வ ளக்குவார்.
இந்த

த ரிபு

கைலயப்படேவண்டும்.

த ருக்ேகாய லில் உள்ள இைறவைன எல்ேலாரும்
ெசன்று
ஆத ய ல்

வழிபடுவதுதான்

ச றந்த

நாட்பூசைனக்கு

ச வாசாரியார் தான்.

சமய

ெநற .

இருந்தவர்கள்

இது த ரிந்து அர்ச்சகர்

ஆனைத அடிகளார் எடுத்துச் ெசால்க றார்.
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ேவறு ஒரு முக்க ய முரைணயும் அடிகளார்
காட்டுவார்.

வடபுலத்த ல் ெபாதுமக்களுக்கான

வழிபாட்டுரிைம

இருக்க றது.

ஆனால்

நாயன்மார், ஆழ்வார்கள் மண்ணில் பக்தர்களுக்கு
த ருக்ேகாய ல்
என்ன

வழிபாட்டுரிைமைய

ந யாயம்

கருவைறக்குள்

என

வ னா

ெசன்று

மறுப்பது
எழுப்ப னார்.

‘புனலும்

பூவுமிட்டு’

வழிபாடு ெசய்யும் உரிைம அவச யம் என அவர்
ேகாரினார்.

ப றப்ப ன்வழி

தைடய ல்லாது

சீலத்த ன்படி அைமக்கலாேம என்றார்.
த ருமைறகளில்

தற்கால

முைறய ல்ைல என்பார் அடிகளார்.

அர்ச்சைன
ேசக்க ழார்

அர்ச்சைன என்பைத பாட்டு எனும் ெபாருளில்
வழங்க னாராம்.
‘அருச்சைன
பாடுக’

சுந்தரர்க்கு
பாட்ேட

என்பைத

ெசான்னதாக

ஆகும்..ெசாற்றமிழ்

அடிகளார்

துைணயாக

அைழத்துக்காட்டுவார்.
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இசுலாமியர்

அரபு

அற க றார்கேள

ெமாழிய ல்

என்ற

ைவத்தவர்களிடம்,

சமயம்

ேகள்வ ைய

இங்கு

நமது

சமயம்

தமிழ்வழிய ல் வந்தது என்ற பத ைல ைவப்பார்.
ேசக்க ழாரும்

சமயத்ைத

தமிழ்

வழக்கு

எனச்

ெசான்னைத அடிகளார் சுட்டிக்காட்டுவார்.

வந்த

சமஸ்க ருத ஆத க்கமும், சாத ஆத க்கமுேம தமிழ்
சமயம் உலகச் சமயமாவைத தடுத்துவ ட்டதான
முடிவ ற்கு அடிகளார் வந்தார்.
சமய ந றுவனங்களும்,
சமய

த ருக்ேகாய ல்களும்

சமுதாயப்பணிக்கான

நடந்தைதயும்

அடிகளார்

மன்றங்களாகேவ

ெசால்வார்.

மக்கள்

இல்லாதேபாது ஏது சமயம் என வ னவ ய அடிகளார்
ெதாண்டு

இல்லாவ டில்

பக்த க்கு

பாதுகாப்பு

இல்ைல என்றார். மக்கைள அற யாைமக் குழிய ல்
வறுைமய ல்

ைவத்துக்ெகாண்டு

வாழமுடியுமா
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வ னா.

மக்கைளத்

தழுவ

ந ன்று

ேபணிப்

பாதுகாக்கும் பணிையேய சமய ந றுவனங்கள்
ேமற்ெகாள்ளேவண்டும்.
அறந ைலய அைமச்சர் சமய ந றுவனங்களின்
உைடைமகைளப் பாதுகாக்கலாம். உணர்வுகைள
பாதுகாக்கமுடியாது.

சமய

கண்காணிக்கலாம்.

ந றுவனங்கைள

ஆனால்

சமயத்ைத

வளர்க்கமுடியாது. த ருக்ேகாய ல்களில் சாத , குல
,இன, அரச யலுக்கு அப்பாற்பட்ட ஊர்ச் சைபகள்
ேவண்டும்.
ஊர்ச்சைப

வழிபடுேவார்
ெதாண்டின்

குடிகளுக்குமிைடேய

பட்டியல்ேவண்டும்.

மூலம்

ேகாய லுக்கும்

இருக்க ற

குைறயேவண்டும்.

இைடெவளி

நல்லுறவு

ஊர்ச்சைப

ஊர்

ெசலுத்தும்.

வழக்குகைள தவ ர்த்து வளர்ச்ச க்கு

ந ற்கும்.

முன்ேனற்றத்த லும்

ேவண்டும்.
கவனம்

எல்ேலாரும் கடவுளின் ப ள்ைளகள்

என்றால் எந்த இந்துைவையயும் அநாைதகளாக,
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ஏைழயாக

இருக்கவ டக்கூடெதன்ற

மறுமலர்ச்ச

சமயத்த ல் உருவாக ேவண்டும் என்றார் அடிகளார்.
அடுத்து
இந்து
எழுப்ப

நமது

சமயத்த ற்கு

சமயத்த ற்கு
எது

மைற

எது
எனக்

வ ைடேதடினார் அடிகளார்.

மைற?
ேகள்வ

மைறநூல்

சமுதாயத்ைத ஒருைமப்பாடு உைடயதாக்க உதவும்.
அடிகளார்

த ருக்குறள்

நமது

தனிமைற-

ெபாதுமைற

என்க றார்.

மார்க்ச ன்

ச ந்தைனகளில்

மூலங்கள்

பத ந்துள்ளதாகவும்

சமுதாயத்த ன்
கார்ல்

த ருக்குறளின்
அடிகளார்

ெசால்க றார். தமிழகத்த ல் நலஞ்ெசய்யா அரசுகள்
இருந்த ருக்கலாம்.

ஆனால் ஜாைரப் ேபான்ற

ெகாடுங்ேகால் அரசுகள் இல்லாைமயால் இங்கு
த ருக்குறள்

சார்ந்து

புரட்ச கள்

ெவடிக்காமல்

ேபானதாக அடிகளார் கருதுவார்.
வள்ளுவர்
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துைணயாக இல்ைல என்ற முடிவ ற்கு வந்தார்
அடிகளார்.

ேமலும் அரச யல் ச ந்தைனயாளர்கள்

மாணவர்களாக

வள்ளுவருக்கு

அைமயாமல்,

சமய மற்றும் இலக்க ய மாணவர்கள் மட்டுேம
அைமந்த

குைறையயும்

அவர்

ெதரிவ ப்பார்.

த ருவள்ளுவர் ஏற்ற ந ைனத்த புரட்ச ைய இலக்க ய
ச ந்தைன என்ற ெபயரில் அைணத்துவ ட்டு அவைர
வழிபட்டும், பட்டிமன்றமாக்க யைதயும் அடிகளார்
வருத்தம் ேதாயச் ெசால்வார்.
‘கற்க கசடற..ந ற்க அதற்குத் தக’ என்பைதச்
ெசால்லி மனிதன் தன் மனக்குற்றங்கைள அற ந்து
அைவ நீக்க உதவும் நூல்கைள ேதர்ந்ெதடுத்து
கற்று

ந ன்று

ஒழுக

ேவண்டும்.

ேபசுதலும்

எழுத்துதலும் கூட அற வுைடயாகாது.
அற வ ன் வாய ல்கள்.
துன்பத்ைத
துன்பத்ைத

அைவ

அற வுைடைம என்பது

மாற்றுங்கருவ யாகேவண்டும்.
இன்பமாக்க
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என்க ற வைரயைறைய அடிகளார் ெசய்க றார்.
நாைளயப்

பற்ற

கவைலக்ெகாள்ள

ெசால்வதுதான் நமது சமயம். ‘உள்ளம் உைடைம
உைடைம’
வ டாேத

என்பைதச்
என

ெசால்லி

அற வுைர

நல்குவார்

ஊக்கத்ைத
அடிகளார்.

‘என் கடன் பணிெசய்து க டப்பேத’ என்க ற அப்பர்
வாக்க யம்
என்பார்.
நாள்

ெகாண்டு

துவளாமல்

ெசயற்படுக

மனிதன் தன் வைரயறுக்கப்பட்ட வாழ்

எல்ைலக்குள்

முழுைமயுறல்

ேவண்டும்

என்பேத அடிகளார் காட்டும் சமயத்த ன் வ ைழவாக
உணரமுடிக றது.
29-7-2022

(ஆதாரம்

அடிகளார்

ெசன்ைனப்

பல்கைலக்கழக ெசார்ணம்மாள் அறக்கட்டைளச்
ெசாற்ெபாழிவு 1975 ” நமது ந ைலய ல் சமயம்
சமுதாயம்”)
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44. ைசவ சித்தாந்தமும்
மார்க்சியமும்
‘ஆலயங்கள்
ெதாகுப்ப ல்
எழுத ய

சமுதாய

தவத்த ரு

‘ைசவ

ைமயங்கள்’

குன்றக்குடி

ச த்தாந்தமும்

என்ற

அடிகளார்
மார்க்ச யம்’

எனும் கட்டுைர ஒன்றும் இருக்க றது.

இந்த

ெதாகுப்பு 1987ல் ெவளியான ஒன்று.. இந்நூலில்
ெமய்கண்டர் ேதவர் முதல் மார்க்ஸ்வைர தான்
ேபச ய ருப்பதாக அடிகளார் ெசால்லிய ருப்பார்.
ேதாழர்
முகநூல்
அடிகளார்
ஆய்ைவ

கவ ஞர்

யுகபாரத

ப ன்னூட்டத்த ல்
40
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குற த்து

ெதரிவ த்த ருந்தார்.

பக்கத்த ற்குள்ளாகத்தான்

நமக்கு

எழுத்துக்கள்,

இது

தந்த ருப்பார்.
ேபச்சு
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தன்

அவரின்
ெபாருள்
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ெபாத ந்ததாக சுருக்கமானதாக அேத ேநரத்த ல்
அடர்த்த

ந ைறந்ததாக

ச த்தாந்தமும்

இருக்கும்.

மார்க்ச யமும்

கூட

ைசவ
அப்படிப்பட்ட

ஒன்றுதான்.
பற

சமயங்களுடன்

வ வாத த்து

அத ல்

ெதரியும் குைறகைள சுட்டி ந ராகரிப்பது ேபால
ஒன்றல்ல

மார்ச்க யம்

என்பைத

முதலிேலேய ெசால்லிவ டுவார்.

அடிகளார்

மார்க்ச யத்ைத

உலகாயதத்த ன் வளர்ச்ச யாக அவர் பார்ப்பார்.
கடவுள் மறுப்பு தத்துவங்கள் ேதான்ற காரணம்
எைவ

என

ேகள்வ கைளக்

ஆய்ைவ நகர்த்துக றார் .

ேகட்டு

அடிகளார்

ைசவ ச த்தாந்தம்,

மார்க்ச யம் இரண்ைடையயும் கற்கும் மாணவன்
தான்

என்பைதயும்

அவர்

அடக்கத்துடன்

ைவத்துவ டுவார்.
ைசவ

ச த்தாந்தம்
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முழுைமயைடந்த ஒன்று.
நூற்றாண்டில்
ஒன்று.

உலகாயதம் 19 ஆம்

மார்க்ச யமாக

முழுைம

ெபற்ற

இட - கால ேவறுபாடுகள் இருந்தாலும்,

மானுட ச க்கல்கள் ஒன்றுேபால இருக்க ன்றன.
ேசாவ யத்,

சீனா

சுற்றுப்பயணத்த ல்

அங்கும்

ச க்கல்கள் இருப்பைத உணர்ந்ததாக அடிகளார்
ெதரிவ க்க றார்.
ைசவம் மிகப் பழைமயான ெநற .

உலக ன்

சமயங்களுக்ேக கூட மூத்த ெநற என்க ற குரல்
அடிகளாரிடம் எத ெராலிக்கும்.

ச ந்துெவளிய ல்

ச வலிங்கம் உண்டு- சங்ககாலத்த ல் ைசவ சமயம்
உண்டு. ைவணவமும் கூட சங்க காலத்த ல் என்பார்
அடிகளார்.

சங்க இலக்க யங்கள் மறு ப றப்ைப

ஏற்க ன்றன.

ைசவத்த லும் அந்த நம்ப க்ைக

உண்டு.
ைசவ

ச த்தாந்த
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அற வாய்வுடன், வழி வழியான ஆச ரியர்களால்
உபேதசம்

ெசய்யப்பட்டு

வளர்க்கப்பட்ட

சமயம்.

நல்ெலண்ணம், நல்வாழ்க்ைக ேநாக்கம் ெகாண்ட
சமயம்.

ப ற சமய சாத்த ரங்கைளவ ட ைசவம்

எப்படி ேமலானது என்பைத ந றுவ டும் நூல்களாக
ெமய்கண்ட சாத்த ரங்கள் இருப்பைத அடிகளார்
ெசால்வார்.
ைசவ ச த்தாந்தத்த ற்கும் மார்க்ச யத்த ற்கும்
மாறுபாடுகள்

உள்ளன

என்பைத

அடிகளார்

ஏற்றாலும் அைவ முரண்பட்டைவேயா, முற்ற லும்
உடன்பட்டைவேயா

அல்ல

எனச்

ெசால்வார்.

முக்க ய ேவறுபாடு கடவுள் ஏற்பு, மறுப்பு என்பத ல்
இருக்க றது.

உலகத்ேதாற்றம்,

உய ர் ந ைல,

உைழப்ப ன் ேமன்ைம, உைழப்பாளர் தகுத ஆக ய
அம்சங்களில் இரண்டும் ஒன்றுபடுக ன்றன என
அடிகளார் வ ளக்குவார்.
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மார்க்ச ன்

ஆய்வுப்

ச த்தாந்தம்
தமிழர்தம்

க ைடக்கப்ெபறாமல்
குைறேய

மார்க்ச யம்

என

வறட்டுத்தன

ஏற்கவ ல்ைல.
ஓங்க

புலத்த ற்குள்

அவர்

மார்க்ச யத்ைத
ேமம்பாெடன

ேபானது

ஏற்பார்

அடிகளார்.

நாத்த கம்

என்பைத

அங்கு

ந ற்பைத

ைசவ

ஆக்கும்

குற ப்ப ட்டு

ெவறும்
சுருக்காமல்,

தன்ைம

ெசால்வார்.

ெபாருளாதார
அைத

வாழ்க்ைக

முைறயாக, ெநக ழ்ந்து ெகாடுக்கும் தத்துவமாக,
மனித

குல

ேமம்பாட்ைட

வரித்துக்ெகாண்ட

தத்துவமாக அடிகளார் புரிதல் ெசல்லும்.
ைசவ

ச த்தாந்தம்,

இரண்டிற்குமான

மார்க்ச யம்

ஒத்த ைசைவ

ெபருமக்கள்

அற ஞர்

ேதடித்தருவாராய ன்

இம்மண்ணுலகத்ைத

வ ண்ணுலகமாக

மாற்ற வ டலாம் என்ற நம்ப க்ைக அடிகளாரிடம்
ெவளிப்பட்டது.
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வழக்கு கலப்புகைள தவ ர்த்து தன் தனித்தன்ைம
ெகாண்டு

மக்களுடன்

இயங்க ,

நம்ப க்ைக

வ ைதத்து இன்பச் சமுதாய வ ழிைவ உருவாக்க
முடிந்தால்

அதுவும்

அடிகளார்.

அப்படி

அருைமயானது
ெசய்ய

என்பார்

முடிந்தால்

அது

மார்க்ச யத்தால் அைமயப்ெபறும் சமுதாயத்ைதக்
காட்டிலும் ச றந்த அகந ைல உணர்வுகள் ெகாண்ட
சமூகமாக இருக்கும் என்ற கருத்ைதயும் அடிகளார்
ப ரத பலித்தார்.
உய ர்கள்
அல்ல

கடவுளால்
என

பைடக்கப்பட்டைவ

ைசவ

கருதும்.

ச த்தாந்தமும்

மார்க்ச யமும்

பரிணாமக்ெகாள்ைகைய

உய ர்

டார்வ னின்
குற த்த

ெகாள்ைகயாக ஏற்க றது. ைசவ ச த்தாந்தத்த ற்கு
ச வப்ப ரகாசத்ைத
வ வாத த்தால்,
நூல்கைள

எடுத்துக்ெகாண்டு

மார்க்ச யத்த ற்கு
எடுத்துக்ெகாண்டு
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அடிகளார்.

உய ர்கள்

ேதான்ற யைவயுமல்ல

அழியக்கூடியைவயுமல்ல

என்பது

அற வ யல்

பார்ைவக்கு

என்பார்

குன்றக்குடி

ஏற்ற

ஒன்று

அடிகளார்.
அற யாைமய லிருந்து உய ர் அற ைவ ேநாக்க
ெதாடர்ந்து வளரேவண்டும் என ைசவச த்தாந்தம்
வ ளக்குக றது.
எனது’

அந்த அற யைமதான் ‘நான் -

என்பதற்கு

காரணமாக

வ ேராதமாக ந ற்க றது.

ெபாதுைமக்கு

இத லும் மார்க்ச யம்

ஒத்துப்ேபாகும். ‘நான் எனது’ அற்ற ந ைல சீவன்
ச வத்தன்ைம அடியும் ந ைல என ைசவம் ஏற்கும்.
மார்க்ச யம் அற யாைமைய இயற்ைகயானது
என

எண்ணாமல்,

காரணத்த ன்
அடிகளார்

வாய்ப்பற்ற

ெவளிப்பாடாக

எப்ேபாதும்

ெதரியாைம

அற வதற்கு

என்ற
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பார்க்கும்.

அற யாைமக்கு
வ ளக்கம்
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பத லாக ஒன்ைற ப ற ெதான்றாக முைற ப றழ
அற தேல அற யாைம எனச்ெசால்வார்.
ச த்தாந்தம்
என

உய ர்களின்

அற ைவ

ைசவ
ச ற்றற வு

எல்ைலப்படுத்த க்ெகாண்டால்

மார்க்ச யம்

அப்படிெயாரு எல்ைலைய ைவத்துக்ெகாள்ளாது.
ைசவத்த ல்

ச வப்பற்று

ஞானந ைல எய்தலாம்.

துைணந ன்று

மார்க்ச யம் அப்படி எந்த

ச வைனயும் அல்லது ேவறு இைறத்துைண வழி
ந ன்று ஞானம் என்பைத ஏற்பத ல்ைல. உைழப்புஉற்பத்த வாய்ப்புகள்-

அதன்
அற வு

வைகப்பட்டு

சமைதயான

வ ரிவாக்கம்

என

தன்ைன தகவைமத்துக்ெகாள்ளும்.
அற வுலகம்
வழியான

ெபறும்
அன்பு

ெவற்ற
வழிய ல்

தகவைமத்துக்ெகாண்டால்

ைசவம்
வந்து
மானிட

அது

மார்க்ச ய
காட்டும்
தன்ைன
வரலாறு

ச றக்கும் என்பது அடிகளார் வந்தைடயும் முடிவு.

www.Kaniyam.com

848

FreeTamilEbooks.com

மார்க்ஸ்,

ெலனின்

மார்க்ச யர்
ஏந்துவர்.

தங்கள்

வழிகாட்டும்

வ ளக்காக

ைசவ ச த்தாந்தம் கடவுைள அப்படி

வ ளக்காக
அங்கு

ேபான்றவர்கைள

ெகாள்ளும்

ஞானம்

என்பது

க ைடக்கப்ெபறுவது.

என்பார்
இைறத்

அடிகளார்.
துைணயால்

ப றெவல்லாம் ச ற்றற வு

எனும் எல்ைலக்குள்ளானது.

மார்க்ச யம் இப்படி

பார்ப்பத ல்ைல.
உைழப்பு,

அதன்வழி

முன்ேனற்றம்,

அற வு

ெதாழில்

ெபற்று

அைத

வ ரிவாக்க க்ெகாண்ேடய ருத்தல் என்பத ல் ைசவ
ச த்தாந்தமும் மார்க்ச யமும் முரண்படுவத ல்ைல.
மார்க்ச யத்த ன்
ஒன்று
நாடு,

அதன்
ெமாழி,

முக்க ய

சர்வேதச

பண்புகளில்

மானுட

பார்ைவ.

இனம் என்பைதக் கடந்து அது

உலகத்ெதாழிலாளர்கேள

என
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வ ளித்தது.

இயற்ைக

-

மனிதரின்

மானுடத்துவம்

என

மார்க்ச யம்

ச வஞான ேபாதம் நாடு,
என்பைத

உைழப்பாற்றல்-

ெமாழி,

பய லவ ல்ைல

அடிகளார் ேவண்டுவார்.

வ ரியும்.

சாத ,

என

இனம்

கூர்ந்தற ய

அங்கு உய ர்களின்

தைலவனான இைறவனும் ெதாழில் தைலவனாக
பார்க்கப்படுவதாகவும்
உலகுக்கு

அம்ைமயப்பர்

அவர்

வ ளக்குவார்.

என

வ ளித்தைலயும்

ெசால்வார்.
த ருக்ேகாய ல்
ேகாடானுேகாடி
தீண்டாைம
அைமந்த

வழிபாட்டுரிைமைய
மக்களுக்கு

எனும்
சமூகம்

தராத

தவைற

தவைற-

சமயம்

ெசய்துவ ட்டைத

வழி

அடிகளார்

வ மர்சனத்துடன் முன்ைவப்பார். மனித குலத்ைத
ஒருைமயுைடயதாக

காணேவண்டும்

என்ற

வ ைழவு இரு ச த்தாந்தங்களிலும் இருக்க றது.
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ைசவ

ச த்தாந்த

முதலாளித்துவம்
ஆனால்

ஆய்வாளர்கள்
என்பது

வறுைம

காலத்த ல்

இருந்தத ல்ைல.

இல்லாமலா

இருந்த ருக்கும்.

நுகர்வு குற த்த எல்ைலச் சுருக்கம் காரணமாக
இத்துைறய ல்
ெசலுத்தவ ல்ைல

அவர்கள்

அத க

கவனம்

என

அடிகளார்

தனது

ஏற்ைபத்தருவார்.
வ ைன, வ த , ஊழ் என்பைத ைசவம் ேபசும்.
வ ைன என்பது ெசயல்.
கூட.

ெசயல் பயன் அனுபவ ப்ைப அதாவது

துய்ப்ப ற்கு
வத

மனத னால் ஆனதும்

வந்தைடய

என்பர்.

ெசய்யும்

‘ந யத ைய’

பயன்கள் அந்த ந யத களின்படி

வ ைனயாற்ற யவர்க்கு வந்து ேசர்வது ஊழ். இது
இம்ைம, மறுைம என இருப்ைபக்ெகாள்ளும்.
ஏைழ பணக்காரன் எனும் ஏற்பாடு சுயநல
மனிதர்களின் ஏற்பாேட. சமய நூல்களில் இதற்கு
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மறுப்பு காணப்படாமல் இருக்கலாம். ஆனால் இந்த
முைறய ல்
ஏற்பார்.

புனிதமில்ைல

அடிகளார்

உைழப்ப ன் வழி ஊழ் எனச் ெசால்லி

உபரிைய

ச லர்

ச த்தாந்தம்
என்க றார்

என்பைத

எடுத்துச்

ஏற்கவ ல்ைல.
அடிகளார்.

ெசல்வைத

ைசவ

அங்கீகரிக்காது
ஏைழ

பணக்காரன்

ேவறுபாட்ைட ஊழ் வழி ெசால்வைத அடிகளார்
ஏற்கவ ல்ைல.
உைழப்பாளிய ன்

சுரண்டைல

ெவளிக்ெகாணர்ந்து அைத மாற்றும் வழிையயும்
ெதளிவாக வ ளக்க ய முதல் ேமைத மார்க்ஸ்தான்
என்பார்

அடிகளார்.

ெபாருளியல்

ஏற்றத்

தாழ்வற்ற சமுதாய அைமப்ப ற்குரிய அடிப்பைடக்
ெகாள்ைககள் ெபாறுத்தவைர ைசவ ச த்தாந்தச்
சமயத்த ற்கும் மார்க்ச யத்த ற்கும் ேவறுபாடில்ைல
என்பைதயும் அடிகளார் வ ளக்குவார்.
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உலகத்ைத

உணைமயானதாக

இயற்ைகயானதாக
தத்துவங்களும்
உய ர்கள்

உள்ெபாருளானதாக

பார்க்க ன்றன.

துய்ப்ப ற்கு

இரு

அேதேபால்

ேதைவயானவற்ைற

இவ்வுலக ேலேய ெபற வாய்ப்புண்டு என்பைதயும்
அைவ ஏற்க ன்றன.

இவற்ற ல் ஒத்து ந ற்பைத

ஓர்ந்தற க என ேவண்டுவார் அடிகளார்.
மானிடரின்
ெசழிப்புறச்
ந ற்கும்.

தரம்

உயர்த்த

ெசய்தல்

என்பைத

ஆன்மாைவ
ைசவம்

ஏற்று

மானுட வாழ்க்ைக ெசற வான அர்த்தம்

ெகாண்டதாக மாற- மாற்ற ட மார்க்ச யம் வ ைழயும்.
இத லும் ஏற்பு என்பார் அடிகளார்.
அம்ைமயப்பர், சக்த யும் ச வனும், ஆத பகவன்
ேபான்றவற்ைறக் காட்டி தமிழ் சமய ெநற ய ல்
ெபண்ணிற்கு
அடிகளார்

இைணயான

ெசால்வார்.
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மரபாகவும்

ைசவம்

நாமார்க்கும்

குடியல்ேலாம்

வரிகைளச்

ெசால்லி

மார்க்ச யம்

இருப்பைத
நமைன

அடிகளார்

நீத யான

சமூக

அப்பரின்
அஞ்ேசாம்
ேபசுவார்.
அைமப்ைப,

ெபண்கைள இைணயாக நடத்தேவண்டிய சமூக
அைமப்ைபேய ேபசும்.
ச ந்தைன

ெபாருள்களிலிருந்து

என்பைத

ெபாருள்முதல்வாதமாக மார்க்ச யம் ேபசுவதற்கு
உகந்ததாகேவ

ைசவ

ச த்தாந்தம்

அடிகளார் காட்டுவார்.

இருப்பதாக

ஆன்மா அல்லது உய ர்

‘சார்ந்ததன்’ வண்ணமாகும். ‘உடனுைறவ ன் பயன்
ெபற்றார்’ என்பது சமூக வ ஞ்ஞான ெதாடர் என்பார்
அடிகளார்.
கடவுள்

இருப்பு,

ெசயல்பாட்டின்

மறுப றப்பு,

எல்ைல

ேபான்ற

அற வ ன்

அம்சங்களில்

மார்க்ச யம் ைசவ ச த்தாந்தம் ெசால்வைத ஏற்காது.
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மார்க்ச யம் எப்படி ெசயல் தத்துவேமா அப்படிேய
ைசவ

ச த்தாந்தமும்

ெசயல்

மூலம்

தன்ைன

புதுப்ப த்துக்ெகாள்ள வ ைழயும் ஒன்ேற.

அத ல்

மானுடம் தைழக்க ேவறுபாடுகள், சமூகத்தீைமகள்
நீங்க ய

ைசவ

ெநற

ேமலான

சமூகத்ைதேய

வ ைழயும்.
அடிகளார் 40 பக்க அளவ ல் ேபச யைத ேமேல
முடிந்தவைர மிகச் சுருக்கமாக என் புரிதலுக்ேகற்ப
பத வ ட்டுள்ேளன்.

ேபரா

கா.

ச வத்தம்ப

அவர்களின் கருத்துக்கைளயும் ேசர்த்து பார்த்தல்
நலம் எனத் ேதான்ற யதால் அவரின் மதம் குற த்த
பார்ைவையயும் மிகச் சுருக்கமாக ைவத்துள்ேளன்.
‘தமிழிலக்க யத்த ல் மதமும் மானுடமும்’ என்பது
ேபரா ச வத்தம்ப அவர்கள் 1981ல் எழுத 1983ல்
வந்த ஒன்று.

இந்த கட்டுைர ெதாகுப்ப ல் ‘ைசவ

ச த்தாந்தம் ஒரு வரலாற்று ேநாக்கு’ என்ற கட்டுைர
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ஒன்றும் உண்டு.
மதம்-

இலக்க யம்

ச வத்தம்ப

எனும்

ேபசுவார்.

அவச யமும்,

மதத்த ற்கு

இலக்க யங்களில்

உய ர்ப்புகள்

உறவுப்பாட்ைட

மதமில்லாது

இலக்க ய

அன்று

ஆத்ம

இருக்கவ ல்ைல

என்பைதயும் அத ல் அவர் ெசால்வார்.
மதம் என்பது நம்ப க்ைககளின் ெதாகுப்பன்று,
சமூக

உறவு-

உற்பத்த

உறவுடன்

சம்பந்தம்

ெகாண்டது. அது ந லவுைடைம அைமப்ப ல் சமூக
உற்பத்த உறவ ன் முக்க ய அங்கமாகும். மதேமா
இலக்க யேமா தமக்ெகன முற்ற லும் தனியான
இயங்குதளம்

ெகாண்டைவயல்ல.

மனிதக்

குழும முழுைமய ன் பல்ேவறு பரிமாணங்களில்
அைவயும் உள்ளைவ.

சமூக வாழ்க்ைகதான்

அடிப்பைட.
மதத்த ற்கான 6 ெபாது பரிமாணங்கைளயும்
www.Kaniyam.com

856

FreeTamilEbooks.com

ச வத்தம்ப தருவார்.
ஒழுக்கெநற

ேகாட்பாடுகள், ஐதீகங்கள்,

ேபாதைனகள்,

சடங்குகள்,

சமூக

ந ருவனங்கள், மத அனுபவ உந்துதல். Faith Rituals
Myths அதாவது நம்ப க்ைக, சடங்கு, ஐதீகம் அதற்கு
அவச யமானைவ.
ெமாழிந ைலப்

பண்பாடு

என்பது

மதத்ைத

ஓர் உப பண்பாடாக ைவத்த ருக்கும்.

ெமாழி

எனும் ெபாதுக் களஞ்ச யத்த லிருந்ேத மதத்த னர்
கருத்துக்கைள

எடுத்துக்கூற

அேதேநரத்த ல்

இந்த

ேவண்டிய ருக்கும்.

உப

பண்பாடு

முழு

பண்பாட்ைடயும் தன் ேமலாத க்கத்த ற்கு ெகாணர
முயற்ச க்கும்.
மதத்துக்கும்

ஆட்ச முைறக்கும்

ெநருங்க ய

உறவு ஏற்படுவது தவ ர்க்கப்பட முடியாததாகும்.
ெபரும்பாலும்

இவ்வுறவு

சுமுகமாக

ச லேநரம் முரண் உருவாகலாம்.
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ந கழும் சூழைல தன்ைமைய ெகாண்டு இந்ந ைல
தீர்மானிக்கப்படும்.

ேசாழர்களுக்கும்

ச த்தாந்தத்த ற்குமான

உறைவ

ைசவ

ச வத்தம்ப

ெசால்வார்.
ெதய்வத்ைத

தன்னிைலப்படுத்த ,

மனித

உறவுப் படிம அடிப்பைடய ல் அத்ெதய்வத்துடன்
உறவு

கற்ப த்துக்ெகாண்டு

அடிப்பைடய ல்

ேதான்றும்

ெவளிப்படுத்துவேத
அச்சாணியாகும்.

அந்த

உறவ ன்

உணர்ச்ச கைள

பக்த

அனுபவத்த ன்

இந்த தமிழ் பக்த ய ன் சாரம்

வடக்கு ேநாக்க யும் பரவ யது.
இத ல் கார்ல் மார்க்ஸ் ெசான்ன ‘ப ரக்ைஞ
பற்ற ய

மறுதைல

ெசால்வார்.
ரசத்த ல்

உணர்ைவ’

ச வத்தம்ப

மறுதைல உணர்வ ன் மூலம் பக்த

அவர்கள்

மனிதந ைல

சாரத்ைதேய

காண்பதாகவும் ெசால்வார்.
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ஐேராப்ப ய

ெசல்வாக்க ற்கு

முற்பட்ட

தமிழர் ச ந்தைன முற்ற லும் சமய சார்பற்றதாக
இருக்கவ ல்ைல.

ஒழுக்க ெநற கள் பாரம்பரிய

மதங்கள்

அற

சுட்டும்

அடிப்பைட

வழியாகேவ

வருவன என்பார் ச வத்தம்ப .
ெமய்ய யல்

என்பது

சமூக

ச ந்தைனய ன்

உன்னதமான கருத்துப் ப ரமாண ந ைல.
ச த்தாந்தம் என்பது ெமய்ய யற் ேகாட்பாடு.
தமிழர் சமூக வரலாற்ைற அற ய உதவும்.

ைசவ
அது
ஆரிய

ப ராம்மண வழிப்பட்டதல்ல என்பைத ந றுவவும்,
தமிழ்- தமிழக தனித்துவம் பற்ற ய அற வுவாதமாக
ைசவ ச த்தாந்தம் ெதரியும்.
ேசாழர் காலத்து ந லவுைடைம அைமப்ப ன்
ேமற்கட்டுமானமாக

ைசவ

ச த்தாந்தத்ைத

ைகலாசபத ேபான்றவர்கள் 1960 களில் பார்த்தனர்.
கர்நாடகத்த ல் பசவரின் வீரைசவம் மூடப்பழக்க
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வழக்கங்கள், ப ராமண தர்மம் எத ர்த்தும் ந ன்றைத
ச வத்தம்ப காட்டுவார். அேதேநரத்த ல் இராமனுசர்
ந ைலந றுத்த ய அளவு சமூக ெநக ழ்ச்ச
ச த்தாந்தத்த ல்

காணப்படவ ல்ைல

ைசவ

என்பதும்

உண்ைம என்பார் ச வத்தம்ப .
ேசாழர்

ஆட்ச ய ன்

ச ைதவ ல்

ப ராம்மணர்

அல்லாத மடங்கள் முக்க யத்துவம் ெபற்றைதயும்
ச வத்தம்ப பார்க்கக்ேகாருவார்.

அதன் முக்க ய

சமூகப் பண்பு ேவளாளச் சார்பு- அது ப ராமண
எத ர்ப்பு ெதானிகைளக் ெகாண்டதாக வளர்ந்தது.
ச வஞானேபாதம் ப ராமணரல்லாத ெமய்கண்டார்
எழுத யதுதான்.
உமாபத

ச த்தாந்த அஷ்டகம் எழுத ய

ச வாசாரியார்

ப ராமணரானாலும்

வருணாச ரமத்ைத ேபாற்றவ ல்ைல.
ைசவ

ச த்தாந்த

வ ருத்த ைய

த ருவாவடுதுைற,

த ருப்பனந்தாள்
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ப ராமண சார்பற்ற மடங்கள் ெசய்தன.

ைசவ

ச த்தாந்தம் சங்கரரின் மாயவாதத்ைத எத ர்த்த
ஒன்று.

உமாபத

என்பதால்
இன்று

நன்ைம
ேதான்ற ய

ச வாசாரியார்
நன்று

ெதான்ைம

என்பத ல்ைல.

நூலானாலும்

தீதாகா

என்பைத எடுத்து ெசால்லிய ருப்பைத ச வத்தம்ப
காட்டுவார். அதாவது 13 ஆம் நூற்றாண்டில்தான்
ந ைலெபற்றது

என்பதால்

தீதாகாது

எனச்

ெசால்லியைதக் ச வத்தம்ப காட்டுவார்.
ப ராமணியத்த ன்
ந ைலைமய ல்
ெநரிமுைறகள்

பக்த

வலிைம
இயக்க

குன்ற ய

வழிய ல்

ெமய்ய யற்ேகாட்பாடாக

ைசவ
வளர

முடிந்தைதயும் ச வத்தம்ப காட்டுவார்.
இனி மார்க்ச யர் ெபாதுவாக மதம் குற த்து
எத்தைகய
வருக ன்றனர்
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மார்க்ச ன்

கீழ்கண்ட

வரிகள்தான்

அத கமாக

ேமற்ேகாளாக காட்டப்படும்.
Religious suffering is, at one and the same time, the expression of real suffering and a protest against real suffering.
Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a
heartless world, and the soul of soulless conditions. It is the
opium of the people.
மதத்த ன்

துயரம்

உண்ைமயான
அதற்கு
மதம்

என்பது

துயரத்த ன்

எத ரான

ஒேர

ேநரத்த ல்

ெவளிப்பாடாகவும்,

கண்டனமாகவும்

இருக்க றது.

என்பது

ஒடுக்கப்பட்ட

மக்களின்

ெபருமூச்சாகவும்,

இதயமற்ற

உலக ன்

இதயமாகவும்,
ஜீவனாகவும்

ஜீவனற்ற
இருக்க றது.

ந ைலகளின்
அது

மக்களுக்கு

அப னியாக இருக்க றது.”
ேமலும்

மார்க்ஸ்
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மக ழ்ச்ச ய லிருந்து

மனிதைன

உண்ைமயான

மக ழ்ச்ச க்கு அைழத்து ெசல்வத ல்தான் மத ஒழிப்பு
கடைம இருக்க றது எனப் ேபசுவார்.
The abolition of religion as the illusory happiness of the
people is the demand for their real happiness. To call on
them to give up their illusions about their condition is to call
on them to give up a condition that requires illusions. The
criticism of religion is, therefore, in embryo, the criticism of
that vale of tears of which religion is the halo.”
மனிதன்
அல்லது

தன்னிடமிருந்து

பற க்கப்பட்ட

இந்த

வ லக்கப்பட்ட
உலைக-

அப்படி

நடப்பதற்கான காரணகாரிய அற ைவ ப றழ்வாக
புரிந்து அற யாைமய ல் இருப்பைதேய அவனின்
சமய உணர்வாக/ பற்றாக மார்க்ச யம் காணும்.
அவன் தற்காலிக அைமத ைய ஆறுதைல அதன்
மூலம் ெபறலாேம தவ ர அதனால் ந யாயத்ைத
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ந ைலந றுத்த
அரசுடன்

முடியாது.

ெகாள்ளும்

ஏெனனில்

ஏேதாெவாரு

பாதுகாக்கப்பட்டுவருக றது

என்ற

அது

உறவாலும்
புரிதல்

மார்க்ச யர்களிடம் உண்டு.
எனேவ

ஒருவரின்

இைறைய

மதம்

இைறஞ்சும்

ெவளிேயற்றப்படேவண்டும்.

ேதைவப்பட்டு
சூழலிலிருந்து

அப்படிெயாரு சமூக

அைமப்ைப சாத்த யப்படுத்த னால் அங்கு மதம்
எனும்

அப ன்

ேபான்றைவ

ேதைவப்படாமல்

ேபாகலாம் என்பது மார்க்ச யர்களின் புரிதலாக
இருக்க றது.
நாத்த கர்கள்

கருத்துமுதல்வாத

பார்ைவய ல்தான்
ேபச வருக ன்றனர்.

மதம்

குற த்து

ஆனால் அைத ெபாருள்முத

பார்ைவய ல் அணுகேவண்டும் என்பர் மார்க்ச யர்.
நாத்த க

கடவுள்
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வர்க்கப்ேபாராட்டத்த லிருந்து
பார்ப்பைத
கடவுள்

மார்க்ச யர்

குற த்த

தனித்த

ஒன்றாக

ஏற்பத ல்ைல.

மதம்

வ மர்சனத்ைத

சமூகத்த ன்

வர்க்க ந ைலகள் குற த்த வ மர்சனமாக அதனுடன்
இைணந்த ேபாராட்டமாகேவ மார்க்ச யர் பார்ப்பர்.
ெலனினும்
என்று
ெகாள்ைக

ஒருவைர

பார்ப்பைதவ ட
த ட்டத்ைத

மதப்பற்றுள்ளவர்
அவர்

ஏற்பவராக

கட்ச ய ன்
இருந்தால்

ேசர்த்துக்ெகாள்ளலாம் என்ற ந ைலப்பாட்ைடயும்
எடுத்தார்.

அேதேநரத்த ல்

மதேபாதைனகள்

ெசய்ய

கட்ச ய ல்
அனுமத க்க

முடியாெதன்றார்.
1949 மாேவா தைலைமய லான கம்யூனிஸ்ட்
கட்ச புரட்ச க்கு ப ன்னர் அைமந்த 75 ஆண்டுகைள
ெநருங்கப்ேபாகும்
இன்றும்

சீன

அவர்களால்
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ஒன்றாகேவ,
சல

மக்களின்

கட்டுப்பாடுகளுடன்

நம்ப க்ைககளுக்கு
மத ப்பளிக்கேவண்டிய

ந ைலய ேலேய இருப்பைதக் காண்க ேறாம். அங்கு
மத சுதந்த ரம் குற த்த அரச யல் அைமப்பு ஷரத்து
ேசர்க்கப்பட்டுள்ளைதயும் காண்க ேறாம்.
இந்தப் புரிதல்கைள உள்வாங்க யவராகத்தான்
அடிகளார் ைசவ ச த்தாந்தம் மார்க்ச யம் என்க ற
இரண்டு தத்துவங்கைளயும் சமைதயான சமூக
நல்வாழ்வ ற்காக, மானுட ேமம்பாட்ைட ேநாக்க ய
நகர்தலுக்காக

இணக்கப்படுத்த

பார்த்துள்ளார்

என புரிந்து ெகாள்ளலாம்.
30-7-2022
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45. தமிழ் ெநறியும் ெலனினியமும்
குன்றக்குடி
‘தமிழ்

ெநற யும்

அடிகளார்

நூல்

ெலனினியமும்’

வரிைச

12ல்

எனும்

ச று

பகுத யுண்டு. குன்றக்குடி அடிகளார் ெலனினியம்
என்பைத

எைதயும்

அற வ ன்

அடிப்பைடய ல்

எதார்த்த உணர்வுடன் ஆராய்ந்து முடிெவடுப்பது
என்க றார். எந்த ஒன்ைறயும் அற வ ல் ஆராய்ந்து
அனுபவரீத யாக முடிெவடுக்க ேவண்டுெமன்பது
ெலனினிய அடிப்பைட. வ ரிந்தும் பரந்தும் க டக்க ற
உலகத்ைத

இயற்ைகயானதாக

பார்க்க றது.

இந்த

ெலனினியம்

உலகத்ைதப்

பைடத்த

இன்ெனாரு சக்த என்பைத அது நம்பவ ல்ைல.
இந்த உலகம் ஒேர மாத ரியாகவும் இல்ைல.
முழுைமெபற்றுப் பக்குவமாக இல்ைல.
வருக றது.

மாற

இன்ப துன்ப கலப்பு இருக்க றது என
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ெலனினியம்

புரிந்துெகாள்க றது

என்க ற

தன்

புரிதைல தருவார் அடிகளார்.
தமிழ் இலக்க ய மரபு பல குரல் ெகாண்டது.
உலகத்ைதப்பற்ற ய கருத்த ல் ஒருைமப்பாடில்ைல.
ஆனாலும்

உய ர்

வர்க்கங்கள்

பைடக்கப்பட்டைவயல்ல
மரபு

அறுத ய ட்டுக்

அடிகளார்.

என்று

கடவுளால்

தமிழ்ச்

கூறுக றது

சமய

என்க றார்

இதற்கு துைணயாக ஐங்குறுநூறு,

புறப்ெபாருள் ெவண்பா பாடைலக் காட்டுக றார்.
அதாவது இைறவனின் தண்ணளிய ன் ந ழலில்
தாேன
மண்

ேதான்ற ய
ேதான்ற

உலகம்.

என

கல்ேதான்ற ,

பரிணாம

வளர்ச்ச ய ல்

‘நாேன ேதான்ற ற்று’ எனும் புரிதைல அடிகளார்
வ ளக்குக றார்.
இைறவன்

அப்பரிடமிருந்தும்
என்பைத

உலகேம

எடுத்துக்ெகாண்டு

‘இைறவன் பைடக்கப்பட்டத ல்ைல எனில் உலகம்
பைடக்கப்பட்டத ல்ைல’ எனப் ெபாருள் ெசால்வார்
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அடிகளார்.
உலகம் பைடக்கப்பட்டதன்று இயற்ைகயானது
என்க ற

தமிழ்

மரபுக்கும்

ெலனினியத்த ற்கும்

முரண்பாடின்ைமைய அவர் சுட்டிக்காட்டுவார்.
தமிழ்

மரபுடன்

ெலனினியம்

எங்கு

முரண்படுெமன்றால் உய ர் பற்ற ப் ேபசும்ேபாது
என்க றார் அடிகளார்.

உடலுக்கு அப்பாற்பட்டு

உய ர் என்பைத ெலனினியம் ஏற்காது.

ஆனால்

தமிழ் மரப ல் உய ர் எனும் தனிப்ெபாருள் ஏற்பு
இருக்க றது.
காட்டும்
இைத

உடம்பும் உய ரும் ெவவ்ேவறாக

பார்ைவ
ந றுவுவதாக

தமிழ்

மரப ல்

அடிகளாரின்

உள்ளது.

இக்கட்டுைர

அைமந்துள்ளது.
அடிகளார்
ெசால்வார்.
இயங்கு

இந்த
உடம்ேப

சக்த யும்
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தங்க ய ருந்து

பணிகைளச்

ெசய்வது

உய ர்.

உய ர்கள் ந ைலப்ெபற்றைவ.

ப றப்பும் இறப்பும்

இல்ைல.

தன்ைமயுைடயன.

உய ர்

ந ைலேபறான

உடம்ப ைனக்

ேமம்பாட்டுக்குரிய

ெகாண்டு

தன்னுைடய

கடைமகைளச்

ெசய்க ன்றது

என்பேத தமிழ்க் கருத்து என அடிகளார் இைத
உறுத ப்படுத்துவார்.
உய ர் என்றும் ‘உள்ெபாருள்’ என்பது ெதளிவு.
உடலுக்கு

‘உய ர்த்தன்ைம’

உண்ெடனக்கூறும்

ெநற தமிழ் ெநற யல்ல என்பார்.
உய ர் உண்ெடன்ற ெகாள்ைக ெபளத்தத்த ற்கு
இல்ைல.

அது

உய ெரனத்
என்றது

அற ைவ

தனிேய

ெபளத்தம்.

ஒத்துக்ெகாண்டது.

ேவெறாரு

ெபாருளில்ைல

புலனற வ ல்

ெபாற கள்

தமக்கு ஒதுக்கப்பட்ட களங்களிலும் ஒரு வழிப்பட்ட
குைறயுைடய அற ைவேய ெபற்றுள்ளன.

www.Kaniyam.com

870

ெசவ

FreeTamilEbooks.com

ஒலிையக் ேகட்கும் . கண் ேகட்காது. பூரணத்துவம்
இல்ைல. உய ர் ஒன்ேற இந்த ெபாற களால் ெபறும்
இன்பத்ைத

முற்ற லும்

முழுவதுமாக

ஈடுபட்டு

அனுபவ க்க றது என ெபாற கள் ஒவ்ெவான்ற ன்
குைறத்தன்ைமைய அடிகளார் ேபசுவார்.
ஏகான்ம
ெநற ய னர்
அது

வாத கள்

அதாவது

ஓருய ர்

உய ர்

ஒன்ேற,

‘அற வுைடய

உடம்புகள்

ேதாறும்

காணப்படுக றது”’

எனும்

ேவறு

ேவறாய்க்

ெகாள்ைகயாளர்.

ஆனால் அடிகளாைரப் ெபாறுத்து ‘உய ர் ஒன்ேற’
என்க ற இக்ெகாள்ைக ச ற தும் ெபாருந்தாது எனக்
கருதுக றார்.
உய ரின்

ேசர்க்ைகய ன்ற

உடம்பு

ஒரு

வ ைன ெசய்ய இயலாது என்க றார் அடிகளார்.
அேதேபால்

‘உய ர்’

உடம்ப ன்

ேசர்க்ைகய ன்ற

என்ன வ ைனைய ெசய்யும் என்பதும் ேகள்வ யாக
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வரவ ல்ைலயா. அடிகளார் இந்த எத ர் ேகள்வ ைய
எழுப்பாமல் ேபாக றார் .
நமது
உய ர்

உலகாயுதவாதம்
ெகாள்ைகய ல்

இந்த

ெலனினியத்த ன்

ெகாள்ைககளுடன்

உடன்பாடு

உைடயன

என்பைத

அடிகளார்

ெசால்வார்.

அதாவது

உடலின்

ேவறாய்

உய ர்

ஒன்று

என்பத ல் அவர்கள் உடன்படுவர்.

இல்ைல
கண்ணால்

காண்பேத ெமய் என்பைத அைவ ஏற்றுள்ளன.
அைனத்துலகத்ைதயும்

ெபாற யால்

கண்டு

உணர்தல் இயலாததாகும். பல்ேவறு இயல்புைடய
உலக ைட

ெபாருள்கைள

அனுபவ த்தலும்

இயலாது என்பது அடிகளார் தரும் மறுப்பு.
அடிகளார்

உய ர்களின்

உய ர்ப்பாற்றல்

என்பத ல் உள்ள ேவறுபாடுகைள சுட்டிக்காட்டுவார்.
உய ர்வர்க்கத்த ைடய ல்
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அளவ ல்

கூடியும்

குைறந்தும்

இருப்பைதச்

ெசால்வார். இந்த உய ர்ப்பாற்றல் ேவறுபாடுகைள
எல்லாம் ெவறும் சுபாவம் என்று கூறமுடியுமா எனக்
ேகட்பதுடன் அவர் இந்த ஆய்ைவ ந றுத்துக றார்.
அடிகளார் ேபாலேவ ச ல ச ந்தைனயாளர்கள்
இயக்கவ யல்,

வரலாற்று

ெபாருள்வாதத்த ற்கு

அப்பால் எனும் ச ந்தைனைய ேபசாமல் இல்ைல.
இங்கு

அடிகளார்

பயன்படுத்தாமல்

அந்த

பதங்கள்

வ வாத த்து

எைதயும்

ெசல்வைதப்

பார்க்க ேறாம். அேதேபால் ஆன்மா எனும் பதத்ைத
அவர் எங்கும் பயன்படுத்தவ ல்ைல.

ஆன்மா

எனும் தத்துவத்த லிருந்து இந்த தமிழ்ெநற எப்படி
மாறுபடுக றது

என்பைதயும்

அடிகளார்

இத ல்

வ வாத க்கவ ல்ைல.
உடைலச் சாராத சுதந்த ரமான சுேயட்ைசயான
ஒன்று உய ர் என்பைத மார்க்ச யர் ஏற்கமாட்டார்கள்.
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பருப்ெபாருைளச் சாராமல் அந்த உய ர் எனும்
சாரம்சத்த ற்கு

தனியான

சுதந்த ர

வாழ்ந ைல

இருப்பைத மார்க்ச யர் ஏற்பத ல்ைல.

ெஷல்லிங்

ேபான்றவர்கள்

தனிமுதலான

ஆன்மாவ ன்

எப்பேவா

ேபச வ ட்டனர்.

சுயத யானத்ைத

பாயர்பாஹ் ‘இருப்பது’ என்பைத ச ந்தைனய ல்
மட்டுேம

அல்லாமல்

‘இருக்க றது’

என்று

ந ரூப த்தலில்தான் இருக்க றது என ேபச வ ட்டார்.
இயக்கவ யலில்
ந ரந்தரமானதுஏதுமில்ைல

அழிேவ

என்பர்

உள்ெபாருள்

இறுத யானதுஇல்லாதது

மார்க்ச யர்.

என

இயக்கவ யல்

என

எப்ேபாதும்
எைதயும்

ஏற்பத ல்ைல. உய ர்கள் வாழ்ந்த ட உதவும் சூழலும்
இல்லாமல் ேபாகும் ந ைல வரலாம் என்றும் அது
கருதும்.
உடலும்

உய ரும்
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நம்ப க்ைக தமிழ்ெநற தத்துவம் என ந றுவுவதுடன்
அடிகளார் ந றுத்த க்ெகாள்க றார்.

ெவவ்ேவறு

உய ர்ப்பாற்றல் ெகாண்ட ெவவ்ேவறு உய ர்கள்
ஏேதாெவாரு
தன்ைன
தனித்து

உடைல

தரிக்காமல்/

உடல்மூலம்

ெவளிப்படுத்த க்ெகாள்ளாமல்
தன்

எங்கு

உய ர்ப்பாற்றைலக்

தனது

பணிகைளக் காட்டும் என்ற ேகள்வ க்கு என்னால்
அடிகளாரிடம்

இந்த

கட்டுைரய ல்

பத ைலக்

காணமுடியவ ல்ைல.
அடிகளார்

ந றுவுவைத

‘என்றும்

உள்ெபாருளாக ய உய ர்’ தனக்கான பணிக்கான
உடல்கைள பல வடிவங்களில் ேதடிக்ெகாள்க றது
என

தமிழ்ெநற யாக

முன்ைவக்க றார்

என

புரிந்துெகாள்ளலாம்.
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46. கிறிஸ்தவரும் கம்யூனிசமும்
Communism

and

Social

Revolution

in

India

என்ற புத்தகம் க ற ஸ்தவ புரிதலில் ேதைவய ல்
எழுதப்பட்ட ஒன்று.

ப டி ேதவானந்தன் மற்றும்

எம் எம் தாமஸ் எடிட் ெசய்த புத்தகம்.
70

ஆண்டுகளுக்கு

முன்னர்

கல்கத்தா

1953ல்
YMCA

ெவளிய ட்ட ஆக்கம்.
அளவ ல் ச ற ய 100 பக்க புத்தகமானாலும்
அடர்த்த யாக தன் வாதங்கைள ைவத்த புத்தகம்.
முதல்பகுத ய ல்

கம்யூனிசம்

என்றால்

என்ன,

அதன் இயல்பு எைவ, மதம் - ெநற குற த்த அதன்
பார்ைவ, இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் வரலாறு
(ச ற ய அளவ ல்) ேபசப்படுக றது. இரண்டாம் பகுத
சமுதாய புரட்ச ைய கம்யூனிஸ்ட்கள் ெசய்தார்களா
என வ சாரிக்கும் பகுத ,
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ஜனநாயகம்
மூன்றாம்

என்ன

பகுத

கம்யூனிச
என்பனவும்.

என்றும்

இப்பகுத

கம்யூனிச

சவாலுக்கு

ேபசும்.

நாடுகளில்

சர்ச்

தந்த

சர்ச்,

பத ல்கள்

க ற ஸ்தவரும் கம்யூனிஸ்ட்களும்

என்ற பகுத யும் இருக்க ன்றன. இங்கு The Christian
and the Communist என்ற பகுத ய ல் இந்த புத்தகம்
என்ன வ வாதத்ைத முன்ைவத்துள்ளது என்பைத
மட்டும் சுருக்கமாக தந்துள்ேளன்.
க ற ஸ்தவர் கம்யூனிஸ்ட்டாகலாமா- இரண்டும்
ஒத்துப்ேபாகுமா-

மதமும்

கம்பார்ட்ெமண்டாஅரச யல்

அரச யலும்

க ற ஸ்தவ

நம்ப க்ைககள்

ெபாருளாதாரத்த ற்கு

கம்யூனிஸ்ட்களுடன்

ேவண்டாமா-

ஒத்துைழப்பு

சாத்த யமா-

அவர்களுடன்

ேவண்டாமா

என்ற
அற ஞர்களின்

கட்டுைரைய

வாச த்துப்
877

என்பது
உைரயாட

ேகள்வ களுக்கான

க ற ஸ்தவ
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அக்கட்டுைரய லிருந்து ச ல அம்சங்கள்…
கம்யூனிசம்

வர்க்கமில்லா

சமுதாயத்ைத

பைடப்பைத தன் உயர் லட்ச யமாக ெகாண்டுள்ளது.
அங்கு

மனிதர்கள்

வர்க்கமாக

bulk

ஆகேவ

பார்க்கப்படுவர். தனிமனிதன் என்க ற ெபறுமானம்
ெபாதுவாக அங்க ருப்பத ல்ைல.

Infact its view of

morality and its atheism are based on this conception of the
mass man.
சுரண்டுக ற
அப்புறப்படுத்த

பூர்ஷ்வா
தனி

கூட்டத்ைத
உைடைம

ஒழித்து
இல்லாது

ெசய்வதன் மூலம் அவர்கள் வர்க்கேவறுபாடுகள்
இல்லா

புத ய

சமூகம்

அைமப்பைத

ேபசுவர்.

அதாவது இது நடந்துவ ட்டால் இந்த பூமிதனில்
மானுட

ெசார்க்கம்

வந்துவ டும்.

இலட்ச ய

சமுதாயம் பைடக்கப்பட்டுவ டும்.
க ற ஸ்தவம்
www.Kaniyam.com
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மீட்கேவண்டும் எனக் கருதுக றது.

அத காரம்

ஆைச

அைனத்து

பற

குற்ற

ெசயல்கள்

பாவங்களிலிருந்தும்
ேபசுக றது.
மதம்

என

மனிதைன

மீட்பைத

அது

சரி இந்த பாவ புண்ணியெமல்லாம்

சார்ந்து

ேபசலாம்.

அரச யல்

ேகாட்பாடுகளுக்கும் அதற்கும் என்ன சம்பந்தம்?
க ற ஸ்தவத்த ல்

‘sinner’

என்பது

எப்படி

புரிந்துெகாள்ளப்படுக றது?
மனிதன்

இயற்ைகய ல்

சுயநலக்காரன்.

தன் குழுவ ல் கூட அவன் இைதக் காட்டுவான்.
அடுத்து

எப்ேபாதும்

தன்

பாதுகாப்ைப

ேதடிக்ெகாண்ேடய ருப்பான்.

அவன்

அத காரத்த ன்

வழிேயா எதன் வழிேயா சுயநலத்ைத ேதடுவான்.
இப்ேபாது

அத காரம்

என்பது

மிகப்ெபரிய

அரச யல் வைகப்பட்டதாக இருக்க றேத. அதாவது
மனிதன்

self

centred-

pride

ஆக

இருப்பவன்.

எனேவ க ற ஸ்தவம் அவைன நல்வழிப்படுத்தப்
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பார்க்க றது.

In Jesus we are finding hope, hope for

ourselves as individuals and hope for humanity as a whole.
கம்யூனிஸ்ட்கள்

கூட்டமாகத்தான்

ெசயல்படேவண்டும்
தருவார்கள்-

என்பத ல்

அவர்கைளப்

அழுத்தம்

ெபாருத்தவைர

man

is a function of a collective class அேதேபால் அரச யல்
என்பதும் matter of historical necessity.
ஆனால்
அற வு

க ற ஸ்தவம்

மற்றும்

காரணகாரிய

மனசாட்ச யுடன்

உரிைமையப் ேபசுக றது.
தன்ைமய லிருந்து

ெசயல்படும்

அத காரத்த ன் ஊழல்

தற்காப்பு,

ேமலும்

ேமலும்

ேதைவப்படும் சமூக நீத க்காக ந ற்பது. க ற ஸ்தவ
நம்ப க்ைகைய
ெசல்லும்ேபாது

அரச யல்

மட்டத்த ற்கு

ேமற்கண்ட

புரிதல்கள்

எடுத்துச்
ேதைவ.

இந்த நம்ப க்ைகக்கு உகந்த அரச யல் முைறயேய
க ற ஸ்தவர்கள் ேதடுக ன்றனர்.
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க ற ஸ்தவர்

ஒருநாளும்

கம்யூனிஸ்ட்

ஆக

முடியாது ( under no circumstances a christian can
be a communist.) அதாவது க ற ஸ்தவராகவும் party
member ஆகவும் ஒருேசர அவர் பயணிக்க இயலாது.
கம்யூனிஸ்ட்கள் மார்க்ச டம் துவங்குவார்கள்.
சமூக

புரட்ச க்கு

ெசால்வார்.
மடமாக

மதம்

தைடெயன

அவர்கள்

அது பூர்ஷ்வாக்களின் ெதாண்டூழிய

அவர்களால்

பார்க்கப்படும்.

ஆளும்

சக்த கள் பக்கம் ந ன்று வர்க்கப்ேபாராட்டம் எழாமல்
மதம் பார்த்துக்ெகாள்க றது என கம்யூனிஸ்ட்கள்
ந ைனப்பர்.

அப்படி

தைடயாக

ைவத்துக்ெகாண்டு

இருப்பைத

வர்க்கேபாராட்டத்த ல்

இறுத ெவற்ற ெபற முடியாது.

எனேவ அைத

ஒழிக்கேவண்டும் என அவர்கள் கருதுவர்.
இப்படி
ப ரத யாக

ேபசும்
-

கம்யூனிசம்

substitute
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Religion

881

என

மதத்த ற்கு
தன்ைன

FreeTamilEbooks.com

ைவத்துக்ெகாள்ளும். இைத மார்க்ஸ் எங்ெகல்ஸ்
ெலனின்

ஸ்டாலின்

அற யலாம்.

அவர்கள்

அத காரத்துவம்
scriptures.

புகழ்பாடல்களில்
எழுத்த ன்

ேபசப்படும்-

as

மக்கள் ஜனநாயகம்,

ெபாருள்முதல்வாதம்-

தத்துவம்

நாம்
உயர்

authoritative
இயக்கவ யல்

என்று

கல்வ

கலாச்சாரம் , கைல, வ ஞ்ஞானம் அைனத்த லும்
அைதப் ேபசுவர்.
மத

பீட

அத காரங்கள்

அத காரங்கைள
ெபற்று

ேபாலேவ

authoritative

மற்றவர்கைள

group

அைமப்பு
of

leaders

கட்டுப்படுத்த க்ெகாண்டு

இருப்பர். அதாவது கட்ச உறுப்ப னர் எனில் அவர்
வ ேசஷ அந்தஸ்ைத ெபறுவார்.

நமது ச ந்தைன

மற்றும் வாழ்வ ற்கும் அவர் வ ளக்கமளிப்பவராக
இருப்பார். அவர் தன் கட்ச க்கு காட்டும் வ சுவாசம்
ஏறத்தாழ

மத

வ சுவாசம்

ேபாலேவ

இருக்கும்.

கட்ச தாேன தன் self righteousness பற்ற உரிைம
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பாராட்டிக்ெகாள்ளும்.
அதாவது The communist thinks of himself , atleast
his party as the Judge of all other men.. சுய வ மர்சனம்
என்பது

கூட

ெபாதுவாக

அங்கு

ப றர்மீதான

வ சுவாசம் குற த்த கண்டனங்களாகேவ அைமயும்
(repudiation of all opinion at variance with the Party line,
resulting in either self condemnation or accusation of others
for party disloyalty.)
பல

ேநரங்களில்

ஒப்பைடத்துக்ெகாள்

க ற ஸ்துவ டம்
என்பது

ேபாலேவ

nism claims one’s total allegiance.
க ற ஸ்தவருக்கும்

உன்ைன
commu-

எனேவ இங்கு

கம்யூனிஸ்ட்க்கும்

வ சுவாச

முரண் ஏற்படும்.
க ற ஸ்தவர்களுக்ேகா

இப்படி

ெசால்லித்தரப்பட்டுள்ளது. No man can serve two masters, for either he will hate the one or love the other.. இைத
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க ற ஸ்தவரால் எப்படி தீர்த்துக்ெகாள்ளமுடியும்.
க ற ஸ்தவத்ைத

குறுகலாக

வழிபாட்டுமுைற,

சல

இப்படி

உறவுகெளன

புரிந்துெகாள்ளக்கூடாது.

க ற ஸ்தவம்

முழுைமயாக அைனத்ைதயும் பார்க்கச் ெசால்லும்.
Politics, Economic are also subject to His standards,
His control,

His judgment.

ெபாருளாதார

அதாவது அரச யல்

முைறகைளயும்

நாம்

க ற ஸ்தவ

நம்ப க்ைகய ன் அடிப்பைடய ல் சீர்தூக்க பார்த்தல்
ேவண்டும்.

அைனத்தும் க ற ஸ்தவ ராஜ்யத்த ன்

கீழ் என்ற ஏற்பு க ற ஸ்தவரிடம் இருக்கும். ஆனால்
கம்யூனிசத்த ல் இைத ஏற்கமாட்டார்கள்.
கம்யூனிஸ்ட்கள் தங்கள் கட்ச ெகாள்ைககைள
ஏற்றுக்ெகாண்டு

க ற ஸ்தவராக

ஆட்ேசபைணய ல்ைலேதாழர்கள்
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ஒத்துப்ேபாக
அதாவது

முடியும்

எனச்

ைபப ைள

ெசால்க ன்றனர்.

படிக்கலாம்.

பற

க ற ஸ்துவர்களுடன் சர்ச் ெசல்லலாம்.

ஆனால்

அரச யல் என வந்து வ ட்டால் கட்ச ந ைலப்பாடு
என்க ன்றனர்.

அவர்கள்

மதம்

என்பது

தனிப்பட்டவரின் வ வகாரம் எனச் ெசால்க ன்றனர்.
அது
என

ெபாதுவாழ்க்ைகக்கான
கருதுக ன்றனர்.

அல்லல்களுக்கு
தீர்வு

உபேதசமல்ல

அன்றாட

சமூக

கம்யூனிசத்த ல்

வாதாடுக ன்றனர்.

ப ரச்ைனகளுக்கு
எனவும்

எனேவ

ெபாறுத்தவைர

வாழ்க்ைக

மதமும்

அவர்கள்
அவர்கைளப்
அரச யலும்

கலக்கக்கூடாதைவ.
கம்யூனிசம்
தனக்கான
அைத

மதப்

ெமலிந்தவர்கள்
www.Kaniyam.com
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சார்ந்த

ஒன்று.

வ த கைளக்

ெகாண்டது.

பார்ைவய ல்

பார்க்கக்கூடாது.

அற யாைமயால்
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பாதுகாப்புணர்வுதான் மதம். அைனவருக்குமான
பாதுகாப்ைப
ேபாக வ டும்

உருவாக்க வ ட்டால்
என்பதுதான்

அவர்களின்

மதம்
புரிதல்.

மதம் அவச யமற்றது- ெபாருத்தமற்றது என்பர்.
கம்யூனிஸ்ட்களுடன் ேசர்ந்து ெபாதுவ வகாரம்
என

எைதயும்

ேகள்வ ைய
ஆனால்

ெசய்யேவ

ச லர்

அனுபவம்

முடியாதா

எழுப்பலாம்.
அவர்கள்

என்ற

ெசய்யலாம்.
அைனத்ைதயுேம

தங்கள் அரச யல்- தத்துவ இலாபங்கள் ேநாக்க ேய
நகர்த்துவர் எனக் காட்டுக றது. அதாவது The lone
Christian who decides to travel only one humanitarian mile
with the Communist may find himself continuing the journey
to the second political mile and the third ideological mile.
எனேவ

கம்யூனிஸ்ட்

ஆகும்ேபாது

அவர்

இருக்கமுடியாமல்

ேபாகும்.
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தன்

மத

குற த்து

மற்றும்

க ற ஸ்தவ

ெதாடர்ந்து

நம்ப க்ைககள்

கம்யூனிஸ்ட்களுடன்

உைரயாடேவண்டியவராகவும்
மூன்று

முைனகளில்

இருக்க றார்.

நாம்

ேவண்டிய ருக்கும்.

அவைர

சந்த க்க

அரச யலில்

நாம்

எத ர்க்கேவண்டிய ருக்கலாம்.

மாற்றுகைள

ெசால்லேவண்டிய ருக்கலாம்.

நமது

பாவம்-

மன்னிப்பு

என்ற

நம்ப க்ைகயுடன்

உைரயாடேவண்டிய ருக்கும்.
கம்யூனிஸ்ட்களுக்கும் அன்பு ,

நட்பு எனும்

தாகம், ச ல நம்ப க்ைககள் கூட இருக்கும். அவரும்
சக மனிதேன.

எனேவ அவருடன் உைரயாடல்

தவ ர்க்க முடியாதது.
தன்

தனிப்பட்ட

வாழ்வ ன்

அம்சங்கைளயும்

அைனத்து

தன்

கட்ச யால்

அற ந்துெகாள்ளமுடியாது

என்பதும்
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அவர்

உணர்ந்த ஒன்ேற.
நாமும்

பல

கம்யூனிஸ்ட்கள் ேபாலேவ
ேநரங்களில்

நடந்துெகாள்க ேறாம்.

நீத மானாக

அவர்

கம்யூனிஸ்ட்

அரச யல் ெகாண்டவரா- ேபசாேத தள்ளி ந ல் என
கதவைடத்து மூடிவ டுக ேறாம். சக மனிதன் என்ற
வைகய ல்

அவரும்

நம்

அன்புக்குரியவர்தான்.

ச ல ேநரம் அவர்கள் கட்ச ய லிருந்து ெவளிேய
வரும்ேபாது கூட சர்ச்ச டம், க ற ஸ்துவ சமூகத்த டம்
வரமுடியாமல்

ேபாக றார்கள்

என்பதும்

நம்

அனுபவமாக இருக்க றது. இங்கு சர்ச் சைப தனது
கருத்த ல் மாறேவண்டும்.
முதலில்

க ற ஸ்தவருக்கு

ேவண்டிய

பண்பு

நமக்கு மட்டும்தான் எல்லா வ ைடகளும் ெதரியும்
என்ற

ஏமாற்று

உண்ைமையத்
முயற்ச கள்

மனப்பாங்ைக
ேதடும்

வாழ்வ ல்

ேதைவப்படலாம்

அவச யமாக றது.
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நீத மான்கள் நாம்தான் என்ற ச ந்தைன ந ற்காது….
ப ன் குற ப்பு :
க ற ஸ்தவம் குற த்து ச ல மார்க்ச யர்களும்
எழுத ய ருக்க றார்கள்.

கடுைமயாக வ மர்ச த்தும்

எழுத ய ருக்க றார்கள்.

காட்ஸ்க ெபரிய புத்தகம்

ஒன்ைற எழுத யுள்ளார்.

க ற ஸ்தவம் புராதன

பாட்டாளிகளிடமிருந்து

எழுந்தாலும்

சுரண்டலாளர்களுக்கானதாக
என காட்ஸ்க

அது

வளர்ந்துள்ளது

எழுத ய ருப்பார்.

எந்த மதமும்

முரண் இல்லாமல் பல கட்ட சமூக ெசல்வாக்க ற்கு
உட்படாமல் இருக்க முடியாது.

இப்படி ெபரும்

முரணுக்கு உள்ளான ேவறு மதம் இருக்குமா எனத்
ெதரியவ ல்ைல என காட்ஸ்க எழுத ய ருப்பார்.
ெபல்ேபார்ட் பாக்ஸ் கத்ேதாலிக்க சர்ச்ச ற்கும்
ேசாசலிசத்த ற்குமான
அற வ க்காமல்
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ேபாராட்டத்ைத

இருக்க
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எழுத னார்.

அேதேபால்

ேசாசலிச

இலக்ைக

க ற ஸ்துவ நம்ப க்ைகயுடன் அைடயாளப்படுத்த
வாதாடுவைத அவர் வ மர்ச த்தார்.

ேசாசலிச

இலக்கு என்றால் அது க ற ஸ்துவ எத ர்ப்ப ல்தான்
என ெபல்ேபார்ட் எழுத னார்.
க ராம்ச வாடிகன் குற த்து கட்டுைர ஒன்ைற
எழுத ய ருந்தார்.
தனியார்
எழுத னார்.

உலக ன் மிக அத காரமிக்க

அைமப்பு

வாடிகன்

என

க ராம்ச

இத்தாலிைய மய்யமாக ெகாண்டு

இயங்க னாலும்

உலக

நாடுகளின்

ெபரும்

அங்கீகாரத்ைத அது தன்னகத்ேத ெகாண்டுள்ளது.
உலக
வாடிகைன

பாட்டாளிகளின்
பார்க்கேவண்டும்.

ப ரச்ைனய லிருந்து
ேபாராடி
என

பைகயாகத்தான்

பாட்டாளிவர்க்கம்

ேபாப்

தன்ைன

வ டுவ த்துக்ெகாள்ளேவண்டும்

க ராம்ச ய ன்
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காண்க ேறாம்.
எட்கர்
தனியார்

ஹார்ட்காச ல்
ெசாத்துரிைம

என எழுத னார்.
எத ர்ப்பத ல்ைல

சர்ச்

எப்ேபாதும்

ஒழிப்ைப

ஆதரிக்காது

அவர்கள் ெபாதுத்துைறைய
என

ேபசுவைதக்ெகாண்டு

ேசாசலிசத்த ற்கு ஆதரவு என ெசால்லமுடியாது
என எழுத னார். முதலாளித்துவத்த ற்கான முடிவு
என்பது ‘சர்ச்ச ன்’ முடிவாகவும் இருக்கும் என்றார்.
சர்ச் ஜனநாயகத்த ற்கு வ ேராத அைமப்பாகேவ
இருக்க றது.

அது

,

பரேலாக

வழிபாட்ைட,

நம்ப க்ைககைள
ராஜ்யத்ைத

ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்கலாம். அதன் இைறய யல்
ப டிவாதம் ெகாண்டதாக இருக்க றது.
அத காரத்ைத
தவேற

ஏற்கச்

ெசய்யாதவர்

நம்ப க்ைககளுக்கான
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ேபாப்ப ன்

ெசால்க றது.
என

நம்பச்

ஆக
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அத காரத்ைத
என

டி

அவரிடம்

பாரல்

மார்க்ச யர்

ஒப்பைடத்து

எழுத னார்.

க ற ஸ்துவம்

ந ற்க றது

இப்படி

ஏராள

சமயம்

என்ற

வைகய ல் முதலாளித்துவத்த ற்கு- சுரண்டலுக்கு
ஆதரவாகேவ எழுத யுள்ளைத பார்க்க ேறாம்…
குற ப்பு:
பால் ேடவ ட் ேதவநந்தன் ( 1901-1962) இந்த ய
இைறய யலாளர்.

ெசன்ைனய ல்

ப றந்து

ைஹதராபாத் ந ஜாம் கல்லூரி, ப ரச ெடன்ச ய ல்
கல்வ பய ன்றவர். ஒய் எம் ச ஏ ெபாறுப்புகைள
வக த்தவர்.
தங்க

இலங்ைக,

க ற ஸ்துவ

ேமற்ெகாண்டவர்.

அெமரிக்காவ ல்

இலக்க யம்

ஆய்வுகள்

ெபங்களூரில் மதம் சமூகம்

பற்ற ய க ற ஸ்துவ ஆய்வு மய்யம் அைமத்தவர்.
இந்துமதம்,

மாைய,

ப ராமணியத்த ற்கு
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கம்யூனிசம்,
எத ராக
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தக

ஜனநாயகம்,
என

பல
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புத்தகங்கள் எழுத யுள்ளார்.
எம் எம் தாமஸ் (1916-96) ேகரளா ேசர்ந்த இந்த ய
இைறய யலாளர்.

நாகாலாந்த ல் கவர்னராகவும்

இருந்தவர்.

உலக சர்ச் கவுன்ச ல் கமிட்டிய ல்

இருந்தவர்.

க ற ஸ்துவம் சார்ந்த புத்தகங்கைள

எழுத யவர்.
12-8-2022
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47. சசி தரூரின் நான் ஏன் இந்து
Why I am a Hindu Sashi Tharoor
சச

தரூர்

அரச யல் ப ரமுகர்.
அய்.நா

சைபய ன்

புகழ்வாய்ந்த

எழுத்தாளர்.

அைமச்சராக இருந்தவர்.
ெபாதுச்ெசயலர்

பதவ க்கு

ேபாட்டிய ட்டவர். அவரின் The Great Indian Novel, India
from Midnight to Millenium, Nehru the Invention, An Era
of Darkness, why I am a Hindu ேபான்ற பைடப்புகள்
அரச யல் உலக ல் முக்க யமானைவ.
சச தரூரின் ெமாழிநைட அலுப்ப ன்ற நம்ைம
அைழத்து ெசல்லும்.
சலிப்பைடய

ெவறும் ேமற்ேகாள்களால்

ைவத்துவ டாமல்

ெசாற்ெசட்டுடன்

எடுத்துக்ெகாண்ட ஆய்படு அம்சம் வ ளக்கப்படும்.
Why I am a Hindu 2018 துவக்கத்த ல் ெவளியான
புத்தகம்.

அவர் 7 ப ரிவுகளில் 300 பக்கங்களில்
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தனது அனுபவம் மற்றும் நூலற வு ெகாண்டு தனது
உைரயாடைல நகர்த்துக றார்.
எனது இந்துய சம், இந்துவழி, இந்து பழக்க
வழக்கங்கைள

ேகள்வ க்கு

உள்ளாக்குதல்,

இந்துய சத்த ன்

உன்னத

ஆத்மாக்கள்

ஆக யவற்ைற

ெதாடர்ந்து

இந்துத்துவா

ேபான்றைவ

அரச யல்
இந்நூலில்

வ வாத க்கப்படுக றது. புனித பசுக்கைள தாண்டி,
இந்து கலாச்சாரம், வரலாறு குற த்த அவதூறுகள்
வ வாத க்கப்படுக ன்றன. இந்துய சத்ைத மீண்டும்
எடுத்துக்ெகாள்வது

என்க ற

இறுத ப்பகுத ய ல்

முன் பகுத ய ல் ேபசப்பட்டைவகளின் ெதாகுப்பு
என்க ற

வைகய ல்

கருத்துக்கள்

அழுத்தமாக

எடுத்து ைவக்கப்படுக றது.
இந்துவாக
ெபருமிதத்த ற்குரியன,
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எைவ

ஆனால்

இந்துத்துவா
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அரச யல்

ஏற்புக்குரியதல்ல

ஏன்

என்க ற

ேகாணத்த ல் தரூரின் ஆய்வு ெசல்க றது.
அய்லய்யாவ ன்
ஆக்கத்ைத

ஏன்

இந்துவல்ல

படித்தவர்களுக்கு

இப்புத்தகத்த ல்
குைறைய

நான்

ப ன்னணி,

காஞ்ச
என்ற

அக்ேகாணத்த ல்

இைடெவளிகள்

காணமுடியும்.

இரு

இருக்கும்

இருேவறு

சமூக

வாழ்க்ைகமுைறகளிலிருந்து

அற வுலக ற்கு
அனுபவங்கள்,
புத்தகங்கைளயும்

வந்த

இருவரின்

ேவறுபட்ட

பார்ைவகளாக
எடுத்து

இரு
வ வாத க்க

ேவண்டியுள்ளது.
இங்கு

சச

தரூரின்

நான்

ஏன்

இந்து

என்பத ல் அடுக்கப்படும் வாதங்கள் ச லவற்ைற
இடம்ெபற ெசய்ய முயற்ச க்கப்பட்டுள்ளது. காஞ்ச
அய்லய்யாவ ன் நான் ஏன் இந்து அல்ல என்பத ல்
எழுப்பப்பட்டுள்ள வாதங்கள் தனிக் கட்டுைரயாகத்
தரப்பட்டுள்ளது.
www.Kaniyam.com
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தனது குழந்ைதப்பருவம், குடும்ப சூழலிருந்து
தான் இந்துவாக கற்ப க்கப்பட்டைத தரூர் எடுத்துச்
ெசால்க றார்.

தன்

இந்துவாக

இருப்பத ன்

அனுபவ புரிதைல ெவளிப்படுத்த பல்ேவறு ஆய்வு
நூல்களின்

துைணயுடன்

இந்துய ச

புரிதைல

தருக றார். அப்ெபயேர ெவளிநாட்டவர் தந்ததுதான்
என்பைத அவர் ஏற்க தயங்கவ ல்ைல.
எனது

இந்துய சம்

lived

faith

என்க றார்.

இந்துய சம் குற த்த வைரயைற சவால் ந ைறந்த
ஒன்றுதான்.
குற த்தபாடல்
ப ந்த ய

ரிக்
(

ேவதம்

10-129)

பைடப்புத்தான்

ேபசும்

பைடப்பு

கடவுேள

பைடப்ப ற்கு

என

ேபசுவைத

சுட்டிக்காட்டுக றார் (The Gods themselves are later
than creation.. who knows whence this greater creation
sprang)
இந்துய சம் என்பது நாகரீகம்தான்.
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ேகாட்பாடல்ல.

டாக்டர்

ராதாக ருஷ்ணன்

ெசால்வது ேபால் நம்ப க்ைககளின் மியூச யமது.
வ ேவகானந்தர்
அது

ெபருமிதம்

அைனத்ைதயும்

ெகாண்டதும்
ஆகும்.

ெகாள்வதுேபால்

ஏற்கும்

சக ப்புத்தன்ைம

பக்குவம்
ந ைறந்ததும்

இந்துக்களுக்கு கடவுள் எங்கும் நீக்கமற

ந ைறந்த ருப்பவர்.

உபந டதங்கள்

ந ர்க்குண

ப ரம்மன் எனப் ேபசுக ன்றன.
இந்து வழி என்பைத ‘henothesis’ - அதாவது
ப ற இைறகள் மறுப்ப ல்லாது தன் இஷ்டெதய்வம்
வழிபாடு ஆகும் என்க றார் தரூர்.
என்பதால்

பற

என்பத ல்ைல.

கடவுள்கைள

என் கடவுள்
தூஷ ப்பது

ேவறுபாடுகள் உள்ளன என்க ற

அற வ ன் துவக்கமது.
தர்ம,
மதம்

அர்த்த,

ேபசுக றது.
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இைணப்ைப

உருவாக்குக றது.

இருட்டிற்கு

அப்பால் ஒளிையத்ேதடும் முயற்ச ைய பாடுக றது.
பல நம்ப க்ைககளும், நைடமுைற வழக்கங்களும்
ெகாண்டு

இந்துமதம்

ேகாட்பாட்டாக்கம்-

இயங்குவதால்

கருத்துருவாக்கம்

ப ரச்சைனய ருக்க றது.

அைத

ெசய்வத ல்

அேத

ேநரத்த ல்

அதற்கான முயற்ச கள் நைடெபறாமல் இல்ைல.
பகவத்கீைதைய புனித நூலாக்க ட ெபரும் ேபச்சு
வராமல் இல்ைல.

ஆனால் இந்துய சம் என்பது

பகவத்கீைதய ல் அடங்கும் ஒன்றல்ல.

அவ்வாறு

குறுக்க வ டவும் முடியாது.
ஒேரவைகப்பட்ட இந்துவழி என ஏதும் இல்ைல.
பல்முைன- பல்ைமயம் (Poly centric) என்க ேறாம்.
ஃெபல்ேலாஷ ப்

ஆப்

ஃைபத்ஸ்

என்க றார்கள்.

இந்துமத நூல்கள் என்பனவற்ற லும் முரண்பட்ட
அம்சங்கைள

எவரும்

ெபாருந்தாத

அம்சங்கைள
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ஆதரவாகவும்

வ மர்சனமாகவும்

இந்துய சம்

குைறபாடுெகாண்டது

ஆக வ டப்ேபாவத ல்ைல
அதன்

contradictory

ேபசுவதால்
என

என்க றார்

complementary

தரூர்.

Text

குற த்து

வ ளக்குக றார்.
இந்துய சத்த ல்

உள்முகப்பார்ைவ

வலியுறுத்தப்படுவதால்

அங்கு

கூட்டமாகத்தான்

வழிபாடு என்பது ேதைவப்படுவத ல்ைல.
ஒருவரின்

சாரம்

என்பதும்கூட

தனி

அைனத்த ன்

சாரம்தான் என (Essence of each individual is also
essence of all things) உபந டதம் ெசால்க றது.
ரிக்ேவதத்த ல்

சாத குற த்து

ஏதும்

ேபசப்படவ ல்ைல

என்க றார்

தரூர்.

புருஷசூக்தத்த ல்

ேபசப்படுக றது

என்க றார்.

அவரின்
இருந்தன

பார்ைவய ல்
-

ஆனால்
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என்க றார்.
உரியது.

ெதய்வீகம் என்பது அைனவருக்கும்
ச றந்த

இந்துவாக

சாத ேவறுபாடுகைள

இருப்பதற்கு
கைடப்ப டித்ேத

ஆகேவண்டும் என்பது theologically unsound என்க ற
பார்ைவைய சச
சாத

தரூர் தருக றார்.

உணர்வுகளுக்கு

அப்பால்

தன்னால்
ெதாடர்ந்து

வாழமுடிக றது என்க றார்.
இந்த யாவ ன்

அைடயாளங்களில்

வலிைமயான ஒன்றாக சாத இருக்க றது என்பைத
தரூர் ஏற்க றார்.
கடினமாக

சாத கள் மைறவது என்பதும்

உள்ளது

உணர்த்துக றார்.

என்க ற

எதார்த்தத்ைத

ப ராமணர் அல்லது ேமல்சாத

எனும் எண்ணம் ப ற சாத கைள கீழ்ப்படுத்தும்
ெபருமித உணர்வால் வருக றது. அேத ேநரத்த ல்
ப ன்பற்றுேவாரின்

குைறகைளெயல்லாம்

மதத்த ன் குைறயாக பார்க்க ேவண்டாம் என்க றார்
சச .
www.Kaniyam.com

901

FreeTamilEbooks.com

இந்துய சம்

என்பது

வ த வாதமாக

புரிந்துெகாள்ளப்படுக றது.
வாளாய ருப்பது- வ

(fatalism)

வ த ைய

ஏற்று

எஸ் ைநப்பால் ெசால்வது

ேபால non doing. ேமாசமான ெசயல்கைள ெசய்தால்
அடுத்த ப றவ ய ல் ேமாசமாக ப றப்பாய் என்க ற
புனர்ெஜன்ம நம்ப க்ைககள் ஆக யவற்ைற தரூர்
வ வாத க்க றார்.
ெசயைல

மானுட

மாதவன்

ேமன்ைம

தவமாக

என்க ற

வலியுறுத்த ய

ெபரியவர்கள் பற்ற ேபசுக றார்.
இந்துய சத்த ன்
என்க ற

உயர்

பகுத ய ல்

அவர்

ராமானுஜர்,

சங்கரர்

,

ராஜாராம்ேமாகன்ராய்,

வ ேவகானந்தர்,
நாராயணகுரு,
குற த்து

ஆன்மாக்கள்

ரமணமகரிஷ ,
காந்த

ஆக யவர்கள்

பார்ைவ

சுருக்கமாக

வ வாத க்க றார்.

அைனத்து

தன்ைமகைளயும்

இந்துமதம்

உள்ளிழுத்துக்ெகாள்ளும்
www.Kaniyam.com
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இைணவுபடுத்த க்ெகாள்ளும்
ெகாண்டது.

தன்ைம

உண்ைம பலபக்கம் ெகாண்டது-

சார்புதன்ைமயானது

என்பைத

வலியுறுத்துக றார்.

பன்முகத்தன்ைமைய

ஏற்றுக்ெகாள்ளும்,
ப றைர

தனது

வ லக்காத

சச

என்பதாேலேய

இந்துய சம்

உடன்பாடானேத என்க றார் தரூர்.

தனக்கு

அப்படிப்பட்ட

பன்முகத்தன்ைமைய ஏற்ற, தனது உண்ைம எனும்
உரிைமயுடன் ப றர் உண்ைம என்பைத ஏற்கும்
பக்குவம் ெகாண்ட முைறயுடன் ஒழுகும் இந்துய சம்
21ஆம்

நூற்றாண்டிற்கு

ேதைவப்படுக றது

என்க றார்.
அரச யல்
இந்துத்துவா
சாவர்க்கர்-

இந்துய சம்
அரச யைல

சச

இந்துமகாசபா,

ேகால்வால்கர்
உபாத்யாய்-

எனும்

சங்

அைமப்பு,

ஜனசங்கம்-
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இந்துராஷ்ட்ரம்,

Nationhood,

Integral

ஆக யனவற்ைறயும் வ வாத க்க றார்.

humanism
பாரத ய

ஜனதா கட்ச யாக உருமாற்றம், குஜராத் கலவரம்,
மத்த ய ல் ஆட்ச
ெசயல்பாடுகள்

ெபாறுப்ேபற்ற ப ன்னர் அதன்
பற்ற

ேபசுக றார்.

அவர்கள்

ேபசுவது ப ளவு அரச யல் என வ மர்ச க்க றார்.
பா ஜ க தைலைம இன்று சாவர்க்கர், ேகால்வால்கர்
பக்கம் அத க சாய்ைவ ெகாண்டுள்ளேத தவ ர
தீன் தயாள் பக்கமல்ல என்க றார் சச . தீன் தயாள்
எளிய க ராமப்புற வாழ்க்ைகமுைற எனப் ேபச னார்.
ஆனால்
நலன்

இவர்கேளா
என்பத ல்

ெபருமுதலாளிகளின்

கூடுதல்

அக்கைறயுடன்

ெசயல்படுக ன்றனர் என சச வ மர்ச க்க றார்.
ப ரிட்டிஷ்

ெவறுப்பு

என்க ற

உைரயாடைல

ச றுபான்ைமயர் ெவறுப்பு என்க ற பார்முலாவாக்க
இந்துத்துவா

அரச யல்

அழிவ ற்கும்

வழிவகுத்துள்ளது.
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இந்த யாவ ல் ப ளவு அரச யல் ஒற்றுைம அரச யல்
என்க ற

இரு

எழுந்துள்ளன.

ைமய

அரச யல்

ேபாக்குகள்

எந்த ெபயரில் பயங்கரவாதம்

ெதாழிற்பட்டாலும் அது ஆபத்தானேத.

துருவ

அரச யைல மதத்த ன் ெபயரால் கட்டி எழுப்புவது
ேதச வ ேராத ெசயேலயாகும். இந்துத்துவா பாச ச
நைடமுைறயாகவுள்ளது என்க ற கருத்து அற ஞர்
பலரிடம் எழுந்துள்ளது என்க றார் தரூர்.
இந்த ய அரச யல் சட்ட ேதர்தல் மூலம்தான்
இந்துத்வா அரச யல் ஆட்ச க்கு வந்துள்ளது. தரூர்
அடிப்பைடயான ேகள்வ என ஒன்ைற எழுப்புக றார்.
Will constitutionalism tame Hindutva or Will Hindutva transforms the workings of the constitution?.

நம் நாட்டின்

உச்சநீத மன்றம் ெதரிவ த்த 1995, 2017 தீர்ப்புகளில்
இந்துத்துவாவ ற்கு

தன்

ஏற்ைப

ெசய்துள்ளது.

இைத தரூர் constitutional acceptability of the concept
of Hindutva- constitution and its custodians have made
www.Kaniyam.com

905

FreeTamilEbooks.com

their peace with Hindutva எனத் ெதரிவ க்க றார். அேத
ேநரத்த ல் தனது ேகள்வ யாக But (the question is) can
Hindutva wholeheartedly accept the constitution என்பைத
அழுத்தமாக முன்ைவக்க றார்.
ேநருவ ன் இந்த யத்தன்ைம என்பத ல் தனது
இந்துய சம்

பக்குவமாகவும்

அமர்ந்த ருக்க றது.
ெசக்ேடரியன்

வசத யாகவும்

அைத இந்துத்துவா என்க ற

தன்ைம

ெகாண்டதாக

முயற்ச கள்

நைடெபறுக ன்றன

சாட்டுக றார்

தரூர்.

என்

என

மாற்றும்
குற்றம்

ேபான்றவர்க்காக

சங்பரிவார் ேபசேவண்டியத ல்ைல என்க றார்.
எனது இந்து ெபருமிதம் பன்முகத்தன்ைமய ல்,
ப றர் உண்ைமையயும் ஏற்பத ல் இருக்க றது. I am
a Hindu, I am a Nationalist but not Hindu Nationalist என
ெதளிவாக தன்ந ைலைய சச தரூர் வ ளக்குக றார்
. இந்த ய கருத்துரு என்பது one land embracing many
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என்பத ல்தான் இருக்க றது.
குற ப்ப ட்டவைக
இந்த யன்

இந்துவாக அதுவும்

இந்துவாக

என

இருந்தால்தான்

ெசால்வது

அபாயகரமான

வ ளக்கமாகும். இந்த ய ேதச ய கலாச்சாரம் என்பது
ெவறும் மத அைடயாளமல்ல. மத அைடயாளத்ைத
முற்ற லுமாக

கலாச்சார

அைடயாளத்துடன்

ெபாருத்துவது ஏற்புக்குரியதல்ல என்க றார் சச .
Liberal Tolerant Rulers என அற யப்படும் எவரும்
அவர்களது

வரலாற்றுக்குள்

ெவளிைவக்கப்படுக றார்கள்.
ெஜய்ச ங்,

சாஹூ

இடமில்ைல.
ஷா,

வருவத ல்ைல.
அேசாகர், அக்பர்,

மகராஜ்

ேபான்றவர்க்கு

ப ரிட்டிஷாைர எத ர்த்த பகதூர்

ெமளல்வ

அகமதுல்லா,

ஜீனத்

மஹல்

ேபான்றவர்க்கு இடமில்ைல.
1947ன்

ப ரிவ ைனய ன்

ேகாரங்கைள

ெமதுவாக எண்ணத்த லிருந்து மறந்து இந்த யா
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தனது

வ டுதைலக்கால

வந்தது.

அந்த

வாழ்ைவ

மறந்துேபான

எழுப்புவது ஆபத்தானது.

பயணித்து

ப சாைச

தட்டி

அைத உறக்கத்த ல்

ஆழ்ந்து உைறந்து ேபாகவ டுவேத நலம் பயக்கும்.
என்னால்

இந்துவாக

இருந்துெகாண்டு

அரச யலில் லிபரலாக இருக்க முடியும்.
நமது இத காசங்கைள ஒடிச

ேபான்று கற்ப க்க

முடியாதா?

த ரும்பவும்

நாகரீகங்களின்

ேமாதல்

ேவண்டுமா?

இந்துத்துவா

நாம்

உள்நாட்டிற்குள்
என
எனும்

ஏற்படுத்த
அரச யல்

த ட்டம் மதத்த ற்ேக கூட உகந்த ஒன்றல்ல என
தன் ச ந்தைன துளிகைள அடுக்குக றார் சச .
ேதசத்த ன்

முன்ேனற்றம்

ேவட்ைகயுடன்

ஆைசப்படும்

வாய்ப்பளித்து

அைழத்து

எனும்

கனவ ல்

அைனவருக்கும்
ெசல்லேவண்டுமா

ேவண்டாமா என்பது ைமய சவாலாக எழுந்துள்ளது.
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இந்துய சம்
அலகுகளால்

என்பது

உலைக

பார்ப்பத ல்ைல

முற்றுமுழுதான
என்க ற

புரிதல்

ேதைவப்படுக றது.
The greatest truth to the Hindu is that which accepts the existence of other truths என ெதளிவுபடுத்த
ப ரகதாரண்ய புகழ்வாய்ந்த பாடல் வரிகளுடன் சச
ந ைறவு ெசய்க றார். அவ்வரிகள் Lead me from untruth to truth- Lead me from darkness to Light.
24-5-18
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48. காஞ்ச அய்லய்யாவின் நான்
ஏன் இந்துவல்ல
Why I am Not a Hindu- Kancha Ilaiah
காஞ்ச

அய்லய்யா

உஸ்மானிய

பல்கைல

அரச யல் துைற ேபராச ரியராக பணியாற்ற யவர்.
தற்ேபாது 65 வயது ந ரம்ப யவர்.

ஏராள ஆய்வு

எழுத்துக்கைள தந்தவர். Why I am not a Hindu, Untouchable God, God as Political Philosopher, Buffalo
Nationalism ேபான்ற புத்தகங்களின் ஆச ரியர். பூேல
அம்ேபதகார்

பாைதய ல்

பயணித்து

வருபவர்.

அவரின் ‘நான் ஏன் இந்து அல்ல’ ெவளியாக
20

ஆண்டுகள்

முடிந்துவ ட்டன.

சச தரூரின்

நான் ஏன் இந்து என்க ற 2018ல் ெவளியான
புத்தகத்ைத படித்தவுடன் காஞ்ச அய்லய்யாவ ன்
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புத்தகத்ைத
படித்ேதன்.

மீண்டும்

ந ைனவூட்டிக்ெகாள்ள

அத லிருந்து ச ல அம்சங்கள் இங்கு

ேபசப்படுக றது.
மகாத்மா

பூேல,அம்ேபத்கார்,

வழிய ல்தான்

வரலாற்ைற

மீள்கட்டுமானம்

ெசய்யமுடியும்.

ெபரியார்
கட்டுைடத்து
புத ய

வ ஷயங்கைள அற ந்து ெகாள்ள மறுப்பவர்கள்
அழிவர்

என்க ற

பார்ைவைய

வ ரிவுபடுத்த

இந்நூலில் உைரயாடுக றார் ேபரா.அய்லய்யா.
உற்பத்த ய ல்

கடின

உைழப்ப ல்

சாத களின் ேவர்கள் உள்ளன.
இைத

அற வாக

ப ராம்மணர்கள்

ஏற்காமல்

அற வுத்துைறயாக்க னர்.

பல்ேவறு

மந்த ரங்கைள

உற்பத்த ய ல் ஈடுபட்ட

சாத கள் அைத சார்ந்து ஏராள ெசாற்க டங்ைக
நைடமுைற ஞானத்ைத ஏற்படுத்த ைவத்துள்ளனர்.
அைவ

அற வாக
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என்க ற

ேகள்வ ைய

ேபரா

அய்லய்யா

எழுப்புக றார்.
தலித்பகுஜனம்
ப ரம்மாண்ட

ேகாய ல்

ெபாச்சம்மா,

என்பார்க்கு

தனித்த

ஏற்பாடுகள்

க ைடயாது.

ெபாலிெமரம்ம,

என்க ற

தனது

ஊர்

வ ரிவாக

அய்லய்யா

சாத ப்ப ரிவான

ெபாட்டராஜூ

ெதய்வங்கள்

ேபசுக றார்.

குருமர்

பற்ற
அவரது

(ஆடுேமய்ப்பவர்)

கடவுளாக பீரப்பா பற்ற யும் எடுத்து ெசால்க றார்.
ப ரம்மா,

வ ஷ்ணு,

குடும்பத்த ேலா,

ச வா

என்பைதெயல்லாம்

க ராமத்த ேலா

பட்டத ல்ைல.

நகர்ப்புற

ேகள்வ க்கூட
பள்ளிகளுக்கு

ெசன்றப ன்னர்தான் அைவ அற முகேம ஆக ன
என்க றார்.

ப ராம்மணர்

அனுசரிக்கும்

தீட்டு

ேபான்ற கருத்துக்கள் தங்களிடம் இல்ைல. இந்து
குழந்ைதகளுக்கு ேவதம், ராமாயணம் மகாபாரதம்
ெசால்லப்படுக றது.

அவர்களுக்கு ெபாச்சம்மா
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ெதரியும்.

ஆனால்

சூத்த ரர்,

சண்டாளர்

மரியாைத
என்க ற

இருக்காது.
பதெமல்லாம்

ெசால்லிக்ெகாடுத்த ருப்பர்.
தலித்பகுஜன்
வழிப்பட்டு

குடும்பத்த ல்

உைரயாடல்

சமத்துவ

இருக்கும்..

என

இந்து

பாலின

உைரயாடல்

தீங்கு

குடும்பத்தார்

ந ைனப்பர்.

தாய் தன் மகளிடம் அது குற த்து

ேபசுவது பாவம்- மீறல் என ந ைனப்பர். அப்பாவ ன்
குடும்ப

அடக்குமுைறகள்

அக்குடும்பங்களில்

சக த்துக்ெகாள்ளப்படும்.
இந்துக்கள் பகவத்கீைதைய ெகாண்டாடுவர்.
ஆனால் எங்கள் வீட்டிற்கு அது வந்துவ டக்கூடாது.
அைத படிப்பதற்கும் எங்களுக்கு தைட. பள்ளிகளில்
அக்குழந்ைதகள் நல்ல ஆைட , ேவறுபட்ட உணவு
பழக்கம் ைவத்த ருப்பர்.
அவர்கள்

ஆச ரியர்களும் கூட

சார்புந ைலயுடேனேய
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எங்களுக்ேகா

நல்ல

எங்களுக்கு

உணேவ

இைறச்ச தான்.

ேசக்ஸ்ப யரும்

ஒன்றுதான்

.

எங்களது

இருவரும்

ெமாழி

காளிதாசரும்
அந்ந யர்கள்தான்.

ஏதும்

பாடப்புத்தகத்த ல்

காணப்படுவத ல்ைல என்க ற எதார்த்த ந ைலைய
படம்ப டிக்க றார் அய்லய்யா..
ெகாடுைம
கலாச்சாரம்எங்கள்
சூழல்.

என்னெவனில்
நாங்கள்

வ ழ்ப்புணர்வ ல்கூட
அப்படி

தடுக்கும் சத கள்.
ேவறு

என்க ற

உணர்ேவ
அண்டிவ டாத

வ ழிப்பைடயக்கூடாது

என

எங்கள் வீடும் கல்வ க்கூடமும்

கலாச்சாரத்தனைமயுடன்

இந்துக்களுக்கு

எங்கள்

சமஸ்க ருத

வ ளங்க ன.
ெபருமிதம்

இருந்தாலும் ஆங்க ல கல்வ க்கு குழந்ைதகைள
அனுப்ப னர். நாங்கேளா ெதலுங்கு பள்ளிகளுக்ேக
முழுைமயாக ேபாய்ேசரவ ல்ைல.
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Hindu

Morality

morality.

is

just

அவர்கள்

opposite

சடங்கு

உற்பத்த ய லிருந்து

நாங்கேளா

அன்றாட உைழக்கும் வாழ்வ ல்.
அவர்

சாவ ன்ேபாது

ேபசும்

புரியாது.

our

சம்ப ரதாய

வ லக்க ெகாண்ட

வாழ்க்ைகய ல்..
த ருமணம்,

to

எந்த

முற்ற லுமாக
எங்களிடத்தும்

புேராக தர்

மந்த ரமும்

எங்களுக்கு

வருவார்.

எங்களுக்குப்

ெதய்வீகத்த ற்குமான

உறைவ எடுத்துச்ெசால்லேவண்டிய ெபாறுப்ைப
அவர் ெசய்வத ல்ைல. நாங்களும் அன்று ஒருநாள்
தாேன- நமக்கு என்ன கற்க இருக்க றது என்க ற
பாணிய ேலேய

அவைர

எத ர்ெகாள்ேவாம்

என்க றார் அய்லய்யா.
அவர்கள் சமர்ப்பயாமி- ஸ்வாஹா என இரண்டு
வார்த்ைதகைள அத கம் ெசால்வர்.
ெகாடு

என்க றது

முதல்

இருப்பைத

வார்த்ைத.

உண்டுவ டு என இரண்டாவது ேபசுக றது.
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ெகாடுப்பர்பலேநரம்

யார்

உண்பர்

புேராக தர்

என்பது

அத கம்

ெதரிக றது.

ேகட்க றார்

க ராமத்த ல் சண்ைடகள் வருவதுண்டு.

என

இதுவும்

ஒருவைக சுரண்டல் உறவுதான்.
இந்துமதம்
இைணந்த

ெபாருளாதார

நடவடிக்ைககளில்

ெசயல்பாட்டிற்கு

அைனவைரயும்

ெகாணர்வத ல்ைல.
தத்துவமரபு

உற்பத்த

சார்ந்த

தலித்பகுஜனங்களின்

மரபு.

இந்துக்களுக்ேகா ெதய்வீகம் சார்ந்த தத்துவமரபு.
முன்னவர்களுக்கு இம்மண் சார்ந்து, புவ சார்ந்து
எல்லாம்.

அவர்களுக்ேகா

அடுத்த

ெசார்க்கம்ேபாக டத்தான் எல்லாம்..
இல்ைலெயனில்

வாய்க்கு

உலகம்-

ைக ேவைல

ேவைலய ல்ைல

என்க ற எளிய புரிதல் தலித்பகுஜன மரப ல்.
தலித்பகுஜன் பாலியல் உறவுகளும் ேமலான
கைலவடிவங்கைள ெபற்ற ருக்காது.
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இந்துக்களிடம் அது கைலவடிவமாகும்.
ெசக்யூலர் மரபு.

முன்னது

ப ன்னத ல் கடவுள் லீைலகளாக

மதம் சார்ந்து ெசல்லும்.

குழந்ைதகள் வருவதும்

வளர்வதும் அவர்களுக்கு உற்பத்த ய ல் உதவ ட
ேமலும் கூடுதலாக ஒருைக.

Marriage basically a

human contract அவ்வளவுதான்.
ெபண்

கணவனுக்கு

தலித் குடும்ப

அடிபணிந்து

ெசய்யேவண்டியத ல்ைல.

ேமலான

பாதபூைஜ
எஜமான

வ ளித்தல் ஏதுமில்ைல. சண்ைட எனில் சகஜமாக
சமைதயாக ைவதுெகாள்ள முடியும்.

மிகுந்த

ஜனநாயக உறவுகள் அங்கு.
ஓவ்ெவாரு
ைமயமாக
அத காரம்

க ராமும்

அரச யல்

ெசயல்படுக றது.
என்றாேல

இந்துக்களுக்கு

ப ராம்மண-

மாத ரிதான் முன்ைவக்கப்படுக றது.
இந்த
என்க ற

அத கார
சூத்த ர
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ெரட்டிகளும், கம்மாக்களும் தங்கைள இந்துவ ன்
ப ரிவாகவும்

மற்றவைர

ஒடுக்கும்

அத காரம்

இருப்பதாகவும்

கருத

துவங்க யுள்ளனர்.

அேதேநரத்த ல்

வ வசாய

ேவர்களிலிருந்து

இவர்கள் அந்ந யமாக வ டவ ல்ைல.
நவீன

சத்ரியர்கள்

பலவீனமாகேவண்டிய
காப்பற்றப்பட்டு
அய்லய்ய

ப ராம்மணியம்

வருக றது

எட்டுக றார்.

தத்துவத்த ற்கு

காரணமாகேவ
என்க ற
இன்று

நவீன

ப ராமினிசத்துடன்

உறவுகளும்

ெபாருந்த ேபாய்

ஏற்பட்டுள்ளது.

உறவுகைள

சாத வாத

சத்ரியர்களின்

புஜபலமும்
ந ைல

முடிைவ

அதன்
ந ற்கும்

அவர்கள்

மனித

‘ப ராம்மணப்படுத்த க்ெகாள்ளேவ’

வ ைழக றார்கள். தலித்த யப்படுத்த க்ெகாண்டால்
அவர்களது
ெநற கள்

கலாச்சார
ேவறாக

www.Kaniyam.com

தன்ைமகள்,

இருந்த ருக்கும்
918

ெசயல்
என்க றார்

FreeTamilEbooks.com

அய்லய்யா.

தலித் உறவுகளில் ெபாதுவாக நாம்

இருக்கும். நான் இருக்காது. Individualism என்பது
இருக்காது.
உயர்
என்பதற்கு
அளவு

சாத

இந்துக்களில்

முன்னுரிைம

தலித்

ஏதும்

இருக்க றது.

கலாச்சாரத்த ல்

ஆய ரக்கணக்கான

தனிச்ெசாத்து
இருப்பத ல்ைல.

ஆண்டுகளாக

அற யாதவர்களாக

இந்த

அவர்கள்

அப்படி
இருந்து

வருக ன்றனர். அது அவர்களின் பலம்தான்..
ப ராம்மண
என்க ற

பனியா

நவீன

சத்ரியர்

அணிேசர்க்ைக

நவீன

இந்த யா

கட்டுமானத்த ற்குரியது
ெசால்லப்படுக றது.

ேபான்று
இந்த Hinduised modernity

என்பது வரலாற்றுரீத யாக எத ர்மைற வளர்ச்ச ேய
ஆகும்.

ஆன்மீகவாதத்ைதயும்

அத காரத்ைதயும்
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ேமலாத க்க அத காரத்துவம்தான் அது. ப ராம்மண
எேதச்சத காரம் நவீன பாச ச வடிவத்த ல் தன்ைன
ெவளிப்படுத்தும்

(Brahminical

auhtoritarianism

can

express itself in neo fascist forms)
ப ராம்மணர்கள் சத்ரியர்கைள முற்ற லுமாக
ெவளிேயற்ற

அைனத்து

அரச யல்

ந றுவனங்களிலும் தங்கள் அத கார ெவளிைய
வ டுதைலக்கு

ப ன்னர்

எடுத்துக்ெகாண்டனர்.

அவர்கள் பனியா ெவளிகளுக்கும் நுைழந்தனர்.
ேகாய ல்

ெசாத்து

அர்ச்சகர்

அத காரங்கைளயும்

என

தங்கள்

அைனத்து
கட்டுக்குள்

ெகாணர்ந்தனர். உண்ைமய ல் பார்க்கப்ேபானால்
முஸ்லீம்
இருந்த

பைடெயடுப்ப ற்கு
காலத்ைதவ ட

வ டுதைலக்கு
அத காரம்

வலிைமெபற்றதாக

ப ன்னரான

ேகாேலாச்சுக றது.-

ெசயல்படுக றது.
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கருவ களான

கட்ச கைளயும்

ைகப்பற்ற னர்.

அவர்கள்

கம்யூனிஸ்ட் கட்ச யும் அவர்கள்

ேமலாத க்கத்த ல்தான்

கட்டுப்பாட்டில்தான்

இருந்தது.
ேஜாத ராவ்

பூேல,

ேபான்றவர்கள்தான்

அம்ேபத்கார்

சாத

புரட்ச கைள துவக்க னர்.

எத ர்ப்பு

ேதச ய

அவர்கள் ப ராம்மண

ேமலாத க்க தகர்ப்பு என்பைத தீவ ரப்படுத்த னர்.
காந்த ய ன்

ராமராஜ்யம்

என்பைத

தவ ர்த்து

புத்தைர அம்ேபத்கர் முன் ந றுத்த னார்.
கம்யூனிஸ்ட்கள்
அம்ேபத்கரின்

ேபச ய

புரட்ச ைய

புரட்ச ய லிருந்து

எவ்வாறு

ேவறுபட்டு

பார்ப்பது என்க ற ேகள்வ ைய எழுப்ப வ ளக்கம்
தருக றார்

அய்லய்யா.

இந்த யாவ ல்

ப ராம்மண

எத ர்ப்புடன்

ெகாள்ைக

தலித்
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தைலைமயுடன்
தலித்பகுஜன்

வந்த ருக்குமானால்
சமூக

புரட்ச

இங்கு

மலர்ந்த ருக்கும்.

ஆனால் மிகவும் ப ற்ேபாக்குகளான ப ராம்மண
பனியா

நவீன

சத்ரியர்

ைககளில்

ெகாள்ைக ச க்க க்ெகாண்டது.
கம்யூனிஸ்ட்

அல்லாத

மார்க்ச ய

கம்யூனிஸ்ட்கள்

ப ராம்மண

சக்த களின்

உறவுகள் பைகெகாண்டதாக ெதரியும்.

ஆனால்

சமூக உறவுகளில் அங்கு எந்த பைகயும் இல்ைல
என வ மர்ச க்க றார் அய்லய்யா (In this atmosphere
the most revolutionary theory—Marxism—fell into the
hands of most reactionary social forces—the Brahmins,
the Baniyas and the neo-Kshatriyas. The power relations
between Communist and non-Communist brahminical
forces appeared to be antagonistic but the social relations
remained nonantagonistic)
மண்டல்

ேபாராட்டம்

தலிமயமாக்குவதற்கு

முன்ேனாட்ட ேபாராட்டம் என்பைத அற ந்து அைத
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த ைச த ருப்ப பாபர் மசூத - ராமெஜன்மபூமிைய
ப ராம்மண

இந்துமதம்

ைகய ல்

எடுத்தது.

பாபர் மசூத

இடிப்ப ன் மூலம் ந ைலைமகைள

த ைசத ருப்ப யது.
பாராளுமன்ற

ஜனநாயகம்

ப ராம்மணவைகப்பட்ட
காலனிய

அடிப்பைடய ல்

ஜனநாயகமானது.

அத காரவர்க்கம்

அத கார

ப ராம்மண

வர்க்கமானது.

தங்கைள

உலக

முதலாளித்துவத்துடனும்

இைணத்துக்ெகாண்டனர்.
மாடல்களால்

அவர்கள்
ஆங்க லவைகப்பட்ட

சாத ய

ேமலாத க்கம்

குைறந்துவ டவ ல்ைல.
ஜனநாயாகம்
பனியாஎன்க ற

உருவாக ட

நவீன
உணர்வு

ேபாராட்டத்த ற்கு
ப ற்பட்டவர்,

தலித்பகுஜன

சத்ரியர்

ப ராம்மணஎத ர்

ேதைவப்படுக றது.
ெஷட்யூல்ட்

ப ரிவ னர்,

ச றுபான்ைமய னரின்
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ேதைவப்படுக றது.
காங்க ரஸ் தனது 50 ஆண்டுகள் ஆட்ச ய ல்
லிபரல்

கட்ச

என

ஏற்றத்தாழ்வுகைள

சரி

கட்ச க்குள்கூட

சாத

ெசய்யவ ல்ைல.

அைத

ெசய்யமுடியவ ல்ைல.
அங்கு

ேபச க்ெகாண்டாலும்

அவர்களால்

தலித்பகுஜன் உறவுகள்

அவநம்ப க்ைகயுடேன

பார்க்கப்பட்டது.

மத கலாச்சார மட்டத்த ல் தலித்பகுஜனங்கைள
other என்ேற அங்க ருந்த இந்து உயர் தைலைம
பார்த்தது.
கம்யூனிஸ்ட்
தைலைமேய

இயக்கத்த லும்
இருந்தது.

இருப ரிவுத்
கம்யூனிஸ்ட்

இந்துவழிப்பட்ட வாழ்க்ைகைய ைகவ ட்டார்களா?
இைத அம்ேபத்கர்தான் முதலில் புரிந்துெகாண்டு
ெவளிப்படுத்த னார்.
உறவுகள்

கம்யூனிஸ்ட்களின் சமூக

சாத வட்டாரவைகப்பட்ேட
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த ருமண

உறவுகளும்

இந்துய சம்
எத ர்த்து

எத ர்த்து,
அவர்கள்

அப்படிேய
இந்து

ெபரும்

கடவுள்கைள

வ மர்சனங்கைள

ெகாண்டிருக்கவ ல்ைல.
புராணங்கைள
கம்யூனிஸ்ட்கள்

புேராக தர்கள்

ச லாக த்து
அதற்கு

எழுத க்ெகாண்டிருந்தனர்.
சம்ஸ்க ருத,

உள்ளது.

ேபச னால்,
வ மர்சனங்கைள

கம்யூனிஸ்ட்களும்

ேமற்க த்த ய

கல்வ ப ன்புலம்

ெகாண்டவர்களாகேவ இருந்தனர்.

உயர் இந்து

வகுப்பரிடமிருந்ேத வந்தனர். .
(Thus even the Communist movement started functioning in two separate camps—the ‘upper’ caste leader camp
and the Dalitbahujan cadre camp. Ambedkar was the first
one to understand this fact.

Did the Communist upper’

castes give up the Hindu way of life? Certainly not. Their social relations continued to be within their caste circles. Marriages took place within the caste structure; their ‘personal
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friends’ remained within their own caste circles. They never
declared themselves to be against Hinduism. They have not
built a critique of the Hindu Gods)
கம்யூனிஸ்ட்

அற வுஜீவ களில்

பலர்

ப ராம்மணர்களிடமிருந்து வந்தவர்கள். அவர்களது
மாற்று
வாழியல்

கலாச்சார

உைரயாடல்கள்

கருத்துக்களிலிருந்து

தள்ளிைவத்துக்ெகாண்டதாக
வ மர்சனத்ைத

காஞ்ச

தங்கைள

இல்ைல

அய்லய்யா

இந்து
என்க ற

ைவக்க றார்.

The philosophical perception of a liberal Hindu leader
and a Communist Hindu leader about the Dalitbahujans
is similar to that of the classical Hindu forces என்பது
அவரது குற்ற சாட்டாக இருக்க றது. தலித் பகுஜன்
கடவுளர்

ெவகுமக்களின்

ப ரத பலிப்புகள்

என்பைத

உற்பத்த
அவர்கள்

கலாச்சார
பார்க்க

தவறுக ன்றனர்.
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இங்கு

மூலதனேம

(Casteisation

of

வர்க்கத்த ற்கும்

சாத ப்பட்டிருக்க றது

capital).

அத கார

உைழக்கும்

கலாச்சார

வர்க்கத்த ற்கும்

இைடெவளிய ருக்க றது.

சமஸ்க ருதமயப்படுவதாேலா,
பணக்காரர்

ஆவதாேலா,

மாறுவதாேலா
அத கார

ெகாஞ்சம்
ெசாத்துள்ளவராக

ேபராச ரியர்,
பதவ களில்

மட்டும்

உயர்
அமர்வதாேலா

ப ரச்ச்ைனகளிலிருந்து

தப்பமுடிவத ல்ைல.

வீடு

தலித்கள்
வாடைகக்கூட

ப ரச்சைனதான் என பலரின் அனுபவத்த லிருந்து
உைரயாடுக றார்

அய்லய்யா.

அந்தஸ்த ல்

சமூக

சமைதயானவராக

பார்க்கப்படுவத ல்ைல என்க றார். இதனால்தான்
இந்துகாட்டுமிராண்டித்தனத்த லிருந்து
barbarity)
என

வ டுதைலெயனில்

புத்தமதமாற்றம்

ந கழ்த்த க்ெகாண்டார்
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என்க றார் அய்லய்யா.

ெபரியார் இந்துமதத்ைத

கடவுளர்கைள கடுைமயாக வ மர்ச த்து த ராவ டர்
ேமலாத க்க

கலாச்சாரத்த ற்கு

ேபாராடினார்

என்க ற பத ைவ அய்லய்யா தருக றார்.
காந்த

ெசத்துக்ெகாண்டிருந்த

இந்துய சத்த ற்கு
எனில்

புத்துய ர்

கம்யூனிஸ்ட்கள்

எழுச்ச ெபற்ற

தலித்த சத்ைத
காலனிய

குைறத்துவ ட்டனர்.

எத ர்ப்பு

இந்துமயமாக்க னார்
ேதச யம்

ெகாடுத்தார்

ேதச யவாதத்ைத
எனில்,

காந்த

கம்யூனிஸ்ட்கள்

இந்துமயமாக வருவைத

கணிக்க

தவற னர்.க ருஷ்ணா, கீைத, காந்த , நம்பூத ரி என
ேவற்றுைமய ல் ஒற்றுைம என்க ற கண்ணிைய
நாம்

மறுமத ப்பீடுகளுக்கு

அவர்களது

உணர்வ ன்

உட்படுத்தேவண்டும்.
சாரம்

ஒன்றாக

உள்ளது என்க ற கடும் குற்றசாட்ைட அய்லய்யா
ைவக்க றார்..
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அேதேநரத்த ல் ெதன்னிந்த யாவ ல் பலமாக
எழுந்த பல்ேவறு உயர்சாத எத ர்ப்பு இயக்கங்கள்
பசவர்

இயக்கம்,

நாராயணகுரு,

ெபரியார்

ெதாண்டுகைள குற ப்ப ட்டு த முக ேபான்றைவ
ஆட்ச க்கு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் க ைடத்தைத
குற ப்ப டுக றார். வடஇந்த யாவ ல் பகுஜன் சமாஜ்
கட்ச

உருவாவதற்கு இைவ முன்னுதாரணமாக

இருந்தன என்க றார்.
உற்பத்த ய லிருந்து வ லக ப்ேபான உயர்சாத
இந்துக்களின்

ஆத க்கம்

நம்ப யுள்ளது.
நம்ப யுள்ளவர்கள்
அய்லய்யா.

தனிெசாத்துரிைமைய

தலித்பகுஜன்
என்க ற

எத ைர

உைழப்ைப
கட்டுக றார்

The casteization of property destroys the

social basis of property.. Dalitbahujan social systems are
democratic in nature, structuring themselves in social collectivity and in a collective consciousness. Collectivity and
collective consciousness are reinforced by the negation of
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the institution of private property என்க ற வ ளக்கத்ைத
தருக றார்.
இந்த யாவ ன்
என்றாக
பலம்

ேவண்டும்

பலவீனம்

தங்கள்

எத ர்காலம்
எனில்

பற்ற

தலித்பகுஜன்

அவர்கள்

அற ந்த டல்

வ டுதைலய ன்

தங்கள்

ேவண்டும்.

மூலம்

அவர்கள்

அைனவைரயும் வ டுவ க்க முடியும்.

ஆனால்

கடுைமயான
ச வ ல்
அரசு

பாைதயாக

சமூகத்ைத
ந ர்வாக

அது

இருக்கும்.

தலித்த யமயப்படுத்துவது,

எந்த ரங்கைள,

தலித்மயப்படுத்துவது

ேகாய ல்கைள

ேபான்றைவ

பணிகளாக இருக்கும்.

கடினமான

தலித்மயப்படுத்துவது

என்றால் உைழக்கும் வாழ்க்ைகமுைற, அைனத்து
மட்டங்களிலும்
தனியார்

உயர்

ெசாத்து

ஜனநாயக

குற த்த

அனுசரிப்பு,

ப ரைமகளிலிருந்து

வ டுபடுதல் என்க ற வ ளக்கத்ைத அவர் பல்ேவறு
இடங்களில் ைவக்க றார்.
www.Kaniyam.com
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பாட்டாளிவர்க்க
இது

புரட்ச கைளவ ட

கடுைமயானது.

உற்பத்த சார்ந்த
அனுப்புவது

ப ராம்மணர்கைள

கடினமான

என்பேத

இருக்கும்.

ெபரும்

ப ராம்மண

சவாைலயும்

பணிகளுக்கு

தலித்த ய

ேவைலயாக

அற வுஜீவ களின்

ஜனநாயக

எத ர்ெகாள்ளேவண்டிய ருக்கும்.

இயக்கம்

Dalitization must

be handled very skilfully. All the theories that brahminical
intellectuals have created in the name of nationalism,
modernity, secularism and democracy bear the diabolical
seal of Brahminism and Hinduism. The Dalitbahujan movements have not produced enough organic intellectuals to
reinterpret the whole literature that emerged during the
nationalist period and the post-colonial period.
இந்துமயமாக்கு என்பதற்கு சரியான மாற்று
முழக்கம்

இந்த ய

என்பேத

ஆகும்.
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கற்றுக்ெகாள்ேவாம்.
வழிகைளேய
வ ைழவுடன்

நமது புரட்ச

அைமயான

ேதர்ந்ெதடுக்கட்டும்
காஞ்ச

அய்லய்யா

என்க ற

தலித்பகுஜன்

ஜனநாயக புரட்ச ைய எத ர்கால இந்த யாவ ற்கு
முன்ைவக்க றார்.
26-5-18

www.Kaniyam.com

932

FreeTamilEbooks.com

49. சீனா வாசிப்பில் மதம்
ராபர்ட்

லாரன்ஸ்

குன்

சீனாவ யலாளர்.

முதலீட்டுவங்க யாளர். சீன அரசுடன் ெநருக்கமாக
ஆேலாசகராக இருந்தவர்.

சீனா சீர்த ருத்த நட்பு

ெமடல் எனும் வ ருைத ெபற்றவர். சீனா ெடய்லிய ல்
எழுதக்கூடியவர் . ேமற்க ல் சீனாவ ன் ப ரச்சாரகர்
என அற யப்படுபவர். அவர் எழுத ய புத்தகம் How
China’s Leaders Think.
அவர் எழுத யத ல் என்ைன ஈர்த்த அத்த யாயம்
‘31 Why Religion Became Important’.

அவர் அத ல்

வ வாத த்த ச ல அம்சங்கைள சுருக்கமாக இங்கு
தந்துள்ேளன்.

ேசாசலிசத்ைத கட்டியைமப்பதாக

ெசால்லும் சமூகம் ஒன்ற ல்- கம்யூனிஸ்ட் கட்ச
73

ஆண்டுகளாக

ப ன்னணிெகாண்ட
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ப டிய ல் மக்கள்’ என்க ற ஒன்ைற அவர்கள் எப்படி
சந்த த்து வருக றார்கள்- என்ன ேசாதைனகைள
எல்ைல வகுத்து ெசய்து பார்க்க றார்கள் என்பைத
இக்கட்டுைர ேபசுவதாக எடுத்துக்ெகாள்ளலாம்.
சீனாவ ல்
அதாவது
மத

State

சாரா

எனும்

Administration

வ வகாரங்கைள

அைமச்சுத்துைற
of

religious

Affairs

கவனித்துக்ெகாள்க றது.

அவர்களின் ‘சீனா த னசரிய ல்’ கடவுள் உண்டா
என்பதற்கான நவீன முைறப்பட்ட வ வாதங்கள்
நடந்தன.

சர்வேதச புத்தமத மாநாட்ைட சீனா

முன்வந்து நடத்த யுள்ளது.

Daodejing என்பது

தாேவாய ச மதப் ப ரத களாம்.
ெகாண்ட

சுருக்கமாக

மைறெபாருள்

ெகாண்ட

ஆழ்ந்த ஞானம்

ெசால்லத்ெதரிந்த
ப ரத யாம்.

,

அங்கு

கருத்தரங்குகளில் மதம்- அற வ யல் ெதாடர்புகள்
வ வாத க்கப்படுக றது.
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ராபர்ட்
அத பராக

லாரன்ஸ்
இருந்த

வ வாத க்கும்

ஹூ

ஜிண்ேடா

காலத்த ல்
மதத்த ன்

பாற்பட்டு non hostility- tolerance ேவண்டும் என
வலியுறுத்த

வந்துள்ளார்.

மானுட உறவுகளில்

சமயம் அழிக்க முடியாத இடத்ைத ெபற்றுள்ளது
என

சீனத்

தைலவர்கள்

லாரன்ஸ் எழுதுக றார்.

கருத யதாக

ராபர்ட்

தாேவாய சமும் அதன்

ப ரத களும் கண்டிப்பாக சீன சமூகத்த ன் இைசவு
குைலயாமல்

காப்பாற்ற யதாகவும்

அத பர்

கருத்துக்ெகாண்டிருந்தார்.
ெபாலிட்ப்யூேராவ ல் மதம் குற த்து எப்படிப்பட்ட
அணுகுமுைற இருக்கேவண்டும் என்பது பலமுைற
வ வாத க்கப்பட்டுள்ளது. ேதாழர் ஹூ The Party and
the Government shall reach out to religious believers in
difficulties and help them through their problems” என
அற வுறுத்த யுள்ளார். கடைமகளாக ’Support self governance for religious groups - ofcourse law abiding while
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managing religious affairs- encourage believers to keep
their patriotic tradition and help develop Chinese society
என்பனவும் அவரால் உணர்த்தப்பட்டுள்ளது.
சமய

வ ற்பன்னர்களுக்கான

பய ற்ச க்கூடங்கைள
முன்வந்தது.

அைமக்க

தனி

சீன

அரசு

அத ல் உலக மதங்கள், ெநற கள்,

நைடமுைற ேமலாண்ைம, உளவ யல், சட்டங்கள்
கற்ப க்கப்படுக ன்றன .
கட்ச ய னர்
என்ற

சுதந்த ரம்

எண்ணத்ைத

என்பத ல்
கட்ச

சமய

காப்பவர்கள்

உருவாக்கேவண்டும்

கருத்ெதாற்றுைமைய

உறுப்ப னர்களின்

எட்டியுள்ளனர்.

ெகாள்ைக

ந ைல

நாத்த கம்தான் என்பைத அவர்கள் வ டவ ல்ைல.
அேதேநரத்த ல்
நல்லிணக்கத்த ற்கு
-

கன்பூச யன்
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தாேவாய சம் ஆக யவற்ைற தாராளமாக சமூகம்
பயன்படுத்த க்ெகாள்ளேவண்டிய

யதார்த்தம்

உணரப்பட்டதாகவும் அவர்கள் ெதரிவ க்க ன்றனர்.
சீனா

ேபான்ற

பண்ைடய

சமயப்பற்ேறாடுதான்

இருந்ததா-

சமூகம்
அல்லது

ெபாருளாயத - நாத்த க சமய மறுப்பு ெகாள்ைககள்
ெகாண்டதா
மத்த ய ல்
உலக

என்ற

அம்சம்

ெதாடர்ந்த

மதங்கள்

சீனா

அற ஞர்கள்

வ வாதமாக

இருக்க றது.

குற த்த

ஆய்வுக்கூடத்த ன்

ெபாறுப்பாளாரக இருந்த ஜுேவா இது குற த்து
வ வரித்துள்ளார்.
ஹான்

ேபான்ற

சமயம் முக்க யமாக

மன்னர்

இராஜ்யங்களில்

இருந்துள்ளது.

ஆனால்

நீண்ட சீன வரலாற்ற ல் ேமற்கு ேபால மதமும்
அரச யலும் ெதாட்டுக்ெகாள்ளேவ கூடாது என்ற
ந ரந்தர

ப ரிவ ைனேயா
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நாடுகைளப்ேபால அரச யலும் மதமும் ஒன்றாக
கலந்து ந ற்பது ேபாலேவா சீனாவ ல் இல்ைல.
அேதேநரத்த ல்
உயர்ந்ததாக

அரச யல்தான்

ஏற்கப்பட்ட

மதத்ைதவ ட

சமூகத்த னர்

நாங்கள்

என்ற வ ளக்கம் ஜூேவாவ டம் க ைடக்க றது.
க ற ஸ்துவம்
ஆண்டுகள்

என்பதற்கு

வரலாறு

அங்கு

இருந்தாலும்

14

1000
ஆம்

நூற்றாண்டில்தான் அம்மத தாக்கம் சமூகத்த ல்
நுைழயத்துவங்க யதாகவும், ச லர் மன்னர்களின்
நட்ைப ெபற்று அம்மதம் கால் ஊன்ற யதாகவும்
அற க ேறாம்.

17

கத்ேதாலிக்கர்கள்
இருப்பைத
ப ரச்ைனயாக

ஆம்

நூற்றாண்டில்

கன்பூச யன்

ேபாப்பாண்டவர்வைர

ப ரச்ைன

ேராம்

அங்குள்ள
கத்ேதாலிக்கர்

ச ந்தைனகைள
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மதேபாதகர்கள்

ெசன்றது.

ந ைலைமகளுக்ேகற்ப
கன்பூச யன்

ெசல்வாக்க ல்

க ற ஸ்துவ
பார்த்தனர்.

சீனா
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ெபரிதாக்கேவண்டாம்

என

வாடிகனால்

அற வுறுத்தப்பட்டது.
காங்ஜி
ஆட்ச க்கு

மாமன்னர்

இங்குள்ள

கத்ேதாலிக்கர்கள்

இருக்கேவண்டுேம
இருக்கக்கூடாது

வ சுவாசமாக

தவ ர

என்ற

ேபாப்ப ற்கு

தைடையப்

மிஷனரிகளுக்கு தைட என்றார்.
ஜீேவா
19

இது
ஆம்

அந்ந ய

ேபராச ரியர்

குற த்து

வ ளக்கும்ேபாது

நூற்றாண்டில்

க ற ஸ்துவத்ைத

மதம்

என

சீனர்கள்

ஏற்பட்டெதன்க றார்.
மக்களிடம்

கருதும்

அதுவும்

இந்த

பற்ற ய ருந்ததாம்.

”

Christian means one less Chinese”.
கலாச்சார

ேபாட்டார்.

ப ன்னணிெகாண்ட

க ற ஸ்துவத்த ன்

வளர்ச்ச யும்

ந ைல
வாசகம்

One

more

பண்ைடய
சமூகங்களில்

ேபாராட்டமாகேவ

இருந்துள்ளது ேபாலும்.
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ச யாங்காய்
ெசய்தார்.

ேஷக்

சல

தளர்வுகைள

தன்ைன க ற ஸ்துவர் என்று அவர்

அைழத்துக்ெகாள்ள
கம்யூனிஸ்ட்

தயங்கவ ல்ைல.

கட்ச

அவருடன்

நடத்த க்ெகாண்டிருந்தைத

சீனா
ேபாராட்டம்

நாம்

அற ேவாம்.

அக்கட்ச 1945ல் தனது வ த களில் மத சுதந்த ரம்
குடிமக்களுக்கு தரப்படும் என்றது.

இது மாேவா

தைலைமய ல் இருந்த காலம் என்பைத அற ேவாம்.
சீனா

புரட்ச க்கு

ெதாடர்ந்தது.
ெசய்வது..

ப ன்னரும்

இந்த

வ வாதம்

க ற ஸ்துவ மிஷனரிகைள என்ன

self supporting- self governing- self propa-

gating என்று இருக்கும்வைர சீனா மக்கள் குடியரசு
அனுமத த்தது. அெமரிக்க ந த சீனா ’சர்ச்’களுக்கு
ந றுத்தப்பட்டதாகவும் அற க ேறாம்.
சீனா
கட்ச க்கு
தாக்கீது

கத்ேதாலிக்கர்
ஆதரவு

எவரும்

தரக்கூடாது

ேராமிலிருந்து
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ேபாய்க்ெகாண்டிருந்தது.

1950ல்

சீனா

கத்ேதாலிக்க மன்றம் ப ஷப்ப ற்காக ெபயர்கைள
அனுப்ப யேபாது
அச்சைப

ேபாப்ப ன்

ஆளானது.

வ மர்சனத்த ற்கு
நீங்கள்

எவரும்

கத்ேதாலிக்கர்கள் இல்ைல என்ற ெசய்த வந்ததாம்.
1957க்குப்ப ன் ேபாப் அனுமத என்பைதெயல்லாம்
ெபறாமல் தங்கள் மத நடவடிக்ைககைள சீனா
கத்ேதாலிக்க

சைப

ெசாந்த

ந ர்வாகம்

மூலம்

தகவைமத்துக்ெகாண்டதாம்.
கலாச்சார

புரட்ச

காலத்த ல்

சுதந்த ரமும் இல்லாமல் ேபானது.
சீனத்தைலைம

ந ைலைமகளில்

எந்தவ த

மத

ப ன்னர் வந்த
மாற்றத்ைத

உருவாக்க னர்- religious renaissance- religious revival என்பன ேபசுெபாருளாக்கப்பட்டன.

1983ல்

ேபாப்பாண்டவர் முன்முயற்ச யாலும் சீன அரசாங்க
ஒத்துைழப்பாலும் வாடிகன் ெதாடர்புகள் மீண்டும்
உருவானது.
www.Kaniyam.com
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வருவைதயும் ராபர்ட் லாரன்ஸ் ெசால்க றார்.
2006ல்

அெமரிக்க

அத பராக

இருந்த

ஜிம்மி கார்ட்டருடன் சீனா ‘சாரா’ மத வ வகார
அைமச்சக
ைபப ள்

ைடரக்டர்

கண்காட்ச ய ல்

பார்க்க ேறாம்.
பணியாற்ற யவர்.
கட்ச

ய

ய

கண்ணுற்றார்.

சீனா

கலந்துெகாண்டைதப்

கம்யூனிஸ்ட்

யூத்

லீக ல்

1990களில் பல இடங்களில்

வ சுவாசத்ைதவ ட

இைளஞர்கள்

ஷ யாெவன்

இருந்து

மதப்பற்றுடன்
வருவைத

அத ர்ச்ச யுடன்

அவர்

ஏராள
அவர்
இைத

கட்ச க்கு எடுத்துைரத்தார் என்க றார் ராபர்ட்.
இளம்வயத ல் அவர்கள் சமயத்ைத சரியாக
புரிந்துெகாள்ளமுடியுமா-

புரிந்துெகாண்டார்களா

என்ற ேகள்வ ைய யீ எழுப்ப னார்.

ெதாடர்ந்து

மதம் குற த்த ச று கட்டுைரகைள அவர் எழுத
‘ச றுகட்டுைரக்காரர்’ என்ற ேகலிப் ெபயைரயும்
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ெபற்றாராம். மிக முக்க ய ேகள்வ க்கு நாம் கூட்டாக
பத ைலக் காணேவண்டும் என்றார் ய .

How Re-

ligion is compatible with socialist society, and how
to cultivate a correct view of religion- இது ெபரிய
சவாலாக ய ருக்க றெதன்றார் ேதாழர் ய .
கட்ச ய ல்
மூத்தவர்கள்
ஒதுக்க

வரலாறு
மதம்

ெநடுக

என்றால்

ப ற்ேபாக்கு

ெசன்றுள்ளனர்.

வந்தால்

அது

ேபாய்வ டுெமன

ேசாசலிசத்த ல்
அைனவரும்
என்பத லிருந்து

ேசாசலிசம்

என்ன

நாத்த கராக வ டுேவாம்
மார்க்ஸ்
அவர்கள்

என

ந ைனத்துள்ளனர்.

மதத்த ற்கு

புரிந்த ருந்தனர்.

நமது

ேபச ய

தங்கள்

ேவைலஎன
அப ன்
புரிதைல

ெவளிப்படுத்த னர்.
ய

இைத இப்படி வ ளக்க னார்.

அதாவது

கலாச்சார புரட்ச க்கு ப ன்னர் ெமதுவாக ஏற்பட்ட
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மாற்றம் பற்ற ய வ ளக்கமது.

To bring order out of

Chaos- a gradual revision of traditional Marxist attitudes- if
we still acted on what Marx said, we would encounter great
difficulties. If we still consider religion to be opium, then all
believers would be drug addicts and all clergy drug traffickers”
ேமற்கண்ட
சற்று

ய

அவர்களின்

கடுைமயாகவும்

ேகலி

வ மர்சனம்
ெதானிய லும்

அைமந்துள்ளைதப் பார்க்க ேறாம்.
ெடங்ஷ ேயாப ங் தன் காலத்த ல் மதங்கைள
ஒழுங்குபடுத்த
ேவண்டாம்.

ந ர்வாக

பயன்படுத்த

அேதேபால் மதங்கள் தங்கள் மாயா

வ ேநாதங்கைள

பரப்புவைத

ேவண்டாம் என்றார்.
சந்த த்த

சக்த ைய

ேபாது

அனுமத க்கவும்

ஜிம்மி கார்ட்டரும் ெடங்கும்
கார்ட்டர்

மூன்று

முக்க ய

ேகள்வ கைள ெடங்க டம் ைவத்தார். ெடங் உடேன
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பத லளிக்காமல்

மறுநாள்

பத ைலத்

தந்தார்.

சீனாவ ல் மக்களுக்கு மதச் சுதந்த ரம் உண்டாகண்டிப்பாக என்பது ெடங் பத ல். க ற ஸ்துவர்கள்
ைபப ைள

அச்சடிக்க

இருக்க றதாபத ல்.

வ ந ேயாக க்க

ஆமாம்

மதமாற்றம்

சுதந்த ரம்

இருக்க றது
ெசய்த ட

ெடங்

மிஷனரிகைள

அனுமத ப்பீர்களா- அது முடியாது என்பது ெடங்
ெசான்ன பத ல்.

இைத கட்ச அத காரபூர்வமாக

எடுத்துக்ெகாண்டேதா இல்ைலேயா ெடங் பத ல்
மூலம் க ற ஸ்துவம் ெதாடர்பான ப ரச்ைனகளுக்கு
உயர்

மட்ட

பத ல்

க ைடத்ததாக

யீ

இைத

வ ளக்க னார்.
கட்ச ய ன் ெபாதுவான மார்க்ச ய புரிதலான
ேசாசலிசம்

வளர

ெபாருளாதார
அத கரிக்க
என்பைத

வளர-

ேதைவகளின்

மதத்த ன்

945

மக்களின்

ந ைறேவற்றம்

அவச யம்

சீனகட்ச யும்
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சமூகமும்

குைறயலாம்
முதல்
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ஆண்டுகளில் ேசாத த்தனர். ஆனால் அவர்களுக்கு
அத ர்ச்ச யான
ெபாருளாதார

புள்ளிவ வரங்கள்
ேதைவகளின்

க ைடத்தன.

பூர்த்த யால்

மதப்

ப டிமானம் குைறயவ ல்ைல என்பைத அவர்கள்
உணர்ந்தனர்.
1995ல்சீனா முஸ்லீம்கள் ெதாடர்பான ப ரச்ைன
ஒன்ைற எத ர்ெகாண்டது.

சீன நாவல் ‘மங்க

க ங்’ என்பத ல் ஷ பா ஜிய என்பது பன்ற உருவ
பாத்த ரமாம். முஸ்லீம்கைள ெதாடர்புபடுத்த ச ல
ேஜாக்குகள் உலாவ யதால் ப ரச்ைன உருவானது.
ெபரும்

ஆர்ப்பாட்டம்

ஒன்ற ல்

முஸ்லீம்கள்

இறங்க னர். அவர்கள் உணர்வ ற்கு மத ப்பளித்து
சீன பத்த ரிைக எடிட்டர்கள் ச லர் மீது அரசாங்கம்
நடவடிக்ைக எடுத்து ந ைலைமகைள சீராக்க யது.
அேதேபால்

ெதாைல

காட்ச

ந கழ்வு

ஒன்ற ல்

100 குழந்ைதகள் பன்ற த் தைலகளுடன் நடனம்
என்ற ேபாது அந்தக் காட்ச ைய long shot களில்
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காட்டி

முஸ்லீம்

மக்கள்

உணர்வு

பாத க்காமல்

பார்த்துக்ெகாண்டனர்.
இமாம்

ஒருவர்

சீனாவுடன்

யுத்தம்

எனப்

ேபச யேபாது சீனா இஸ்லாமியர் அைமப்புகைள
அைழத்து

ேதாழர்

ய

ேபச

குரான்

குற த்த

வ ளக்கமான புத்தகம் ஒன்ைற இமாம்கள் கூடி
எழுத ேவண்டிக்ெகாண்டார்.
அடுத்து

வருக ற

அந்த புத்தகப்படி

ஆய ரக்கணக்கானவர்கள்

குரான் பய ற்ச எடுக்க வழிவகுக்கப்பட்டது. அந்த
புத்தகத்த ல் ேதர்ச்ச

ெபற முடியாதவர் இமாம்

ஆகமுடியாது என்று கூட ந ைலைம உருவானது.
ச ன் ச யாங் பகுத ய ல் UYGHAR Muslims மீது
மனித

உரிைம

மீறல்கைள

சீனா

ெசய்க றது

என்பைத ேமற்கு பத்த ரிைககள் எழுத வருக ன்றன.
2015களில்தான்

ந ைலைமகள்

ேமாசமாய ன

என்றாலும் 2000ேலேய இந்தப்ப ரிவு முஸ்லீம்கள்
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கட்டாய

உைழப்பு

முகாம்களில்

ேமாசமாக

நடத்தப்படுவதாக தகவல்கள் கச ந்தன.

ராபர்ட்

புத்தகம் இது குற த்து ஏதும் ேபசவ ல்ைல.
மதம் என்ற ெபயரில் எந்த மதத்த னருக்கும்
underground
என்பைத

activities
சீன

நடத்த

ந ர்வாகம்

உரிைமய ல்ைல

ெதளிவு

படுத்த யது.

குற ப்பாக ‘சர்ச்’ ெதாடர்பான ப ரச்ைனய ல் இது
ெசால்லப்பட்டது. அைனத்து மத ந றுவனங்களும்
அங்கு ரிஜிஸ்டர் ெசய்யப்படேவண்டும் என்பைத
ந பந்தைனயாக்க னர்.
1999ல்

சீனா

அரசாங்கம்

அனுபவத்ைதயும் ெபற்றது.
சமயப்

ப ரிவ னர்

பீக ங்க ல்

கூடி

ஈடுபட்டனர்.
அைமந்தது.

10

ஒரு

Falun Gong எனும்

ஆய ரம்

அைமத யான
அது

ேவறு

ஒருவைக

ேபாதகர்கள்
த யானத்த ல்
ேபாராட்டமாக

அவர்கள் ப ரிவ ன் ெபாருள் தர்ம
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சக்கரப்படி

வாழ்வு

நடக்கட்டும்

என்பதாகும்.

அந்ந ய பத்த ரிைககள் இந்த ஃபாலன் ப ரிவ ல்
70 மில்லியன் உறுப்ப னர்கள் என்க ற தகவைல
ெவளிய ட்டனர்.

அைமச்சகத்த ன் அத காரபூர்வ

சமரசக்காரர்கள் த யானத்த ல் அமர்ந்தவர்களிடம்
குைற ேகட்டு ஆவண ெசய்ய வாக்குறுத

தர

ேநர்ந்தது.
அப்ேபாது அத பர் ஜியாங் ெஜமின்.

எப்படி

நமக்கு அவர்கள் ஆய ரக்கணக்க ல் கூடும் தகவல்
ெதரியாமல்

ேபானது

என்பைத

ஆச்சர்யமாக

சக அத காரிகளிடம் அத பர் வ னவ ேவண்டிய
ந ைல ஏற்பட்டது. எப்படி அற வு ஜீவ கள் என நாம்
கருதும் பலர் அந்த மதப் ப ரிவ ல் ேசரமுடிந்துள்ளது
என்பதும் ஜியாங் ேகள்வ யாக இருந்தது. கட்ச ய ன்
ச த்தாந்த ேவைலகளில் ெதாய்வு என கட்ச இைதக்
குற த்துக்ெகாண்டது.

www.Kaniyam.com

949

FreeTamilEbooks.com

ப ன்னர்

ெபாதுபாதுகாப்பு

அைமச்சரகம்

இந்த மதப்ப ரிைவ சட்டவ ேராத ஸ்தாபனம் என
அற வ த்தது.

அதன் தைலவராக இருந்த லி

ேஹாங்ஷ க்கு ைகது உத்தரவும் ப றப்ப த்தனர்.
மூட

நம்ப க்ைககைள

ஏமாற்ற ய

வ ைதத்து

குற்றச்சாட்டிற்கு

அவர்

மக்கைள
உள்ளானார்.

அந்த ப ரிவ ன் பல முக்க யஸ்தர்கள் ச ைறய ல்
அைடக்கப்பட்டனர்.

அந்த

மதப்ப ரிவ னர்

அேநகமாக ஒடுக்கப்பட்டுவ ட்ட ந ைல ஏற்பட்டது.
அேத

ேநரத்த ல்

தீவ ரமாக

ஜியாங்

மதப்ப ரச்ைனைய

எடுத்துக்ெகாண்டார்.

2001ல்

மதப்ப ரச்ைனகள் குற த்த மூன்று நாட்கள் ேதச ய
மாநாடு ஒன்ைறக் கூட்டச் ெசய்தார்.
1997ல் அவர்கள் ெசான்ன புள்ளிவ வரப்படி
புத்தம், தாேவாய சம், இஸ்லாம், கத்ேதாலிக்கர்,
ப ராட்டஸ்ெடண்ட் என முக்க ய 5 மதங்களில் 10
ேகாடிேபர்

ப ன்பற்றுபவர்கெளன
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என்றனர்.

அரசு சாராத அைமப்புகள் புத்தம்

சார்ந்தவர் மட்டுேம 10 ேகாடி, தாேவா 5 ேகாடி, 2
ேகாடி இஸ்லாமியர், 80 மில்லியன் க ற ஸ்துவர்கள்
இத ல் 10 மில்லியன் கத்ேதாலிக்கர்கள் என்றனர்.
ேதாழர்

ஜியாங்க டம்

உணரேவண்டும்

சல

என்ற

மதப்பற்றாளர்கள்

உண்ைமகைள

கருத்து

உருவானது.

ேதசபக்தர்களாகத்தாேன

இருக்க றார்கள்- மதம் என்பைத அதன் சக்த ைய
நாம் அங்கீகரிக்கேவண்டும், அைத ேநர்மைறயாக
பார்க்கேவண்டும்.

ஆனால் கட்டுப்பாடு என்பைத

வ ட்டுவ டமுடியாது என்ற கருத்து பலமானது.
Ruling

the

Country

by

ேபசத்துவங்க னார்.
ஏற்பட்டதாக
2001ல்

என

லாரன்ஸ்

புத்த

ெசால்க றார்.

ேகாய லுக்கு

அங்கு ப க்குகளுடன் உைரயாடினார்.
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அைவெயல்லாம் ப ரச்சாரம் ெசய்யப்பட்டால்தான்
ஆட்ச

ந ைலக்கும்

இைளஞர்களிடம்
ஒழுங்காற்று

என்ற
மதம்

ந ைல

அங்க ல்ைல.

குற த்த

ெசய்யுமாறு

ேவண்டிக்ெகாண்டார்.

அம்சத்ைத

ப க்குகளிடம்
சமூக

அவர்

ஒழுங்க ற்கு

எப்பக்க ஆதரைவயும் இழக்கக்கூடாது என அவர்
கருத னார்.
1950களில் உைழத்து கைளக்கும்ேபாெதல்லாம்
தன்

உடைல

சீராக்க க்ெகாள்ள

த யானம்

ெசய்தைத அவர்களிடம் அத பர் ந ைனவு கூர்ந்தார்.
Meditation

can

lead

one

to

serenity

என

அவர்

ெசான்னதாக ராபர்ட் பத வு இருக்க றது. மதங்கள்
குற த்த மாநாட்டிலும் நம்ப க்ைகெகாண்டவர்கள்
ேசாசலிசத்த ற்கும்

மதத்த ற்குமான

நல்லுறைவ

வளர்க்க ேவண்டிக்ெகாண்டார் ஜியாங்.
ேவறு

ஒன்ைறயும்
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ெதளிவாக்க னார் Asking religions to adapt to socialism does not mean we want religious believers to give
up their faith”- No one will be allowed to abuse religion
to sabotage Party, socialism or national security என்ற
எச்சரிக்ைகையயும் அவர் தந்தார்.
ஜியாங் மதம் குற த்த தன் பார்ைவக்காக இடது
தாக்குதல்கைள சந்த க்க ேநர்ந்தது. accommodation
with religion yet another Jiang’s anti Marxist revisionism
என்ற தாக்குதல் வந்தது.

ேதாழர் ய ஷ யாவன்

இந்த ந கழ்வுகைள ெயல்லாம் ெசால்லும்ேபாது
ெபருமூச்சுடன் socialism must tackle religion என்றார்.
ய

ஷ யாவன் ேவறு ஒரு உைரயாடைலயும்

தந்தார்.

மார்க்ஸ்

ேபசவ ல்ைல
ஜியாங்
the

மதம்

என்றால்

ெசான்னராம்-

positive

roles
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குற த்து

அத கம்

ேபசுேவாம்
how
ஜியாங்

to

என

leverage
வாதமாக
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இருந்தது.

Religion should Coexist with Commu-

nism என கட்ச ய ன் ஆக உயர் ெபாதுச் ெசயலர்
ெசான்னைத

ெபாலிட்ப்யூேரா

ஏற்கேவண்டுேம-

அவர்களில் ச லர் ஜியாங் தனது உைரய ல் அப்படி
குற ப்ப ட்டிருக்கக்கூடாெதன்றனர்.
ேபச யைத

ந ைனவு

கூர்ந்து

ஏங்ெகல்ஸ்
யீ

ெசான்னார்.

As long as there are problems, there will be religion.
அப்படியானால் ஜியாங் ெசான்னத ல் தவற ல்ைல
என்ற வாதமும் இருந்தது.
சீனக்

கட்ச

சீனாவ ல்

சல

முடிவுகளுக்கு

வந்தது.

மதநம்ப க்ைக

ெகாண்டவர்கள்

சுதந்த ரமாக ெசயல்படலாம்.

ஆனால் அந்ந ய

ஒத்துைழப்பு ெபறக்கூடாது.

ேசாசலிசத்த ற்கு,

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச க்கு,

நாட்டின்

பாதுகாப்ப ற்கு

எத ராக மதம் பயன்படுத்தப்படக்கூடாது.

அந்ந ய

நாடுகளுடன் பரஸ்பர பரிமாற்றங்கள் நடக்கலாம்.
ேசாசலிச

கட்டுமானத்த ற்கு
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இருந்த டல்
சீனா

ேவண்டும்.

அரச யலைமப்பு

இைவெயல்லாம்
வ த களில்

இடம்ெபற்ற

கருத்துக்கள்தான்.
சந்ைதப் ெபாருளாதாரத்த ல் நம்பகத்தன்ைம
காசு

சம்பாத ப்பதற்காக

‘நன்ெனற ’

சந்ைதப்

ெசயல்படேவண்டும்.

ேபாய்வ டக்கூடாது.
ெபாருளாதாரத்த ல்

எனேவ அடுத்து எழுந்த

ேகள்வ How do we combine business sense and trustworthiness in one person?
நன்னடத்ைத

வ யாபார த றைமயுடன்

நம்ப க்ைகத்தன்ைமைய

இணக்கப்படுத்துவது?
வ யாபாரி

நல்ல

ந ைனப்பதுேபால

பார்த்துக்ெகாண்டிருக்க றார்

க ற ஸ்துவ

என்ைன
என்பன

எப்படி
கடவுள்
ேபான்ற

ஒன்று உதவுமா?
சீன சமூகம் அடுத்த 20 ஆண்டுகளில் religion will
be integrated into society and positively affect its cultural and
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moral functioning.. Obey the country , the country will treat
you well and Mix with the culture and culture will comfirt you
என்பைத ேதாழர் ய வ ைழந்தார்.
ய
உங்கள்
Director

ஷ யாவன்
மதம்
of

அெமரிக்க

என்ன

Religious

தந்தார்.

என்ற
Affairs’

அது

வ ைளயாட்டு

ைடரக்டர்

வ ைளயாடுக றாரா-

ெசன்றேபாது
ேகள்வ க்கு

என்ற

‘Mr

பத ைலத்

வ மர்ச க்கப்பட்டேபாது
ேபாடுக ேறாம்-

புைகய ைல

அவர்

கட்டுப்பாட்டு

ைடரக்டர் ேபாடுக ேறாம் அவர் புைகேய ப டிக்கக்
கூடாது

என

எத ர்பார்க்க ேறாமா

ேகள்வ கைள ய

எழுப்ப னார்.

என

எத ர்

எனது ேவைல

மதங்கள் பல உள்ள சமூகத்த ல் பதட்டம் இல்லாமல்
அைமத ைய உருவாக்குவது- நான் ஏதாவது ஒரு
மதம் சார்ந்தவன் என்றால் மற்ற மதக்காரர்கள்
எனது

பாரபட்சம்

பற்ற

ேயாச ப்பார்கேள

என

ேகள்வ எழுப்ப னார் ய .
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சீனாவ ல்
50

புரட்ச க்குப்

ஆண்டுகளில்

கட்ச

ப ன்னரிலிருந்து

ந ைலப்பாடு

மாற்றங்கைளப் ெபற்றதாம்.

மூன்று

ஆரம்பத்த ல் மதம்

என்பதன் மீது சந்ேதகப்பார்ைவ.

ேசாசலிசம்

வந்து முன்ேனற்றம் வந்தால் அது ப ரச்ைனயாக
இருக்காது

என்ற

பார்ைவ.

இரண்டாவதாக

மதம் என்பைத கலாச்சார அம்சமாக பார்க்கும்
பார்ைவ. அதனால் சமூகத்த ற்கு வ ேராதமாக மதம்
ேபாவது என்பைத அவர்களால் தடுக்கமுடிந்ததாம்.
அடுத்து

வந்த

மூன்றாவது

பார்ைவ

மதத்ைத

மதமாக பார்க்கும் பார்ைவ- Religion as Religion.
Recognising

spiritual

என்றனர்.

அவச யமானால் மதத் தைலவர்கள்

அரசாங்கத்த ற்கு

potential

of

ஆேலாசைன

common

people

வழங்கலாம்

என்றளவு தளர்ைவத் தந்தனர்.
ெலனின்

மதம்

குற த்து

ேபச யைதயும்

அவர்கள் கணக்க ல் ெகாண்டதாக ெதரிவ த்தனர்.
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சீன

சமூகம்

‘கம்யூனிசம்

என்பைதயும்’

என்பைதயும்’

இருேவறு

‘மதம்

நம்ப க்ைககளாக

எடுத்துக்ெகாண்டு முடிந்தவைர முரண் இல்லாமல்
தகவைமத்துக்ெகாள்ள

வ ைழக றது

எனப்

2009

நடந்த

ேபச னர்.
இந்த

புத்தகத்த ல்

வ வாதங்கள்தான்
அத லும்

நமக்கு

க ற ஸ்துவ,

அனுபவங்கள்

வைர

க ைடத்துள்ளன.

முஸ்லீம்

சல

முரண்

ெதாட்டுக்காட்டப்பட்டுள்ளன.

சீனாவ ல் அரசாங்கம் ெபரு மதங்களான புத்தம்
அதன் ப ரிவுகள்- தாேவாய சம் ஆக யவற்ற ற்கும்,
ப ற மதங்களான க ற ஸ்துவம்,
ேவறுபாடுகைள
ந ர்பந்தங்களுக்கு

இஸ்லாமிற்கும்

காட்டேவண்டிய

கலாச்சார

ஆளாக ய ருக்க றதா-

மதச்

சடங்குகள்- பண்டிைககள்- வழிபாட்டுமுைறகைள
எப்படி அனுசரிக்க ன்றனர் ேபான்ற வ வரங்கைள
ராபர்ட் ஆய்வ ல் நம்மால் ெபறமுடியவ ல்ைல.
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இந்து மதம் குற த்து ராபர்ட் எந்த தகவைலயும்
எழுதவ ல்ைல.மத்த யகால

சீனாவ ல்

இந்து

மதம் சீனாவ ல் இருந்துள்ளது என அற க ேறாம்.
சீன ெமாழிய ல் ஓம் என்பது எழுதப்பட்டுள்ளது
என்றும் ெசால்க றார்கள். அங்கு ‘ேயாக க்’ முைற
இந்துய சம்

ெசன்றதாகவும்

ச வா வ ஷ்ணு,
சீனர்

காளி ேபான்ற ெதய்வங்கைள

அற ந்துள்ளனர்.

இங்க ருந்து

ேபான

அங்கு

தமிழ்

அைவ ெசன்ற ருக்கலாம்.
தமிழ்

ெசால்க ன்றனர்.

உைழப்பாளர்கள்

ச லரிடத்த ல்

வணிகர்கள்

மூலம்

ஹாங்காங் பகுத ய ல்
பல்லாண்டுகளாக

இருந்த ந ைலய ல் அங்கு ஏேதாெவாருவைகய ல்
இந்து கடவுள்கள் ெசன்ற ருக்கலாம்.
மியுச யத்த ல்

நரச ம்மர்

ச ைல

குவாங்சு

இருக்க றதாம்.

அப்பகுத ய ல் சற்று இந்துமதம் காணப்படுக றது
என அற க ேறாம். சீனாவ ன் mythological Sun Wokong
க ட்டத்தட்ட அனுமான் ேபான்ற ஒன்ெறன்க ன்றனர்.
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இந்த ய ேயாகா மற்றும் ரிஷ மரபுகைள சீனர்கள்
அற ந்த ெசய்த ைய ஆர்தர் வாலி சீனாவ ன் தாேவா
ேட ச ங் ெமாழிெபயர்ப்ப ல் எழுத யுள்ளாராம்.

13

ஆம் நூற்றாண்டு கல்ெவட்டு ஒன்று குவாங்சு
பகுத ய ல் ச வன் குற த்த தமிழ் சீன இருெமாழி
வாசகங்களுடன் இருக்க றதாம்.
அடுத்து கடந்து ேபாக யுள்ள 12 ஆண்டுகளில்
புத ய

அனுபவங்கள்

கம்யூனிஸ்ட் கட்ச
அவர்கள்

அடிப்பைடய ல்

சீன

ேபச ய ருக்கலாம்.

ஆனால்

அடிப்பைடகைள

வ டாமல்

தங்கள்

ேசாசலிசம்- கட்ச - பாதுகாப்பு என்ற அம்சங்களில்
சமரசம்
மதம்

இல்லாமல்
சார்ந்த

சல

தளர்வுகைள

வ வகாரங்கைள

ெசய்து

ைகயாண்டு

வருக ன்றனர் என்ற புரிதைல இக்கட்டுைர நமக்கு
தரலாம்.
ப ற்ேசர்க்ைக:
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1982ல் எழுதப்பட்ட சீனா அரச யலைமப்ப ன்
ப ரிவு 36 மத சுதந்த ரம் பற்ற ப் ேபசுக றது. அதன்
ஷரத்து
Article 36 Citizens of the People’s Republic of China enjoy freedom of religious belief.
No state organ, public organization or individual may
compel citizens to believe in, or not to believe in, any religion; nor may they discriminate against citizens who believe
in, or do not believe in, any religion.
The state protects normal religious activities. No one
may make use of religion to engage in activities that disrupt
public order, impair the health of citizens or interfere with the
educational system of the state.
Religious bodies and religious affairs are not subject to
any foreign domination
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கீேழ தரப்பட்டுள்ள வடிவம் 2018 மார்ச்ச ல் National People’s Congress ஏற்கப்பட்ட சீனா அரச யல்
அைமப்பு சட்டத்த லிருந்து.. compel- coerce, protectsshall protect , are not subject to – shall not subject to ,
foreign domination – foreign forces என வார்த்ைதகள்
மாற யுள்ளன.
Article 36 Citizens of the People’s Republic of China
shall enjoy freedom of religious belief.
No state organ, social organization or individual
shall coerce citizens to believe in or not to believe in any
religion, nor shall they discriminate against citizens who believe in or do not believe in any religion.
The state shall protect normal religious activities. No
one shall use religion to engage in activities that disrupt public order, impair the health of citizens or interfere with the
state’s education system.
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Religious groups and religious affairs shall not be subject to control by foreign forces.
12-7-2022
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பகுதி 3
50. தமிழில் விடுதைல இலக்கியம்
தமிழில்

வ டுதைல

இலக்க யம்

புத்தகம் 2003ல் ெவளிவந்த ஒன்று.
ேபரா கா.
கவ ஞர்

எனும்

முைனவர்

ெசல்லப்பன் அவர்கள் நாமக்கல்

அறக்கட்டைள

ெசாற்ெபாழிவு.

சார்ப ல்

ந கழ்த்தப்பட்ட

அந்த ெசாற்ெபாழிவ ல் ஆறு

தைலப்புகள் அைமந்துள்ளன. பாரத , பாேவந்தர்,
நாமக்கல்லார்,
புத னங்கள்

தமிழ்

புத னங்கள்,

ஆக யவற்ற ல்

கல்க ய ன்

ேதச யம்-

தமிழ்-

காந்த யம் எவ்வாறு இயங்க ன என்பைத அவர்
ெசாற்ெபாழிவ ல் ெகாணர்ந்தார்.

அத ல் ஒரு

ெசாற்ெபாழிவ ன் தைலப்பு ‘வ டுதைல இயக்கமும்
ேதச ய இலக்க யமும்’ என்பதாகும்.
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ெசல்லப்பன் ெசால்ல வந்துள்ளைத சுருக்கமாக
இங்கு தந்துள்ேளன்.
இந்த யாவ ல் ேதச யம் உருவாகுமுன் ேதச ய
இலக்க யம்
எனச்

இருந்தது.

இந்த யாைவ

ெசால்வைதவ ட

ஒரு

நாகரிகம்

ேதசம்
எனச்

ெசால்லலாம். அதாவது அரச யலுக்கு முன்பாகேவ
பண்பாட்டுரீத யாக ஒன்றுபட்டிருந்தது.
சங்க

இலக்க யத்த ல்

யாதும்

ஊேர

யாவருங் ேகளிர் என்ற அகன்ற மனப்பாங்குடன்
அய்ந்த ைணப் பகுப்பும் இருந்தது.

ேசர, ேசாழ,

பாண்டிய என ேதச ய உணர்வு ச லப்பத காரத்த ல்
முழுைம அைடக றது.
கம்பனால்
ஏற்பட்டது.

கங்ைக-

காவ ரிச்

சங்கமம்

ப ன்னர் ஒருவைக ந லப்ப ரபுத்துவ

பண்பு ந லவ யது.
மறுமலர்ச்ச ையக்
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ெவளிநாட்டாைர வ ரட்டுவது மட்டுமின்ற , நம்ைம
உணரும் அகவ ழிப்பாகவும் இருக்க றது.
இந்த ய நாட்டில் தன்ைனத் ேதடுதல் இந்த ய
ெமாழிகளின்

மூலம்

நடந்தது..

அதற்கு துைணயாக ந ன்றது.
இந்த ய

ெமாழிகளின்

உணர்ந்தனர்.

மக்கள்

காந்த ,

குவ

மாந லத்த ல்

ேநரு

முக்க யத்துவத்ைத

‘ெமாழிவழி

புத்தாக்கத்த ற்கு
ஏற்றார்.

ஆங்க லம்

புள்ளி

மாந லங்கள்’
என

ேநரு

ெபாதுெமாழி

மூலம்

இைணத்துக்ெகாள்வத ன்

அவச யம்

உணரப்பட்டது.
இந்த ய

ெமாழிகள்

பலவானாலும்

அைவ

இந்த ய இலக்க யம் என்ற ஒன்ேற என்ற உணர்வ ல்
சாக த்ய அகாதமி ந றுவப்பட்டது.

இந்த யாவ ல்

இந்த ய இலக்க யம் புத ய ஒன்றல்ல- ஆனால்
இழந்தத ன் மீட்பது.
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மறுமலர்ச்ச க்கு
வங்கம் தந்தது.

ச றப்பான

பங்களிப்ைப

வங்கம் இன்று ந ைனப்பைத

நாைள இந்த யா ந ைனக்கும் என்றனர்.
சந்த ர
கவ

வ த்யாசாகரர்,
மதுசூதனர்,

ஈஸ்வர்

ராஜாராம்ேமாகன்ராய்,

தீனபந்துமித்த ரர்,

பங்க ம்

சந்த ரர், ேகசவ சந்த ரர், ேதேவந்த ர நாத் தாகூர்,
பரமஹம்சர்அங்கு

வ ேவகானந்தர்,

நீள்வரிைச

ந ேவத தா

உருவானது.

என

இலக்க ய

மறுமலர்ச்ச ய ன் முழுைமைய தாகூர் காட்டினார்.
பாரத வங்கத்ைத ெகாண்டு வந்து இங்கு தந்தார்.
தாகூர் ேதசத்ைத ெதய்வமாக உருவக ப்பைத
ஏற்கவ ல்ைல.
உலகமும்

இைத

காட்டுக றது.

அவரின்
அவர்

வீடும்

ேதச யத்த ன்

முழுவடிவத்ைதயும் தன் ேகாரா வ ல் வடித்துக்
காட்டினார்.
அரவ ந்தரும்
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எழுத்துக்களால் ேதச யம் உணர்த்த னர். இந்த யன்
என்று கூட உன்ைனக் குறுக்க க்ெகாள்ளாேத என்ற
வ ரிந்த பார்ைவைய சேராஜினிக்கு அவர் தந்ைத
ெகாடுத்தார்.

வ ண்முட்டும்

ெபருைமகளுக்கு

அகன்ற ெவற்ற களுக்கு எத ர்காலம் பலத றத்த
ஒலிகளுடன் உன்ைன அைழக்க றது என அவர்
எழுத னார்.
தமிழ் நாட்டில் கட்டெபாம்மன் காலத்த ேலேய
சுதந்த ர

உணர்வு

எழுந்தாலும்
மறுமலர்ச்ச

வள்ளலார்

காலத்த ல்

அது

இலக்க யமாக

மலர்ந்தது.

கருைணய ல்லா ஆட்ச கடுக ஒழிக

என்றார் அவர். த ேயாசப கல் தைலைமயும் அவைர
மகாத்மா என்றது.
ேகாபாலக ருஷ்ண பாரத நந்தனார் சரித்த ர
கீர்த்தைனப் பாடினார்.

சமய ைவத க எத ர்ப்பு

அதன் ெமாழிவாக இருந்தது.
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சுந்தரம்

ப ள்ைள

தமிழ்

ேதச யம்

என்பைத

முன்ைவத்தார். உ ேவ சா சங்க இலக்க ய மீட்ச ைய
தந்தார். இந்த ய ேதச யம் தமிழியமாக தைழத்தது.
பாரத ய ல் அது முழுைமயானது.

ேதச யம்- தமிழ்

என கலந்து அவர் நீங்காப் புகழ் அைடந்தார்.
ேதச யம் தமிழ் மயமான- அது தமிழ் ேதச யமாக
ெவளிப்படுத்த க்ெகாள்தல்வைர

ெதாட்டுக்காட்டி

ேபரா ெசல்லப்பன் இந்த தைலப்ப ற்கான உைரைய
ந றுத்த யுள்ளார்.
சறய

புத்தகம்தான்.

வாய்ப்புள்ளவர்

படித்துவ டமுடியும்.
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51. தமிழும் பிராகிருதமும்
தமிழும்

ப ராக ருதமும்

ெசாற்ெபாழிெவன்ைற
ஜகந்நாதராஜா
ப ன்னர்

அது

அறக்கட்டைள

1990

என்ற

ஒப்ப யற்

அற ஞர்

மு.கு

டிசம்பரில்

நூல்வடிவம்
சார்ப ல்

ந கழ்த்த னார்.

ெபற்றது.

இந்த

மு.வ

ெசாற்ெபாழிவு

ந கழ்த்தப்பட்டிருந்தது.
மு.வ வந்தைடந்த புள்ளிகள் :
ெமாழியாக

வளர்ந்த

ப ராக ருத

”மக்களின்
ெமாழிகளில்

வடெமாழிக் கூறு தவ ர த ராவ டக் கூறுகளும்
இருந்தன.
த ராவ ட ெமாழிகளின் ெசல்வாக்கால் ஆரியர்
ெமாழிய ல்

மாறுதல்

வடெமாழியும்

ஏற்பட்டன.

த ராவ ட

ெமாழியும்

பாலியும்
கலந்தது

பழங்கால மக்கள் ேபச ய ேபச்சாகும்.”
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பாலி

பவுத்த

உைறவ டம்

என்றால்

ச ந்தைனய ன்
ேபச ய

மத

ச ந்தைனய ன்

ப ராக ருதம்

உைறவ டமாகும்.

மூலெமாழி

கூற வ டமுடியாது

எது

அேதேநரத்த ல்

மனிதன்

என்று

என்பைத

யாரும்

ஜகந்நாத

ெதளிவுபடுத்த வ டுக றார்.
இடங்கைளயும்

சமண

ராஜா

அதற்கான

கால

கணிக்கமுடியாெதன்க றார்.
ெமாழிநூலார்

ஏற்றுக்ெகாண்ட

ச ல ெபாது அம்சங்கைளயும் அவர் ெசால்வார்.
மூலெமாழி

ஒன்ற லிருந்து

காலங்கடந்த

ப றகு

பல்ேவறு க ைள ெமாழிகள் உருவாக ய ருக்கலாம்.
வளர்ச்ச

ந ைலய ல்

ெமாழிகள்

த ரிந்து

புதுெமாழிகள் உருவாக ன்றன. ஒலிகள் த ரிந்தும்,
ெநக ழ்ந்தும், உறழ்ந்தும், ப றழ்ந்தும், நலிந்தும்,
ெமலிந்தும்

உருமாறுக ன்றன.

சமஸ்க ருத

ெசாற்கள் ப ராக ருதமாகத் த ரியும் ந ைலையக்
கவனிக்க ேவண்டுெமன்க றார்.
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ெமாழிக்குடும்பங்கைள அவர் மூன்று ெபரும்
ப ரிவுகளாகச்

ெசால்க றார்.

ஆரிய

ெமாழிக்

குடும்பம்- இத ல் சம்ஸ்க ருதம், பாலி, ப ராக ருதம்,
ஹ ந்த , வங்காளம், மராட்டி, ஒரியா, குஜராத்த ,
ச ந்த

ேபான்றவற்ைறயும்,

குடும்பவைகையயும்

க ேரக்க

இலத்த ன்

ெசால்க றார்.

அடுத்தது

ெசமிடிக் குடும்பம்- இத ல் சமாரியன்,
ஹீப்ரு,

அரப ,

ைஹப்ேரய ,

ச ரியன்,

அப சீனியா ேபான்ற ஆரேமய ,
அரப

ெமாழிகள்

இருப்பைதக்

காட்டுக றார். துரானிய ெமாழிக்குடும்பத்த ல்தான்
தமிழ், ெதலுங்கு, மைலயாளம், கன்னடம், துளு
ேபான்ற

த ராவ டக்

குடும்பத்ைத

ைவக்க றார்.

இந்த துரானிய குடும்பத்த ல் மங்ேகாலியம், த ேபத்,
சீனா, மலாய், பூடான், பர்மா, நாகா, துருக்க

,

ைசபீரியன், அெஜர்ைபய்ஜான் ேபான்றவற்ைறயும்
அடக்குக றார்.
ஆரிய

ெமாழிக்குடும்பம்
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ஆச யாவ ன்

ேமற்குப்பகுத ,

இந்த யாவ ல்

ேபசப்பட்டெதனில் ெசமிடிக் எக ப்து,
வடக்கு

ேமற்கு,

அேரப யாவ ல்

ஆப்ரிக்கா

ேபசப்பட்டன.

துரானியகுடும்பம் ருஷ்யாவ ன் கீழ்ப்பகுத , சீனம்,
இந்த யாவ ன்

ெதன்பகுத ய ல்

ேபசப்பட்டதாக

ராஜா ெதரிவ ப்பார்.
மாக்ஸ்முல்லர் சம்ஸ்க ருதம்- ச ரீக், லத்த ன்
ெதாடர்ைப

ஆய்ந்தார்.

வடெமாழிய ன்

தத்துவ

இலக்க யத்தன்ைமைய

அவர்

ெவளிக்ெகாணர்ந்தார்.
ஹீப்ரு

மூல

சம்ஸ்க ருதேம

ெமாழி,
மூலம்

ேபச க்ெகாண்டிருந்தாலும்

தமிேழ
என

மூலெமாழி,

பலர்

ப ரிந்து

ஜகந்நாதராஜாைவப்

ெபாறுத்தவைர உலக ன் மூலெமாழிைய ெபயரிட்டு
அைழக்க முடியாெதன்ேற கருத னார். அேதேபால்
பத்தாய ரம்

ஆண்டுகட்கு

www.Kaniyam.com

973

முற்பட்ேட

ஆரியர்-

FreeTamilEbooks.com

த ராவ டர் கலப்பு ந கழ்ந்ததாகவும் அவர் கருத னார்.
ஆர்ய

ெமாழி

கடுைமயும்

பல

ஒற்றுக்கள்

இைணந்தும் இருந்தால் த ராவ டம் ெமன்ைமயும்
உய ர்

எழுத்ெதாலிகள்

மிக்கும்

ப ன்

ஒட்டுச்

ெசாற்கைளக் ெகாண்டதாக இருக்க றது. ச ங்களம்
ஆர்யெமாழிக் குடும்பம் சார்ந்தெதன்க றார் ராஜா.
எந்த

ெமாழிய லும்

ப றெமாழிச்

ெசாற்கள்

கலந்த ருக்கும். ேவத, பவுத்த, சமண ெசல்வாக்கு
ெதன்னாட்டில் வந்த ந ைலய ல் சம்ஸ்க ருத, பாலி,
ப ராக ருத ெசாற்கள் ந ைறய கலந்து ேபானதாக
அவர் ெசால்க றார்.
இஸ்லாமியர்

காலத்த ல்

பார்ச ,

உருது

ெசாற்கள் கலந்தால், க ருஷ்ணேதவராயர், நாயக்க
மன்னர் காலத்த ல் ெதலுங்குச் ெசாற்கள் தமிழில்
கலந்தன.
ெசாற்கள்

ஆங்க ேலயர்
மிகுத யாகக்
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தவ ர்க்கமுடியாதைவ

என்க ற

பார்ைவைய

ஜகந்நாத ராஜா ெவளிப்படுத்துக றார்.
அய்யாய ரம்

ஆண்டுகளுக்கு

முன்னரான

வடெமாழி இலக்க யங்கள் க ைடத்தது ேபான்ற
பழைமயானைவ
2000

தமிழில்

ஆண்டுகளுக்கு

க ைடத்துள்ளன.
என்பைத

க ைடக்காவ டினும்

முற்பட்ட

இலக்க யங்கள்

மூல த ராவ டேம தமிழ்தான்

ஏற்பதற்க ல்ைல

என்ற

ஜகந்நாத ராஜா ெகாண்டிருந்தார்.

கருத்ைத
‘க’கரமா’ -

ச’கரமா எது மூலம்- எது த ரிபு எனக் ேகள்வ எழுப்ப
கன்னடம் , ெதலுங்கு, தமிழ் ெசாற்களில் இைத
ெதளிவாக்க முடியவ ல்ைல என்பார் ராஜா. தமிழில்
க ளி மூலம் என்றால் (ெதலுங்க ல் ச லுக), க வ
கன்னடத்த ல் (ெசவ தமிழில், ெசவ்வ ெதலுங்க ல்)
என ககரம் காட்டி எது மூலம் எனக் ேகட்பார் ராஜா.
தமிழ்,

ெதலுங்கு,

கன்னடம்,

மைலயாளம் என

இைவ எல்லாவற்ற ற்கும் மூல த ராவ ட ெமாழி
www.Kaniyam.com

975

FreeTamilEbooks.com

ஒன்று

இருந்த ருக்கேவண்டும்-

அத லிருந்து

க ைளத்தைவ இைவ என அவரது ஆய்வு ெசல்லும்.
ஒரு தமிழ்ச் ெசால் ப ற த ராவ ட ெமாழிகள்
எத லும் இல்லாவ ட்டால் அது தமிழ்ச் ெசால் ஆகும்.
அச்ெசால் ப ற த ராவ ட ெமாழிகளாக ய ெதலுங்கு,
கன்னடம், துளுவ ல் இருந்தால் அது த ராவ டச்
ெசால் என்று புரிந்துெகாள்ள ேவண்டும்.
நீர் என்பைத த ராவ டச் ெசால்லாகவும் புனல்
என்பைத தமிழ்ச் ெசால்லாகவும் ராஜா பகுக்க றார்.
பூ, அலர் த ராவ டச் ெசாற்கள் எனவும் மலர், ேபாது,
தார், இணர், துணர் தமிழ்ச் ெசாற்கள் என்க றார்.
மீன் த ராவ டச் ெசால் எனில் கயல் தமிழ் என்க றார்.
அகராத ையேய

த ராவ டச்

ெசாற்கள்,

தமிழ்

ெசாற்கள் என தனிேய ெதாகுக்கக் ேகாருவார்.
அேசாகரது
ெதான்ைமயானதுwww.Kaniyam.com

கல்ெவட்டு
அைத
976

எழுத்துக்கேள

ப ராமி

என்க ேறாம்.

FreeTamilEbooks.com

அது

ப ராக ருத-

பாலி

ெமாழிய ல்

அைமந்து

இந்த ய எழுத்துக்களுக்கு மூலமாக அைமக ன்றன.
தமிழில்

30

எழுத்துக்கள்

ஆரம்பத்த ல்

36உடனும்

எழுத்துக்கைள

என்றால்
இப்ேபாது

ேசர்த்துக்ெகாண்டு

ெதலுங்கு
வடெமாழி
52

ஆக

இருக்க றது. அடிப்பைடயான உடல் உறுப்புக்கைள
குற க்கும்

ெசாற்கள்

தமிழ்

சம்ஸ்க ருதத்த ல்

முற்ற லும் மாறுபடுக ன்றன.
’ ெசய் ’ என்பைத எடுத்துக்ெகாண்டு ராஜா
வ ரிவாக

வ ளக்குவார்.

பாணினீய

தாது.

ஆரியேவர்ச்ெசால்ஏற்கும்.

‘டுக்ருஞ்கரேண’
அத ல்

இத ல்

‘டுக்ருஞ்’

சம்ஸ்க ருதம்

‘க்ரு’

‘டு’ என்பது ஆரிய ப ற ெமாழிகளான

க ேரக்கம்
ெபாருளில்

லத்தீன்

ஆங்க லத்த ல்

இருக்கும்.

மூல

ெசய்

எனும்

ேவர்ச்ெசால்

ப ளவுண்டு எப்படி பலெமாழிகளில் ெசல்க றது
என்பைத ராஜா வ ளக்குவார்.
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எனும் த ராவ ட ேவர்ச்ெசால்லின் ‘வா’ தமிழில், ‘ரா’
ெதலுங்க ல், மைலயாளத்த ல் அப்படிேய ‘வரு’ என
பயன்படுத்தப்படுக றது.
ருக்ேவதெமாழிக்கும் ஈரான் பாரசீக ‘ெஜண்ட்
அவஸ்தா’

ெமாழிக்கும்

ெதான்ைம

ெமாழியான

ப ராக ருதமாக
அேதேபால்
ெமாழி

சம்ஸ்க ருதம்

உருமாற்றம்
த ராவ டத்த ன்

தமிழ்.

த ரிந்தாலும்

ெதாடர்புண்டாம்.

ெதான்ைமயான

தமிழ்

ெதலுங்ேகா,

த ராவ டெமாழிய னின்று

அைடந்தது.
மைலயாளமாக

கன்னடேமா
ேதான்ற ன

மூல

என்பது

ஜகந்நாத ராஜாவ ன் வாதம்.
சம்ஸ்க ருதத்த லிருந்து
ேவதெமாழிய லிருந்துதான்
ேபசுவாரும்

உளர்.

அல்லாமல்

மூல

ப ராக ருதம்

என

க மு

1000த்த லிருந்து

க மு 100 வைரய ருந்த கால ெமாழிைய பாலி
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என்க றார் ராஜா. இந்த ெமாழி புத்தர்கால ெமாழி.
அேசாகரின்

த ரிப டகங்கள்

ப ராக ருதத்த ன்

வைகதான். அைத பாலி என்றனர். பள்ளிகளில்
ேபசும் ெமாழி பாலி.

மகாவீரர் அதற்கு முன்னர்

இருந்த அக்கால ெமாழியும் ப ராக ருதேம. அைத
‘அர்த்த மாகாத ’ ெமாழி என்க ன்றனர்.
பாலிக்கும் சம்ஸ்க ருத ெதாடர்பு இருக்க றது.
அதன் ச ைதவாக பாலி இருக்க றது.

மகாயான

ெபளத்தம் சம்ஸ்க ருதத்ைத எடுத்துக்ெகாண்டது.
நாகர்ஜூனரும், வசுபந்து, அசகரும் சம்ஸ்க ருத
நூல்கைள யாத்தனர்.
பாலி ேமலும் த ரிந்து ‘அபப்ப ரம்சம்’- கீழான
வீழ்ச்ச யுறுதல் ெபாருளில்- தூயந ைல வீழ்ந்து க ப
100- 800 காலத்த ல் மாறத்துவங்க யது. ப ராக ருதம்
என்று அற யப்பட்ட இந்த அபப்ப ரம்சம் 15 ஆம்
நூற்றாண்டுவைர இருந்ததாக ராஜா ெசால்க றார்.
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இந்த

‘அபப்ப ரம்சேம’

ஆட்ச க்கால
ச ந்த ,

கலப்புகளால்

காஷ்மீரி,

வங்காளம்,

இஸ்லாமியர்

மராட்டி,

பஞ்சாப ,

அஸ்ஸாமி,

குஜராத்த ,

இந்த ,

ஒரியா

உருது,

ெமாழிகளாக

உருப்ெபற்றதாகவும் ஜகந்நாதராஜா ெசால்க றார்.
சம்ஸ்க ருத

‘ருணம்’

பாலி-ப ராக ருதத்த ல்

‘இணம்’ ஆக கடன் எனும் ெபாருளுக்குரியதாக
அைமந்தன.
எனப்

‘வ ம்சத ’ வீசத ஆனது.

ெபாருள்.

சூர்ண

என்பது

ஆக சுண்ணம் எனப்ெபாருளானது.
வ ைனயானது.

இருபது
சுண்ேணா
கர்ம கம்ம

ப்ேரத என்பது ேபத ஆக ப ணம்

என நாம் ெசால்க ேறாம். நர: என்பது ‘ணேரா’ வாக
மனிதன் எனப் ெபாருள் ெகாள்க ேறாம்.

ந்யாய

ந யாய ந யாயம் ஆனது. த்வரிதம் என்பது ‘துரிஅம்’
ஆனது. வ ைரவு எனப் ெபாருள்.
தமிழற ஞர்
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ப ராக ருதம் இரண்ைடயும் குற த்தனர். ேவதெமாழி
சம்ஸ்க ருதம் எனில் மக்களின் ேபச்ச ல் த ரிந்தது
ப ராக ருதம் எனலாம்.
ப ராக ருத இலக்கண ஆச ரியர் ெபயர் வரருச .
அவர் மகாராஷ்ட்ரி, மாகாத , ெஸளரேசனி, ைபசாச
என நான்ைக ெசால்க றார். மார்க்கண்ேடயர் எனும்
ஆச ரியர்

மகாராஷ்ட்ரி,

அவந்த ,

மாகதீ

ெசால்க றார்.

ெசளரேசனி,

ப்ராச்யா,

ெமாழிகள்

ஐந்ைதச்

எனும்
7

ஆம்

நூற்றாண்டின்

தண்டி

சம்ஸ்க ருதம், ப ராக ருதம், அபப்ப ரம்சம் எனும்
மூன்ைறச் ெசால்க றார்.
அவர் ெகளப ,

ப ராக ருத ப ரிவாக

லாடி என கூடுதலானவற்ைறச்

ெசால்க றார்.
தமிழ்

ெசாற்கள்

இடம்ெபற்றைதப்பற்ற
அத்ைத

ராஜா

அத்தாவாக,
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‘பீலுஆ’ என்று,
‘த ரஏ’

என,

பருத்த

உள்ேள

‘பலஹீ’ என்று,
உேல

எடுத்துக்காட்டுக றார்.

என்று

தீர்தல்

வருவைத

அேதேபால் ெதலுங்க ன்

ெபாட்ட ேபாட்டம் என்றும் ( வய று) , கன்னடத்த ன்
துப்ப ‘துப்ப’ ெவன்ேற ( ெநய்) ப ராக ருதத்த ல்
இருப்பைதச் ெசால்க றார்.
வடெமாழிய ல் இல்லாத தமிழ் எழுத்துக்கள் ‘எ
ஒ ற ந ழ’ என்றால் பாலி- ப ராக ருதத்த ல் ‘எ ஒ’
வருவைத ராஜா ெசால்வார். ப ராக ருதத்த ல் ‘ரு ரூ
லு லூ’ இல்ைலயாம். அங்கு ‘அ ஆ இ ஈ உ ஊ எ ஏஒ
ஓ’ உய ர் இருக்க றது. ‘ஐ ஒள’ இல்ைல. ஆனால்
அைவ சம்ஸ்க ருதத்த ல் உள்ளன. ப ராக ருதத்த ல்
‘ஞ ங ஸ ஷ ள ற’ இல்ைல.
வட

ஆரிய

ெமாழிக்கும்

ெமாழிக்கும்

இைடேய

ெதன்

ெதலுங்கு

தமிழ்

இருப்பதால்

ஈரினக் கலப்ப ன் வ ைளவு அத கம் இருக்கலாம்
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என்பைத ராஜா ஏற்க றார்.

ப ராக ருத ெதலுங்கு

ெநருக்கம் என்க றார்.
சமண நூல்கள் ப ராக ருத இலக்க யங்களாக
இருக்க ன்றன. அைத ‘அர்த்தமாகத ’ என்க ன்றனர்.
த ரிப டகங்கைள ’ மாகத - பாலி’ என அைழத்தனர்.
ஒரு ப ராக ருத வரிையச் ெசால்லி தமிழில் அைத
ராஜா அர்த்தமாக்குவார்.
‘தஏ ணம் ேகஸீகுமாரஸமேண பஏஸிம் ராயம்
ஏவம் வயாஸி’- இளம் துறவ யாக ய ேகச மன்னன்
ப ரேதச ய டம் கூற னார் என்பது இதன் ெபாருளாம்.
உத்தராத்யன சூத்த ரம் ெஹர்னன் ஜாேகாப யால்
ஆங்க லத்த ல் வந்துள்ளைத ராஜா ெசால்க றார்.
அதன் உபேதசங்களில் ஒன்று:
புல்நுனிய லுள்ள பனித்துளி ேபான்றேத உலக
இன்பம்.

ஆயுளும் அதுேபான்று ந ைலயற்றது.

அப்படிய ருக்க
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ெநற ய ல் புக முயற்ச க்கக்கூடாது”- பல ச றந்த
தத்துவ ெதற ப்புகள் அத ல் இருப்பதாக ராஜா
ெசால்க றார்.
ப ராக ருதத்த ல்

கைத

நூல்களாக

‘தரங்கவதீகதா, பாதலிய்த சூரி’ இருக்க ன்றதாம்.
தரங்கேலாலா

என்பைத

லாய்மன்

ெமாழிக்கு எடுத்துச் ெசன்றுள்ளார்.
ஹ ண்டி’ புகழ்வாய்ந்த நூலாம்.
கைதயாம்.

ெஜர்மனி
‘வசுேதவ

வசுேதவரின்

ஹரிபத்ர சூரி என்பார் ‘சம்ராத த்தன்

கைத’ எழுத யுள்ளாராம்.

பஞ்சபூதம் தவ ர்த்து

தனியான ஜீவாத்மா என ஏதும் இல்ைல என
இது

ேபசுக றதாம்.

ப ங்ககன்

உைரயாடல் எனும் பகுத

வ ஜயச ம்மன்

தத்துவ ெதற ப்புகள்

ந ைறந்தைவயாம். காலிகா சார்ய, நர்மதா சுந்தரி
கைத

ேபான்ற

பல

பைடப்புகைள

ப ராக ருத

பைடப்புகளாக ஜகந்நாத ராஜா காட்டுக றார்.

www.Kaniyam.com

984

FreeTamilEbooks.com

11ஆம் நூற்றாண்டு ப ராக ருத ெமாழிப் பாடல்
ஒன்று :
ஜம் கல்ேல காயவ்வம்
அஜ்ஜம்

துரமாணர்

சய

தம்

கேரஹ

பஹூவ க்ேகா ய முஹூத்ேதா
மா அவரண்ஹம் படிேக ஹ
அதாவது நாைள ெசய்ய ேவண்டியைத இன்ேற
வ ைரந்து ெசய்து வ டுக. ஒவ்ெவாரு நாழிைகயும்
பல்ேவறு தைடகளுடன் கூடியுள்ளது. ஆைகயால்
ப ற்பகல்

ெசய்யலாம்

என்று

கூட்ட

ேவண்டிய

காலத்த ல்

எத ர்பார்க்காேத.”
கூடேவண்டிய

ெசயைல தயங்காமல் ெசய்து முடி எனும் அற்புத
அற வுைரயாக இப்பாடல் ேபாவைதக் காணலாம்.
13ஆம்

நூற்றாண்ைட

‘ஜினதத்தாக்யானம்’

இப்படி

சார்ந்த
ஓர்

இடத்த ல்

ேபசுக றதாம்.
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கரும்பு

வ ைளயும்

ஊர்,

ெவண்துக லாைட,

ெநய், பால், ெசந்ெநல் உணவு, அன்புள்ள மைனவ
இைவ இருந்தால் நண்பேன- அரசாட்ச யால் என்ன
பயன்? என்ன அற்புத புரிதல்.
‘பஉமசரிய’ எனும் பத்மசரிதம் இராமயணம்
ேபான்ற காவ யமாம். இங்கு இராமன் ெபயர் பத்ம
என்பதாம். ராமன் தாயாரின் ெபயர் அப ராஜிதா
என்பதாம்.
‘ஜம்பூசரிதம்’ மனிதனின் பாட்ைட அவத ையப்
ேபசுக றது.
ைககைள

‘மூங்க ல்

மாசுபடுத்துக றான்.

புரள்க றான்.
மனிதன்

கைழேமேலறுக றான்,
புழுத ய ல்

வய ற்றுப்பாட்டுக்காகத் தாழ்ந்த

எதுதான்

ெசய்யவ ல்ைல’

என

அது

வ னவுவைத பார்க்க ேறாம்.
அபயேதவ

சூரி

என்பாரின்

பாடல்

ஒன்று

இவ்வாறு துத ெசய்யும் :
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”நீேய
தந்ைத! நண்பனும்
நீேய!
நீேய!

உைடயவன்,

குருவும் நீேய!

நீேய

தாய்,

கத யும் மத யும்

இரட்சகன் நீேய!

நலந்தருபவன்

துயர்ச் சுைமயால் நலிக ன்ேறன்.
நான்

ந ர்பாக்க யவான்களின்

அரசன்

ஜினேதவேன!
உன்
இைணயடிகேள சரண்!

தாமைர

ேபான்ற

என்ைன
நல்
வழிய ல்
பாலிப்பாயாக!” என்ன கவ த்துவ பாடலது.
‘வஜ்ஜாலக்கம்’ என்பது அறம் ெபாருள் இன்பம்
வீடு குற த்த நல் கவ ைத ெதாகுப்பாம்.

இைத

ஐங்குறுநூறு உடன் ராஜா ஒப்ப ட்டு ெசால்க றார்.
அத ல் காணப்படும் ஒரு கவ ைத:
”ஸவ்யஸ்ஸ ஏஹ பய இ,
www.Kaniyam.com

987

FreeTamilEbooks.com

ப யம்மி உப்பாஇஏ ப யம்காஉம்
ஸூய ணஸ்ஸ ஏஹ பயஇ
அகஏ வ ப ஏ ப யம் காஉம்”
அதாவது

நல்லது

ெசய்தவர்கட்கு

நல்லது

ெசய்வது எல்ேலாருைடய இயல்பாகும்.

தீயன

ெசய்தார்க்கும் நல்லனேவ ெசய்தல் சான்ேறார்
இயல்பாகும்

என்பது

அதன்

ெபாருள்

என

ஜகந்நாதராஜா ெசால்லித் தருக றார்.
இப்படி
“கடவுேள

ஒரு

பாடல்

என்பால்

ெபாருள்

அருள்

ெபறுக றது.

இருந்தால்மனித

உலக ல் ப றவ ையத் தராேத! அப்படிேய தந்தாலும்
காதைலத்

தராேத!

அப்படிேய

தந்தாலும்

ப ரிவ ைனத் தராேத.” ச ந்தைன ஆற்றல் ப ரமிக்க
ைவக்க றது.
அேதேபால்

‘ெகளடவதம்’

எனும்

உயர் கருத்துக் களஞ்ச யமாம்.
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காவ யமாம்.

தமிழ்நாட்டில்

வாழ்ந்த

ரகுநாத

நாயக்கர் அைவ சார்ந்த ராம்பா, மதுரவாணி எனும்
ெபண்

கவ ஞர்கள்

அேதேபால்தஞ்ைச

ப ராக ருத

அற ஞர்களாம்.

மன்னர்

துளஜாஜிய ன்

அைமச்சர் கனஸ்யாமர் 20 நூல்கள் ப ராக ருதத்த ல்
எழுத யுள்ளாராம்.
ப ராக ருதம்

பற்ற ய

புத்தகம் பயன்படும்.

‘அ

ஆ’

அற ய

இந்த

ஆர்வம் உள்ளவர் ேமலும்

ேதடிெகாள்ளலாம்.
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52. தமிழும் சமஸ்கிருதமும்
(ம ெபா ச பார்ைவய ல்)
ம

ெபா

ச

அவர்கள்

எழுத ய

தமிழும்

சம்ஸ்க ருதமும் மிகச் ச ற ய புத்தகம்தான். 1983ல்
ெசங்ேகால் பத்த ரிைகய ல் ெவளியானைத த ரட்டி
நூலாக தந்துள்ளனர்.
தமிழுக்கு

அடுத்தபடியாக

ேபச்சுெமாழிய ல்லாவ ட்டாலும்
ேநச க்க ேறன்

என

ம

அது

சம்ஸ்க ருதத்ைத

ெபா

ச

இத ல்

ெசால்லிய ருப்பார்.. தமிழ் தாய்ெமாழி- வாழ்க்ைக
ெமாழி என்றால் இந்த யன் இந்து என்ற வைகய ல்
சமஸ்க ருதம் எனது கலாச்சார ெமாழி எனவும் ம
ெபா ச கருத னார்.
சம்ஸ்க ருதத்ைத
எண்ணம்

ஏதும்
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தனது

குடும்பச்

வாய்ப்ப ல்லா
35

ந ைலய ல்

வயைத

கல்வ

ெபறேவ

தமிழ்

கற்ைகக்ேக

தாண்டேவண்டிய ருந்தது

ஆங்க லத்த ல்
கூட

சூழலில்

புலைம

ெபறாமல்

வருந்தவ ல்ைல-

ஆனால்

.

ேபானதற்கு
சமஸ்க ருதம்

அற யாமல் ேபானதற்கு வருந்துவதாகவும் ம ெபா
ச ெசால்லிய ருப்பார்.
இப்ெபாழுைதவ ட
சமஸ்க ருத

தமிழ்ெமாழி ெதாண்ைட
கூடுதலாக

ெமாழி

அற வு

த றைமயாக
இருந்த ருந்தால்

ெசய்த ருக்கமுடியும் எனவும் அவர் ேபச யுள்ளார்.
தமிழ்ெமாழிய ல்
இராமாயணம்,
சாஸ்த ரம்,
ெவளிய ட்ட

ெபயர்க்கப்பட்ட

வ யாச

பாரதம்,

ஆர்யசமாஜிகள்
நூல்கைள

ெசால்வார்.

பகவத்கீைத

ேவதம்

மெபாச
குற த்து

வால்மீக
அர்த்த
குற த்து
கற்றதாக
காந்த ஜி,

பாரத யார், ராஜாஜி, வ ேனாபாஜி எழுத யைதயும்,
த லகரின்

கீதா
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ச ைற

வாழ்க்ைகய ன்ேபாது

ஆங்க ல

வழி

படித்ததைதயும் அவர் ந ைனவு கூர்வார். மகாகவ
காளிதாசரின் ரகுவம்சம், சாகுந்தலம், ேமகதூதம்,
மாளவ காக்க னி

சூத்த ரம்

படிக்க

அவருக்கு

வாய்ப்பு க ட்டியுள்ளது.
மகாராஷ்ட்ரா
மெபாச

அமராவத

ச ைறய ல்

சத்த யமூர்த்த , ச த்தூர் அனந்தசயனம்

ஆக யவர்களுடன் மெபாச

இருந்தார்.

அனந்தசயனம்

பாரதம்,

ராமாயணம்

வ யாசர்
த னம்

சத்த யமூர்த்த

அங்கு
வால்மீக

ெசால்லித்தந்தார்.

காளிதாசரின்

ரகுவம்சத்ைத

நடத்த னார். வால்மீக ைய ெசால்லி கம்பன் இதற்கு
என்ன ெசால்லிய ருக்க றார் என சத்த யமூர்த்த
என்னிடம் ேகட்பார் என மெபாச ந ைனவுகைளத்
தருக றார்.

மெபாச ய ன் கம்பன் வகுப்புகளுக்கு

சத்த யமூர்த்த வரலானார்.
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வ டுதைலயைடந்தவுடன் கடற்கைர குழுவ னர்
சந்த ப்ப ல் மெபாச
சீனிவாச

இடம்ெபற்றார்.

சாஸ்த ரியார்,

சாஸ்த ரியார்,

ஜி

ஏ

ஆக யவர்களுடன்
இருந்தார்.

டி

ஆர்

மெபாச யும்

ராமாயண

ஆங்க லத்த ல் நடத்த
வந்தைதயும்
அேதேபால்

ெபறமுடிந்தைமக்கு
தீட்ச தர்

சந்த ப்ப ல்
கம்பன்

சாஸ்த ரியார்
ெசாற்ெபாழிைவ

அது தமிழில் புத்தகமாக

மெபாச
சறய

ராஜாஜி

வால்மீக -

ஒப்பீடு உைரயாடல் இருந்தது.

எஸ்

ெவங்கட்ராம

நேடசன்,

அங்கும்

வால்மீக

வ

அளவு

குற ப்ப ட்டுள்ளார்.
சமஸ்க ருத

பய ற்ச

ேசங்காலிபுர

அனந்தராம

உதவ யதாகவும்,அவரது

ராமாயண-

மகாபாரத ெசாற்ெபாழிவுகள் குற த்தும் மெபாச
ெசால்வார்.
த ருமூலரும்,
த ருமந்த ரத்ைதயும்,
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ச றக்க தருவதற்கு அவர்களின் தமிழ் புலைமயுடன்
சமஸ்க ருத

அற வும்

அருணக ரியார்,

பயன்பட்டுள்ளது.

தாயுமானவர்,

இராமலிங்க

சுவாமிகளுக்கும் சமஸ்க ருத புலைம இருந்தது
என ம ெபா ச ெசால்க றார்.
காளிதாசனின்

மைறமைலயடிகள்

சாகுந்தலத்ைத

ெமாழியாக்கம்

ெசய்தைதயும் மெபா ச குற ப்ப டுவார். ைசவ மட
கடலூர்

ஞானியார்

புலைம

ெபற்ற ருந்தார்.

குரு

சமஸ்க ருத

சுவாமிகளும்

சமஸ்க ருத

ேகரளா

புலைம

நாராயண

ெபற்றதுடன்

அங்கு

ஒதுக்கப்பட்ட மக்களுக்கும் அைத கற்ப க்கலானார்.
தமிழர்களுக்கு
வாழ்க்ைகக்கு
சங்க

தங்களின்

சமஸ்க ருதம்

இலக்க யங்கேள-

சமுதாய

ேதைவப்படாது.

காதலும்

வீரமும்

ெகாண்ட வாழ்க்ைகேய ேபாதும். ஆனால் தமிழர்
ச லருக்காவது

சமஸ்க ருத

பய ற்ச

தத்துவ

உைரயாடல்களுக்கு ேதைவப்படுவதாக ம ெபா
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ச ந ைனக்க றார்.
சமஸ்க ருதத்ைத
ெசால்வது

ெசத்தெமாழி

ெகாச்ைச

வழக்க லிருந்து

என்றால்

ேபசத்

எனச்

அைத

ேபச்சு

தகுத யற்றதாக வ ட்டது

எனச்ெசால்வைதயும் மெபாச ஏற்கவ ல்ைல. அது
எப்ேபாதுேம

ேபச்சுெமாழியாக

வாய்ப்ப ல்ைல

என்ற

இருந்த ருக்க

முடிவ ற்ேக

ம

ெபா

ச

வருவார்.
ெமய்ஞ்ஞான
ச ந்தைனகள்

தத்துவங்கள்,
ப ரேதச

இருந்த ருக்கலாம்.
தமிழ்.

வ ஞ்ஞான
ெமாழிகளில்

அத ல்

ப ரதானமானது

ேவதங்கள், உபந டதங்கள் ெசவ வழிய ல்

எழுதாக் க ளவ என இருந்த ருக்கலாம். த ரட்டி தர
அவர்கள் ெபாதுெமாழிெயான்ைற - சமஸ்க ருதம்
எனும்

கலாச்சாரெமாழி

ஏற்படுத்த ய ருக்கலாம்
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ெசல்க றது.
சுந்தரம்

ப ள்ைளக்கு
ம

வடெமாழி

இருந்தது

என்பைத

தமிைழ

வடெமாழிையவ ட

ெசான்னவர்கைள

ெபாச

ஏற்கமாட்டார்.

தாழ்ச்ச ப்படுத்த

கண்டித்து

மறுெமாழி

கூற யதாக ம ெபா ச எழுதுவார்.
தமிைழ

வலக்கண்ணாக,

இடக்கண்ணாக

காழ்ப்பு

ெதன்ெமாழி

சமஸ்க ருதத்ைத

மேனான்மணிய

ஆச ரியர்

ஏற்பார் என ம ெபா ச ெசால்வார். ஆரியம்ேபால்
உலக
ேபச்சு

வழக்கு

அழிந்ெதாழிந்து

வழக்கற்றுப்

என்பத ல்

ேபானைதேய

சுந்தரனார்

குற ப்ப டுவார் என்பது ம ெபா ச ய ன் வாதம்.
சங்கரர்,

ராமானுஜர்

பண்டிதர்களுடன்
புரிந்தனர்
மக்கள்

சமஸ்க ருதத்த ல்

என்பைத

சமஸ்க ருதம்
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இயலாது.

இந்நாளில் ஆங்க லத்த ல் படித்தவர்

உைரயாடுக ன்றனர்

என்பதால்

ஆங்க லம்

நம்

மக்களின் ேபச்சுெமாழி என்றா ெசால்க ேறாம் என
ம ெபா ச எத ர் வ னா ெதாடுத்து தன் வ வாதத்ைத
நகர்த்துவார்.
இங்கு நம்மிைடேய ஆங்க லம் ேபசுபவர்களும்
தாங்கள்

ஆங்க லத்ைத

ேபச்சுெமாழிய ல்

ேபசுவதாக ெகாள்வது ஒருவைக மயக்கம் என்பார்
மெபாச .
சமஸ்க ருதம்
என்க ற

கலாச்சாரப்

புரிதல்

ெபாதுெமாழி

மெபாச ய டம்

வலுவாக

இருப்பைதக் காண்க ேறாம். சாமான்ய மக்களின்
ேபச்சுவழக்க ல்
குைறந்துவ டாது

இல்லாததால்
என

அதன்

அவர்

ெபருைம

கருத யைதயும்

காண்க ேறாம்.
மெபாச எழுத யதாவது
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” இஸ்லாமியருக்கு அரபுெமாழிய டம் பற்று
இருப்பது ேபால, க ற த்தவர் ைபப ள் காரணமாக
லத்தீன்

மீது

இந்துவும்

பற்றுக்

ெகாண்டிருப்பது

ேவதத்ைத

என்பதால்,

தந்தது

அதனிடத்துப்

அவச யமாக றது.

ேபால,

சமஸ்க ருதம்

பற்று

ைவப்பது

மத நம்ப க்ைகயற்றவர்கைள

வ ட்டுவ டுேவாம்”
அைனத்து

வைகய லும்

ந கரான ெமாழி தமிழ்.
கலக்க

ைவக்கும்

சமஸ்க ருதம்

சமஸ்க ருதத்த ற்கு

அத லும் இைறயருளில்

பக்த

உண்டு.

ெதய்வெமாழி

ெதய்வெமாழிதான்.

எனில்

கம்பர்

எனேவ
தமிழும்

சமஸ்க ருதத்ைத

ேதவபாைட எனச் ெசான்னால் தமிைழ ‘சுடர்க்
கடவுள் தந்த தமிழ்’ எனப்பாடுவார். பாரத யும் உயர்
ஆரியத்த ற்கு ந கர் என்பார்.

எனேவ சமஸ்க ருத

பற்றால் தாய்த் தமிைழ தாழ்த்த ப் ேபசுேவாைர
கண்டிப்பார் மெபாச .
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தமிழில்

வடெமாழி

கலந்து

இருப்பதால்

சமஸ்க ருதம் இல்லாமல் தமிழ் இல்ைல என்பைத
மெபாச ஏற்கமாட்டார். பக்த இலக்க யம் பாடியவர்
சமஸ்க ருதச் ெசாற்கைள ைகயாண்டிருந்தால் அது
சமயத்த ன் ெபாருட்டு என்பதாகேவ இருக்க றேத
தவ ர ெமாழிய ன் ெபாருட்டல்ல என்பார் மெபாச .
தமிழகத்ைத நவாபுகள் ஆண்டேபாது அரபு/
உருது ெசாற்கள் மக்கள் ேபச்ச ேல கலந்துவ ட்டன.
க ஸ்த , ரஜா எல்லாம் அப்படி வந்தைவேய.
தாய்ெமாழி பற்று அவச யம்.
ப றெமாழி

துேவஷம்

சமஸ்க ருதத்ைத
என்பது

அவச யமற்றது.

அைனவரும்

அவச யமில்லாத

அேதேபால்

பய லேவண்டும்

ஒன்று.

இலக்க ய

பரிவர்த்தைன ெசய்ய வ ரும்புேவார், ஆய்வாளர்
கற்பத ல்

தவற ல்ைல.

ஆங்க லம்

கூட

அப்படித்தான் இருந்த ருக்கேவண்டும். ஆனாலும்
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அது இன்று வாழ்க்ைகெமாழியாக்கப்பட்டுவ ட்டது.
சமஸ்க ருதம்
ெமாழி

என

ப ராமணர்ெமாழி,

இந்துக்கள்

குறுக்கப்படாமல்,

பல்ேவறு

ஆர்வமுள்ள உலக அற ஞர்கள் கற்கும் ெமாழியாக
உள்ளது எனப்புரிந்துெகாள்ளேவண்டும்.

இந்து

மத நூல்கள் பண்டிதர்களின் ெசாத்தாக உள்ளது.
குரான், ைபப ள் தமிழில் ெமாழிெபயர்க்கப்பட்டு
பல

வீடுகளுக்குெசன்றைதேபால

ேவதநூல்கள்

ெசல்லவ ல்ைல என்பது குைறேய என மெபாச
ெசால்க றார்.
ெதலுங்கும்
வந்தைவ

கன்னடமும்

எனச்

தமிழிலிருந்து

ெசால்வைதவ ட

சமஸ்க ருதத்த லிருந்து

வந்தைவ

அைவ
எனச்

ெசால்வத ல் அவர்கள் ெபருைமெகாள்க ன்றனர்.
தமிைழ சேகாதரி எனப் பார்க்கும் பார்ைவயும்
இருக்க றது.

தாய் எனக் ெகாள்வத ல் தயக்கம்

www.Kaniyam.com

1000

FreeTamilEbooks.com

ெகாள்க ன்றனர்.
வட
இந்த

இந்த யாவ ல்

சமஸ்க ருத

எடுத்துக்ெகாண்டு

இடத்ைத
தன்ைன

இைணப்புெமாழியாக்க க்ெகாண்டது.
ெதன்புலத்த ல்

தமிழ்

அப்படி

இைணப்புெமாழியாகவ ல்ைல.

த ராவ டநாடு

என்ற

ெசயல்பட்டும்

இயக்கம்

இங்கு

இைணப்புெமாழி என்ற முயற்ச ைககூடவ ல்ைல
என மெபாச சுட்டிக்காட்டுக றார்.
சமஸ்க ருத
எவ்வளவு

படிப்பும்

ேமாசமாக

ேபாய்வ ட்டெதன்பைத
காமேகாடி

அற வும்

ப ராமணர்களிடத்து
1963

ெசப்டம்பரில்

சங்கராச்சாரியார்

அவர்கள்

சுட்டிக்காட்டியைத மெபாச தருவார்
“ப ராமணர்கள்

தமிழிலாவது

புலைம

ெபற்ற ருக்க றார்களா என்றால் அதுவும் இல்ைல.
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சூன்யம்.
எத்தைன

ெபரியபுராணம் ெதரிந்த ப ராமணர்
ேபர்?

குருக்களுக்கு
தமிழிலிேல

ேகாய லில்
சமஸ்க ருதம்

எழுத

ஒப்புவ க்க றார்கள்.

ேவதம்

ஓதும்

ெதரியவ ல்ைல.

க ளிப்ப ள்ைள

ேபால

ேமல் நாட்டிலிருந்து பலர்

வந்து சமஸ்க ருத நூல்கைள மக ழ்ச்ச யுடன் கற்று
வருக ன்றனர். நாேமா புறக்கணித்துவ ட்ேடாம்”
புேராக தம்
தமிழில்

ேவண்டும்

என்றால்கூட

ைவத்துக்ெகாள்வைத

ஆதரிப்பார்.

ம

சமஸ்க ருதத்ைத

அைத

ெபா

ச

ப ைழயுடன்

ெசால்வைதவ ட இது ேமலானது என்ற எண்ணம்
வலுப்ெபறேவண்டும் எனவும் அவர் வ ைழவார்.
தன் மகன் த ருநாவுக்கரசு த ருமணம் தமிழ் படி
நடக்கும் என ராஜாஜிய டம் அவர் ெசான்னேபாது,
ஏன்

சமஸ்க ருதம்

வ னவ னார்.

ப டிக்காதா

என

ராஜாஜி

நன்றாக சமஸ்க ருதம் ெதரிந்தவர்

இருக்க றார்களா என மெபாச ேகட்டேபாது ‘எங்ேக’
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என ராஜாஜி ச ரித்தார் என ம ெபாச ெசால்க றார்.
தமிழ்
நீத மன்ற

அலுவலக
ந ர்வாக

ஆட்ச ெமாழியாக,

ெமாழியாக,

ேபாதைனெமாழியாக
அேதேபால்

அந்த

கல்லூரிகளில்

இருக்கேவண்டும்.

அந்த

மாந ல

ெமாழிகளும்

இருக்கேவண்டும் என்பதற்கு ம ெபா ச
ெகாடுத்தார்.

குரல்

ஆங்க லம் ேபால சமஸ்க ருதம்

வ ருப்பபாடமாக இருப்பத ல் தவற ல்ைல என்ற
ந ைலப்பாட்ைட ம ெபா ச ேமற்ெகாண்டார்.
இந்து, முஸ்லீம், க ற ஸ்தவர் என எவருக்கும்
ெபாதுவழிபாட்டில்
ப ரதான

மந்த ரம்

தமிழ்
என

இருந்தால்
ஏேதனும்

நல்லது.
ச றப்பாக

இருந்தால் அது சமஸ்க ருதம், அரப , லத்தீனில்
இருக்கலாம் என்பார் ம ெபாச .
க ற த்துவுக்கு
ெபளத்தம்

மூலம்
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ெசல்வாக்கு ெபற்றன.

ச லப்பத காரம் இைத

உணர்த்தும். இதனுடன் ேபாட்டிேபாடும் வைகய ல்
இந்து

மதவாத களும்

கலப்ைப

ெசய்ததாக

வருக றார்.
தமிழால்

தமிழ்ம

ெபா

சமஸ்க ருதக்
ச

முடிவ ற்கு

இதன் மூலம் ஏேதாெவாருவைகய ல்
சமஸ்க ருதம்

ம ெபா ச

வாழ்வு

கருதுவார்.

ெபற்றது

என

இஸ்லாமியர் ஆட்ச

காலத்த ல் வடபுலத்த ேலேய சமஸ்க ருதத்த ற்கான
ஆதரவு

அரிதானது.

வடெமாழி

புலவர்கள்

ெகாம்ைபய ழந்த ெகாடிேபாலாய னர் என்க றார் ம
ெபா ச .
சமஸ்க ருதம், பாலி வடபுலத்து ெமாழிகைள
ஒட்டி

தமிழிேல

மதத்த னர்

வழிநூல்

அல்லர்.

பைடத்தவர்
சமண-

இந்து

ெபளத்தேர.

மணிேமகைல, சீவகச ந்தாமணி சான்றாக ன்றன
என்பார் ம ெபா ச .
வழிநூைல

சமஸ்க ருத காப்ப யத்த ற்கு

தமிழிேல
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காத்தவர் கம்பர்.
சமஸ்க ருதம்
சீர்த ருத்தத்த ற்கு
என்பைத

அற வதால்
ஒருவர்

வள்ளலார்

சமுதாய

எத ராக

வாழ்வு

ந ற்பார்

காட்டவ ல்ைல

என மெபாச உதாரணம் காட்டினார்.

ெஜர்மன்,

ப ரஞ்சு

என்றால்

படிக்க

வாய்ப்புண்டு

சமஸ்க ருத ெமாழிையப் படிக்க அனுமத ப்பத ல்
ந யாயக்குைறவு
மதத்ைத

எப்படி

ஏற்படும்

ஏற்கும்ேபாது

?

இந்து

சமஸ்க ருதத்ைத

ெவறுக்கேவண்டியத ல்ைல என்பேத ம ெபா ச
இந்நூல்வழி தரும் ெசய்த யாக இருக்க றது.
20-8-2022
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53. தமிழ் இசுலாமிய மரபுகள்
‘தமிழ் இசுலாமிய மரபுகள்’ குற த்த ஆய்வு
நூல்

122

பக்கங்கேள

ெகாண்ட

ஆனால்

அடர்த்த யான கருத்துக்கைளக் ெகாண்ட ஆக்கம்
.

2014ல் ெவளிவந்த புத்தகம்.

ஏகாம்பரம்

அவர்கள்

நூலாச ரியர்.

முைனவர்
அவரின்

ெசாந்த வாழ்வ யல் சூழலுடன் கற்றுக்ெகாண்ட
அம்சங்கைளயும்

உள்வாங்க

எழுதப்பட்ட

நூல்

எனலாம். ‘இஸ்லாம்’ என்பைத ஆச ரியர் இசுலாம்
எனப் பயன்படுத்த யுள்ளார்.
க ப 10 ஆம் நூற்றாண்டிற்குப் ப றகு உள்ள
காப்ப யங்களில் ைசவம், ைவணவம், இசுலாமியம்
மற்றும் க ற த்துவத்த ன் சமயத் தாக்கங்கைளப்
பார்க்கலாம்.

க ப 7 ஆம் நூற்றாண்டில் தமிழகம்

வந்த இசுலாம் தன் மார்க்கம்- நப கள் ப ன்பற்ற ய
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வலிமார்களுைடய

வாழ்க்ைக

முைறைய

தமிழில் காப்ப யமாக தந்துள்ளது.

இசுலாமிய

இலக்க யத்த லும் சமயேம முதலிடம் என்றாலும்
தமிழ்ப்பண்பாடும் உயர்வாக ேபாற்றப்பட்டுள்ளது.
‘இசுலாம் எங்கள் வழி;
ெமாழி;

இலக்க யம்

இன்பத் தமிழ் எங்கள்
எங்கள்

வ ழி’

என்க ற

பார்ைவய லிருந்து இைத உணரமுடியும்.
இசுலாமிய

மரபுகள்

இைணந்துவ ட்ட

எனும்ேபாது

இசுலாமிய

தமிழில்

அைடயாளங்கள்

அல்லது மரபுகள் எனலாம்.
தமிழகத்த ல்
குடிேயற்றம்,

வ யாபாரம்

சமயம்

இருவைகய ல்

பரப்ப

காரணமான

குடிேயற்றம்

முசுலீம்கள்

என

தமிழகத்த ல்

வந்தமர்ந்தனர். முசுலீம்கள் என்பத ல் அரப யரும்
அவர்தம்
அடங்குவர்.

வழிவந்ேதாரும்

மதமாற யவரும்

பட்டாணிய மங்ேகாலிய துருக்க ய
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இன முசுலீம்களும் இவர்களது வழிவந்ேதார் மதம்
மாற ய வடபுல மக்களுமாவர். தமிழக கடற்கைரப்
பட்டினங்களில் மரக்கல ஆயர்- மரக்கலம் ஊர்ந்து
வந்தவர் மரக்காயர் என அற க ேறாம்.
வடபுலத்த ல்
பல

ஆட்ச

ெமாழிச்

ெசய்த

முசுலீம்களுக்கு

சூழலில்

மக்களுடன்

ெதாடர்ேபற்படுத்த க்ெகாள்ள
உருது

எனும்

ெபாதுெமாழியாக

கலப்புெமாழி

உருவானது.

இந்தக்

நூற்றாண்டில்

கடிேபாலி

ேதைவயாக

கலப்பு

10

ஆம்

ேஷார்ஷீனி

ெமாழிகளுடன் அரப , பாரசீகம், துருக்க கலந்து
உருதுவாக

உருவாக யெதன்க றார்

ஆரம்பத்த ல்

ஹ ந்த ,

தக்னீ,

ரீக்தா

ஹ ந்துஸ்தானி,

என்று

இருந்தைவ

ஆச ரியர்.
தக்கன்,
உருதாக

உருப்ெபற்றெதன்க றார் ஏகாம்பரம். உருது எனில்
பைட எனப் ெபாருளாம்.
அலாவுத ன்

க ல்ஜி,
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துக்ளக்

ஆட்ச

இடப்ெபயர்வால்
தக்கன்

நடவடிக்ைககள்
அங்கு

ெதளலாபத்

வச க்கத்துவங்க யவர்

ேபச யுள்ளனர்

என்க ற

ெசய்த யும்

க ைடக்க றது.
தமிழர்- அரப யர் இைடய லான கடல் வாணிபம்
முன்ேப இருந்துள்ளது. தமிழ் த ராவ டக் குடும்பம்
சார்ந்தது எனில் அரபு ெசமிட்டிக் ெமாழிக் குடும்பம்
சார்ந்தது.

யவனர் என்ற ெசால் இவர்கைள

குற க்க ெமாழியப்பட்டுள்ளது என்க றார் ஆச ரியர்.
யவனர்

க ேரக்க

உேராமைரயா

என்க ற வ னா இருக்க றது.

அரப யைரயா

இந்த ஆச ரியர்

அரப யைர குற ப்பேத சரி என தன் ந ைலப்பாட்ைட
முன்ைவக்க றார்.
என்றும்

துருக்கர்

ஆதாரங்கைள
கடேலாரப்

யவனர் என்பைத ேசானகர்

பகுத

என்றும்

ஆச ரியர்

ெவவ்ேவறு

சுட்டிக்காட்டுக றார்.

முசுலீம்கைள

ேசானகர்

என

அைழக்கப்படுவைதயும் ெசால்க றார்.
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ேசானகர்

எனும்

அரப யரின்

இலங்ைக

வழித்ேதான்றலாக

கருதுக ன்றனர்.

தமிழக்

முசுலீம்கள்
தங்கைளக்

கல்ெவட்டுகளில்

ேசானகர் பற்ற ய பத வுகள் உள்ளைத ஆச ரியர்
உைரக்க றார்.

புரவ என்ற ெசால்ைலயும் அவர்

சான்றாக்குக றார்.

முசுலீம்

குத ைரவீரர்கள்

இராவுத்தர் என அைழக்கப்படுக ன்றனர்.

அரபு

ெமாழிய ல் ரா-இத் என்பதற்கு குத ைரவீரன் எனும்
ெபாருளாம்.

அருணக ரிநாதர்

மாமய ேலறும்

ராவுத்தேன எனப் பாடிய ருப்பைதக் காட்டுக ரார்
ஏகாம்பரம்.
தமிழகத்து
இருப்பைத

முசுலீம்கள்

சுட்டும்

தனி

உைடயுடன்

த ருவாசகப்பாடல்

அவர் ேமற்ேகாள் காட்டுக றார்.

ஒன்ைற

அவ்வரிய ல்

ெவள்ைளக் கலிங்கத்தார் ெவந்த ரு முண்டத்தார்
பள்ளிக்குப்பாயத்தார்

என்பது

முசுலீம்களின்

ெவள்ைள ந ற குப்பாயம் பற்ற யது என்க றார்
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ஏகாம்பரம்.
மாணிக்கவாசகர்

பாண்டிய

குத ைர

வாங்க

அரப

அவரது

காலம்

கப

மார்க்ேகாேபாேலா
முதலில்

மன்னனுக்காக

வணிகரிடம்
9

ஆம்

நூற்றாண்டு.

ெசால்லியபடி

வந்த றங்க ய

இடம்

ெசன்றார்.
குத ைரகள்

காயல்பட்டினம்.

ேசாழர் காலத்த ல் குத ைரக்கான வரிைய ேசானகர்
வரி என்று ெசால்லியுள்ளனர்.

ஆண்டுேதாறும்

1600 குத ைரகள் அராப யத் துைறமுகத்த லிருந்து
வந்ததாக

நீலகண்ட

சாஸ்த ரி

ெசால்க றார்.

இந்தப் ப ன்னணிய ல் அரப யர்களுடன் குத ைர
வ யாபாரம் என்பைத ஆச ரியர் உறுத ெசய்க றார்.
ஆச ரியர்
வரலாற்ைற

சுருக்கமாக
ெசால்க றார்.

நப கள்

நாயகம்
நப கள்

மக்களுக்கு அற வ த்த ெசய்த யாக ச லவற்ைற
சுட்டிக்காட்டுக றார். என்றுேம ரிபா - வட்டி வாங்கக்
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கூடாது.
வழக்கம்

பழிக்குப்பழி வாங்க
கூடாது.

நடக்கேவண்டும்.

உய ர்ேபாக்கும்

ெபண்களிடம்
முசுலீம்கள்

அன்புடன்

உடன்ப றந்தார்

ேபான்றவர்கள். சரிந கர் சமானமானவர்கள் . ஒேர
மாத ரியான

உரிைமகைளயும்

ெகாண்டவர்கள்.

கடைமகைளயும்

இந்த மண்ணில் சாத்தான்

அத காரம் ேபாய்வ ட்டது. உங்கள் ஈமான் ஓரிைற
நம்ப க்ைகய ல் எச்சரிக்ைகயாய் இருக்கேவண்டும்.
இவ்வாறு

மக்கைள

ெமாழியப்பட்ட

நன்ெனற ப்படுத்த

இைறயற வ ப்பு

வாசகங்கேள

குர் ஆன். ஆகும்.
இசுலாம்

எனும்

அரப ச்ெசால்லிற்கு

கீழ்ப்படிதல், சாந்த சமாதானம் எனும் ெபாருள்கள்
உண்டு.

‘அசுலாம்

அைலக்கும்’

என்றால்

உங்களுக்கு

சாந்த யுண்டாகட்டும்

என்பது

ெபாருளாகும்.

பத லாக ‘அைலக்கும் அசுலாம்’

எனச் ெசால்வைதக் காணலாம். உணவு உண்ணத்
www.Kaniyam.com
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துவங்கும்ேபாது
உண்டு

‘ப சுமில்’

முடித்ததும்

ஓத

உண்பது

‘அல்ஹம்

மரபு.

துலில்லாஹ்’

இைறவனுக்ேக எல்லாப் புகழும் என்று கூறுவதும்
மரபு.
நப கள்

எனக்

குற ப்ப டும்ேபாது

நப ைய

(

ஸல்) எனக் குற ப்ப டுவர். அதாவது இைறவனின்
சாந்த யும் சமாதானமும் ெசாரியக் கடவது எனும்
‘சல்லல்

லாஹீ

அைலஹீ

வஸல்லாம்’

என்ற

வாழ்த்தது. இைதச் சுருக்க ’சல் என்க ன்றனர்.
ஈமான் ஓரிைற நம்ப க்ைக அடிப்பைடயானது.
ெதாழுைக,
பயணம்

ேநான்பு,
அந்த

ெகாண்டு
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உட்கூறுகள்

இனெவற சமூக ஏற்றத்

எத ரான

ப றப்ப ல்

பைடப்பவைன

மக்கா புனிதப்

நம்ப க்ைகய ன்

என்க றார் ஏகாம்பரம்.
தாழ்வுகளுக்கு

ஏைழவரி,

ேகாட்பாடுகைளக்

ஏற்றத்தாழ்வு

நீத யற்றவனாக
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எனும் பார்ைவ அங்குண்டு. அங்கு சேகாதரத்துவம்
சமத்துவம்

என்பது

மூலக்ெகாள்ைக

பாலபாடமாக றது.

சமத்துவம்.

அன்ேப

அதன்

ேபாதைன என வ ேவகானந்தர் கூற யைத இந்த
ஆச ரியர் சுட்டிக்காட்டுக றார்.
அரபுெமாழிய ல் இச்சமயம் பரப்பப்பட்டாலும்
ெசன்ற

நாட்டின்

மாற்ற க்ெகாண்டு

பண்பாடுகளுடன்
அேதேநரம்

தன்ைன

அடிப்பைடக்

ெகாள்ைக ந ைல ப றழாமல் ைவத்துக்ெகாள்ளவும்
கற்க றது. தமிழக முசுலீம்கள் அைனவரும் மக்காமத னாவ லிருந்து வரவ ல்ைல.
தழுவ

இசுலாம் சமயம்

அைத தன் ெமாழி பண்பாட்டு வழிய ல்

ெவளிப்படுத்துக றார்கள்.
இலங்ைக
ச த்த ெலப்ைப
நுஹ்மான்
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பற்ற

குற ப்ப ட்டைதயும்,
வ ளக்க யைதயும்
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தருக றார்.அவர்கள்
அரப ,

சமயம்

தாய்ெமாழி

என்பதற்காக

என்பதற்காக

ேவைலவாய்ப்புகளுக்காக

தமிழ்,

ஆங்க லம்,

நான்காவதாக ச ங்களம் என நான்கு ெமாழிச்சூழல்
ெதரிவு ேதைவப்படுக றது.
அரபு

ஒலிகைளத்

வரும்ேபாது
அரபுத்

தமிழுக்குக்

ஏற்படும்

தமிழ்

என்ற

ச க்கல்

முனா

ஜத்து,

காரணமாக

ெமாழிநைட

ஏகாம்பரம் குற ப்ப டுக றார்.
நாமா,

ெகாண்டு
வந்ததாக

மசலா,

க ஸ்ஸா,

பைடப்ேபார்,

ெநாண்டி

நாடகம் என தமிழுக்கு அற முகமில்லாத புத ய
இலக்க ய

வடிவங்கள்

வந்தன

என்க றார்.

ெபரும்பாலும் ச ற்ற லக்க யங்கள். சீறாப்புராணம்
ேபரிலக்க யம்.
மாைல

ச ற்ற லக்க யங்களுக்கு பல்சந்த்

அடித்தளமிட்டதாகவும்

ஆய்வ ல் ெசால்க றார்.

ஏகாம்பரம்

இந்நூல் 12-13 ஆம்

நூற்றாண்ைட ேசர்ந்ததாக இருக்கலாம்.
www.Kaniyam.com
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இடம்ெபறும் வள்ளல் மலிக் அஃஜம் தக யுத்த ன்
சுந்தரபாண்டியன் அைமச்சர் என்க றார்.
முகமது ஹீைசன் நய னார்- மு.இராகவயங்கார்
உைரயாடல்

ஒன்ைறயும்

குற ப்ப ட்டுள்ளார்.
உங்கள்

சமய

அய்யங்கார்
நூல்கள்

ேபாக ன்றன.

பல

சீதக்காத ,

ெநாண்டிநாடகம்
கூற னார்.

இந்நூல்

ஆச ரியர்
நய னாரிடம்

ெசல்லரித்துப்
சீறாப்புராணம்,

சுைவயானது

எனக்

இந்த உந்துதல் 1939ல் சீதக்காத

ெநாண்டிநாடகம்

ெவளிய ட

உதவ யது

என

நய னார் ெசால்லியுள்ளார்.
சீறாப்புராணம் இயற்றப்பட்டு 140 ஆண்டுகள்
ெசன்ற

ப ன்னேர

அது

அச்ச ல்

ஏற்றப்பட்டது.

சீறாப்புராணத்த ன் முதற்பத ப்பு 1842 ல் ெசய்கு
அப்துல்

காத

ெநய்னார்

ெலப்ைப

ஆலிம்

அவர்களால் ெகாணரப்பட்டைத அற க ேறாம்.
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சீறாப்புராணத்ைதயடுத்து, ேசகாத

நய னார்

த ருமணக் காட்ச 1710ல், பனீ அகமது மைரக்காயர்
ச ன்னச் சீறா 1732ல், ேசகுனாப் புலவரின் குத்பு
நாயகம் 1807ல், த ருக்காரணப் புராணம் 1812ல்,
த ருமணிமாைல

1816ல்,

புதுகுஷ்ஷாம்

1821ல்

வந்துள்ளன.

வண்ணக் களஞ்ச யப் புலவரின்

இராஜநாயகம்

1807ல்,

வந்துள்ளன.
இஸ்மாய ல்

தீன்

வ ளக்கம்

இராஜநாயகம்
ெபரும்

குற த்து

ெசாற்ெபாழிைவ

1821ல்
மு

மு

ஆற்ற

அதுவும் ெபரிய புத்தகமாக வந்துள்ளது.
கா.

அப்பாத்துைர

அவர்கள்

பாரத மரபு,

பாரத தாசன் மரபு ஆக யவற்ற ற்கு முன்ேப கம்பர்
மரபுண்டு என்பார். அடுத்து அம்மரப ன் புதுமலர்ச்ச
சீறாப்புராணம் கண்ட உமறுப்புலவர் வருக றார்
என ெசால்லிய ருக்க றார்.
இசுலாமிய இலக்க யத்த ல் கடவுள் வாழ்த்து
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ெபரும்

ச க்கலுக்கானது.

வழிபாடு

க ைடயாது.

இைறவைன

நாம்

அங்கு ஆழமானது.
யாைரயும்

நம்ைமப்

பைடக்கமுடியாது

அங்கு

இைறவைன

உருவ
பைடத்த
என்பது

அல்லாஹ் ஒருவர்.

ெபறவுமில்ைல.

ெபறவுமில்ைல.
என்பது

அங்கு

அவைர

அவர்
யாரும்

அவருக்கு இைணயாருமில்ைல
ந லவும்

‘கருத்தன்’

உயர்
எனும்

கருத்தாகும்.
சுட்டும்

மரபு

சீறாப்புராணம் துவங்க வந்துள்ளதாக ஏகாம்பரம்
ஆய்வு ெசால்லித்தருக றது.
1876ல்

முகம்மது

சாஹ ப்

பத ப்ப ட்ட

நூறு

மசாலா வ ல் கடவுள் வாழ்த்துப் பாடெலான்ைற
ஆச ரியர் காட்டுக றார். அப்பாட்டு
”கண்ணுமின்ற
நலவாயுமின்ற மூச்சுமின்ற
ெபண்ணுமின்ற
ஒரு ேபச்சுமின்ற மூச்சுமின்ற
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ஊணுமின்ற
நலவுய ர்க்குய ரா ய ருப்பவேன

உறக்கமுமின்ற

காணெவான்னா
யாவும் காத்தருளும் ரஹ்மாேன”
மருதவளம்,

முதல்வேன

மதுவ ன் தீைம,

ஈைகக்குணம்,

தூய்ைம, ேசர்ந்த வழிபாடு, ெபண்ணின் ெபருைமவர்ணைன எனில் அத வ ண்ணக மகளிர் என்று
காட்டுவது என பாடுெபாருள் மரபுகைள ஏகாம்பரம்
காட்டுக றார்.

ஹீறுல் என்பது தூய்ைம, அழகு,

உண்ைம

குற க்குமாம்.

ெபாருள்

ெகாள்ளலாம்.

கண்ணழக
சல

இஸ்லாைம

தழுவதற்கு

ெபண்ணின்

வர்ணைனயாக

ேநரங்களில்

முன்னிருந்த
அது

எனவும்
ந ைலப்

அைமவதும்

உண்டு என்க றார்.
இசுலாமியத்

த ருமண

உலா என்பது மரபு.
மணக்கவ ருக்கும்
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ெகாடுத்து

உறுத

ெசய்தல்-

பரிசம்

முைறயாகவுள்ளது.

இசுலாமியத்த ல்

மணப்ெபண்ணுக்கு
மணக்க

ேபாடுதல்

மஹர்

ெகாடுப்பதும்,

இருப்பவைர

பார்க்கக்கூடாெதன்ற

மரபும்

மணப்ெபண்
உள்ளது-

ேகாஷா

ஆைட முைறயுள்ளது. ச ல பாடல்கள் ‘ெபதும்ைப’
எனில்
ெபண்

வர்ணைன
என்று

ெகாண்டுள்ளன-

வரும்ேபாது

வர்ணைன

ஆனால்
வருமா

எனத்ெதரியவ ல்ைல. அேதேபால் ேபரிளம்ெபண்
ஆைச உளக்க டக்ைக ேபசப்படுக றது.
இயற்ைக

வர்ணைனய ல்

இசுலாமிய

இலக்க யம் ெவகுநாட்டம் ெகாண்டைத ஆச ரியர்
இராஜநாயக

ேசாைல

வர்ணைனய லிருந்து

காட்டுக றார்.
தைலவன் தைலவ ப ரிவு குற த்து குவாலீர்க்
கலம்

என்பத லிருந்து
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மக்காக்
கண்டு

கலம்பகத்த ல்
இரங்குவது,

பரைவைய

ேநாக்க

மாைலப்ெபாழுத ைனக்

த ருமதீனக்

கலம்பகத்த ல்

இரங்க க்கூறுவைத

தமிழ்

மரபுடன் இைணத்துப் பார்க்க ேவண்டுெமன்க றார்.
முக்க ய 8 வடிவங்களாக தமிழ் இசுலாமிய
மரபு ெசல்வதாக அற க ேறாம். முனாஜத்து எனில்
இைறவணக்கம், மச அலா எனில் வ னாவ ைட,
க ஸ்ஸா எனில் கைதெசால்லுதல், நாமா எனில்
சரிைத
நாடகம்,

இைவ

தவ ர

த ருமண

பைடப்ேபார்,

வாழ்த்து,

ெநாண்டி,

அரபுத்தமிழ்

என

அைவ வரிைசயாக ன்றன.
மசாலா அைமப்பான பாடல் ஒன்று இவ்வாறு
அைமந்துள்ளது. வ டுகைத வடிவம்- ேகள்வ பத ல்
முைற என்க றார் ஏகாம்பரம்.
”மண் தைரக்குள் ஏறாது வானிருந்து ஓடாது
அங்கு
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அந்தரத்த ல் ஓராறுண்டது எமக்கு கூறுெமன
சுந்தரத்ேதாள் இபுனு சலாம் சுருத
ேகட்க”

என

அப்பாடல்

வ டுகைத

வழிேய

வ டுவைதக்

காட்டுக றார்.
ேவறு ஒரு பாடல் இவ்வாறு வ ைட ஒன்ைற
ேகள்வ க்கு தருக றது.
”ெசால்லுக ன்ற வருஷெமான்ேற
அைதச் சூந்த ெகாப்பு பன்னீருமாதம்
ெகால்லுமில்ைல
அைதச் சூந்த கறுப்ேபாடு ெவள்ைள

முப்பதுநாள்

நல்லிரவு பகலுமது நீதான் நாடிச்
ெசான்ன பூைவந்துேகள்
ெமாழிந்தான்.”
இங்கு
நாட்கள்-

தானைவ

ஓராண்டுஇரவுபகல்-

ஐந்தாம்

என

பன்னிருமாதம்-

முப்பது

ஐந்து

ெதாழுைக

என

அைமந்துள்ளைத ஏகாம்பரம் ெசால்க றார்.
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அரபுச்

ெசாற்கள்

வாச ப்ப ல்

ஏற்படும்

ஒலிக்ேகற்ப

மிகுந்து

ச க்கைல

ஒலிமாற்றம்

வருவதால்

தவ ர்க்க

ெசய்து

தமிழ்

வழங்கலாம்

என்பது ஆச ரியர் தரும் ஆேலாசைன.
இந்நூலின்

மற்றுெமாரு

ச றப்பு

ப ன்

இைணப்ப ல் ச ல அரபு ெசாற்களுக்கு தமிழர்
அற யும்

ெசால்ைல

அஹது

எனில்

ெகாடுத்துள்ளது

ஒருவன்,

அவ்வ யா- இைறேநயர்,
ெசயல்,

அன்சார்-

அத்தர்-

எனலாம்.
வாசைன,

அவ்வல்- ஆத ,

உதவ யாளர்,

அமல்-

அஹமத்தர்-

புகழப் ெபறுபவர், ஆயத்- த ருவாக்க யம், ஆலம்உலகம்,
இலத்தீப்-

ஆலிம்- அற ஞர்,

இபாதத்- வணக்கம்,

ெபருங்ெகாைடயாளி,

உம்மி

நப -

எழுதப்படிக்க ெதரியாதவர், ஒலிமார்- இைறேநயர்,
கஃஃபா- இைற இல்லம்.

கதுநா- அத சயம், கமர்-

சந்த ரன், கப்பா- இைரவனது ெபயர் வ ளி, கய்யும்ந ைலயான இைறவன், கல்பு- உள்ளம், கலிபாwww.Kaniyam.com
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ப ரத ந த , கலிமா- இைறவன் ஒருவன் அவனின்
தூதர் நப கள், க புலா- ெதாழும்த ைச, க யாமத்உலக முடிபு நாள், குத்துபு- உயர்ந்தவர், சதாதத்உய ர்த்த யாக , ச த்த க்- உண்ைமயாளர், ைசயத்ேமன்ைமயானவர்,

தவஹீது-

ஏகத்துவம்,

தீந்

சன்மார்க்க ெநற , துத்துவு- தைலைம உயர்வு, துவாப ரார்த்தைன, நூர்- ஒளி, ஜன்னத்- ெசார்க்கம்,
ஹீதா ேநர்வழி.
இந்நூல் இஸ்லாம் தமிழ் இலக்க ய உலைக
அற ந்துெகாள்ளும்

ஆர்வத்ைத-

தூண்டுதைலத்

தந்த நூலாக எனக்கு அைமந்தது.
31-5-2022
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54. ெமாழித்தூய்ைம
ெமாழித்தூய்ைம
ேதச யக்

என்க ற

கல்லூரி

ெகாணரப்பட்ட

புத்தகம்

த ருச்ச

தமிழாய்வுத்துைறயால்

ஒன்று.

15

ஆண்டுகளுக்கு

முன்னர் வந்த ஆய்வுக் கட்டுைரகளின் ெதாகுப்பு.
ேதச யக் கருத்தரங்கம் ந மித்தம் வாச க்கப்பட்டைவ.
பத ப்பாச ரியர் ச த்ரா அவர்கள்.
வழங்க ய

நன்

இராமமூர்த்த ,
மா.

முைனவர்கள்
நேரந்த ரன்,

நய னார்,

ஆய்வுைரகைள
ேகாதண்டராமன்,

மணைவ முஸ்தபா,

கார்த்த ேகயன்,

த ருமாறன்,

பூங்காவனம், மற்றும் உதயசூரியன்.
ேகாதண்டராமன்
ெமாழித்தூய்ைம

மற்றும்

பற்ற ப் ேபசுக றார்.
மற்றது

அவர்கள்

தன்

ஆய்வ ல்

ெமாழிப்பயன்பாடு

ஒன்று உளவ யல் சார்ந்தும்

சமூகம்

சார்ந்தும்

இயங்குெவளிையக்
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ெகாண்டைவ.

ப றெமாழிச்

தன்ெமாழிய ல்

ெசாற்கைளத்

பயன்படுத்தும்ேபாது

சமுதாயத்த ன்

மனந ைலையப்

அது

ெபாறுத்து

அைமயும்.
ெமாழிய ழப்பு

என்பது

ெசால்லும்ேபாது
ெமாழிய ன்

ந ைலத்து

ந ற்க

தமிழ்நாட்டில் ெதலுங்கு

ச றுபான்ைமய னர்-

ஆனால்

அத கம்

அவர்கள்

சார்ந்தவர்களாக

இருக்கேவண்டிய ருக்க றது.
ச தற ேபாகாமல்

தாக்கம்

கட்டைமப்ப ைனச்

அம்ெமாழி

வல்லேத என்க றார்.
தமிழ்ெமாழிைய

அவர்

ப றெமாழித்

அைமப்ப யல்

ச ைதக்காதவைர
ெமாழி

குற த்து

அவர்கள்

ஒன்றுபட்டு

ந ற்கும்ேபாது-

உதாரணமாக மதுைர ெசளராஷ்ட்ரர் - தங்கள்
ெமாழிைய தக்கைவத்துக்ெகாள்ள முடிக றது.
அேதேபால்
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எழுத்த யல்,

ெசால்லியல்,

ெதாடரியல்,

ெதாடரனியல் ஆக ய ந ைலகளில் அைமவைத
அவர்

ெசால்க றார்.

தமிழ்

ெபாதுவாக

ப ன்ெனாட்டு மரைபக் ெகாண்ட ெமாழி. ஆனாலும்
அைசவம், அநாகரிகம், அசுத்தம், அவமரியாைத,
அவநம்ப க்ைக
ெசாற்களும்

ேபான்ற
நம்

முன்ெனாட்டு

மரைப

ச ைதக்காதவைர

பயன்படுத்த க்ெகாள்ளலாம்.
ெமாழிய ன்
தமிழில்

தூய்ைமையப்

வடெசாற்களின்

பயன்பாட்ைடத்

ெதால்காப்ப யர்

முற்ற லுமாகப்

புறக்கணிக்கவ ல்ைல
அைவ

தமிழ்

என்க றார்.

எழுத்த யல்

பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பைதயும்
ெசால்க றார்.

ெபாறுத்தவைர

மரப க்ேகற்ப
ஆராய்ச்ச யாளர்

இைத ராஜாஜி அவர்களும் தன்

கட்டுைர ஒன்ற ல் ேபச யுள்ளார்.

www.Kaniyam.com

1027

FreeTamilEbooks.com

தமிழில் ெசவ்வ ய வழக்கு, ேபச்சு வழக்கு எனும்
இரட்ைட வழக்குண்டு.

த ரிெசாற்கள் மிகுத யாக

இருப்பைதப் பார்த்தால் பழந்தமிழ் ஒரு குற ப்ப ட்ட
க ைளெமாழிய ன் அடித்தளத்ைதக் ெகாண்டதாகக்
கருதமுடியாது.

பல்ேவறு க ைளெமாழிகளின்

தாக்கத்த ற்கு உட்பட்டிருக்கலாம். பாரத ய ன் ‘ேதன்
வந்து பாயுது- சக்த ப றக்குது’ என்பத ல் பாயுது,
ப றக்குது

ேபச்சு

வழக்க னதாகும்

என்க றார்.

சங்க இலக்க யத்த லும் இைதக் காணமுடியுமாம்.
எனேவ ேபச்சு வழக்கால் தூய்ைம பாத ப்ப ல்ைல.
தமிழ்ச்
பரிமாற்றக்
ஒன்று.

சமுதாயத்த ல்
கருவ யல்ல-

ெமாழி

ெவறும்

உணர்வுடன்

கலந்த

எனேவ தனித்தமிழ் இயக்கங்கள் பங்கு

முக்க யமானதாக றது.

ெமாழிக்கலப்பற்ற

ெசால்வளத்ைத அவர்கள் காத்து ந ற்க ன்றனர்.
ஆனாலும் ெசய்த பரிமாற்றம் எனில் ப றெமாழிச்
ெசாற்கள்

பயன்பாடு
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அத காரம்,

ஆைண,

ஊச ,

நாள்- மதப் ெபயர்கள்,

காரணம்,

உய ல் ைகத

வ ஷம்,
ேபான்ற

ெசாற்கள் தமிழுக்குரியைவயல்ல. அேதேநரத்த ல்
ேவட்பாளர்,

அற வ க்ைக

ேபான்ற

தமிழ்ச்

ெசாற்கைள பைடக்கும் ஆற்றல் தமிழுக்கு உள்ளது.
ஆய்வாளர்
சமூக

இராமமூர்த்த

மாற்றங்கள்

என்க றார்.

தனது

ெமாழிய ல்

ஆய்வ ல்

ப ரத பலிக்கும்

சுத்தமானது என்பது கருத்த யல்

ந ைல. அதன் முதல் தகுத அற யாைம. அேதேபால்
அசுத்தமானைத சுத்தமாக்கலாம் எனும் நம்ப க்ைக.
இதுதான்

ப ராமணர்

அத கார

காரணிகளாகவும் ஆய ன.
தன்ைன

தக்க

ந ைலக்கான

அத கார சமுதாயம்

ைவத்துக்ெகாள்ள

சமயம்,

ெமாழிைய கருவ யாக்க க்ெகாண்டது.
அேதேபால் மரபார்ந்த மருத்துவ முைறகைளத்
தீட்டுகளாகக் கருதும் ந ைல ஏற்பட்டது.
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சமூகம், ேவற்று ெமாழி ஆத க்கம் என்ற ந ைலய ல்
எத ர் வ ளவாக தூய்ைமச் ச ந்தைனகள் உருவாகும்
என

இவ்வாய்வாளர்

ெசால்க றார்.

அது

கருத்த யலிருந்து ெசயல்பாடாக மாறுக றது.
இந்த யாவ ல்
பற

ெமாழிகளின்

வடெமாழிய ன்

கலப்பு

தனித்தன்ைமக்கு

எத ராக

அைமந்தது. ெமாழிய ன் ேபச்சு ெமாழிக்கூறுகைள
இழிவாகக் கருதும் ேபாக்கு தூய்ைமயாக்கத்த ன்
தீவ ரத்ைத உணர்த்தும்.
தமிழ்ச் சமுதாய வ ழுமியங்கள் இைறய யைல
அடிப்பைடயாகக்

ெகாண்டிருந்த

காலத்த ல்

வடெமாழி வழியாக புத ய ச ந்தைனகள் புகுந்தன.
தமிழகத்த ல்

ெமாழித்தூய்ைமக்குரல்

இரு

காரணங்கள்

இந்த

ஆய்வாளர்.

வலுவானைவ
ஒன்று

ஒலிக்க
என்க றார்

நம்மவர்

ெமாழி

ஈடுபாடு, மற்றது தமிழின் இலக்க ய இலக்கண
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ெசழுைம.

ெமாழி ெபருமிதம் இங்குண்டு.

உடல்

மண்ணுக்கு உய ர் தமிழுக்கு ேபான்ற உணர்ச்ச
மிகு ெசால்லாடல்கள் எழுந்தைதக் காணலாம்.
வடெமாழிச்

ெசாற்கைள

நீக்குவது

என்பதுதான்

ப ராமணர்

ஆத க்கச்

எத ர்ப்பானது

என்க ற

‘அத காரப்

பக ர்வுதான்’

தனித்தமிழ்

ப ன்புலம்.

இயக்க

சக்த க்கு
ேபாட்டிசமூக

அேதேபால் ஆங்க ல கலப்பு குற த்த

எத ர்ப்புணர்வும் ெவளியானது.

ஆங்க லத்ைதக்

கலந்து ேபசுபவன் முட்டாள், கலந்து எழுதுபவன்
அேயாக்க யன், ேமாகம் ப டித்தவன் காட்டுமிராண்டி
எனப் ேபச யைதயும் கண்ேடாம்.
எழுத்துெமாழி கற்றவர் அத கார வர்க்கமாக
ப றெமாழி புகுத்தைலச் ெசய்க ன்றனர்.

முன்

நவீனத்துவக் காலகட்டத்த ல் ப ராமண பண்பாடு
வடெமாழி

வழியாக
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ேமைலப் பண்பாட்ைட ஆங்க லெமாழி வழியாக
ெகாணர்ந்தது.

இன்று

உற்பத்த க் கலாச்சாரம் மாற

உலகமய

சூழலில்

நுகர்வு கலாச்சார

வ ழுமியம் ெபற்றுள்ள ந ைல.
நவீன

ெதாழில்

பண்பாட்ைட

நுட்ப

ஏற்று

உத்த கள்

சக க்கும்

தன்ைமைய

உருவாக்குக ன்றன.

சாத யப்

வடெமாழிப்

பகுத்தற வு

பண்பாடு,

முன்ேனற்றம்

எனும்

ஆங்க ல

பற

படி

ந ைல
சமத்துவ

பண்பாடாக

இன்று ெபாருளாதார ேமம்பாடு ஒன்ேற எனும்
உலகப்பண்பாட்டிற்கு அைழத்துப் ேபாயுள்ளதாக
இந்த ஆய்வாளர் ெசால்க றார்.
ெமாழித்தூய்ைம
தூய்ைம

எனேவ இன்று

என்பைதவ ட

பண்பாட்டுத்

ேபசேவண்டியுள்ளது

என்க றார்

இராமமூர்த்த .
முஸ்தபா
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ஏதுமில்ைல.

ெமாழிக்கலப்புறுவது

தவ ர்க்கவ யலா

ஒன்ேறயாகும்

-

முடிந்தவைர

குைறக்கப் பார்க்கலாம் என்க றார். அேதேநரத்த ல்
கலப்ப லா தூய மூலச் ெசாற்கேள ஓர் இனத்த ன்
உண்ைமயான
பழக்க

வழக்க

பண்பாட்ைட

கைலைய

நாகரீகத்ைத

பைறசாற்றும்

காலக்கண்ணாடி என்க றார் முஸ்தபா.
என்பது

சவரமானது-

மழித்தல்,

ஷவரம்
ச ைரத்தல்,

வழித்தல் எங்ேக என்க றார்.
ஆங்க லம்

ப றவ க்

கலப்புெமாழியாகும்.

அேதேபால் இந்த யாவ ல் உருவான உருது ப றவ க்
கலப்பு ெமாழியாகும்.

அங்கும் கூட தூய உருது

இயக்கம் எழாமல் இல்ைல.
அற வ யல்
முதல்ந ைல.
ப ஸிக்ஸ்,

தமிழ்

எனில்

அற வ யலுக்ேக

ெமாழி இரண்டாம் ந ைலயாக றது.
ெகமிஸ்ட்ரி
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ஸ்

வருக றது.

சம்ஸ்க ருத

எழுத்துக்களின்

துல்லியமான உச்சரிப்பு ஒலிைய ெவளிப்படுத்த
எழுத்து தமிழில் இல்ைல. எனேவ க ரந்த எழுத்து
வருக றது. அேதேபால் தமிழ் தமிங்க லம் ஆனைத
முஸ்தபா

ேபசுக றார்.

உலக

ெமாழிகளில்

அத க ேவர்ச் ெசாற்கைளயுைடய ெமாழி தமிழ்.
அைதக்ெகாண்டுதான் 50 ஆண்டுகளில் தங்கள்
குழுவால் ஆறைர இலட்சம் கைலச் ெசாற்கைள
உருவாக்க
ஜீேனாம்-

முடிந்தைத
உய ர்மம்,

முஸ்தபா

குேளானிங்

ெசால்க றார்.
-

படியாக்கம்

அடிப்பைடய ல்

அற வ யல்

என்ேறாம்.

தமிழ்

ெமாழியாக

அற வ யைலச்

ெசால்வதற்கான

ெமாழியாக அைமந்த ருப்பைதச் ெசால்க றார்.
நய னார்

அவர்களும்

அவச யத்ைதப் ேபசுக றார்.

ெமாழித்தூய்ைமய ன்
ெமாழி கலத்தல்

தவ ர்க்க முடியாத ஒன்று என்பைதயும் ஏற்க றார்.
கடன் ெசாற்கள் இல்லா ெமாழிய ல்ைல.
www.Kaniyam.com
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shift வான ஊர்த , Lone Transaltion நீர் வீழ்ச்ச என
மாறுதல் நைடெபற்றுள்ளன.
ஒரு துைறய ல் ஒரு ெமாழி ச றப்புற்ற ருந்தால்
அைதக் கற்கும்ேபாது அதன் ெசாற்கள் ஒருவர்
ெமாழியுடன் கலந்து வ டுக ன்றன..

இதனால்

கடன்ெபறும் ெமாழிய ல் ச ற து மாற்றம் ஏற்படும்.
கடவுைள என் ெமாழிய ல்,

இைசைய என்

ெமாழிய ல், ஆட்ச என் ெமாழிய ல், கல்வ என்
ெமாழிய ல்

எனக்

ெதலுங்க ற்கு,

ேகாருவது

இந்த க்கு,

வடெமாழிக்கு,
ஆங்க லத்த ற்கு

வ ேராதமாக வ டுமா என்க ற ேகள்வ எழுக றது.
ைவதீக ெசாற்கைள மட்டுமல்ல ேவளாள ைவதீகச்
ெசாற்களும்

அவச யமா

என்க ற

ேகள்வ யும்

இங்கு எழுந்தது என்க றார் இவ்வாய்வாளர். தூய
தனித்தமிழ் என சமூகத்த லிருந்து அந்ந யமாதல்
அவச யமா

என்க ற
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எழுந்துள்ளது.

எனேவ ெமாழித்தூய்ைம என்பது

2000 ஆண்டுகளுக்கு முன் ெகாண்டு ெசல்லும்
முயற்ச யாகாமல்

ெமாழிைய

எளிைமப்படுத்தும்

எண்ணமாக எழேவண்டும் என்க றார் ஆய்வாளர்.
கார்த்த ேகயன்

தன்

த ருப்பள்ளிெயழுச்ச ய ல்
ச லவற்ைறத்

ஆய்வ ல்

த ருவாசகம்,

கலந்துள்ள

தருக றார்.

ெசாற்கள்

உதயம்,

சூரியன்,

ஆனந்தம், மது, கமலம், கீதம், நயனம், கருைண,
பூமி .
ெமாழிய யல்

உள்ளது

வ வரிப்பதாகும்.
பயன்கள்
ெபறப்படும்

தரப்படுத்தலால்

ஏற்படும்.

ெபருைம

கடன்

ெமாழித்ேதச யம்

உள்ளவாறு

-

கல்வ ப்

காரணமாக

ெசாற்கைளத்

தடுக்கேவ

தூயெமாழி

இயக்கம்

உருவாவதாக இந்த ஆய்வாளர் எடுத்துைரக்க றார்.
ஆங்க லம்

கலந்து
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புறக்கணிக்கப்படுவதாக

இந்த

ஆய்வாளர்

ஆய்வ ல்

‘தூய்ைமயம்’

ெசால்க றார்.
த ருமாறன்
என்பது

தன்

ெமாழிைய

வளப்படுத்துவதற்குத்

தன்ெமாழி வாய ல்கைளத் த றத்தலும் ப றெமாழி
வாய ல்கைள அைடத்தலும் என்க றார். ேமட்டிைம
ேநாக்கு எண்ணத்த ல் தமிைழ புறக்கணிப்பைதப்
ேபசுக றார்.

பல்ேவறு ெமாழிகளில் தூய்ைம

இயக்கங்கள் எவ்வாறு நைடெபற்று வருக ன்றன
என்பைதயும் த ருமாறன் வ ளக்குக றார்.
13

-

18

ஆம்

நூற்றாண்டில்

தமிழகத்த ல்

ப றெமாழியாளர் குடிேயற்றம் ஏற்பட்டு கன்னடம்,
ெதலுங்கு,
ெமாழிகள்

இந்துஸ்தானி,

அரபு,

தமிழன்ைனய ன்

மாராத்த

ச றப்ப ைனப்

பக ர்ந்துெகாண்ட காலம் என்க றார் த ருமாறன்.
19

ஆம்நூற்றாண்டில்
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ஆட்ச ெமாழியாக
அன்னிெபசண்ேடா
1856ல்

கல்வ

ெமாழியாக

ஆரிய

கால்டுெவல்

சம்பத்து

மாற யது.
என்றார்.

த ராவ டெமாழிகளின்

ஒப்ப லக்கணம் தந்தார். தமிழர் இயக்கம் எழுந்தது
என்க றார்

இவ்வாய்வாளர்.

சங்க

இலக்க ய

ெவளியீடும் அதற்கு துைணயானது. இன்ற ைமயா
ேவற்றுெமாழிச் ெசாற்கைள அதன் இயல்புக்கு
ெபாருந்த னால் ேசர்க்கலாம்- அதுதான் அழகானது.
தமிழ் ெசால் இருந்தால் அைத வ டுத்தலாகாது
என்க றார் இந்த ஆய்வாளர்.
பூங்காவனம் அவர்களும் நம் ெசாற்கள் எங்ேக
ேபாய ன என ஆய்க றார்.

ேமகம் வந்து முக ல்,

எழில், களம், கார், மால் ேபான்றைவயும், சன்னல்
வந்து சாளரம், பலகணி, வளிவாய், காற்றுவளியும்
ேபானது. மத்த யானம் வந்து உருமம், உச்ச ேவைள,
நண்பகல் ேபானைதயும் ெசால்க றார்.
என்பதால் எச்சம்,
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ேபானது. தமிழின் தாய்ைமப் பண்பும் தைலைமப்
பண்பும்

அற யப்படாைம,

ஏற்கப்படாைம

எனும்

இரு

அற யப்பட்டேபாதும்
ந ைலகைள

அவர்

எடுத்துைரக்க றார்.
ெமாழித்தூய்ைம

என்பது

எண்ணத்தூய்ைமையயும் ெசயல்தூய்ைமையயும்
உள்ளடக்க ய
என்க றார்

ெசப்பந ைலய ன்

பூங்காவனம்.

ெவளிப்பாடு

ெபருஞ்ச த்த ரனார்

தூய்ைம ந ைல குற த்து உதயசூரியன் அவர்கள்
ெசய்துள்ள ஆய்வும் இந்த கட்டுைரத் ெதாகுப்ப ல்
இடம் ெபற்றுள்ளது.
160

பக்கங்களில்

ெகாண்டிருக்கும்

ச றந்த
இந்த

ெமாழியற வ ல்லாத

எனக்கு

ஆய்வுகைளக்
புத்தகம்
ஆர்வத்ைத

தூண்டுவதாக இருந்தது.
29-5-2022
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55. தமிழ்நாட்டின் ெமாழிச்சூழல்
தமிழ்நாட்டின்

ெமாழிச்சூழல்

புத்தகத்ைத பூபத எழுத ய ருந்தார்.

எனும்

ஆய்வு

1998ல் தமிழ்

பல்கைலக் கழகம் ெவளிய ட்டிருந்தது.

அத ல்

1971 ெசன்சஸ் படிய லான வ வரம் ஒன்ைற பூபத
அவர்கள் ெகாடுத்த ருந்தார். இன்று இந்த வ வரம்
2011 ெசன்சஸ் படி மாற ய ருக்கக்கூடும்.
50

ஆண்டுகளுக்கு

முன்னரான

தமிழக

அன்ைறய ெசன்சஸ் படி 37 ெமாழிகள் தமிழ்நாட்டில்
ேபசப்பட்டன.

இத ல்

5

ெமாழிகள்

மட்டுேம

அத கமாேனாரால் ேபசப்பட்டுள்ளன. தமிழ் 84.5%,
ெதலுங்கு 8.7%, கன்னடம் 2.6 %, உருது 1.8 %,
மைலயாளம் 1.4 %
அப்ேபாது

ஆந்த ராவ ல்

ெதலுங்கு

ேகரளாவ ல் மைலயாளம் 95 %,
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கன்னடம் 65 % ேபசப்பட்ட கணக்ைகப் பார்க்கலாம்.
கர்நாடகா தவ ர மூன்று மாந லங்களிலும் அன்று
ஒருெமாழி monolingual சூழேல காணப்பட்டதாக
பூபத ெசால்க றார்.
அடுத்து தமிழக மாவட்டங்களில் ெமாழிச்சூழல்
பற்ற ய வ வரம் ெசால்லப்படுக றது.
தஞ்சாவூர் 97 % தமிழ் ெதலுங்கு 1.2 %
த ருச்ச தமிழ் 92.8 % ெதலுங்கு 5.6 % உருது 1.2
%
த ருெநல்ேவலி தமிழ் 95.2 %, ெதலுங்கு 4 %
ெதன் ஆற்காடு தமிழ் 93.7 %, ெதலுங்கு 3.9 %
உருது 1.8 %
நீலக ரி எடுத்தால் தமிழ் 38.1 %,

படகா (

கன்னடம்) 31.9 %, மைலயாளம் 19.4 % அதாவது
இந்த மாவட்டம் பன்ெமாழி சூழல் ெகாண்டதாக (
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multilingual) உள்ளது
தர்மபுரிய ல் 65.99 % தமிழ், ெதலுங்கு 18.25 %,
கன்னடம் 10.48%, உருது 4.4 %
ேகாைவ தமிழ் 51.28 %, ெதலுங்கு 22.95 %,
கன்னடம் 7.91 %, மைலயாளம் 12.79 %, உருது 2.84
%.

இங்கு சரிபாத தமிழல்லாத ெமாழிகள் எனத்

ெதரிக றது.

தர்மபுரி, ேகாைவ பன்ெமாழி சூழல்

ெகாண்டைவ.
ேசலம்

தமிழ்

59.33%

,

கன்னடம்

10.85%,

ெதலுங்கு 6.65 %, உருது 6.37 %, குஜராத்த 4.92 %,
மைலயாளம் 1.23 % ேசலமும் பன்ெமாழி சூழலில்.
ெசன்ைனய ல் தமிழ் 73.47%, ெதலுங்கு 11.99
%, உருது 5.72 %, மைலயாளம் 3.07 %, இந்த 1.26
%.

பூபத ஆய்வ ல் ெசன்ைன, த ருவனந்தபுரம்

ஒருெமாழி

சாய்வுச்

சூழல்

ெகாண்டதாக

ெதரிக றது.
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மதுைர தமிழ் 74.65 %, ெசளராஷ்ட்ரா குஜராத்த
13.11 %, ெதலுங்கு 7.2 %, உருது 3.09 %.
ஆய்வ ல்

மதுைர

ெசன்ைனையவ ட

பன்ெமாழிச்சூழல்

கூடுதலாக

பூபத

ஒப்பீட்டில்

உள்ள

நகராக

ெசால்லப்படுக றது.
பூபத

அவர்கள்

வந்தைடந்த
மாறுபடும்

தன்

புள்ளி
தன்ைம

ஆய்வு

வழியாக

தமிழ்நாட்டில்

0.28

அளவ ல்

ெமாழி

இருக்க றது.

அதாவது ஒருெமாழி மாந லமாகேவ இருக்க றது.
நீலக ரிதான் ெமாழி மாறுபடும் தன்ைம அத கமாக
இருக்க றது.

இதனால்

ெதாடர்பு

சாதன

சாத்த யக்கூறு குைறவாக இருக்க றது.
பூபத

அவர்கள்

மாவட்டவாரியாக

ெமாழி

மாறுபாடு தன்ைமய ன் அட்டவைணைய வ ரிவாக
தந்துள்ளார்.
வைகப்படுத்தல்
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த ராவ டெமாழி

கால்டுெவல்லிலிருந்து

1043

எங்கு

FreeTamilEbooks.com

மாறுபடுக றது என்பைதயும் அவர் வ ளக்குக றார்.
ஆண்ட்ரேனாவ் வட த ராவ ட ெமாழி குழு- ெதன்
த ராவ ட

ெமாழி-

துளுைவ

ெதலுங்குக்கருக ல்,

ேதாடா-ேகாடா தமிழ்- மைலயாளத்த ன் அண்ைட
ெமாழிகள் என்றார்.
த ராவ டப்

ப ரிவ ல்

ெசால்க றார்.
பட்டியலில்

ச லர் ெதலுங்ைக மத்த ய
ைவத்து

ேபசுவைத

பூபத

சுவலெபல் த ராவ ட ெமாழிகள்
ெவளிக்ெகாணரப்ெபறாத

பல

ெமாழிகைள இைணத்துள்ளார்.
இேதேபால் தமிழின் க ைளெமாழிகள்- வட்டார
ேபச்சுமுைறயும்

ஆய்வு

ெசய்யப்பட்டுள்ளது.

வட்டார க ைள ெமாழி- சாத க ைளெமாழி- ெதாழில்
க ைள ெமாழி என சீனிவாச வர்மா ெசால்க றார்.
வட்டாரங்களில் ஒலியன்கள்,
சல

அருஞ்ெசாற்கள்

இலக்கண ந ைல,

எப்படி

இருக்க ன்றன

என்பதும் இந்த ஆய்வ ல் பார்க்கப்பட்டுள்ளது.
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உதாரணமாக புதுக்ேகாட்ைட- தஞ்ைச- த ருச்ச ெதன்னார்க்காடு வழக்ைக மத்த யக் க ைளெமாழி
என்க றார்கள்.

ழ கர க ைளெமாழி.

வந்த ச்சு

என்க ற பயன்பாடு. அவன் அவள் என்பைத அது
என்பது.

அக்கா அது வந்த ச்சு ேபால.

பாக்குது

ேபாவுது.

உன்னய, இவுக ெசான்னாக.

ெசாற்கள்

ெகாட்டாஞ்ச ,

குந்து,

எம்பளது,

கவுளி (ெவற்ற ைல கட்டு),

சல

ெகேடற ,
ெநாவத்தடி.

இேதேபால் பல்ேவறு வட்டாரங்களின் ேபச்சு சூழல்
இவ்வாய்வ ல் எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டுள்ளது.
சீனிவாச வர்மா 1977ல் அரிசனர், ப ராமணர்,
ேவளாளர்,

நகரத்தார்,

சாத க்க ைள

ெமாழிகளின்

ேவறுபாடுகைள

மீன்ப டி,
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கூறு
பூபத

அவர்களின் அருஞ்ெசாற்கள்

ேபசுக றார்.
உப்பு

கள்ளர்

ெமாழிய யல்

ெவளிக்ெகாணர்ந்தைத

சுட்டிக்காட்டுக றார்.
குற த்தும்

பைடயாச்ச ,

உற்பத்த ,
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எப்படி ேபச்சு வழக்கு ைவத்துள்ளனர் என்பதும்
ெசால்லப்பட்டுள்ளது.
தவ ரவும் ெகால்லிமைல,
பச்ைச

மைல

என

பல்பகுத

ஆச ரியர்

வ வாத க்க றார்.

வாழ்க ற

ெதலுங்கர்களின்

கன்னடம்-

மைலயாளம்

வ வாத க்கப்பட்டுள்ளன..
நீலக ரி
ேகாைவ

கசபர்,
காடர்,

கல்ராயன் மைல,
ெமாழிச்சூழைல
தமிழ்நாட்டில்
க ைளெமாழிகள்,
க ைளெமாழிகளும்

காட்டுநாயக்கர் ெமாழி,

ேதாடர்,
இருளர்

ேகாத்தக ரி

ேகாத்தர்,

எனக்கூட

தனியாக

ேபசப்பட்டுள்ளது.
பூபத

அவர்களின்

ெமாழிச்சூழல்’
உள்ளவர்களுக்கு

இந்த

ெமாழிய யல்
உதவக்கூடிய

‘தமிழ்நாட்டின்
ஆர்வம்
புத்தகங்களுள்

ஒன்று .
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56. பாேவந்தம் மடல் இலக்கியம்
பாேவந்தர்
ெதாகுப்ைப

மடல்

இலக்க யம்

காணேநர்ந்தது.

எனும்

இளங்கணி

பத ப்பகத்தார் பாேவந்தம் ெதாகுத களில் இதுவும்
ஒன்றாகய ருக்க றது.
பாேவந்தம்

மடல்

இலக்க யம்

என்னும்

இத்ெதாகுப்ப ல் 89 கடிதங்கள் உள்ளன.
1933

முதல்

1964வைர

உள்ள

பாேவந்தரால்

எழுதப்பட்டைவ.

தைலவர்கள்,

மாணவர்கள்,

இைவ

காலங்களில்
நண்பர்கள்,

உறவ னர்

எனும்

நால் வைகய னர்க்கு எழுதப்பட்ட மடல்கள் இைவ.
அவர் ைகெயழுத்ைத அற யைவக்கும் முகத்தான் 4
கடிதங்கைள அப்படிேய நகெலடுத்து தந்துள்ளனர்.
ஆரம்பத்த ல்

கனக

சுப்புரத்த னம்

ப ன்னர்

பாரத தாஸன், பாரத தாசன் என ஒப்பமிட்டுள்ளார்.
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பா எனக் கூட ஒப்பம் இருக்க றது.
கடிதங்களில்
நமஸ்காரம்
ப ேள,

ெசளபாக்க யவத ,
ேபான்ற

பப்ளிச ட்டி,

ஆங்க ல

லீவு

ெசாற்கைளயும்
,

டிக்கட்

ெசாற்கைள

பயன்படுத்த ய ருக்க றார்.
குழப்பத்ைத

தீர்க்கும்

ேஷமம்,
ேபான்ற

அப்படிேயயும்
தனது ப றந்த நாள்

வைகய ல்

கர

ஆண்டு

ச த்த ைரத் த ங்கள் 17 ஆம் நாள் 1891ஆம் ஆண்டு
ஏப்ரல் 29 ஆம் நாள் என ந ைனவு படுத்த யுள்ளார்.
பாேவந்தர் வ. ரா அவர்களுக்கு எழுத ய இரு
கடிதங்களும் சுைவயானைவ. முதல் கடிதம் 11-111933ல் எழுதப்பட்டுள்ளது. “ேதாழர் வ.ரா அவர்கட்கு
நமஸ்காரம் என வ ளித்து நான்,

மைனவ ,

4

ப ள்ைள 50 ரூபாய் சம்பளம் பைழய குள்ள ேவைல
ஆக ேஷமந்தான். ஆத முதல் ெபரிய ேமைடய ல்
ஆட்டம்.

சம்ஸாரத்த ல் மாட்டிக்ெகாண்டதுண்டா
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தாங்கள்” என எழுத ச் ெசல்க றார். இக்கடிதம் கனக.
சுப்புரத்த னம் 12, ெசங்குந்தர் ெதன்னண்ைட வீத ,
புதுச்ேசரி வ லாசத்த லிருந்து ேபாயுள்ளது.
அடுத்தக்

கடிதம்

ஶ்ரீ

வ.ரா

நமஸ்காரம் என துவங்குக றது.
1938ல் எழுதப்பட்டுள்ளது.
வ ளித்தல்

இல்ைல.

அவர்கட்கு
ஜனவரி 15,

இத ல் ேதாழர் என
ராமாநுஜர்

கம்ெபனி

குற த்த வ சனமாக கடிதம் ெசல்க றது.

ேகாபம்

ெவளிப்படுக றது. ”நான் ெசன்ைனய ல் உங்கைள
நம்ப

கால்ைவத்த ேதத ய லிருந்து கைடச வைர

எங்குச் சாப்ப டுக றாய்- வசத எப்படி என்று நீங்கள்
வ சாரித்தேத க ைடயாது.
மனித

வாழ்க்ைகக்கு

தர்மங்களில்

சல

இன்ற யைமயாத

தங்களிடமிருந்து

நீங்க

வருவைத, நான் கண்டு வருந்துக ேறன்.”
வ

ரா
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வாங்க த்தான் அட்டிைக அடகு ரூ 75, மவுண்ட்ேராட்
மார்வாரிய டம்

காப்பு

அடகு

ரூ25ைய

மீட்கேவண்டும் என குற ப்ப டுக றார் பாரத தாசன்.
ஜனவரி 1ல் ரூ 40- 20 ஆம் ேதத 100 தருவதாக
வ ரா ெசான்னைத நம்ப யைத ெபருங்குற்றம் எனச்
ெசால்லி

அதனால்

இம்ைசகள்

அவமானங்கள்

ேநர்ந்தது எனக் குற ப்ப டுக றார்.
“… உங்கள் ெபரிய பீடம் என் ந ைலைய நான்
இரண்டு வார்த்ைதய ல் ெசால்லிக்காட்டுவைதக்
கூடக் ேகட்கக் காது ெகாடுப்பத ல்ைல.

ஆனால்

உங்களுைடய இந்தக் ெகாடூரமான ெசய்ைககள்
என்னிடமுள்ள

எனது

ச ேனக

தர்மத்ைத

ஓர்

அணுக்கூட மாற்ற வ ட மாட்டா.. பணம் தயாரித்து
ைவக்கவும். நீங்கள் தவற னால் எனக்குக் கஷ்டம்”
என அக்கடிதத்ைத பாேவந்தர் முடித்துள்ளார்.
இக்கடிதம்
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ஐயர்மடம்

வீத ,

புதுச்ேசரி

என்க ற

வ லாசத்த லிருந்து ெசன்றுள்ளது.
ெசளபாக்க யவத

பழந

அம்மாளுக்கு,

ஆச ர்வாதம் ெசய்து எழுதும் ேசத யாவது என தன்
துைணவ யாருக்கு ெபங்களூரிலிருந்து 3-4-1936ல்
கடிதம் எழுத யுள்ளார்.
” இன்னும் நாலு நாளில் ,

வந்த காரியம்

முடிந்துவ டும்..பத்த ரமாக இருங்கள்.
ரூ 10 ெகாடுத்தனுப்ப ேனன்.

வந்து ேசர்ந்ததா?

உன் தகப்பனார் வந்து வ ட்டாரா?
சம்பளம்
நான்

ெகாடுத்தாரா?
ெபங்களூரில்

ச ப்பாய டம்
த ேரக்ேதர்

ெதரிவ க்கவும்….
இருப்பைத

ெசால்லேவண்டாம்” என எழுத
வ லாசத்ைத தந்துள்ளார்.

யாரிடமும்

தங்க ய ருக்கும்

ெபங்களூர் அல்சூர்

பஜார் ேராடில் யாச ன் என்பவர் ேம/பாவ ல் அவர்
தங்க ய ருந்துள்ளார்.
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குருசாமி ( குஞ்ச தம்) அவர்கைள அத்தான் என
அைழப்பது பாரத தாசன் பழக்கம். அப்படி வ ளித்து
எழுத ய கடிதம் 24-5-1939 ேதத ய ட்ட ஒன்று. அத ல்
ெபரியார் வ டுதைலக்கு எனது மக ழ்ச்ச என்பைத
ெதரிவ த்து

புத்தகங்கைள

ேவண்டியுள்ளார்.

ெகாடுத்து

அனுப்ப

இத லும் பாரத தாஸன் என

ஒப்பமிட்டுள்ளார்.
த ைரப்பாடல் ெசளமியன் என்க ற படத்த ற்கு
எழுதுவது குற த்து ‘ேதாழர் நேடச சுவாமிகளுக்கு’
கடிதம் ஒன்ைற எழுத யுள்ளார்.
அரிச ப்பாைனக்கு
வ னவ

அத ல் ‘படம்

அடிப்பாைனய லா’

என

வ ட்டு ‘ப ச்ைசக்காரன் பாட்டு கம்ெபனி

ேகட்கேவண்டுேம

தவ ர

ஆக்டர்கள்

ேகட்டதற்கு

எழுதுவது ப ைழயல்லவா’ எனவும் ேகட்டுள்ளார்.
ைடலாக்

இருந்தால்

எனவும் ெசால்க றார்.

ெதரியேவண்டும்
இக்கடிதம் 23-8-1939ல்

எழுதப்பட்டுள்ளது.
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ஆங்க லத்த ல்

பாரத

எனப்ேபாட்டு

ப ராக்கட்டில் தாசன் என ஆங்க லத்த ல் ேபாட்டு 188-1942ல் சங்கீத ைடரக்டர் ேதாழர் ஞானமணிைய
வ ளித்து கடிதம் ஒன்ைற எழுத யுள்ளார்.
16-1-1943ல்
எழுத யுள்ள

ேகாவ ந்தன்

கடிதத்த ல்

“ரஷ்யாைவயும்,
ந ைலையயும்
ந ைல

அங்குள்ள
ேகட்ட

கருதுக ேறன்…

1943

அறம்

கடிதங்களிேலேய

ேபாடத்துவங்க வ டுக றார்.

வந்தது.

குடியானவன்

இருக்கும்
என்பது

என்று

தற்காலிகம்

உட்பட்டதன்று-

எத ர்பார்த்ததும்

ெதற ப்ெபான்ைற

என

குடியானவர்களின்

இங்குள்ள

தார்க்க கத்துக்கு

நன்ைமைய
அற்புத

‘குடியானவன்’

இப்படித்தான்

முதலிய

அவர்கட்கு

அன்று”

அத ல்

ஒரு
என

தந்துள்ளார்.

பாரத தாசன்

எனப்

‘ஸ’

எனப்

ேபாடுவத ல்ைல.
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பாேவந்தர்

ெபரியார்

அவர்களுக்கு

1944ல் அஞ்சல் ஒன்ைற எழுத யுள்ளார்.

26-6அத ல்

எழுத ய ருப்பதாவது
” கடந்த 27-5-1944ல் த ருவாரூர் சுயமரியாைத
சங்க

இரண்டாவது

ஆண்டு

தைலைம

வக த்ேதன்.

குடிஅரசு

ேபாட

வ ழாவ ல்

அந்த

நான்

ந கழ்ச்ச ையக்

மறுத்தது.

அன்ற ரவு

த ருவாரூரிேலேய ேபச ேனன்.

அதன் ந ைலயும்

அவ்வாேற.

ேசலத்த ல் 19-6-1944ல் நைடெபற்ற

த ராவ டர்

மாநாட்டில்

பாரத தாசன்
சுமார்
அைத

பாவலர்

வாழ்க்ைக

வரலாறு

இரண்டுமணிேநரம்
மட்டும்

மைறத்துப்

வாழ்க்ைகையப்பற்ற ப்

பாலசுந்தரம்,
பற்ற ச்

ேபச யுள்ளார்.

பாவலர்

ெபரியார்

ேபச யதாகத்

த ரித்து

ெவளிய ட்டுள்ளது.
24-6-44ல்

ெவளிவந்த
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மாவட்ட

மாநாட்டிற்குப்

வக ப்பார்

என்று

6-1944ல்

பாரத தாசன்

என்று

ெபரியார்

இருக்க றது.
தைலைம

என்ைன
எழுத த்

17-

வக ப்பார்

இதன்

மூலம்

அவமானப்படுத்துக ன்றது.

இரண்டு தடைவ த ருச்ச
கடிதம்

ஆனால்

ெவளிய ட்டிருந்தது.

குடிஅரசு

தைலைம

ேவதாசலம் இரண்டு

தைலைம

வக க்கக்

ேகட்டுக்

ெகாண்டதாலும் அந்த முடிவு தங்கட்கும் சம்மதம்
என்று

எழுத யதாலும்தான்

ஒப்புக்ெகாண்ேடன்.

மற்றபடி நாேன ஓரிடம் ெசன்று ேபசேவண்டும்
என்ேறா தைலைம வக க்க ேவண்டும் என்ேறா
எப்ேபாதும் ந ைனப்பது க ைடயாது.
நான் தங்கள் பத்த ரிைகக்கு எழுத ய பாட்டு
ஒன்ைறப்

புதுைவய ல்

ஒரு

ெகட்ட

நடத்ைத

உள்ளவரிடம் படித்துக்காட்டி, நான் இந்தப் பாட்ைட
வ டுதைலய ல் ேபாடாமல் ெசய்ேதன் என்றான்
உங்கள் ஆதரவு அேயாக்க யன் ஒருவன்.
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சுயமரியாைத
முன்னுக்கு

இயக்கத்த ல்

வருவத ல்

உங்களுக்கு

ஆட்ேசபம் இருந்தால் அைத மீற
எண்ணேவ மாட்ேடன்.
பல

ஏேதனும்

நடக்க நான்

ஏெனன்றால் , நீங்கள்

அேயாக்க யர்கைள

அவர்களாேலேய

என்ேபர்

முன்ேன

இப்ேபாது

தள்ளி,

எத ர்க்கப்பட்டு

வருக றீர்கள் உள்ளுக்குள்ேள.
என் குைறகட்குத் தக்க நடவடிக்ைக எடுத்துக்
ெகாள்வீர்கள்
என்பால்

என்று

ெகட்ட

நான்

எத ர்பார்க்க ேறன்.

எண்ணமுடிய

கூட்டத்த ன்

நண்பர்கள் உங்கள் ஆபீஸில் இருப்பதும் எனக்குத்
ெதரியும்.” என அக்கடிதத்ைத வருத்தம் ேதாய
பாேவந்தர் முடித்துள்ளார்.
ேதாழர் ச .பா ஆத த்தன் அவர்கட்கு என 188-1944ல் எழுத யுள்ளார்.
கத்த

த ருத்தமாகப்
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தங்கள்

பார்ைவக்கு

ஓய்வ ருக்குேமா

அனுப்ப யுள்ேளன்.

என்னேமா

தங்கட்கு…

நன்று

என்று ேதான்ற னால், ெகாள்ைக ப டித்தால், பத ல்
எழுத ேவண்டுக ேறன். இல்ைலயானால் த ருப்ப
அனுப்ப வ டேவண்டுக ேறன். அனுப்பும் ெசலைவ
நான் ஏற்றுக்ெகாள்க ேறன்.

ந ற்க” எனக் கடிதம்

ெசல்க றது.
அள.

லட்சுமணனுக்கு எழுத ய கடிதம் 4-

10-1944 ேதத ய ட்ட ஒன்று.

அத ல் “சாத

மதம்

சடங்குகள் கடவுள் நம்ப க்ைக, சாத கள் இல்ைல.
மதம்

மக்கட்கு

அப ன்.

தன்னம்ப க்ைக எத ர்ப்பு.

கடவுள்

நம்ப க்ைக,

சாத ப் பற்று, சமயப்

பற்று, கடவுள் நம்ப க்ைக இைவ ஒழிதல் ேவண்டும்.
ஒழியாதவைர,
நீ

புரட்ச ையத்

மக்கள்
தூண்டு-

முன்ேனற்றமில்ைல.
புரட்ச

ெசய்”

என

எழுத யுள்ளார்.
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1-4-1946ல் கனக சுப்புரத்த னம் (பாரத தாசன்)
எனப்ேபாட்டுக்ெகாண்டு

மூவருக்கு

அதாவது

ேதாழர் கருப்பண்ணக் கவுண்டர், க ருஷ்ணராஜ்
ெரட்டியார், ெசல்லப்ப ெரட்டியார் ஆக யவர்களுக்கு
எழுத யுள்ளார்.

“மூவரில் ஒருவர் ேபாய் தங்கள்

வசமுள்ள ந த

முழுவைதயும் CNA அவர்களிடம்

ஒப்பைடத்துவ டக்ேகாருக ேறன்.
ேதாழர்

முதலியார்களுக்கு

என எழுத யுள்ளார்.

மற்றும்
என்

நம்

வாழ்த்து”

அண்ணாவ டம் ந த ைய

ெகாடுக்கச் ெசால்வைதப் பார்க்க ேறாம்.
ம

ெபா

ச க்கு

இத்ெதாகுப்ப ல்

எழுத ய

இரு

காணப்படுக ன்றன.

கடிதங்கள்
காந்த

நாள் வ ழாவ ல் பாண்டிச்ேசரி வந்து உைரயாற்ற
ம

ெபா

ச ைய

பாேவந்தர்

இக்கடிதங்களில்

ேவண்டியுள்ளைதக் காண்க ேறாம். இக்கடிதங்கள்
16-9-1946 மற்றும், 21-9-1946ல் எழுதப்பட்டுள்ளன.
புதுைவ பாரத சர்க்கா சங்கம் சார்ப ல் ஒரு கடிதம்
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எழுதப்பட்டுள்ளது.
ஜனவரி

2,

1948ல்

அருச்சுனன்

வாழ்க

எனத்துவங்கும் கடிதத்த ல் “ெசன்ைனய லிருந்த
அச்சகத்ைத

என்

இல்லத்த ேலேய

ேபாட்டுக்ெகாண்டத ல், ப றர் தங்க வசத இல்லாது
ேபாய ற்று. என் துைணவ யார்,ப றர்க்கும் உணவு
ேநர்ெசய்ய இயலாதவர்” எனத் ெதரிவ த்துள்ளார்.
ேதாழர்

தனுஷ்ேகாடிராஜாவ ற்கு

31-5-

1950ல் அவரது மணிவ ழா பற்ற ய ெசய்த ைய
குற ப்ப ட்டுவ ட்டு

பசுமைல

ச

ேசாமசுந்தர

பாரத யார் இல்லத்த ல் முத்தமிழ்ப் ெபருமன்றத்
த ட்ட

அைமப்புக்குழுவ னர்

ெதரிவ த்துள்ளார்.
அப்பாத்துைர,

“அதற்கு
ேகாைவ

கூடுவதாக
நானும்,

கா

ெசங்ேகாட்ைடயார்,

ஐயாமுத்து, எஸ் ஆர் சுப்ப ரமணியம், எட்டயபுரம்
ஆர்.

அமிர்தசாமி ெபத்தாம்பாைளயம் பழந சாமி
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ஆக ேயாரும்

வரக்கூடும்.

26

அல்லது

27ல்

த ருக்குறள் வகுப்பு நடத்த ஏற்பாடு ெசய்யுங்கள்”
என எழுத யுள்ளார்.
ஒரு
1950

கடிதம்

பாத யாக

ஆகஸ்ட்டில்

ெதாகுத்தவர்கள்

தரப்பட்டுள்ளது

எழுதப்பட்டிருக்கலாம்
குற ப்ப ட்டுள்ளனர்.

என
இத ல்

அண்ணாதுைர என ெசய்த வருக றது. ” நீங்களும்
முருகும்

ேகாய ல்பட்டிய ல்

மணிவ ழா

வ ஷயமாக

அண்ணாத்துைரைய

பார்க்கப்

ேகள்வ ப்படுக ேறன்.

ேபாவதாகக்

பயன்படாெதன்று

எண்ணுக ேறன்…ஓர் ஐயாய ரம் ரூபாையயாவது
தண்டிக்ெகாண்டப ன்
நான்

என்று

அண்ணாத்துைர

ஓடிவருவார்

என்பது

நான்

த ண்ணம்.

அண்ணாத்துைர எனக்காக முன்வருபவர்கைளத்
தடுக்கமுடியாது.

அவைரக்ெகாண்ேட

ெதாடங்குவெதன்று
ெபருந்ேதால்வ
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இப்படிப்பட்டவர் என்பைத நாடு அற ந்து ெகாண்டது.
மாைலமணிையக்
நாட்ைடச்

ெகான்றது

ெசாந்தப்

நடத்த ப்

ெபாறுப்ப ல்

பணம்

கழகத்த ற்குக்

தன்

த ராவ ட

த னசரியாக

சம்பாத ப்பதற்குத்தான்.

கட்டிடம்

வாங்குவதாகச்

கூற ச்

ெசாந்தப் ேபருக்கு ஆக்க க்ெகாள்ள முயன்றதும்
பலிக்கவ ல்ைல.”

எனக்

குற ப்ப ட்டுள்ளைதப்

பார்க்க ேறாம்.
31-1-1951ல் ேதாழர் தனுஷ்ேகாடி ராஜாவ ற்கு
கடுைமயான
பாேவந்தர்

தன்

கடிதம்

ேகாபத்ைத
ஒன்ைற

ெவளிப்படுத்த

எழுத ய ருக்க றார்.

அவரது மணிவ ழாவ ற்கு முதல்வைர வரவைழக்க
தவற யைத அவர் சுட்டிக்காட்டுக றார்.
”

என்

மானத்ைதக்

ெதாடங்க னீர்கள்.

மணிவ ழாத்

இைடய ல்

மணிவ ழாைவக்ெகாண்ேட
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அவமானப்

படுத்த வ ட்டீர்கள்.

வ ருப்பத்த ற்கு

வ ேராதமாக

என்

த முககாரர்கைள

ெநருங்க னீர்கள். அவர்கள் என்ைனக் குைறவாகப்
ேபச யைதக்ேகட்டு
மனத்ைதப்

வந்து

என்னிடம்

புண்படுத்த னீர்கள்.

நம்பச்ெசான்னீர்கள்.

நம்ப

கூற

என்

முதல்வைர
அவமானத்ைத

அைடந்துவ ட்ேடாம். நீங்கள் உங்கள் ேவைலையப்
பார்த்துெகாண்டு
நீங்களும்

வீட்டில்

உங்கள்

இருக்க றீர்கள்.

துைணவ யாரும்

ேநேர

முதல்வரிடம் ெசன்று ஏைனயா மறுத்தீர்கள் என்று
ேகட்கேவண்டாமா?
என் மணிவ ழாவ ல் தைலைம வக ப்பதால்
முதல்வருக்குத்

தைலேபாய்வ டுமா?

அவன்

இப்படி ந ைனப்பான் இவன் இப்படி ந ைனப்பான்
என்று எண்ணி, அக்ரமத்ைதச் ெசய்வாருண்டா?
மந்த ரி

ராஜைனத்

தண்டிக்க

ேவண்டியத ருக்க

அவைனத் தட்டிக் ெகாடுத்துத்தான் பதவ வக க்க
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ேவண்டுமா? அைதவ டக் குைறவான காரியமா என்
மணிவ ழாவுக்குத் தைலைம வக ப்பது?

உடேன

பத ல் எழுதவும்….” இந்தக் கடிதத்த ல் ெநருப்பு
ெபாற கள் வ ழுவைதக் காண்க ேறாம்.
11-10-1956 கடிதம் முக்க ய ெசய்த
ெசால்க றது.
நைடெபற்ற

ெசன்ற வாரம் என் தைலைமய ல்
குழித்தைலத்

மாநாட்டில் த ரு அ.
ந கழ்ச்ச

தமிழ்

ஆட்ச ெமாழி

ச வலிங்கம் தமிழ்த்தந்த

நடத்த க் காட்டினார்…அவர் ெவளிய ட்ட

தமிழ்த்தந்த
தமிழ்த்
அ.

ஒன்ைற

நூைலயும்

தந்த

பார்த்ேதன்.

கண்டுப டிப்புக்கு

ச வலிங்கம்

பாராட்டியுள்ளார்.

படித்துப்

ஒருவேர

என

உரியவர்
பாேவந்தர்

ச வலிங்கம் அவர்கள் தபால்

தந்த தைலவர் ேதாழர் ஞாைனயா உட்பட பலருடன்
ெநருக்கமானவராக இருந்தவர்.
ஈேராடு

கவ ஞர்
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பாேவந்தர் கடிதம் எழுத யுள்ளார்.

“இராசீபுரம்

வரும்ேபாது ஈேராடு வர ஒப்புக ன்ேறன்.
ெபாருட்டு

எனக்கு

50

அதன்

ரூபாய்

முன்னதாக

அனுப்ப ைவக்கக் ேகாருக ன்ேறன்.

புலவர் ந.

இராமநாதைன அங்கு நான் சந்த க்க ேநர்ந்தால்
மிக

மக ழ்ச்ச யைடேவன்.

ெசாற்ெபாழிவுக்கு
நான் ஒப்புேவன்.

ஈேராட்டில்

நீங்கள்

தைலைம

என்

வக க்க

ப றராய ன் முன்ேன எனக்குத்

ெதரிவ க்க.” இக்கடிதம் தமிழன்பன் அவர்களுக்கு
ந ெசகதீசன் என்ற அவர் ெபயருக்கு 26-10-1963ல்
எழுதப்பட்டுள்ளது.
1964ல்

கவ ஞர்

அவர்களுக்கு
வ ழா
நாராண

குற த்து

75

ஆண்டு

கடிதம்

துைரக்கண்ணர்

முன்வந்தைத
நாராண

தனது

முருகுசுந்தரம்,

ெசால்க றார்.

துைரக்கண்ணரிடம்
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ெசய்வதாகவும் ெசான்னார்.
“ெநடுஞ்ெசழியன் ச ற்றரசு முதலியவர்கைளப்
மத்த ய

கமிட்டிய ல்

முருக ரத்த னம்.

ேபாடலாமல்லவா

கடுைமயாக மறுத்ேதன்.

வீரமணிையப் ேபாடலாமா என்றார்.
எஸ்.
வ

இராமநாதன்,
ப

என்றார்

இராமன்,

மணவாள

அக லன்

ப றகு

மறுத்ேதன்.
ராமானுஜம்,

முதலியவர்கைளச்

ெசான்ேனன். அவர் அவர்கைள மறுத்தார். இன்று
அதாவது
ைடரக்டர்

பத ைனந்து

நாட்களுக்குப்ப ன்

அம்ைமஅப்பன்

அனுப்பப்பட்டிருக்க றது.
ெகாண்டு

வ ழாைவ

ெசால்லுங்கள்

என்று-

வாய லாகச்
ேவறு

ேசத

யாைரயாவது

நடத்த க்ெகாள்ளச்
நான்

இவர்கைளக்

ேகட்டதுண்டா வ ழா நடத்தச் ெசால்லி?.
உங்களிடம் ெசால்லிைவத்ேதன்.”
வருத்தத்ைத

ஆர்ட்

இைத

என்று தன்

பாேவந்தர்

பத வ ட்டுள்ளைதக்
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காண்க ேறாம்.
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ேமலும்
ெசகதீசன்

15-4-1964ல்

இது

(தமிழன்பன்)

குற த்து

அவர்களுக்கு

கவ ஞர்
கடிதம்

எழுத யுள்ளார்… ” இங்கு நாராண துைரக்கண்ணன்
என்
கூற

ப றந்த

நாைளக்

ெகாண்டாடுவதாகக்

கைடச ய ல் ைகவ ட்டார் என் எத ரிகளின்

வசப்பட்டு.
என்

ப றந்த

எடுக்கமுயலும்

நாள்

பாரத

வ ழாவ ல்

படத்த ற்கு

நான்

நன்ெகாைட

ெகாடுப்பவர் ேதைவ. இைத நீங்கேள ேகாைவக்கு
ஒருமுைற ெசன்று காரியத்ைத உருவாக்க னால்
நலமாய ருக்கும்.
இதுதான்

பாரத தாசன்

அவர்கள்

இறுத க் கடிதமாக கருதுக றார்கள்.

எழுத ய

ஏப்ரல் 21ல்

அவர் மைறந்துவ ட்டார் என்பைத அற ேவாம்.
24-3-2022
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57. ெநாபுரு கேராஷிமாவின்
பார்ைவயில் ெதன்னகச் சமூகம்
ெநாபுரு கேராஷ மா ( 1933-2015) ஜப்பாைனச்
ேசர்ந்த இந்த ய- ெதன்னிந்த ய சமூக ஆய்வாளர்.
அேதேபால் ெதற்காச ய ஆய்வுகளில் ஈடுபட்டவர்.
இந்ேதா
என்ற

ஜப்பானிய
வைகய ல்

காலத்த ல்

பத்மஶ்ரீ

மாநாடுகைள

உறைவ

ேமம்படுத்த யவர்

மன்ேமாகன்ச ங்
ெபற்றவர்.

குற ப்பாக

ஆட்ச க்

உலகத்தமிழ்

தஞ்சாவூர்

மாநாட்ைட

உருப்ெபற ெசய்தவர்.
ஏராள ஆய்வுகைள ெசய்த கேராஷ மாவ ன்
ஆய்வுகளில் ஒன்று ேசாழர்கள் காலம் குற த்த
சமூகவ யல்
ெதன்னகச்

ஆய்வுசமூகம்
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முப்பதாண்டுகள் இது குற த்து எழுத ய பல்ேவறு
உள்ளடக்கங்களின் கட்டுைரத்ெதாகுப்பு. இந்நூல்
தமிழ் பல்கைல ெதால்லியல் கழகத்தார் சார்ப ல்
ெமாழிெபயர்க்கப்பட்டு 1995ல் ெகாணரப்பட்ட நூல்.
அந்நூல் வாச ப்ப ன் வழி எழுந்த சுருக்க வைரவாக
இந்த அற முகத்ைத எடுத்துக்ெகாள்ளலாம்.
‘வரலாற்றுப்
சமூகம்’

ேபாக்க ல்

புத்தகம்

உறவுகள்

குற த்த

ெதன்னகச்

ேசாழர்கால

ந லவுைடைம

முக்க ய

ஆய்வுகளில்

ஒன்றாக கருதப்படுக றது.

ந லவுைடைம- சமூக

ஒருங்க ைணப்பு- அரச ன் அத காரம்- வருவாய்
ஆக யைவ

குற த்து

ெசய்த கைளயும்

பல்ேவறு

இைணத்து

கல்ெவட்டுகள்
இந்த

ஆய்ைவ

துவங்க

எப்படி

கேராஷ மா ெசய்தார்.
முன்பாக

மார்க்ஸ்

இந்த யாைவ புரிந்துெகாண்டனர் என கேராஷ மா
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குற ப்ப டுக றார்.

மார்க்ஸ்

‘இந்த ய

சமூகம்

தன்னிைறவு க ராமம் - ேதக்கமுைடயது இங்கு
வரலாற்ற யல் வளர்ச்ச
முடிவ ற்கு

காணல் அரிது’ என்ற

க ழக்க ந்த ய

ஆவணங்கைளக்

ெகாண்டு வந்தைடந்தார்.
டாங்ேகேவா
இருந்தெதன்று
இயல்

இங்கு
வாத ட்டு

வளர்ச்ச

அடிைம
மானுட

சமூகம்

முரண்பாட்டு

இந்த யாவ ற்கும்

ெபாருந்தும்

என தனது நூலான ’பண்ைடய இந்த யா’வ ல்
ேபச னார்.

மார்க்ச ய அற ஞர் டி டி ேகாசாம்ப

கண்மூடித்தனமாக

மார்க்ச ய

ேகாட்பாட்ைட

இந்த யாவ ற்கு ெபாருத்தக் கூடாது என்றார். அவர்
ேமலிருந்து மற்றும் கீழிருந்து கட்டுமானம் ெபற்ற
ந லமான்யமுைற குற த்து ேபச னார்.

ஆர் எஸ்

சர்மா குப்தர் கால ந லக்ெகாைடகள் ந லமான்ய
வளர்ச்ச க்கு
இர்பான்

இட்டுச்

ஹபீப்
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ஆய்வ ட்டு

மார்க்ச ன்

ஆச ய

உற்பத்த

முைற

குற த்து ேகள்வ எழுப்ப னார். இைவ யாவும் வட
இந்த யா குற த்தனவாக இருந்தன.
1960களில்

இந்த

ெதன்னிந்த யாைவ
ெசால்க றார்.

ஆய்வுகள்

தாக்க யதாக

பல

கேராஷ மா

முன்ேனாடிகளான க ருஷ்ணசாமி

அய்யங்கார், நீலகண்ட சாஸ்த ரியார் பங்களிப்ைப
பாராட்டினாலும்
மாற்றம்-

அவர்கள்

வளர்ச்ச

சமூக

குற த்து

ெபாருளியல்
முக்க யத்துவம்

ெகாடுக்காதைத கேராஷ மா சுட்டிக் காட்டுக றார்.
ப ரம்மேதய

ப ராமணர்களுக்கான

ந லக்ெகாைடகைள

நீலகண்ட

சாஸ்த ரி,

க ருஷ்ணசாமி

ெசய்தனர்.

ஆனால்

அைதவ ட
ந லவ ய

ஆய்வு

பழைமயான
உற்பத்த

ெவள்ளான்

உறவுகள்-

சமூக

ஊர்களில்
உறவுகள்

குற த்த ஆய்வு அவச யம். முற்கால ேசாழர்களின்
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காலத்த ல்

ப ரம்மேதயத்த ல்

தனிவுைடைமயும்,

ெவள்ளான் ஊரில் சமூக உைடைமயும் இருந்தது.
ஆனால்
தனியார்

ப ற்காலத்த ல்
உைடைம

ந லப்ப ரபுக்கள்

ெவள்ளான்

ேநாக்க

ஊர்களும்

ெசன்றதாகவும்

ேதான்ற யதாகவும்

கேராஷ மா

ெசால்க றார்.
ேசாழ

அலுவலர்

எனும்

அைமப்பு

முைற

இருந்ததா? க ராமம் தன்னிைறவு ெபற்ற இடமாக
இருந்தனவா

என்க ற

ேகள்வ கைள
மார்க்ஸ்

முக்க ய

இந்நூல்

ெசான்னைதவ ட

கல்ெவட்டுகள்
அன்றாட

உள்ளடக்க யுள்ளது.
கூடுதலாக

ெசய்த கைள
வாழ்க்ைக

வ ைடேதடும்
ேசாழர்

தருவதாகவும்
க ராம்த்த ற்குள்

முடங்காமல் ெபரும் ந லப்பரப்புடன் ெதாடர்ப ல்
இருந்த ருக்கலாம் என்க றார் கேராஷ மா.
ேசாழ

அரச ல்
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ெதாகுத

இல்ைல

என

ஆய்வாளர் கருத னர்.

ஸ்ெடய ன்

ேபான்ற

சடங்கு ந ைலய ேலேய

அரசு உருைவப்ெபற்றது சமூகம்.

அச்சமூகம்

நன்கு நீடித்த இனமரபு வட்டாரங்களால் அரச ன்
ஆத க்கத்த ல் இல்லாமல் இருந்ததாக ஸ்ெடய ன்
ஆய்வு ெசல்க றது.
மாறுபட்டு

அங்கு

குற ப்ப ட்டு

அரசு

ப ரம்மராயன்,

ஆனால் கேராஷ மா இத ல்
ந லவ ய

ெதாடர்ைபச்

பல்லவராயன்,

ப ரவுவரி

ேபான்றைவ

ெதாடர்பு

பற்ற

இருந்த ருக்கலாம்
பாண்டியர்,

பட்டப்ெபயர்கைள

மூலம்

ேபசுக றார்.
என்க றார்.

வ ஜயநகர

ெசால்க றார்.
வ ழுப்பைரயன்,

இந்த

அலுவல்

குைறவாக
ப ன்பு

ஆட்ச ய ல்

வந்த
அைவ

ெபருகலாய ன.
ராஜராஜன்

காலத்து

மய்யப்படுத்தலுக்கு சான்று.

ந லவளைவ

அரசு

தனது ஆய்வ ற்கு

9-10 ஆம் நூற்றாண்ைட சார்ந்த ஈசானமங்கலம்
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என்ற

ப ராமண

ஊைரயும்,

அல்லூர்

என்க ற

ெவள்ளான் ஊைரயும் அவர் எடுத்து ஒப்ப டுக றார்.
ப ரமேதயத்த ல்

ப ராம்மண

சைப உண்டு.

பருைட எனும் ப ரிவு ேகாய ல்

ெபாறுப்புகைளப் பார்த்தது.
அைரப்பகுத

உறுப்ப னர்களின்
ஈசானமங்கலத்த ல்

ந லத்துண்டங்கள்

ச லந லங்கள்

சைப,

பருைட

தனியாரிடம்.
ெபாறுப்ப ல்

ெபாதுவானைவ.
அல்லூரில்

ெதய்வத்துடன்

ெதாடர்புைடய

ந லத்துண்டங்கள், கணியார் ந லம்- பஞ்சாங்கம்
பார்ப்பவர்,சங்கரப்பாடியார்
வணிகர்களுக்கானது,

மத ள்
நாட்டியத்தார்

எனும்
ந லம்,

எட்டி எனும் இைசக்கைலஞர் சாத க்காரர்களின்
ந லம்.

அல்லூர் மத்த யஸ்தன் ந லம் என பலப்

ெபயர்களில் அங்கு ந லத்துண்டுகள் இருந்தைத
கேராஷ மா ெசால்க றார். அவர் வருக ன்ற முடிவு
அல்லூரில்

ந லத்த ற்கும்
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ப ைணப்பு குைறவானது என்பேத.
அடுத்து அவர் ஊக ப்பது ஈசானமங்கலத்த ல்
உைடைமயாளர்- பய ரிடுேவார் என ேவறுபட்டவர்
இருந்த ருக்கலாம் .
ெபற்றதா?

அரசு வ ைளச்சல் பங்ைக

பருைடயும், சைபயும் இைறகாத்து

எனும் ெபாருளில் வரிவ லக்கு ெபற்ற ருக்கலாம்.
இைறய லி எனும் ெசால் வரிநீக்கம் என்பைதக்
குற ப்பதாக கேராஷ ெசால்க றார்.

இந்த இரு

பகுத களிலும்

குரிசல்கள்

ெகாடும்பாளூர்க்

த ருச்ச வட்டாரம் ெபரும்ெசல்வாக்கு ெபற்ற அரசு
ப ரத ந த கள்

என்க ற

முடிவ ற்கு

கேராஷ மா

வருக றார்.
அல்லூரில்
என

ஊேர

வருவதால்

இருந்த ருக்கலாம்

உழுதுெகாண்டு

ஊராேர

உழுகுடிகளாக

என்க றார்.

ஊராரின்

ந லவ ைளச்சல்

அரசுக்கூறு,
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கூறு என்றாக்கப்பட்டன.

ேகாய ல் ந லம் எனில்

அத ல் பய ரிடுேவார் கூறு என்பதும் ேசர்ந்த ஒன்று.
ஆரம்பத்த ல் தமிழ் வழக்கு காணி என்பது
பரம்பைர

க ழைமயுரிைம

வழங்க யது.

என்ற

ஆங்க ேலயர்

ெபாருளில்

காலத்த ல்

இது

ெதளிவாக மிராசு ஆனது. முன்னர் ந லக்க ழார்கள்
க ழவன்,

அைரயன்,

ேவளான்,

என்ற

பட்டங்களால்

ப ற்கால

ேசாழர்கள்

பள்ளத்தாக்க ல்
பல

பதவ களில்

ந ைலய லிருந்து

குற க்கப்பட்டுள்ளனர்.

ஆட்ச ய ல்

கீழ்க்காேவரிப்

ெவள்ளான்

ஊர்களில்

ந லக்க ழார்கள்

முக்க ய

ஆள்வான்

அரசாங்க
வந்தது

மாற ய

ெதாடர்புடன்

முற்கால

ஒன்று

ேசாழர்

என்க றார்

கேராஷ மா.
இதற்கு

ராஜராஜன்

கால

ஆத க்கப்பரவல்-

ெசல்வ வளம்- நீர்ப்பாசன வசத கள்- வ ைளச்சல்-
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ந ர்வாகத்

ெதாடர்பு-

மாற்றங்கள்

ந லச்

ெசாத்துரிைம

எளிைமயாக்கப்பட்டது

எனச்

ெசால்க றார் கேராஷ மா.
ேவதாரண்யத்த ல்
தனியான
காேவரி

ந லபரிவர்த்தைன

கட்டுைர
கழிமுக

ந லப்பரிவர்த்தைனப்
கீழ்க்காேவரி

பற்ற

ஒன்ைற

தந்துள்ளார்.

ெதன்க ழக்கு

ேகாடிய லும்

பற்ற க்

குற ப்ப டுக றார்.

பள்ளத்தாக்க ல்

தனியார்

ந லவுைடைம வாங்கல்- வ ற்றல் பற்ற தனியாக
வ வாத க்க றார்.

ேவலிக் கணக்க ல் நன்ெசய்,

புன்ெசய் ந லங்கைள வ ற்ற ச ல ெபயர்கைளக்கூட
ேதடிச் ெசால்க றார்.
இருங்ேகாளனுக்கு,
கண்டன்

முத்தைரயன்

ேசாரன்

இலங்ேகசுரேதவருக்கு

சுருத மான்கள்
வ ற்றது

சுருத மான் நாயன் ேசாறன்

ேபைரயன்,

எனப்

பட்டப்ெபயர்களாக
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ஊக க்கேவண்டியுள்ளது.
உய்யக்ெகாண்டான்

கல்ெவட்டின்

மூலம்

குேலாத்துங்க ேசாழ வ சயபாலன் எனும் வணிகர்
பல ந லத்ைத வாங்க

புத ய நகரம் உருவாக்க

அரசு ஒப்புதலுடன் ெகாங்குெகாண்ட ேசாழபுரம்
ெபயரிட்டு

ெவளியூர்

வ யாபாரிகள்

பலைர

குடியமர்த்த னார் என்க றார் ெநாபரூ.
கீழ்ப்பழுவூர்
உைடைமக்குவ ப்பு

கல்ெவட்டிலிருந்து
இரண்டாம்

நல

ராஜராஜன்

காலத்த ல் நடந்துள்ளைத எடுத்துச் ெசால்க றார்
கேராஷ மா.

11ஆம் நூற்றாண்டில் ராஜராஜன்,

முதலாம் ராேஜந்த ரன் காலத்த ல் ேசாழர் பைடய ல்
ேசர்ந்தவர் சமெவளிக்கு வந்து பைடயாற்றைல
பயன்படுத்து ந லப்புலன்கைள ேசர்த்தனர் என்க ற
முடிவ ற்கு கேராஷ மா வருக ன்றார்.

ேசாழர்

ஆட்ச வலிைம குன்றும்ேபாது இவர்களின் தீவ ரம்
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அத கமானது.
அடுத்தப்

பகுத ய ல்

அத காரக்

அவர்

கட்டைமப்பு

ராஜராஜன்

ேசாழ

பற்ற

அரச ன்

ேபசுக றார்.

தஞ்சாவூர்

கல்ெவடுக்கள்,

கங்ைகெகாண்ட ேசாழபுர கல்ெவட்டுகளிலிருந்து
ெசய்த கைள கேராஷ மா தருக றார்.

தஞ்ைச

அரசு ஆைணய ல் கீழ்கண்ட ந லங்கள்:

ஊர்

நத்தம், ேகாய ல்-குளம், வாய்க்கால், பைறச்ேசரி,
கம்மாணாச்ேசரிஈழச்ேசரி

என்பதும்

ெபாதுவாக
ஊர்களில்

சுடுகாடு

ஊர்
3

ெசால்லப்பட்டாலும்

ஊர்கைள

குற ப்ப டுக றார் கேராஷ மா..
ேசாழபுரத்த ல்
நகரமில்லாமல்

இடங்களில்

ெசால்லப்படுக றது.

எனச்

வணிக

சல

அைனத்தும்

நகரம்

33

எனக்

கங்ைகெகாண்ட
ஊர்

என்ேற-

குற ப்ப டப்பட்டுள்ளதாகவும்

ெசால்க றார்.
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பைறச்ேசரி- பைறயர் குடிய ருப்பு, கம்மாளர்
குடிய ருப்பு

கம்மாணச்ேசரி,

ஈழச்ேசரி,
நீர்

தீண்டத்தகாதவர்

தைலவாய்

ேகாய ல்

கள்

பார்ப்பவர்

குடிய ருப்பு

இறக்குேவார்
தீண்டாச்ேசரி,

தைலவாய்ச்ேசரி,

தளிச்ேசரி,

ெவளுப்ேபார்

குடிய ருப்பு வண்ணாரச்ேசரி என குடிய ருப்புகள்
ெதாழில்
33

சார்ந்து

ஊர்களில்

இருந்தைதப்

தஞ்ைச

ஊர்களில்தான்

அரசு

பைறச்ேசரி

பார்க்க ேறாம்.

ஆைணய ல்

எனும்

19

குடிய ருப்பு

பகுத ேபசப்பட்டுள்ளது.
மூன்று ஊர்களில் குடிய ருக்ைக, பைறச்ேசரி,
ஊர்நத்தம்

மட்டுேம

குற ப்ப டப்பட்டுள்ளன.

உழுகுடிகைள குடி என்க ன்றனர். ஊரார்- பைறயர்
எனும் ேவறுபாட்ைடக் காண்க ேறாம்.

ேசாத டர்

பகுத கணிமுற்றூட்டு எனச் ெசால்லப்பட்டுள்ளது.
மருத்துவர்,

ேசாத டர்

இருந்துள்ளனர்.
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ெசால்லப்படும் இடத்த ல் உழுெதாழிலில் அவர்கள்
முழுைமயாக இருந்த ருக்கலாம் என ஊக க்க றார்
கேராஷ மா.
குளங்களும்

பயன்பாட்டிற்கு

ெபயரிடப்பட்டுள்ளன.
கழனிக்குளம்,

ஏற்றவைகய ல்
புலத்த ற்குளம்,

ஊருணிக்குளம்,

த ருமஞ்சனக்

குளம், பைறக்குளகுழி ( நீர்க்குட்ைட)- வாய்க்கால்
எனப்

ேபசும்ேபாது

ஊடறுத்து

அதாவது

புற

ஊர்களுக்கும் பாயும் வாய்க்கால் என்ற ெபாருளில்
பயன்படுத்த யுள்ளனர்..

ஆறு

என்பது

இரு

ஊர்களில் வருவதாகவும், ச று வாய்க்கால் ‘நீேராடு
கால்’ என்றும் ேபசப்பட்டுள்ளன.
ஶ்ரீேகாய ல்கள்
மகாேதவர்,

ப டாரி,

என்பத ல்

ெதய்வங்கள்

காளாப டாரி,

அய்யன்,

காடுகாள், துர்க்ைகயார், ேசட்ைட என அற க ேறாம்.
தஞ்ைச 19 ஊர்களில், ேசாழபுரம் 5 ஊர்களில்
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சுடுகாடு ஒன்று அல்லது இரண்டு இருந்துள்ளன.
8

ஊர்களில்

ேவளாளர்-

பைறயர்

தனி சுடுகாடுகள் இருந்துள்ளன.

என

தனித்

எனேவ இரு

பகுத ய னரும் ஒதுங்க வாழ்தல் ெதரிக றது.
ேசாழமண்டலம்
த ருச்ச ,

ெதன்

ஆர்க்காடு

ெஜயங்ெகாண்ட
ெசங்கல்பட்டு,
உைடயான்,

என்பத ல்
என்றால்,

மண்டலத்த ல்

ச த்தூர்,

வட

ெநல்லூர்

ப ரமராயன்,

எனப் பட்டங்கள்.

தஞ்சாவூர்,
ேசாழபுர
ஆர்க்காடு,
பகுத களில்

மூேவந்தேவளாண்

பதவ ந ைலப் ெபயர்களாக

கண்காணி, ஓைல, கரணம், கூறு, ச வப ராமணர்,
ேசனாத பத ,

தண்டநாயகம்,

பள்ளிெதாங்கல்,

நகரம், நாயகம், புரவுவரி, ஶ்ரீகாரியம், ெபருந்தரம்,
ெவட்டி,

வரிெபாத்தகம்

எனும்

ெபயர்கள்

காணப்படுக ன்றன.
கல்ெவட்டுக்கள் ெபரும்பாலும் தமிழில்- ச ல
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சமஸ்க ருதம் தமிழில் காணப்படுக ன்றன.
வருவாய்

ெசாற்கள்

ெசால்லி

ெதளிவற்று

அவற்ைற

கேராஷ மா.

சல

இருப்பதாகச்

பட்டியலிட்டுள்ளார்

ெஜயங்ெகாண்ட

மண்டலத்த ல்

இைவ அத கம் காணப்படுக ன்றன.

அமஞ்ச ,

ஆயம்,

குடிைம,

ஆளமஞ்ச ,

காசாயம்,

எச்ேசாறு,

கூற்றுெநல்,

ெசந்நீர்ெவட்டி,

தற

கடைம,

ச ல்லிைற,

இைற,

நீர்வ ைல,

ெநல்லாயம்,ெவட்டி,

ெபருவரி, ேவத ைன, ேவலிக்காசு ேபான்ற பல
ெசாற்கள் தரப்பட்டுள்ளன.
அரசாங்க

ஆைணப்படி

ந லத்தீர்ைவ

ெநல்லாக ேவலி ஒன்றுக்கு 95 முதல் 100 கலமாக
வாங்கப்பட்டுள்ளது.

ஒரு பூ- இரு பூ வ ைளயும்

ந லம் மற்றும் வ ளச்சலுக்கு தக்க வட்டார தீர்ைவ
மாறுபட்டிருக்கலாம்.
ேசாழபுர பகுத ய ல் பல ஊர்கள் நல்லூர் என
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முடிவைதக் காண்க ேறாம்.

பவ த்த ரமாணிக்க

நல்லூர், உலகளந்த ேசாழ நல்லூர், ேகரளாந்தக
நல்லூர், சரி நல்லூர், இருமுடிச் ேசாழ நல்லூர்
என இந்த நல்லூர்களில் வரித்தீர்ைவ வ ைலந லம்
தவ ர வரகு எள்ளு ந லம், ெதங்கு மாவு ேதாட்டம்
என வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது.
ெசக்கு இைர என்பது எண்ெணய் ெசக்காைல
மீதான வரியாகும். கூற்று அரிச புதுக்ேகாட்ைடப்
பகுத ய ல் அரசாங்க அலுவலர்களுக்கு தரப்படும்
அரிச யாகும்..
தற கள்

மீது

தற

தட்டார்

மீது

தட்டார்பாட்டம்,

இைற,

நாட்டு

வ ந ேயாகம்

எனும் ெபாதுவரி, மீன்ப டிக்கு பாச ப்பாட்ட வரி,
ெபான்வரி ெபான்னாக ெபறப்படுவது என்க ற ச ல
வ ளக்கம் நமக்கு க ைடக்க றது.
ெபாதுப்பணிகளுக்கு

ெவட்டி என்பது

தரப்படேவண்டிய

கட்டாய

உைழப்பாம்.
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தஞ்ைச

மாவட்டத்த ன்

கல்ெவட்டுகளிலிருந்து
ேவளாண்ைம,
அதற்கு

ந லம்,

வருவாய்

அம்சங்கைள

நான்கு

ஆராய்ந்துள்ளார்.

ெசாற்கைள

அட்டவைணப் படுத்துக றார்.

சமூகம்,

எனும்

கேராஷ மா

1000

1000

ேதர்ந்ெதடுத்து
ேசாழர் காலத்த ல்

காசு என தங்க நாணயம் ேபசப்பட்டால், பாண்டியர்
மற்றும் ப ற்காலத்த ல் பணம் என மாறுக றது.
சைப, நகரத்தாெரன்பைவ இல்லாமல் ேபாக றது.
ந லவைகய ல்
நத்தம்,

ெகால்ைல,

நந்தவனம்,

ெசய்,

நன்ெசய்,

த டல்,
புன்ெசய்,

மயக்கல், மைன,வ ைளந லம் ேபான்ற ெசாற்கள்
பயன்பாட்டில் இருந்துள்ளன.
எனில்

அகரம்,

ேதவதான

ஊர் ந லக்க ழைம

ேதவதானம்,

ப ரமேதயம்,

ப ரமேதயம்,

ெபருந்ேதவதானம்

என்பனவும் - தனிந ல ந லக்க ழைம எனில் காணி,
த ருநாமத்துக்காணி,
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ேதவதானம்,

மடப்புறம்

ேபான்றைவ

க ைடக்க ன்றன.
சமூகப்ப ரிவாக

இைடயர்,

உவச்சன்,

ைகக்ேகாளர், ெசட்டி, தச்சன், ப ராமணர், மன்றாடி,
வ யாபாரி, ெவள்ளாளர் ேபான்றைவயும், உறவ ன்
முைற குழுக்கள் என இைடச்சான்றார்,
சைபயார்,

நகரத்தார்,

ெபருங்குற

ஊரார்,

மஹாசைப,

மஹாசபா ேபான்றைவ வழக்க ல் இருந்துள்ளன.
நம்

முன்ேனார்களின்

வரலாற்ைற

கேராஷ மா ேபான்ற பலர் இங்கு துருவ ஆய்ந்து
கட்டைமத்துள்ளனர்.
குற ப்ப ல்

இந்த

ெதன்னிந்த ய வரலாற்று
ஆக்கமும்

நம்

வாழ்வ ன்

வரலாற்றுவழி அற ய துைணந ற்கும்.
17-5-2022
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58. திராவிடர் பூர்வீகம் குறித்து
ெதால்பழங்காலம்
( தமிழ்நாடு அரசு முதல்வர் டாக்டர் கைலஞர்
மு.

கருணாந த அைமத்த ஆய்வுக்குழு எழுத ய

புத்தகம் 1975)
த ராவ டர் ெவளிநாட்டிலிருந்து வந்தவர்களா
அல்லது
என

இங்ேகய ருந்த

இருேவறு

பழங்குடிகளா

கருத்துக்கள்

ெதால்பழங்காலம்

புத்தக

ந லவுவதாக
ஆய்வாளர்கள்

ெதரிவ த்துள்ளனர்.
த ேபத்த லிருந்து வந்ததாக The Tamils of 1800
years என்பத ல் வ த ரு கனகசைப ெதரிவ க்க றார்.
அவர்கள்

இங்க ருந்த

அவர்களுடன்

கலந்த
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கருதுக றார்.
அவர்கள் மாறர் என பாண்டிநாட்டில், த ைரயர்
என ேசாழநாட்டில்,

வானவர் என ேசரநாட்டில்,

ேகாசர் என ெகாங்குநாட்ைட வசமாக்க யவர்கள்
என்பது கனகசைப அவர்களின் முடிவாகும்.
எலியட் ஸ்மித் என்பார் க மு 1800ைய அடுத்து
எக ப்த லிருந்து வந்து முற்பட்ட பழங்குடிகளுடன்
கலந்தவர்

த ராவ டர்

கார்னீலியஸ்

என்க றார்.

என்பாரும்

எக ப்த ன்

ேஜ

டி

துனீச யா

பகுத ய லிருந்து புைடெபயர்ந்தவர்கள் த ராவ டர்
என்க றார். நடுந லக்கடல் மக்கள் உலகம் எங்கும்
பரவ யதாக அவர் ெதரிவ க்க றார்.
ேமற்காச யாவ ல் ேதான்ற

அவர்கள்

வந்தவர்கள் என்க ற

கருத்து பலராலும் ேபாற்றப்பட்டுவருக றது.
ெகன்னடி என்பாரின் ஆய்வும் இந்த நடுக்கடல்
பகுத ய லிருந்து வந்தவர் என்பைத ஏற்க றது. எஃப்
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ேஜ ரிச்சர்ட்ஸ் இந்த நடுக்கடல் பகுத ய லிருந்து
என்பது சரிதான் என்க றார். இந்த ய நாகரீகத்த ல்
த ராவ டப் பண்பு எழுத ய ச ேலட்டர் என்பாரும்
நடுக்கடல்

பகுத

மக்களுடன்

தைலேயாட்டு

வடிவம், மய ர் அைமத ப்பண்பு, ந றம், கண் ந றம்,
உடலைமத கள் ஆக யவற்ற ல் த ராவ டர் ஒற்றுைம
உைடயவர்கள் என்க றார். ெமாழிய யல் வல்லுநர்
எஸ் ேக சாட்டர்ஜியும் இைத ஏற்க றார். நடுக்கடல்
மக்களின் க ைளய னர் தங்கள் பழங்குடி மரப ன்
பட்டப்ெபயர்

தர்மிலாய்-

த ர்மிலாய்-

த ரிம்மிலி-

த ரமிழ எனத் த ரிந்து ெதன்னாட்டின் ெமாழியான
தமிழ் ெபயராக க மு 1000த்த ன் இைடப்பகுத ய ல்
மாற்றமுற்ற ருக்கலாம் என்க றார் சாட்டர்ஜி.
1952ல்

வ யன்னாவ ல்

மானுடவ யல்-

மரப யல்

ெஹய்ெமண்டார்ப்பு
ேபச னார்.

வட
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-

ெதன்னிந்த யாவ ல்

காணப்பட்ட

ெபருங்கல்

இரும்புக்கருவ க்கால பண்பாடு ெவளிய லிருந்து
த ராவ டர்களால்
அவர்கள்

வட

வாய்ப்ப ல்ைல

புகுத்தப்பட்டிருக்கலாம்.
இந்த யாவ லிருந்து
என்க றார்.

இந்த

வந்த ருக்க
நடுக்கடல்

ப ரிவ னர் க மு முதலாய ரத்த ன் இைடப்பகுத ய ல்
வந்த ருக்கலாம்.

ஈரானிலிருந்து பலூச ஸ்தானம்

வழியாக ைமசூர் ந லத்ைத வந்தைடந்த ருக்கலாம்
என்க றார் ெஹய்ெமண்டார்ப் . இவரின் கருத்த ற்கு
பலரிடம் ஏற்பு இருக்க றது. எத ர்ப்பும் இருக்க றது.
லேகாவரி
நடுக்கடல்

எனும்

பகுத ய ல்

த ராவ டர்களின்
ைபயப்ைபய

ருேமனிய

ஆய்வாளர்

ெமசபேடாமியாவ லிருந்து

மூதாைதயர்
இந்த யா

ெவளிேயற

ெசன்ற ருக்கலாம்

என்க றார்.
த ராவ ட ெமாழியும், பண்பாடும் அர்மினாய்ட்
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உடற்கூற்று

அைமப்புைடய

மக்களின்

வாழ்ந லமான அனேதாலியா, அர்மீனியா, ஈரான்
ந லப்பகுத களுக்கு நம்ைம அைழத்துச் ெசல்வதாக
ேக ஏ நீலகண்ட சாஸ்த ரியார் கருதுக றார்.
ேமற்கூற ய
த ராவ டர்

கருத்துக்கைள

இங்க ருந்து

அந்நாடுகளுக்கு

ெசன்ற ருக்கக்கூடெதனக்
உளர்.

மறுத்து
ஏன்

ேகட்க ன்றவர்களும்

டாக்டர் ஹால் சுேமரியர் த ராவ ட இனம்

சார்ந்தவர்

என்க றார்.

மக்லீன்

ச ந்துெவளி

க ழக்கு

பாப ேலானியா

அேதேபால்
மக்களான

டாக்டர்

த ராவ டர்

ெசன்றனர்

என்க றார்.

சுேமரியர் ஆப்ரிக்கா- அய்ேராப்பாவ ற்கும் த ராவ ட
நாகரீகத்ைத எடுத்துச் ெசன்றனர் என்பது அவரது
கருத்து.
அேசாகர்

கல்ெவட்டுக்கள்

நூற்றாண்டில்
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ேபசுக றது.

எனேவ அதற்கு முன்னேர தமிழர்

நாகரீகம் வளர்ந்த ருக்கேவண்டும்.
மனு

த ராவ ட

குற ப்புகைள

ேபசுக ன்றன.

ஹாரப்பா

பகுத ய ல்

ெமாகஞ்சதாேராநாகரீக

மகாபாரதம்,

ந ைலய ல்

வாழ்ந்த

ஒரு

த ராவ டர்களாக இருக்கேவண்டும்.

பகுத ய னர்
ஆரியருக்கு

முன்ேப வடவ ந்த யாவ லும் ெதன்னிந்த யாவ லும்
த ராவ டர்கள் வாழ்ந்த ருக்க ேவண்டும் என டி ச
சர்க்கார் ெசால்க றார்.
டாக்டர்
வட

எமேனா

இந்த யாவ லும்

ெமாழிய யல்
நடு

ஆய்வ ல்

இந்த யாவ லும்

14

த ராவ ட ெமாழிகள் ெபருவழக்காக இருந்துள்ளன
என்க றார்.

எலியட்

ஸ்காட்

ஆப்ரிக்கா

ஆஸ்த ேரலியா வ ந்த யம் என பரந்த ந லப்பரப்ைப
ெலமூர்- ெலமூரியா என்க றார். மனித இனம் அங்கு
ேதான்ற ய ருக்கலாம். ஜான் எவான்ஸ் என்பாரும்
ெலமூரியாைவ ேபச ெதன்னிந்த யாதான் மனித
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இனத்த ன் மூலத் தாயகம் என்க றார்.
த ராவ டர்

தமிழகத்த ன்

ெதற்ேக

ந லப்பரப்ப ல் ேதான்ற யவர்.
காரணமாக

கடலில்

ெபரு ெவள்ளம்

மூழ்க ய

வடக்க ல் குடிேயற னர்.

இருந்த

காரணத்தால்

அப்பகுத

இன்றுள்ள

தமிழகத்த ன் ெதற்குப்பகுத யாகும்.
எல்லா

கருத்துக்கைளயும்

ேகாைவப்படுத்த

பார்த்தால் குமரிக்கண்டம்- ெலமூரியா த ராவ டர்
மூலத்தாயகமாகும்.
ெலமூரியாவ ல்
நாகரீகேம

கடல்வாய்ப்பட்ட அப்பகுத

இருந்தது.

ச ந்துெவளி

அங்கு

அரும்ப ய

நாகரீகமாக

மலர்ந்தது.

ெமாகஞ்சதாேரா த ராவ டரின் நாகரீகேம நடுந லக்
கடைல

அடுத்த

எக ப்த ய

நாகரீகம்

ேதான்றக்

காரணமாக இருந்த ருக்குெமன்று ேதான்றுக றது.
இச்ெசய்த கள் ேமற்கூற ய ஆய்வு புத்தகத்த ல்
பக் 96-118 ல் காணப்படுக ன்றன.
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தமிழகத்த ன்
ச க்கலானது;

இனமரபு

வரலாறு

குழப்பம் மிக்கது.

ஆராய்ச்ச களால்

பைழய

புத்தம் புத ய

கருத்துகள்

ெபாருத்தமற்றுப் ேபாய்வ டுக ன்றன.
மிகவும்

கருத்ேதாடும்

இனமரபு

எளித ல்
எனேவ

வ ழிப்புணர்ச்ச ேயாடும்

வரலாற்ைற

வைரயேவண்டிய

ெபாறுப்பு நம்ைமச் சார்க றது.
ஆராய்ச்ச

மிகவும்

த ட்டவட்டமானது

இனமரப யல்

அன்று.

அத ல்

ெசய்யப்ெபரும் முடிவுகள் ந ைலயற்றைவ; எளித ல்
மாறக்கூடியைவ..தக்க

அடிப்பைடச்

சான்றுகள்

இல்லாத ந ைலய ல் ெகாள்ளப்பட்ட முடிவுகள் பல
இத்துைறய ல் மிகுந்த ெசல்வாக்குப் ெபற்றுள்ளன.
அைவ காலப்ேபாக்க ல் மாற்றமுறலாம்.
‘ேரஸ்’

என்னும்

ெசால்லிற்குரிய

பல்ேவறு

ெபாருள்களுள் ” ெபாதுவான ஒரு மூதாைதயரின்
கால்வழிய ல் ேதான்ற ப் ெபாதுவான பண்புகைள
மரபுவழியாகப்
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என்னும் ெபாருேள ச றப்புைடயது.
ெசால்லிற்கு

ேநரான

ேரஸ் எனும்

தமிழ்ச்ெசால்லாக

என்னும் ெசால் ைகயாளப்படுக றது.
இனத்த ன்
இனத்த ல்

உண்ைமயான

ெபாறுத்து அைமவதாகும்.
மூலம்

வழிவழியாகக்

ெபாதுவான

மனித

அைமப்ைபப்

உய ரின மரபுரிைம

ெகாண்டுெசல்லக்கூடிய

எளித ல்

உடற்கூற்றுப்

ஆய னும்

ெபாருள்

உடலுறுப்புகளினுைடய

இனம்

கண்டற யத்தக்க

பண்புகைளயுைடய

மனிதர்களின்

ேசர்க்ைகைய இனம் என்று கூறுவேத அற வ யல்
ஆராய்ச்ச க்குப் ெபாருந்த வரக்கூடிய கருத்தாகும்”
குேராபர்
சமூகப்

ேபான்றவர்கள்

இனம்

பண்பாட்டுத்துைறக்

என்பைத
கருத்தாகக்

ெகாள்ளக்கூடாது- சமூக பண்பாட்டுத் துைறய னர்
அச்ெசால்ைல ைகயாளாமல் இருப்பது நல்லதுஅது உய ரியல் ஆராய்ச்ச க்கு உகந்த கருத்தாகும்
என்க றார்.
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உலக ன் பல்ேவறு பகுத களில் ந கழ்ந்தைதப்
ேபான்ேற

இந்த யாவ லும்

கடந்த

நூற்றாண்டுகளாக

இனங்கள்

கலந்துள்ளன.

எனேவ

இனத்ைதயும்

ஒன்றுபடுத்த க்

பல

ேபரளவ ல்
ெமாழிையயும்

காட்ட

இயலாது

என்ற கருத்தும் இருக்க றது. இனம் என்பது ெமாழி
என்னும் ெசால்லிற்குரிய ெபாருைள உணர்த்தும்
மாற்றுச்ெசால் ஆகாது. இனத்த ற்கும் ெமாழிக்கும்
ெநருங்க ய ெதாடர்பு உண்டாகலாம்.

இதனால்

ெமாழிேய இனப் பண்புகைள வ ளக்குவது என்பது
ெபாருந்தாது.
மனித இனம் முழுவதும் ஒன்ேற- ேஹாேமா
ேசப யன்ஸ்

என்ற

ஒேர

உய ரினத்த ன்

பாற்பட்டவர்கேள என்னும் கருத்ைத ஏற்காதவர்கள்
இல்ைல.
முடிவுெசய்யும்

பண்பாட்டின்
கூறாக

முன்ேனற்றத்ைத

இனம்

அைமயவ ல்ைல

என்பது உண்ைமயாகும்.
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த ராவ டர் ெபரும்பாலும் குள்ளமான வடிவ னர்;
கரிய ந றத்த னர்,

தைழந்த கூந்தலும் சுருண்ட

மய ரும் வாய்க்கப்ெபற்றவர்.
நீண்ட

தைலேயாட்ைட

உைடயவர்.

குழிந்த அகன்ற மூக்க னர்.
பண்ைடத்ெதாகுத ய ல்
த ராவ ட

இனத்தவர்

கரிய வ ழிய னர்.
அடிய ற்

இந்த ய மக்களின்

முதன்ைமயாய்

இருந்த

ப ற்காலத்த ல்

வந்து

குடிேயற ய ஆரியர், ச த்த யர், மங்ேகாலியர் ப ற
இனத்தவேராடு ைபயப்ைபயப் கலப்புற ேநர்ந்தைத
வரலாறு எடுத்துைரக்க ன்றது.
த ராவ டர்

எனும்

என்பது

ெசால்

கால்டுெவல்

வடெமாழிச்ெசால்
கருத்தாகும்.

இராகைவய்யங்கார் த ராவ டம் தமிழாகாது என
இக்கருத்த ைன மறுத்துள்ளார். த ரு இடம் என்பது
த ராவ டம் எனும் வடெமாழி த ரிபாக்கப்பட்டைத
பூரணலிங்கம்

ெசால்க றார்.

த்ரமிளம் என்க றது.
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த ராவ டம்
அரிது.

என்ற

ெசால்லாட்ச ையக்

காண்பது

ேதவாரத்த ல் ஆரியன் கண்டாய் தமிழன்

கண்டாய் என்றுள்ளது.
தமிழ் என்னும் ெசால்லுக்கு ேநரான ெசால்லாக
வடெமாழிய ல் த ராவ ட என்னும் ெசால் வழங்க
வருக றது.

அதுவும் ேநரடி த ரிபன்று.

கலிங்க

மன்னன் க மு 169ல் ப ராக ருத ெமாழி கல்ெவட்டில்
அயலார்

பைடெயடுப்ைப

தமிழக

மன்னர்கள்

எத ர்க்க அைமத்த கூட்டணி த ரமிள ேதச சங்காதம்
என்பதாக இருக்க றது.
ெசப்ேபடுகளில்

8 ஆம் நூற்றாண்டு

த ரமிளர்

தமிளர்

என்னும்

ெசால்லாட்ச வழக்குகள். க ப 7 ஆம் நூற்றாண்டின்
குமரிலபட்டர்

ஆந்த ர

த ரவ ட

பாஷா

எனப்

பயன்படுத்த யத ல் த ராவ ட தமிைழக் குற க்க றது.
சாணக்க யர்

அர்த்த

சாத்த ரத்த ல்

பாண்டியர் எனிம் ெசால் வருக றது.
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இடம்ெபறவ ல்ைல. மனுதர்மத்த ல் சாத ய லிருந்து
ெவளிேயற்றப்பட்ட
பஹ்லவர்,

பட்டியலில்

பாரதர்

யவனர்,

என்பதுடன்

குற க்கப்பட்டுள்ளனர்.

சீனர்,

த ராவ டரும்

த ராவ டர்

என்பது

இைடச்ெசருகல் என்பது புலனாகலாம்.
வராகமிக ரர் ப ரகத் சம்மிைத ெதன்ேமற்கு
இந்த யப்பகுத ைய த ரமிடம் என்க றது.
ேமற்காட்டப்ேபற்ற
த ராவ டம்

என்ர

சான்றுகள்

வழக்கு

யாவும்

காலத்தால்

மிகப்

ப ற்பட்டது என்பைதக் காட்டுவதுடன் த ராவ டம்
என்ற வடெமாழிச்ெசால் த ரிந்ேத தமிழ் ெசால்
ேதான்ற யது எனக் கூறும் கால்டுெவல் கருத்த ன்
ெபாருத்தமின்ைமையப் புலப்படுத்துக ன்றன.
தமிழ்

என்பேத

த ராவ டம்

எனத்

த ரிந்தது

எனக்கூறலாம்.
ேமற்கூற ய
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புத்தகத்த ல் பக் 51- 69களில் காணப்படுக ன்றன.
இப்புத்தகம்
கைலஞர்

420

பக்கங்கைளக்ெகாண்டது.

கருணாந த

அரசாங்கேம

முயற்ச

எடுத்து இவ்வாய்ைவக் ெகாணர்ந்த வைகய ல்
த ராவ ட
குற த்த

ெகாள்ைகயாளர்கள்
உைரயாடல்களுக்கு

இந்த

பூர்வீகம்
ஆய்ைவ

துைணயாக்க க்ெகாள்ளலாம்.
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59. ெசாற்களின் சரிதம்
ெசாற்களின்

சரிதம்

புத்தகம்தான்.

பல

ைவயாபுரிப்ப ள்ைள
அவரின்

அளவ ல்
நூல்கைள

அவர்கள்

மைறைவயடுத்து

ெவளியான நூல்.

சறய
தந்த ட்ட

எழுத ய
டிசம்பர்

நூல்.
1956ல்

அவரின் ச ல கட்டுைரகைள

ெதாகுத்து தந்துள்ளனர்.
முதல் கட்டுைர ‘கழகம்’ எனும் ெசால் குற த்த
ஆய்வு.

த ருக்குறள், ச ந்தாமணி, கலித்ெதாைக

என பல நூல்களில் இச்ெசால் இடம் ெபற்றுள்ளது.
ஆரம்பத்த ல்

‘சூதாடுமிடும்’

ெபாருளாக இருந்துள்ளது.
ெபாருள்

தரும்

என்பது

இதற்கு

காலகத ய ல் ேவறு

ெசால்லானது

என

ைவயாபுரி

அவர்கள் குற ப்ப டுக றார்.
த ருவாய்ெமாழிய ல்
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ெபாருளில் இடம்ெபற்றைத அவர் ெசால்க றார்.
இராமயணத்த ல்

இதன்

பய லுமிட’ெமன

ெபாருள்

வருவதாக

’கல்வ

ைவயாபுரி

வைகப்படுத்துக றார். ெசாற்ெபாருள் வரலாற்ற ல்
இழிவு

ெபாருண்ைம

ெபாருண்ைமய ல்

(

degradation)

(elevation)

உயர்வுப்

வருதல்

பற்ற

ைவயாபுரி வ ளக்குவார்.
Nice

என்ற

அற யாைம-

ஆங்க லச்

மடைம

ெசால்

என்ற

ஆத ய ல்

ெபாருளில்தான்

வழங்கப்பட்டது. இப்ெபாழுது அது ேநர்த்த - சீர்ைம
என ெபாருள் தருக றது. இப்படி ‘கழகம்’ என்பதும்
உயர்வுப் ெபாருண்ைம ெநற க்கு உள்ளான ெசால்
என்பார் ைவயாபுரி.
‘களம்’

என்ற

இடத்த ற்கான

ெசால்

ெபாருளில்

ெநற்கத ரடிக்கும்
இன்று

ெபாதுவாக

வழங்குக ேறாம். இது பழைமயான ெபாருள்தான்.
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புறநானூற்ற ல் வ ைத வ ைதக்கும் இடம் களமாக
இருந்துள்ளது.
நூற்களில்

ேபார்க்களம் என்பதும் பண்ைடய

உள்ளது.

என்பத லிருந்து

ஏர்க்களம்-

ேபார்க்களம்

ெநற்களம்

வந்த ருக்கலாம்

என ைவயாபுரி ப ள்ைள கருதுவார். அத லிருந்து
‘களமர்- களவன்’ என்ற ெசாற்கள் வருவைதயும்
அவர் ெசால்வார்.
பூசாரிக்கு ேவலன் என்பது முற்காலத்து ெபயர்.
பூசாரி ஆடி ேநாய் தணியும் முைறைய ‘ெவற யாட்டு’
என்றனர்.

அதன் ந கழ் இடம் ‘ெவற யயர் களம்’

எனப்பட்டதாம்.
ைவயாபுரியாருக்கு
வடெமாழிய னின்று
கருத்து இருக்க றது.
தமிழ்-

வடெமாழி,

ெதாடர்புவைர
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‘களம்’

ெபறப்பட்ட

என்பதும்

ஒன்ேற

என்ற

இப்படி ஆரம்ப த்து அவர்
தமிழர்-ஆரியர்

ேகள்வ கைள
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ெசல்வார். வ ைட எளிதானதல்ல என்பைத ஏற்ேற
வ னாக்கைள அவர் முன்ைவத்துள்ளார்.
அடுத்து அவர் ‘ெபாழுது’ என்ற ெசால்ைல
எடுத்து

வ வரிப்பார்.ேபாழ்து

என

அழுத்தம்

ெபற்றைத, கன்னடத்த ல் ெபாழ்து என, ெதலுங்க ல்
ெபார்து என ேபசப்படுவைதச் ெசால்வார்.
த ருக்குறள்,
ேபான்றவற்ைற
எனத்

நான்மணிக்கடிைக,
காட்டி

தமிழில்,

வ வரிப்பார்.

‘ேபாழ்’

ெசால்லப்படுவைதயும்

என

நாலடியார்
‘ேபாது’

மைலயாளத்த ல்

அவர்

காட்டுவார்.

அப்ேபாது, இப்ேபாது, எப்ேபாழ்து என்பன அப்ேபா,
இப்ேபா, எப்ேபா என ேபசப்படுவைதயும் அவர்
எடுத்துக்காட்டுவார்.
‘ேதாடு’ என்க ற ெசால் குற த்து ைவயாபுரி
ேதடிச் ெசல்க றார்.
ஆபரணம்

என்ற
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த வாகர் ந கண்டு ெதாகுத , பைனய தழ், பூ இதழ்
என்க ற ெபாருளில் ‘ேதாடு’ என்பைத பார்த்தது.
சீவக

ச ந்தாமணி,

குமரகுருபரர்

‘ேதாடு’

ஆபரணமாக

கம்பராமாயணம்,

என்பைத

ெபண்களின்

காட்டியுள்ளைத

ைவயாபுரி

ெசால்க றார்.

இதற்ெகல்லாம்

முன்ேப

நாவுக்கரசர், ஞான சம்பந்தர், சுந்தரர், ஆண்டாள்
எடுத்தாண்டுள்ளனர்.
இப்படி ேதடிச் ெசன்ற ைவயாபுரி ப ள்ைள
அவர்கள்

7

ஆம்

காேதாைல-

நூற்றாண்டிற்கு

காதணி

என்ற

முன்னர்
ெபாருளில்

வழங்கப்படவ ல்ைல என்ற முடிவ ற்கு வருக றார்.
முன்னர்
குற த்து

அது

பனம்பூ-

ந ன்றதாம்.

பைனேயாைலைய

பைனேயாைல

மாட்டிய ருந்தவர்கைள

‘ெபண்ைண’

குற த்துள்ளதாக

ெசால்க றார்.
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இலக்க யங்களிேல ‘ேதாடு’ காணப்படுவத ல்ைலகுைழ

ேபசப்படுவதாகவும்

ைவயாபுரியார்

ெசால்க றார்.
சங்க

காலத்த ற்கும்

இைடப்பட்ட

4-5ஆம்

ேதாடணியும்

ேதவார

நூற்றாண்டளவ ல்

வழக்கம்

ெபாற்ேறாடு

அணியும்

நூற்றாண்டிற்கு

காலத்த ற்கும்
காத ல்

ஏற்பட்டிருக்கலாம்.

பழக்கம்

முற்பட்டிருக்க

கப

6

ஆம்

வாய்ப்ப ல்ைல

என ைவயாபுரி கண்டைடக றார்.
ேதாடு

என்பைதயும்

ெசால்லுடன் ஒப்ப டுவார்.

அவர்

வடெமாழி

தாடங்கம் என்பதற்கு

பைனேயாைல அணி எனப் ெபாருள்.
‘தாட’

என்பதற்கும்

ெதாடர்புண்டா
காேதாைல
அல்லது

என

‘ேதாடு’
அவரது

பழக்கம்
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என்பதற்கும்

ஆராய்ச்ச

முதலில்

வடநாட்டிலா

அப்ேபாது

என்ற

நீளும்.

ெதன்னாட்டிேல
ேகள்வ யுடன்
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அவர் வ ைடைய ேதடேவண்டும் எனச் ெசால்லி
ந றுத்துவார்.
’ வ ருந்து’ எனும் ெசால்ைல எடுத்து ஆய்வு
ெசய்வார்

ைவயாபுரி.

ெதால்காப்ப யம்

வ ருந்து

என்பைத

ேபச யுள்ளத லிருந்து

பழங்கணக்க ல் வருவது என்பார்.

அது

வருக ன்ற

வ ருந்தாளிகைள உபசரித்தல் என்ற ெபாருளில்
பண்ைடய இலக்க யங்கள் ேபச யுள்ளன.
ஆனால்

புறநானுற்றுக்கு

கருதப்படும்

த வாகர்

ப ந்த யதாகக்

சூத்த ரம்

புதுைம எனப் ெபாருள் ெகாண்டுள்ளது.
ஆகுெபயராக

இதற்கு
அது

புத தாய் வந்தார் ேமல் ந ன்றது

எனவும் பரிேமலழகர் உைர ெசல்வதாக ைவயாபுரி
வ ளக்குவார்.

வ ருந்ேதாம்புதல் ேவள்வ யாகேவ

பல இலக்க யங்களில் ேபசப்படுவதாகவும் அவர்
ெசால்வார்.
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உத்தமர்களாக ய
வ ருந்து

ெபரிேயார்கைள

உபசரித்தல்

என்பது

முக்க யமாக

பார்க்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்ெகன

அரண்மைனகளில் ‘வ ருந்துக்ேகாய ல்’ என தனி
இடம் கூட இருந்ததாம்.
வடெமாழிய லும் அத த - ஆத த்த யம் ச றப்பாக
ேபசப்படுக றெதன்பார்

ைவயாபுரி.

‘உண்டி

ெகாடுத்ேதார் உய ர் ெகாடுத்ேதார்’ எனத் தமிழ்
ேபச னால் ‘அன்னம் ப ராணக’ என ெபளதாயணம்
ேபசுவதாக ைவயாபுரி ஒப்ப டுவார்.
பஞ்சம்

என்ற

ெசால்ைல

ஆய்வு

ெசய்த

ைவயாபுரியார் அச்ெசால் 7 ஆம் நூற்றாண்டின்
ெதாடக்கத்த ல்
ெசால்க றார்.

நூல்களில்

ஏறத்துவங்க யதாக

மைலயாளத்த லும்

இச்ெசால்

தமிழிலிருந்து ேபாய ருக்கலாம்.
கன்னடத்த ல்
www.Kaniyam.com

மலடி
1107

எனப்

ெபாருள்தர
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பஞ்ெஜ

என்பைதச்ெசால்க றார்கள்.

தமிழில்

கூட பூமி வறங்கூர்ந்தைத ந லம் மலடானது என
மலட்டு தன்ைமைய பஞ்சம் எனும் ெபாருளில்
வழங்க யதாக ெசால்க றார்.
ைவயாபுரி ேவறு பல ெசாற்கள் குற த்தும்
இத ல் ேபச யுள்ளார்.

என் பார்ைவக்கு எளிதாக

உணர்ந்தைவ குற த்ேத இங்ேக ெசால்லியுள்ேளன்.
ஆர்வம் உள்ேளார் அவர் நூைல படிக்கலாம்.
22-8-2022
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60. அறமும் அரசியலும்
கட்ச

அரச யல்

என்பது

குற த்து

பலர்

ேபச யுள்ளனர். அப்படி ஒரு எழுத்ைத தமிழற ஞர்
டாக்டர்.மு.வரதராசன்

அவர்களும்

தந்துள்ளார்.

அவர் எழுத ய அறமும் அரச யலும் புத்தகத்த ல்
நான்காம் அத்த யாயமாக கட்ச அரச யல் என்பது
வ வாத க்கப்பட்டுள்ளது.

அதன் சாரம் இங்கு

தரப்படுக றது.
எந்த

தனிப்பட்ட

கட்ச

நைடமுைறகுற த்ேதா
வ வாத க்கவ ல்ைல.
குற த்த

அத ல்

அறம்

தனிவாழ்க்ைகய ல்
“அறமாவது,

அவர்
வாழப்

த ணற த்

நடப்பதாவது,
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மு.

அதன்
வா

ெபாதுவாக கட்ச என்பது

வ வாதத்ைத

அரச யலில்

குற த்ேதா
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ைவக்க றார்.
பாடுபடாமல்
த ண்டாடிவ ட்டு,

எல்லாம்

ஏட்டுச்
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சுைரக்காய்” என்று ஏங்குவதால் பயன் என்ன?
என முன்னுைரய ல் மு.வா வ னவுக றார்..
இனி

மு

அதைன

.வ

கட்ச க்கு

கூட்டுப்பண்ைண

வ ளக்கம்
எனச்

தருவார்.

ெசால்வார்.

அத ல் நன்ைம தீைம கலந்ேத இருக்கும் எனவும்
வ ளக்குவார்.
”

கட்ச

என்பது

என்ன?

என்பதன் கூட்டுப்பண்ைண;

ெசல்வாக்கு

தனித்தனிேய தம்

ெசல்வாக்ைகப்

பயன்படுத்துவத ல்

ேதால்வ யும்

கண்டேபாது,

இைடயூறும்
ெசல்வாக்குக்

குன்றாமல் காக்கும் வைகய ல் அைமத்த கூட்டுப்
பண்ைண.
ஒரு

கட்ச ய ல்

நல்லவர்களும்

ேசர்வார்கள்;

ெகட்டவர்களும் ேசர்வார்கள். நல்லவர்கள் ேசர்ந்து
ஆக்க ேவைல ெசய்வார்கள் ெகட்டவர்கள் ேசர்ந்து
அழிவு ேவைல ெசய்வார்கள்.
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நன்ைம

தீைம

கலந்த ருப்பது

இைதத்

தடுக்க

ெசய்யும்

ேவைலயும்

இதனால்தான்.

முடியாது.

ெசய்யப்படுக ன்றது.

ெகட்டவர்கள்

கட்ச ய ன்

ெபயராேலேய

அதனால் அந்தப் பகுத ைய

ஒழிக்க ேவண்டும் என்று ச லர் முயற்ச ெசய்யத்
ெதாடங்குக ன்றார்கள்.”
கட்ச க்குள்
அத கரித்து,

ெகட்டவர்களின்
கட்ச ைய

ஆதாயத்த ற்கு

ெசல்வாக்கு

ெசல்வந்தர்

பயன்படுத்த

தங்கள்

துவங்கும்

ேபாது

அது ேமலும் ேகடு ெபறுவைதமு.வ ெசால்வார்.
ெகட்டவர்களின்
முடியாததாக

ெசல்வாக்கு

இருக்கும்ேபாது,

அைசக்க
ேவறு

வழி

இல்ைல என்று இவர்கள் ெவளிேயற எத ர்கட்ச
அைமக்க ன்றார்கள்.
நடுந ைலைமய ல்
மாட்டார்கள்

எத ர்கட்ச
ந ன்றால்

என்பைத
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கட்ச ையப் பழிப்பதும் தம் கட்ச ையப் புகழ்வதுேம
கடைமயாகக் ெகாள்க ன்றார்கள்.
”

ெபாதுமக்கள்

ப த்தலாட்டத்த ற்கும்

எளித ல்

கூடியவர்கள்

என்பைத

காலத்த ற்கு

ேவண்டிய

தவற

கட்ச யாரும்
முதல்கடைம

ஆளாகக்

உணர்ந்து

ேதர்தல்

முைறய ல்

மனச்சான்ைறயும்

ேவைலையச்

ெபாய்க்கும்

ெகான்று

எத ர்ப்பு

ெசய்க ன்றார்கள்.
இவர்கைள
என்று

எத ர்த்து

கட்ச ப்

ெநற
மற்ற

அடக்குவேத

ேபார்க்களத்த ல்

இறங்குக ன்றார்கள். அழிவு ேவைல ெசய்வத லும்,
அறத்ைத மறந்து ெசல்வாக்ைகத் ேதடுவத லும்
ேபாட்டிய டுக ன்றார்கள்.
ேவைலக்குத்

இந்தப்

துைணயாகச்

ேபாட்டி

ெசல்வைர

நாடுக ன்றார்கள். ‘இதுவும் நல்லேத , கட்ச ச் சார்பு
இருந்தால் நாமும் கவைல இல்லாமல் இருக்கலாம்’
என்று

ெசல்வந்தர்களும்
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நாளைடவ ல்

கட்ச ையத்

தம்

ைகய ன்

கீழ்க்

ெகாண்டு வருக ன்றார்கள்.”
இவ்வாறு

பணமும்

க ரிமினல்

தன்ைமயும்

புகுந்து சமூக சீர்ேகடுகள் மலிவதற்கு கட்ச களும்
காரணமாக ன்றனவா

என

மு.வ

வ வாதத்ைத

படிப்ேபார் ேகட்க ேநரலாம்.
அரச யல்

அறம்

ெகாண்டவர்களும்

என

கட்ச ப்

நல்ெலண்ணம்

பற்று

என

வந்தால்

அைத நாட்ைடவ ட ேமலானதாக கருதத் துவங்கும்
ஆபத்ைத மு.வ வர்ணிப்பார்.
“அரச யைல
கட்ச கைள

அைமக்கப்

அைமக்கத்

புகுந்தவர்கள்

ெதாடங்குக ன்றார்கள்

..நாேட ெபரியது என்று நல்ெலண்ணம் ெகாண்டு
ேதர்தலுக்கு
என்று

வந்தவர்கள்

கங்கணம்

அறத்ைதயும்
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ெபரியது

கட்டுக ன்றார்கள்.

நாட்டில்

அைமத ையயும்
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வ ைழந்து

ெதாடங்க யவர்களும்

நாளைடவ ல்

கட்ச ைய ந ைலந றுத்த முைனக ன்றார்கள்..”
கட்ச
அப்படி

அைமப்பேத

அத காரம்

அத காரத்த ற்கு

ெபறத்தான்.

வந்தால்தான்

தங்கள்

கட்ச க் ெகாள்ைககைள அமுல்படுத்த முடியும் என
கருதுவைத பார்க்க ேறாம்.
ஆட்ச க்கு

வர

முைறதான்.
ெசலுத்த

வழியாக

இன்று இந்த யாவ ல்
இருப்பது

ேதர்தல்

அப்படி மக்களிடம் ெசல்வாக்ைக

முடியாமல்

ேதாற்பவர்கள்

ெசய்யும்

ெசயைல மு.வ ெசால்வார்.
”ேதர்தலில்

ேதாற்ற

எத ர்

கட்ச யார்

ெபாதுமக்களின் உணர்ச்ச ையத் தூண்டிவ ட்டுத்
தம் கட்ச ைய வலுப்படுத்துக ன்றார்கள்.

யாைன

பூைன ஆகலாம் என்றும், பூைன யாைன ஆகலாம்
என்றும் ெபாது மக்கள் காத்த ருக்க ன்றார்கள்.
லட்சக்கணக்கான
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ெதரியாத ஒருவைரத் ேதர்ந்ெதடுக்கும் ேதர்தல்
இருந்தால்தான்

கட்ச வாழும்.

இதனாேலேய

அரச யல் தைலவர்கள் இந்தக் கட்ச த் ேதர்தைல
மாற்ற இடம் தராமல் ேபாற்ற வருக ன்றார்கள்.”
கட்ச ய ல்
ெதாடர்ந்த
நாட்டின்
என

உட்ஜனநாயகம்
ேபசுெபாருளாகேவ

ஜனநாயகம்
ந ைனக்க ன்ற

ஜனநாயக
அல்லது

வ ரிவு
கட்ச கள்

வ ரிைவ
சர்வ

இருக்க றது.
படேவண்டும்
கட்ச க்குள்

அமுலாக்குக றார்களா
அத காரப்

பலப்படுத்துக றார்களா

என்பது

என்பைத

ேபாக்ைக
ஒவ்ேவாரு

கட்ச யும் உள்ளார்ந்த வ வாதம் மூலம் கண்ணாடி
பார்த்துக்ெகாள்ளேவண்டும். கட்ச க்குள் தனிநபர்
உரிைம என ஏதும் ெதாழிற்படுக றதா – அது எந்த
அளவ ல்

என்பதும்

வ வாத க்கப்படேவண்டிய

ேகள்வ களாக இருக்க ன்றன.
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இைத
கட்ச கள்

ெமலிதாக

மு.வ

பூசல்கைள

கருதுவார்.

ெசல்வார்.

ெபருக்குவதாக

ஆக்கபூர்வ

கவனமின்ற ,

ேபச ச்

ேதர்தல்

மு.வ

ெசயல்பாடுகளில்

அத கார

அரச யைல

கட்ச கள் ெபருக்குவதாக மு.வ குற்றப் பத்த ரிைக
வாச ப்பைத அவரின் கீழ்கண்ட வரிகள் நமக்குக்
காட்டும்.
“இன்று

கட்ச ய ன்

உரிைமையப்
ைககாட்டி

ெபயரால்

பற த்துப்

ெபரும்பாேலாைரக்

மரங்களாக்க ,

மனச்சான்ைறக்

தனிமனிதர்

அவர்களுைடய

ெகால்வதால்

வல்லவர்கள்

ேமல்ந ைல ெபறலாம். ஆனால் மக்களின் ெபாது
வாழ்க்ைக குைலக ன்றது. நாடுகள் வாழவ ல்ைல;
கட்ச கேள வாழ முடிக ன்றது.”
பைகய லும்

குழப்பத்த லும்

ேதான்ற

வளர்ந்த ேதர்தல் எவ்வாறு முடிக ன்றது?
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கட்ச ய ன்

ெவற்ற யாக

கட்ச ய ன்

ெசல்வாக்காகக்

ெபாதுமக்களின்
நடக்க

மலர்க ன்றது.

ஆட்ச யாகக்

காய்க்க ன்றது.

வ ருப்பத்த ற்கு

ேவண்டி

ஏற்படும்ேபாது

கனிக ன்றது.

ப றகு
மாறாக

அடக்குமுைற

அதன்

பயனாக

எத ர்ப்பு உணர்ச்ச வலுத்தேபாது, எத ர் கட்ச ய ன்
வாழ்வுக்கு வ த்தாக ன்றது.

பைகயும் குழப்பமும்

ெதாடக்கத்ைத வ டப் பன்மடங்கு மிகுத யாக ன்றன.
இந்த

மன்றத்ைத

அைமக்கும்படி

வாக்குரிைம

ெகாடுத்தேத தவறு என்று பலருைடய மனமும்
எண்ண

இடம்

மாற்ற யைமக்க

ஏற்படுக ன்றது.

வ ைரவ ல்

ேவண்டும்,

அைமச்சர்

குழு அைமக்க ேவண்டும்.

ேவறு

மறு ேதர்தல் நடத்த

ேவண்டும், என்ெறல்லாம் பலவைக எண்ணங்கள்
எழுக ன்றன.
..கட்ச

அைமப்ப ல்

ெதாண்டாற்றும்ேபாது
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காலங்களில் நன்ைம வ ைளவது உண்டு. நாட்டின்
ெபாதுப்

பைகவராக

உள்ள

ெவளிநாட்டாைர

முற யடிப்பதற்கு இந்தக் கட்ச அைமப்பு உறுத யும்
ஊக்கமும் தருவது உண்டு.

ஆனால் அந்தக்

கடைம முடிந்த ப றகு நன்ைமேய தரும் என்று
ெசால்வதற்கு இல்ைல.
தருவது

ேபாய்,

தருவது உண்டு.

நல்லவர்களுக்ேக இடம்

தீயவர்களுக்குச்

ெசல்வாக்குத்

எப்படியும் கட்ச அைமப்ப னால்

வ ைளயும் நன்ைம குைறேவ..
ஒரு

கட்ச ய ன்

வலுவைடக ன்றது;

அைமப்பு
ப றகு

அைமப்புக்கு

இடம்

உயர,

தன்ைன

உயர,

உயர்த்த வ டுக ன்றது.

முதலில்

தான்

மற்ெறாரு

கட்ச

தருக ன்றது;

தான்

அற யாமல்

அைதயும்

அறம் மைறவதுேபால்

இருந்து, இரண்டு கட்ச யும் தாக்குண்டு அழியச்
ெசய்க ன்றது.
பைகயுணர்ச்ச
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என்பைத உலகத்த ல் உள்ள எல்லா நாடுகளிலும்
காணலாம்.
மக்களிடம்

மந்ைதயுணர்ச்ச ைய

வளர்த்துப்

ேபாருக்குப் பலிய டும் கட்ச த் ேதர்தல் ஒழிந்து
மனச்சான்ைற

வளர்த்து

ஆக்க

ேவைலைய

வளர்க்கும் தகுத த் ேதர்தல் உலகெமல்லாம் ஓங்க
ேவண்டும்.
ேபாக்க

இவ்வாறு

மனச்சான்ைற

மந்ைதயுணர்ச்ச ையப்
வாழ

ைவத்தால்தான்

உரிைமப் பஞ்சம் தீரும். அறம் ஓங்கும். அரச யலும்
த ருந்தும்.”
தனிநபேரா, கட்ச இயக்கங்களில் கூட்டாகேவா
மனிதர்கள் மனச்சான்றுடன் ெசயல்படேவண்டும்
என்ற

வ ைழைவ

காண்க ேறாம்.

மு.வ

முன்ைவப்பைதக்

அறம் சார்ந்த அரச யலுக்கான

பாைத இன்னும் சீராகாமல் இருப்பைதேய நம்
அனுபவங்கள் உணர்த்துக ன்றன.
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61. இலக்கியம் காட்டும் நல்
அைமச்சு
அைமச்சர்
என்ேற

என்றால்

இலக்க யங்கள்

துைணவனாக

மத யூகம்
ேபச ன.

ஆட்ச யாளர்க்கு

ந ைறந்தவர்
ஆட்ச க்கு

நல்லாசானாக

இருக்கேவண்டிய ெபாறுப்பது. தன்னலம் ேபணாத
சுயம் உணர்ந்த ெபாறுப்பது.

நாவன்ைமயும்,

வ ைனத்தூய்ைமயும் அவரிடம் எத ர்பார்க்கப்படும்.
பழெமாழி

நானூறு

அவர்கைள

‘தாெயாப்ப’

அரசாட்ச

அங்கங்கள்

என்றது.
வள்ளுவர்

ேபச ய

பைட,குடி, கூழ், அைமச்சு, நட்பு, அரண் என்க ற
ஆறு. அவ்வாறு ெபற்ற அரசாட்ச ச ங்கந கர் ஆட்ச
என வள்ளுவம் ேபசுக றது.
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அைமச்சு குற த்து ேபசுக ன்றன.
அைமச்சர்,
தூதுவர்,

புேராக தர்,

சாரணர்

பைடத்தைலவர்,

அய்ம்ெபருங்குழுவ னராக

அற யப்படுக ன்றனர்.

மன்னர் ெவறுத்தாலும்

நன்ெனற தருபவர் அைமச்சர் என கந்தபுராணம்
கச்ச யப்பர்
மன்னன்
ேபால்

ெசான்னதாக

அற யமுடிக றது.

ெவகுண்டாலும்

யாைனப்பாகன்

அங்குசத்தால்

ெவருட்டி

ேநர்

ெசய்தல்

அைமச்சர் அழகு என குமரகுருபரர் ெசான்னைதக்
ேகட்கமுடிக றது.
நுண்ணிய

அற வுத்த றத்துடன்

ெசய்யேவண்டியைவகைள
ெசய்த டைவத்து,

மந்த ரிக்கு

வள்ளுவம்

ேவண்டியவர்கள்
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தவ ர்க்கேவண்டியைவகைள

தவ ர்க்கைவத்தல்
என

ெசய்த ட

அழகு

ெசால்லித்தருக றது.

ப ரிந்து
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ேதாழைமேபணி
பைக

உடன்

என

ைவத்துக்ெகாள்வதும்,

அற யப்படுேவாரிடமிருந்து

ெபறேவண்டியவர்கைள

ப ரித்து

தன்னுடன்

ேசர்த்துக்ெகாள்ள காரியமாற்றுவதும் அைமச்ச ன்
குணமாக ெசால்லப்படுக றது.
அவசரமின்ற
கால

ந தானமாக

எல்ைலகைள

நூலற வுடன்,

அேத

உணர்ந்து

அனுபவச்

வாய்க்கப்ெபற்றவராக

சாறு

ேநரத்த ல்

ெசயல்படுதல்,
ஏற ய

இருத்தல்

ஞானம்

அைமச்சர்

இயல்பாக ேபசப்படுக றது. நாவன்ைம, பயத்தக்க
ெசால்தல், நயம்பட உைரக்கும் மாண்பு, சுருங்க
ெசால்லி வ ளங்க ைவக்கும் ஆற்றல், எப்ேபாதும்
ந ைலத்தடுமாறாது

இனிதாதல்

ஆக யன

ெபருங்குணங்களாக எத ர்பார்க்கப்பட்டது.
’

ேகட்டார்ப்

ப ணிக்கும்

தைகயவாய்க்

ேகளாரும் ேவட்ப ெமாழிவதாம் ெசால்’ எனக் குறள்
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ெசால்லிக்ெகாடுக்க றது. ேபசுவதுடன் ெசயலிலும்
தூய்ைம

அைமச்சருக்கு

இருக்கேவண்டிய

முக்க ய குணமாக வள்ளுவம் எத ர்பார்க்க றது.
வ ைனத்தூய்ைம என்பைத எடுத்துக்காட்டுக றது.
அரசாங்கம் என்பது அந யாய முைறய ல் ெசல்வம்
குவ க்கேவண்டியத ல்ைல.

சுடுமண்ணில்லாமல்

பச்ைசமண் பாத்த ரத்த ல் நீர் ஊற்றும் ெசயல்தான்
அரசாங்கத்த ன்

தீயவழி

எடுத்துைரக்க றது
குறுக ய

குறள்.

உடனடித்

என்க ற

ெபாருட்

த ட்டம்,

என

மனத்த ட்பத்துடன்
நீண்டகாலத்த ட்டம்

பாகுபாட்டுடன்

அைமச்சர்க்கு அழகு.

ேசர்ப்பு

ெசயல்படுதல்

இடமும் காலமும் அற ந்து

எண்ணியுைரக்கும் அழகு பற்ற யும் ேபசுக றது.
இரகச யம்

காக்கேவண்டும்,

ஒளிவுமைறயற்று
அைவயற ந்தும்
ெசால்லேவண்டும்.
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இனிதாகவும் ெசால்லேவண்டும் என அைமச்சர்
எத ர்பார்க்கப்படுக றார்.
தசரதன்

அைமச்சரைவய ன்

ஆய ரக்கணக்கானவரில்

சுமந்த ரன்

குற த்து கம்பர் ேபசுக றார்.
உைரத்தல்,

மத ப்பவர்கள்,

ெகாண்டாடுபவர்கள்,
உற்ற

வ தந்து

என

அவைர

அைமச்சர்

ெசால்லப்படுக ன்றன.

ெவகுண்டேபாதும்
நீத

அறவ ைனகைளக்

வ டாது

ெவம்ைமையத்

ந ன்று

புகழுகு

நாட்ேடார்க்கும்

ெசயல்ேநாக்க

ெசல்பவர்கள்

அற ந்தவர்கள்,

அரசனின்

ெசயல்மட்டுமன்ற

பயக்கும்

வரும் ெபாருள்

நூல்கைள

மானத்ைத

என்பார்

உைரக்கும்

நலம்

அைழத்து
பண்புகள்
தைலமகன்
தாங்க
வீரர்

என

இலக்கணம் வகுக்க றார் கம்பர். அந்த அைமச்சர்
ெபருமான்கள்

ெசங்ேகாண்ைம

தவறாது

முக்காலம் உணர்ந்த வைகய ல் மூதற ஞர்களாக
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ந ன்று வழிகாட்டுவர் என்க றார் கம்பர். அைமச்சன்
மருத்துவைனப்ேபாலவும் ெசயல்படுபவர் என்க ற
ச றப்பும் ேபசப்படுக றது.
த ருவாரூைர
ேசாழனின்

ஆண்ட

ைமந்தன்

மன்னன்

மனுநீத

வீத வ டங்கன்

ேதரில்

கன்று ஒன்று ச க்க

உய ர் இழந்தது.

தாய்ப்

பசு நீத ேகாரியது.

நடந்தைத அரசன் வ னவ

அைமச்சன்

பக்குவமாக

பத ல்

தருக றார்.

பயமற யா கன்று எவரும் அற யாமல் ஓடிவந்து
ேதர்ச்சக்கரத்த ல் ச க்க மாய்ந்தது. தாய்ப்பசு துயர்
உற்று ஆராய்ச்ச மணி அடித்தது.
புதல்வன்

குற்றவாளியல்ல

இறந்ததற்கு

என்பது

ேபால்

இருந்தது அைமச்சன் தந்த ெசய்த . அைமச்சர்கள்
நீத

உைரக்கவ ல்ைல என மன்னனுக்குப்பட்டது.

பசுவ ன்
மட்டுமல்ல

இடைர

நானும்

கருமமும்

ெபறுவது

ஆகும்

என

தர்மம்
மன்னன்

உணர்ந்து உைரத்தான். மகைன அேத இடத்த ற்கு
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அைழத்துப்ேபா என ெசால்லப்பட்ட அைமச்சன்
தன் உய ர் நீத்ததால் தாேன மகைன அைழத்து
ெசன்றான் மன்னன்.
தருமம்தன் வழிச்ெசல்ைக கடன் என்று தன்
ைமந்தன்
மருமம்தன்

ேதராழி

உற

ஊர்ந்தான்

மனுேவந்தன்
என ேசக்க ழார் பாடியைத அற க ேறாம்.. ப றர்
உய ைர நீக்கும் வ ைனயாற்ற வரும் எனில் தன்
உய ர் மாய்த்தல் ெசயல் என அற ந்த அைமச்சர் தன்
உய ர் மாய்த்த ெபருைமயும் ேபசப்படுக றது..
தூதர்க்குரிய இலக்கணத்ைத மிக அழகாக
வ த்வான் அ.க நவநீதக ருட்டிணன் வ ளக்குக றார்.
அைமச்சுரிைம,

அரசர்

வ ரும்பும்

பண்பு,

ேதாற்றப்ெபாலிவு, அயலரசர்பால் ெசால்லத்தக்க
ெசய்த கைள

ெதாகுத்து
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தங்கள் ஆட்ச க்கு உண்ைமயாக நலம் பயத்தக்க
ெசால்வன்ைம, உய ருக்ேகார் ஆபத்து ேநரினும்
அஞ்சாது

ெசால்லேவண்டியவற்ைற

சரியாக

ெசால்தல் ஆக யன தைலயாய தூதர் பண்புகள்.
அத யமான்
அவ்ைவயார்

சார்பாக

ெதாண்டமானிடம்

ெசன்று

மிக

ேநர்த்த யாக

ெதாண்டமான் பைடக்கருவ கள் புத தாக எவ்வ த
ேசதாரமும்

இல்லாமல்

இருப்பைத

வ யந்தும்,

அத யமான் கருவ கள் உைலக்களத்த ல் பழுதுக்கு
க டப்பதாகவும்
அதாவது

சூசகமாக

ெதாண்டமான்

ஈடுபடுத்தப்படாமல்
கருவ கேளா
அனுபவம்

பராக்க ரமத்ைத

கருவ கள்

இருப்பைதயும்

ேபாரில்

ந ைறந்ததாக

மைறமுகமாக

ெதரிவ க்க றார்.
ேபாரில்

அத யமான்

பயன்படுத்தப்பட்ட
இருப்பைதயும்

சுட்டிக்காட்டி

தன்

பைறசாற்ற னார்

அவர்

மன்னனின்
என்பது

ச றப்பாக பார்க்கப்படுக றது.
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மதுைர

சுந்தரபாண்டியன்

அைமச்சர்

குலச்ச ைறயார். சமணர் எண்ணாய ரம் அளவ ல்
அக்காலத்த ல்

சரண்புகுந்தனர்.

மன்னனும்

நாளைடவ ல் சமணம் பரவத்துைண ந ன்றான்.
ேபாற்றத்துவங்க னான்.

ச வனடியார்கள்

குைறயலாய னர்.

அரசப்ெபருந்ேதவ

மங்கயர்க்கரச யும்
மன்னனிடம்

இத ல்

ேபசப்பட்ட

பயனற்றுப்ேபாய ன.
அைழத்துவந்து
அைமச்சரும்

கவைலயைடந்தார்.
தனி

த ருஞானசம்பந்தைர
தீர்வுக்காண

முடிெவடுத்தனர்.

ஞானசம்பந்தைர

உைரகள்
அரச யும்
நாவுக்கரசர்

பலிெகாடுத்துவ டக்கூடாது

என்க ற கவைலய ல் நாளும் ேகாளும் சரிய ல்ைல
ேபாகேவண்டாம்
சம்பந்தர்

என்க ற

நல்லேத

அற வுைரத்தருக றார்.

நடக்கும்

என

ெசல்க றார்.

அரச யாலும் அைமச்சராலும் வரேவற்கப்படுக றார்.
சமணர்களுடன்
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புரிக றார் என ெசால்லப்படுவைத ேகட்க ேறாம்.
சம்பந்தர்

ஏடுகள்

ெவள்ளம்

எத ர்த்து

ந ன்றது.

அரசரின் கூன் மைறய சம்பந்தர் காட்ச உதவ யது
என்ெறல்லாம்
இங்கு

ெசால்லப்பட்டைத

அைமச்சர்

மட்டுமின்ற

அரசனின்

பார்க்க ேறாம்.
உருவக்கூைன

அற வுக்கூைனயும்

அகற்ற னார்

என்பது ெசய்த . ைசவ சமண ேபாராட்டம் குற த்தும்
ெசய்த க ைடக்க றது.
அரிமர்த்தன

பாண்டிய

முதலைமச்சராக
எனப்படும்

இருந்தவர்

மாணிக்கவாசகர்.

மன்னனுக்கு
வாதவூரார்
ெதன்னவன்

ப ரமராயன் என்க ற பட்டமும் அவருக்கு அரசரால்
வழங்கப்பட்டது.
கவசமாக,
அரசன்
என

அறம் ெசய்பவர்க்கு கண்ணும்

இைறஞ்ச னார்க்கு இன்பமானவராக,
ஆைணைய

அவர்

ெபாதுவற

புகழ்வாய்க்கப்ெபற்றார்.

நடத்துபவர்
கருவூல

ந த ைய எடுத்துக்ெகாண்டு அரசன் ஆைணப்படி
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குத ைர வாங்கச் அவர் ெசன்ற கைதைய நாம்
அற ேவாம்.

ஆனால்

த ருப்ெபருந்துைறய ல்
பரியானது

ச வன்

அருைளப்ெபற

தங்க வ ட்டார்.

ப ன்னர்

நரியாக

நரி
இருக்கும்

பரிகைளயும் ெகான்றது- ெபருமான் ப ரம்படிபட்டது
எனக்கைத
நீங்க

நீளும்..

ெபரும்

அைமச்சுத்ெதாழில்

இைறத்ெதாண்டில்

ஈடுபட்டதால்

த ருவாசகம் தமிழுக்கு க ைடத்தது.
சீவகச ந்தாமணிய ன்

தைலவன்

அவரது தந்ைத ேவந்தன் சச்சந்தன்.
முதல் அைமச்சர் கட்டியங்காரன்.

சீவகன்

.

அவரின்
எனக்குய ர்

எனப்பட்டவன் என மன்னேர ச றப்ப த்துக்கூறும்
தகுத ெபற்ற அைமச்சன்.
ஆட்ச ையேய
இருந்த

சரியான தருணத்த ல்

எடுக்கலாம்

கட்டியங்காரனுக்கு

வாய்ப்ைபத்

தந்தார்.

என்க ற

கனவுடன்

சச்சந்தேன
அவரது

அந்த

அந்தப்புற

மயக்கத்த ல் இது ேநர்ந்தது.

ந மித்த கன் எனும்
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அைமச்சர்

இது

சரியல்ல

எடுத்துக்கூற னார்.

என

மன்னனுக்கு

மன்னேனா கட்டியங்காரனும்

யாமும் ேவறல்ல என்றார்.

கட்டியங்காரனிடமும்

அைமச்சராக இருந்து அரைச கவர்ந்தவர் எவரும்
வாழ்ந்தத ல்ைல என அைமச்ச ன் அறம் பற்ற
பல

அைமச்சர்கள்

ேபச னர்.

கட்டியங்காரன்

மன்னைனக்ெகால்ல

முடிெவடுத்தான்.

ஆைணயும் இட்டான். அற ந்த மன்னன் கருவுற்ற
அரச

வ சைய தப்ப ட வழி ெசய்தான்.

தான்

ந ன்று ேபாராடி மாய்ந்தான். சுடுகாட்டில் சீவகன்
ப றந்தான்.

கந்துக்கடன்

என்பான்

எடுத்து

வளர்த்தான். ப ன்னர் வளர்ந்து கட்டியங்காரைன
வீழ்த்த னான் சீவகன். த றைம வாய்ந்த அைமச்சன்
கட்டியங்காரன் தன் சத

வஞ்சகத்தால் வீழந்த

ெசய்த க ைடக்க றது.
ெபரியபுராணம்
ெபயர்

தந்த

ேசக்க ழார்

அருண்ெமாழித்ேதவர்.

இரண்டாம்
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குேலாத்துங்க
அவர்

அநபாயனின்

த ருநாேகஸ்வரத்த ல்

ெசய்துவந்தார்.

சீவக

முதலைமச்சர்.

இருந்து
ச ந்தாமணி

அலுவல்
ெபரும்

புகழுடன்

இருந்தகாலம்.

ச வபக்தனாக ய

மன்னன்

அைதக்ேகட்டு

இன்புற்றுவருக றான்

என அற ந்த அருண்ெமாழி அது சமணகாவ யம்
என

எடுத்துச்ெசான்னார்.

என

வ மர்ச த்தார்.

ச வக்கைதகைள
என்றார்.

காமக்கைத
அருள்

நாம்

அரசர்

ந ைறந்த

ெகாண்டாடுேவாம்

ேவண்டுேகாளுக்க ணங்க

த ருத்ெதாண்டர் புராணம் எழுத னார்.
ச வனடியார்கைளக்கூட்டி

அைத

அரசர்

அரங்ேகற்றம்

ெசய்தார்.

தமிழ்ேவதம்

என

அைதக்

ெகாண்டாடினார்.

அைமச்சைர யாைனமீது ஏற்ற

ஊர்வலம் வரச்ெசய்து ெதாண்டர் சீர் பரவுவார்
என பட்டமளித்தார். இனி ைசவத்த ருமைறகள் 12
என்றார் மன்னன்.
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மன்னன்

ஒருமுைற

ந லம்,மைல,

கடல்

மூன்ற னும் ெபரியன எைவ எனக்ேகட்டார். அதற்கு
ஞாலத்ைதவ ட காலத்தாற் ெசய்த நன்ற ெபரிது,
மைலையவ ட ந ைலய ல் த ரியாது அடங்க யான்
ேதாற்றம்

ெபரியது,

கடைலவ ட

பயன்தூக்கார்

ெசய்த உதவ ெபரிது என மூன்று குறள்கைள சுட்டி
ேசக்க ழார் அனுப்ப ய ெசய்த ைய அற யமுடிக றது.
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உதவிய நூல்
இலக்க ய

அைமச்சர்கள்-

ெசஞ்ெசாற்புலவர்

அ.க நவநீதக ருட்டிணன்
21-8-2018
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62. கலிங்கத்துப்பரணி காதல்
இலக்கியம்
(ேபராச ரியர்

பட்டு

பூபத ய ன்

ஆங்க ல

ெமாழியாக்கத்த ல்)
தமிழ்

நவரசம்

கலிங்கத்துப்பரணி

எனும்
பாடிய

இவ்வாறு

இைணயதளம்

ெசயங்ெகாண்டாைர
அற முகப்படுத்துக றது.

ெசயங்ெகாண்டார் என்னும் புலவர் ேசாழர் கால
இலக்க யமான கலிங்கத்துப்பரணிையப் பாடியவர்.
முதலாம்

குேலாத்துங்கனுைடய

புலவராக

இருந்தவர்.

இவர்

சார்ந்தவராதலின் அருகர் என்பர்.

அைவக்களப்
தீபங்குடிையச்
இந்நூலின்

ெசய்யுளால் இவர் ைசவர் என அற யலாம் முதன்
முதலில் பரணி பாடியவர் இவேர. இவரது வரலாறு
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அற யப்படவ ல்ைல. இவரது காலம் க .ப . 12ஆம்
நூற்றாண்டின் முற்பகுத யாக இருக்கலாம் என
அற யப்பட்டுள்ளது.
கைட

த றப்பு,

காடு

பாடியது,

ேகாவ ல்

பாடியது, இந்த ர சாலம், இராச பாரம்பரியம், ேபய்
முைறப்பாடு,

காளிக்கு

கூளி

கூற யது,

ேபார்

பாடியது, களம் காடியது என 596 பாடல்களாக
கலிங்கத்துப்பரணி ெசல்க றது.
இத ல் கைட த றப்பு எனும் பகுத ய ல் இடம் 54
பாடல்கள் ெபற்றுள்ளன.

இைத At Love’s Door (

Erotic Verses from Kalingathuparani- A War Classic in
Tamil) என அற்புதமாக ஆங்க லத்த ல் ெபரியவர்
ேபரா பட்டு எம் பூபத அவர்கள் ெமாழிெபயர்த்து
தமிழுக்கு தமிழர்களுக்கு ஆக்கபூர்வ பங்களிப்ைப
நல்க இருக்க றார். வாழ்க!
டாக்டர் பட்டு பூபத அவர்கள் தமிழ் ஆங்க ல
www.Kaniyam.com

1136

FreeTamilEbooks.com

இதழ்களில்
தாமைர,

எழுத வருபவர்.
சுபமங்களாவ ல்

ஆனந்தவ கடன்,
மற்றும்

சாக த்ய

அகாதமிய ன் இந்த யன் லிட்டேரட்சர், இந்த யன்
எக்ஸ்ப ரஸ் ஆக யவற்ற லும் எழுத யவர்.

ஆய்வு

இதழ்களிலும் அவரது பங்களிப்பு இருக்க றது.. லா
ச ராவ ன் ச ந்தா நத ைய The Stream of Retrospective, கு அழக ரிசாமிய ன் ச றுகைதைள Gift and
Other Stories , ராஜம் க ருஷ்ணனின் ேவருக்கு நீர்
என்பைத Water for Roots எனவும் ஆங்க லத்த ல்
பைடத்துள்ளார்.
தமிழ் நவரசம் 596 பாடல்கைள காட்டியுள்ளது.
பட்டு

அவர்கள்

தனது

ஆய்வ ல்

598

முன்னுைரப்பகுத ய ல் குற ப்ப ட்டுள்ளார்.

என
அவர்

ஆங்க லத்த ல் ஆக்கம் ெசய்துள்ள 54 பாடல்கள்
பற்ற குற ப்ப டும் வரிகள்
’ ’ ..fifty four rhymed stanzas each of which captures the
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mood, the music and the message of the situation. What
makes the section the rarest of its kind is the magic of the
rhetoric employed, capable of an alluringly suggestive symbolism and a symphony of word play enriching the structural
beauty’ ’
ேபராச ரியர் பூபத அவர்கள் ெமாழிெபயர்ப்பும்
தன் அளவ ல் இைண பைடப்ேப என்க றார். தமிழர்
ேமன்ைம என்பைத உலகற ய ெசய்யும் ஆக்கபூர்வ
பணிய ல்தான், இந்த யாவ ன் இந்த , ெபங்காலி,
மராத்த

ேபான்ற

ப றெமாழிகளில்

ெகாண்டு

ெசல்வதன் மூலம்தான் தமிழைர உணர்த்த முடியும்.
ப றைர தமிழ்ேநாக்க த ருப்ப முடியும்.
அவர்

ெமாழிெபயர்த்த

பகுத ய லிருந்து

சல

கைட

பாடல்கள்

ெமாழியாக்கத்துடன்

இங்கு

அவரின்

ஆளுைமைய

இருெமாழி
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ஒருவரால்

உணர்ந்து

கருதுக ேறன்.
த றப்ப ல்

ெகாள்ளமுடியும்

எனக்

ப ராஜக்ட் மதுைர தரும் கைட

காணும்

பாடல்

வரிைசைய

நான்

ைகயாண்டுள்ேளன்.
நைட அழகு
சுரிகுழ

லைசவுற

வைசவுறத்

துய ெலழு

மய ெலன மய ெலனப்
பரிபுர ெவாலிெயழ ெவாலிெயழப் பனிெமாழி
யவர்கைட த றமிேனா.
Love’s Stir
You stir out of bed like a peacock rising
your tireless falling in a cascade musing
your anclets moaning their notes craving
your lips mumbling the nothings inviting

www.Kaniyam.com

1139

FreeTamilEbooks.com

All this for whom? He is back. open your door
ெபண்ணுக்கும் ெபான்னிக்கும் ஒப்புைம
பூவ ரி மதுகரம் நுகரவும் ெபாருகய லிருகைர
புரளவுங்
காவ ரி ெயனவரு மடநலீர் கனகெந டுங்கைட
த றமிேனா. 39
The Gait of Kaviri
So queenly is your nimble gait
Like that of Kaviri flowing full to her sides
Bearing the fresh yield of the flashy carps
And the blooms wild of the wayside bushes
With bees humming sound.
He is back. Lift your latch let him in.
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உறக்கத்த லும் முகமலர்ச்ச
ெசாருகு ெகாந்தளக ெமாருைக ேமலைலய
ஒருைக கீழைலெசய் துக ெலாேட
த ருவ னந்தலினு முகம லர்ந்துவரு ெதரிைவ
மீர்கைடகள் த றமிேனா.
The Knock
The knock on the door. He is back
You arise from your dreaming treat
Your face aglow with passion
Your hands one hastening to restore
the fragrant hair in its cascading disorder.
The other hurrying down
in search of the missing clothes to cover the naked glory
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You rush to the door and abandon yourself to his waiting
arms.
o that it were not a dream.
Why then this folly when he is here right at the door?
Open the door
ெநஞ்சம் களிப்பீர்
முைலமீது ெகாழுநர்ைகந் நகேமவு குற ைய
முன்ெசல்வ

மில்லாத

வவர்ெபற்ற

ெபாருள்ேபால்
கைலநீவ யாேரனு மில்லாவ டத்ேத
கண்ணுற்று ெநஞ்சங்க ளிப்பீர்கள் த றமின்.
All that Violence
What ecstasy was all that violence?
He did to your breasts during the act of love
www.Kaniyam.com
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In guarded privacy you slip off your clothes
And relive that bliss regarding all the nail marks he
made
Does this mean dislike for love?
He has come. Open the door
ப ரிவாற்றாைம
ஆளுங் ெகாழுநர் வரவுபார்த் தவர்தம் வரவு
காணாமல்
தாளு மனமும் புறம்பாகச் சாத்துங் கபாடந்
த றமிேனா.
The Ruler of the Heart
Your feetand heart out in out in
you wait for him, the ruler of your heart but in vain.
He is back and now here. open the door
www.Kaniyam.com
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ந ைனவும் மறத யும்
ேபணுங் ெகாழுநர் ப ைழகெளலாம் ப ரிந்த
ெபாழுது ந ைனந்தவைரக்
காணும் ெபாழுது மறந்த ருப்பீர் கனப்ெபாற்
கபாடந் த றமிேனா.
All His Faults
Revengeful and angry you remember all his faults while
he is away at war.
But then the moment you see him back you soften and
give in.
So week a will has ever been yours.
Here he has come. Open the door
வ ழுதலும் எழுதலும்
இைடய

னிைலயரி

www.Kaniyam.com
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எமது புகலிட மினிய ைல ெயனவ ழா
அைடய மதுகர ெமழுவது வ ழுவதாம் அளக
வனிைதய ரணிகைட த றமிேனா.
The Refuge
Bees bewildered take their refuge
in your locks dark dense and fragrant.
They leave their perch lest it should burden your slender
waist,
but in no time return for want of a haunt.
Irresistible is your charm indeed. He has come back.
Open your door
ேபரா பூபத அவர்களின் இருெமாழி ெதாண்டு
ச றக்க வாழ்த்துேவாம்.
20-5-2018
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ஆசிரியரின் பிற நூல்கள்
1. மார்க்ச யத் தடங்கள்
2. ேராசாலக்ஸம்பர்க்
3. ேபாராளிகளின் குரல்
4. பகவத்கீைத பன்முகக் குரல்கள்
5. Trade Justice in Telecom
6. Selected Ideas of O.P Gupta
7. ெஹகல் துவங்க ..
8. கார்க்க ய ன் அரச யல்ெவளி
9. நவீன ச ந்தைனய ன் இந்த யப் பன்முகங்கள்
10. காந்த ையக் கண்டுணர்தல்
11. ேநருவ ன் மரபு
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12. ெபரியாரின் ெபாதுவுைடைம புரிதல்
13. அம்ேபத்கரும் கம்யூனிசமும்
14. ேதாழர்

காந்த

மகாத்மாவ ன்

ேசாசலிச

உைரயாடல்
15. பாபாசாேகப் டாக்டர் அம்ேபத்கர் (என் எளிய
வாச ப்ப ல்)
16. ெலனின் நான்கு கட்டுைரகள்

ச று ெவளியீடுகள்
1. ஷ யாம்ஜி க ருஷ்ண வர்மா
2. ச காேகா ேமத ன த யாக கள்
3. பகுனின் ேபாராட்ட வாழ்வும் அனார்க்க சமும்
4. வ டுதைலக்கு முன்னர் எம் என் ராய்
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5. ப ரடரிக் எங்ெகல்ஸ் நட்ப ன் ச கரம்
6. ேநதாஜி சுபாஷ் – கம்யூனிஸ்ட்கள் உறவும்
உரசலும்
7. காந்த யும் கம்யூனிசமும்
8. வட்டேமைஜ மாநாட்டில் அம்ேபத்கர்
9. வரலாற்ற ல் ெசளரி ெசளரா (நூற்றாண்டின்
ந ைனவாக)
www.pattabiwrites.in
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FREETAMILEBOOKS.COM
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
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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
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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

அைனத்தும்

தான்

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
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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
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மின்புத்தகங்கைள

பத வ றக்கம்(download)
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ெ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
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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

வைலதளத்த ல்
இலவசமாகேவ

அவற்ைறெயல்லாம்

ெதாகுத்து

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
www.Kaniyam.com
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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.
www.Kaniyam.com
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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
www.Kaniyam.com
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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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